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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in 
Uşak Belediye seçimleri hakkındaki sözlü sorusu, 
soru sahibi hazır bulunmadığından, gelecek Bir
leşme bırakılır. 

Danıştayda ihdas olunan Altıncı Daire Baş
kanlığı ile üyelikleri seçimi için oylar toplandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Amerika Devletleri Hükümeti arasında Kahire'de 
imzalanan Anlaşmaya ek Anlaşmanın onanması 
hakkındaki kanun kabul olundu. 

Olağanüstü vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek 4040 sayılı kanunla 4226 sayılı kanunda 
bazı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının birinci görüşülmesi yapıldı. 
Danıştayda ihdas olunan Altıncı Daire Baş

kanlığı ile üyelikleri için yapılan seçimde Baş
kanlığa Fazıl özelçi'nin üyeliklere de Tevfik 
Gerçeker ile Abdurrahman Şeref Hocaoglu'nım 
seçildikleri, çoğunluk kazanamıyan diğer bir 
üyelik için gelecek Birleşimde tekrar seçim yapı
lacağı bildirilir. 

12 j I I . 1947 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Konya 

T. F. Sılay 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

Kâtip 
Konya 

M. A. Binal 

SORULAR 

Afyon Karahisar Milletvekili Abmed Vezir-
oğlu'nun Bolvadin Belediye Başkanının yolsuz 

hareketleri hakkındaki sözlü sorusu İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Askerlik Kanununun 35 nci maddesi

ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/138) (Millî Savunma Komisyonuna). 

2. — Jandarma Erat Kanununun 12 nci ve 
geçici 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/139) (İçişleri, Millî Savun
ma ve Bütçe Komisyonlarına). 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki 4862 sayılı kanuna 
bağlı (1 ve 2) sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı (1/140) (Sağlık 
ve Sosyai Yardım ve Bütçe Komisyonlarına). 

4. —• Yeniden 5 ilce kurulması hakkında 
kanun tasarısı (1/141) (İçişleri ve Bütçe Ko
misyonlarına) , 

Raporlar 
5. — Altmış milyon liralık ufaklık para ba 

sılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/98) (Gündeme). 

6. — Milletlerarası para Fonu ile Kalkınma 
ve İmar Bankasına katılmamız için Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Ticaret ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/76) (Gündeme). 

7. — Ordu ve Jandarmaya mensup subaylar
la eratın vesair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve Orduya alman ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair olan kanunun 4657 
sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/103) (Gündeme). 

8. —• Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün 
Kırallığı arsında imzalanan Dostluk Andlaşma-
smm onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonuna raporu (1/132) (Gündeme). 

9. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılma
sına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/94) (Gündeme). 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN— Oturum açılmıştır. 

VE CEVAPLARI 3. — SORULAR 

2.,— Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in, Uşak Belediye seçimleri hakkındaki sözlü 
sorusuna İçişleri Bakam Şükrü Sökmensüer'in 
cevabı 

3. — Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik ve 
üç arkadaşının, Uşak Belediye seçimleriyle Ge
diz Belediye seçimi hakkındaki sözlü sorusuna 
İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer'in cevabı 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mıdır? 
(Burada sesleri.) 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kısaca yerinizden söyleyiniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mev

zu itibariyle aynı mahiyette bir takrir önergesi da
ha vardır. Bazı maddeleri ayrı olmakla beraber 
Uşak seçimine mütaalliktir. Her iki sözlü so
runun aynı zamanda cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Bu, Bakanın takdirine taallûk 
eden bir noktadır, her ikisini birden cevaplan
dırmak isterlerse o suretle muamele yapabiliriz. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENStf-
ER (Gümüşane) — Her ikisine birden cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesi
ni teşkil eden sözlü soru da mahiyeti itibariyle 
birinci ile aynı olduğundan her ikisini birden 
görüşebileceğiz efendim. 

BAŞKAN — Her iki önergeyi de okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda üç madde halinde hulâsa ve açık

lamasında fayda mülâhaza ettiğim Uşak Bele
diye seçimleri hakkındaki sorularıma Sayın İç

işleri Bakanı tarafından sözlü olarak karşılık 
verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Madde 1. — Uşak Belediye eski seçiminin 
bozulması sebebi nedir? 

Madde 2. — Son Belediye seçimi hakkında 
basında görülen beyanat; yerli yersiz yorum
larla şikâyet ve iddiaların mahiyetleri neler
den ibarettir ve bu hususta Bakanlıkça neler 
yapılmıştır? 

Madde 3. — Bu seçim nasıl cereyan etmiş 
ve neticeleri nedir? 

5 . I I . 1947 
Çanakkale Milletvekili 

Nurettin Ünen 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — 26 Mayıs 1946 gününde Uşak'ta yapılan 

Belediye seçimi Danıştayca hangi sebeplerden 
dolayı bozulmuştur? 

2. — Bozma üzerine 26 Ocak 1947 gününde 
yenilenen seçimde: 

a) Tarafsızlığını muhafaza edemediği ya-
kînen görülen ve bu veçhile hareketinden do
layı hakkında şikâyette bulunulan kaza kayma 
kamı ve Seçim Kurulu Başkanı tarafından ta
mamen keyfi olup merciinden telâkki ettiğini 
bildirdiği emir üzerine tasnif ve tadad safha
sında mücerret müşahedede bulunmak ve bilgi 
edinmek istiyen Milletvekilleriyle Matbuat mü
messillerini seçim kuruluna kabul etmemesi ka
nuni midir? 

b) Hal böyle iken Uşak Demokrat Parti 
Başkanının vâki müracaatı üzerine seçimleri ta
kip etmek maksadiyle gönderilen mülkiye mü
fettişinin kurul faaliyetine iştirak ettirilmesin
deki âmil nedir? 

3. — Mülkiye Müfettişi; seçimlerdeki yol-
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B : 43 12.2 
suzluk ve kanunsuzluklara dair mahallen ya
pılan şikâyet ve itirazlarla alâkalanmış mıdır? 
Alâkalanmışsa varılan sonuç nedir? 

4. — Gediz Belediye seçiminin bozulması se
bepleri nelerdir? Matbuata intikal eden safa
hat doğru mudur? 

5. — Her iki seçimin bozulmasında âmil olan 
eller tesbit edilip tecziyeleri cihetine gidilmiş 
midir? 

Bu cihetlerin açıklanmasını ve alâkalı Ba
kanlıkça sözlü cevap verilmesini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

7 . II . 1947 
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Hakkı Gedik Ahmet ihsan Gürsoy 
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

ihsan Şerif özgen Ahmet Tahtakılıç 

NECMEDDlN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Birden fazla imzalı sual olur mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-

ER (Gümüşane) —• Sayın arkadaşlarım, Uşak 
İlçesinin 26 . Mayıs 1946 Belediye seçimi 164 
oy pusulasının kanuna göre muteber görülme
mesi ve seçmenlerin oylarını kullanırken hüvi
yetlerinin tahkik edilmemesi yüzünden Danış
tay'ca 23 . IX . 1946 da bozuldu. 

14 . XII . 1946 da Belediye seçimi hazırlık
larına başlanmış ve kanuni safhalar 21 Ocak 
1947 de sona ererek bugünü takibeden ilk Pa
zar günü olması itibariyle 26 Ocak 1947 günü 
seçim yapılmıştır. 

Seçim olaylarına geçmeden, seçimden daha 
1,5 ay evvelinden başlıyarak seçim gününe ve 
hattâ seçimi takibeden günlere kadar muhtelif 
gazetelerde Uşak seçimi etrafında devamlı ola
rak kamu oyunu seçimin selâmeti ve dürüstlüğü 
hakkında şüpheye sevkedecek mahiyette yayın
lar ve ayrıca halk tabakaları arasında aynı ma
hiyette ve hakikatle alâkadar olmıyan propa
gandaların da devamlı olarak yapılmış olduğu
nu kaydetmeği faydalı buldum. 

Bu propagandalar içinde dikkati çekeni ise, 
Demokrat Partift'in kazandığı Belediye'seçim
lerinin güya otorite tarafından bozdurulduğu
dur. Halbuki, kanuna aykırı uygulamalardan 
dolayı bozulma için Danıştaya arzolunan Bele-
diyövseçimi 17 dir. ' Bunun (5 i ©emokrat ve 12 
si de Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığı 

. 1947 0 : 1 
Belediyelerdir. Arkadaşlar, Matbuatta okumuş
lardır ki, Cumhuriyet Halk Partisinin kaazndığı 
Gediz Belediye seçimi de Daıııştayca bozulmuştur. 
Bundan başka yine Cumhuriyet Halk Partisinin 
kazandığı Niğde'nin Gelveri Bucağı ve Kars'ın 
Göle ilce Belediye seçimleri de bozulmuştur. 

En Yüksek idari Kaza mercii olan Danışta-
yımızm âdilâne harekettine hürmet etmek zan
nederim ki, esaslı bir vazifedir. Arzedeceğim 
bilgiler her iki önerge için karşılık teşkil ede
cek mahiyettedir. Ancak Demokrat arkadaşla
rın önergesindeki iki noktayı ayrıca ve hemen 
cevaplandırmak gerekmektedir... (Gediz) Be
lediye seçiminin bozulma sebepleriyle basma 
intikal eden safhaların doğru olup olmadığı 
sorusu bunlardan biridir. Gediz seçiminin bo
zulduğunu ben de kendileri gibi gazetelerde 
okudum. Danıştay kararı elimize gelmedikçe 
bozulma sebepleri üzerinde şimdiden Danıştayın 
bozma sebeplerini aydınlatıcı mahiyette bir 
açıklama yapmak mümkün değildir. Ancak iç
işleri Bakanlığınca Danıştaya arzedilen tahki
kat neticeleri arasında dikkati çeken ve basına 
da akseden şöyle bir olay vardır. 

Gediz'den Hüseyin Azmioğlu tarafından Ba
kanlığa yapılan ihbarda seçim sandıklarından oy 
zarr! ve pusulaların belediye halâsına ve dereye 
atılmak suretiyle imha edildiği iddia olunmuş; 
aynı ihbar Gediz Cumhuriyet Savcılığına da ya-
pışlmıştır. 

Tasvir Gazetesi de bu mealde neşriyatta bu
lunmuştur. 

Bu ihbar üzerine Savcılıkça belediye halâsı 
üç yerden açtırılmış ve su döktürülmüş, halâ
nın lâğımı araştırılmış, fakat oy pusulasına ve
ya zarfına benzer bir şeye rastlanamamış, bu 
araştırmayı muhbir de kâfi görmüştür. 

Esasen muhbir Hüseyin Azmioğlu, müfettişi
mize verdiği ifadede oy pusulalarının lâğıma 
atıldığını görmediğini, ancak bundan şüphe et
tiğini; bu şüphesinin seçimden sonra Belediye 
halâsına 20 - 30 teneke su dökülmüş olmasından 
ileri geldiğini bildirmiştir. 

Görülüyor ki, şüphe üzerine Savcılıkça yap
tırılan araştırmalar muhbirin şüphe ve iddiasını 
teyit etmemiştir. 

Derede 300 e-yakın1 oy pusula ve zarfı bu
lunması ihbarına gelince; bu hususta şahit ola
rak dinlenen kimseler dereden topladıkları oy 
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B : 43 12.2 
zarflarının içinin boş olduğunu, ayrıca dereden 
oy pusulası toplamadıklarını bildirmişlerdir. 

Yapılan tahkikat neticesinde; oy zarflarının 
tasnifi mütaakıp resmî dairelerin lüzumsuz kâ
ğıtlarını attıkları, dereye atıldığı anlaşılmıştır. 

Beleiye Kanunumuz (Madde 40) oy pusula
larının saklanması mecburiyetinden bahsetmiş
tir. Boş oy zarflarının ise saklanmasına kanuni 
bir mecburiyet bulunmadığından bu boş zarflar 
dereye atılmıştır. 

Gediz seçimi üzerinde matbuata intikal eden 
diğer safhatın hangilerinin doğru olduğu ancak 
bu seçimin bozulma sebeplerini tesbit eden Da
nıştay kararma resmen vâkıf olduktan sonra hü
küm vermek mümkündür. 

Diğeri de her iki seçimin bozulmasında âmil 
olan eller tesbit edilip tecziyesi cihetine gidilmiş 
midir ? 

Bakanlığın ıttılaına resmen vâsıl olan, Uşak, 
Karahallı Belediye seçimlerinin bozulmasıdır. 
Her iki seçimin de kanunlara uygun yapılmadığı 
vatandaşlar tarafından Bakanlığa vâki müra
caatlardan anlaşılmış ve Bakanlıkça da Mülkiye 
müfettişleriyle bu müracaatları tahkik ettirile
rek müfettişlerden aldığı raporları Danıştaya 
sunmuştur. Bu raporlara göre Uşak seçiminde 
feshi mucip sebeplerde Seçim Kurul ve Komis
yonlarının kasti görülmediğinden herhangi bir 
takibat yapılmamıştır. Ancak Karahanlı seçim
lerinin bozulmasını gerektiren sebeplerden ma
hallin Seçim Kurulu mesul görüldüğünden, bu 
kurul hakkında kanuni takibat başlamıştır. 

Seçim, on bir mahallede ve 23 sandıkta idare 
edilmiştir. Seçim saat 8 de başlamış ve saat 19 da 
bitmiştir. Seçim sandıkları Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri beraber 
oldukları halde Seçim Kuruluna getirilmiştir. 
Ayni gün saat 22 de her iki parti temsicilerinin 
huzuru ile tasnife başlanılmıştır. 

Seçimden evvel, seçim günü ve seçimden son
ra bu konu üzerindeki beyanat, iddia ve şikâ
yetler şu suretle tesbit ve incelenmiştir. 

Seçim gününden evvel seçim defterleri askı
ya çıkarıldığı sırada Uşak Demokrat Parti Baş 
kanı Kütahya Valiliğine gönderdiği bir telgraf
ta, seçim defterlerinde kanuna uygun.olmıyan 
adların bulunduğunu şikâyet etmiş ve inceleme 
bu/iddiaları çürütmüş, netice ve itiraflar m se-
çi$L kuruluna ye m^hkemeyıe deff$evcih edilebi
leceği ilgiliye VjaliHkçe bildirilmiştir. , 

mı o : ı 
Bu mahiyette bir şikâyet de 4 . I . 1947 de 

Refik Şevket İnce imzası ile Demokrt Parti Ge
nel merkezinden de aldık. Valiliğe inceleme emri 
verdik, aynı neticeye varıldı ve keyfiyet Uşak 
Demokrat Parti Başkanına bildirildi. 

Bundan başka 30 kadar seçmen de, defterde
ki isimlerinin yanlış yazıldığından bahsile Uşak 
Belediyesi Seçim Kuruluna şahsan ve ayrıea 80 
vatandaş da, noter vasıtasiyle müracaatta bu
lunmuş bunlardan bariz bir şekilde yanlış ya
zılan isimler düzeltilmiş, Fatma'nın, fadime veya 
Fadiye yazılışı gibi) diğerlerini düzeltmek se
çim kurulu yetkileri dışında görülerek redde
dilmiş ve bu kimselere mahkemeye başvurma 
hakları bulunduğu anlatılmış ve ayrı ayrı yazı 
ile de kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Yine Uşak Demokrat Partisi Başkanı Yu
suf Aysal tarafından seçimden dört gün önce 
Bakanlığa çekilen 22 . I . 1947 tarihli bir telde; 
seçim kuruluna karşı itimatsızlıkları bildirilmek
te ve tasnifin dürüst cereyanı için tedbir alın
ması istenmektedir. Bunun üzerine Bakanlığı
mızca Uşak Demokrat Parti Başkanına 24 . I . 
1947 de şu telle cevap verilmiştir: 

«Seçim Kanunlarımızın teminatı altında ce
reyan edecek, kanun" harici herhangi bir hareke
te meydan verilmemesi Kütahya valiliğine kesin 
olarak tebliğ edilmiştir. Seçimleri takibetmek 
üzere bir mülkiye müfettişi bugün yola çıkarı
lacaktır.» 

Bu tele göre de Kütahya valiliğine aynı za
manda gereken tebligat da yapılmıştır. 

Seçim gününde veya seçimden sonra yapılan 
şikâyet ve iddialara gelince: 

Seçimin yapıldığı gün yani 26 Ocak 1947 gü
nü Uşaktan biri saat 16 da çekilmiş Demokrat 
Parti Başkanı Yusuf Aysal, diğeri saat 22 de 
telgrafhaneye verilmiş Kütahya Milletvekili Şerif 
özgen imzalı ve kısaca seçimin Demokrat Parti 
aleyhinde alınmış tedbirlerle cereyan ettiğini ifa
de eden iki telgraf aldım. 

Seçimin kanun dairesinde cereyan edip etme
diğini tetkik etmek ve şikâyetleri tahkik etmek 
ü^ere/[gönderildiğini yukarda arzettiğim Mülki
ye Müfettişi, bu iki telin çekildiği ve seçimin 
yapılmakta olduğu 26 Ocok 1947 Pazar günü öğ
leden evveli saat 10,30 #a Uşağ^j vardi^ Kendi
sine aynı gün çektiğin*[ bir tellg {ve a^gıea vali 
vasıtasiyle -telefonla Demokrat Parti İlce Başkanı 
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Yusuf Aysal tarafından seçim hakkında madde 
halinde verilecek şikâyet konularını tahkik ede
rek neticeyi bildirmesini tebliğ ettim. 

Aynı gün, Yusuf Aysal'm da, telgrafına ceva
ben (şikâyetlerin madde halinde oradaki Mülkiye 
Müfettişi İbrahim Kurtlar 'a verilmesini) bildir
dim . 

