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sarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/156) 47:51) 

file:///isan


Sayfa 
M. ~- Devlet Havayolları Öne l Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4860 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/178) 60 

9. - - Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 8656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanana ek kanun 
tasarısı ve. Bütçe Komisyonu raporu 
(1/179) . 60:61 

10. - Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı cetvel ile bunun deği
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1. GEÇEN 

Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik Dün
dar'ın, 

Külalıya Milletvekli Adnan Menderes'in, 
Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'inin, 
Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Milletvekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki Kar
ma Komisyon raporları onandı. 

Almanlara ait ihtira beratlarının kamu fay
dasına konmasına ilişikli olarak Milletlerarası Ta
nı irat Ajanlığında üye bulunan Devletler arasın
da 27 Temmuz 194G tarihinde Londra'da imza 
edilen Anlaşmaya Hükümetimizin de katılması 
hakkındaki kanun kabul olundu. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin onan
ması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Tasarılar 
1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/197) (Bütçe Komisyonuna). 

2. —- Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/198) (Bütçe Komisyonuna). 

3. — Gedikli Erbaş membalarına dair olan 
2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değişti
ren 4260 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 3280 ve 4637 sayılı Kanunların 
birinci maddelerinin birinci ve ikinci fıkraları
nın kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
(1/201) (Millî Savunma Komisyonuna). 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/199) (Bütçe Komisyo
nuna). 

5. — Rüsumu Sıhhiye Kanununun birinci 
ve dördüncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/202) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Bütçe Komisyonlarına). 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1944 yılı Ke
şi nhesabı hakkmda kanun tasarısı (1/203) (Sa
yıştay Komisyonuna). 

FTANAK ÖZETİ 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve geçici madde ek
lenmesine dair olan kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırıl
ması ve bütün çalışmaların Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri hakkındaki Ro
ma'da 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan Proto
kolün onanmasına dair olan Kanun tasarısının da 
Birinci görüşülmesi bitirildikten sonra. 

6 . V I . 1947 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Rize 

K. Karabekir Dr. F. Kurtuluş 
Kâtip 

Tünce! i 
Necmcddin Sahir Sılan 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/200) (Bütçe Komisyonuna). 

8. — Yedeksubay ve Askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci ve bu ka
nunun 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/204) (Millî Savunma Komisyonuna). 

Teklifler 
9. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm, 
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapan 4621 sayılı Kanunun 
6 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/50) (Bütçe Komisyonuna). 

10. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Ücretlerine 
dair olan Kanunda değişiklik yapan 4620 
ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkmda kanun teklifi (2/51) (Bütçe 
Komisyonuna). 

11. — İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi De-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 48 — 
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mirelli ve O arkadaşı »im, iskân Kanununun bazı 
maddelerinin değişi irilmesine dair olan 2848 
ve W>(>7 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun teklifi (2/52) (Sağlık ve Sos
yal Yardım, Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına). 

Raporlar 
12. -•- Muhasebe! Umumiye Kanununun S:î 

ncü maddesinin (A) Fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 

1947 O : 1 
Komisyonları raporları (1/2) (Gündeme). 

Kİ. Sungurlu'lu Dursunoğlu Vahit Kahra
man'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet -Komisyonu ra
poru (:i'24) (Gündeme). 

1-1. - - Şeker ve glikozdan alınan munzam 
istihhık vergilerinde yapılan indirmelerin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi. Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları (l/14fi) 
(GündemeV 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 
KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) , Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SEÇİMLER 

/. — Başkanlık Divanına bir kâtip seçilmesi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı için bir kâ
tip seçilecektir, evvelâ adçekme ile Ayırma Ko
misyonun u seçiyor u z. 

Abdurrahman Sürmen (Kars). Behçet Ke

mal Cağlar ( Krzincan), Milat Aydın (Aydın). 
Oy toplamaya liizeden başlı\oruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanın lyanlar varsa 

lütfen versinler. 
Oy toplama işi bitmiştir. 

4 . — BAŞKANLIK DİVANINI* KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 22 Nisan 1341 tarihli Şûrayı Askeri Ka
nununun 2 nci maddesini değiştiren 870 sayılı 
Kanunun L nci maddesinin yorumlanmasına 
dair olan önergesinin geri verilmesi hakkında 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

T. B .M. M". Yüksek Başkanlığına 
870 sayılı Kanunun birinci maddesinin tef

siri hakkında vermiş olduğum takririmin geri ve
rilmesine emir- ve kararlarını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN Kendisine iade edivoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim tnve-
dayı-'ntn Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılmadı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar

ma Komisyon raporu (3/59) [l\ 

1] 757 sayıh hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Raporu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tekirdağ Eski Milletvekili Rahmi A-
pak'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kundan kar
ma Komisyon raporu (3/İt) [1] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Raporu kabul edenler... Etnıi-

yeııler... Kabul edilmiştir. 

3. — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap 
Berksoy'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi re 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/12) \2] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Raporu kabul edeuler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Zonguldak Milletvekili Kabri Koçer'in^ 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi re Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko-

» misyon raporu (3/70) j3j \ 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

5. -•-- Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere gişişilmesi hakkında 
ki 1515 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/162) [41 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
ist iyen var mı? 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Sayın 

', 11 158 saydı basmuyuzı tutanağın sonunda-
dır. 

\'1\ 15!) sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

|3] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. 

[4] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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[ arkadaşlarını; Doğu illerimize ışık ve saadet 
j getirecek olan demiryolları inşaatının ilerleyişini.. 
I MÜNİR BİRSEL (izmir) — Efendim bu ta

sarının inşaatla alâkası yoktur. Bu tasarı gele
cek yıllara geçici yüklenmelere dairdir. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Demiryo-
> lu inşaatı hakkında değil mi bu tasarı? 

MÜNİR BİRSEL (izmir) .— Hayır. Bahset
tiğiniz tasarı gündemin yedinci maddesindedir. 

BAŞKAN — İnşaata aitse konuşmanız gün
demin yedinci maddesi müzakere edilirken söy
lersiniz. 

Başka söz istiyen var mi: 
MlTAT AYDİN (Aydın) — Efendim; bu

günkü programımızda memleketin inkişaf ve 
yükselmesine dair olarak mühim bir miktar para 
konmak isteğini görüyoruz bunu takdirle karşılı
yorum. Hakikaten sıkıntılı bir zamanda bu kadar 
büyük bir tahsisat koymağı düşünmek şayanı tak
dirdir. Yalnız bir nokta nazarı dikkatimi eel-
betti. 

Arkadaşlar; yok sevindiğimiz ve cidden ken
disine bağlı olduğumuz Başbakanımız nutukla
rında mühim miktarda memleketin yükselmesine 
dair bir program çizmişlerdir. Acaba bu prog
ram kıymetlendirildi de hepsi bir tarafa kondu 
ve bugün vereceğimiz tahsisatlar da onların için
den alınacak şuraya şu kadar, buraya bu kadar 
diye verilmekte midir, yoksa her idarenin arzu
suna göre, âdeta avans kabilinden konulan bir 
miktar mıdır? Olabilir ki, bu şekilde veririz ve
receğimiz bu miktarlar ileride bütçemiz üzerinde 
mühim tesir eder ve yarın bizi müşkül vaziyette 
bırakabilir. Çünkü, verilen para yüzer ikişer yü
zer milyon lira gibi mühim miktarlardır. Bu hu
susta Maliye Bakanının bizi tenvir etmelerini ri
ca ederim. 

MALİYE BAKANI HALlD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokd) — Hükümet programında kalkınma 
için Hükümetçe düşünülen işler zikredilmiş 
bulunmaktadır bu programın tatbiki ve bunun 
için lâzım gelen malî imkânların düşünülmesi 
esaslı bir tetkik mevzuudur ve bu tetkik ya-

j pılmaktadır. Böyle bir programın tahakkuk 
etmesi gerek içeriden gerek dışarıdan mühim 
miktarda kredilerin de sağlanmasına müta-
vakkıf bulunmaktadır. Hükümet bir taraftan bu 
umumi programı hazırlamakla beraber diğer 

j taraftan bu kredileri sağlamak için de ieabe-
/ den tedbirleri düşünmektedir. Fakat bu is kısa 

— 45 — 
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bir zamanda bir kaç ay içerisinde başarılacak 
bir iş değildir. Bunu yüksek heyetiniz takdir 
buyurur. Bu arada memlektin taşıt ihtiyaç
ları gibi çok esaslı ve önemli ihtiyaçlarını bazı 
imkânlardan ve dış kredilerden de istifade et
mek suretiyle temin etmek tabiatiyle kaçınıl
ması hiç bir suretle doğru olmıyan fırsatlardır. 
Binaenaleyh programın tekemmülüne intizaren 
memleketin taşıt ihtiyaçlarını karşılamak için 
lâzım gelen şeyleri yapmak hususunda gecikmek 
ve kusur etmek doğra olmazdı. Bu bakım
dan icabeden şeylerin yapılması ihmal edilme
miştir. 

Gerek Denizyolları bakımından, gerek De
mi ryollarımızm ihtiyacı olan malzemeyi, cer va
sıtalarını temin bakımından mümkün olan her-
şey yapılmış, bir takım siparişler verilmiş ve 
bunun için gerek kendi vasıtalarımızla finan-
sıınandan istifade edildiği gibi Dış kredilerden 
de istifade edilmiştir. Maliye Bakanı olarak so
ru dolayısiyle mâruzâtım bundan ibarettir. 

NAŞİT FİRAT (Samsun) — Değerli arka
daşlar; Huzuru âlilerinde tetkik mevzuu olan 
konu memleketimizin demiryolları münakalâtı
nın gelecek yıllarda daha seri bir inkişafa maz
imi* olması bakımından her halde memleket için 
faydalı olduğuna kaniim Yalnız bu vesile ile 
bir noktayı istirham etmek istiyorum : Nakil va
sıtalarımız günden güne artmaktadır. Muhte
lif Anlaşmalarla memleketimize vagon ve saire-
nin peyderpey gelmekte olduğunu vâki neşriyat
tan anlıyoruz. Bunlardan daha ziyade ray üzerin
deki sevk ve nakil işlerinde istifade edilmesi mü
him olmakla beraber tahmil ve tahliye işinin de 
ehemmiyetli olduğu inkâr edilmez bir hakikattir. 
Bir kalarnı seyrüseferinde malzemenin, perso
nelin ne kadar ehemmiyeti varsa rampada yanaş
mış bulunan bir katarın muayyen bir zamanda 
boşaltılması veya yüklenmesi de o kadar mühim
dir. Binaenaleyh, istirhamım bu vasıtaların kı
sa bir zamanda tamamlanması memleket ölçü
sünde faydalı bir hale getirilmesi düşünülürken 
tahmil ve tahliye konusu üzerinde bugün me
deni memleketlerdeki asri vesaitin en ileri tek
niğinden istifade edilmesi hususunun da hassa-
tan gözönünde tutulmasını temenni için söz al
mış bulunuyorum. 

Maruzatım budur. 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş

ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka-
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bul edenler ... Etmiyenler 
kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 24 . I . 1944 tarihli ve 4515 
sayılı Kanunun 22 . V . 1946 tarihli ve 490.'» sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bakanlar Kurulunca onanacak programına 
göre Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü çeşitli ihtiyaçları için yıllık 
ödeme miktarı (30 000 000) lirayı geçmemek 
ve en çok 20 yılda ödenmek üzere (380 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmeye Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler her yıl 
Bütçe Kanunlarına bağlı gider cetvellerinde ay
rı bir bölüme konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Madde kabul eilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4905 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Birinci madde gereğince girişilecek yüklen
meler için faizleriyle birlikte birinci maddede 
yazılı miktarları geçmemek üzere bono çıkarma
ya, Ulaştırma Bakanının izniyle, Devlet De
miryolları ve limanlan İşletme Genel Müdürlü
ğü ve çıkarılacak bonolara kefalet etmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde Kabul eilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 16 
ncı bölümünün 4 ncü (4515 ve 4903 sayılı Ka
nunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşı
lığı, bonoların itfa ve faiz karşılığı ile gümrük 
resmi, muamele vergisi ve başka giderleri) mad
desine (18 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Geçiei maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul eilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğo girer. 
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BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden-
... Etmiyenler ... Madde kabul eilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair 
olan 4844 sayılı Karnında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (i/147) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 sayılı 
Kanun ile Oenel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında ka

nun 

MADDE 1. — 30 . 1 . 1946 tarihli ve 4844 sa
yılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Hükümetçe onanacak programı gereğince 
yıllık ödeme miktarı 1947 - 1949 yılları için 
(35) er milyon, geri kalan yıllar için (27) şer mil
yon lirayı geçmemek ve en çok otuz yılda öden
mek üzere Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünce yapılacak, yaptı
rılacak ve satuıalınacak gemiler, tarak duba
ları ile havuzlar, gemi yapma ve onarma ter
saneleri ve yükleme, boşaltma ve taşıma tesis
leri, teçhizleri ve çeşitli araç ve gereçler için 
150 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanu-

f 1 ] 170 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nun 32 nci maddesinde yazılı borçlanma ve bo
no çıkarma yetkisi birinci madde konusuna gi-
rn işlerde de kullanılmak üzere 90 milyon lira 
artırılmış ve borçlanma süresi otuz yıla çıka
rılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
23 ncü (4844 sayılı Kanun gereğince girişile

cek yüklenmeler karşılığı) bölümüne (23 000 000) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Açık olan (30 265 440) lira 3633 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesine dayanılarak yapılacak 
borçlanma ve bono çıkarma suretiyle kapatılır. 

BAŞKAN — Geçici ikinci maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarım birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. -— Demiryollar ve Limanlar yapımı için 
delecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/156) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakknda söz istiyen var 
mıf 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Sayın 
arkadaşlar; Doğu illerimize ışık ve saadet götü
recek olan Demiryollarımızm ilerleyişini mem
nuniyetle müşahede etmekteyiz. 

İJ 177 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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Bu yollar, uzaklık, müşkilâl ve mahrumiyet 

ifade eden Şark'm mânasını her gün biraz daha 
değiştirmekte ve hâlâ orta çağ hayatının hü
küm sürdüğü bu yurt parçasına asrımızı götür
mektedir. 

Bu gayenin tahakkuku için Hükümetçe iste
nen tahsisatı Büyük Meclis vermekte tereddüt 
etmiyecekttr. Ancak bazı hususların incelenme
sinde fayda ummaktayım. Bu husustaki fikirle
rimi arzdan önce Hükümetin huzurunuza getir
diği tasarıyı kısaca arzedeyim. 

Hükümet, Drahilli'den İran hududuna kadar 
demiryolu inşaatı için gelecek yıllara geçici 
120 milyon liralık yüklenmelere girme yetkisi 
istemektedir. Bu tahsisatın sari'edileceği demir
yolunu hattını ekonomik ve sosyal ehemmiyetleri 
itibariyle üçe ayırmak mümkündür. 

Drahini'den Tatvan'a kadar olan birinci 
kısım. Bu kısmın inşası üzerinde, gerek ekono
mik ve sosyal ve gerekse teknik yönlerden tam 
bir isabetin mevcudiyetine kaniiz. Demiryolu
nun Tatvan'a geldiği gün Şarka gitme işi halle
dilmiş demektir. Oünkü Tatvan, Yan gölünde 
işleyen vapur ve motörlerle Yan 'a ve göl kıyıla
rındaki kasaba ve köylere bağlanmış bulunmak
tadır. Şu halde tasarının birinci kısmı isabetlidir 
ve geniş ölçüde bizi Şark'a bağlamış bulunmak
tadır. 

Tatvan'dan Yan'a treni feribotlarla geçirme
yi ve Van'dan iran hududuna kadar tren hattı 
tesisini derpiş eden ikinci kısım; 40 milyon lira 
sarfını istilzam eden bn kısmın gayesi Tran'la 
irtibatımızı tesis etmek ve iran ihracatının yur
dumuzdan yapılmasını sağlamaktır. Bu gayenin 
husulü için iranlıların da huduttan bir 
hayli uzakta bulunan demiryolu hatlarını 
bizimle aynı zamanda hududa getirmeleri lâ
zımdır. (Şerci İran hududuna kadar bu hattın 
yapılmasını karar altına alan 14 . VI . 1937 
tarih ve :>262 sayılı Kanunun neşri tarihinde 
bu hususta bir anlaşmanın yapılmış olması müm
kündür. 

Fakat aradan 10 sene gibi uzun bir müddet 
geçtiği cihetle İran'la şu günlerde bu hususa 
dair yeni bir anlaşmamızın olması ieabeder. 
Bizim hududa vardığımız sıralarda İ ranl ı lar da 
hududa gelmiş bulunmalıdır. Aksi halde bu kısım 
inşaat mânasını kaybeder ve senelik faizi 2 500 000 
liraya baliğ olan 40 milyon liranın sarfı müdafaa 
edilemez duruma düşer. Bu sebeple böyle bir an-
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laşmanm şu günlerde yapılıp yapılamadığının 
açıklanmasını sayın Bayındırlık Bakanından 
rica ederim. Ana hatla hiçbir ilgisi olmıyan ve 
ana hattan 15 kilometre uzakta kalan Bitlis'e 
yapılacak şube hattına gelince; 

(Saye ile hiçbir münasebeti olmıyan 4 -
5 000 000 lira sarf edeceğimiz tahmin olunabilir. 
Bu paranın senelik faiziyle işletme masrafı he
sap edilirse, yarını milyon liraya baliğ olacağı 
görülür. Şu halde bu şube hattının rantabl ola
bilmesi için. senelik varidatının asgari yarım 
milyon lira olması ve bunun için de yılda yüz 
bin ton eşya taşıması lâzımdır. 

Fakir Bitlis'in değil, mahsulü, evlerinin ta 
sınması icabetse bile bu yükü temin mümkün 
değildir. Bu sebeple buraya bir şose yapmak 
kâfi ve vâfidir. 

Halen, (İstanbul - Ankara), (İstanbul - An
takya) - gibi büyük şehirleri ayıran uzun mesa
felerde ve bozuk yollarda bile otobüsler trene 
rekabet etmektedir. Hal böyle iken o - 10 000 
nüfuslu Bitlis'e 15 kilometrelik şube hattı yap
mak büyük hatadır. Bu ; bizim daima yaptığı
mız ve ekonomimizi baltalıyan hatalarımızın 
tipik bir örneğidir. Bu para ile; küçük maaşlı 
memurlarımıza ev; bir yatakta ikişer, üçer 
yatan hastalarımıza hastane; tahsilleri için, 
yüz milyonlarınızı sarf edip de ahlâki ve sıhhi 
durumlarını ihmal ettiğimiz, yarı aç,_rah.it bir 
yataktan mahrum binlerce Üniversitelimize pan
siyonlar yapabiliriz. Hâsılı bu para ile birinci 
plândaki işlerimizden birini başarabiliriz. Bit
lis şube hattı herhalde 40 - 50 sene sonra düşü
nebileceğimiz bir iştir. İnşası için müspet hiç
bir sebep ileri sürülmiyen ve daima zararına 
çalışacak olan Bitlis şube hattına beş milyon 
lira sarfetmenıeliyiz. Beş milyonun fakir mem
leketimiz için ifade ettiği mâna büyüktür. Bu 
para 40 köyümüzün okul inşaatına yaptığımız 
yardımdan fazladır. 

100 000 lerin alın teri ıstırabı ve feragatinin 
mahsulü olan bu paraların isabetle sarfında Bü
yük Meclisin hassasiyet göstereceğinden emin 
olduğum cihetle Bitlis şube hattının tahsisat 
dışı bırakılmasını teklif ediyorum. Karar Bü
yük Meclisindir. 

MİTAT AYDİN (Aydın) ----- Sayın arkadaş
lar; şimdi söz söyliyen arkadaşı can kulağı ile 
dinledim. Kendisine teşekkür ederim. 
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Birçok güzel mütlâalar beyan ettiler. Fakat 

memleketin bir köşesinde yapılacak şimendifer 
hattı üzerinde şu veya bu şekilde tenkite girme
lerini doğru bulmuyorum. 

Arkadaşlar, şimendiferler bir hesap netice
sinde iktisadidir, değildir gibi söz söylenemez. 
Ben eski bir şimendifere! arkadaşınızım, Allaha 
bin şükür bugün de elimden bırakmış değilim bir 
memleketin iktisadiyatı şimendifer yapıldıktan 
sonra daha ziyade kuvvetlenir. Eğer memleke
timizin hududuna bir hat yapıyorsak, bu ka
dar sıkıntı içinde şuradan, buradan biriktirdiği
miz para ile Hükümet memleketi imara çalışıyor
sa Hükümeti tenkit değil tebcil etmeliyiz. Bu 
itibarla arkadaşımın mütalâasını doğru bulmu
yorum. Bugün 5 milyon liranın bir kıymeti 
olabilir fakat bu hat yarın bize en kıymetli bir 
vazife görebilir. Buralar memleketimizin unu
tulmuş köşeleridir. Biz daha çok şmendifer yap
malıyız hattâ, hattâ sanayi programımızı geriye 
bırakmalıyız, şimendifer inşaatını ileriye götür
meliyiz. Türkiye'nin bugün ayakta durması şi 
mendiferleri sayesindedir. Geçirdiğimiz buhranlı 
devreleri düşününüz 1939 - 1940 senesinde ge
çirdiğimiz zirai buhran içinde bu şimendiferleri
miz, az da olsa, her tarafa zahire taşıyarak va
tandaşlarımızı beslemiştir. Bugün Erzurum'u 
Vana 'a bağlamak ne demektir? Ben Abdülhamit 
devrini yaşamış bir arkadaşınızım bir o devirle
re bakıyorum bir de bugünküne. Bugüne gözle
rim yaşararak takdirle bakıyorum. Onun için 
sayın arkadaşımızdan bu şekilde teklife gitmeme
lerini rica ediyorum. Şimendifer ve yol yapmak 
memleketimiz için çok hayırlı ve inkişafı için 
en iyi yoldur. Maliye Bakanımızdan rica ede
rim. Bir milyon lira daha bulsunlar ve bir 
kilometre yol daha yapalım. Çünkü bu; memle-

' ketimizin kemal yolu ve en hayırlı teşebbüsü bu
dur. (Alkışlar). 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Arka
daşlar; sayın arkadaşımız Ahmet Çınar Elâzığ -
Van hattının •yapılmasının İranlılarla karşılıkı 
birleşme esasına dayandığını ileri sürüyorlar. 
Hakikaten İranlılar da dostumuzdur. Bu suret
le vaktü zamanında olur da hatlarını ve yol
larını yapsınlar, ikisi birleşirse her halde bu 
iki komşu memleketin iktisaden birleşmesi ve 
ticari muamelelerinin gelişmesi bizim olduğu 
kadar onların da menfaatınadır. Yalnız İran
lılar şimdiye kadar bilhassa şu son harb se-
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nelerinde birçok gaileler geçirmişlerdir onun 
için de bu işe el koyamamışlardır. İranlılar 
yapmadı diye Devletin ve Hükümetin memle
ketin bu mühim işini ihmal etmesi mi lâzımdır. 

Arkadaşlar; Klâzığ'dan başlıyarak Bingöl, 
Muş, Bitlis ve Van'a doğru giden bu hat bil
hassa kıymetli, büyük, münbit Muş ovasına 
vardığı zamanda Şark bölgesinde büyük bir 
kalkınma olacağı gözle görülür. Sonra Bitlis 
şube hattından bahis buyurdu. Arkadaşlar; 
biliyoruz ki, geçen Cihan Harbinde Bitlis düş
man istilâsı altında kalmış, harap olmuş bit
miş vaziyettedir. İktisaden ve her suretle ha
rap olmuş vaziyettedir. Bugün Bitlis'in hara
belerini yeniden mâmur bir hale getirmek için 
bu hattı önemle ele almak lâzımdır. Diyarba
kır 'dan Kurtalan'a kadar bugün tren gidiyor. 
Diğer kısımlarda senenin altı ayı muvasalastz 
kalıyor. Kış mevsiminde insanca çok telefat olu
yor. Binaenaleyh arkadaşımın tenkitleri tama
men haksızdır. Bu itibarla tasarının kabulünü 
teklif ediyorum. 

•BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar; konuşmaların 
selâmetini temin çaresi tasarı hakkında konu
şurken o tasarının konusu içinde kalmakla 
mümkündür. Şimdi şunu açıklamak ve bildi
ğiniz birşeyi tekrarlamak lüzumunu Hissediyo
rum. 

Hepiniz bilirsiniz ki, demiryolu inşası ve 
güzergâh tâyini bir hususi kanunla olur. Diyar
bakır - İrak hududu, Diyarbakır - İran hududu 
demiryollarının inşaatı ve güzergâhının tâyini 
kanunları Büyük Millet Meclisinden çıkmış
tır. Bu kanun hükümlerine göre bu yolların 
yapılması ancak bizim iç meselemizdir. Devlet 
ve milletin menfaatini gözönünde tutarak kanun 
yapan teşrii meclisin güvenine mazhar Hükü
met günün ve memleketin ihtiyacına göre ve 
bütçe imkânlarının hudutları dâhilinde Kanunun 
kendisine verdiği vazifeyi ifa eder. Bu bakımdan 
bu kanun hükümlerini yerine getirmek için ne İran 
Hükümetiyle ve ne de İrak Hükümetiyle bir 
anlaşma zarureti ileri sürülemez, Bundan baş
ka, falan yere demiryolu yapılması ve filân 
güzergâhın tâyini meselesi o kanun tadil edil
medikçe veyahut o kanunun tadili hakkında 
bir teklif mevcut olmadıkça mevzuubahis ol
mamalıdır. 

Şimdi arkadaşlar, bu mâruzâtım aynı suretle 
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Bitlis İşletmesi için elemin Ahmet Çınar arka
daşımız tarafından dermeyan edilen mütalâaya 
da bir cevaptır. Bu kanunun hududu ve konu
su gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
yetkisini vermekten ibarettir. Tahsisat verme 
işi değildir, inşa edilecek demiryolunu kanun 
tesbit etmiştir, güzergâhını kanun tesbit et
miştir. Artık Bitlis şubesi yapılır mı, yapıl
maz mı Konusu ancak ve ancak o kanunun tadi
li için verilecek bir teklif veya tasarı önünde ba
his konusu olabilir. Aksi takdirde mevzuııbahis 
olan tasarının hududu dışına çıkmış oluruz. 

Şimdi arkadaşlar, bir de şu noktayı işaret et
mek isterim. Sayın Ahmet Çınar, Demiryol
larında yapılacak inşaat dolayısiyle hiç yerinde 
olmıyan, hastane idi, mektep idi, şu idi, bu idi 
gibi şeylerin masraflarının mütalâasından bahis 
buyurdular. Yine tekrar ediyorum ki, bu ka
nun bir tahsisat kanunu değildir. Yine bilirsi
niz ki, bu yetkiye müsteniden yapılacak şeyle
rin ödeneği, Bütçe Kanununda Bayındırlık Ba
kanlığının inşaata mütaallik bölümünde yer alır 
ve her yıl buraya sarf edilecek paralar o ödenek-
lo tesbit edilir. Arkadaşıma akıl öğretmek gi
bi değil amma kendilerinin şurayı düşünmeleri
ni rica ederim; bu güzel sözlerini lütfen Bayın
dırlık bütçesinin müzakeresi sırasında söylerler
se memleket ihtiyacı ve bütçenin sureti tevzii 
hakkında kendileriyle gayet etraflı konuşulabi
lir. Amma gelecek yıllara geçici taahhütlere ait 
bir kanun konusu ve konuşulması içerisine bu 
meseleler girmez. Ben kendi hesabıma bu mâ
ruzâtımı dahi, Meclisin kıymetli vakitlerini 
beyhude yere almak telâkki ederim. 

BAŞKAN — Yusuf Razi Soyer. 
RAZI SOYER (Urfa) — Efendim, Iran hu

duduna kadar Demiryollarımızm uzatılması hak
kında İran Hükümeti ile bir Anlaşma yapılmış
tır. Bunun teferruatını ve tafsilâtını Vekilleri
miz icabında anlatırlar. Biz diyarbakır, Iran 
ve Irak hududuna doğru hattımızı inşaya baş
ladığımız zaman, Iran Hükümeti de bizim hu
duda doğru Kotur mevkiinde birleşmek üzere, 
bize doğru olan hattın inşasına çok hızla baş
lamış ve bir kısım da yapmıştır, mütebaki kı
sımlarından oldukça mühim bir kısmını dahi 
ihale etmiş olduğunu biliyoruz. Fakat ahval bu
günlerde ne şekildedir, bunu bilmiyoruz. 

Şimdi Ahmet Çınar arkadaşımız bu meyanda 
Van'dan ileriye, Iran hududuna kadar yapılma-
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sini kanunla tasarılamış bulunduğumuz hatlın 
yapılmasını zait görüyorum, buyurdu. Bununla 
beraber Bitlis'e verilecek şube hattını da lü
zumsuz görüyorum, dedi, Ben bunun tamamen 
aksi bir mütalâada bulunduğum için birkaç ke
lime söylememe müsaadenizi istirhm ediyorum. 

Eefendim; bidayette, Diyarbakır'dan Irak 'a 
ve İran'a müntehi olmak üzere yapılacak hat
lar Diyarbakır'dan başhyarak. Kurtalan mevkii
ne kadar ilerliyecek ve o mevkide ikiye ayrılarak 
bir kısmı Irak hududuna, bir kısmı da Bitlis 
vadisinden Tatvan'a ve nihayet i ran 'a doğru 
yapılacaktı. Diyrbakır'dan Kurtalan mevkiine 
kadar olan kısım bugün bitmiştir ve işletmeye 
de açılmıştır. Bu inşaat ilerlemekte iken ileri
sindeki diğer kısımların etüdüne devam edil
miş ve bu etüd yapıldığı zaman Kurtalan'la Tat
van arasındaki Bitlis vadisinin fevkalâde arıza
lı olduğu görülmüştür. Diyarbakır'la Kurtalan 
arası 159 kilometre olup bir kısmın inşaatı 17 
milyon liraya ikmal edilmiştir. Halbuki Kurta
lan'la Tatvan arası 120 kilometre olduğu halde 
bunun inşaat masrafı 40 milyon lira tahmin edil
mişti. Çünkü çok arızalı idi. Maksad Iran hu
duduna olduğuna ve bu Bitlis istikametinde çok 
pahalıya çıkacağına nazaran diğer bir kanunla 
bir taraftan doğrudan doğruya Kurtalan isti-
kametiyle İrak'a gidilmsi ve bir taraftan da Ela
zığ'dan başhyarak Muş ve Tatvan yolu ile i ran 'a 
gidilmesi daha uygun görülmüş ve Elazığ'la 
Tatvan arasının 45 milyon lira ile yapılabilece
ği anlaşılmıştır. 350 kilometrelik bir hattı 45 
milyon lira ile yapmak mümkün olduğuna göre 
Kurtalan ile Tatvan arasının inşası şimdilik 1e-
hir edilerek Elâzığ'dan iran'a gidilmesi karar
laştırılmıştır. Şimdi, 14 kilometrelik Bitlis şu
besi, 4 milyon lira kadar bir masrafla yapılabi
leceğine göre Bitlis gibi mühim bir merkezi 
Elazığ'dan İran hududuna kadar yapılacak olan 
bir ana hata bağlamak elbette lazımdır. Bu 
sayede Bitlis, Klâzığ voliyle memleketin her ta
rafına demiryolu ile bağlanmış olacaktır. Bu 
olmadığı takdirde Rahva'nm meşhur olan kar, 
çığ yığınları yüzünden Bitlis'in Kuzeyle olan 
irtibatı kış mevsimlerinde daima kesilmiş kala
caktır. Van ile Iran hududu arasında yapılacak 
demiryolunu lüzumsuzdur dedi. Fakat tasavvur 
buyurun Elazığ'dan Tatvan'a kadar demiryolu 
yapıldığı ce Tatvan'la Van arasında feribot iş
letildiği halde Van ile hudut arasında kala-
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cak yüz küsur kilometreden ibaret bir kısım yap-
nıayıpda, Iran yibi bir komşu memlektle irtibat 
temin etmemek büyük bir hata olurdu. Onun 
için verilen tahsisatla traıı hududuna kadar 
olan kısmın kamilen yapılması muhakkak lâ
zımdır. Tekrar ediyorum; Tatvan ile Kurtalan 
arasında bulunan ve Bitlis'ten geçecek olan 120 
kilometrelik iltisak hattı tehir edilmiştir, ileride 
yapılacaktır. Şimdilik bu büyük masrafla da
ha kolay ve daha uzun olan IOlâzığ - Tatvan hat
tını yapalım ve ileride malî vaziyet daha müsa
it olduğu zamanda da Bitlis hattını tamamlıya-
lım diye düşünmüştük ki bu hakikaten en doğ
ru yoldur. Şimdi Tatvan'la Kurtalan arasına 
geniş ve her zaman her nevi vasıtanın geçmesi
ne müsait bir şose yapılmaktadır ve bunun mü
him bir kısmı bitmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh Hükümet tasarının aynen kabul edilmesi 
çok yerinde olur kanaatındayım, maruzatım bun
dan ibarettir. 

Dr. SAlM ALİ DİLEMRE — (Rize) — 
Vraİlahi, ben mühendis değilim, maliyeci de de
ğilim amma arkadaşıma şunu söyliyeyim ki. siz 
bu şimendiferleri yapamazsınız, ne hastane ya
pabilirsiniz, ne de bir şey. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Edebi
yat yapmıyalım. Ben şimendiferleri yapılaya
lım demiyorum. 

Dr. SAlM ALİ DİLUMRE (Devamla) — 
Amma müsaade buyurun, siz onun yerine has
tane yapalım dediniz. Şuradaki Bulgaristan'ın 
mesahasına nazaran bizden üç misli fazla demir
yolu var. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) - Ben... 
Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Devamla) -

Efendim, bendeniz Kamutayla konuşuyorum. 
(Gülüşmeler). 

Bizim memleketimizde şimendiferler yapı
lırken mühendisler aleyhinde bulunur mu? Şi
mendiferler yaparsan iş hacmi çoğalır. Şimendi
fer yapmazsan iş hacmi koyuna tapmaktan iba
ret kalır. Amerika Birleşik Devletleri yüz otuz 
milyon nüfusa malik anıma dört yüz elli bin 
kilometre şimendiferi var, dört milyon kilo
metre şosası, yüz yirmi altı bin kilometre ka
nalı var. Bunu yapmadan iş hacmini çoğaltma
ya imkân yoktur. Başka türlü nasıl işin için
den çıkardı? 

Biz 8 000 kilometre şimendiferle 750 000 ki-
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ı lometre murabbaında koskoca bir Anadolu'yu 

nasıl inkişaf ettireceğiz? Ancak bu yolları çoğalt
makla bu işin hakkından geleceğiz. Şimdi ko-

j nuşuhırkcn şöyle idi böyle idi diyoruz. Fakat 
i sürüneceğiz gene bunu yapacağız. Sununla te

masa gelmek, bununla temasa gelmek .dediler... 
Şimendifer yapmazsan nasıl temasa geleceğiz? 

Şimendiferi yapalım da temasa gelir misin, gel-
I mez misin ozanıan görelim. (Gülüşmeler, alkış

lar). 
İSMAİL HAKKİ BALTACIOGLU (Kırşe

hir) — Sayın arkadaşlarım; öyle zannediyorum 
ki; bir şimendifer kanunu kabul etmek Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için nasıl bir baksa, bu ka
nunun bize getireceği saadeti şimdiden tatmak 
ve istikbale sereceği ümit ve imkânları da şim
diden tanımak da daha büyük bir haktır. 

Şimendifer kâr getirir mi, getirmez mi? Onu 
| ben bilmem, onu iktisatçılar bilir. Lâkin be

nim bildiğim şey, şimendiferi millet yapar va-
I tan yapar. Vatan topraklarını ahşaya benzete

lim; dağları sinirlere benzetelim, onun şiryan
ları da şimendiferler, yollardır. İşte bunlar 
azık getirir, fikir getirir. 

Şimdi biz vatandaşlarımızı şimendiferle se-
vindirmiyecek miyiz? Millî tesanüdü, birleşmeyi, 
millî birliği meydana getirmiyecek miyiz? İşbir
liği, işbölümünü meydana getirmiyecek misiniz? 
Bizim nesil, ellisini, altmışını geçenler, şi-
m endi fersiz vatanın ne olduğunu gördük ve onun 

I şeametini de gördük. Ve bugünkü nesil de iş-
liyen şimendiferli vatanın ne olduğunu görüyor-
lar. Yarın ki nesil demirağla örülmüş tam ve 
dokunulmaz bir vatan göreceklerdir. 

| AHMET ALl ÇİNAR (Burdur) — Şimen
difer istemeyiz diyen yok. 

I tSMAL HAKKI BALTACIOĞLU (Devam
la) — Halkımız açtır, kâr getirecek mi getir
miyecek mi? Herif aptal mı, bu kadar yol ya
pıyor. Bir âlim diyor ki, yollar içtimai tipler 
yaratır. Vatanın hacmi kadar şimendifer ilâ
ve etmek lâzımdır. Fakat bir şimendifer pro
jesi geldiği zaman Kamutay böylece yerinden 
sarsılmalıdır, en ufak bir tenkide tahammül 
etmemelidir. Biz şimendifer milletiyiz, şimen
diferi baltalayanlayız. 

Yer yer açlıktan ölen mi var? Yoktur. Peki, 
biz aç bırakıp ta şimendifer mi yapıyoruz. Ha
yır. Yahut hastane yapmayıp ta şimendifer mi 
yapıyoruz? Mektepleri kapatıp, şimendifer mi 
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yapıyoruz,.' Jlayır, böyle değil. Anlaşılsın ki; 
Türk Millî politikasının üç, dört temelinden bi
risi millî savunma olup, ikincisi, millî sağlık, 
üçüncüsü de millî yol ve demiryolu siyaset idir. 
(Soldan bıravo sesleri, alkışlar). 

A UMUT ALÎ ÇINAIt (Burdur) -•• Arka
daşlar, »•örüyorum ki: benim mütalâalarım yan
lış anlaşıldı. Ben demiryolu yapmıyalım demi
yorum, böyle bir iddiada bulunan yok. Fakat 
yapılan demiryolları rantabl olsun, Bitlis'e ya
pacağımıza ana hatlardan birisine bu hattı ilâ
ve edelim. Çünki Bitlis'in tutsak ta bütün evle
rini taşısak bu hatla yine rantabl olmıyacaktır. 
Bu beş milyonu başka bir demiryoluna sarfedelim. 
Bitlis'in bir kere kül halinde nüfusu NO bini 
geçmez. Bunun mahsulü ve ihraç ettiği hiç bir 
şey yoktur. Buraya beş milyon lira sarfederek 
yaptığımız bu hat hiçbir şey t aşmayacaktır. 
İstanbul - Ankara, İstanbul - Antakya arasında 
otobüsler tirene rekabet ederken, nasıl olur da 
15 kilometrelik mesafede, tirene rekabet etmez. 
Tiren hattı Bitlis'te otobüse rekabet edebilir mi.' 
Bizim iddia etmek istediğimiz demiryolu yap
mıyalım değil, fakat yapılan demiryollarını ye
rinde yapalım. Bitlis'e şuraya, buraya hat yapıl
sın değil, asıl mesele ana hatların yapılması 
meselesidir. Sonra îraıı hududuna kadar kısmın 
demiryolları için 40 milyon lira sarfedeceğiz. 
Yani Tatvan'la İran'a kadar olan kısım için bu 
para sarfedilecek demiryolunun Tatvan'a gel
mesi suretiyle Şark lıa.111 meselesi halledildiğine 
»•öre [Çünkü Yan gölü vasıtasiyle ve göl kıyı
sında bulunan köy ve kasabalar bu tren hattı
na bağlanmış demektir.] Tatvan'dan İran hu
duduna kadar sarfedeceğimiz 4-0 milyon lira 
İran'ın yapacağı ihracatın memleketten geçme
sini sağlamak içindir, Lğer İranlı lar 10 sene 
evvelki yaptığımız anlaşmaya sadık iseler bu 
parayı sarfedelim. Deği İseler bu paranın tuta
cağı faiz Hükümete senede iki buçuk milyon 
liraya ıııalolacaktır. Eğer İran on sene sonra 
yapacaksa biz de bu parayı 10 sene sonra sarfe
delim. Yani bu iki buçuk milyon lira 10 senede 
Devlet bütçesine 25 milyon liraya malolur. 

MİTAT AYDİN (Aydın) — Yalnız İran için 
değil. 

BAŞKAN Müsaade buyurun devam etsin. 
AHMET ALİ ÇİNAR (Devamla) — Ko

nuştuğumuz kısım iran hudududur; bugün, şim
di mevzuubahis olan tahsisat da İran hududuna 
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ait olan tahsisattır. İrak ınevzuubhis değildir. 

Sonra tahsisat meselesine gelince; tahsisat 
için Münir Birsel arkadaşımız buyurdular ki, 
bu tahsisat kanunla tâyin edilen bir demiryolu 
hattına verilmektedir. Binaenaleyh burada tah
sisat işini konuşamayız. Biz tahsisatı vermekle 
mükellefiz, dediler. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Ben böyle bir 
şey söylemedim. 

AHMLT ALİ ÇİNAR (Devamla) — Ben
deniz böyle anladım. Müsaade, buyurun ben izah 
ediyorum. Bir çok arkadaşlar edebiyat yaptılar. 

Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Rize) Asıl 
edebiyatı sen yapıyorsun. 

A HM UT ALİ ÇINAR (Devamla) Biz 
mühendisiz, biz rakamla konuşuruz. 

Şurada şunu da söyliyeyim ki, benim teklif 
ettiğim şekil şudur; bir defa istenen tahsisat 
120 milyon liralık tahsisattır. Tahsisatı tâyin 
ediyoruz, diyoruz ki, Dırahini'deıı Van hudu
duna kadar Bitlis hattını yapacağız, amma 
Irak'a gidecek hat için bir şey söylemiyoruz. 
Halbuki, bunlar aynı kanunun içindedir. Bu 
tahsisatı verirken Bitlis şube hattına vermiye-
lim diyebiliriz. Nasıl ki, Irak hattına vermiyo
ruz. Ben kanun adamı değilim, fakat okuduğu
mu anlar konuştuğumu bilir ve mânasını anla
rını. Meclisi işgal etmekten bahsedildi. Ben bu 
mevzuu hem şuracıkta ortaya koymuş değilim. 
Bunun üzerinde günlerce tetkikat yaptım ve ha
zırlığımı tamamladım. Bunları sırf Meclisi iş
gal etmek için söylemiş değilim. Memlekete 
faydalı olmak için yalnız günlerimizi değil. 
haftalarımızı, hattâ aylarımızı harcarız. 

Hastanelerden bahsetmiştim. Sıhhat Bakan
lığı servislerini gezenler Balkanların hastaneleri
ne nazaran bile geri olduğumuzu görürler. Ak
şam gazetesinde bu hususta yazılar çıkmıştır. 
Takdir buyurursunuz ki, biz hastane bakımın
dan Balkanlardan da çok geriyiz. Binaenaleyh,. 
eğer ana batlarımıza, ana demiryollarımıza sar-
fetmiyeceksek bu beş milyon lirayı hastaneleri
mize sarfedelim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) Edebi
yat yapıyorsunuz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ben ede
biyat yapmıyorum. Bu beş milyon liranın mem
leket için çok mühim bir para olduğunu tebarüz 
ettirmek istiyorum, 
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(I/mir) — Efendim, bir iki noktayı tavzih lü
zumu yine hâsıl oldu, zannediyorum. Bir kere bu 
kanun ödenek kanunu değildir. Bunun ödene
ği bütçenin Bayındırlık Bakanlığı kısmında ve 
demiryolu inşaatında mevzuubahistir. Bu ta
sarının konusu ancak gelecek yıllara geçici yük
lenmeye girme yetkisi vermekten ibarettir. 

Şimdi gelelim yetkinin taallûk ettiği yollara : 
îran ve Irak hudutlarını Diyarbakır'a bağlıya
cak hattin umumuna şâmil bir kanundur. Bina
enaleyh, şu veya bu şekilde yapılacak inşaatın 
programını bütçelerine koyacakları tahsisatla 
katı şekilde tesbit edilecektir. Şimdi arzettiğim 
gibi demiryolunun inşaatı ve güzergâh hatlının 
tesbiti Kanunun değiştirilmesine bağlıdır. Ka
nun usulü bakımından bunun başka türlü olma
sına imkân olmamak icabeder. Bittabi kanunun 
lesbit ettiği demiryolunun hepsini bir ayda, iki 
senede yapmaya imkân yoktur. Bunu hepimiz bi
liriz. Bu mühim kanunun tesbit ettiği hatları 
yapmak, bu kanunlar durduğu müddetçe mec
buridir. Bu itibarla işin hududu gelecek yıl
lara geçici taahhüde girişmeğe yetki vermek
ten ibrettir. 

Arkadaşımızın izahatı üzerine bazı noktaları 
daha aydınlatayım: 

Arkadaşlar, Büyük Meclisin evvelce yaptığı 
inşaat kanuniyle Şarkta ne büyük inkılâp yapıldı
ğım hepimiz biliyoruz. Hiç şüphesiz siz de tak
dir ediyorsunuz. Zaten Bayındırlık Bakanımız 
da bütçe konuşmalarında tebşir ettiği gibi bu 
yıl Eylül ayında Muş ovasına ineceğiz. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Ben İm-, 
ııu takdir ediyorum. 

MÜNtR BlRSEL (Devamla) — Van'a var
mak için kendilerinin de bildiği gibi 210 kilo
metremiz kaldı. Bu 210 kilometreyi ne kadar 
zamanda yapacağımızı tahmin ediyorsunuz? Bir 
kere Dırahini'den Tatvan'a varabilmek için 
210 kilometre ve Van'a geçmek için de Feribot 
tesisatı lâzımdır. Bunu yalnız o yolun inşaatına 
münhasır ad buyurnıamanızı rica ederim. Bu ta
sarı, metinden anlaşıldığı veçhile, tuşa Kanunu
nun derpiş eylediği işin yapılmasına mütedair
dir. 

Bendenizce bunda yapılacak şey, konuşulacak 
şey, gelecek yıllara geçici taahhüde girme yetki
sini verelim mi vermivelim mi meselesidir, önü-
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müzdeki yıl bütçe konuşulduğu zaman Bayındır
lık Bakanı huzurunuza gelecek, şu tahsisatı isti
yorum, şuradan şuraya kadar yol yapacağım di
yecek. Ovakit hakkınızdır tenkit buyurursunuz, 
bu istediğin tahsisat çoktur veya azdır dersiniz, 
yahut şu tahsisatla hastane yap diyebilirsiniz. 
Amma bunu şimdiden söylemeniz yersizdir, 
bunu bu şekilde kabul buyurmanızı rica ederim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
MtTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arkadaş

larını ; ikinci defa Yüksek huzurunuza çıktığım 
için affınızı rica ederim. 

Şimendiferler meselesi başka memleketlerde 
günlerce konuşulur. Meselâ Fransa'da bir şimen
difer işinin altı hafta Millet Meclisinde konuşul
duğunu bilirim. Bu itibarla burada birkaç keli
me söylersem fazla görmemenizi rica ederim. 

Buradaki mâruzâtım hiçbir arkadaşımı ten
kit değildir. Sadece bildiklerimi söylemektir. 

Bir arkadaşımız filân huduttan filân memle
kete gibi bazı kelimeler sarfettiler. 

Sayın arkadaşlarım; biz şimendiferlerimizi 
yalnız ve yalnız kendi memleketimiz için, kendi 
yurdumuza olacak faydası için yapıyoruz, hiç
bir memleketin hududu için yapmıyoruz. Nasıl 
Tekel idaresi şurada burada tütünü sabit fiyat
la satıyorsa vatandaşlarımızı da şimendiferle gö
türüp getirmek mecburiyetindeyiz. Maksadımız 
memleketin refahına çalışmak ve vatandaşı raha
ta kavuşturmaktır, bu hepimizin vazifesidir. Bu
gün bu kadarını yapabiliyoruz. Hükümetimiz 
iyi düşünmüş iyi görmüş ki, bunu yapmak 
istemektedir. 