Mülkiye Müfettişimiz Uşak 'a varır varmaz De
mokrat Parti merkez binasına gitmiş, orada De
mokrat Parti Başkanı Yusuf Aysl'ı bulamadığın
dan Milletvekili Hakkı Gedik ile görüşmüş, şi
kâyet konularının nelerden ibaret olduğunu bil
dirmelerini kendilerinden rica etmiş, ve seçimin 
kanuni şartlar altında cereyan etmediğini göste
ren bir takım şikâyetleri not ederek Demokrat 
Parti binasından saat 11,10 da ayrılan müfet
tişimiz bütün seçim sandıklarını teker teker do
laşmış ve sandık başlarındaki Demokrat Parti 
temsilcileri ile görüşmüştür. Bu temsilcilerin 
hepsi ve ayrıca tasnifte bulunan Demokrat tem
silci de seçimin tarzı cereyanından ve zabıtadan 
hiçbir şikâyetleri olmadığını öğrenmiş ve bu hu
suslar ayrı ayrı tutanaklarla tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tutanaklar yanımdadır, dikkati çeken bir 

tanesini arzediyorum. Arzu buyurulduğu takdir
de diğerlerini de ibraza amadeyim. 

«Biz Seçim Kurulu üyeleri 26 . I . 1947 
Pazar günü saat (24) sıralarında belediye seçi
mine ait tasnif yapmakla maşgul olduğumuz 
anda Demokrat Parti müşahidi Yusuf Aysal ak
şamdan beri kendisine her hususta büyük kolay
lıklar gösteren Seçim Kurulu Başkanı Niyazi 
Dalakay'a (Siz bana her bakımdan kolaylık gös
teriyorsunuz. Bundan maksadınız benim kurul
dan ayrılmamaklığımı sağlamaktır). Dedi. Bu 
sözü işiten bizler lüzumuna mebni hâdiseyi tes
bit mksadı ile zabıt ederek imzaladık. 26 Ocak 
1947». 

Şimdi müsaadenizle biraz da oy puslaları-
nın tasnifi sırasında yapılan şikâyet ve iddialar
dan bahsedeyim. 

Tasnif günü saat 23 sıralarında Milletvekili 
Sayın Fuad Köprülü beni telefonla bularak Uşak 
seçimlerinin tasnifi sırasında Demokrat Parti 
temsilcilerinin tasnifte hazır bulunmaları bida
yette kurulca kabul edildiği halde bilâhara se
çim kurulu başkanı bulunan kaymakam tarafın
dan dışarıya çıkarıldığını ifade ettiler. 

Kendilerine tasnif sırasında kanunun tâyin 
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ettiği adette temsilcinin bulunacağı, aldığım ha
bere göre 15 kadar gazetecinin ve 5 Demokrat 
Parti Milletvekilinin bu tasnifte bulunmak istedi
ğini ve fakat kanunun buna müsait olmadığını, 
kanun hükümlerini tatbikten ise fariğ olmıyaca-
ğımızı söyledim. 

Fuad Köprülü bu cevabıma karşı bir taraf
tan idarecilere tarizlerde bulunurken diğer taraf
tan da benim tasnif odalrma, İngilterede de ka
nunun tesbit ettiklerinden gayrisinin giremiye-
ceği hakkındaki ifademe (canım orası Ingil-
teredir. Bizde bu işin yapılması faideli olur.) Şek
linde beyanda bulundular. Kendilerine idare 
âmirlerinin vazifelerinin büyük bir dürüstlükle 
yaptıklarını, binaenaleyh tarizlerinin yerinde ol
madığını ve her hangi bir düşünce ile kanun tat
bikatından en ufak mikyasta ayrılık gösterdi
ğiniz takdirde biz vazifelileri ciddî surette ten
kit etmek hakiri olacağını, bunun sonunun nere
lere kadar gideceğini takdir etmenin de mümkün 
olamıyacğını, vazifmizin kanunları tamamen tat
bik ve infazdan ibaret olduğunu, bundan ayrı-
lamıyacağımızı, eğer tasnifte bulunan temsilcile
rine itimatları yoksa diğer bir temsilci gönder
mekte yetkileri, olduğunu bildirince temsilcilerine 
itimatları bulunduğunu söylediler. 

Bu telefon konuşmasından sonra Kütahya Va
lisini buldum, vaziyeti tetkik ettirdim. İddiala
rın varit olmadığını, Demokrat Parti temsilci
si Yusuf Aysal'm tasnifte hazır bulunduğunu 
öğrendim. Ve neticeyi Sayın Fuad Köprülü'ye 
bildirdim. 

Bay Fuad Köprülü beni ikinci bir defa bula
rak Celâl Bayar'a atfen, tasnifin yapıldığı be-
diye binasının etrafında halkın toplandığı ve 
Demokrat Parti temsilcisinin tasnif odasından 
gelen yüksek sesinden dolayı halkın heyacana gel
diğini Demokrat Parti Milletvekillerinin halkı 
teskine çalıştıklarını ve fakat bir hâdise zuhur 
ederse bunun mesuliyetinin Hükümete ait olaca-
cağmı beyan etti. 

Kendilerine her hangi bir hâdise olacağı ina
nında olmadığımı ve fakat mürettep bir hâdi
se karşısında kalındığı takdirde oradaki sorum
lu idare ve zabıta âmirlerinin kanunun hududu 
içinde kendilerine tevdi edilmiş olan vazifeyi yap
makta terddüt etmiyeceklerini ve bundan do
ğacak mesuliyeti de kabul edeceğimizi söyledim. 
Ve tahkik edilmeden bu gibi haberlere inanılma
ması lâzımgeldiğini kendilerinden rica ettim. Fu-

— 136 — 
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ad Köprülü, benim de Uşak Demokrat Parti Baş
kanı ve aynı zamanda seçimdeki temsilcisi ile te
lefonla temas ederek şikâyetlerini dinliyeceğimi 
söylediler. 

Telefonla Uşakta tasnifin yapıldığı odayı bul
dum, Demokrat Parti temsilcisi Yusuf Aysal-ı' 
telefon başına çağırdım. Kendisine, tasnifin baş
ladığı ^,ndan konuşduğum ana kadar bir mü
dahale ve bu yüzden bir şikâyeti olup olmadığını 
sordum. Bana verdiği cevap şudur: 

«Zaten henüz bir sandık tesnif edildi. Bir mü
dahale ve bu husuşda şikâyetim yoktur amma bu
nu sonuna kadar temin edemem» 

Şüpheli bir nokta kalmaması için «Size bu 
ana kadar olan vaziyeti soruyorum. Bundan son
ra bir yolsuzluk olursa, hattâ beni bularak şi
kâyet edebilirsiniz. Orada Mülkiye müfettişi var 
ona da şikâyetinizi tevcih eyliyebilirsiniz.» Dedim 
Buna karşılık şimdiye kadar tasniften bir şikâ
yeti olmadığını ve fakat sonuna kadar bunu te
min edemiyeceğini tekrar bildirdikten sonra, 
mülkiye müfettişine yaptıkları şikâyetleri müfet
tişin tahkik etmdiğini söyledi. Ben de «eğer mül
kiye müfettişi sarih ve maddeye müstenit olarak 
ileri sürdüğünüz şikâyetleri tahkik etmemiş ise 
bana bildirirsiniz. Ben de gerekirse başka bir 
mülkiye müfettişi gönderirim.» Dedim. Yusuf 
Aysal mülkiye müfettişi konusunda ısrar etme
di, Fuad Köprülü ile konuşurlarken temas edi
len bir noktayı hatırlıyarak Yusuf Aysal'a kendi
si yorulduğu takdirde yerine diğer arkadaşını 
ikame edebileceğini de söyledim. Bana «Tasnifte 
bizzat bulunmak istiyorum.» Cevabını verdi ve 
ayrıca dışarı ile irtibatı olmadığını ilâve etti. 
Ben de dışarı ile irtibatının arzu ettiği şekilde 
sağlanacağını söyledim. Ve orada bulunan kay
makama da emir verdim. Böylece Yusuf Aysal' 
m dışarı ile irtibatı sağlandı. Bu irtibatsızlık 
onun dışarı ile ilgisini zorla kesen bir irtibatsız
lık değildir, tçeriye kimse alınmaması ve fakat 
haber gönderecek adam olmaması idi, bu da sağ
landı. 

Bir taraftan da mahallinde o anda yaptırdı
ğım tahkikat neticesinde tasnifin yapıldığı be
lediye binasının ne önünde ve ne de yanların
da hiçbir kimsenin bulunmadığım tesbit ettire
rek bunu Fuad Köprülü'ye bildirdim. 

Fuad Köprülü bu sefer Demokrat Parti bi
nası .etrafında toplanmış olacaklardır, (Gülüş
meler). dedi. Halbuki halkın, Demokrat Par-
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tinin tasnifte bulunan temsilcisinin yüksek ses
le bağırmasından heyecana geldiğini ifade eden 
kendileri idi. Halkın tasnifin yapıldığı beledi
ye binası etrafında toplanmadığı takdirde o yük
sek sesi üç yüz metre kadar uzakta olan De
mokrat Parti binasından nasıl işitebileceğini 
bilmemizlikten gelerek bu toplantıyı Demokrat 
Parti binasına attı. Mamafih derhal telefonla 
emir vererek bir heyet marifetiyle bunu da tet
kik ettirdim. Demokrat Part i binasının dahi ne 
önünde, ne etrafında ve hattâ kasaba cadde
lerinde kimsenin görülmediği, ancak Demokrat 
Parti binası içinden kahkahalar duyulduğu bir 
zabıt ile tesbit edildi. Fuad Köprülü'ye bu ne
ticeyi de bildirdiğim zaman bana «O halde ar
kadaşlar halkı teskin ederek dağıtmıştır» ceva
bını verdiler. (Gülüşmeler.) Hakikatte ise se
çim sandıkları kapanıp seçim kuruluna teslim 
edildiği andan itibaren halk sükûnetle evlerine 
dönmüş ve hiçbir yerde ve hiçbir caddede her
hangi bir toplantı olmamıştır. 

Anlaşılıyor ki Ankara'daki Demokrat Parti 
merkezine, olmıyan bir takım hâdiseler ulaştı
rılmıştır. Bu karşılklı muhaberede yaşı yan ru
hun ve zihniyetin dikkatinizden kaçmıyacağım 
umarım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Uşak Demokrat Parti Başkanı ve tasnifte 

temsilcisi olarak bulunan Yusuf Avsal'dan seçimin 
ertesi günü, Uşak telgrafhanesinden saat 16 da 
çekildiği anlaşılan diğer bir şikâyet teli aldım, 
Bu telde; Seçim Kurulu Başkanı olan kayma
kamın tarafğirane hareket ettiği, sandıklardan 
çıkan açık vatandaş oylarının Demokrat Partisi 
lehine olanlarının hiçten sebeplerle iptali cihe
tine gidildiği, Halk Partisi oylarının ise hesa
ba alındığı ve bundan ötürü seçim kurulunda 
temsilci bulundurmağa devam edememek ıstıra
rında kaldıkları, gönderilen mülkiye müfetti
şinin iltizarakâr davrandığı belirtilmekte idi. 

Bizim vesaika müstenit olarak edindiğimiz 
bilgiler ise Yusuf Aysal'm iddialarını teyidet-
memektedir. Hakiatte; 26 . I . 1947 Pazar gü
nü saat 22 de başlanan tasnif işine Demokrat 
Parti temsilcisi Yusuf Aysal'm da huzuru ile 
27 . I . 1947 salı günü sabah saat 7 ye kadar ga
yet normal olarak devam olunmuştur. Saat 7 
sıralarında Demokrat Parti Başkam ve temsil
cisi Yusuf Aysal mühim bir ekseriyet temifc ede
ceğini ümit ettiği oy sandıklarından beklediği 
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oyları partisi adaylarının alamadığını görünce 
yorgunluğu ve sıhhi mazeretini ileri sürerek tas
nifi terkedeceğini Seçim Kurulu Başkanına bil
dirmiş, Kurul Başkanı da keyfiyetten Mülkiye 
Müfettişimizi haberdar etmiştir. Bu haber üze
rine Mülkiye Müfettişi tasnif odasına gelmiş, 
Yusuf Asal'a bir arzuları olup olmadığını sor
muş, Yusuf Asal.'da yorgun olduğu iyin tasnife 
devam edemiyeceğiııi söyliyerek gitmek üzere 
ti yağa kalkmıştır. Yusuf Aysal'dan kendi yeri
ne bir temsilci bırakması rica edilmiş ise de Yu
suf Aysal temsilci bırakmağa lüzum görmediği
ni. ve esasen Şeyim Kurulunun parti temsilcileri 
bulunmadan da tasnife devam edebileceğini söy
liyerek salonu terkeylemiştir. 

Bu vaziyet karşısında tasnif odasında bulunan 
Halk Partisi temsilcisi ile Seçim Kurulu üyele
ri no derhal tasnif odası terkettirilmiş ve kapı 
mühürlettirilerek keyfiyet bir tutanakla tesbit 
olunmuştur. Demokrat Parti temsilcisinin oda
yı terketmiş olmasına rağmen ve kanuni bir 
mecburiyet olmadığı halde Seçim Kurulu Baş
kanı Uşak Demokrat Parti Başkanlığına bir tez
kere yazarak, bu tezkerenin alındığı saatten iti
baren bir saat içinde herhangi bir temsilci gön
derilmediği takdirde tasnife devam edileceğini 
bildirmiş ve herhalde bir temsilci gönderilme
sini. rica, eylemiştir. Bu yazı Demokrat Parti 
Merkezine ve Parti Başkanı Yusuf Aysal 'm evi
ne gönderilmiş ise de, hiçbir kimse tarafından 
alınmamış ve yazı elde bir saat kadar gezdikten 
sonra başkanın eşi tarafından, da kabul edilme
diği için tebliğ mahiyetinde olmak üzere evin 
kapısına asılmış ve ancak bundan sonra yazı 
alınmıştı ı*. 

Diğer taraftan, Yusuf Aysal'm bu hareketi 
Uşak'ta bulunan Demokrat Partisi Milletvekilleri 
Ahmet Tahtakılıç, Hakkı Gedik, İhsan Şerif 
Özgen ve Dr. Ahmet Gürsoy ve Hazim Bozca'ya 
evlerinde ve Demokrat Parti merkezinde açık
lanarak arzu ettikleri takdirde patri temsilcisi 
sıfatiyle bir Demokrat Milletvekilinin tasnifte 
hazır bulunabileceği arzedilmiştir. Kendilerin
den hiçbirisi, de tasnifte bulunmak istemedik
leri ve temsilci gönderip göndermemek yetki
sinin Uşak Demokrat Parti Başkanına aît oldu
ğu cevabı alınmıştır. Milletvekilleri ile bu yol
da görüşmeler yapıldığı sırada Demokrat Par
ti Baslfanı tarafından tasnifte buîunmak üzere 
Fehmi Tarakçıoğlu'nun gönderildiği öğrenilmiş, 
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bunun üzerine mühürlenmiş olan tasnif odası 
açılarak sat 10,45 de tasnife devam olunmuştur. 
Tasnifin bu ikinci safhasında Mülkiye 
Müı'ettişimiz de hazır bulunmuştur. Bu 
safhada Demokrat Parti mümessillerinin oy-
1 aı* üzerindeki bütün fikirleri, hünüsııretle kar
şılanmış ve kurul tarafından kabul edilmiştir. 
Temsilci Vehmi Tarakçı, bütün bunlara rağmen 
tasııiı: sırasında her işi izam etmeğe çalışmışsa 
da bii" hâdise çıkmasına meydan verilmemiştir. 

Tasnif böylece devam ederken saat 14,10 da 
Demokrat Parti Başkanı Yusuf Aysal tasnif oda
sına, gelerek temsilcisi Fehmi Tarakçıoğlu'nu 
dışarıya çağırmış ve ve kendisi ile 15 dakika 
kadar gizlice görüştükten sonra gitmiştir. Va
zifesi başına dönen Fehmi Tarakçıoğlu, tasnife 
15 dakika kadar devam ettikten ve sekizinci, san
dığın tasnifi bittikten sonra, biraz rahatsız ol
duğundan bahsile, bütün ısrar ve ricalara rağ
men tasnif odasını terkeylemiştir. 

Bunun üzerine, Seçim Kurulu Başkanı, yine 
Demokrat Parti Başkanlığına bir tezkere yaza
rak tasnife yarım saat ara verildiğini, bu müd
det zarfında bir temsilci gönderilmediği takdir
de tasnife devam olunacağını bildirnıişse de De
mokrat Partice bir temsilci gönderilmemiştir. 

Bu durum karşısında, yarım saat sonra tek
rar başlanan tasnif işi, yukarıda da ar/eyledi
ğim gibi 28 . I . 1947 Salı günü saat: 7 buçukta 
bitirilmiştir. Görülüyor ki, Yusuf Aysal'm 
Bakanlığa çektiği şikâyet teli münderecatı, tas
nif sırasında cereyan etlen olaylara hiçbir su
retle uymamaktadır. Bu arada Sayın Celâl 
Bayar'ın Vatan Gazetesinin 27 Ocak 1947 ta
lihli nüshasının birinci sahifesindeki (Celâl 
Bayar ne diyor) beyanatına cevap vermeme 
müsaade Duyurulmasını rica edeceğim : 

Sayın Bayar bu beyanatında Uşak'ta gerek 
müşahitlerin, gerek Demokrat Milletvekilleri
nin tasnifte kaymakam tarafından hazır bulun
durul madıklarını ileri sürerek bu hale teessüf 
etmektedir. 

Arzettiğinı gibi kanunun tâyin ettiği sayıda, 
müşahit, seçimlerde ve tasnifte hazır bulun
muşlardır. Demokrat temsilcileri tasnifin ya
rısında, salonu kendi arzusu ile terketmiştir. 
Seçim lmrıılu onları tasnif salonuna almamak 
değil, tasnifi terketmemeleri için onlara mü
teaddit defalar rica eylemek mevkiinde bulun
muştur. 
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Demokrat Milletvekillerinin tasnif odasına 

kabul edilmemeleri keyfiyetine gelince : 
Saym Fuad Köprülü'nün dedikleri gibi bu

rasının İngiltere olmadığı görüşü kabul oluna
rak Milletvekilleri tasnif odasına kabul edilse-
lerdi, Uşak'taki bütün hemşerilerin de aynı 
yoldaki taleplerini reddeylemek mümkün olur 
muydu? Bu takdirde hıncahınç dolacak olan 
bir tasnif salonunda salim ve hâdisesiz bir tas
nif yapılabilir miydi? 