Sonra bir arkadaşın dediği gibi gayri iktisadi 
değildir. Yapacağımız hat hududa vardığı gün 
daima vardır. Emin olunuz ki, bu yalnız bir 
transit hattı değildir. Bütün Asya'nın şimendi
feri olacaktır. Bu gayet mühimdir. Eğer biz bu
nu tenkit edecek olursak tekrar ediyorum şimen
diferlerimizi ve hiçbir şeyi yapamayız. Biz kom
şularımızla iyi yaşamak istiyoruz. Onlarla iyi 
geçinmek vazifemizdir. Bu hem bizim hem de 
onların menfaatine uygundur. Bizim menfaat
lerimiz. bir bütündür. Eğer bir gün iranlı kom
şularımızın yolcularını ve mallarını bu şimendi
ferlerimizle taşıyacak olursak büyük haz duya
rız. Ve bununla yalnız Iran için değil bütün 
Asya'ya bir şimendifer hediye etmiş olacağız. 

Orgl. PAHRETTtN ALT AY (Burdur) — 
Burdur Milletvekili Ahmet (Jıııar arkadaşımla 
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aynı muıtakanııı milletvekili olduğumuz için. ona 
bir sual sormak isterim. (Milletvekiline sual so
rulamaz sesleri). 

BAŞKAN* — Sual soramazsın. 
Orgl. FAHRETTİN ALTAV (Devamla) — 

Ben Meclisi Ali vasıtasiyle sormak istedim. 
Burdur için şimendiferin yapılması benim ar

kadaşımın hoşuna «itmedi mi? Ye Burdur için 
şimendifer faydalı olmadı mı? Böyle olunca Bit
lis'i Burdur'la kıyas edersek, arkadaşım Millet
vekilinin Bitlis'e yapılacak tren hattına itiraz et
memesi lâzımgelirdi. Bitlis gibi bir yev(\ dağla
nıl arasında sıkışmış kalmış bir ya\v şimendifer 
yapılsa ve Burdur'da şimendiferin gördüğümüz 
iyiliklerini oraya da teşmil edersek çok mu olur? 
Arkadaşım da kabul eder ki, Bitlis'e bir şube 
hattı yapılırsa bu tren ağına çok hayati bir vi
lâyet merkezi de katılmış olur. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar, 
bilgili arkadaşların mütalâasını dinledikten son
ra, bizim gibi bu işle, meslek itibariyle alâka
dar oinııyanlar sadece reylerini vermek için fır
sat beklerler. Ve reylerini verdikten sonra vazi
feleri sona ermiş olur. Fakat reyimi vermezden 
evvel küçük bir kanaati huzurunuzda arzedece-
ğim. 

Birinci Cihan Harbinde bendeniz üniversite 
talebesi idim. Ulukışla'dan Sarıkamış'a kadar 
yayan gittik. Kânunusanide. Bu yayan gidi}) 
iştirak ettiğimiz muharebe faciası yanında ya
yan yürümenin bana verdiği acı hâlâ içimdedir. 
Şimdi bir vicdanı millî olarak Türkiye'de şimen
difer konusu üzerinde ilk düşünce ve ilk hare
ket, bunu seve seve, canı yürekten aşk ile şevk 
ile bunun yapılmasını temenni etmektir. Ken
disi benden gençtir, bu fecaati görmemiştir. Bu 
memlekette Şark hudutlarına doğru yapılacak 
olan yollara biz seve seve rey vermek azminde
yiz. (Bravo sesleri). 

Dr. MAKBULE DİBLAN (Seyhan) — Ar
kadaşlarım; ben mühendis değilim, iktisatçı da 
değilim. Hekimim. Demokrat Partili arkada
şımın hastane dileğine. (Bağımsız sesleri, gü
lüşmeler). Bağımsız arkadaşımızın hastane di
leğine, Türkiye'nin muhtelif vilâyetlerinde ça
lışmış bir hekim olarak teşekkür ederim. An
cak şunu da ilâve edeyim ki Türkiye, bir kül
dür. Türkiye'nin her tarafına giden her karış 
demiryolu, ona yirminci asrın medeniyetini, he
kimini, hastanesini, bütün ihtiyaçlarını götüre-
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i çektir. Bitlisli vatandaşın da izmirli vatandaş, 

istanbullu vatandaş gibi D. Demiryollarının 
imarına ihtiyacı vardır. Bitlisli vatandaşında, 
(îarbi Anadolu'da yaşıyan bir vatandaş gibi "20 
nci asır medeniyetine ihtiyacı vardır, hekime ih
tiyacı vardır, ilâca ihtiyacı vardır, yirminci 
asrın medeni imkânlarına ihtiyacı vardır, lıeki-

| mine ihtiyacı vardır, ilâcına ihityacı vardır. 
kitabına ihtiyacı vardır. Hastasını başka mer
kezlere götürecek yola ihtiyacı vardır. 

Arkadaşlar; benim hekim olarak kanaatim 
j şudur ki; bir memleketin imarı isteniyorsa- ev-
I velâ oraya yolunu götüreceğiz. Yol ir götürdük-
! ten sonra iktisadi kalkınma olacaktır, sıhhi kal

kınma olacaktır. Medeni kalkınma olacaktır. 
I Benim mevzu üzerindeki söz alışım bunun 
I içindir. (Alkışlar). 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
| SIRRI DAY (Trabzon) — K Fendim; bu kadar 
! alâkalı olduğumuz bir mevzuda Bayındırlık Ko

misyonunun görüşü hakkında bir kaç kelime 
söylememe müsaadenizi rica ederini. 

Filhakika arkadaşlarımın da evvelce işaret 
ettiği gibi, vaktiyle Diyarbakır'dan biri Irak'a 
ve diğeri İran hududuna giden kol olarak ayrıl
mak üzere verdiğiniz salâhiyete dayanan Hü
kümet demiryolu inşaatına başlamış sonra Di
yarbakır'ı yalnız Kurtalan'a kadar ilerletmiş 
Iraklılarla yapılacak anlaşmaya göre hattın 
inşasına devam edilmesi imkânını mahfuz tut
muş Iran istikametine gidecek hattın da Elâ
zığ istikametinden yapılması, yapılan tetkikat 
neticesinde daha uygun görülmüş ve bir kanun
la bu karar tasvibinize mazhar olmuştur. İkinci 
bir kanun mevzuu, evvelce hat Kurtalan - Bit
lis yoliyle Van'a gidecekken bu defa Bitlis'in 
mahrum edilmemesi ve bunda fayda mülâhaza 
edilmesi icabı olarak Van istikametinden gide
cek olan hattın, bir şube hattı ile Bitlis'i kav
raması da bir kanunda derpiş edilmişti. O 

I sahada demiryolu inşaatı cok pahalı ve zorlu 
olmasına rağmen bu milletin büyük mümessili 
olan Büyük Meclisin en yakın alâkası bu yol
da da Hükümete rehber olmuş ve bu hattın in-

] şasini her türlü imkânları bularak çalışmış 
ve çalışmakta bulunulmuştur. Bendeniz de o 
sahayı gezdim, gördüm ki bütün Van halkı bir-
gün bize hattâ Tavan'a şimendifer gelecek mi 
diye heyecanla beklemektedir. Ve hattâ tered-

j düt etmektedir. Ozaman ki salâhiyetime daya-
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narak hepiniz ve Hükümetimiz namına Büyük 
Meclisin bu kararı behemehal yerine getirece
ğine emin olduğumu söyledim. Bugünkü tasa
rı da benim bu kanaatimde yanlış yola gitmedi
ğimi gösterdiğini görmekle bahtiyarım. 

Bayındırlık Komisyonunda bu tasarı konu
şulurken memnunlukla ve olduğu gibi kabul 
edildi üyelerden Yüksek Mühendis Ahmet Ali Çı
nar arkadaşımız da Komisyonumuzda bulunu
yorlardı. Demiryolu mevzuunda hiçbir parti, 
hiçbir vatandaş istisna edilmeksizin hepimizin 
hassas olduğunda şüphe yoktur. Yalnız arka
daşımız dedi ki; Bitlis aşağı yukarı dağlık bir 
yerdir. Nihayet demiryolu Tatvan'a kadar mün
tehi olduktan sonra bu dağlıkları aşarak Bit
lis'e kadar tren yolu yapmaktansa zaten açıl
makta olan sosa ile bu ihtiyacı karşılamak im
kânı vardır. Memleketimizin daha mühim de
miryolu ve diğer ihtiyaçları vardır, onun için 
bir kayıt koyalım ve hatta temenni edelim ki, 

, Hükümet bunun Bitlis'e müntehi olan kısmını 
j>eç yapsın ve hatta yapmasın. Biz dedik ki bu 
Hükümete verilen bir salâhiyettir ve Hükümet 
bunu imkânlara göre tahakkuk ettirmeğe ça
lışmaktadır. îş ve yapı programları ihtiyaç ve 
imkâna göre Hükümetçe yapılmakta ve yapıl
ması zaruri bulunmakta olduğuna göre Büyük 
Millet Meclisi ve Komisyonlar tarafından inşa
at programı hakkında bir temayül izharı doğ
ru değildir. Arkadaşımız yalnız kaldı ve o te
mennisini burada da izhar etti. Bayındırlık Ko
misyonu ve Bütçe Komisyonu bütün milletin 
kanaatına uygun olarak diğer demiryolları gibi 
bu demiryolunun da her şeye rağmen yapılma
sını zaruri gören bir zihniyetle bu kanunu hu
zurunuza arzetmiş oluyor. 

Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞAR (Balıkesir) — 
Tasarı, gelecek yıllara geçici taahhüt tahsisatı 
almayı istihdaf eden bir keyfiyetten ibarettir. 
Fakat asıl tasarının ihtiva ettiği konu çok mü
himdir. Bu, eskiden düşünülmüş, kanunlaştı
rılma bu ana demiryolu hattı memleketin Gar
bını, Merkezini Doğuya bağlıyacak en mü
him bir istikamettir. Bunun için bu tasarının 
biran evvel tahakkuk etmesi ve Hükümetin bu 
inşaatı mümkün olduğu kadar çabuk bitirerek 
bunu tahakkuk etmesi memleket için çok fay
dalıdır. Bunun sağlıyacağı faydalar çok büyük
tür. Bir defa en mühim bir ana hattır, sonra Muş 
ovası gibi zengin bir ovayı katedecek olan bu 
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demiryolu sayesinde memleketin iç ve dışından, 
nereden mümkün olursa oraya taşınacak olan 
Türk halkıyle orası büyük bir zenginliğe kavu
şacak ve yurt için bir kuvvet kaynağı olacak
tır. Aynızamanda Van dahi Doğu sınırınızda 
Türk'ün. bir incisi olmak mahiyetini kazanmış 
bir duruma girecektir. Harsen yükselecek, 
idare meselesi de bu ana hat sayesinde çok kuv
vetli bir vaziyet alacaktır. O vakit burası bü
yük bir merkez olacak ve o muhit içerisinde bir 
Genel Müfettişlik yapılmak suretiyle oranın 
idaresi, iktisadî, harsı velhasıl her cihetten çok 
büyük, şaşalı bir istikbale varacaktır. Bunun 
bu ehemmiyeti herkesee malûmdur benim ile be
raber bu fırsattan istifade ederek huzuru âli
nizde fikrimi arzetmek istedim. 

İtiraz edilen Bitlis hattı da mühimdir. Çün-
ki Bitlis Vilâyet merkezi ve oldukça nüfusu olan 
bir vilâyetimizdir. Buranın kendine mahsus 
orman mahsulâtı, sair mahsulâtı arziyesi ve ma
denleri vardır. Şimdi 14 kilometre yakınına 
ana hat geldiğine göre bunu vilâyet merkezine 
bir hatla bağlamamak doğru değildir. Aynıza
manda orada bir garnizonumuz da vardır. Bu
rada yaşıyanlarm her türlü hayatını da bu ufa
cık şube hattı temin etmiş olacak ve vilâlet hal
kı da yükseleeek, mahsulü de bu hat sayesinde 
istenilen yerlere sevkedilecektir. Ben Erzurum-
da pazar yerlerinde dolaşırken Bitlis'ten katır 
sırtında getirilmiş bir çok mallara rastladım. Bü
tün bunlar Mutki'den, Sasun'dan getirilmiş. Ya-

; ni Bitlis mülhakatından. Şimdi bu mallar artık 
| demiryolu vâsıtasiyle bir çok mahallere sevkedi-
j lecek ve hayvan sırtında taşınmaktan kurtula-
I çaktır. Ve orası da demiryolu sayesinde iktisa-

den yükselecektir. Onun için tasarı üzerinde 
daha fazla görüşülmeye lüzum yoktur. Hemen 
kabul edilmesi lâzımdır. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Kısaca 
I fikirlerimi tekrar arzetmekte fayda mülâaza 
| ederim. 

Elâzığ'dan Tatvan'a kadar, gitmemizin lü-
! zumu üzerinde, ben de bütün arkadaşlarımla be-
i raber olduğumu arzettim. Elâzım - Tatvan, hat-
| ti yapılmak suretiyle bu orta çağ hayatını yaşı-
I yan illerimize asrımızı götüreceğini evvelce de 
i arzettim. Demiryolu yapılmasın diye katiyen bir 
ı iddiam yoktur, bundan memnuniyet ve inşi-
I rah duyduğumu da söyledim. Bu itibarla de-
I miryolu yapılmaması mevzuubahis değildir. Tat-
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van'a kadar yaparız, Tatvan'a gelince Van gölü'-
nün bütün sahilleri ile, münakaleyi gölde motor 
ve vapur işletmesi dolayısiyle sağlamış oluruz. 
Van gölü Şarka gidiş gayesini geniş ölçüde ta
hakkuk ettirmiş oluyor. Binaenaleyh, geriye 
kalan yol Tatvan'dan Iran hududuna gitmek 
meselesidir. Tatvan'dan İran hududuna kadar 
giderek İranla birleşmemiz, (çok uzak olan İran 
demiryolunu da hududa getirmek suretiyle) 
Iran ihracatının bizim memleketimizden geçme
sini temin etmektir. Bu suretle yapılacak hatta 
40 milyon sarfetmek yerinde olur. Eğer Iran ay
nı zamanda bizimle hududa bu hattı getirmiye- j 
çekse buraya sarfedeceğimiz 40 milyon lira için { 
senede iki buçuk milyon liralık bir faiz kaybı
mız olacaktır. Çünkü bizim için aslolan İran 
ihracatını yurdumuzdan geçirmektir. 10 sene 
evvel yapılmış bir anlaşma vardır. Eğer unutul
du ise, iranlılar tarafından, bunun tekrar göz
den geçirilmesi lâzımdır. 

3 ncü bir nokta olarak; Bitlis'teki şube 
hattı üzerinde durmuştum. Bitlis şube hattı 15 
kilometrelik bir hattır. Dünyanın hiçbir tarafın
da 15 kilometrelik bir demiryolu şose ile reka
bet edemez. Hattâ bütün dünyada bütün memle
ketler bu kısa şube hatlarını sökmekte ve yerlerine 
şose yapmaktadırlar. Keyfiyet böyle iken 15 kilo

metrelik, 10 kilometrelik demiryolu yopıyoruz. Ben 
edebiyat yapmadım, birçok arkadaşlar, Bitlis 'e şu
raya, buraya hat yapacağız dediler. Şu halde her 
köye ve he rkasabaya demiryolu yapmak temen
nimizdir demek lâzımdır. Asıl temennimiz mem
leketin rantabl olan hatlarını yapıp bu mem
leketin ihtiyacını karşılanmakdır. Yoksa, böy
le uluorta her yere demiryolu yapmak edebi
yat yapmak demektir. Biz rakamla, mantıkla 
konuşmağa mecburuz. Memleketin ekonomisi
ni felce uğratan bir zihniyet vardır. Evvelâ 
memlekette yapılacak olan hatlar tetkik edilmeli 
ve ilk yapılacak olan kısımlar program al
tına alınmalıdır. Elli sene sonra düşünülecek 
olan şeyleri şimdi düşünmek yerinde değildir. 
Birinci plândaki işleri ihmal edip en sonra ya
pılacak işleri şimdiden yapmaya kalkmak mem
leketin iktisadiyatını felce uğratmak demektir. 

Münir Birsel arkadaşımız kanunlardan bah
settiler. Ve yani siz mühendissiniz, kanunlardan 
anlamazsınız gibi bir durum ihdas ettiler. 

MÜNİR BİRSEL (izmir) — Hâşa, hâşa.. 
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AHMET ALI ÇlNAR (Devamla) — Bu iş

leri çok iyi anladığımı ve iyi etüd ettiğimi şu 
kanunları okumakla ye izahla ifade edeceğim. 

14 . VI . 1937 tarih ve 3262 sayılı Kanunun 
birinci maddesi : (Demiryollarının Diyarbakır 
istasyonundan itibaren Irak ve Iran hudutlarına 
kadar temdidi ve Van gölü sahilinde demiryol
larına muktazi tesisatın yapılması için ceman elli 
milyon liranın sarfına ve bu işler için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişmeğe Nafıa Vekili 
mezundur.) 

Razi Bey arkadaşımızın izah ettikleri gibi 
Elâzığ'dan Tatvan'a giden yolun çok arızalı ol
ması dolayısiyle güzergâhta bir değişiklik yapıl
ması lüzumu hâsıl olmuş, bunun üzerine de 
1940 senesinde 3813 numaralı Kanun çıkarıl
mıştır. Bu kanunun birinci maddesi : (14 . V I . 
1937 tarih ve 3262 sayılı Kanunun birinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Diyarbakır istasyonundan başlıyarak Irak 
hududuna ve Elâzığ istasyonundan itibaren Iran 
hududuna kadar demiryollarının tşmdidi ve 
Elâzığ - Iran hudut hattının bir noktasından 
başlıyarak Bitlis'e müntehi olmak üzere bir şu
be hattı inşası ve demiryolunun Van gölü sahi
linde nihayet bulduğu nokta ile Van arasında 
lüzum görülecek yerlerde yanaşma iskeleleri 
vücude getirilmesi ve feribot yaptırılması için 
elli milyon liranın sarfına ve bu işler hakkında 
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Na
fıa Vekili mezundur.) 

Sonra harb başlaması dolayısiyle fiyatlar 
artıyor ve 1944 senesinde şu şekilde bir kanun 
çıkarılıyor: (Birinci madde — 3262 ve 3813 sa
yılı Kanunlar gereğince Irak ve Iran hudutla
rına müntehi olmak üzere yapılmakta olan de
miryolları inşaatı için mevcut salâhiyete ilâve
ten (40) milyon lira ile...) 

Şimdi de bu kırk milyon lira yüz altmış mil
yon liraya çıkarılıyor. Amma Münir Birsel 
arkadaşımızın buyurduğu gibi bu tahsisat heyeti 
umumiyeye şâmil olmakla beraber bunun ne
relere sarfolunacağı tasrih ediliyor ve şu şu işler 
içindir deniyor. 

CAVlT EKİN (Diyarbakır) — Bütçe Komis
yonu raporunda tahsis yoktur. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Müsa
ade buyurursanız arzedeceğim. Hükümetin ge
rekçesinde demiryoluna... 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ MÜNÎR 

BlRSEI/ (İzmir) — Lütfen yeni tasarının met
nini okuyun. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Şu 
noktayı arzetmek istiyorum; yüz yirmi milyon 
lira tahsisat verilmiştir. Bu para Elâzığ'dan İran 
hududuna, giden hat içindir. Cizreye giden 
hatta bir tahsisat yoktur. Irak hududuna giden 
hat için bir şey .verilmemiş.ve bu geriye bırakıl
mıştır. Binaenaleyh ben diyorum ki; Bitlis hat
tının da geriye bırakılması muvafık olacaktır. 
Kanunu şu veya bu şekilde değiştirelim demi
yorum. Verdiğimiz tahsisat nasıl Irak tarafını 
geriye bırakaeak şekilde tertiplendise, Bitlis'i de 
geriye bırakalım. Arzetmek istediğim budur. 

•BÜTÇE-KOMİSYONU--SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Efendim, tatbikat bakımın
dan da anlaşılması ve herhangi bir yanlışlığa 
meydan verilmemesi için açıklamaya mecbu
rum:. Bütçe. Komisyonu bütün meseleyi'etraf-
fiyle koüşuşmuştur. Bayındırlik Bakanının hu-/ 
zuriyle yapılan konuşmalar sonunda verilecek 
yetkinin Diyarbakır'dan başlıyarak Iran ve 
IraKbajtlarina kadar giden bütün yollara şamil 
olmıışı j^abül> edilmiştir. Bil maddenin metni 
hiçbir suretle tajjsisi tazamıhün Vtittijccek şe
kildedir, Komisyon raporu ; da öyledir. Ar
kadaşımın buna dikkat edeceğini umarım. 
Şu nafctayı tekrar arzetmek isterim ki ; burada 
Bitlis şube hattının lüzumsuzluğunu konuşmak 
için bu kanunun tadilini mutazammın bir tek
lif olmalıdır. Aksi takdirde bu mesele ınüza-

*kere konusu değildir, bu bakımdan bunun üze
rinde durmadım. 

İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) — Efen
dim, bu bağımsız arkadaşımız benim gibi, çanta 
sırtında hiç yürümediği anlaşılıyor. Eğer be
nim gibi Sivas'tan kalkıp Çanakkale'ye^ Ça
nakkale'den kalkıp Iran hududuna ve oradan 
da kalkıp Afyona, Afyon'dan kalkıp Bursa'ya 
ve Bursa'dan da yürüyerek Sivas'a gitseydi 
böyle konuşmazdı. Benim başıma gelen bir şeyi 
anlatayım; istiklâl Harbinde cephe sıkıştı bizi 
okadar yürüttüler ki, Ankara'ya geldik ve İve-
dik köyüne yerleştirdiler. Çok yol yürüdüğü
müz* için ayaklarımızın derileri soyuldu. Oephe 
sıkışmışken bizi orada 10 gün istirahat ettirme
ye meebur oldular, ilâç yok. Ayaklarımız ka
b a r ı ş t ı , ayaklarımızın ilâcı da şu idi: Ateş 
yakar, tahtaları kızdırır, ayaklarımızı üstüne 
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basardık. Bu suretle tedavi olduktan sonra Af
yon cephesine gittik. 

Soruyorum şimdi bu arkadaşa? Böyle bir 
şey zuhur etse, bizim gibi ayakları soyulur 
mit? trene itiraz edilir mi? -

Arkadaşlar; öküzü satıp şimendifer yaptır
mak lâzımdır, her şeyi satıp yine şimendifer 
yaptırmak lâzımdır. (Alkışlar). 

YAKUB < KALGAY (Samsun) — Efendim, 
20 nei asırda bulunuyoruz ve demiryolunun: ge
rek ekonomik bakımından, gerek memleketin sa
vunması bakımından, hulâsa memleketin kalkm-
ması bakımından önemini artık bu asırda takdir 
etmiyen ve bunu ölçüye vurup ta değerlendirmi-
yen bir kimse kalmamıştır. Bunun üzerinde daha 
uzun boylu izahat vermekte bir fayda görmüyo
rum. Yalnız konu mevzuunu teşkil eden şey, Bit
lis şube hattının, 14 kilometrelik bir hattın inşa
sında fayda veya zarar olduğudur. Arkadaşım 
mühendis Razi Soyer açıkladığı gibi bu, doğru
dan doğruya Kurtalan 'a kadar gitmiş olan Di
yarbakır Demiryolunun (Kurtalan - Bitlis) vadi
sini takîbedeeek iltisak hattının bir parçasıdır. 
Yüksek Meclisçe kabul edilmiş olan 3813 numa
ralı Kanunun gerekçesi konuşulurken Hükümet, 
(Kurtalan - Bitlis - Tatvan) parçasının ileride 
bütçenin tahammül imkânı hâsıl olduğu zaman 
yapılması derpiş edilebilir) diye gerekçeye der-
cetmişfir. Demek ki, hakikatte (Kurtalan - Bit
lis Vadisi - Tatvan) iltisak hattı mevcuttur. Hü
kümetin teklif ettiği de bu hattın 14 kilometrelik 
bir parçasının vücude getirilmesidir, ileride im
kân olduğu zaman bu Bitlis şube hattı güneye 
doğru uzatılarak iltisakı temin edecektir. 

Saym arkadaşlar, memleketin demiryolu yapı
mının bence biraz da coğrafi talihsizliği vardır. 
Sebebi: Azıcık bir düzlükte yürüdükten sonra 
mutlaka bir boğaz, biraz sonra ikinci bir boğaz, 
boğaz, boğaz. Dağlar silsilesi, boğazlar silsilesi..-
Işte bu coğrafi durum demiryolunu yapan mü
hendisleri çok uğraştırmaktadır. Ne yapsınlar, 
bir .vadiyi tâkibetmek zorundadırlar. Çünkü: De
miryolları için en müsait meyil vadilerdir. Aksi 
halde Çamlıbel'e dikine tırmanmak için uğraşa
cak, böyle yokuşa lokomotif çıkar, ne de yük ta
şır. Onun için biz daima vadileri tercih ederiz. 
işte memleketin bu coğrafi durûmuntta ieafeettir-
diği zorluklar karşısında demiryolunun masrafı 
da ö nispette meselâ: Merzifon ovasında bir kilo
metre demiryolu 25 bin liraya mal olmuştur. Bu 
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söylediğim tabiî normal zaman rakamlarıdır ve 
bu rakamlar içinde ray Travers gibi malzeme dâ
hil değildir. 

Bu gün Sivas 'tan Erzurum 'a yapılmış olan 
demiryolunun kilometresi 270, 240 ve en aşağısı 
220 000 lirayı bulmuştur. O da bir kilometre de
miryolu, bu da bir kilometre demiryolu. Eğer 
memleketimizin coğrafi durumu (bilhassa de
miryolu bakımından) imara elverişli olsaydı, 
Cumhuriyet ilân edildiği günden bugüne kadar 
(35 000) kilometre yeni demiryolu yaptık ve 
buna 475 milyon liraya yakın para harcadık. 
Bu para ile müsait arazide hiç şüphesiz en azın
dan iki misli demiryolu yapmak mümkün ola
caktı. Hakikatta ben iddia ederim ki, Cumhu
riyette yapılan demiryolu (7000) kilometredir. 
Size bir rakamla daha arzedeyim: Cumhuriyetin 
yaptırdığı (3500) kilometrelik demiryolunun 
(7D 000) metresi Tünellerdir. Bu sırf arazinin 
zorluğundan ileri gelmiş sürsaj bir inşaat ame-
liyesidir. 

Yalnız Sivas 'tan Erzurum 'a, Fırat vadisini 
takip ederek giden demiryolu üzerindeki ve yal
nız bu parça üzerindeki tünellerin sayısı 131 
dir, Pekâlâ, düz ve müsait bir arazi olsaydı 
emekten, masraftan, kazancımız elbette daha faz
la olacaktı. Yine aynı arızaların tesiriledir ki : 
« Şirketlerden aldığımızı ve Osmanlı impara
torluğu zamanında yapılanları saymıyorum > 
yalnız Cumhuriyet devrinde yapılan (3500) ki
lometre demiryolu üzerindeki (küçükleri, bir 
metrelik olanları istisna ediyorum) 79 kilomet
reyi bulan birçok köprü yapılmıştır. Bunların 
bedelini rakamla ölçecek olursak büyük yekûn 
tutar. Memlekete yüklediği ağırlık herhalde 
ölçülerin üstünde kalır. 

Sayın arkadaşlar! netice şudur: Hükümetin 
bizden bu hatların tamamlanması için istediği 
yetki, arzettiğim sebepler yüzünden çok yerin
dedir ve bu yetki verilmelidir ve biran evvel 
verilmelidir. Kemalist Türkiye'nin "kalkınma
sında ideal senbulümüz şudur: Bir karış fazla 
demiryolu, bir karış fazla yol. Çünkü okul da, 
hastane de, bütün kalkınma vasıtaları da yollar 
içerisinde mündemiçtir. Her nereye bir demir
yolu ulaşırsa arkasından fabrika bacası da be
raber gelmektedir. Turhal'a demiryolu gelmiş, 
arkasından da şeker fabrikasının bacası tutmuş
tur. Sivas'a demiryol gelmiş, arkasından çi
mento fabrikasının bacası tutmuştur. Velhasıl 
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bir yerde evvelâ lokomotifin bacası tütüyor, ar
kasından fabrika bacası tütüyor. Bu kadar fe
yizli olan demiryolları için Hükümetin teklifi 
çok yerindedir, olduğu gibi kabulünü rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
önergeler vardır. Fakat iki arkadaşımız daha 
söz almıştır, bir defa önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini rica 

ederiz. 
Ankara Milletvekili Çorum Ordu 
Cevdet Oölet H. İlgaz Dr. Vehbi Demir 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliği kanaatindeyim. Oya 

konulmasını istirham ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Niyazi Çıtakoğl.u. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın-
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun 

MADDE 1. — Irak ve îran hudutlarında so
na ermek üzere yapılmakta olan demiryolları in
şaatı için 2 . V I I I . 1944 tarihli ve 4643 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle ek olarak verilmiş 
olan (40) milyon liralık gelecek yıllara geçici' 
yüklenmelere girişilme yetkisi (160) milyon li
raya çıkarılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
4643 sayılı Kanunun tadilini ve kırk milyon 

lira tahsisatın yüz altmış milyon liraya çıkarıl 
masını istiyen tasarının birinci maddesinin so
nuna (bu tahsisatta Bitlis şube hattı dâhil de 
ğildir.) kaydının konmasının teklifini saygı, ile 
arzederim. 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Ali Çınar 

ABfDİN POTÜOĞLU (Eskişehir) — Bun
dan evvel gelecek senelere geçici ödenek kabul 
edilen ödeneklerde her sene verilecek ödenek mik
tarı tasrih edildiği halde bu verilen tahsisatlara 
her sene sarfedileeek miktar tasrih edilmemiştir. 
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Bunun esbabı nedir, bilmiyorum. Diğer bü

tün ödeneklerde bu kayıt vardır. Burada 160 
milyon lira gibi mühim bir tahsisatın bilâkaydu 
şart verilmesi muvafık değildir. Her sene ne ka
dar ödenek verileceği tasrih edilirse çok hayırlı 
olur. Aynı zamanda bütçe formülüne de uygun 
düşer. Her sene 20 milyon lirayı geçmemek şar-
tiyle kaydının ilâvesini teklif ediyorum. Bu hu
susta bir de önerge hazırladım. Kabulünü rica 
ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın arkadaşlar, bu ka
nun; mevcut olan ve bundan evvel de, demin, 
izah edildiği gibi tadil edilmiş olan bir kanunda
ki yetkinin 40 milyondan 160 milyona çıkarıl-, 
ması hakkındadır. O kanunun başka hükümle
ri burada belirtilmemiştir. Bu hususa ait hü
kümler eski kanunda ne ise yine aynıdır. Kal-
dıki nafıa işlerinde, mahiyeti itibariyle başka 
o'an diğer işlerde, bilhassa Denizyollarında her 
türlü vasıtalarda olduğu gibi mubayaa ile sar-
fcdilmesine taallûk etmez. Çünkü yapı ve in
şaat meselesi zamana taallûk eden bir meseledir. 
Bu itibarla zaman ve, mekân imkânlariyle, büt
çe imkân! ariyle Hükümet bunu, gerek teknik ve 
gerekse malî programlar dairesinde tesbit eder 
ve bütçeleriyle tekliflerde bulunur, bütçedeki 
ödeneği miktarınca sarfiyat yapılır. Bu itibarla 
burada, Denizyollarında olduğu gibi bir yıllık 
ödenek miktarını tâyin etmek ne yerinde olur, 
ne de işin icabının zaruri kıldığı bir şey değildir. 
Bunun için biz maddenin olduğu gibi kabulünü 
rica ediyoruz. 

Bitlis hattı hakkındaki önergeye gelince: Bu 
teklif mevcut bir kanun hükmünün tadili olur. 

(iüzerğâh hattının tâyinine ait olan taahhü
de girişme hakkındaki yetkiye mütaallik olan 
hükmün içerisinde bunu derpiş etmek ve bunu 
bir karara bağlamanın doğru olmıyaeağı kana
atindeyim. 

Esasen diğer arkadaşlar da bu hususta kâfi 
derecede izahat vermişlerdir. Esas itibariyle de» 
zaten teklif yerinde ve varit değildir. 

Arzım budur. 
BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın 

önergesi tekrar okundu). ' 
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BAŞKAN T - Bu önereyi reyinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer bir önerge vardır, onu da okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Irak ve İran'a yapılacak yollar, hakkındaki 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan birinci madde
nin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim: 

MADDE 1. — Irak ve îran hudutlarında so
na ermek üzere yapılmakta olan demiryolları in
şaatı için 2 . VIII . 1944 tarihli ve 4643 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle ek olarak yerilmiş 
olan 40 milyon liralık gelecek yıllara geçici yük
lenmelere her sene 20 milyon lirayı geçmemek 
üzere girişilme yetkisi 160 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

Eskişehir Mil 1 et veki I i 
A. Potuoğlu 

(Ret sesleri). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul olunmamıştır. 
Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum: 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... İkinci madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir... 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Salt çokluk ile Birleşimi açtıktan sonra Baş

kanlık Divanı Kâtipliği için yapılan intihapta 
222 oy verilmiştir. Yeter sayı olmadığından ye
niden seçim yapılacaktır. 

Adçekme ile ayırma komisyonunu seçiyoruz. 
Dr. Saim Ali Dilemre (Rize), Hasan Dinçer 

(Afyonkarahisar), Bekir Kaleli (Gaziantep). 
(Trabzon'dan başlanarak oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan varsa lüt

fen kullansın. 
Oy toplama işi bitmiştir. 
Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,10 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Necmeddia Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Buse). 

BAŞKAN — Oturura açılmıştır. 
Divan Kâtipliği için yapılan seçime 269 ar

kadaş iştirak etmiştir, Yeter sayı vardır. Mar
din Milletvekili Dr. Aziz Uras 264 oyla Divan 
Kâtipliğine seçilmiştir. 

<s'. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 1860 saydı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Ulaştırma re Bütçe Komisyonları raporları 
nn78) m 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı 1 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş+ir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 8 ..II . 1946 tarihli ve 4S60 
sayılı Kanunim birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasın m 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mevcut hı
rın genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu mey
danlara gerekli her türlü makina, teçhizat ve 
tesisat ve taşıtların satmalmması veya yaptı
rılması için, yıllık ödeme miktarı 1947 yılı için 
(8) milyon ,ve geri kalan yıllar için(12) mil
yon lirayı geçmemek üzere (43) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Ulaştırma Bakanı ve faizleriyle birlikte 
bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya 

[ 1 ] 176 saydı has mat/azı tutanağın sonunda-
dır. 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etıniyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının birinci 
görüşülmesi bitmiştir. 

9. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
ha sı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanuna ek, kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/179) | 1 | 

MASK AN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mıf 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kalıul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı 
r addelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
r addüler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka

nuna ek kanun 

MADDE 1. - - D e v l e t Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanıma bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 21 . VI . 1944 tarih ve 
4598 .sayılı Kanunun 6, 7, 8 ve 9 nen maddeleri 

[ 1 | 1?;J saydı hasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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hükümleri, pl). V I . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun geçici dördüncü maddesi şümulüne gi
ren aylıklı vaizler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kannu yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler...' Kabul edilmiştir. 

MADDE ;>. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmitşir. 

10. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
vt Teadülüne dair olan 3656 saydı Kanuna 
bağlı cetvel ile bunun değişiklik ve eklerinin 
irişleri Hakanlığı kısmanda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/90) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylaklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3666 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı • cetr«Hn: İçişleri Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmına bu kanuna bağlı cetvelde 
derece,, görev, sayı ve aylığı yazılı kadro ek
lenmiştir. 

CETVRI, 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 Müsteşar .1 125 

BAŞKAN — Madde hakkında söz r:; yen 
var mi; Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[\\ 179 sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde. 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

11. — Hatay ^Milletvekili Gl. Eyüp Duru-
kan'm, -Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Kandığı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl-
masma dair kanun teklifi ve Millî Savunma, ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/11) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı! 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİH 
BİRSEL (İzmir) —Etendim; bu tasarının met
ni tesbit edilirken ufak bir yanlışlık yapılmıştır. 
Başka neticeler tevlit edebileceğini gördüm. Mü
saade buyurursanız bunu Komisyona geri ala
cağız, metni düzeltmek için müsadenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon geri istiyor, veri
yoruz. 

12. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve 
vaizfeleri hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/91) [2| 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

İHSAN MÂMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Ben bu tasarının Bütçe Komisyonunda müzake
resi esnasında bulunmadım. Müsaade buyurur
sanız noktai nazarımı burada arzedeyim. 

Aldığım malûmata nazaran tasarı, Bütçe Ko
misyonunda konuşulması sırasında epey münaka
şayı mucip olmuştur. Tasarının aleyhinde bulu
nan, yani müsteşarlık ihdasını muvafık görmi-
yenlerin kanaatmda olduğum için noktai naza
rımı arzediyorum. 

Ben İçişleri Bakanlığında yeni bir müsteşar
lık ihdasının iki sebeple alev hindeyim. Birisi; 

111 171 sayılı basmayazı tutanağın sonun da
dı,: 

[2] 178 sayılı basmayazı tutanağın sonundadıt: 
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bütçe prensipi itibariyle. Bütçe dediğimiz mü- ı 
essese, takdir buyurursunuz ki, Hükümetin bir 
senelik icraat ve faaliyetini tesbit eder. Hayati 
bir zaruret olmadıkça veya memleketin yüksek 
meul'aatlarmı alâkadar eden bir mesele mevzuu-
balıis bulunmadıkça bütçeye yeni kadrolar ve 
yeni masraflarla zam yapılması halelden masu
niyetini tekeffül ettiğimiz bütçe prensiplerine 
muhaliftir. 

Böyle bir hayati zaruret varandır, yokmu-
dıır? Böyle bir zaruretin mevcut olduğuna kaani 
değilim. Bir müsteşr, iki müsteşar muavini bu
lunan bir Vekâlette ikinci müsteşarlık ihdas et
mek beyhude yere kadroyu kabartmak demektir. 

Lüzum olmadığı sununla da sabittir ki halen 
müsteşar bulunan arkadaşımız ihsan Aksoy 'un İs
tanbul Vali Vekâletiyle vazifesinden bir müd
det için ayrılması için bir mahzur görülmemiş
tir. Demek ki kati bir zaruret yoktur. Bu müste
şarın makamından ayrılmasında mahzur görül
mezken yeniden bir müsteşarlık ihdasına neden 
lüzum görülüyor? 

İkinci nokta bunun kadar mühimdir. Arka
daşlar, bu harb sonunda Milletler iktisadi tazyik 
altında kalmışlardır. Sıkıntıdan, buhrandan ik
tisadi inhizama kadar muhtelif şekilde bu hal 
kendini göstermiştir. Bu iktisadi tazyik karş's.nda 
Devletin aldığı en mühim tedbir Milletçe, Hükü

metçe tasarrufa riayettir. Eğer bu tasarrufa ; i ayet 
edilmediği takdirde bazı arkadaşlarımızın, bu me-
yanda çok sevdiğim ve kıymet verdiğim Ahmet 
Oğuz arkadaşımızın tenkidine rağmen, zamanın
da ve lüzumlu bir şekilde verilmiş olduğuna 
kaani olduğum 7 Eylül kararlarından müspet ne
ticeyi şimdiye kadar arzu ettiğimiz şekilde alma
mış olmamız biraz evvel arzettiğim tasarruf 
zihniyetinden uzaklaşılmış olmasındandır. 
(Sağdan bravo sesleri). 

Binaenaleyh tasarrufa fertçe ve hükümetçe 
riayet, etmek zaruridir, elzemdir. Tasarrufa ri
ayet tasarruf yapacağız demekle olmaz. Evvela 
bu tesirin Hükümetten gelmesi lâzımdır. Maal
esef fertçe bu tasarrufa riayet etmiyoruz. Bu 
hususta Hükümet bize rehberlik etmelidir, Hü
kümet böyle zamlarla değil tasarruf suretivle 
kadroyu kısmak suretiyle bir yol açmalıdır ki, ba-
gün tesiri altında bulunduğumuz galip, mağlûp, 
bitaraf devletlerin kurtulamadıkları ik'wadi ta? 
yikten biran evvel kurt alabilelim. 

Binaenaleyh bu noktada Hükümetin ısrar et-
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memesini, gerek bütçe tasarrufu bakımından, ge
rek tasarrufun memlekette yerleşmesi bakımın
dan, rica ederim, (Sağdan alkışlar). 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, ben
deniz tasarı hakkında bir şey söyliyecek değilim. 
Yalnız İhsan arkadaşını 7 Eylül kararlarından 
beri hiçbir istifade edilmediğini beyan ettiler. 
Arkadaşlar, bu noktalardan bazı şeyler söyliye-
ceğim. ihsan Bey arkadaşımız bizim Gurup iç-
timamda da ayın düşünceyi izhar etti. Ovakit 
söylemek isterdim. Lâkin gönlüm razı olmadı. 
Arkadaşlar, 7 Eylül kararları bu memlekete 
hayat bahsetmiştir. (Sağdan gülüşmeler) Mi
salleriyle arzedeyim. Bugün Mahmutpaşaya gi
din, pamuklu ve yünlü c/c 1 - %> 2 ticaretle sa
tılmaktadır. Bu vaziyet memlekete giren malla
rın fazlalığına işaret eder. Memlekette Kara 
Borsa kalkınıştır ve yedi Eylül kararları memle
kete hayat vermiştir. Burada bunu bir arkada
şın söylemesini üzüntü ile karşılarım. 

İHSAN H A M İ D TlGRBL (Diyarbakır) -
Efendim Ali Rıza Esen arkadaşımız, eğer sözle
rimi dikkatle dinlemiş olsalardı asabiyetle kür
süye gelip Heyeti Muhteremenizin hiç. olmazsa 
5 dakiksını israf etmek lüzumunu hissetmezlerdi. 

7 Kylûl kararlarının Ticaret Bakanlığı üze
rinde müzakere edildiği sırada ariz âmik izah 
ettiğim veçhile bugün de taraftarım ve daima 
da münakaşa edebiliriz. Bu karar memleketin 
iktisadi kalkınması için alınması lâzımgelen ted
birlerin başında gelmektedir, bunda tereddik!" 
mahal yoktur. Fakat ben dedim ki; fertçe ve Hü
kümetçe tasarrufa riayet etmiş olsaydık, bugün 
alınan semere dahi müspet bir şekilde elde edil 
mis olurdu. Eğer kendileri tasarruf aleyhinde 
bulunuyorlarsa, bunu açıkça söylesinler, ben ta 
sarruf al ey hindeyim, desinler. Yoksa benim söy
lemediğim sözleri söylenmiş gibi göstermeleri 
doğru değildir. Böyle Beyefendi zahmet edecek 
terine benim sözlerimi I iraz daha dikkatli dinle 
meleri muvafık olurda. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNlR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim Sayın arkadaşımı,: îlisan 
Tİgrel'in itirazlarına bir kere prensip bakımın
dan, bütçe prensipi bakımından diye başladdar. 
Sunu hatırlatmama müsaadelerinizi rica ederim. 
İçişleri Bakanlığı bütçesinde bu müsteşarlık tah
sisatı dcrpif: edilmiştir.'"-'Bütçe Kanununda bu
nun ödeneği mevcuttur. Bu tasarı ile de ayrı 
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bir ödenek istenmemesi gösterir ki, o zaman bu 
tahsisat derpiş edilmiş .ve bilerek .konmuştur. 
Binaenaleyh, bütçede derpiş edilmiyen bir şe-
yjn yıl iyinde istenmesi gibi bir meseleyi müna
kaşaya, mahal görmüyorum. 

Arkadaşlar; tasarruf bahsinde, Bütçe Komis
yonunun sözeüsünün tasarruf aleyhinde bulun
masına . imkân tasavur eder misiniz. Böyle bir j 
şey-hatırdan, geçmez. Yalnız şurasını Devlet ida
resinde .kabul etmeye meeburuz. Devlet hizmet
lerinin en. iyi bir şekilde yapılmasını sağlıyacak 
tedbirlerin alınması zarureti hissedildiği takdir
de, istenilen ödeneği kabul etmek de tasarrufa 
riayet kadar bir vazifedir. Bütçe Komisyonunu 
bu-lâyihayı kabule sevkeden âmiller nedir? Kı
sa cümlelerle bunu ifade etmeme müsaade buyu
runuz. 

Arkdaşlar; biliyorsunuz ki, İçişleri Bakanlı
ğına bağlı olarak bir emniyet Genel Müdürlüğü, 

.bir de Jandarma Genel Komutanlığı vardır. Bu 
teşkilâtın her ikisi de kendi bünyeleri dâhilinde 
memleketin emniyet ve asayiş işleriyle meşgul-
durlâr. Bunların her işinde bir ahenk, bir iş
birliğinin ve tâbiri mârufu ile bir koordinasyo
nun bulunması ve en ince teferruata kadar bu 
ahengin ihlâl edilmemesi zaruridir. Tatbikat 
maalesef bugüne kadar bu ahengin ve işbirliği
nin gönüllerimizin istemediği bazı aksaklıklar 
olabildiğini göstermiştir; bu bir. Bu Müste
şarlık bunu sağlıyaeaktır. 

İkinci sebep; arkadaşlar biliyorsunuz ki, 
Bütço konuşmalarında da açıklandığı, Hükümet 
programında da açıklandığı veçhile zabıtanın tev
hidi işi, bizim için bir emeldir. Zabıtanın bir
leştirilmesi için hazırlıklara ve incelemelere baş
lanmıştır. Bu iş bir yılda, iki yılda olacak iş de
ğildir. öyle tahmin ediyoruz ki, bu işlerin in
celenmesi tamamlandıktan ve tasarıları kabul 
edildikten sonra, memlekette bütün jandarma" 
kuvvetlerinin sivil zabıtaya katılması ve uzun 
silâhlı zabıta kuvvetlerini teşkilâtlandırmak me
selesi de ayrıca uzun yıllara ihtiyaç gösterecek
tir. Bu işin hazırlanması, bu işin hazırlanması 
genişliğiyle gözönünde tutulup kanunların ha
zırlanması bu işin teferruatı kadar düşünülmesi 
işi de başlı başına bir iştir. Nihayet arkadaş
lar bu iş bir, iki, üç yılda yapılıp işler bir hale 
girineiye kadar, jandarmanın sivil zabıtaya in
tikaline kadar mevcut kalacak olan iki teşkilâ
tın bu istihalesini takip etmek ve onları aksa- I 
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I madan yürütmek gibi ayrıca .bir vazifesi daha 

mevcuttur. 
I Arkadaşlar; içişleri Bakanlığının görevleri 

ve bunların ehemmiyetleri hakkında izahat ver
meğe lüzum görmem. Bilhassa merkezde çalı-

i şan arkadaşların işlerini hepimiz yakından ta
kip ediyoruz. Memleketin asayiş ve inzibatına 
taallûk eden en önemli bir işi sizin gönüllerini
zin istediği şekilde ve en ince teferruatına kadar 
görmek ve zabıtanın birleşmesi • keyfiyetini • btı 
arada tam bir surette aksatmadan yapmak için 
bu iki teşkilâtın işlemesini takip edecek bir ba
şın bulunmasında zaruret vardır. 