Belediye Kanunumuz, tasnif sırasında kimle
rin hazır bulunabileceklerini belirtmiştir. Seçim 
kurulu başkanının kanunun bu hükmüne titiz
likle riayet etmesi değil, takdir edilecek bir 
harekettir sanırım. Her münasebetle kanun ta
raftarı görünenlerin kanun çizgisi dışındaki, 
isteklerin reddedilmesini teessüf mevzuu say
maktaki hatalarını kaydetmeği vazife sayarım. 
Mülkiye müfettişi kurul faaliyetine iştirak et
memiştir. Bu iştirakten maksat, tasnif sıra
sında bilhassa Demokrat temsilcileri bir daha 
gelmiyeceği anlaşıldıktan sonra tasnifin yapıl
makta olduğu odada hazır bulunması ise bu 
münhasıran tasnifi murakabe altında bulun
durmak içindir. Buna Bakanlık adına idari 
murakabe noktasından kanunen de yetkilidir. 
Karşı Partinin temsilcisinin bulunmadığı bir sı
rada mülkiye müfettişinin murakabe vazifesine 
başlamasını iyi niyetle karşılamak gerekir ka
naatindeyim. 

Tasnif, 28 .1 .1947 Salı günü saat 7,05 de 
sona ermiş ve neticede seçim günü havanın yağ
murlu olmasına rağmen 9 435 seçmenden 7 968 
inin yani % 4,5 nin oylarını kullandıkları, 
Halk Partisi adaylarının 4 292, oy, Demokrat 
Parti adaylarının ise 3 703 oy aldıkları ve böy
lece seçimi 598 oy farkı ile Halk Partisi aday
larının kazandığı tesbit edilmiştir. 

Tasnif sırasındaki iptal oylarını da burada 
açıklamak hakikatin belirtilmesi yönünden za
ruri görülmüştür. 

Tasnif sırasında 118 oy pusulası iptal olun
muştur. Bunlardan biri imzalı olduğu için, iki
si okunamıyacak derecede silik, 32 si tamamiy-
le çizilmiş ve bütün liste iptal edilmiş, 61 tanesi 
muhtelif şekillerde işaretli, 8 zarf içinde pro
paganda beyannamesi, mektup ve makbuz gibi 
şeyleB^çıkmıştır. 14 ünde tamamen beyaz kâğıt 
çıkmış, iptal edilen oylardan 22 si oy pusulası 

olmadığından düşülürse iptal edilen hakiki oy 
pusulasının 96 olduğu tebarüz eder. 

Bunlardan 55 i Demokrat Parti, 41 i Cum
huriyet Halk Partisine aittir. 

Burada Demokrat Parti lehine ne kadar dik
kat gösterildiğini izah eden bir misal; 

Halk Partisi listesi büyük ebatta ve gazete 
kâğıtları gibi donuk beyaz, Demokrat Parti 
listesi küçük ve fakat daha beyaz renkte kâ
ğıtlar. 

Bazıları her iki Partiden oy pusulası alarak 
bunlardan Demokrat Partiye ait oy pusulasını 
Cumhuriyet Halk Partisine ait oy pusulasının 
ortasına yapıştırmış ve kendilerini Cumhuriyet 
Halk Partisine oy verir gibi göstermek istemiş 
veya herhangi bir maksatla bu tertibe başvur
muşlardır. 

Tasnifte bu pusulalar dahi Demokrat Parti 
lehine kabul olunmuştur. Bunların adedi 20 dir. 

27 . I . 1947 Pazartesi günü saat 21 de De
mokrat Parti merkezinde yapılan bir toplantıda 
bir Demokrat Milletvekili Ahmet Tahtaküıg; 
(Arkadaşlar, seçimi kaybettik, fakat üzülme
yiniz, ben bu seçimi iptal ettireceğim. İnşal
lah yenisini kazanırız) tarzında beyanat yapa
rak seçimin bozdurulacağı duygusu halka aşı
lanmak istenmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, benim dikkatimi çeken 
olaylar ise, Demokrat Parti Kongresine iştirak 
eden delegelerin Uşak'a avdetinden sonra Parti 
ilce merkezinde seçimden on gün evvel yapılan 
bir toplantıda, seçim günü elden gelen her tür
lü yaygara, şikâyet vesairenin yapılmasını ve 
buna rağmen kaybedileceğine kanaat getirildi
ği takdirde, idare ve zabıta makamlarının teh
dit ve tazyiki bahane edilerek seçimin terk edil
mesine karar verildiğine dair şüyu bulan haber
lerle, bu def aki Uşak Belediye seçimi sırasında 
Demokrat Parti tarafından halka dağıtılan be
yannamelerden alınan şu kısımlardaki, 

«Değerli Vatandaş» 
«26 Mayıs 1946 gününde senin de oyunun ka-

tılmasiyle yapılan Uşak Belediye seçimi bozul
muştur. Sayın hemşehri, senin bu asil heye
canınla meydana gelen durum, sert hâkimiye
tini devam ettirenleri harekete getirmiş ve set
çimin bozulmasına matuf unsurların yaratılma
sında totaliter zihniyeti birleştirmiştir. 

Senin açıkr üstün ve kutsal bir hakkıa hiç
ten ve uydurma sebeplerle çiğnenmiş ve jo% 
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edilmiştir.» şeklinde ortaya atılan ve haki- J 
katla hiçbir münasebeti oLrnjyan aldatıcı ve 
avutucu telkinlerde ve hele bu beyannam-eler-
deki «senin açık, üstün ve kutsal bir hakkın 
hiçten ve uydurma sebeplerle çiğnenmiş ve 
yok edilmiştir.» cümlesinin istihdaf ettiği idare 
âmirlerine ve yüksek idari kaza merciine kar
şı olan itimatsızlık gözönünde tutulursa bu aziz 
"memlekette neye istinat edilmesi lâzım geldi
ğini kestirmek imkânsız görülmektedir. Müte
madiyen söylenen ve bu vesile ile de tekrarla
nan bizlere nıâtuf «totaliter zihniyet» ithamını 
yüksek huzurunuzda reddetmeyi vazife saya
rım. 

Yukarıdanberi yaptığım açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere, Uşak Belediye seçimlerinin 
tam bir tarafsızlıkla yürütülmesinde şaym Uşak 
.hajkının gösterdiği olgunluk ve. anlayışa ilâ
veten Seçim Kurulu ve Komisyonlarında vazi
feli arkadaşlarla idare ve zabıta teşkilâtımız 
da takdirinize lâyik bir .gayret sarf etmişlerdir. : 

Valiliğin ve mülkiye.müfettişinin,bugüne ka- \\ 
dar yaptıkları jesaslı ve bitaraf incelemelere 
nazaran vatandaşlar hiçbir tazyika mâruz bı
rakılmamıştır. Gerek sandık başlarında, gerek 
tasnif sırasında kanunun tâyin ettiği sayıda 
Parti temsilcileri hazır bulunmuşlar, hiçbir 
Par t i temsilcisi tevkif veya tazyik olunmamış, 
-kanunen oy kullanma hakkına mâlik herhangi 
.bir. vatandaşın oyunu serbest bir şekilde kullan-
masma mümunaat edilmemiş, halkın galeyana 
gelerek Belediye veya Demokrat binası «önünde 
toplandığı yolunda Demokrat Parti Ankara ; 
merkeaine verilen haberlerin hiçbir asıl ve-esası 
olmadığı .anlaşılmıştır. 

Kısaca; seçim, kanunlarımı?.TÎ hükümleri
ne tamamen uygun bir şekMe cereyan etmiş, \ 
idare ve rabıta âmir ve memurları, Seçim Ku
rul ve Komisyonları, vazifeleri, görevlerini tam 
bir bitaraflıkla yerine getirmişlerdir. Yahnız 
seçim sırasında sayısı birkaçı geçmiyen âdi va- ; 
•kalar olmuştur ki, onlar da şudur: 

1. — Seçimden bir gün evvel bir Demokrat 
Parti mensubu Halk Partisinden İbrahim To- • 
rıın'a tabanca çekmiş, hâdiseye savcılıkça el kon
muştur. Suçlu yakalanmış ve-şifahi kefaletle bı
rakılmıştır. ; 

2. — Bir çuvaldızla yaralanma vakası olmuş- : 

şa da taraflar savcılıkta barışmışlardır. 
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.3. — Kendisine Demokrat Parti temsilcisi 

süsünü veren bir şahıs zabıtaya hakaretten sa
nık olarak savcılığa verilmiştir. 

Bunlardan başka Tasvir gazetesinin 25 Ocak 
tarihli nüshasında C. H. P. üyelerinden Alâat-
attin Tiritoğlu'nun evinin gece halk tarafından 
sarılarak taşlandığı ve camlarının kırıldığı şek
linde bir olay yayınlanmıştır. Bu olay uydur
madır. Uyduran da Tasvir gazetesinin bu se
çimler için Uşak'a gönderdiği muhabiridir. Bu 
muhabir diğer bir gazete muhabiri tarafından 
atlatılmıştır. Kendisine böyle bir vaka olduğu 
söylenince o da hakikat telâkki ederek yukarı
daki şekilde gazetesine aksettirmiştir. Fakat 
bu iyi vatandaş işin uydurma olduğunu anlayın
ca Sayın Tiritoğlu'nâ başvurarak af dilemiştir. 
Bu misal seçim sırasında kamu oyuna basım sü
tunlarında arzedilen olayların mahiyeti üzerin
de bir kıyaslama yapmak imkânını verecektir. 

Bu kadar dürüst ve kanunlarımızın ruhuna 
uygun olarak yapılan bir seçimi halk nazarında 
kara göstermiye çalışmak bilmem ki gelişimini 
yürekten istediğimiz Demokrasiye hizmet mi 
olur? 

Ayrıca millet hizmetinde en yüksek feragat 
duygulariyle çalışan bu toprağın mümtaz has-
letli idareci evlâtlarına durmadan yapılmakta 
olan, onları halk nazarında zayıf düşürme gay
retinden ne gibi bir fayda beklenilmekte oldu
ğunu kestirmekte âciz olduğumu burada belirt
meği de vazife bilirim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Uşak Demokrat Parti Başkanı ile bazı va
tandaşlar tarafından şifahen madde halinde tah
riren mülkiye müfettişine tevdi edilen şikâ
yetler üzerinde bugüne kadar yapılan inceleme
ler neticesinde bir tarafın leh ve aleyhinde se
çim üzerine müessir ve kaste makrun herhangi 
bir delile henüz rastlanmadığı kanaatine va
rılmıştır. 

Nihayet bir ilce merkezinde yapılan belediye 
seçimi münasebetiyle bir yığın şikâyet mevzuu 
aksettirilmiş olduğu ve gazetelerde bütün bun
lar doğru imiş gibi devamlı yazılar yayıldığı 
halde hakikatin çehresi ne olduğunu bu açıkla
mam neticesinde Büyük Meclis elbette anlamış
tır. Bu zihniyete göre yapılmış ve yapılacak 
seçimlerin meşruiyeti aleyhine hüküm verdirmek 
hususunda yerinde olmıyan gayretler sarfedil-
diği açıkça beliriyor. Öte taraftan Hükümetin 
seçim ve tasnifin devam ettiği gündüz ve gece 
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zarfında ilgi ve dikkatine hiç ara vermediğini 
de arzetmiş bulunuyorum. ? 

Yakında yapılacak muhtar seçimleri başla
madan evvel bu seçimlerin de yolsuz olacağına 
peşin olarak iddia etmek havasına temas etmiş 
bulunuyoruz. Bazı gazeteler daha şimdiden 
«Demokrat Partinin iddiasına göre muhtar se
çimleri başlamadan tazyik ve tehdit başladı.» 
Tarzında büyük başlıklarla yayınlar yapıyorlar. 
Hükümetin önümüzdeki bütün seçimlerde her 
zamanki dikkatini kullanarak bu işin kanun 
çerçivesi içinde görülmesini temin yolunda bü
tün gayretini sarfetmekte olduğuna Kamutayın 
yüksek huzurunda bir kere daha tekrarlarım.» 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Nuret
tin Ünen. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) —Müsaade 
ederseniz arkadaşlardan sonra söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Peki. 
İkinci takrirde dört imza vardır. Sözlü so

ruların tek imzalı olması şimdiye kadar Mecli
simizin tatbikatmdadır ve şimdiye kadar böy
le bir şey de vâki olmamıştır. Binaenaleyh 
bunların içinden hangi arkadaş bu önergeyi be
nimsiyorsa sözü ona vereceğim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
husustaki mütalâanızı bildirirken ne içtüzük'-
ten bahsettiniz, ne de Meclis kararından bahset
tiniz. Bu arkadaşların hepsinin elbette kendi
lerine göre sordukları ve incelenmesini istedik
leri noktalar başka başkadır. 

Müsaade ederseniz ortaya atılan sözlü soru, 
muhtelif milletvekilleri tarfından verildiği tak
dirde, takyidederek, yalnız birinin Bakana 
mukabil söz söylemesini Milletvekilliği srfatiyle 
kabili telif görmüyorum. 

BAŞKAN — Ben size bu sözleri söylemeğe 
müsaade ettim, şimdi de siz beni dinleyin. 

letüzük'ün 154 ve 155 nci maddelerini oku
manızı rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Oku
dum. 

BAŞKAN — Onlar doğrudan doğruya sözlü 
soru sahibinden bahsetmektedirler. Ve soru mü
essesenin hukuki bünyesi, daima soruların tek 
kişi tarafından verilmesi esasına müstenittir. 
Âttıme Hukukunun mütevali tatbikatı da budur. 
Onun için bir Milletvekilinin süzünü takyidet-
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mek gibi bir süzü asla kabul etmem. Bu nokta 
budur. 

Şimdi buna göre, 4 arkadaştan hangisi be
nimsiyorsa ona söz vereceğim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ben 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Mesele hallolmuştur. Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Uşak'ta birisi 26 Mayıs 1946 
tarihinde, ikincisi, 26 Ocak 1947 tarihinde iki 
Belediye seçimi yapılmıştır. 

İçişleri Bakanı bu konuda verdiğimiz sözlü 
sorularda seçimin cereyan tarzına ve kanunla
rın harfi harfine tatbik edildiğine dair izaha
tını maalesef yalnız politik noktalarda tutmuş
tur. Ankara'da Parti merkezi ile kendisi ara
sında cereyan eden muhabereleri, hattâ konuş
tuğu şahıslar üzerinde mütalâa dermeyan ede
rek onların telefon muhaverelerinden mânalar 
çıkaracak bir duruma getirmiştir. Zannımca 
sözlü soru tezkeresi üzerinde içişleri Bakanı 
izahatını daha çok bu iki seçimin sözlü soruda 
tasrih edildiği gibi birinci seçimin bozulması 
sebepleri, ikinci seçim dolay isiyle de matbu
atta neşredilen yazıların Milletvekillerinin, bu 
seçim karşısında, karşılaştıkları muamele ve 
nihayet Gediz seçiminin bozulması sebepleri ol
malı idi. içişleri Bakanı bu mevzuu bir tarafa 
bırakarak, mücerret memlekette Uşak seçim
leri dolayısiyle matbuaatta yapılan neşriyattan 
başlıyarak sözü Parti ileri gelenleriyle, kendi
sinin yaptıkları teelfon muhaberelerine kadar, 
yaptıkları beyanat şeklinde olmalı idi. içişleri 
Bakanının kanun karşısında seçim müessesesin
de vazife almış, seçim işincte vazifesini kötüye 
kullananlar üzerinde takibat yapmak mevkiin
de olan bir merciden ziyade doğrudan doğruya 
muayyen noktai nazarları münakaşa ve müda
faa etmek vaziyetinde kalmıştır. Eğer bu ko
nuda bir sözlü sual takriri olmasaydı, İçişleri 
Bakanını dinlerken ka-şı taraftan ve Partinin 
umumi faaliyetine, karşı Partinin bir ifadesi 
olarak telâkki edecekti. Bir partinin umumi fa
aliyetine karşı, karşı partinin bir görüşü ola
rak ifade etmek istiyen, bir Milletvekilinin ifa
desi olarak telâkki etmek gerekecekti. (Gen so
ruya geçin sesleri.) 

O, benim hakkımdır. 
NECMEDDİN S AHİR SILAN (Tunceli) — 

Her Milletvekilinin hakkıdır. 
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NAŞİT FIRAT (Samsun) — Gen soruya çe

vir. 
AHMET TAHTAKTLIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar; İçişleri Bakanı Uşak'ta 26 Mayıs 
1946 tarihinde yapılmış olan Belediye seçiminin 
bozulması sebepleri üzerinde Meclise aydınlatı
cı izahatı verememiştir. (Gürültüler.) 

Filhakika 26 Mayıs 1946 tarihinde Uşak'ta 
yapılan Belediye seçimleri Danıştay'ın bozma 
sebepleri noktasından üç bakımdan tetkik ve 
tahlile muhtaçtır. Burada mevzuubahis etmek 
istediğim bir karar merciinin vermiş olduğu ka
rarı münakaşa etmek değildir. (.Soldan, edemez
sin zaten, sesleri). 