Bu teşkilâtın birinin başında müsteşar dere
cesinde aylık alan bir memurumuz vardır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Başında da 
bir Kor General rütbesinde bir komutanımız 
bulunmaktadır. Bu iki başın mercii olacak ve 
bunlara ahenk sağlıyacak olan makamın elbet
te bunlardan aşağı olmaması hiç olmazsa bare
min ikinci derecesinde bir müsteşarın bulunma
sı naa zaruret vardır. Bu sebeplere binaen mem
leketteki ehemmiyet ve asayiş işlerinin sizin gö
nüllerinizin istediği şekilde düzenliyecek olan 
bu tedbirin alınması hakkında ki hükümet tek
lifini bütçe komisyonunuz uygun gördü ve tas
vibinize arzetti. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Hükümet programında memleketin 
kır, köy, şehir zabıtalarının birleştirilmesi vade-
dilmiş ve bu işe başlanıldığımda komisyonlarda
ki konuşmalardan anlıyoruz. Hal böyleyken 
İçişleri Bakanlığı yeni bir kanun tasarısiyle kar
şımıza çıkıyor ve bir müsteşarlık ihdasını talep 
ediyor. Mucip sebep olarak ta söylenenler şu 
iki noktada toplanabilir. 

İşler çoğalmıştır, yetisüemiyor, aynızaman-
da koordinasyonda müşkülât çekiyoruz, bir çok 
aksaklıklar oluyor. 

Bendeniz İçişleri Bakanlığının yıllardanberi 
devam edegelen bu teşkilâtında birden bire ne 
gibi işlerin çoğaldığını kavrayamıyorum. 

Bu iki suretle olabilir arkadaşlar; hattiza-
tmda iş sabittir. Fakat o işi döndürenlerin verim 
kabiliyeti o kadar düşmüştür ki işler sabitken 
dahi çevrilemez olmuştur. Bu işlerin çevrilme
si için kadrolar çoğaltılıyor. Bu ekseriya harb yıl-
larnda her sahada sık sık rastlanan şeylerdendir. 
Veyahut tçşleri Bakanlığı bugüne kadar gördü-
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ğü işler haricinde, tamamen ayrı bir zihniyet 
ve görüşle yeni yeni işlere başlamıştır, hakika
ten bu arada koordinasyon yapılamamıştır, bu 
arada bazı aksaklıklar da olmuştur. 

Bendeniz içişleri- Bakanlığının elemanlarını, 
memleketin dört bucağında 15 - 20 yıl yetiştir
dikten sonra merkez teşkilâtna getirmektedir. 
Böyle bir teşkilâtta kapasite düşüklüğünün ve 
verim azlığının nıevzuubahis olmaması lâzımge-
lir ve böyledir de. 

İkinci nokta maalesef katî olarak bir şey söy-
liyecek durumda, değilim. Nihyet Bakanlığın 
iç teşkilâtını bilmiyorum. Fakat bunun için de 
bir sebep görmüyorum. Yani memlekette düne 
nazaran bir asayişi teminde müşkilât mı, insan
ları zabtü rapt altında bulundurmak için güç
lükleri mi olmuştur? Bunları önlemek için ne 
gibi hâdiseler meydana çıkmıştır? Bendeniz 
bir buçuk iki seneden beri böyle bir şey bilmi
yorum. Şu halde arkadaşlar bir taraftan zabıta 
kuvvetlerini tevhid etmek gibi esaslı bir işe 
başlarken diğer taraftan bu işi bir an evvel 
yapmak bize düşerken hiç yoktan ve adeta ar-
zettiğim noktalardan dolayı mucip sebepler ol
madan bir müsteşarlık teşkilâtının kurulması ve 
tabiî bunun neticesi olarak bir çok memurun 
oraya ilâvesi gibi bir masrafın açılması herhal
de yerinde olamaz. Bendeniz velev ki ; bir ku
ruş dahi olsun bu memleketin bugünden ziyade 
yarın için büyük çapta tasarruf yollarına sapıl
ması, daha az elemanla daha çok iş görme yo
luna girilmesini bir zaruret olarak görüyorum. 
Bunlar belki milyarı aşan bir bütçe içinde 100 
bin lira, 200 bin lira bir kıymet ifade etmiyebi-
lir. Fakat arkadaşlar, aslolan, bu memleketin 
iktisadi kalkınmasında aslolan, nokta, bu zihni
yetin doğmuş olmasıdır. Gönül ister ki ; bu 
memleketi idare edenler, masraf yüklerini yük
seltmek değiF, ne gibi verimli yollarda çalışarak 
bu bütçeyi bu millete daha az külfetli yollara 
gitsinler. Ortada: hiç bir mucip sebep hemen 
hemen yoktur. Böyle bir teşkilâtın kurulması 
yarınki bir teşkilâtın doğması için bir basamak 
addediliyorsa, bunun için bir müsteşarlık kurmak 
değil; bir etüd bürosu, ki mevcuttur, onu işlet
mek lâzımdır. Bu itibarla bendeniz de bu teş
kilâtın yerinde olmadığına kaniim. (Sağdan 
hıravo se»l«ra.) 

İHSAN HÂMll) TlORBL (Diyarbakır) — 
Klendinı, sabrınızı suiistimal etmiyoyim. Gayet 
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kısa söyliyeceğim. Zaten uzun söylemek kud
retim ve âdetini haricindedir. 

Münir Birsel arkadaşımla bütçe tekniği ve
yahut bütçe prensipi bakımından bir münaka
şa açarak meseleyi uzatmak zaittir. Yalnız bi
ra/, evvel de işaret ettiğim gibi, ikinci bir müs
teşarlığa lüzum olmadığı, mevcut müsteşarın 
muvakkat bir zaman için dahi olsa vazifesinden 
ayrılmış olnıasiyle sabittir. Eğer mevcut müs
teşara ikinci bir müsteşar ilâvesine lüzum var 
idi ise bu müsteşarın nasıl muvakkat bir za
man için ayrılmasına müsaade ediliyor? Bu, bir. 

İkincisi; şimdiye kadar bir vekâletin yalnız 
bir tek müsteşarı olduğu halde emniyet-ve asa
yiş memleketimizde mevcut olması bizi ifti
har ve gönül rahatlığına kavuşturacak bir va
ziyettir. İkinci bir müsteşar olmadığı halde 
demek ki bu hususu temin edilebilmiştir Şu 
halde açıkça söylemeli; eğer asayişi, emniyeti 
mevcut müsteşarla temin edemiyorsak ve bu 
teşkilâta bir müsteşar ilâvesiyle buna imkânı 
varsa bu ayrı bir meseledir, kabul ederiz. 
Böyle birşey varit değildir. Asayiş, ikinci bir 
müsteşar olmadan koordine edilmesi mümkün
dür. Esasen bir müsteşar ikinci bir müste
şar ve iki müsteşar muavini ile bütün bu işleri 
yapılacaksa Bakanın vazifesi neden ibaret ka
lır, bilmiyorum. 

Bence bu zaittir, zihniyet bakımından doğ
ru değildir. Yoksa mesele bütçeye, bir milyar
lık bütçeye bir kaç bin lira yüklemekten iba
ret değildir. Zihniyet itibariyle bir santimimizi 
canımız gibi kullanmak lüzumu karşısında buna 
ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Bu hususta 
bir takrir takdim ediyorum. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Efendim, söz
lerimin yanlış anlaşılmış olmasını gönlüm iste
mez. Ben, zannederim ki; zabıta işleri son za
manda yeni hâdiselerle çoğaldı şeklinde birşey 
ifade etmedim. Sebepleri arzederken şunu 
da ifade etmekliğimizde bir zaruret vardır; 
ikinci harb yıllarından evvel, yani Cumhuriyet 
devrinin başındanberi hergün merkez teşkilâtı
mız, bilhassa İçişleri teşkilâtımız memleketin 
belediye, vilâyet, il özel idareleri emniyet ve 
asayiş gibi en canlı işlerle meşgul olan bir teş
kilâtımız memleketin bu konulara taallûk eden 
işlerini vatandaşın ihtiyaçlarına en kolay bir şe^ 
kilde temin etmek için vazifesini gittikçe, ge
nişletmekte ve vatandaşların ihtiyacına, mem-
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leketin geniş inkişafına uygun bir şekilde ça- I 
lışınaları çoğalmaktadır. Bu çoğalmakta bu se
nenin mahsulü değildir. Bu kanun tasarısını hu
zuru filinize getirmeye sevkeden sebepler ara
sında saydığım noktaları arkadaşım bahis ko
nusu yapmadılar. Bu iş bu şekilde yalnız zabı
tanın tevhidi meselesi, yalnız bir kanun tanzimi 
meselesi değildir. Zabıtanın tevhidi meselesi 
uzun müddet yakından takip edilecek, her gün 
üzerinde çalışılacak ve üzerinde uzun inceleme
lerden sonra hazırlanacak bir kanun tasarısıdır. 
Ye bu kanun tasarısından sonra. bu işi aksat
madan yörütebilmeyi temin için bu işle ilgili 
diğer teferruatı da aynı şekilde yapıp hazırla
mak lâzımdır. Bu itibarla. arzediyorum ki. Büt
çe Komisyonunu bu tasarıyı şevke saik olan se
bep sayın Ahmet Oğuz arkadaşımızın işaret bu
yurduğu gibi bir sebebe münhasır değildir. Bil
hassa birinci sebep benim tarafımdan dermeyan 
edilmiş değildir. Bunu ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar; • bir şey daha kaydedeyim. 
Bundan iki madde evvel bu müsteşarlık kadro
sunda Yüksek Meclisinizin kabul buyurduğu 
kadro vardır. Zannediyorum ki, bu tasarı hük
mü Yüksek Meclisin kabulünün ve temayülü
nün de bir ifadesidir. Bütçede kabul edilmesini 
Bütçe Komisyonunuz gözönünde tutmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; bir noktaya işaret etme
yi vecibe addederim. Hepimiz ve bilhassa Bütçe 
Komisyonunu teşkil eden arkadaşlarınız mille
tin on parasını dahi israf etmeden tasarrufla 
kullanma bahsinde de, sizin verdiğiniz vazifeyi 
güveninize mazhar kılarak seçmek suretiyle 
Bütçe Komisyonuna gönderdiğiniz arkadaşları
nız; hassasiyetle ifa ve takip etmektedirler. 
Bunu yüksek huzurunuzda ve«millet huzurunda 
açıkça ifade etmek isterim. Tasarruf zihniye
tinden bahseden arkadaşlar ümit ederim ki, ta
sarruf zihniyetinde bizleri de hiç olmazsa ken
dileri kadar hassas görürler. Biz bugüne kadar 
tasarruf zihniyetinden israf zihniyetinden geç
tiğimizi gösterecek bir kabahat işledik mi? 

NAŞİT FIRAT (Vamsun) — Muhterem ar 
kaadşlar, konuşulan mevzu Türk vatandaşları
nın huzur ve emniyetini toplu olarak, yurdun 
emniyet ve asayişini koruyacak olan bir teşkilâ
tın başına bir müsteşar getirmekten ibarettir. 
Bunun, bu kadar mühim olan bir işin tedviri 
için iktidarh ve ehliyetli bir yurttaşın Devlet | 
makinesinde yer almasını israfla ölçmenin mâna- j 
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I sini müsaadenizle bendeniz anlıyamadığımı ifade 

etmek isterim. İşinde, gücünde emniyeti tanını»} 
ile çalışan vatandaşın, ne kadar verimli olursa 

| olsun, gece kapısı penceresi açık, düşünceden 
ı azade, istirahatı tamme ile yaşamasını temin 

eden bir teşkilâtın başına bir arkadaşı getirmek
ten neden müstağni davranıyoruz, neden bunu 
tasarrufla, israfla karıştırıyoruz? Bendeniz an-
hyamadım. Arkadaşlar; yurdumuzun yüz öl
çümü malûm, nüfusumuz malûm, arazi vazi
yetimizin arızaları hepinizce belli. Hükümeti
miz bizim dileğimize uygun olarak, senelerden-
beri temenni ettiğimiz bir dileği tahakkuk ettir
mek için vaidde bulundu. Ben Türkiye'de za
bıtayı birleştireceğim, Türk vatandaşlarının 
karşısına bir tek zabıta memuru çıkaracağım de
di. Bugün biliyorsunuz ki jandarma ayrı bir şe
kilde çalışmakta, polis ayrı bir kolda çalışmak- . 
tadır, iki emniyet memuru vardır. Polis ve jan
darmanın ayrı ayrı mektepleri vardır, onların 
kanunları da ayrı ayrıdır. Bütün bbunlar bir 
1 eştirilip bizim huzur ve sükûnumuzu müstakar 
bir halde tutacak bir makamı bu memlekete ve 
Devlet, çerçevesinin makinesine bir cıvata olarak 
ilâve etmekten ne için çekiniyoruz? Benim ka-
naatıma göre, bu, şimdiye kadar geç kalmış bil
iştir. Çünkü İçişleri Bakanlığının bir müsteşarı 
okadar çeşitli konularla meşguldür ki emniyet iş
lerini başlı başına lâyik olduğu ehemmiyetle tet
kike imkân bulamaz. 

Binaenaleyh maruzatım, teklif edilen lâyiha
nın kabulü yönündedir, heyeti celilenizden bu 
lâyihanın kabulünü dilerim. 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşım gerek büt
çe, gerek tasarruf bakımından müdafaasını yap
mıştır. Bendeniz müsade buyurursanız hizmet 
bakımından izahat arzKİeceğun. 

Evvelâ müsaade buyurursanız meşhur dört 
mısralı bir kıta vardır: 

Ahali izzü devlette, 
Reaya emnü rahatta, 
Hüner erbabı rıfatta, 
Cihan yekpare nurani. 

Bütün arkadaşlarımızın İkinci Cihan Harbi 
sonunda Türkiye'nin iç, dış güvenini sağlamak 
yolunda Devletimizin sarfettiği gayretin bu-

I gün için bu yurtta vermiş olduğu nurani neti-
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ceyi öğmelerini şükranla, memnunlukla, karşı 
larım ve kaydederim. Fakat bu mebdeden, em
niyetimiz, asayişimiz mükemmeldir, o halde em
niyet kadrolarından biraz daha kısalım, deme
ye kadar da gidilebilir. Fakat muhterem arka
daşlarımı bir noktada daha düşünmeye davet 
ederim ki; acaba bu nurani netice ne kadar 
gayret, ne kadar emek, ne kadar masraf ve ne 
kadar titizlik, itina, yorgunluk ve nihayet bu 
seksiyona bu kadar ihtimamı vermek için acaba 
öbür tarafta hangi seksiyonları ihmal ettiğimizi 
bir mukayese etmeye fikirleri sevkedecek olur 
sak İçişleri Bakanlığının almış olduğu vazifeler 
arasında hakikaten iç güvenimizin korunması 
yolunda İçişleri Bakanının, müsteşarının ve 
yardımcılarının ve Jandarma Genel Momutanı 
ile Emniyet Genel Müdürünün sarfettiği büyük 
mesai sonunda memleketimizin nüfusuna, yüz
ölçümüne yetmiyecek derecede mahdut olan ve 
bilhassa endüstrimizin inkişafiyle yeniden yeni
ye nüfusu tekasüf eden önemli merkezlerin vü
cut bulması, onların bu inkişafına muvazi git-
miyen kadrolarımızın, dar imkânlarımızın ce
vap veremiyecek durumda olmasına rağmen vu
kuatın mahdut kalışı, görevlilerin ihtiyaca ye
tişmek için son gayretleriyle çalışışı acaba; me
selâ köy hizmetlerinde, belediye hizmetlerinde, 
vilâyetler özel idarelerinin üzerlerine almış ol
dukları işlerde ve nihayet nüfus işlerinde, hâ-
ssıh İçişleri Bakanlığının iç güvenlikten ayrı di
ğer genel müdürlüklere bağlı olan işlerin tefer
ruatını bir tek müsteşarın, Bakanın asayiş iş
lerinden fikren azade kalıp da, bir de bu tarafa 
bakmasına vakit bulabildiğini soruyor muyuz? 
İşte Hükümetin liçişleri Komisyonunda vermiş 
olduğu izahattan bizim vardığımız netice odur 
ki, ikinci bir müsteşarlığın teşkilini ve bu ma
kamda yüksek salahiyetli bir arkadaşın Bakan
lık merkezinde, gerek jandarma ve gerek polis 
kuvvetlerinin hemahenk olarak çalışmaları ve 
hem de ileriye doğru birleştirilmeleri yolundaki 
mesaiye tamamiyle kendisini vakfederek çalış
ması ve teferruatiyle meşgul olması ve gördü
ğü önemli vakaları Bakana günü gününe bildir
mesi, onun yanında İçişleri Bakanlığının diğer 
müsteşarının Bakanlığın iller, özel idareler, be
lediyeler ve köylere ait olan türlü ihtiyaçların 
teferruatiyle dahi daha yakından meşgul olabil
mesini temin edecektir. 

Arkadaşlar; 35 000 köyümüz, 607 kadar ka-
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sabamız ve 63 ilimizin özel idareleri, bunların 
tedvir etmekte oldukları bin bir türlü mahallî 
ihtiyaçlarını karşılamak, sağlamak az hacimde 
işler değildir. 

Münir Birsel arkadaşımın bahsettiği aksaklık
lar güvenlikte olmaktan ziyade bu idari kısımda 
beklenen müspet, gelişkin ıslahçı hizmetlerin 
temininden ibarettir. Biz de Bakanlığa bağlı bu 
diğer şubelerin işlerini aksamadan kendilerini 
beklenen gelişmelerinden geri kalmadan daha 
intizamlı yürümesini istihdaf ediyoruz. Kabul 
etmiş olduğumuz İller Bankası Kanunu ile özel 
idarelerin, belediyelerin, ve köylerin inkişafını, 
ümranını ve kalkınmalarını sağlamak için bü
yük sermayeler tahsis ediyoruz. Fen heyetleri ça
lıştırıyoruz. Bunlara mahallî taleplerin göster
diği büyük noksan ve ihtiyaç karşısında merke
zin de nezareti, ihtimamı sayesinde ihtiyaçlara 
her bakımdan yetişir doyurur bir şekilde çalış
masını bekliyoruz. Bu tasarı bize bu çalışmayı 
Bağlıyacaktır. 

Onun için muhterem heyetten tasarının ka
bulünü rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlar; Jandarma 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün vazifelerini 
hududu içine alan zabıta işlerini bir elden Ba
kanlık merkezinde takip edebilmek için ikinci 
bir müsteşarlığın teşkili sebeplerini arkadaşları
mız en yetkili ve en açık bir surette huzurunuz
da açıkladılar. Ben bunun üzerinde fazla du
racak herhangi bir cihet görmüyorum. Aynı dü
şüncelere bütün kalbimle iştirak ediyorum. 

Yalnız benim arzetmek istediğim bir nokta var
dır: Sayın arkadaşlarım; Hükümet olarak bu 
vazifeyi omuzumuza aldığımız ve sizlerin emni
yet ve itimadı ile vazifeye başladığımız günden 
beri bizim zihniyetimize yerleşen düşünce ve 
ilk hâkim olan düşünce tasarruftur. Kendi Ba
kanlığım dâhil olduğu halde bütçeye dâhil diğer 
Bakanlıkların bütçelerinde de yapmış olduğu
muz tasarrufları bir defa gözden geçirirsek nasıl 
bir tasarruf zihniyetiyle işe atıldığımızı görür
sünüz ve hergünkü işimizde bize hâkim olan zih
niyet tasarruf zihniyetidir. Fakat arkadaşlar, 
iş hergün yeni malzeme istemektedir. İş malze
me istedikçe bu malzemeyi vermekte esas itiba
riyle vazifedir. Çünki malzemesiz hiçbir iş mey
dana çıkmaz. 
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Sayın arkadaşım Tigrel, İçişleri Bakanlığı 

müsteşarını İstanbul Vali Vekilliğine göndermiş 
olmamızı ikinci bir müsteşarlığa ihtiyaç olmadığı 
mânasında idafe ettiler. Arkadaşlar, İstanbul 
her cepheden önemli olan bir yerdir. Böyle bir 
yere en yakın bir arkadaşımızı göndermiş olma
mız bu mevzu üzerindeki dikkatimize delil ola
rak alınmak lâzımdır. Bu tedbir geçici bir vazi
fe ile gönderilmiş olan arkadaşın esas vazifesin
den istiğna gösterdiğimiz mânasını ifade etmez. 
İstanbul halk işlerinin iyi yürümesi için sar-
i'cttiğimiz dikkat ve gayrete bunu bir misal ola
rak ele almak lâzımdır. 

Arkadaşlar, biz zabıta işleri çoğaldı diye bir 
şey ifade etmedik. Fakat ciddî olarak arzetmek 
isteriz ki yine tasarruf zihniyetiyle Yüksek 
Meclisten aldığımız ilham da dâhil olmak üzere 
zabıtanın tevhidine doğru gidiyoruz. Attığımız 
adımlar, yaptığımız çalışmalar bu istikamettedir. 
Zabitanm tevhidi esas itibariyle bir tasarruf 
mahiyetini haizdir. Vatandaş iş hayatının her 
safhasında temas etmekte olan zabıta işlerini 
Yüksek Meclisin arzu ettiği istikamette daha iyi 
ve daha isabetli yürütebilmek için böyle bir 
müsteşara vazife hudutları çok mütenevvi ve çok 
geniş olan İçişleri Bakanlığında ihtiyaç oldu
ğunu samimî olarak huzurunuzda arzederim. 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz ist iyen var mı? 

(Yok sesleri). 

Bir Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzett.iğim .sebeplerle tasarının red

dini teklif ederim. 
Diyarbakır Milletvekili 

İhsan Tigrel 

BAŞKAN' -— Önergeyi kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş 

tirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 19 . V . 1930 tarihli ve 1624 

.İM? Ö : Ö 
sayılı Kanunun 4445 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluşu, iki Müs
teşar ve iki Müsteşar Yardımcısı ile aşağıda ya
zılı dairelerden terekküp eder.: 

1. özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Tetkik Heyeti; 
3. Teftiş Heyeti; 
4. Hukuk Müşavirliği; 
5. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü; 
6. Nüfus İşeri Genel Müdürlüğü; 
7. İller İdaresi Genel Müdürlüğü; 
8. Özlük İşleri Genel Müdürlüğü; 
9. Seferberlik Müdürlüğü; 

10. Kâğıt İşleri Müdürlüğü; 
11. Gereç Müdürlüğü; 

Bakanlığa bağlı olan Emniyet Genel Müdür
lüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluşu 
ve İdaresi özel kanunlarına bağlıdır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Aynı kanunun 4445 sayılı Ka
nunla değişen ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Müsteşarlardan biri Emniyet Genel Müdürlü
ğü ile Jandarma Genel Komutanlığı işleri dışında 
bulunan bütün Bakanlık işlerini, diğeri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı işlerini, Bakandan aldıkları direktif dairesin
de, Bakan adına idare ederler ve bu işlerin so
rumlu âmir ve denetçisidirler. 

Müsteşar yardımcılarının, hangi işleri göre
ceği ve Müsteşarların hangi işlerine yardımda bu
lunacakları Bakan tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. \ 
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13. — istanbul ve izmir Telefon tesislerinin 

tesellüm ve işletme muameleleri hakkındaki 3054 
ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü maddeleri
nin kaldırılmasına ve. 4454 sayılı Kanunun 37, 38 
ve 39 ncu maddelerinin ertelenmesine dair kanun 
tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/158) [1] 

BAŞKAN — Komisyon Kanunu üçe ayini
ni ıştır. 

Birinci tasan hakkında söz istiyen var mı"? 
yoktur. 

O halde maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

îstanbul Telefon Tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3054 sayılı Kanunun 

bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — İstanbul Telefon Tesislerinin 
tesellüm ve işletme muamelelerine dair olan 12 . 
IV . 1936 talihli ve 3054 sayılı Kanunun 3 ve 
4 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
İkinci tasarıya geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

îzmir Telefon Tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3488 sayılı Kanunun 

bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — İzmir Telefon Tesisleı •inin te
sellüm ve işletme muamelelerine dair olan 24 . 
VI . 1938 tarihli ve 3488 sayılı Kanunun 3 ve 

[1] 180 saydı Ummayım tutanağın sonunda-
•$«•. 

4 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenİer... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN -— Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Üçüncü tasarıya geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri ve Memurları hakkın
daki 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu mad

delerinin ertelenmesine dair kanun 

MADDE 1. —. Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri ve 
Memurları hakkındaki 5 . VIl . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 
hükümleri 1948 yılı sonuna kadar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yaynnı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN •— Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

/••/. —• Memur re hizmetlilere verilecek Ola
ğanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek 
kentlin tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/180) |.1.1 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etnıivenler... Kabul edilmiştir. 

1] 173 sayılı basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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Memur ve hizmetlilere verilecek Olağanüstü 
zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek Kanun 

MA DDK 1. — Memur ve hizmetlilere veri
lecek Olağanüstü zam hakkındaki 28 . I . 1942 ta
rihli ve 4178 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi 
hükmü, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3(i56 sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesi 
şümulüne giren aylıklı vaizler hakkında da uy
gulanıl'. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etırıi-
venler... Kabul edilmiştir. 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Etmi-

MADDE 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının bilinci görüşülmesi bitmiştir. 

15. — Yeniden 5 ilce kurulması halkında 
kanun- tasarısı ve İrişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporlun (1/141) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı.' 

NAZİF EltOİN (Sivas) — Efendim; benim 
m fır uzatım bir isim üzerinde olacaktır. Kurula
cak bu 15 ilce içinde (İmraniye) vardır. Buna 
(Karabudak) adı verilmiştir. (Karabudak), (İm
raniye) bucağında, hudutta küçük bir köydür. 
Coğrafi bir isini olamaz. Eğer İmraniye'yi Türk
çe olarak kabul etmezseniz ve Türkçe ad takmak: 
lâzımgelirse buna müsaade ederseniz (Kızıldağ) 
demek istiyoruz. Orada bu adda büyük bir dağ 
vardır. Bunun için de bir önerge sunuyorum. 
(İmranlı daha iyi sesleri). 

(İmranlı) yi kabul ederseniz, ilce merkezi de 
(imraniye) olacağına göre, merkezle ilce ara
sında bir münasebet de olacaktır. Bu itibarla biz 
<le bunun (İmranlı) olmasına taraftarız. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Sayın arkadaş
lar; Hükümet görevlerini halka yaklaştırmak, 
vatandaşlara sıkıntı vermiyecek surette Hükü-

11] 1-17 sayılı hasmayazı tutanağın somunda
dır. 

metle temaslarını kolaylaştırmak, şüphesizdir 
ki, Halk Hükümetlerinin başta gelen vazifele
rinden birisidir. Bugünkü idari teşkilâtın bu 
zaruret ve ihtiyaçları önliyemediği de malûm
dur. Birçok muvasala imkânsızlıklarının doğur
duğu güçlükler karşısında bazan günlerce sü
ren, meşekkatli bir yolculuğa katlanmak sure
tiyle hanköşelerinde ve hattâ sokaklarda sürünen 
vatandaşların acıklı halini görüp de ıstırap 
duymıyan arkadaşlar hemen yok gibidir. Bir gün 
içinde vatandaşın Hükümetle olan işini bitirerek 
akşama evine dönecek şekilde teşkilât kurulması 
lüzumuna şahsan kaniim. Bu itibarla lüzumlu ve 
hakikaten yerinde ilce teşkiline muarız ve mu
halif değilim. Ancak bendeniz bazı prensip nok
talarında şahsi görüş ve düşüncelerimi arzet-
mek için söz almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki, Hükümet 1947 senesinde 
beş yerde yeniden ilce kurulmasını lüzumlu gör
müş ve bunun için Yüksek Meclisten ödenek 
istemişti. Meclis de Hükümetin gösterdiği bu 
lüzum ve zarureti tasvip ederek 1947 büt
çesine 200 000 liralık, ilce teşkili giderleri kar
şılığı olmak üzere, ödenek ayırmıştır. İşte bu 
tasarı da bu sebeple Meclise sevkedilmiş bulu
nuyor. İşittiğime göre, bilâhara hadis olan 
Acil ihtiyaç dolayısiyle bu ödeneğin başka yere 
sarfı lüzumu hâsıl olmuş ve bu şekilde İçişleri 
Bakanlığı da bu ödeneği Maliyeye bırakmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu suretle bu tasa
rı bütçede karşılıksız kalmıştır. Karşılıksız olun
ca Hükümetin bu tasarıyı alarak yeni bütçenin 
verdiği imkânları göz önünde tutarak yeniden 
bir tasarı getirmesi muvafık daha muvafık olur
du. Bunu böyle yapmadı. Belki ilçeye kavuşma se
vinci içinde olan vatandaşları kırmamak ,onları 
memnun etmek gibi politik bir sebeple bu tasa
rının seyrini takip etmesine daha lüzumlu ve 
uygun gördü, bu olabilir, ben de şahsan bun
da bir fevkaladelik görmüyorum. Yalnız be
nim temas etmek istediğim nokta şudur: Hükü
met beş yerde ilce kurulmasına lüzum görmüş, 
İçişleri Komisyonu 12 ye çıkarmış, Bütçe Ko
misyonu da 15 şe iblağ etmiştir. Yani komis
yonlar tasarıyı arttırmaya koymuştur. Şu va
ziyet gösteriyor k i ; Hükümetin bu işde de müs
pet ve müstakar bir programı yoktur. Eğer Hü
kümet hizmetlerinin halka yaklaştırması ve 
bunun için de ilce teşkilâtını çoğaltmak politi
kasını hükümet ele almış bulunuyorsa bunu böy-

— m — 



B : 69 6.6 
İe Iâalettayin; gelişi güzel bir şekilde günlük an
layış ve icaplara göre değil, bir program ve pi-
lâna bağlamak suretiyle yapması daha uygun 
olur. Hükümet her yönden içtimai, iktisadi, 
coğrafi vesair cephelerden lüzum ve zaruretle
ri iyice inceledikten sonra nerelerde, ne miktar 
ilce teşkil edilmesi icabettiğini tesbit etmek ve 
zaruretlerin derecesine göre bunları sıraya koy
mak suretiyle ilân etmek yoluna giderse daha 
faydalı olur. Bu takdirde bu şekilde gayri mun-
tazar ilce teşkilâtiyle karşı karşıya kalmayız. 
Nihayet mahalleri de ne zaman kendilerinin il
çeye kavuşacaklarını bilirlerse kendilerini ona 
göre hazırlamış olurlar ve bu suretle ev buhra
nı gibi ihtiyaçlar mehmaemken bertaraf edil
miş bulunur. Yeni ilçelerin teşkilinde tatbikat
ta da bazı aksaklıklara tesadüf ediyoruz. Bil
hassa yeni teşkil edilen ilçelere görevlerindeki 
liyakatleri uzun tecrübeden geçmiş ve iyi not al
mış kimseerin gönderilmesi halk üzerindeki ilk 
tesir bakımından çok lüzumlu ve faydalı olur. 
Halbuki yeni teşkil edilen ilçelerin acıklı ve 
hazin vaziyetini bir çok arkadaşlarımız göz
leriyle müşahade etmişlerdir. Daha evvelden 
yaşama şartlarını ve mesken ihtiyaçlarını göz 
önüne almadan mahallerine gönderilen ve hü
kümet otoritesini orada tatbik etmekle mükel
lef kimselerin sokak ortalarında kaldıklarını ve 
nihayet muhitteki halkın evlerinde barındık
larını ben şahsan müşahade etmiş vaziyette
yim. 

Sonra, hayata yeni atılmış genç ve tecrübe
siz kimselerin veya başka yerlerde muvaffak 
olamıyarak fena not almış kimselerin gönderil
diğine çok defa şahit oldum. Bunların bir kıs
mı tecrübesizlikleri dolaysiyle ve bir kısmı da 
yaşama şartlarının kendisine verdiği nevmidi-
den mütevellit görevlerine karşı ilgisizlikleri ve
yahut gayrimeşru yollara sapmaları nesticesi hal
ka hizmet etmek değil, bilâkis halka yük olmak 
vaziyetine düşmektedirler. Burada isim zikret
mek istemiyorum, fakat benim gördüğüm gi
bi bir çok arkadaşlar da bunu görmüş olabilir
ler. Bu husus için de sayın İçişleri Bakanının 
nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. 

Sonra ilce teşkilinin başında bütçe imkânları 
gelir. 15 yeni ilçenin şimdiden teşkil edilmesin
de biraz istical gösterilmiş gibi geliyor bende
nize. 

Çünkü henüz bütçede karşılığı olmıyan bu 
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ilçeler teşkilâtını bu kanunla kabul edecek olur
sak 1948 senesi bidayetinden itibaren fiilen ilce 
şahsiyeti hükmiyesinin meydana gelmesi ve te
şekkül etmesi icabeder. Bunun bir çok hukuki 
neticeleri de malûmdur. 

Yeni bütçeye, 1948 bütçesine nasıl imkân
larla gireceğimizi şimdiden kestirmek biraz güç
tür. Yüksek Meclis şimdiden angajmana girmiş 
oluyor. Bütçenin hazırlanmasından sonra bu 
işe ne kadar tahsisat ayrılması imkânlarını, bi
rer, birer tetkik edip ve imkân nisbetinde bu 
ilçelerin teşkili cihetine gidilmesi için tasarı
nın o zaman getirilmesinin daha uygun olaca
ğını düşünüyorum, şahsan başka mâruzâtım 
yoktur. 

İSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşehir) 
— Türkiye'yi yakından ve mülki taksimatı 
bakımından inceleyen bir insan sonsuz garabet
lerle karşılaşır. Taksimatı mülkiye bizim elimize 
emrivaki olarak gelmiştir. Ben öyle düşünüyo
rum ki şu dakikaya kadar ilmî ve objektif su
rette bu mülki taksimat yeni baştan mütalâa 
edilmiş değildir. Amma, bu bir zarurettir; bu
nun bir defaya mahsus olmak üzere zamanla in
celemez ve yenilemezsek sonsuz mantıksızlık
larla ve bunun neticesi olarak, yaşama haksız-
lıklarile karşı karşıya kalırız. 

Benim maksadım taksimatı mülkiye mesele
sine girmek değildir. Benim maksadım içişleri 
Bakanlığının getirdiği kanunda bir ilçenin du
rumu üzerinde durmaktır. Seçim bölgemde bu
lunan bu ilce, Karahöyük ilçesidir, ilçenin mer
kezi Hacıbektaş olacaktır, yani eski nahiye mer
kezi Hacıbektaş, ilce merkezi olacaktır, olmalı
dır, Öyle görüyorum ve seziyorum ki; Hükümev 
ilçeleri çoğaltmak istiyor. Bu gayet hayırlı bir 
şeydir. Çünkü ilçelerin çoğalması ve belki de 
ilerde nahiyelerin kendi kendini kaldırması iç
timaî tesanüdü, içtimaî işbölümünü kuvvetlen
direcektir, hayat feyizlenecektir. Buna şiddetle 
taraftarım. Hele Hacıbektaş gibi tarihte çok 
önemli bir kültür ve kaynaşma görevi yapmış 
olan bir nahiye merkezimizin ilce olması beni çok 
sevindiriyor. Onun için bu kürsüden Hükümete 
teşekkür ederim. 

Bir nokta üzerinde, nazik bir nokta üzerin
de durmak istiyorum, bu vesile ile; Kırşehir İli
nin mülki taksimatı garaiptendir. Nasıl man
tık ve nasıl bir zaruretle bu kazalara ayrıldığı 

— 70 — 



B : 69 6.6 
anlaşılmaz, ben de bilmiyorum sebebini., Meselâ 
Avonos ilçesinde öyle köyler vardır k i ; Avonos 
ilçesinin merkezi olan Avonos Şehrine 18 - 20 
saat uzaklıktadır, kışın bir zaruretle bu 20 sa
atlik mesafeden Avanos'a gelmek istiyenler 
arasında ölenler olmuştur. Sonra öyle ilçeler 
bulabiliriz ki ; meselâ Kırşehir, Mucur, Ka
man, Çiçekdağı merkezlerine çok yakın olduk
ları halde Kaman ilcesine bağlıdır, bu bir gara
bettir. Arkadaşların kendi bölgelerinde dolaş
tıkları zaman bundan birçok köylülerin şikâyet 
ettiklerini görmüşlerdir. 

Hacıbektaş Nahiyesinin ilce olması mesele
sine gelince; bu bendenizce çok nazik bir iş
tir. Sebebi bir defa Kırşehir merkezinin yanı 
başında Mucur ilçesi, vardır. Bir de Hacıbek
taş ilçesi oluyor. Şimdi ilee yalnız şehir mer
kezi olmıyacak, birtakım köyleri de bulunacak. 
Şimdi içişleri Bakanının bilhassa nazarı dikka
tini celbederim. Ta baştanberi telgraf, mektup, 
şikâyet, büyük bir dosya olmuştur bu. Adetâ 
bir heyecan oldu, telâş aldı yürüdü halkta. Yal
nız, yanlış anlaşılmasın, Mucur, Avanus, ilgili 
bütün kazalar Hacıbektaş'ın kaza olmasını is
terler. Hükümetin isteğine karşı değildirler. 
isteriz olsun amma, köyler verilirken tetkiksiz, 
tabiatı eşyada temeli olmıyan birtakım şeylerle, 
acele muamelelerle değil, mâkul bir şekilde tak
simat olursa güzel. Yoksa bu, bölünme değil, 
parçalanma olur. Hem Mucur'un, hem Avanos'
un ekonomik ve bizzarur sosyal hayatı üzer, 
hırpalar. Bu iyi birşey değildir, Onun için ri
ca ederim, tatbikatta buna çok dikkat edilsin, 
bilhassa köylüler dinlensin. 

Sonra, Hükümetin ilee yapmaktaki ilmî 
prensiplerini de bilmiyorum. Belki manzara 
haritada iyi gösterir. Yahut yollar düşünülür, 
yahut gidip gelme; ekonomik hayat düşünülür. 

Şimdi, taksimatı mülkiye ana taksimattır. 
Birçok şeyler onun üzerine kurulmuştur. Biz, 
vatanı bile mülki taksimat üzerinden düşünebili
riz. Ricam budur; hayırlı olsun, tebrik ederim. 
Yani, mühim iştir. Ricam budur: tş hayırlıdır. 
Hükümeti tebrik ederim fakat ilce yapılırken 
hem yeni teşkil edilen ilçenin kalkınması, hem 
de civardaki ilçelerin zarar görmemesi için 
komşu ilçelerden köyler alınırken zarureti eşya
ya uygun bir şekilde alınmasını rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; yeniden beş ilce teşkili hak-
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kındaki kanun tasarısı, hakikaten yeniden ilçe
lerin çoğaltılması ve her imkânda bu yola gidil
mesi gibi bir istikamet göstermesi bakımından 
aslında, hepimizi sevindirecek bir iştir. Fakat 
bu tasarı münasebetiyle Baltacıoğlu arkadaşımız 
çok mühim bir prensip noktasına temas etti. 
Cidden mülki teşkilâtımızın her bakımdan halk 
için faydalı olacak şekle getirilmesi üzerinde dik
katle durulacak bir mevzudur. Ben, yeniden 
birtakım fikirler ortaya koymak maksadiyle de
ğil, görüşlerimi açıklamak için söz almış bulu
nuyorum. 

Mülki teşkilât yolunda, biliyorsunuz 1341 se
nesinde mülki teşkilât heyetleri gezdirilmek su
retiyle hakikaten evvelâ pilânlı, hesaplı, ölçülü 
bir teşkilâta varmak için bir adım atılmıştı, 
o zamanki bu faaliyet vilâyetler taksimatım, vi
lâyetler teşkilâtımızı tamamlamak gibi dar bir 
ölçü içerisinde kalmıştır. Ondan sonra, hakika
ten halkın Hükümet işlerinde en geniş kolaylığa 
mazhar olması ve âmme hizmetlerinde, sağlık 
işlerinde, tapu vesair işlerde olduğu gibi kendi 
işleri bakımından kolaylığa mazhar olması için 
tam teşekküllü nahiyeler meselesi de bir prensip 
konusu olarak ortaya atılmıştı, fakat tam te
şekküllü nahiyelerin beklenen neticeleri vermesi 
şöyle dursun, tatbik de edilememiştir. Memle
ketimizin mülki taksimatı işi, köyler ihdası, köy
lerin birleştirilmesi, nahiyeler teşkili, nahiye
lerin lağvı, kaza teşkili, vilâyet teşkili ve lağvı 
işleri, günlük hesaplara dayanmakla kalmama
lı, hakiki prensiplere ve hakiki tetkiklere isti
nat ederek bu prensiplerin çerçevesi dâhilinde 
kalmalıdır. Bunu ifade etmem mahza tenkit 
mahiyetinde bir fikir ortaya atmak için değildir, 
realiteyi olduğu gibi açıklamak ihtiyacından do
ğuyor. 

Arkadaşlar, köyler mevzuundan başlıyacağ-
ım. Köylerin birleştirilmesi bazan gördük ki -
Fransa teşkilâtını tetkik edipte oradan fikir ge
tiren arkadaşlar nahiye teşkilâtının genişletil
mesi üzerinde durdular. Bu iş uzun zaman ih
mal edilince, küçük küçük köylere ne yapsak 
hakikaten onların içtimai teşkilâtını, medenî 
teşkilâtını tamamlamak imkânı olmamaktadır. 
Köyleri birleştirdim gibi yeni yeni fikirler or
taya atıldı. Fakat bu fikirlerin hiç birisi mem
leket realitesini toptan tesbit ederek tarihimize 
uygun olarak ifade edilmiş değildir. Çünkü 
mülki teşkilâtı tamamlamak alelıtlak bir takım 

— 71 — 



B : 69 6 .6 
idare kademeleri meydana getirmek değildir. 
Memleketin içtimai zaruretlerini olduğu kadar 
tarihi gelişini ve iktisadi zaruretlerini de kar
şılamak lâzımdır. Esasen gerek kanunlarımızda 
gerekse İçişleri Bakanlığı teşkilâtına mütaallik 
prensiplerde bu noktalar kâğıtta kalmak şartiyle 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Köylerin birleştirilme mevzuuna gelince: Bu
rada bir hakikati ortaya koymak lâzımdır ki köy 
birleştirme dâvası yalnız 2 000 nüfustan aşağı bir 
yerde tanı ve medeni merkez; sağlık, kültür ve-
sair teşkilâtı ile bir merkez vücuda getirilmesi
ne imkân yoktur gibi bir ölçü koymak kâfi de
ğildir. Türkiye'de, öküzle ziraat yapılan bu 
memlekette bir öküzün ziraatte verimli olması 
için kaç kilometre sahada ziraat yapabileceğini 
tesbit etmekte teşkilâtı mülkiyemizin köy bün
yesi üzerinde dururken dikkatle ele alınacak bir 
noktadır. Kaldı ki yeniden ev kurmak, köy 
kurmak basit bir hesapla, alelıtlak bir kanun 
çıkarmakla olacak şey değildir. Ondan dolayı 
tam teşekküllü nahiyeler teşkili işi birçok sebep 
lerle, kanunlar çıkarıldığı halde, her sene bütçe 
zaruretleriyle tehir edildiği gibi köylerin birleş
tirilmesi işide tasavvur halinde kalmaya mah
kûm oldu. Tam teşekküllü nahileri, Hâkimi ile, 
nüfus teşkilâtiyle, sihhat teşkilâtıyla tamamlı-
yacak duruma gelemediği için tetkika dayanma
makla beraber pratik çare olarak, tatbiki kolay 
çare olarak kaza teşkilâtını çoğaltmak suretiy
le halkın Hükümet işlerini kolaylaştırmak ve 
mülki teşkilâtımızı memleketimizin ihtiyaçlarına 
daha elverişli bir hale getirmek yolu takip edil
miştir. Fakat arkadaşlar, bu iş de Nuri özsan 
arkadaşımızın tebarüz ettirdiği gibi plânlı bir 
şekilde ortaya konmuştur, denemez. Çünkü her 
birimiz defterinde memleket gezilerimizde nahi
yeler halkının kendi nahiylerinin kaza yapılma
sı için çeşitli notlar bulunduğu şöyle dursun, 
Ankara'ya gelerek çeşitli müracaatlarda bu
lunduklarını, hattâ lüzumsuz heyetler gönder
diklerini, kendi nahiyelerinin kaza teşkil edile
cek listeye dâhil olmadıklarını anladıktan son
ra da sağlı sollu teşebbüslere giriştiklerini he
pimiz biliyoruz. Bu ne demektir1? Bugün on-
beş kaza teşkili hakkındaki lâyihanın seyrinde 
de bunu görüyoruz. Hükümet beş kaza teklifiy
le geliyor içişleri Komisyonu beş kazayı kâfi 
görmiyerek teşkilât muameleleri ikmal edilmiş 
olan daha yedi nahiye vardır bunları da kaza 
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haline getirelim diyor Bütçe Komisyonunda üç 
kaza daha ekleniyor. Bütçe Komisyonunun bu
radaki mucip sebebi, bütçenin imkânından baş
ka bir kaydı ihtiva etmiyor. Ben ilâve herhalde 
Milletvekili arkadaşımızın haklı beyanatları is
tekleri üzerine olacaktır. Bütçe Komisyonu bir 
taraftan ihtiyacı tesbit etmiş oluyor, bir ta
raftan da 15 kaza teşkiline 1948 Bütçesinin mü
sait olacağını anlatıyor. Hükümetin- beş kaza 
teşkili hakkındaki tasarısını Büyük Meclise ye
niden 15 kazanın teşkili gibi bir müzakere mev
zuu getiriyor. Arkadaşlar elbette falan nahiye
nin de derhal kaza olması şeklinde benim gibi 
şahsi mütalâalariyle kendisine yapılmış olan bu 
husustaki temennileri izhar edecek bir çok ar
kadaşlar vardır. 

Ohalde Büyük Meclis burada zaruretlerin 
ölçüsü, birinin diğerine tercih sebepleri, tes-
]ii1; edilmeden yeniden kaza teşkil etmek gibi 
hakikaten aslında tetkiksiz ve puansız olan bit
işi hiçbir zaman isabetli olmıyacak ve bir nahi
yedeki yüzde yüz imkân ile veyahut zaruretle 
diğer bir nahiyenin yüzde sekseni imkânını öne 
almak gibi hatalı, yani Kamutayın memleket 
işlerini toptan alması gibi bir esas bakımdan da 
hatalı bir neticeye varır. Nitekim arkadaşlar, 
Eskişehir'de Çifteler nahiyesi, Uşak'ta Kara
lı anlı ve Uluğbey nahiyeleri. Buna benzer daha. 
şahsan şimdilik isimlerini veremiyeceğim, birçok 
nahiyeler İçişleri Bakanlığında muamelesi ik
mal edilmiş, ve vatandaşlar müracaat ettiği za
man kendilerine muamele sıraları bildirilmiş 
kaza olması lâzımgelen nahiyeler vardır. Bunlar 
şahsan, benim malûmatım altındadır. Ondan son
ra da memlekette gerek hizmetlerim dolayısiyle 
vo gerek memleket gezilerim dolayısiyle bugün 
İçişleri Bakanlığının muayyen ölçülerle ifade et
mediği, fakat coğrafi zaruretler ve halkın ka
labalık oluşu falan gibi sebeplerle kaza olması
na ihtiyaç hissedilen Ayaş'ın Güdül nahiyesi ve 
Pazar'ın da Hemsin nahiyesi vardır. Arkadaş
lar Hemsin nahiyesi dediğim yer, muvasala im
kânı o kadar güç olan bir yerdir, maalesef ge
çen sene bir seylâp yüzünden yarım yapılmış 
olan yol ortadan kayboldu. Bugün Hemsin na
hiyesi bir dere içinde teessüs etmiştir ve teşki
lâtı mülkiye bakımından halkın güçlük çekti
ği bir mıntakadır. O halde şimdi, Büyük Mec
liste burada her arkadaş kendi duygu, görüş ve 
bilgileriyle kaza haline getirilmesi lâzım gelen 
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birçok nahiyelerden bahsedecektir ve müzakere
lerimin prensi}) noktalarından ayrılıp şahsi gö
rüş ve taleplerin isafına imkân aramak gibi 
yanlış bir istikamete gitmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; müsaadenizle mütalâamı ikmal 
için bir noktaya daha temas edeyim, kaza teşki
lâtına kadar gelen kademeler böyle olduğu gibi 
Türkiye vilâyet teşkilâtı, mevcut vilâyetleri ye
ni bir hale getirmede İçişleri Bakanlığı arşivin
de benim bildiğim 17 senedir, ki ben 17 sene ev
vel bu daire de, bu masada hizmet etmiştim, 17 
senedir, muhtelif zamanlarda, muhtelif görüş
lerin tesiri altında vilâyetlerimizi azaltalım, 
58 e indirelim, 54 de indirelim hattâ 38-34 de 
indirelim. Hattâ 30 a indirelim denmişti. Sonra 
da vilâyetlerimizi çoğaltalım, yeniden vilâyetler 
ihdas edelim iddiası ortaya atılmıştır. 