BAŞKAN —• Lütfen sözünü kesmeyiniz, de
vam ediniz efendim. 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Devamla) — Seçim 
gibi köy idaresinde, belde, kasaba idaresinde, 
vilâyet idaresinde, nihayet Devlet İdaresinde 
millet iradesinin tecellisini temin edecek bir mü
essesenin memleketimizde tatbikat bakımından 
karar merciine kadar nasıl cereyan ettiğini ve 
karar merciinin mütalâa ve noktainazarını 
büyük Meclis karşında aydınlatmak faydalı
dır. lüzumludur. Filhakika 26 Mayıs 1946 ta
rihinde Uşak'ta yapılmış olan belediye seçimi
nin rakamla ifade edilen neticeleri şunlardır : 
Devlet Şûrası kararından aynen alınmıştır, asıl 
âzalıklar için 5759 reyle enazı 4019 rey arasın
da değişen reylerle Demokrat Part i adayları 
kazanmıştır. Yedek âzalıklar için; 4012 oyla 
3633 oy arasında Demokrat Partinin adayları 
kazanmıştır. Buna mukabil yedek âazlardan en 
az rey alandan sonra, rey alan aday 2938 oy al
mıştır. Mülkiye Müfettişliğince hazırlanan ra
por üzerine Damştaya giden bu seçimde iki rey 
ehliyetsizlik yani yaş küçüklüğü dolayısiyle 18 
reyin ölülere ait olması, 1 reyin, hapiste bulu
nan bir vatandaşa ait olması 9 reyin askerde 
bulunanlara ait bulunması, 11 reyin kasabadan 
ayrılmış olduğu halde yerine oy kullanılan kim
selere ait olması, 7 reyin iştirak etmediği halde 
adının karşısında imza bulunması dolayısiyle re
ye iştirak etmiş olması gibi, 48 rey muallel gö
rülmüştür. Ayrıca 112 fazla oy pusulası veya
hut muallel addedilmesi iktiza eden oy tesbit 
edilerek bu suretle 159 oyun muallel görülmesi 
sebebiyle bozulup bozulmadığı Danıştayda iki 
görüşün tebellür etmesine sebebolmuştur. Bu 
görüşlerden birisi şudur : 
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Şûra kararında : Bir seçimde kanun ve emir

lere kısmen veya tamamen aykırı hareket edil
miş olduğu düşünülebilir. Kanun vazıı bu su
retle şekle kısmen veya tamamen aykırı hare
ketler sebebiyle seçimin yenilenmesi cihetine 
gitmeyip yolsuzlukların tashihi hususunda se
çim kuruluna salâhiyet vermiştir. Bu noktai 
nazara göre birinei Uşak seçiminin bozulması 
lâzımgelmez. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kimin tara
fından bozulması ? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ke
mal Turan Bey, dinlemek tahammülünü göste
rin. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Tasrih edin, 
üanıştaym kararı mı yersizdir? Tasrih edin. 

BAŞKAN — Bay Tahtakılıç siz devam edin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Demala) — Evet, 

Danıştaym bir noktai nazarından bahsediyo
rum . Zararı yok, bunları Meclis müsamaha ile 
kabul etmiştir. Siz benden iyi bilirsiniz. 

BAŞKAN — Devam edin. 
AHMET TAHTA KILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar takdir buyurursunuz. 5779 reyin 2938 
rey karşısındaki Millet iradesinin tecellisi mese
lesini düşünen Danıştayda bir kısım âza böyle 
158 oyun muallel görülmesi seçimin bozulmasını 
icabettirmez, seçim kurulu bunları iptal edebilir
di diyor. 

ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Danıştaym ka
rarını burada münakaşa edecek değiliz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Hu
kuki noktadan görüşüyoruz. Müsaade ederse
niz onu da izah ederim. 

BAŞKAN —• Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
Hatip silsile! kelâmına devam etsin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ek
seriyetin görüşü, karara esas olan mütalâa ise 
şudur: Yukarıda yazılı kanun esaslarına riayet 
edilmediği görülmüş olması ve Cumhuriyet ve 
demokrasinin esaslı ve faziletli prensiplerinin 
birisi ve belki birincisi âmme işlerinin kanun 
yollarında düzgün yürütülmesi olduğuna göre 
bu kanunsuzluklar karşısında seçimin bozulma
sı icabeder. 

Arkadaşlar, Devlet kurma işinde tecelli eden 
Millî iradede yani Milletvekillerine ait tutanak
larının incelenmesi sırasında ... (Sadede sesleri, 
olmadı sesleri). 
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BAŞKAN — Rica ederim hatibin sözünü I 

kesmeyiniz. Sözüne devam ediyor. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bü

yük Millet Meclisinde iki noktai nazar tebellür 
etmiştir. Birisi, şikâyetlerin neticeye müessir 
olmaması keyfiyeti. Görüyorsunuz ki, hâdise
nin bu suretle mütalâa edilmesi Sekizinci Bü
yük Millet Meclisini, millî iradenin bütün idare 
safhalarında olduğu gibi tecelli etmesi ve ka
nunun seçim noktasından vazettiği prensiplerin I 
tatbik edilmesi bakımından bir mesele ile karşı 
karşıya bulundurmaktadır. Uşak seçimi vesile
siyle bunu tekrar ifade etmek fırsatını buldu
ğumdan çok memnunum. 

Bu bakımdan Sayın içişleri Bakanının Uşak 
seçimleri yapılmadan evvel Matbuatta görülen 
neşriyatın Uşak'taki seçim hâdisesine kendisine 
mahsus bir çeşni vermek ve mâna vermek tar
zındaki mütalâasına olsa olsa memlekette son 
yedi ay zarfında seçim mevzuunda Millet Mec
lisinde geçmiş olan müzakereler sebebiyet ver
miş olacaktır. Bu itibarla birinci Uşak seçimi
nin, yani 26 Mayıs 1946 tarihinde icra edilmiş 
olan belediye seçiminin bozulması karşısında 
Uşaklıların heyecan duymuş olması, Milletve
killeri seçiminde 6 000 oyun muallel görülmesi, 
buna mukabil kendi seçim dairelerinde 69 oy
la Milletvekilliği sıfatını kaybetmiş arkadaşın 
bulunması dolayısiyle elbette neticeye müessir
dir, değildir gibi hukuki meseleyi derinden 
derine tahlil etmesi ve bu iki mütezat hâ
dise karşısında kaygı içerisinde bulunması, 
seçimlerin hangi görüş ve düşünüşün tesiri al
tında bulunduğunun belirtilmesini istemesi el
bette her vatandaşın hakkıdır. 

NECMEDDlN SAHlB SILAN (Tunceli) — 
15 dakika oldu. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Oku
muyorum. 

BAŞKAN — Şunu hatırlatayım ki, okursa
nız 15 dakika, söylersiniz 20 dakikadır. Daha 
beş dakikanız var. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
bakımdan dahi, içişleri Bakanı hemen tasrih 
edeyim ki, matbuatta görülen neşriyat, Demok
rat Parti zaviyesinden yapılmış bir propaganda 
olmaktan ziyade Türkiye'de seçim müessesesi
nin münakaşaya muhtaç bir müessese haline gel
diğini bu nokta üzerinde muhtelif görüşler ve | 
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hukuki anlayışların meydana geldiği sebebiyle 
izah etmelidirler. 

Sözüme başlarken işaret ettiğim gibi içişleri 
Bakanının konuyu bırakarak Demokrat Parti 
merkezi ile yaptığı konuşmalara dair burada yer
diği izahatı yersiz bulurum. Kaldı ki ; bu iza
hat da maalesef kendilerinin Uşak seçimle
rini idare etmek gibi bir mevkide bulunduk
larını anlıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz 
Uşak'taki Demokrat Parti mümessiline irtibata 
ihtiyacın varsa ben bu irtibatı size temin ede
rim. Kaymakama telefon etmiştim ve bu irtibatı 
temin etmek gayretinde bulunmuştum sözler 
kayda şayandır. Biz umumi faaliyetleri muay
yen noktalarda salâhiyet sahiplerinin şahsi di
rektifleri ile değil kanunların mutlak pren
sipleri ile teminat altına almak istiyoruz. O ba
kımdan gecedeki duruma geçdikleri zaman 
Uşak'ta elile tutmuş hâdiselerden bahseder gibi, 
Sayın içişleri Bakanı maalesef Demokrat Parti 
merkezinde toplanan birkaç kişinin kahkaha
larla gülüyor, diyor. Bu olsa olsa bir zabıta 
tarassutudur. Eğer Uşak'ta geçen hâdiseleri 
olduğu gibi öğrenmek istiyorlarsa, kendileri
nin göndermek lûtfunda bulundukları mülkiye 
müfettişi ile beni bir arada dinlemek imkânını 
hazırlarlarsa, ben 26 Ocak 1947 gecesi, Uşak 
Demokrat Parti Binasında geçen uzun münaka
şaları beraberce tesbit ederiz. Bu bakımdan 
kendileri bizzat gelip ismimi bahis mevzuu ede
rek Uşak'ta geçen hâdiselerde şahsi faaliyeti
min mevzuubahis etmelerini tamamen sadet ha
rici buluyorum. Eğer kendi anlayışlarına göre, 
Tahtakılıç bu seçimin nasıl bozdurur demesini, 
bu husustaki bir polis raporunda Tahtakılıç'm 
Danıştay karşısında bir tertip yapmak iddiasın
da bulunduğu mânasını ifade ettiyse hemen ken
dilerine şunu arzedeyim ki, geçtikleri kade
melerden geçmemekle beraber, kanun anlayı
şında, halk anlayışında, vatandaşlık anlayı
şında kendilerinden daha salim bir noktada 
bulunuyorum. (Sebebi nedir? Sesleri). 

BAŞKAN — Anlıyamadım, ne dediniz? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sa

lim dedim. 
BAŞKAN — Ne demek yani? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ken

dileri sorarlarsa ozaman cevabını veririm. 
BAŞKAN — Salim diyorsunuz anlıyamadım. 
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NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) 

— Burası Meclistir, kapalı konuşmak olmaz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ka

musu açınız, bu kelimenin karşılığı olan bütün 
mânaları anlarsınız. Aleyhimde olacak herhangi 
bir mânayı bana gösterirsiniz, kabul ederim. 

1» AŞK AN — Devam ediniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka

daşlar; Dcnmitral Parti binasında yapılan toplantı
lar yalnız o gece parti binasında sabahın saat be
şine kadar devam etmiştir. O toplantıda seçmen
ler: Milletvekilleri; siz bizim haklarımızı muha
faza edemiyorsunuz, tarzında müzakereler cereyan 
etmiştir, hattâ ertesi günü Parti binasındaki ga-
labalık binayı yıkacak dereceye geldiği için 15 -
20 polisin iştirakiyle bir bucağımızın bulunduğu 
bir handa gecenin 7 sinde, soğukta açıkta toplan
tı olmuştur. Binaenaleyh hangi kelimeleri konuş
tuğumu ve ne söylediğim içişleri Bakanı bir ra
porla tesbit edebilirler. Yalnız, derhal söyliyeyim 
ki, demokrasi anlayışımı açıklamak mecburiyetiyle 
söyliyeyim ki, o büyük toplantıda: halihazır 
sistemle, seçim mücadelesiyle bu tarz hadiselerle 
komşu komşuya hasım mevkiinde kalıyor. Bizim is
tediğimiz seçimin her safhasının kanunun teminatı 
altına alınarak komşulrm komşulariyle, rey kul
lanma bahsinde, hasım değil, hısım mevkiinde 
mücadele etmeleri konusudur. Bu bakımdan Sa
yın içişleri Bakanı Tahtakılıç ismini mevzuuba-
his ederek zikrettiği hâdisede, maalesef hilafı ha
kikat bir rapor üzerine konuşmuştur. 

Arkadaşlar, defterlerin hazırlanmasından ev
vel karne usulünün kaldırıldığı bir sırada zaman 
da dahi Uşak Belediyesinde Demokrat Partili ar
kadaşlar vardır diyerek ekmek karnesi tatbik edil
miştir. Bu sözün afaki değil Ticaret Bakanlığın
da dosyası olan bir konuya taallûk etmektedir. 

İkincisi defterlerin hazırlanmasından başlı-
yan yolsuzluklar o dereceye çıkmıştır ki, Sayın 
İçişleri Bkanının bahsettiği sayın arkadaşım mül
kiye müfettişi bu yazma hâdisesini kastederek 
Belediye Başkâtibine «Seni ayaklarından ters 
aşmalı» diyecek kadar ıstırap duymuştur. 

BAŞKAN — Rica ederim iki dakikanız kal
dı, telhis edin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Va
tandaşların soyadları üzerinde küçük tahrifler 
yapılarak vatandaşın oy kullanma hakkı tahdit 
edilmiştir. Meselâ; İsmail özmek adı Özbek yazıl
mak, Citemoğlu Çetin yazılarak, bu arkadaşlar 

yalnız bir seçim defterinde yapılan yolsuzluklar 
değildir. Binnetice «senin soy adın uymuyor diye» 
vatandaşlara rey verdirmemişlerdir. Bu cihetler 
Mülkiye Müfettişine yapılan şikâyetler arasında
dır. 

Milletvekillerinin kurula girmesi hâdisesine 
gelince: 24 tarihinde Uşak'a vardığım zaman 
ilk işim îlcebayı görmek oldu. (Soldan llcebay 
kim sesleri). Kaymakam, kaymakam. İşte müfrit 
türkcecilikle müfrit muhafazakârlığın neticesi. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bunun müfrit Türkçülükle alâkası yok. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İnşa-
allâh bir gün sizler benim mevkiimde konuşur
sanız anlarsınız nasıl konuşulduğunu. (Sağdan 
bravo sesleri). Eğer bu da konuşmaksa Riyase
tin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Siz sebebiyet veriyorsunuz. De
vam buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İşi 
sizin takdirinize bırakıyorum. Arkadaşlar, bili
yorsunuz ki şimdiye kadar memleketimizde yapı
lan seçimler kendi âlemlerinde cereyan ediyor
du. Hattâ Uşak'ta 26 Mayıs seçimleri dolayısiyle 
asılan defterlerde dedelerimizin bile ismi var
mış. Bu bakımdan görüyoruz ki kanunların tat-
bikında gösterilen endişe ve parti mücadeleleri 
secim işlerinde de cereyan etmeğe başladıktan 
sonra olmuştur. Çünki rey kullanılması, seçim 
yapılması şimdiye kadar siyasi bir hâdise değildi. 
Eğer bu noktadan Meclis illâ yakma varmak isti
yorsa kendilerine şu misali vereyim: Nisap hasıl 
olmıyan bir seçimde bir vali kaymakama şifre 
ile yazsaydın sana cevap verirdim diyor. Bu iti
barla 1946 senesinden sonura yapılan seçimler 
üzerinde yalnız idare mercilerinin raporlarından 
tek taraflı görüşlerle hâdiseleri görmek imkânı 
yoktur. Şimdi kendilerinin beyan ettikleri resmî 
rakamların belirttiği gibi 3700 vatandaşın De
mokrat Parti lehine oy verdiği bir memlekette 
Seçim Kurulunda ve komisyonlarda bir tek De
mokrat üyenin bulunması şöyle dursun seçim 
kurulunu teşkil eden üyelerin hepsi Halk Par
tisi Belediye üyelerinden ibarettir. Bu hâdise 
bize şunu gösterir: Seçim bozulduktan sonra 
kaymakama belediye reisliği verilmiştir. Kanu
nen mahallelerin göstereceği ikişer mümessilden 
kur 'a ile seçilen kurulun bu suretle tecelli et
mesi vatandaşa haklı olarak endişe vermiştir. 
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Binaenaleyh bizim kaymakama vâki müracaatı- j 
mız kendimizin Seçim Kurulunda tasnif ve tadat 
işiyle meşgul etmekten ibaret değildir. Bu nok
ta mevzuubahis olmaklaberaber kaymakama, 
tadat ve tasnif işinde halkın gösterdiği itimat
sızlığa karşı tedbir ahnabilmesinin elinde oldu
ğunu bildirdik. Hattâ... 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
15 dakikayı çok geçti. Tüzük 'ün hükmü ya var
dır tatbik edilir, ya yoktur. 

BAŞKAN — 15 dakikayı gçeli beş dakika 
oldu. Onu da arada söz kesildi ve saireden do
layı verdik. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — îki 
dakika daha müsaadenizi rica edeceğim (Soldan 
kâfi kâfi sesleri) (Gürültüler). 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Ahmet bey 
vazgeç, gel artık. (Sağdan vazgeç sesleri) (Sol
dan devam sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar söylememe müsaade ediyorlar. 

Arkadaşlar, Seçim Kurulu hadisesi deyince, 
Sayın Sökmensüer bu hadisede Seçim Kurulu 
faaliyetlerinin kanun dairesinde devam ettiğini 
ifade etmekle iktifa ettiler. Bizim kaymakama 
yazdığımız şeyde Uşak Demokrat Partisinin Se
çim Kurulunun bahsettiği, iki intihapta bizzat 
kaymakam, jandarma kumandanı, emniyet âmi
ri Seçim Kurulunda bulunmuşlar ve seçimin tas
nif ve tadadında fiilen müdahale et
mişlerdir. Binaenaleyh bir vatandaş ta
savvur ediniz ki, bir evvelki seçimde, Se
çim Kurulu kanuna göre teşekkül etmiş 
belediye resmî üyelerinden müteşekkil olduğu 
halde; sırf Demokratlardan müteşekkildir diye 
jandarma kumandanı, kaza kaymakamı ve Em
niyet âmiri gibi kimselerin tasnifin başından so
nuna kadar, defter şudur, bilmem bu budur diye 
müdahalede bulunduktan sonra; ondan sonra 
gelen bir seçimde kurulda kimse bulunamaz di
yerek, kanun budur denirse realitelerin, şeniyet-
lerin vatandaş gözüyle, hukuk gözüyle, adalet ; 
gözüyle tetkikini icabettirir. 