Arkadaşlar; bu işin bir cephesi daha var 
teşkilât yapmak gayet kolaydır. Fakat, kurul
duktan sonra bir teşekkülü ilga etmek veya 
yanlış bir kuruluşu tashih etmek o kadar güç
lük arzediyor ki, hatıralarım meyanmda, Aksa
ray, Hakkâri, Çoruh yani Artvin; Cebelibere
ket Vilâyetlerinin lağvı dolayısiyle yalnız Ak
saray'dan her biri 20 sayfadan aşağı olmamak 
üzere birkaç yüz telgraf ve mütaaddit heyetler 
Ankara'ya kadar gelip bir takım mesul şahis-
ları müşkil mevkide bırakacak teşebbüslerde bu
lunduğuna şahit oldum. Şu halde mülki teşki-
lAt.iıı bir de luılk cephesi vardır ki, bu cidden ü-
/•erindo durulmaya değer bir şeydir. Yani, ha
talı bir' teşkilâtı ıslah etmek, kurulduktan son
ra bir teşekkülü ilga etmek halkın haleti ruhi-
yesi üzerinde menfi tesirler uyandıran bir netice 
oluyoı*. 

Mütalâamı buraya kadar tamamladıktan son
ra 1948 senesindeki bütçe imkânları ne olacağı
nı bilmediğimize güre Hükümetten şöyle bir şey 
rica etmek elbette isabetli olur. Şimdiye kadar 
kaç nahiyeyi kaza haline getirmek lâzımdır ve
ya köy birliklerini kaza haline ifrağını tetkik et
miş ve bu suretle yeniden kaç kaza teşkil edece
ğine dair bir neticeye varmıştır. Bunu ortaya 
koysun. Bunların hepsinin teşkillerindeki za
ruretler bakımından ben şahsan Karadeniz sa
hil mmtakasmdaki, ifade etmeden hepinizin 
gayet iyi anlıyacağı zaruretler dolayısi ile, ilçe
lerin iç Anadolu'da teşkil edilecek olanlara 
tercih ederim. Fakat böyle bir anlayışın hangi 
hesaplara istinat ettiğini ve bunların teşkiline 
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doğru giderken hangi esaslara dayanıldığını ve 
hangi takdirlerin elde bulunduğunu meselâ yol 
inkişaflarımız temin edildiği takdirde, nakil va
sıtalarının çoğalması mümkün olduğu zaman ka
za yapılması yerine, onun şimdiki kaza merkezi
ne irtibatını kolaylaştıracak bir hali de ihmal 
etmemek şarttır. Çünkü biliyorsunuz ki, bugün 
bizim kaza mesafelerimizde çokluk muazzam ra
kamlar ifade etmiyor. Fakat yolsuzluk ve vesa
itsizlik yüzünden biz mevcut kaza teşkilâtı içe
risinde halkın mahkeme gibi, nüfus dairesi, gibi, 
tapu gibi günlük muamelâtında sıkıntıya uğra
dığını ve şehir ve kasabalarda işini bir günde bi-
tiremeyince orada ertesi güne kaldığını hepimiz 
görmüşüzdür. O halde 1948 de yürürlüğe gire
cek bir kanunda şimdiden on beş kaza teşkil 
ediyordu deyip de ondan sonraki teklifler için 
ümitsizlik doğuracağımıza, başka bir tedbir bu
lamadığımız için en kolay tedbir telâkki ettiği
miz kazaları çoğaltma yolundan sarfı nazar et
memiz doğru olmaz. Biliyorsunuz şimdiki hal
de yargıcımız, Hükümet doktorumuz, tapu ve 
nüfus dairelerimiz hep kazadadır. Uzun tetkik
lerden sonra Hükümetin karşımıza prensipleri 
tesbit. ve münakaşa edilmiş bir program getir
mesini ve orada tesis edeceği sıra dahilinde her 
senenin bütçe imkânı dâhilinde kazalar teşkilini 
çok isabetli düşünüyorum. 

Bııarada arkadaşlar; küçük bir noktaya 
d;ı temas edeceğim: Tasarının kadro kısmını 
tetkik ettiğim zaman nüfus ve tapu kadroları
nı, şimdiye kadar çıkan teşkilât kanunlarında 
olduğu gibi en aşağı derecelerle teklif edildi
ğini gördüm. 

Arkadaşlar; hepimiz biliyoruz ki, halk nü
fus ve tapu muamelâtından birçok güçlüklere 
mâruz kalmaktadır. Bunun, iki sebebi vardır. 
Çünkü tahsisat ve kadro bakımından ençok 
ihmal ettiğimiz nüfus ve tapu muameleleri ol
muştur. Hattâ bir ana kütük defterini cilt
lettirecek tahsisatı dahi bir nüfus dairesinin al
masına imkân yoktur. Çünkü Dahiliye Bakan
lığı nüfus kadrosunu verirken; bir realite ola
rak ifade ediyorum, bu işi gayet küçümser 
mahiyette görmektedir. Nüfus memurlarından 
bugün ençok maaş alan 25 - 30 lira arasında 
maaş almaktadır. Nüfus memurlarından 25 -
30 liradan - son kadro vaziyetlerini tetkik et
medim - fazla maaş alanlar olmadığı gibi tapo 
memurları da aynı vaziyettedir. Nüfus memuru 
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vatandaşların medeni kayıtlarını, kütüğünü tut
ması bakımından bunların ehemmiyeti aşikâr
dır. Tapo memuru da kendisine göre az çok 
hukuki bilgileri haiz olması lâzımgelen bir me
murdur. Her ikisi de mühimdir. 

Son günlere kadar nüfus ve tapo memurları 
kadro ve maaş vaziyetleri vazifelerinin ehem
miyeti nazarı itibara alınarak gözönüne alın
mamıştır. Bunların kadrolarının yüksek seviye
de memur tâyin edilebilecek hale getirilmesini 
ayrıca ele alınacak bir mevzu olarak arzediyo-
i'iım. 

BAŞKAN — Abdullah Yaycıoğlıı. 
ABDULLAH YAYCIOtfLU (Maraş) — 

Efendim, bendeniz fazla söz söyliyecek değilim. 
Coğrafi vaziyeti müsait olan, iktisadi vaziyeti 
müsait olan yerlerde kaza teşkili elbette doğ
rudur. Hükümet bunu önemle gözönüne ala
rak her sene birkaç kaza teşkil etmek suretiyle 
bu ihtiyacı karşılamıya çalışmaktadır. Bundan 
dolayı Hükümete teşekkür etmek lâzımdır. Yal
nız teşkil edilen kazalardaki bir kadro noksanlı
ğından bahsedeceğim. Adliye teşkilâtı? Bilmiyo
rum yeni teşkil edilen kazalarda nasıl olacak? 
Fakat, teşkil edilen diğer kazalarda yalnız 
sulh hâkimleri vardır. Sulh hâkimlerinin vazi
fesi kanunlarla sınırlanmıştır. Meselâ sulh hâ
kimi 300 liraya kadar hukuk dâvalarına bakar. 
Ve sulh ceza işlerine bakar. Bunun haricine çı
kamaz. Asliye cezaya ait, asliye hukuka ait, 
meşhut suçlara ait birçok adlî muamelât geri 
kalır. 

Bizim Afşin denilen bir kazamız vardır. İki 
sene evvel teşkil edilmiştir. Halkı da, hâkimi de 
her zaman bu adlî teşkilâtın noksanlığından 
bahsederler. Bu kanun 1948 de tatbik edilece
ğine göre bu ilçelerde Sayın Adliye Vekili bu 
noksan teşkilâtı tamamlayarak mütekâmil bir 
şekle koyacaklar mı? Bunu bilhassa ehemmiyetle 
gözönünde tutmalarını kendilerinden rica ede
rim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Arkadaşlarım; huzurunuzda ilk defa söz 
almak şerefini duymaktayım. 

ötedenberi meslek edindiğim bir işin tahak
kuku için temenniyatta bulunacağım. Bu te-
menniyatımı, kaza teşkilâtı, içişleri Komisyo
nunda mevzuubahs olurken de Sayın İçişleri Ba
kanına arzetmiştim. 
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Mâruzâtım şudur; biz 30 yıldanberi bu teş

kilâtı mülkiyenin arkasındayız, mülki teşkilâ
tın, Türkiye için nasıl olması lâzım geleceğini 
düşünmekteyiz. Fakat maalesef, henüz muvaf
fak olamadık. Ben kendi hesabıma, mektepten 
çıktığım tarilıtenberi, bu işi şahsan takip etmek
teyim, ilmî olarak, hakiki olarak, bu teşkilâtın 
çaresini bulmuş değiliz. 15 kaza teşkili dahi ay
nı usulün, yani itiyat ettiğimiz usulün bir ne
ticesidir. İlmî karaktere ve ilmî esaslara müste
nit değildir. Ben şimdiye kadar bu teşkilât üze
rinde. alamamış olan isabetli kararların, hiç ol
mazsa bundan sonra alınması için, İçişleri Ko
misyonunda şu temaniyatta bulunmuştum: Bi
lindiği gibi; bu asrın başında, coğrafya yeni 
bir mâna. yeni bir mefhum iktisap etmiştir. 
Buna (yeni coğrafya) derler ve bu (yeni coğ
rafya) mn şubeleri vardır. Bunlardan birisi de, 
(idari coğrafyadır.) (idari coğrafyjı) tamamen 
teşkilât ilmidir. Bir memleketin (idari coğraf
ya) sini tedvin etmeden o memlekette (teşkilâtı 
mülkiye) yapmaya imkân yoktur. Ben İçişleri 
Bakanlığında çalışırken, bu dâvayı, bu ilmî 
esası, bütün arkadaşlara telkin etmek istedim. 
Hattâ o zaman İçişleri Bakanı olan Fayık Öztrak 
bu fikre temayül etmişti, bu fikre alâka gös
termişti. İçişleri Bakanlığı bünyesi içinde, bir 
(idari coğrafya bürosu) teşkil edilmişti. (İdari 
coğrafya) kelimesi bu Bakanlığın bünyesine gir
miş oldu. Bakanlıkça bu ilmin ismi dahi malûm 
değildi. Orada teşkilâtı mülkiyeye ait çalışma
lara verilen isimler ilmî değildi. (İdari coğraf
ya) ya göre teşkilât sudur: Türkiye'nin ana 
coğrafyası tetkik edilir, coğrafya bölgelerine gö
re taksimatı mülkiyeye intibak ettirilir. Bizim 
Türkiye Coğrafyası yedi coğrafi bölgeye ayrıl
mıştır. Bu bölgelerdeki teşkilât ister kaza, is
ter nahiye, ister vilâyet olsun, hepsi başka ka
rakterde olacaktır. Burada mevzuubahis olan 
kaza teşkilâtıdır. Bizde kaza (cüzütam) dır. 
En esaslı, yüz senedenberi değişmiyen bir kade
medir. Diğer kademeler değişmiştir. Vilâyet
ler eyalet olmuş, livalar vilâyet olmuş, nahi
yeler kurulmuş, çözülmüş, fakat kaza, kaza ola
rak kalmıştır. Arzettiğim gibi yüz senedenberi-
bu kaza bizim teşkilâtı mülkiyemizde cüzütam 
olarak yerleşmiştir. Yani biz teşkilâtı mülkiye
yi ele aldığımız zaman kazadan başlıyacağız,-
kazayı tanzim edeceğiz. Kazanın tanzimi ise 
coğrafi bölgelere göre olur . Her coğrafi bölge-
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de, ilce teşkilâtında icabeden unsurlar saha, nü
fus unsurları ve ekonomi, emniyet şartlarıdır. 
Bu dört unsurun her bölgede içtimai başka tür
lüdür. Kaza teşkilâtına gidildiği zaman meselâ, 
Karadeniz bölgesinde bu idari ünite için saha ne 
olmalıdır, nüfus ne olmalıdır, iktisadi vaziyet 
nedir? Evvelâ Karadeniz bölgesinde ilçeler için 
bir kriteryumu bulmak lâzımdır. 

Orta Anadolu'da kaza teşkil etmek icabeder-
se, onun kreteryumu nedir ? Sahası ve nüfusu 
ne kadar olmalıdır? Emniyet vesair anasır ne 
şekildedir! Bunlar anlaşıldıktan sonra ilçenin 
sınırı ve merkezi tesbit olunur. Ege bölgesin
de de başka şartlar aranır. 

Onun için evvelâ coğrafi vaziyet itibariyle bir 
etüd yapmak lâzımdır. Yedi coğrafî bölgemiz 
vardır, bunların karakterleri başka başkadır. İş 
te bu çeşitli karakterelere göre, nerede ilâve 
edilecek kaç kaza varsa onlar tesbit edilir. Me
selâ; Karadeniz bölgesinde şu kadar kaza vardır, 
daha kaç ilce teşkili lâzımdır? Evvelâ bu cihet 
tesbit edilir. Ondan sonra, sıraya konulur. Keza, 
Orta Anadolu'da kaç ilçe teşkili lâzımdır? Bun
lar da ilmî esaslara göre tesbit olunur, yine sıra
ya konulur. Son tetkiklere göre, Türkiye'de il
çelerin 1 000 olması lâzımdır, bu gün 400 küsur 
kazamız varsa, yarın bunları bine iblağ edeceğiz. 
İçişleri Bakanlığı bunları tam ilmî esaslara göre 
tesbit eder ve her sene teşkil edeceği ilçelerin 
masraflarını bütçeye kor. Kaç kaza teşkil ede
ceksek, ehemmi mühimme tercih ederek ilmin 
esaslarına riayet ederek şu kazaların teşkili bi
rinci derecededir der ve evvelâ onları teşkil 
eder. 

Bir kazanın teşkilinde bütün ilmî şartların 
mevcut olduğu bize bildirilince, biz de onların 
teşkilini burada kabul ederiz. Velhasıl yedi böl
gedeki ihtiyaçlar sıraya konularak yüksek hu
zurunuza gelmek lâzımdır. Fakat şimdiye ka
dar olduğu gibi parça parça gelinirse, biz bu
na ilmî bir kıymet veremez. 

Bu suretle, İçişleri Komisyonunda, bu mese
le mevzuubahis olurken, izhar ettiğim temenni-
yatı, yüksek huzurunuzda da, ifade etmiş oluyo
rum. Sayın İçişleri Bakanımızdan, bu meseleyi 
tamamen ilmî bir şekle sokmasını ve daha doğ
rusu bu işi bilenlerden bir heyet tertip ederek 
bize yeni bir kaza teşkilâtiyle ve esaslı tetkik
lerden sonra gelmesini bir kere daha rica edi-
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yorum. Bunun Yüksek Heyetinizce de kabulü
nü diliyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlarım, memle
ketin idari teşkilâtının nasıl düzenlenmesi lâ
zım geleceği hakkında kıymetli arkadaşla
rımın hakikaten değerli mütalâalarını dinledik. 
Şurasını belirtmek zaruridir ki, arkadaşlar; bir 
memleketin idari teşkilâtı umumi olarak her 
zaman ve kısa fasılalarla umumi şekilde değiş
tirilemez. Buna imkân yoktur. Bizim bugünkü 
idari teşkilâtımızın yeni baştan bir tetkike ih
tiyacı olduğu bahsinde hemen hepimiz mütte
fikiz. Hakikaten bugünün icaplarına göre 
memleketin idari teşkilâtının yeni baştan göz
den geçirilmesi memlekete birçok faydalar ge
tirecektir. Bizim incelemelerimiz sırasında öğ
rendiğimize göre de İçişleri Bakanlığınca hazır
lanmakta olan çeşitli kanun tasarıları arasında 
bulunan İller İdaresi kanun tasarısının Büyük 
Meclisçe incelenmesinden ve kabulünden son
radır ki, yeni baştan memleketin idari teşkilâ
tı hakkında umumi bir inceleme yapmak daha 
hayırlı ve daha faydalı olacaktır. İşin mahi
yeti bu şekilde olmakla beraber hayat hergün 
yürümekte ve nüfus tekasüfleri ve iktisadi amil
ler, yollar ve şimendiferlerin yapılması yeni 
yeni ihtiyaçları da doğurmaktadır. Nekadar 
inceleme, nekadar esaslı tetkike tâbi tutulursa 
tutulsun idari teşkilât milletin, memleketin 
hareketine birgün uyacak olan teşkilâtı bir 
zaman sonra yeni hareketler ve yeni ilerlemeler 
ve inkişaflar karşısında aynı hudut içerisinde 
tutmaya imkân yoktur. Yeni yeni ihtiyaçlar 
bizi yeni tedbirler almaya, teşkilâtlar kurmaya 
zaruri olarak sevkedecektir. Esas sırf bunun 
tesiri altında muhtelif senelerde; bazı seneler
de ; bazı seneler 16, bazı seneler 18, bazı seneler 
3 - 5 olmak üzere aşağı yukarı 1926 yılından-
beri şimdiye kadar 110 küsur ilce teşkil ettik. 
Bunları, memleketin ve hayatın her günkü ge
lişmesi karşısında almaya mecbur olduğumuz 
tedbirleri olarak mütalâa ettik. Temenni ede
riz ki, teşkilâtı idariyeyi yeni baştan gözden 
geçirirken memlekete en uygun olan bir şekil
de idari taksimatı yapmak ve bunun kısa za
manlarda yeni tedbirler almaya mecbur olmı-
yacak şekilde yapmak imkânını bulalım. Am
ma kabul etmeye mecburuz ki, bugün yeni ihti
yaçlara cevap verecek yeni tedbirler almıya 
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mecburuz. Bu lâyiha bunun mahsulüdür. Ar
kadaşlar, İçişleri Hakanlığının teklif ettiği ilçe
ler üzerinde incelemeler yaparken hepimizin 
komisyonlarda muttali olduğu birşeyi burada 
tekrar ve ifade etmek isterim, içişleri Bakanlığı 
memleketin her tarafında bu hususta tetkikat 
yaptırmaktadır. Bugün ilce teşkiline, lâyık ola
cak şekilde yeni muayyen prensipler dairesin
de lâyık olduğu şekilde ilce olması tasavvur 
edilecek 5ii bucak merkezi vardır. Ben bir ar-
kadaşımın söylediği gibi İçişleri Bakanlığının 
bu husustaki prensiplerinin kâğıt üzerinde kal
dığı sözünü biraz insafla kabili telif görmediği
mi söylemek isterim. İçişleri Bakanlığının kâ
ğıt üzerinde muayyen prensipleri varsa teşkilâ
tın tatbikatında da o prensiplerden ayrılması 
için hiçbir sebep yoktur ve mevcut olan ilce 
teşkil, edilmesi İçişleri Bakanlığınca derpiş edi
len ilçelerde de bu prensiplere uyularak bir sı
raya konmuştur' ve daha 50 kadar nahiyenin 
ilce haline getirilmesi bahsi de ayrıca tetkik 
konusu olmaktadır. 

Arkadaşlarım; bu tasarının 5 ilce olarak 
teşkilinden sonra bu sene kanuniyet kesbetme-
sinden vazgeçilerek, 1948 senesinden sonra ge
tirilmesi düşünüldüğü zaman bunun iki yolu 
vardır. Bunu ya geri almak, veyahut 1948 yılın
dan sonra getirmek veyahut bu tasarının yürü
mesi suretiyle çıkmasını sağlamak. İçişleri 
Komisyonu ile Bütçe Komisyonunuz, bu tasa
rının gelecek yıllara ait ihtiyacını da gözönün-
de tutarak, yani gelecek yılda ilce teşkili ev
velce derpiş edilmiş olan bucak merkezlerini de 
gözönünde tutarak, aynı zamanda malî imkân
ları da gözönünde tutarak bunu geri almaktan-
sa, bir arkadaşın belirttiği gibi daha evvelden 
belirtilmiş, ilân edilmiş olma vaziyetine getirmek
te hiçbir mahzur görmiyerek bu tasarının İçişleri 
Komisyonunda 12 ilçeye çıkarılması ve Bütçe 
Komisyonunda yine malî imkânları gözönüne ala
rak, bunun 15 olmasını kabul etmiştir. 

Arkadaşlar; bu ilçeler ve bu kadar ilâve edi
len ilçeler de dâhil olmak üzere, İçişleri Bakan
lığı tetkikat yaptırarak en başta ilce teşkiline 
lâyık olduğu kabul edilen ilçeleri bunları sıra siy
le uzun uzadıya münakaşaj^a girmiyorum. Esasen 
hiçbir arkadaş da böyle bir münakaşaya girmemiş
tir. Bütün arkadaşlardan bunun kabulünü rica 
etmek istiyorum. Bu hususta İçişleri Bakanlığı
nın yaptığı tetkikat, sıra itibariyle başta olduğu 
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ifade edilerek prensiplere de uygun yapılan tet
kikat bakımından, Hükümetin tetkikatına güve 
nerek bunları kabul etmişizdir. (Kâfi Keşleri). 

Arkadaşlar; müsaadenizle bir noktayı da be
lirtmek istiyorum. Kadro bahsinde Sayın Tah-
takılıç arkadaşımız Tapu ve Nüfus kadrosu en 
aşağı derecededir, dediler ve bunu muvafık I mi
ni ad il ar. Bilirsiniz arkadaşlar, kadrolar şahsi
dir. Kadro topyekûn olarak elde mevcut tur-. Her 
yere gönderilecek olan memurlar ona göre tayin 
edilir. Yeni kadroya alınacaklar ilk memuriyete 
girecekler olduğu için küçük kadroya konmuştur. 
Yeni ilçelere gönderilecek olanların yeni memur 
lardan gönderileceği yolunda bir şey yoktur. 

Adlî teşkilât hakkındaki ihtiyaçta, şunu ifa
de etmek isterim, hatırımda kaldığına göre, Iİİ2H 
sayılı olacak sulh hâkimlerine gerek' hukuk ve 
gerek ceza işlerinin bir kısmına asliye hâkim
lerine salâhiyet, verir, bir kanun vardır. A^ağı 
yukarı 70 ilçemizde bu salâhiyetle sulh hakimleri 
asliye hulumun tamamını ve ceza işlerinin 
bir kısmını görmektedir. Teşkil edilecek ilçeler 
arasında, hepsinin böyle olması mevzuubahis de
ğildir, kadro ancak mevcut kadroya ilâve edi
lecektir. Her yeni teşkil edilen ilçelerle münfe
rit hakimli ilçelerde ihtiyaç ve işlerin ifade ettiği 
miktara göre hâkim kadrosunu ve yetkilerini tâyin 
etmek Adalet Bakanlığının salâhiyeti dahilinde
dir. Adalet Bakanlığı elbette bu ihtiyaca cevap 

verecek şekilde kadroyu düzeltecektir. Mâruzâtını 
bundan ibarettir. 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Kütahya) — Muh-
trem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sa
yın Münir Birsel arkadaşımız çok yoruldular, 
kendisine çok vazife düştü. Bu vazife do layı-
siyle göze aldıkları yorgunluk hepimizi mem
nun edici bir şeydir. 