Dr. CENAP BERKSOY (Yozgad) — Dün
yada her seçimi kaybedenin söylediği şeyler 
(Gülüşmeler). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar, şu halde kurulun tasnif ve tadat sırasın
da kimsenin olmaması hâdisesi yalnız 6 Ocak 
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1947 seçimlerinden doğmuş bir hâdise değildir. 
Ondan evvelki seçimlerde eski milletvekili Ti-
ritoğlu'nun Seçim Kuruluna ginp, çıkmış ol
ması, arzettiğim gibi kaymakamın, jandarma 
komutanının tadat ve tasdikin başından sonuna 
kadar faaliyete iştirak etmesi noktası başlıca 
mesele teşkil et m iştir. Vatandaş bu durum • kar-
şısında elbette endişe duymakta ve bunlar üze
rinde bazı mânalar çıkarmakta haklıdır. Bu se
beple Sayın İçişleri Bakanı bir milletvekili arka
daşımızın kaymakama yazdığı şu mektuba ve
rilen cevabı ingiltere misalini hatırlıyarak 
reddetmesi kâfi değildir. Hattâ arkadaşlar, 
şu - noktayı da açıklayayım ki; reyler atıldıktan 
sonra Kaymakaıaa her şey artık bitmiştir, müca
dele tamam olmuştur, geliniz sizinle vefziyeti tet
kik edelim. Düğünlerde davul çalınması yalnız 
şenlik için değil; bir de meydana gelen Meşruti
yetin ilânı zaruretinden doğmuştur. Bir köşeye 
iki müsait oturtalım sonra seçim işinde Uşak'ta 
komşuyu komşuya girdiren bu kötü havayı kaldı
ralım, dedim. Aldığım cevap, şimd anlıyorum ki 
merkezin cevabı. Sayın Şükrü Sökmensüerin 
merkezden bu şeklid idare ettiklerini anlıyorum. 
işte arkadaşlar*; bir arkadaşımızın Kaymakama 
mektubu sandıkların belediye dairesine getirildi
ği seçim, faaliyetlerinin safahatı hakkında millet
vekili sıfatiyle müşahadede bulunmak ve bilgi 
edinmek maksadiyle, belediye dairesinde bulun
duğum sırada beni Başkanlık odasına davet ede
rek Kütahya Valiliğinin Seçim Kurulunun tas
nif ve tadad yapacağı mahalde yetkili şahıslardan 
maada kimsenin giremiyeeeğine dair aldığımız bir 
telgrafı okudunuz. Mücerret dâva sıfatlarımız ba
kımından bir münakaşa konusu yapmadığımız bu 
telgraftaki yetkili şahıslardan başka kimsenin se
çim kuruluna giremiyeeeğine dair olan kanun, be
nim bir Milletvekili sıfatiyle reylerin tasnif ve 
tadadı sırasında müşahade yapmama imkân ver-
miyeceği mânasını anlayıp anlamadığımızı yazı 
ile bildirmenizi rica ederim. 

Şunu da ilâve etmek isterim ki; bundan evvel 
Uşak'ta yap'ılan seçimde tasnif ve tadat sırasında 
kaymakam sıfatiyle zatı âlinizin ve emniyet âmi
rinin ve Jandarma komutanının ve eski Kütahya 
Milletvekili Alaaddin Tiridoğlu'nun hazır bulun
duğu ve eski Milletvekili Alaaddin Tiridoğlu ?n-
dan maada kimselerin tasnif ve tadad işi ile baş
tan sonuna kadar fiilen alâkadar olduğunuz ma
lûmatım dâhilinde bulunmaktadır. Diğer taraf-

- m -



B : 43 12 .2 
tan cuma günü vâki olan ziyar'etimiz üzerinde ay- 1 
nı meseleler hakkında uzun boylu konuşmuş ve 
neticede vali ile yaptığınız temastan bahsederek 
Milletvekillerinin seçim kuruluna girip müşahe
dede bulunacağını bildirmiştiniz. 

Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz ki, bu yazı 
Milletvekilinin başdan sonuna kadar tasnif işin
de bulunmak talebi değil, bir âmme faaliyeti üze
rinde müşahadede bulunmak ve bilgi edinmek 
kaygusundan doğmuştur. Bu noktadaki istek se
çim kanununun seçim kurulunu tâyin eden mad
desine aykırı bir talep değildir. Hal böyle iken 
bundan evvelki seçimlerde bulunan kimseler kar
şısında kaymakam: o zman seçim kurulu çıkar
saydı, diye eski bir konuşmamızda bize cevap 
vermiştir. 

Biliyorsunuz ki, eğer bir parti mesuliyeti 
ile hadiseleri tahlil etmek lâzımgelirse, daha 
evvelki seçim kurullarında, kaymakam, jan
darma kumandanı, emniyet âmiri huzuruyla 
faaliyette bulunmakta iken bu defa kimsenin 
alınmaması keyfiyeti alelade bir hâdise değil
dir. 

Arkadaşlar, sözlerimi şöyle bitireceğim; 
Danıştay kararı diyor ki, Cumhuriyet ve de
mokrasinin esaslı ve faziletli prensiplerinden 
birisi belki birincisi âmme faaliyetlerinin kanun
lar çerçevesinde cereyen etmesini temindir. 

Eğer yalnız zamanın kifayetsizliği ve riya
setin yalnız bir kişiye söz vereceği hakkındaki 
mütalâaları dolayısiyle uzun safahatını arzetmi-
yeceğim. Uşak seçimlerini bir tarafa bırakarak 
8 nci devre Büyük Millet Meclisinin seçim mü
nakaşalarını ve mücadelelerini vatandaşlar ara
sında hakikaten bir fikir çarpışması çerçevesin
de cereyan etmesi sebeplerini temin etmez de 
bu tek taraflı bir görüşle vatandaşları daimî bir 
seçim münakaşa ve mücadelesi halinde bı
rakmak olacaktır.. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; çok açık ve en
dişesiz ve içimden geldiği gibi görüşmemi ister 
misiniz ? 

Uşak Belediye seçimi... Hâdise basit... Mâna 
büyük. Gazetelerin kopardığı fırtınaya göre 
hiçbir vicdanın dayanamıyacağı haksızlıklar, 
kanunsuzluklar olmuş. Hükümet tarafsızlıktan 
ayrılmış. Ben bu mevzii hâdisenin ne esası ne 
de teferruatı üzerinde duracak değilim. Tarihe 
ve millete karşı sorumlu bir mevkide bulunan I 
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muhterem Bakanın ve diğer soru sahiplerinin 
İzah ve beyanları umarım ki, millî vicdanda 
müspet akisler yaratır. 

Benim asıl endişem şudur: 5 Haziran'dan-
beri müspet işlerden ziyade vahi münakaşalarla 
vakit geçirdik. Bu gidişle bu türlü çalışmanın 
sonu gelmiyecek. Önümüzde muhtar seçimleri 
var. 40 bin köyde muhtar seçilecek. Her hal
de 30 000 i itirazlı olacak. Bu takdirde karyo
lalarımızı Meclise taşımak gerekiyor. Zira bu 
münakaşalara 4 senenin gecesi ve gündüzü bile 
kâfi gelmiyecek. Eh, ne yapalım, artık Dev
let, millet işlerini de hakka emanet etmekten 
başka çare kalmıyor. 

Arkadaşlar, mutlak bir tarafsızlıkla ve bir 
müstakil sıfatiyle arzediyorum, vatandaşlar so
ruyor, ben de kendi kendime soruyorum. Ne 
oluyoruz, nereye gidiyoruz?. Bu çok kötü bir 
demokrasi örneği. Herkes Danton kesildi. Fa
kat ortada 16 ncı Lüi yok. 

Arkadaşlar, bu milleti ancak mânevi cephe 
yıkar ve bu takdirde kimlerin kazanacağını 
takdir buyurursunuz. 

Daha demokrasinin tarifi bile yapılamadı. 
Böyle nazik ve siyasi bir çağda bu derece ağır 
falsolar huzuru bozmaktan, millî enerjiyi kır
maktan başka neye yarar? 

Seçim gibi, vatandaşların en kutsal hakkı 
üzerinde oynanması veya oynanıyormuş gibi gös
terilmesi her iki şekli de kötü bir gidişin deli
lidir. 

Hükümetten rica ederim: Mahallî ve şahsi 
arızaları önleyici tedbirler alsın ve bu suretle 
fuzulî tenkitlerden kurtularak daha normal 
bir çalışma imkânı bulsun. 

Muhalefetten de rica ederim; bilhassa neti
ceye müessir olmıyan mahallî ve şahsî hatala
rın haddinden fazla büyütülerek umumi efkâr
da bulanık hava yaratılmasına müsaade etme
sin. Bunlar hazin ve esef edilecek hallerdir. 

Arkadaşlar; seçim demokrasinin kendisi de
ğildir, şeklidir, vasıtasıdır. Biz hâlâ onun ka
buğu üzerinde bocalayoruz. Gayeyi çoktan unut
tuk ve onu tehlikeye düşürmek üzereyiz. Emin 
olunuz ki, millet bu hareketlerimizi dedikodu 
kelimesiyle vasıflandırıyor. Artık halka özür 
dilemek zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar; ne Demokrasinin, ne de onun 
unsurlarından olan kanun, hak, hüriyet ve 
ahlak gibi mücerret mefhumların sınırları il-
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men çizilememiştir. Muvafıklar bu nesneler
den ne hadde kadar vermek istiyorlar, muha
lifler ne kadarım almak istiyorlar. Evvelâ 
bunu tc.'nt ediniz. Kavganın sebebi meçhul. 
Bir parçacık olsun doktriner zihniyetle hare
ket edelim arkadaşlar. 

Millet bizden umduğunu bulamadı. Muha
lif. muvafık hepimize acı bir tebessümle bakma
ğa başladı. Bilhassa muhalif arkadaşlar takti
ğinizi lütfen değiştiriniz, iktidar Partisini her 
zaman kritik ve tenkit etmek mümkündür ve 
kolaydır. Zira iş başındadır. îş olan her yer
de mutlaka hata da vardır. Muhalefet samimi
yetini ancak toleransla ispat edebilir. En ufak 
hataları bile istismara kalkışırsa bu ancak ih
tiras peşinde koşulduğunu ifade eder. Zaten 

i . — Danıştay'da ihdas edilen Altıncı Daire 
Başkanlığı ile üyelikleri için seçim yapılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/67) 

BAŞKAN — Efendim; geçen Birleşimde iki 
arkadaş tam sayı ile nisabı bularak seçilmişler
dir. Şimdi bir arkadaş daha seçeceğiz. 

Seçime başlıyoruz, evvelâ Danıştay'ın seçimi
ni yapacağız, sonra da Sayıştay'a geçeceğiz. 

Şimdi Ayrılama Komisyonunu seçiyoruz. 
Çankırı Rıfat Dolunay, Niğde Ferit Ecer, Ri

ze Ali Zırh 
Bu arkadaşlar oyları ayrılıyacaklardır. 
Şimdi seçim çevresini okuyorum. Erzurum'

dan başlıyacağız. 
Arkadaşlar; bir defa daha hatırlatayım. Yal

nız Danıştay'a bir üye seçimi yapıyoruz, Sayış
tay karışmasın. 

(Oylar toplandı). 
Oy vermieyn var mı efendim? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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milletin bu hareketlerden çıkardığı mâna da 
sandalya ihtirasından ibarettir. Vakıa bu, 
meşru bir haktır. Fakat dolaşılacak yolların 
da makul ve mantıkî olması şarttır. 

Son sözüm; vatan severliği, milliyetçiliği ve 
buna benzer mücerret mefhumları sıfat haline 
getirmek, münferit hâdiselerde bile daima bun
lardan bahsetmek tehlikelidir. Bu cümle üze
rinde hassasiyetle sormanızı rica ederim. 

Ben, tarih öğretmeniyim. Daha ötesine ak
lım ermez arkadaşlar. Aklımın erdiği birşey 
varsa, hakkikati öğrenmeliyi?. Fakat yanımı
za sokulanlardan ve bizi alkışlıyanlardan değil, 
bizden uzaklaşanlardan bize sokulmıyanlardan. 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN —- Gündeme geçiyorum. 

2. — Sayıştay 'da açık, bulunan üyelik için 
seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe,, Maliye ve Sayıştay Komisyon
larından kurutan Karma Komisyon raporu 
(3/55) [11 

BAŞKAN — Sayıştay'da açık bulunan bir, 
üyelik için seçim yapacağız. 

Ayırma Komisyonunu ad çekme suretiyle se
çeceğiz. 

Hulki Oral (Denizli), ibrahim Rauf Ayaşlı 
(Ankara), Hasan Kişioğlu (Elâzığ), 

Şimdi seçim çevresini çekiyoruz. Manisa. 
Manisa seçim çevresinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — oyunu kullanmamış arkadaş 

var mı? Oy toplama işi bitmiştir. 
Seçimlerin neticesi alınmak üzere 15 dakika 

oturuma aralık veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

fi] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 

4. — SEÇİMLER 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,16 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER: Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) . 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Danıştay 6 
ncı Daire Üyeliği için yapılan seçimin sonucunu 
arzediyorum: Reye iştirak eden 280. Bu bakım
dan muamele tamam. 

Ziya önen 113, Durmuş Evrendilek 75, 
Asım Taylar 31, Ali Seyfi Tülümen 22, Arif 
onan 20, Şemsettin Akçaoğlu 7 oy almışlar. 

Yetersayı 141 dir. Kimse bu sayıyı doldu
ramamıştır. Binaenaleyh, İçtüzük'ün 6 ncı 
maddesi gereğince yeni bir seçim yapacağız. 

Bu seçim, yine İçtüzük'ün 6 ncı maddesine 
göre, bir misli, yani, âzalık bir olduğuna naza
ran 2 kişi arasında seçim yapılacaktır. Buna 
göre seçim; 113 oy alan Ziya Önen'le, 75 oy alan 
Durmuş Evrendilek arasında olacaktır. 
- Bu seçime geçmeden evvel Sayıştay seçi
mini de arzetmek isterim. Sayıştay'da açık bu
lunan üyelik için yapılan seçime 255 arkadaş 
iştirak etmiştir. Bu bakımdan yeter sayı var
dır. Fuat Beşkardeş 191, Sabri Selçuk 59 oy 
almışlardır. 5 tanede muhtelif oy vardır. Şu 
halde 191 oyla Fuat Beşkardeş Sayıştayda açık 
bulunan üyeliğe seçilmiştir. 

Danıştay için tekrar seçim yapacağız, yal
nız arzedeyim ki, içtüzük'ün 6 ncı maddesi mu
cibince bu seçim iki kişi arasında olacaktır. En 
çok rey alanları bir daha okuyorum. 

Ziya Önen 113 oy almış, Durmuş Evrendilek 

1. — Bucak Müdürlerinin devir masrafları 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/82) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 

[1] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
âır. 

ise 75 oy almıştır. Bu iki arkadaş arasında se
çim yapılacak oylar bu iki arkadaş için verile-
cektii'. 

İBRAIIÎM ARVAS (Van) — Öyleyse kutu
ları gezdirsinler... 

BAŞKAN — Seçimlerde kutuları gezdirme 
usulü cari değildir. 

Şimdi tasnifi yapacak komisyon için adçek
tim ile seçim yapıyoruz; 

Ankara Mebruro Aksoley, 
Sivas Gl. Fikri Tirkeş, 
Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker, 
Seçim çevresi için kur'a çekiyorum... Erzin

can'dan oyların toplanmasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — bir daha tekrar edeceğim. Da

nıştay'da açık bulunan üyelik için üçüncü defa 
seçime müracaat ediyoruz. Bu oylamada yeter 
çokluk kâfi gelecektir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Seçimden son
ra müzakereye devam edelim. 

BAŞKAN — Edilecektir efendim. 
Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Oy top

lama muamelesi bitmiştir. Seçimin neticesini 
beklerken aynı zamanda Gündeme devam ede
ceğiz . Gündemin birinci maddesindeki rapo
run dağıtımından henüz 48 saat geçmemiştir. 
Bunu gelecek Gündeme bırakıyorum. 

I edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bucak Müdürlerinin devir masrafları hakkında 
Kanaun 

MADDE 1. — Bucak Müdürlerine, devir ve 
teftiş masraflarını karşılamk üzere her ay ay-

I lıklariyle birlikte maktuan 40 lira verilir. Bu 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎSLER 
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para hiç bir kesintiye tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu paraya hak kazanmak için 
birinci maddede yazılı görevi asıl veya vekil 
olarak fiilen yapmak şarttır. 

Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna 
dayanan izin gibi sebeplerle de olsa görevden 
geçici olarak ayrılış halinde bu para verilmez. 
Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü 
maddelerinde yazılı izinleri kullanan Bucak Mü
dürlerinin devir ve teftiş masrafı karşılıkları, 
yerlerine vekil tâyin edilmemiş olmak şartı ile 
kesilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bucak Müdürlüğüne asıl veya 
vekil olarak tâyin edilenlerin ödenekleri göreve 
başlayış tarihini kovalıyan ay başından verilme
ğe başlanır ve bu görevlerden ayrılanların ay 
sonuna kadar olan istihkakları geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 14 Temmuz 1943 tarihli ve 
4465 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
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Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tsarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/83, 84) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Bu-
yurmıyanlar... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları yazılı 
memuriyetler çıkarılmış ve yerine ilişik (2) sa
yılı cetvelde derece görev sayı ve aylıkları ya
zılı memuriyetler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi cetvellerle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[1] 71 sayılı basmayazı tutanağın sonunâadtr. 

MADDE 4. — İkinci maddede gösterilen se
beplerden görevlerinden geçici olarak ayrılan
lardan devir ve teftiş ödeneği kesilmesi gere
kenlerin ödeneklerinin kesilmesinde ve görev
lerine ödenmeleri üzerine tekrar ödenmeğe baş
lanmasından üçüncü maddedeki hükümler Uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında szö istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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3. — Dvlet Memurları Aylıklarının Tevhit I 

ve Teadülüne dair olan Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jandarma Ge
nel Komutanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/115) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyen... (Yok sesleri) yok. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmındaki bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı derece, görev, sayı ve aylıkları 
yazılı kadrolar konmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hkkmda söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görşülmesi bitmiştir. 

4. _ Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanu
nun bazı •maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/104) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 

[1] 73 sayılı basmayazı tutanğm sonundadır. 
[2] 75 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Posta Kanununa ek 2721 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 26 . II . 1339 tarihli ve 376 sa
yılı Posta Kanununa ek 18 . V . 1935 tarihli ve 
2721 sayılı Kanunun 5 . VIII . 1944 tarihli ve 
4646 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel bütçeye giren dairelerle katma ve 
özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan postaya 
verilen her türlü posta maddelerinden ve bun
larla ilgili posta ve ardiye hizmetlerinden tari
fesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak 
alınır. 

Posta, Telgraf vo Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Posta merkezlerinde yalnız bu işlerde 
kullanılmak üzere öze[ pullar bulundurur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz, istiyen? . 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2721 sayılı Kanunun 4646 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesiyle 2721 
sayılı Kanunun 5, 7 ve 9 ncu ve 4646 sayılı Ka
nunun geçici maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenleıu 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — özel pullar hazırlanın
caya kadar birinci maddede yazılı Posta işle
rinde mevcut pullar kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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5. — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 

sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki 4647 sayılı Kanunda değişiklik ya- \ 
pumasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/105) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul buyu- ' 
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı Ka- \ 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun j 

MADDE 1. — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 sa- j 
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek 18 . V . j 
1935 tarihli ve 2722 sayılı Kanunun 3 . VIII . ! 
1944 tarihli ve 4647 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Genel bütçeye giren dairelerle Katma ve 
özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan tevdi olu
nan açık ve şifreli telgraflardan tarifesinde 
yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

[1] 72 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

1947 O : 2 
MADDE 2. — 2722 sayılı kanunun 4647 sayılı 

Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi ile 4 ncü, 
5 nci ve 7 nci maddeleri ve 4647 sayılı kanu
nun geçici maddesi kaldırılmıştır.. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabuledilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Danıştay seçimi sonucunu arzediyorum: 
Reye iştirak eden 245 arkadaştır. Muamele 

tamamdır. Ziya önen 162, Durmuş Evrendilek 
83 oy almışlardır. 

Bu suretle Danıştay'da açık bulunan üyeli
ğe Ziya önen seçilmiştir. 

Gündemimizde barka bir şey yoktur, önü
müzdeki Cuma günü saat 15 te top'.ınmak ürero 
r tarama son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,48 

. . . .>. . . » > - • - < « ..«<.... 
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S. Sayısı: 71 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da
ir olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarıları ve İçişleri ve Bütçe Komis

yonları raporları (1/83, 84) 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş

leri Komisyonu raporu (1/83) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü * i , '; ~, - v - , 
Tetkik Müdürlüğü 9 . XII. 1946 

Sayı : 7î/685 -6/2879 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına bazı kadrolar eklenmesi hakkında İçişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . XI I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

327 memur kadrosu hakında gerekçe 

Çeşitli kanun ve tüzüklerle Emniyet teşkilâtına verilen görevlerin mevcut kadro ile yapıla
bilmesi, ancak polisin istirahat müddetinden kısmak ve altından kalkamıyacağı ağır yükler altına 
koymak suretiyle mümkün olabilmektedir. 

İleri ve medenî memleketlerde Türk Polisinin gördüğü hizmeti, birkaç misli fazla kadro ancak 
yapabilmektedir. 

Esasen birçok ilçelerde henüz bu teşkilât kurulamamıştır. İhtiyaca tekabül etmiyen kadroları 
takviye etmek ve bir taraftan mühim ilçelerde bu teşkilâtı kurmak maksadıyla 1947 yılı Emniyet 
Bütçesine eklenen ödenekle genel kadroya 327 memurun katılması gerekli bulunmuş ve bunun 
için kanun tasarısı eklice sunulmuştur. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/83 

Karar No. 11 

14 . I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı
na bazı kadrolar eklenmesi hakkında İçişleri Baş
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla içiş
leri Bakanı huzuriyle incelendi. 

Emniyet kadrosunu mümkün olduğu kadar 
takviye esasına matuf olan kanun tasarısı, Hü
kümetin gerekçesinde bildirdiği hususlar da göz-
önünde bulundurularak aynen ve oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ 
G. Uybadm 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 
Bolu 

II. §. Adal 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Konya 

Ş. Ergun 
Tokad 

Çoruh 
A. T üzün 

Kars 
A. Eyidoğan 

Antalya Balıkesir 
R. Kaplan F. Tiritoğlu 

Bolu Çorum 
/. Yalçın S. Karafakıoğlu 

İsparta Kocaeli 
8. Kösal G. Aksu 
Siird Sivas 

L. Yavuz N. Ergin 
Yozgad 

A. Galip Pekel İhsan Olgun 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
bazı kadrolar eklenmesi hakkıda kanun tasarısı 

MADDE 1. - 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına bağlı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 . XII . 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat 8. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

içişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

( S. Sayısı : 71) 
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8 
9 

10 
11 
12 
13 
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Kadro cetveli 

Görevin çeşidi 

S. 1. Emniyet âmiri 
S. 2. » » 
Başkoniser 
Komiser 
Komiser muavini 
Polis memuru 

Sayı J 

1 
2 
5 
4 
5 

310 

iylık 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

327 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı Ve içiş

leri Komisyonu raporu (1/84) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . XII. 1946 

Muamelat Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/696 - 6/2913 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair İçişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5. XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

istanbul, Ankara, İzmir, Seyhan, Zonguldak ve Samsun illerinin içtimai, iktisadi ve siyasi öne
mi dolayisiyle buralara tâyin edilen Emniyet Müdürleri ile Polis Enstitüsü ve istanbul polis okulu 
müdürlerinden hususi vasıflar aranmaktdır. Nitekim 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun ha
zırlanması sırasında bu cihet gözönüne alınarak o zamanki duruma göre istanbul ve Ankara Em
niyet Müdürlükleri için 80 lira maaşlı 1 nci sınıf Emniyet Müdürü fevkinde ve (Ankara, istanbul Em
niyet Müdürleri) unvaniyle 90 lira maaaşlı iki kadro alınmıştır. 

Bahse konu kanunun hazrlanması sırasında yalınız iki il için hissedilen ihtiyaç bugünkü icap ve 
şartlar karşısında izmir, Seyhan, Zonguldak, Samsun ve Erzurum illeriyle Polis Enstitüsü ve istan
bul Polis okulu müdürlükleri için de varit görülmektedir. 

Bu itibarla çevresi geniş, inzibat ve asayiş bakımından bir kül halinde idaresi gereken baş
kentin de dâhil olduğu halde bu altı il ile zabıtanın ilk çalışma bilgisini hazırlıyaeak olan Polis 
Enstitüsü ve Instanbul Polis Okulu Müdürlükleri görevlerini kavrayacak ehliyet ve liyakatta kimsele
rin bulunabilmesi imkânını sağlamak üzere 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmındaki 90 lira maaşlı istanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrolarının 
100 liraya yükseltilmesini, 80 lira maaşlı 1 nci sınıf Emniyet Müdürleri kadrosundan beş kadro çıkarı-

( S. Sayısı : 7İ ) 
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larak izmir, Seyhan, Zonguldak, Samsun ve Erzurum Emniyet Müdürlükleri kadrolarının 90 nar 
lira olarak tesbiti ve diğer taraftan 80 lira maaşlı Polis Enstitüsü Müdürü kadrosunun 100 ve Istan 
bul Polis Okulu Müdürlüğü kadrosunun da 90 liraya çıkarılmasını sağlamak için ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/84 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Devlot .Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair içişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla içiş
leri Bakanı huzuriyle incelendi. 

Hükümet gerekçesinde yazılı hususlar ve 
Bakan tarafından verilen izahat Komisyonumuz
ca da yerinde görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Komis
yonu Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C. Uybadtn A. Tüzün A. Eyidoğan 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 

Bolu 

İT. Ş. Adal 

İsparta 
S. Koksal 

Siird 
L. Yavuz 

Trabzon 
H. Orhon 

14 . I . 1947 

Antalya 
R. Kaplan 

Bo/ıı 

Kocaeli 
C. Aksu 

Sivas 
N. Ergin 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
Muhalifim 

/. Yalçın S. Karafakîoğlu 

Konya 
§. Ergun 

Tokad 
Muhalifim 

A. G. Pekel 

Yozgad 
î. Olgun 
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HÜKÜMTÎN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmından ilişik 1 sayılı cet
velde derece, unvan ve sayıları yazılı memuri
yetler çıkarılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cetvel
de derece, unvan ve sayıları yazılı memuriyetler 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 
rihinde yürürlüğe girer. 

XII . 1946 ta-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/?. Peker 

Devlet Bakanı 
Raşb. Yardımcım 

M. öktnen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydtmir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
Atıf İnan 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

4 

5 

o 
• 1 

4 

Memuriyetin adı 

Ankara ve istanbul Emniyet 
Müdürleri 

Birinci sınıf emniyet müdürü 

Ankara ve istanbul Emniyet 
müdürleri 
izmir, Seyhan, Zonguldak, 
Samsun ve Erzurum Emniyet 
Müdürleri 

Sayı 

2 
-

[2] 

2 

5 

Maaş 

90 
80 

SAYIL 

100 

90 

D. 

5 

6 

Memuriyetin adı 

Polis Enstitüsü ve Koleji 
Enstitü müdürü 

İstanbul Polis Okulu 
Okul müdürü 

I CETVEL 

3 

4 

Polis Enstitümü ve Koleji 
Enstitü müdürü 

İstanbul Polis Okulu 
Okul Müdürü 

Sayı 

\ 

l 

l 

1 

Maaş 

80 

70 

100 

90 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. 31. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/83, 1/84 
Karar No. 47 

7 U . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına ve aynı cetvele bazı kadrolar 
eklenmesine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 9 . XI I . 1946 ve 10 . XI I . 1946 
tarihli ve 6/2879, 2913 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan iki kanun tasarısı İçişleri Ko
misyonu raporlariyle birlikte komisyonumuza 
verilmekle her iki tasarı İçişleri Bakanı Şükrü 
Sökmensüer ve Maliye Bakanı Halid Nazmi 
Keşmir hazır oldukları halde incelenip görüşül
müş ve her iki tasarının konusu 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel-
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasından 
ibaret olduğu anlaşıldığından, iki tasarının bir
leştirilmesi uygun görülmüştür. 

1. — Tasarının biri İstanbul ve Ankara ille
riyle İzmir, Seyhan, Zonguldak, Samsun ve Er
zurum illeri Emniyet Müdürleri ile Polis Ensti
tüsü ve İstanbul Polis Okulu Müdürleri kadro 
ve aylık derecelerinin yükseltilmesi maksadiyle 
hazırlanmıştır. 

Devlet memurları kadrolarında aylık derece
lerinin ayrı ayrı kanunlarla yükseltilmesi sure
tiyle, kadrolarda teadülü bozabilecek halleri ön
lemeyi amaçlarından biri olarak gözönünde tu
tan ve yükselme şartlarını haiz olan Devlet me
murlarına kodra bulunmadığı halde iki derece 
yükselmesi imkânını sağlıyan 4598 sayılı kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra, bu şekilde kad
ro ve aylık derecesini yükselten kanun tasarısının 

kabul edilmemesi, bazı üyeler tarafından ileri sü
rülmüştür. 

İçişleri Bakanının yaptığı açıklamalar sonun
da, 

a) Siyasi, içtimai ve iktisadi yönlerden önemi 
ve emniyet işleri bakımından özelliği şüphesiz bu
lunan adı geçen illerin emniyet müdürlüklerine, 
yüksek dereceyi ihraz etmiş Devlet memurlarının 
tâyin edilebilmelerini sağlamak ve bu yerlerde ba
şarısı görülen ve aynı görevlerde kalmalarında 

fayda umulan memurların derecelerinin yüksel
mesi sebebiyle, başka memurluklara geçirilmele
ri zaruretini önlemek maksadiyle bu Emniyet mü
dürlükleri kadrolarında bir yükseltilme yapıl
ması; 

b) Bütün yurtta zabıtanın çalışma bilgisi
ni hazırhyacak ve artıracak olan Polis Enstitü
sü ile İstanbul Polis Okulu Müdürlüklerine, 
önemi genişliyen ve artan görevlerini gerekli 
ehliyet ve liyakatla yapabilecek kimselerin tâ
yin edilebilmeleri imkânını sağlamak üzere bu 
müdürlükler kadro ve derecelerinin yükseltil
mesi ; 

Komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından 
kabul edilmiştir. 

2. — İkinci tasarı, emniyet görevlerinin gün 
geçtikçe artması, birçok ilçeler teşkili sebebiyle 
kuruluşun genişlemesi emniyet kadrolarının 
takviyesini gerektirdiği ve bu maksatla muhte
lif: rütbe ve derecede 327 polis kadrosunun bu 
kuruluşa eklenmesini temin etmek üzere hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Bu hususta yapılan açıklamalar Komisyonu
muzca da yerinde görülmüş ve eklenmesi iste
nen kadrolara ait ödenekte 1947 bütçesine ko
nulmuş bulunduğundan tasarı esas itibariyle ve 
oy birliği ile kabul edilmiştir. 

''. — Birleştirilmesi ve esasları kabul edilen 
iki tasarının maddeleri, hükümlerde bir değişik
liği tazammun etmiyecek şekilde yeniden ya
zıl mıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirna Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 
Kâtip 

Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman 

Aydın Bolu 
R. Alpman C. S. Siren 

Sözcü 
tzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 

( S , Sayım : 71.) 
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Bursa Diyarbakır 

Dr. M. T. Simer V. Dicleli 
îzmir Kastamonu 

S. Dikmen M. Akalın 

Diyarbakır 
ğ. Uluğ 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
8. Içöz 

Niğde 
R. Gürsoy 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlBlŞl 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Oenel Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev ve sayıları yazılı me
muriyetler çıkarılmış ve yerine ilişik (2) sayılı 
cetvelde derece görev ve sayıları yazılı memu

riyetler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

D. 

Bütçe Komisyonunun değistiri§ine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

4 Ankara ve istanbul Emniyet 
müdürleri 

5 Birinci sınıf Emniyet müdürü 

Sayı 

2 
5 

Aylık 

90 
80 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Polis Enstitüsü ve Koleji 
5 Enstitü müdürü 

İstanbul Polis Okulu 
6 Okul müdürü 

80 

70 

Ankara ve istanbul Emniyet 
müdürleri 
izmir, Seyhan, Zonguldak. 
Samsun ve Erzurum Emniyet 
müdürleri 

Polis Enstitüsü ve Koleji 
Enstitü müdürü 

[2] SAYILI CETVEL ' 

İstanbul Polis Okulu 
100 4 Okul müdürü 1 90 

8 S. 1. Emniyet âmiri 1 50 
9 S. 2. > » ' 2 40 

90 10 Başkomiser 5 35 
11 Komiser 4 30 
12 Komiser muavini 5 25 

100 13 Polis memuru 310 20 
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S. Sayısı: 72 
Telgraf ve Telefon kanununa ek 2722 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4647 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları (1/105) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . XII . 1946 

Muamelât Genel 3Iüdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 668 
6/3086 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa ek 2722 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . XII . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

406 sayılı kanuna ek 2722 sayılı kanunun 4647 sayılı ve 5 . VIII . 1944 tarihli kanunla değiştiri
len 2 nci maddesi gereğince genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçelerle idare olunan dai
relerden ve belediylerden tevdi edilen telgraflardan tarifesinde yazılı ücretlerin tamamının alınması ve 
3 ncü maddesiyle de bu dairelerle Belediyelerden ödenecek telgraf ücretlerinin bütçenin hazırlan
dığı bütçe yılından bir evvelki yılda P. T. T. Merkezlerince tutulmuş olan istatistiklere ve yürürlük
teki tarifeye göre maktuan ödenmesi kabul buyrulmuştur. 

4647 sayılı kanunda bu suretle tam tarife üzerinden ücret ödenmesi esası kabul edilmiş olmak
la beraber bu kanunun geçici maddesi 1947 yılı sonuna kadar telgraf ücretlerinin % 50 sinin alın
masına Bakanlar Kurulunu mezun kıldığı için bu hükme dayanılarak verilen kararlar gereğince tel
graf ücretleri yüzde elli nispetinde tediye olunmuştur. 

Yarı nispetinde ücret alınması telgraf hizmetlerinin ifası için zaruri olan giderleri kapatmağa 
yetmemekte olduğundan tam tarife üzerinden ücret ödenmesinin uygulanması zarureti vardır. 

Telgraf ücretlerinin her daire tarafından peşin olarak ödenmesinin telgraf çekecek dairelerin da
ha tasarruflu hareket etmesini sağlıyaeagı gibi resmî dairelerce yazılacak telgrafların peşin ücrete 
tâbi tutulması neticesinde P. T. T. Merkezlerince kayıtlar ve istatistikler tutulmasına da mahal kalmı-
yacağı cihetle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
üla$ww*a* Feömisyomı 15':.. T. 1947 

Ems -N&, 1-/105 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

406 sayık Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 say-a kınunun bazı maddelerimin değimi" 
rilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . XII . 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan*- vev Komisyonumuza tevdi buyıı-
ian kanun tasansı Ulaştırma Bakanı, Maliye 
ve Ulaştır:.ıa Bakanlıklarının yetkili temsilci
leri huzuruyla Komisyonumuzca incelendi: 

Tam tarife üzerinden ücret ödenmemesi 4647 
sayılı kanunla kabul edilmiş olmakla beraber 
mezkûr kanunun geçici maddesi 1947 sonuna 
kadar % 50 nispetinde ücret alınmasına Bakan
lar Kurulunu mezun kıldığından bu hükme da
yanılarak şimdiye kadar alınmakta olan yarı 
ücret tarifelerinin telgraf hizmetlerinin ifası 
için zaruri' ve mübrem olan giderleri karşıla
mağa yetmediği binaenaleyh bundan sonra ge
nel bütçeye giren dairelerle katma ve özel büt
çelerle idare olunan dairelerden ve belediye-
leredn tevdi edilecek telgraf ücretlerinin tam 
tarife; üzerindem alınması Komisyonumuzca da 
uygun-, görülmüştür. 

Telgraf •ücretlerinin peşin- olarak ödemi esi 
ise telgcaftşçekeoek daireleri behemehal •tasarı.'u-
fa••• sesdceıdeeeiyİ! ve P; T. T: İdaresini: uzu ı is
tatistikler tutmaktan vareste kılacağı cihetle 
bütün dünya posta idar-esinee; ı tatbik edilen pe-
şirinödeaıe şeklinin tarafımızdan da kabulü son 
dereeermusdp ve yerinde görülmüştür. 

Ancak yurdun herhangi ücra bir köşesinden: 
(havalesi-ve ödeme emri' zamanında gelemedi?. 
ğinden*veyahut! tahsisatiî bittiğinden dolayı Millîm. 

Savunma, emniyet ve asayişe ehemmiyetli sağ
lık, Tarım ve Ekonomi meselelerine taallûk 
eden herhangi bir işe ait) ivedi ve önemli bir 
telgrafın zamanında çekil enlemesinden doğacak 
mahzur üzerinde endişe ile duran Komisyonu
muz bu kaygının mazbataya derci suretiyle 
Hükümetin dikkatini çekmeğe karar vererek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci, ikinci ve dördüncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. Yalnız kanunun Kamutay'da 
müzakeresi, yayınlanması, ödeme ve havale 
emirlerinin verilmesi zamana mütevakkıf oldu
ğundan üçüncü maddede (Bit kanunun 1 . II . 
1947 tarihinde) yerine Hükümetle mutabık kalı
narak 1 . I I I . 1947 tarihi kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Çoruh 

A. R. Er em 
Bu Sözcü Kâtip 
Erzurum Erzurum 
S. Altuğ S. Altuğ 

Çanakkale Edirne 
11. Gökçen M. E. Ağaoğnllart 

İstanbul İzmir Kayseri 
S. Yürüten Dr. K. örs F. Seler 

Kütahya Niğde Ordu 
A. Bözbây, V. Sandal. Ş.-Akyazı 

Ordu- Ordu 
Dr. V. Demir H. Gökdalay 

Samsun Sivas 
Y: Kalgay H. İşık 

( S . Sayısı : 72) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. MM, 
Bütçe Komisypm 

Esas, No.1 105 
Karar No. 48 

7 .II . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

406 sayılı Telgraf ve Telefon. Kanununa ek 
2722 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 25 . XI I . 1046 tarihli ve 
6/3086 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meelise sunu
lan kanun tasarısı Ulaştırma Komisyonu rapo-
riyle birlikte komisyonumuza verilmekle Posta, 
Telgraf ve Telefon Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Devlet daireleriyle katma ve özel bütçeli da
irelerin telgraf muhaberelerinde de, Yüksek Ka
mutaya sunulan ve bu dairelerin posta hizmetle
rinden alınacak posta ücretlerinin tam ve pe
şin alınması esasına göre tanzim edilmiş olan ka
nun tasarısında olduğu gibi tam ve peşin ücret 
usulünün tatbikim sağlamak maksadiyle bu ta
sarının hazırlandığı Hükümet gerekçesinden ve 
yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Adı geçen tasarıya ait raporda yazılı şekilde 
Hükümet temsilcileri tarafından yapılan izah
lardan sonra ve aynı sebeplerle bu tasarı da esas 
itibariyle komisyonumuzca kabul edilmiştir; 

Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma
larda şu noktaların raporumuzda belirtilmesi uy
gun görülmüştür: 

1. — Ulaştırma Komisyonu raporunda be
lirtildiği üzere. havale gönder'i memesi veya tah
sisatın yetersizliği sebepleriyle, Devletin önemli 
ve acele işlerinde gereken telgrafın çekilememesi 
gibi mahzurlar doğuracak hallerin meydana gel
memesi için Hükümetçe gerekli tedbirlerin alın
ması temenniye değer görülmüş ve bu konuda 
Ulaştırma Komisyonu düşüncesine komisyonunun 
da katılmıştır. 

2. — Hükümete ait telgraf muhaberelerinin 
aneak posta ilet- gönderilmesinde mahzur çıkacak; 
önemli ve acele işlere hasrı ve-ted yazılarının kı
sa ve yalnız.maksadı ifade.edecek şekilde yazıl
ması, bu suretle muhabere hatlarının fazla, işgal 
edilmemesini ve bu kısım, giderlerde tasaruf ya* 
pılmasHiı sağlıyacak tedbirlerin alınması ve bu 
konuda alınacak tedbirlere aykırı hareket eden
ler hakkında kanuna göre yapılabilecek cezai ve 
hukuki kovuşturmalara önem verilmesi de ko
ni isyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Tadarının maddeleri ayniyle kabul edilmiş* 
yalnız yürürlük tarihi kanunun tatbiki için ge
rekli hazırlıkların yapılmasına imkân vermek 
üzere Posta Kanunu tasarısında olduğu gibi 1 Ni
san 1047 olarak değiştirilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa-sunulur. 

Başkan Başkan vekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır ÎZSÖE 

M.N. Gündüzaly G. Ekin M.Birsei* 
Kâtip» 

Ankara Ankara Ankara 
F. öymm N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydın Bursa Diyarbakır 
R. Alpman F. Bük Ş. Uluğ 

Eskişehir İstanbul izmir 
.1 . Pötupğlu O. N. Koni S. Dikmen 

Kastamonu Kırşehir Kocaeli 
M. Akalın Ş. Torgut İR. Aksal 

Kütahya Mardin Niğcle 
Dr. A. 1. Gürsoy R. Erten R. Gürsoy 

Samsun 
M. A. Yörüker 

( S . . Say ısı : 72) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

i tiubat 1340 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Te
lefon Kanununa ek 18 .V . 1935 tarihli ve 2722 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek 18 . V . 
1935 tarihli ve 2722 sayılı kanunun 3 . V I I I . 
1944 tarihli ve 4647 sayılı kanunla değiştirilen 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerle Katma ve 
özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan tevdi olu
nan açık ve şifreli telgraflardan tarifesinde 
yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak alınır. 

MADDE 2. — 2722 sayılı kanunun 4647 sayılı 
kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi ile 4 ncü 
5 nci ve 7 nci maddeleri ve 4647 sayılı kanu
nun geçici maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . Tl. 1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin. 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmmsüe*-
Maliye Bakanı 
// . İV. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. tncedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirtr 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞt 

i Şubat 1340 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve te
lefon Kanununa ek 18 .V . 1935 tarihli ve 2722 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. . 

2 nci madesi 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . U I . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T I R I Ş Î 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

»&<* 
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S. Sayısı: 73 
Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/115) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 8 . III . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 463, 6/687 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4644 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Jandarma Genel Komutnlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında İçişleri Bakanlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . II . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
§. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Jandarma Subay Okulu ile Jandarma Gedikli Erbaş Okuluna ait öğretmen kadroları 4644 sayılı 
kanuna bağlı cetvelde tesbit edilmiştir. 

Bu cetveldeki öğretmen kadroları arasında 30 aded 15 liralık öğretmen kadrosu da mevcut bu
lunmuş ve bu aylıkla öğretmen tedarikinde zorluk çekilmiştir. 

Sonradan yayımlanan 4756 sayılı kanunla mevcut okullardan başka (Jandarma Gedikli Erbaş ha
zırlama Orta Okulu) da kurulmuş olması üzerine öğretmen ihtiyacını karşılamak için 4644 sayılı kanun
daki 30 aded öğretmen kadrosu yerine kullanılmak üzere Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunca 
Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadrosunda 2 aded 50, 11 aded 40, 11 aded 35 ve 6 aded 30 lira 
aylıklı öğretmen kadrosu kabul edilmiş ve halen bu kadrolar kullanılmakta bulunmuştur. 

Ancak jandarma öğretmen kadrolarından bir kısmının 4644 sayılı kanuna mer but cetvelde bir 
kısmının da Bütçe Komisyonunca kabul edilenfiili kadro bulunması dağru almıyacağından bütün 
jandarma öğretmen kadrosunun bir arada gösterilmesini teminen ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/115 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

4644 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı ce velin 
Jandarma Genel Komutanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale olunmakla İçişleri Bakanı 
huzuriyle incelendi. 

Hükümet gerekçesinde bildirilen hususat Ko
misyonumuzca da uygun görülerek tasarı ay
nen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komis
yonu Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C. TJybaâm A. Tütün A. Eyidoğan 

U . 1 . 1947 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 

Bolu 
//. Ş. Adal 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

Konya 
Ş. Ergun 

Tokad 
4., G, Fekel 

Antalya 
R. Kaplan 

Bolu 
/. Yalçın 

İsparta 
S. Koksal 

Siird 
L. Yavuz 

Trabzon 
# , Orhon 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
S. Karafaktoğlu 

Kocaeli 
G. Aksu 

Sivas 
M. §. Bleda 

Yozgad 
t. Olgm 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/115 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 

T .71'. 1947 

4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Jandarma Genel Komutanlığı kısmında değişi-
lik yapılması hakkında İçişleri Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 8 . III . 1946 tarihli ve 
6/687 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı yedinci dönemin sonuna er
mesi sebebiyle intaç edilmiyerek hükümsüz kal
mış, ve bu defa tekrar ihyası Hükümetçe talep 
edildiğinden içişleri Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza tevdi buyurulmakla Jandarma 
Genel Komutanlığının yetkili temsilcisi ile Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Jandarma subay okulu ile Jandarma gedikli 
erbaş okulundaki ücretli öğretmen kadroları 
4644 sayılı kanunla maaşlı kadroya intibak "et
tirilmiş ve sayısı 38 den ibaret olan bu kadro 
aynı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş 
bulunmaktadır. 

Adı ^eçen kanundan sonra 4756 sayılı kanun 
gereğince açılan Jandarma Gedikli Erbaş Ha
zırlama Otaokulunun açılmasiyle öğretmen ih
tiyacı genişlemiş ve 15 lira aylıklı ortaokul öğ
retmeni de bulunamamış olduğundan, her yıl 
Bütçe Komisyonunca tasdik edilmekte olan Jan
darma Genel Komutanlığı fiilî kadrosuna iki 
aded 50, 11 aded 40, 11 aded 35 ve 6 aded 30 
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lira aylıklı öğystmen kadrosu. eklenmiş ve: bu
güne kadar da bıı kadrotor ile iküyauî, karşılan
mıştır, Jaıulaıuna öğretmen kadroİAi-ınııı bir ta
raftan 4Û44 aayüı kanuna bağlı cetvelde, ve ay
nı zamanda diğer taraftan her yıl tasdiki meş
rut fiili .kadro- da yer alması doğru olmıyaea-
cağindan bunların, okulların ihtiyaçlarına göre 
düzenlenerek tek bir kadro halına sokulması 
maksadıyla tasarı hazırlanmış, bulunmaktadır.. 
Bu kanuna bağlı cetveldeki kadro için gerekli 
giderlerin Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi 
içerisinde karşılanacağı, Komisyonda yapılan 
açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki sebeplere binaen Komisyonumuz 
tasarıyı esas itibariyle kabul etmiş ve maddeyi 
mutat formül dairesinde yeniden hazırlamıştır. 

fCsmütayın onayroa* arzedîlmek üzere- ̂ $k« 

sek B a ş k a n l a »umlıır. 
Basjt&n. Başka», V. 
Edimi Diyarbakır. 

2tf. N. Gündüzalp C. Ekin 
Kâtip 
Aşikara 

• 2?. öymen 
Aydan 

R. Alpman 
Eskişehir 

X. Potuoğlu 
Kastamonu 
U.Ahahn 

Kütahya 
Ih: A. 1. Gür soy 

Ankara 
N. G. Akk&mm 

Bursa 
F. Bük 

istanbul 
O. N. Koni 

Kırşehir 
§. Torgut 
Mardin 
R. Erten 

Samsun 
M*. A. ymher 

Sönü 

M. Birsel 

Ankara 
c.&m 

Diyarbakır 
ş. um 

îzmir 
S. Dikmen 

KoflMİİ 
1. & Aksal 

Niğde 
R. Gürsoy 

{Qt8*y mı TU 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
.V . VIII. 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanuna bağlı 
1 sayılı- cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . VI I I . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı- kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmındaki kadrolar aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
D. Memuriyetin unvanı Sayı Aylık 

8 Öğretmen 
9 » 

10 » 
11 » 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

2 
13 
12 

6 

50 
40 
35 
30 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakam 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

4 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kar 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4644 

sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmındaki bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı derece, görev, sayı ve aylıkları 
yazılı kadrolar konmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. R. Türel 
İçişleri Bakam 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakam 
Sırrı Day 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

S. 

D. 

Bütçe Komisyonunun dfğiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık j D. Görevin çeşidi 

Jandarma Genel Komutanlığı 
9 Öğretmen 2 40 

10 
14 

[2] SAYILI CETVEL 

Jandarma Genel Komutanlığı 10 » 
8 Öğretmen 2 50 11 » 
9 » 13 40 

Sayı 

1 
35 

12 
6 

Aylık 

35 
15 

35 
30 

( S . Sayısı :-73) 



S. Sayısı: 74 
Bucak Müdürlerinin devir masrafları hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1/82) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . XII . 1946 

Tetkik Müdürlüğü 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Şayi : 71 - 697, 6/2912 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bucak müdürlerinin devir masrafları hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 5 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Mecliso sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Vilâyet İdaresi Kanununun 54 ncü maddesi gereğince Bucak çevresi içindeki köyleri Köy Kanu
nu hükümlerine göre daimî nezaret ve murakabesi altında bulundurmakla da mükellef olan bucak 
müdürlerine de harcırah yerine her ay, devir ve tefti? masrafı karşılığı olarak 12 Haziran 1939 
tarih ve 3635 sayılı kanunla 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren maktuan 10 lira verilmiş ve 14 
Temmuz 1943 tarih ve 4465 sayılı kanunla da 20 Temuz 1943 tarihindenberi de yine maktuan 
15 lira verilmekte bulunmuştur. Ancak bu tarihtenberi olağanüstü sebeplerle görülen fiyat 
yükseklikleri karşısında bu 15 lira, bucak müdürlerinin bir ay içinde gidip ulaşacağı köylerin 
yol masraflarını korumadığı gibi binek hayvanı beslediği takdirde hayvanın yem bedel ve bakı
mı masraflarını da karşılamamaktadır. Ve bu yüzden bucak müdürleri başlıca görevlerini ya-
pamamaktadırlar. Bunun için Bucak müdürlerinin devir ve teftiş masraflarını karşılamak üzere 
her ay verilecek maktu ödeneğin 35 liraya çıkarılması muvafık görülmüş ve 4465 sayılı kanunun 
değiştirilmesi için ilişik kanun tasarısı düzenlenmiştir. 

Devir ve teftiş masrafı karşılığı olarak bu kanunlarla bucak müdürlerine verilmekte olan bu 
paralardan hiç bir veçhile kesinti yapılmamakta ve bucak müdür vekâletinde bulunanlara da de
vir ve teftiş masrafı karşılığı 15 lira verilmekte ise de bir gûna müeyyide bulünmamasına binaen 
tasarıya bu hususta ayrıca hükümler de ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
1çişleri fâotirisyohu 

Esas No. î/82 
Karar No. 5 

23 . XIT . H6 

Yüksek Başkanlığa 

'Bucak Müdürlerinin devir masrafları hak
kında Bakanlar Kurulu kararı ile Yüksek Mec
lise sunulup tçişleri Komisyonuna tevdi buyu
ru! an kanun tasarısı ile gerekçesi içişleri Baka
nının huzuriyle incelendi. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmede 
bucak müdürlerine şimdiki halde verilmekte 
olan 1") Ura. kendilerinin aylık devir masraf
larını korumadığı anlaşılmasına mebni bu mik
tarın artırılması esasında ittifak edilmiş, ancak 
Hükümetin teklifinde gösterilen 35 lira bucak 
müdürlerinin ayda on günlük at kirasını dahi 
karşılıyamıyaeağı ileri sürülerek 40 ve 50 lira
ya çıkarılması üyeler tarafından ileri sürülerek 
keyfiyet oya konuldukta hiç değilse 40 liraya 
iblâğı çoğunlukla kabul edilerek tasarının bi
rinci maddesi ona göre değiştirilmiş; 2, 3, 4, 5, 
fi, 7 n'ci maddeleri de oybirliğiyle aynen kabul 

olunmuştur. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
tçişleri Komis-
yonu Başkanı 

Tekirdağ 
C. TJuoadm 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 
Bolu 

t. Yalçın 
Oümüşane 

A. K. Varınca 
Sivas 

M. 8. BUda 

Başkan Vr. 
Çjruh 

A. T üzün 

Antalya 
R. Kaplan 

Bolu 
/ / . 8. Adal 

İsparta 
»Sı. Koksal 
Tokad 

Elli lira veril-
rilmesi 

A. G. Pekel 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
8. Karafaktoğlu 

Kocaeli 
C. Aksu 

Trabzon 
/ / . Orhon 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Hüt^e Komisyonu 

Esas No. 1/82 
Karar No. 51 

7 .11.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Bucak müdürlerinin devir masrafları hak
kında İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 10. X I I . 1946 tarihli ve 6/2912 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı içişleri Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle İçişleri Bakanı Şükrü 
Sökmeıısüer ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol O ene! Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Yapılan konuşmalar sonunda, Hükümet ge
rekçesinde yazılı sebepler ve İçişleri Bakanı ta
rafından yapılan açıklamalarla, bucak müdür
lerine bölgelerinin devir ve teftişi için 4465 
sayılı kanunla her ay maktuan verilmekte olan 
15 lira ödeneğin, bugünün fiyat şartlarına göre 
ihtiyacı ve masrafları karşılayamadığına Ko
misyonumuzca da kanaat getirilmiş, bu ödene
ğin. İçişleri Komisyonunun mütalâa ve kararı 
veçhile 40 liraya çıkarılması görevin icapları ve 
fiyat şartlarına uygun bulunmuştur. Bu artır
manın gerektireceği ödeneğin İçişleri Bakan
lığı bütçesinde yapılabilecek tasarrufla karşı
lanabileceği hakkında İçişleri Bakanı tarafın
dan yapılan beyan yerinde görülerek tasarının 

esası kabul edildikten sonra Hükümet gerekçe
siyle içişleri Komisyonu raporunda yazılı se
beplere binaen maddelerin İçişleri Komisyonu
nun kabul ettiği şekilde onaylanması uygun gö
rülmüştür. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymeu 
Antalya 

N. E. S um et 
Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
S. Uluğ 

Kırşehir 
S. Torgut 

Niğde 
R. Gür soy 

Başkan vekil i 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
İV. C. Akkerman 

Aydın 
R. Alpnıan 
Bursa 

Dr. M. T. Simer 
İzmir 

S. Dikmen 

Sözeü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Kastamonu 
M. Akalın 

Mardin 
R. Erten 

Urfa 
E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Bucak Müdürlerİ7iin devir masrafları Jıakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bucak Müdürlerine, devir ve 
teftiş masraflarını karşılamak üzere her ay ma
aşları ile birlikte maktuan 35 lira verilir. Ve hiç 
bir kesintiye tâbi tutulmaz. 

MADDE 2. — Bu paraya hak kazanmak için 
birinci maddede yazılı görevi asıl ve vekil olarak 
lülen yapmak şarttır. 

Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna 
dayanan izin gibi sebeplerle de olsa görevden 

İÇİŞTEKİ KOMİSYONUNUN DEÛİŞTİKİŞİ 

Bucak Müdürlerinin gelir masrafları hakkında 
k&nun tasarısı 

MADDE 1- — Bucak Müdürlerine, devir ve 
teftiş masraflarını karşılamak üzere her ay maaş-
lariyle birlikte maktuan 40 lira verilir. Ve hiç bir 
kesintiye tâbi tutulmaz. 

MADDE 2..— Hükümetin teklifi aynen 
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im. 

geçici olarak ayrılış halinde bu para verilmez. 
Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü 
maddelerinde yazılı izinleri kullanan Bucak Mü
dürlerinin devir ve teftiş masrafı karşılıkları, 
yerlerine vekil tâyin edilmemiş olmak şartı ile 
kesilmez. 

MADDE 3. — Bucak Müdürlüğüne asıl veya 
vekil olarak tâyin edilenlerin ödenekleri göreve 
başlayış tarihini kovalıyan ay başından verilmeğe 
başlanır ve bu görevlerden ayrılanların ay so
nuna kadar olan istihkakları geri alınmaz. 

MADDE 4. — İkinci maddede gösterilen se
beplerle görvlerinden geçici olarak ayrılanlardan 
devir ve teftiş ödeneği kesilmesi gerekenlerin öde
neklerinin kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri 
üzerine tekrar ödenmeğe başlanmasından üçüncü 
maddedeki hükümler uygulanır. 

MADDE 5. — 14 Temmuz 1943 tarihli ve 
4465 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Rcnda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Birer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

//. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayı 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. Tiz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 

içiş. K. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi avnen 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen 

»e-« 
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S. Sayısı: 75 
Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaş

tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/104) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 25 . Aralık 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 668, 6/3085 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

376 sayılı Posta Kanununa ek 2721 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Mec-
lisne sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
, R. Peker 

Gerekçe 

Posta Kanununa ek olan 2721 sayılı kanunun 4646 sayılı ve 5 . VIII . 1944 tarihli kanunla 
değiştirilen ikinci maddesiyle genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçelerle idare olunan 
dairelerden ve belediyelerden postaya verilen her türlü posta maddelerinden ve bunlarla ilgili 
ardiye ve posta hizmetlerinden tarifesinde yazılı ücretlerin tamamının alınması, 3 ncü maddesiyle de 
genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli idarelerin ve istedikleri takdirde özel idareler
le belediyelerin posta ücretlerinin bütçenin hazırlandığı bütçe yılından bir evvelki yılda tutulmuş 
olan istatistikler ve yürürlükteki tarifeye göre ödenmesi kabul edilmişti. 

4646 sayılı kanunda bu suretle tam tarife üzerinden ücret ödenmesi esası kabul edilmiş olmakla 
beraber bu kanunun geçici maddesi 1947 yılı sonuna kadar posta ücretlerinin yüzde ellisinin alın
masına Bakanlar Kurulunu mezun kıldığı için bu hükme dayanılarak verilen kararlar gereğince 
posta ücretleri yüzde elli nispetinde tediye olunmuştur. 

Yarı nispetinde ücret alınması posta hizmetlerinin ifası için zaruri olan giderleri kapatmağa 
yetmekte olduğundan tam tarife üzerinden ücret ödenmesinin uygulanması zarureti vardır. 

Ücretlerin peşin olarak ödenmesi bahsine gelince: Genel bütçeye giren dairelerle katma büt
çeli idarelerin ve istedikleri takdirde özel idarelerle belediyelerin P. T. T. İdaresince bütçenin hazırlan
dığı yıldan bir evvelki yılda tutulmuş olan istatistiklerdeki miktarlara ve yürürlükteki tarifeye 
göre tahakkuk ettirilen posta ücretlerinin maktu olarak merkezce alınması sözü edilen dâireler 
için bir kolaylığı mucip olmakta ve P. T. T. îdaresi de bu yoldaki işlemden bir zarar görmemekte 
ise de ücretlerin maktu olarak ödenmesinin bazı daireler teşkilâtı tarafından posta ile mektup 
vesaire gönderme işlerinde tasarruflu hareketi temin etmediği mülâhazası ileri sürülerek peşin üc
ret ödenmesi esasının konulmasına ve bu suretlo verilecek ödenekler dâhilinde gider yapılmasına 
lüzum gösterilmiş olduğundan bunu sağlamak amaciyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır-
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/104 
Karar No. 5 

15 . I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

376 sayılı Posta Kanununa ek 2721 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 20 . XII . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Komis
yonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
Ulaştırma Bakanı, Maliye ve Ulaştırma Bakan
lıkları yetkili temsilcileri huzurunda Komisyo
numuzca incelendi. 

Gerçi tam tarife üzerinden ücret ödenmesi 
4647 sayılı kanunla kabul edilmiş ise de mezkûr 
kanunun geçici maddesi 1947 yılı sonuna kadar 
% 50 nispetinde ücret alınmasına Bakanlar Ku
rulunu mezun kıldığından bu hükme dayanıla
rak şimdiye kadar alınmakta olan yarı ücret 
tarifesinin posta hizmetlerinin ifası için lüzum
lu olan gideleri kapatmağa kifayet etmediğin
den bundan sonra genel bütçeye giren daireler
le katma ve özel bütçelerle idare olunan daire
lerden ve belediyelerden posta ücretlerinin tam 
tarife üzerinden alınması Komisyonumuzca da 
muvafık görülmüştür. 

Posta ücretlerinin sureti tediyesinde şimdi
ye kadar uygulanan usulün kolaylığı kaabili in

kâr olmamakla beraber mutlak surette tasarru
fu sağlamak maksadiyle peşin olarak ödenme
si, yerinde bir iş olarak mütalâa edilmiş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Kanunun 
komisyonlarda ve Kamutay'da müzakeresi, neş
ri ve Hükümetçe havale ve ödeme emirlerinin 
verilmesi zamana mütevakkıf olduğundan Hü
kümetle mutabık olarak bu kanunun 1 . III . 
1947 tarihinde yürürlüğe girmesi kabul ve o 
şekilde değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Ko

misyonu Başkanı Bu Sözcü Kâtip 
Çoruh Erzurum Erzurum 

A. E'. Erem S. Altuğ S. Altuğ 
Çanakkale Edirne İstanbul 
B. Gökçen M. E. Ağaoğulları 8. Yürüten 

izmir . Kayseri Kütahya 
Dr. K. Örs F. Seler A. Bozbay 

Niğde Ordu Ordu 
V. Sandal 8. Akyazı Dr. V. Demir 

Ordu Samsun Sivas 
/ / . Gökdalay Y. Kalgay İT. Işık 
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Bütço Komisyonu raporu 

V. M. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/104 

Karar No. 49 

7 . II . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

376 sayılı" Posta Kanununa ek 2721 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 25 . XII . 1946 tarihli ve 6/3085 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Ulaştırma Komisyonu raporiyle birlik
te Komisyonumuza verilmekle Posta, Telgraf ve 
Telefon Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Posta İdaresinin Devlet dairelerine, katma 
ve özel bütçeli dairelere yapmakta olduğu pos
ta hizmetlerinin bedellerinin tamam olarak alın
ması esası 4646 sayılı kanunun birinci madde
siyle değiştirilen 376 sayılı Posta Kanununa ek 
2721 sayılı kanunun ikinci maddesiyle tesbit 
edilmiş ise de bu bedellerin sözü edilen dairele
rin bir yıl evvelki posta işlemlerine göre tutu
lacak istatistiklerin belirteceği miktarlar üze
rinden maktuiyete bağlanmasına yine 4646 sayı
lı kanunun ikinci maddesiyle değiştirilen 2721 
sayılı kanunun üçüncü maddesi ve 1947 malî 
yılı sonuna kadar da bütçe vaziyetine göre bu 
maktu bedelin yarısının alınması hususuna, malî 
yıl başında, Bakanlar Kurulunca karar verile
bileceği aynı kanunun geçici maddesiyle tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

. 1947 yılı bütçelerinin görüşülmesi sırasında 
yukarıda arzedilen kanuni jvtldlere dayanıla
rak 1946 yılı istatistiklerine göre belirtilen mik
tarların yarısının bütçelere konulduğu ve bu 
yıl posta ücretlerinin tam ve peşin olarak öden
mesi esası kararlaştığmdan, Hükümetçe hazırla
nacak bir kanun tasarısının bu hususun temini 
maksadiyle Büyük Meclise sunulacağı ve büt
çeye konan ödeneklerle dairelerin tam ve pe

şin tediye edilmek suretiyle posta hizmetlerinin 
ifasının mümkün olacağı Hükümet mümessilleri 
tarafından açıklanmış bulunmakta idi. 

Komisyonumuz, ötedenberi posta ücretlerinin 
Devletçe ve diğer dairelerce tam olarak öden
mesi esasını doğru bulmuş ve bunun sağlanma
sını bazı vesilelerle temenni etmiş bulunduğu 
için bu temenniyi yerine getirmekte olan kanun 
tasarısının esasını memnunlukla kabul etmiştir. 
Hükümet temsilcilerince, yapılan açıklamalara 
göre peşin tediyede hiçbir zorluk ve ödenek 
yetersizliği olmıyacağı Hükümetçe tekrar temin 
edilmiş ve maddelerin konuşulmasına da tasarı 
teklif veçhile ayniyle kabul edilmiş, yalnız ka
nunun tatbiki için gereken hazırlık imkânını 
vermek üzere yürürlük tarihi Hükümetle uygun 
olarak 1 Nisan olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. Öpmen 

Aydın 
R. Alpman 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kastamonu 
M. Akahn 

Kütahya 

Ankara 
N.C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 

İstanbul 
0. N.Köni 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Mardin 
Dr. A. 1 . Gür soy R. Erten 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
Ş. 'Uluğ 

İzmir 
S. Dikmen 

Kocaeli 
/ . R. Aksal 

Niğde 
R. Gür soy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
26.. II. 1339 tarihli ve 376 sayılı Posta Kanunu
na ek 18 .V. 1935 tarihli ve 2721 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — 26 . I I . 1339 tarihli ve 376 sa

yılı Posta Kanununa ek 18 . V . 1935 tarihli ve 
2721 sayılı kanunun 5 . VIII. 1944 tarihli ve 
4646 sayılı kanunla değiştirilen ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerle Katma ve 
özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan postaya 
verilen her türlü posta maddelerinden ve bun
larla ilgili posta ve ardiye hizmetlerinden tari
fesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak 
alınır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Posta merkezlerinde yalnız bu işlerde 
kullanılmak üzere özel pullar bulundurur. 

MADDE 2. — 2721 sayılı kanunun 4646 sa
yılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesiyle 2721 
sayılı kanunun 5, 7 ve 9 ncu ve 4646 sayılı ka
nunun geçici maddeleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — özel pullar hazırlanın
caya kadar birinci maddede yazılı Posta işle
rinde mevcut pullar kullanılır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1. IV. 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devle' Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M Okmın 
Adalet Bakanı 

Ş. Dwrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
II. N. Ke§r/ıir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Y Bakanı 
Dr. B. üt 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

4 — 
ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 
26 . XI. 1939 tarihli ve 376 sayılı Posta kanunu
na ek 18 .V . 1935 tarihli ve 2721 sayılı kanunun 
bazı maddeleriyim değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşai Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoskan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

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

MADDE 3. — Bu kanun 1 . III . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎElŞl 

Posta kanununa ek 2721 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

•«•*-
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S. Sayısı: 7f 
Sayıştay'da açık bulunan üyelik için seçim yapılması
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Malîye 

ve Sayıştay Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/55) 

T.C. 
fîay%şioy^BaşkanHğ\ # . XII . 1946 

Sayı: 257 516 
2050 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Yüce Başkanlıklarınca da bilindiği üzere yaş haddini dolduran Üye Emin Rifat Ayla'nın 13 
Temmuz 1946 tarihinde tekaüde sevkedilmesi dolayısiyle Sayıştay Heyetinde bir üyelik açık bulun
maktadır. 

Adı geçen üyeliğe 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hükmüne göre Büyük Millet Mec
lisince bir zatın seçilmesine müsaade Duyurulmasını en derin saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulan Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 8 . II. 1947 
Esas No. 3/55 

Karar No. 1 
Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay'da açık bulunan bir üyelik için se
çim'yapılmasına dair olan 2 . XTI . 1946 tarih 
ve 257516/2050 sayılı Sayıştay Başkanlığı tezke
resi Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonların
dan toplu Karma Komisyona verilmiş olmakla 
tezkere, Sayıştay Başkanı yardımcısı hazır oldu
ğu halde okundu. 

2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü mad
desi hükmüne göre açık bulunan bir üyelik için 
iki aday gösterilmesi kararlaştırıldıktan sonra 
Karma Komisyonda hazır bulunan kırkbeş üye
nin iştirakiyle yapılan gizli seçim sonunda Fuad 
Beşkardeşin 37 oy ve Savni Selçuk ile Niyazi 
öncelerin 19 ar oy aldıkları görülmüş ve bu hale 
göre Fuad Beşkardeş 2514 sayılı Sayıştay Kanu
nunun dördüncü maddesi mucibince gereken ço

ğunluk oyunu aldığı ve ikinci bir aday için diğer
lerinin yeter miktarda oy alamadıkları anlaşıl
mış ve ikinci adaylık için tekrar bir seçim ya
pılması kararlaştırılmıştır 

Gizli oy ile yapılan ikinci seçim sonunda Sav
ni Selçuk'un 24 oy aldığı anlaşılmıştır. Bu ha
le ve Sayıştay Kanununun dördüncü maddesine 
göre ilişik kâğıtta kısa sicilleri yazılı Fuad Beş
kardeş ille Savni Selçuk'un Sayıştay Üyeliği için 
aday olarak isimlerinin Yüksek Kamutaya arzı 
icabetmekte olduğunu gösterir rapor Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îzmir 

M. N. Gündüzalp G. Ekin M. Birsel 



Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 
Antalya Aydın Aydın 

İV. E. Sümer R. Alpman E. Arkaytn 
Balıksir Bolu Bolu 
E. Aitan C. S. Siren C. özçağlar 

Bursa Bursa Çankırı 
F. Bük Z. Budunç R. Dolunay 

Çankırı Diyarbakır 
A. t. Zeyneloğlu V. Dicleli 

Diyarbakır Elâzığ 
/. H. Tigrel Dr, t. T. öngören 

öazianteb 
ö. A. Aksoy 

izmir 
S. Dikmen 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

R. Isıtan 
Tokad 

C. KovaU 
Urfa 

V, Gerger 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 
Kocaeli 

/. R. Aksal 
Niğde 

R. Gür soy 
Sivas 
§. Uma 

Tokad 
M. Lâtifoğlu 

Yozgad 
A. Sungur 

istanbul 
S. Adato 
Kastamonu 

H. Çelen 
Konya 

S. Çumralı 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

A. Yurdakul 
Urfa 

E. Tekeli 
Yozgad 
K. Erbek 

' • ' - : • • : : ; . • 

Adı ve soyadı 

Fuad Beşkar
deş 

Son 
r 

Derece 
maaşı 

Unvanı lira 

Başdenetçi 80 

memuriyetinin 
A 

Almakta ol
duğu derece 
maaşı lira 

100 

Doğum 
Tâyin tarihi ve 
tarihi yeri 

13.X.1937 1316 
Mardin 

Hangi yüksek mektepte 
okuduğu ve hangi ta

rihte mezun olduğu 

Ankara Hukuk Fakülte
sini 5 . V I I . 1937 tari
hinde iyi derece ile bi
tirmiştir. 

Savu i Selçuk 80 90 24 .1 1945 1320 
istanbul 

Mektebi Mülkiyeden 9 
Temmuz 1341 de iyi de
rece ile mezun olmuştur 

( S. Sayısı : 76 ) 
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Bugüne kadar bulundu-
Devlet hiz- ğu memuriyetler ve bun- Bildiği 
metine du- lara hangi tarihlerde tâ- Garp li-
hul tarihi yin edildiği sanları 

1.IV.1335 1 Nisan 1335 den 12 Mart Fransızca 
1337 tarihine kadar ida
di muallimliği, 1.XI.1339 
dan 27.VI.1340 a kadar 
Ziraat Bankası mukay-
yitliği, 27 Haziran 1340 
da Sayıştay Denetçi Mua
vinliği, 1.1.1341 de Denet
çiliği «15 . VII . 1946 dan 
beri sülüs maaşla üyeliğe 
vekâlet etmektedir.» 

11. VII . Sayıştay Denetçiliği Mua- Fransızca 
1341 vinliği, 11 Temmuz 1341 

Denetçiliği, 1 Ağustos 
1926 başkâtip muavinliği, 
30.VI.1943 Başdenetçiliği 
«26. XI . 1928 den 15. 
VIII . 1929 tarihine ka
dar İtalya'da tetkikat.» 

Fevkalâde taltifi Mükâfatı Mülâhazat 

Kırmızı şeritli İs
tiklâl madalyası 

Bir takdirna
me 

İki takdir
name 

italya ve Bel
çika'da tetki-
kata ait müş
terek rapor 
verilmiştir. 

»>•-« 
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