Fakat kendisinin tasarıyı müdafaa mevkiin
de olduğunu unutarak her arkadaş karşısına o 
arkadaşın mütalâalarını tekrar bir noktadan ele 
alıp tenkit etmek gibi bir haletiruhiye içinde 
kürsüye çıktı. Teşrii müesseselerde sözcünün 
vazifesi sadece tasarıyı müdafaa etmek mevkiin
de kalmaktır. Ben prensiplerin kâğıt üzerinde 
kaldığını ifade ederken bununla geçmişi tenkit 
etmek istemediğimi, bir realiteyi ifade etmek 
istediğimi söyledim. Fakat bir hakikatin ifade
sinden endişe duyacaklarına ihtisasları dâhi
linde olmıyan bu mevzuu evvelâ tetkik ederek 
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böyle ise kabul etmek, değilse, sonradan Mil
letvekili sıfatiyle kendisine söz düşerse hayır 
benini görüşüm böyle, değildir diye, o zaman 
tenkitçi sıfatiyle ortaya çıkmalı idi. Bu gün 
bir sözcülük vazifesi dolayısiyle söylenen söz 
ile Milletvekili sıfatiyle söylenen süz arasında
ki farkı terfik edememiş görmekten dolayı çok 
acı duyarak bunu ifade etmek mevkiinde kal
dım. 

Arkadaşlar: açıkça ortaya koyayım 16 neı 
ile 15 nci kazanın bu ftO küsur kaza teşkili is
tenirken 16 neı ir> ne i yapmaktaki fark nedir? 
illimin mucip sebebini Aleeiisin. (iğrenmesi lâzım
dır. Kaldıki ben şahsan hiç bir teşebbüs yapma
makla, beraber Uşak'dan. kalkıp gelen heyetle
rin, Ulu bey Nahiyesi ile Karahallı Nahiyesinin 
14 ueü, lf> nci okluklarını öğrenerek Ankara'
dan üzülüp ayrıldıklarını gördüm. Arkadaşlar 
hepimizin hâtıra defterinde bir çok notlar var
dır. Vatandaşlarımızın bu dileklerini burada 
izhar etmek istersek, meselâ: Karahallı 
Nahiyesinin dileğini huzurunuzda işaret edeyim: 
15 kazanın tercih edilmesi mevkiinde görüyor tını 
Küçük Karahallı nahiyesini Uşak Kazasına uzak 
olmak bakımından hakikaten gayet müşkül du 
ramdadır; sonra Karahallı Nahiyesi, bir arka
daşımın ifade ettiği gibi zengin bir belediyeye, 
bütün Hükümet teşkilâtını içine alabilecek bi
nalara malik olmak bakımından kaza olması 
lâzımdır gibi yüksek huzurunuzu lüzumsuz yere 
işgal edecek bir takım indî fikirlerle sizin takdir
lerinize müracaat etsem elbette beni reddersiniz. 
Bir defa bu hususta her teklifin Hükümetçe 
tercih sebepleri açıkça ifade edilebilecek bir he
saba, bir ölçüye dayanması lâzımdır. Bu bakım
dan Münir Birsel arkadaşımızın, kâğıt üzerinde 
kalmıştır, sözünü yalnız bu cümle ile alarak geç
mesi yersizdir. 

Arkadaşlar; teşkilâtı mülkiye Hükümetin kad
rosu içinde tenkit edilecek bir şey değildir. Biz 
teşkilâtı mülkiye işini arzettiğim şekilde ele 
almamışsak bu hiç bir kimse için kusur değilse 
de memeleketiıniz için el konulacak bir vakıadır. 
Bunun kürsüden böylece söylenmesi memleket 
için fayda getirir. Binaenaleyh, Bütçe Komis
yonu sözcüsü teknik kısmın cevabını getirir. 
içişleri Komisyonu Sözcüsüne bırakarak 3ralnız 
kendi sahasında kalmış olsaydı, bena verdiği 
cevaplarda böyle bir tenakuza, düşmezdi. 

Nüfus ve tapu memurlarının gayet az maaş 

1947 O : 2 
aldıklarım tebarüz ettirdiğim zaman yalnız bu 
tasarıda görülen kadroda değil, şimdiye kadar 
gelen tasarılarda da bu kadronun daima en aşa
ğı derecede olduğunu ifade etmiştim. Ben de 
biliyorum ki, şu kazaya başka bir kadro bu ka
zaya başka bir kadro verilir. Fakat her teşkilât 
Kanununu tetkik ediniz nüfus ve tapu memur
ları daima aşağı derecelerde gösterilmiştir. 
Onun için vazifesinden zevk duyan ve terfi ga
yesiyle çalışan nüfus ve tapu memurlarına rast-
gelmedim. Bana derhal cevap verilir ve yeni 
Harem Kanunu rejimimiz bulunduğu yerde iki 
dereceye kadar terfi imkânını vermektedir de
nilir. Fakat arkadaşlar, bunun tatbikatta verdi
ği netice, kadro derecesinin verdiği neticeden 
iki türlü fark taşır. 

Birincisi; bütçede hizmetler yekununu tes
hil, etmek bakımından burada bizi dalâlele gö
türmek noktasından ehemmiyetlidir. 

ikincisi de; kadro imkânları içerisindeki 
terfilerin düzenli bir şekilde olması itibariyle 
bir memurun üzerinde bırakacağı itimat nokta
sından ayrı bir kıymet taşır. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsünün verdiği cevap
lar beni şahsan tatmin etmedi. Çünkü ortaya 
koyduğumuz şey tasarının reddi mahiyetinde 
kazaların teşkil edilmemesi mahiyetinde değil
dir. Her birimizin tıpkı Bütçe Komisyonunun 
getirmiş olduğu, yaptığını kendilerinin ve 
başka arkadaşlarının yaptığı teklif gibi filân 
filân nahiyenin de şu şu sebeple kaza olmasını 
istiyoruz; diye teklifler yapabiliriz. Meselâ 
ben 1936 senesinde devlet vazifesi gördüğüm bir 
kazanın vaziyetini açıkladım. Arkadaşlar, 11 se
ne sonra hâtıralarımı yoklıyarak Hemsin'in de 
kaza olarak teklif edileceğini iddia edersem el
bette bu kavlimücerrette kalır. Bendeniz bu ka
zaların teşkilinin prensiplerinin Hükümetçe 
Meclise açıkça ifade edileceği ve tercih sebeple
ri de ifade edilmek suretiyle halkın, benim ka
zam olmadı diye kitle kitle heyetler halinde 
Ankara sokaklarında dolaşmasına imkân vermi-
yecek bir program istersem Hükümetten, zanne
derim ki, bu Münir Birsel arkadaşım için bir 
tenkit mevzuu olması lâzımgelirdi. 

BAŞKAN — Akif îyidoğan. 

t ç tŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
KVİDOĞAN (Kars) — Müsaade buyurulur mu/ 
Telâşa mahal yok. Bir ilce kuracağız, nasıl ku-
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racağız? Bir ilçenin nasıl kurulacağını İller Ka
nunu, Vilâyetler İdaresi Kanunu tarif ediyor. 
Bunun tevakkuf ettiği bir lakım formaliteler 
vardır. Bu ilçenin kurulmasını evvelâ o ilçede 
oturanlar istiyecek. Ondan sonra o ilçenin bağ
lı bulunduğu il merkezindeki İdare Kurulu yani 
orada Devletin muhtelif Bakanlıklarına bağlı 
servislerin başında bulunan adamlardan teşek
kül eden heyet yok öyle değilse, bazı vilâyetler
de olduğu gibi mensup İdare Heyeti ile, kayma
kamlık, valiliklerde dirsek çürütmüş, kafa yor
muş mütehassıs arkadaşların tetkikından geçecek, 
ondan sonra bağlı bulunduğu ilin Umumi Meclisi 
aynı şekilde bu arzuyu formüle edecek, bu su
retle muamelesi tekamınül etmiş olan dosyalar 
İçişleri Bakanlığına gelecek. Sayın Tahtakılıç 
arkadaşımın bahsettiği Afşin nahiyesinin ilçeye 
tahvili hakkında bu şekilde gelmiş muamelesi te
kemmül etmiş bir dosya yoktur. 

Arkadaşlar, diğerleri elimizde olan 52 dos
yadır. Bu 52 dosyanın teşkilâtını, kadrolarını, 
bütçe imkânlarını sağlıyarak ilceleşmesini ger
çekleştirmek kaç seneye tevakkuf eder? 

Arkadaşlar, önce Hükümet 200 000 lira kadar 
bir tahsisat bulmuş, içinde bulunduğumuz malî 
sene içinde beş ilçede bu emelleri tahakkuk ettir
mek yolunu tutarak Yüksek Meclise tasarıyı sun
muştur. Sonra o 200 000 liralık tahsisata, baş
ka tarafta ihtiyaç bulunduğu için bir kere bun
ları bu teşkilden vazgeçelim dedik ve ondan 
sonra da bunların sayısını, gelecek senelerin im
kânlarına göre artıralım dedik. Bu suretle şu 
elimizdeki 52 dosyanın gerçekleşmesini, önü
müzdeki üç yıla sığdıralım dedik. Bu tasarıyı 
müzakere etmenin tam bugün zaman ve mevsi
midir. Arkadaşlar, tasavvur buyurunuz ki, Yük
sek Kamutay yaz tatili devresine girmek üzere
dir. Anayasamıza göre yaz tatilinin hemen so
nunda. Hükümetin 1948 bütçesini Yüksek Ka
mutaya sunması icabetmektedir. O hazırlıkları 
yapması için elde böyle bir kanunun bulunması 
gayet faydalı olur. Bir kere Bakanlıkların, malî 
ve bütçe imkânları tasarılarını hazırlama bakı
mından da elzemdir. Sonra bu tasarı 15 ilce 
üzerinde kesbi katiyet edecek olursa ilgili ilçe
lerde vazifeli valiler, idare adamları ve mahallî 
bütün teşkilât her şeyin aksamadan işe başlaya
bilmesi için altı ay kadar bir hazırlık devresi el
de etmiş olurlar. Bu bakımdan da tam bu ta-
sarının konuşulmasının ve incelenmesinin mev-
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siminde bulunuyoruz. 

Geliyorum, sıra işine; bu 52 ilçeyi hangi 
sıraya koyalım? Arkadaşlar, sıralar muhtelif
tir. Birisi tekliflerin geliş sırası. Gayet tabiî. 
İkincisi, en başta gelen kriteryum olarak nüfus 
hacmi haizi ehemmiyettir. Arkadan herkes bu 
sıranın numarasını belliyor. Fakat bir takım 
bütçe imkânsızlığı dolayısiyle biz bunun ilceleş-
tirilmesini seneler ve seneler geri bırakıyoruz 
ve teraküm ediyor, tahakkuk ettiremiyoruz. Ye
niden teklifler de eksik olmuyor. Yeni teklifle
rin taşıdığı nüfus hacmi büyük olup da evvelki
nin önüne geçerse sizin bildiğiniz sıra numarası 
şöyla böyle oldu denilebilir. Bu bakımdan arze-
deyim ki, kusura bakmasınlar bahsettikleri Ulu-
bek nüfus sırasına göre 33 ncü, Karahallı nüfus 
sırasiyle 36 ncıdır. 

Kaldıki yalnız nüfus kriteryomu ele almıyo
ruz, Civarında bulunan idari merkezlere mesa
fesini, uzaklığını, muvasala imkânlarını, ge
nişliğini, darlığını, güçlüğünü nazarı itibara 
alıyoruz. 

Bir noktayı daha yüksek takdirlerinize arze-
derim, 6 vilâyette valilik ettik, 3 bin kadar 
köyü, köy evlerinin fıkarasmı, zengini, orta hal
lisinin içini, dışını; hattâ bazıları büyük yakın
lık gösterdiler ve kızlarının cihazlarını bile gös
termek lûtfunda bulundular. Gezdik, gördük şaya
nı hayret derecededir. Arkadaşlar, Türk Milletinin 
cömertliği, sahaveti ve kahramanlığı kadar coğ
rafi bilgisi de yerindedir. Bilgilisini, tecrübelisi
ni bir yana bırakın meselâ, Gazianteb'in, Kilis 
Kazasının Oylup Köyünün bir yerini size bir ço
cuk tarif edecektir, filân yerin doğusunda, filân 
yerin batısında, filân dağın sağrısında diye size 
bir asker gibi tarif eder arkadaşlar. Eğer bir yer
de bir kö teşkil edeceksek bizim için en önemli olan 
oralarda oturanların köy teşkil etmek için izhar 
ettikleri arzudur, arzuyu nazara almaktır. Esa
sen ilmî donelere de uygun olarak fakat babadan 
gelme, amprik bilgi ve sezişlerine dayanan ölçü
leri bize verirler arkadaşlar. O bakımdandır ki, 
Vilâyetler İdaresi Kanununda koymuş olduğumuz 
bu taksimatı mülkiyenin tekevvününe ait olan 
usul ve formalite, kanaatımca yerindedir. Eli
mize geçen muamelede bunlar nazarı itibara alı
narak tekemmül ettirilmiştir. Onun için kıymı-
yalım bu kazalara. Nihayet gelecek sene, öbür 
sene onlara da sıra gelecektir. Telâş buyurma
yınız. 
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AR.,ıET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz

cüden bir sual soracağım. (Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Buyurun sorun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Nahi-

. yenin nüfusu derken merkezinin nüfusu mu, 
yoksa hepsi mi nazarı itibara alınmıştır? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKlF 
EYİDOĞAN (Devamla) — Tamamı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Mesa
feyi de nazarı dikkate aldınız mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Devamla) — Evet. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — O 

halde 54 ilçelik listeyi ilân edecek misiniz? 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — 15 ilçelik 

listeyi ilân ederiz. 
Arkadaşımın bahsettiği (Hemsin) ilçesi nü

fus hacmi itibariyle benim sıramdan daha yu
karı numarada gelecekse ...Çünkü henüz teşekkül 
etmemiştir. 

Sonra tasavvur buyurun ki, memleketimizin 
geçirmekte olduğu 25 yıllık inkilâp devresi içeri
sinde yol] ariyle, şimendiferi eriyle, hava muva-
salasiyle ve sanayideki inkişafiyle her gün binbir 
imkân ve binbir çeşit şartlarla tahavvül arzet-
mektedir. Bununla muvazi gitmek için hayli me
sai sarf etmek ieabeder. O bakımdan müsaade 
buyursunlar, bütün dedikleri nihayet 2 - 3 sene 
içinde nasıl olsa tahakkuk edecektir. İhtisas ko
misyonları bu hususta lâzımgelen tetkikatı yap
mışlardır. İtimat buyurmalarını rica ederim, bu 
15 ilçenin kabulüne ait kanunun Yüksek Mec
lisçe kabulünü istirham ediyorum. (Soldan al
kışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİSEL (İzmir) — Efendim ; iki dakikanızı alır
sam beni mazur görmenizi rica ederim. Şah
sıma taallûk ettiğini zannederek söz aldım. 

Sayın Tahtakılıç evvelâ hakkımda iltifatta 
bulundular, sonra bendenizi tenkid ettiler. Şah
san haklı tenkit önünde en katı tenkitler kar
şısında bulunsam dahi bunu bendeniz her za
man minnetle karşılarım. Çünkü bir insanın 
hatadan salim olacağını kabul edenlerden deği
lim. 

Amma şurasını arzedeyim ki ; ben Tahtakı
lıç'm sözlerimde, Bütçe Komisyonuna taallûk 
eden taraf gördüğüm için cevap verdim. Çünkü 
benim anladığıma göre (Kâğıt üzerinde pren-
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sipler kalmak şartiyle) buyurduktan sonra bu 
tasarıda adı geçen ilçeler hakkında, biv kâğıt 
üzerindeki prensiplerin, tatbik edildiğini kabul 
buyurnıadılar. Yani Bütçe Komisyonu kâğıt 
üzerinde kalan prensipleri bir tarafa bırakarak 
lâalettayin ileri sürülen ilçeleri kabul etmiş ma
nasına gelen bir telâkkiyle ifade de bulundu
lar. Şimdi derhal söylüyorum; eğer bu tasarı
da adı geçen ilçelerin kendileri de kâğıt üzerin
de mevcut olduğunu kabul buyurdukları pren
siplere uygun olduğunu kabul ederlerse derhal 
sözlerimi geri alırım ve itizar ederim. Kabul edi
yor musunuz Ahmet Bey? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz 
söyliyeceğim. 

MÜNİR BİRSAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
ohalde evvelki sözlerimi daha açık tekrarlı
yorum; ne Bütçe Komisyonunuz, ne de İçişleri 
Komisyonunuz (Kâğıt üzerinde prensiplerin 
tatbik edilmemesi şartiyle) birşey kabul ederek 
huzurunuza gelmiş değilidir. 

Birşey daha kendilerinden rica ederim; bir 
sözcünün vazifesi yanında bir de milletvekili 
olduğumu ve kendisi kadar burada tenkitlere 
cevap vermek mütalâalarda bulunmak hak
kına malik olduğumu lütfen kabul buyursunlar. 
Kadro meselesi üzerindeki sözlerini tenkit diye al
madım. Kendilerinin de benim kadar ve hattâ ben
den daha fazla bildikleri pekâlâ olabilir, am
ma aşağı derecelerde alınacak kadroların yeni 
ilçelere gönderileceği yolunda Millet Kürsüsün
den bir mâna ifade edilmesinin doğru olamıya-
cağmı açıklamak içindir ki, bu kadronun nasıl 
tatbik edileceği hakkında mâruzâtta bulundum. 
Bu kadar mâruzâtta bulunmamı da lütfen ken
dileri çok görmesinler. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı ve Adalet Ba
kanı söz istediler. (Müzakere kâfi sesleri). 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSO-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlar, kısaca 
mâruzâtta bulunacağım. 

Memleketin nüfus teşkilâtı üzerinde dikkatle 
ve bugünkü ilmin ve medeni ihtiyaçların tale-
bedeceği şekilde memleketi teşkilâtlandırmak 
için içişleri Bakanlığnız bu yolda en ileri git
miş olan memleketlerin nüfus teşkilâtlarını, ka
nunlarını, mevzuatlarını tetkik ederek en ileri 
ve memleketimizin karakter ve bünyesine uygun 
bir Nüfus Teşkilât Kanunu hazırlamış ve Bü
yük Meclise sunmuştur. Bu kanun halen Ada-
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let Komisyonundadır. Bu kanun çıktığı zaman 
memleket gerek kadro itibariyle gerek bu nü
fus teşkilâtına vazife alacak olan arkadaşların 
dereceleri ile tatmin edilmiş olmaları itibariy
le, ileri derecede bir nüfus teşkilâtı olacağına 
itimat buyurmanızı rica ederim. 

Arkadaşlar, ilce teşkili formaliteleri üzerin
de sayın arkadaşlarım kâfi derecede durdular 
ve kanuni şartları izah ettiler Bendeniz bunun 
üzerinde ayrıca duracak değilim. Yalnız şunu 
işaret etmek isterim ki ; burada ilce teşkilâtı
nı muhtelif cephelerden tetkik buyuran ve bil
hassa idari teşkilât ve taksimat üzerinde müta-
talâalar yürüten sayın arkadaşların mütalâa
larının herbirinden en esaslı bir şekilde fayda
lanmış bulunuyorum. Bu husustaki çalışmala
rımda bunlardan da istifade edeceğim.Şunu ilâ
ve etmek isterim ki, kanuni formaliteleri ikmal 
eden idare arkadaşlarımız ile, Bakanlık teşkilâ
tında o vazifeyi omuzlarına almış olan arka
daşlar, sayın arkadaşlarımdan birisinin işaret 
buyurduğu idari coğrafya ilminin ne olduğunu 
bilmektedirler ve idari teşkilât kurulurken, 
idari coğrafya ilminin de müessir olacak esas
larını mutlak surette gözönünde tutmaktadır
lar ilce teşkili bu şekilde bilgili çalışmalarla ha
zırlanmakta ve tasarı halinde Yüksek tasvibi
nize sunulmaktadır. Bir noktayı daha işaret 
edeyim: Arkadaşlar; hepimizin gönlü ister ki 
bu memleketin kaç ilceli, kaç tane yüksek ida
re basamağı yapılacaksa tam mutlak ve, müte
kâmil bir plân yaparak ve bu plânları sene
lere taksim suretiyle huzurunuza gelelim ve 
tatbikata geçelim. 

Fakat arkadaşlar; böyle bir plânı hazır
lamak için bir taraftan çalışırken, birtaraf-
tan da halk hizmetlerini, halk ihtiyaçlarını, 
halk işlerini süratle görmek için bir takım 
zaruretler de doğmaktadır ki bu zaruretler bi
zi bazı ilçelerin teşkilinde acele etmeye mec
bur etmektedir. Bu acelede de hata etmemekte
yiz. Nihayet mevcut kadro ile 00 bin nüfuslu 
bir ilçenin, köyleri mesafe itibariyle merke
zine yakın dahi olsa. vatandaşların tapu iş -
lerini, nüfus işlerini ve diğer bütün işlerini 
görmeye imkân yoktur. Bütün Cumhuriyet dev
rinde şimdiye kadar teşkil ettiğimiz ve 1937 
senesinden itibaren Büyük Meclisin kabul etti-
tiği tahsisatla mevkii fiile konmuş olan yüz
lerce ilçenin bir tanesinin dahi hatalı teşkil edil-

. 1947 O : 2 
diğinc dair henüz bir şikâyet almış değiliz. 
Bunlar coğrafi esaslara uygun olmakla bera
ber, bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, halkın 
kendi isteklerine ve bilhassa pazar yerlerine 
yakın ve iktisadi şartlara da uygun olduğu için 
halk memnundur. İftiharla arzetmek isterim 
ki, Türk halkı ilce teşkilâtı kurulmasını idari 
adlî ve malî bütün devlet teşkilâtının biranev-
vel yanına getirilmelini istemektedir. Bunu 
hai.k'iı ve Büyük Meclisin bir direktifi olarak 
telâkki etmekte ve memlekete yeter derecede 
ilce biranevvel tesisi için çalışmaktayız, Sayın 
arkadaşlarım, bir noktaya daha işaret etmek 
isterim : Kemal Varınca arkadaşımızın çok ye
rinde ve isabetli olarak işaret buyurdukları 
Türkiye'nin 7 coğrafi mıntıkası üzerinde biz 
de tevekkül' etmekteyiz. Meselâ Karadeniz 
mmtakası şartlarına "'öre ve ihtiva ettiği 
tktisadi bölgeleri de nazara alarak idari teş
kilâtı ayarlaması üzerinde dikkatle durmakta
yız. Hemsin de bunlardan biridir. îş başı
na geldiğimiz v.aman Cumhuriyet devrinin 25 
senelik zamanına ait idari kanunları ile mevcut 
idare taksimatını ve teşkilâtını tetkik etmek 
ve bunların memleketin bu günkü ve yarınki 
ihtiyaçlarını karşılayıp karşılıyamıyaeak bir 
durumda olup olmadığını ve yapılmış olan 
tecrübelerin neticelerini bizzat onu idare eden
lerin, iş 1 aşında ve içinde mesuliyet alanla
rın ağzından işitmek için, hepinizin yüksek 
malûmu olduğu üzere, bir idareciler Kongresi 
topladık. Orada yalnız valiler ve kaymakamlar 
yer almadı arkadaşlar halkın seçtiği il Genel 
Meclisi ve Belediye meclisleri üyeleri; idare Hu
kuku profesörleri Bakanlıklar eskânı ee eski 
emekli vali arkadaşlarımız da yer aldılar. Ko
misyonlara ayrıldı, gerek teşkilât ve mülki 
taksimat ve gerekse mevcut kanunlar esaslı ola
rak tetkik edildikten sonra birtakım netice
lere varıldı. Bu kongreye ait tutanakları tab 
ettirmek üzereyiz. Oerek bu kongreden ve ge
rekse mütahassıslardan aldığımız mütalâalar
la kanunlarımızı hazırlamakta ve birer, birer 
Yüksek Meclise tevdi etmekteyiz, iyi bir yol 
da olduğumuza ve memleketin idari taksimatı
nı iyi bir neticeye isal etmekte bulunduğumuza 
eminiz. (Soldan alkışlar). 

A DALI-:T BAKANİ SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) -— Efendim Abdullah Yaycıoğlu arka
daş tek yargıçlı bazı ilçelerdeki adalet teşkilâ-
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tmna ihtiyaçları karaüıyamajaakta olduğunu ifa
de ettiler. Bu müşahedeleri yerindedir. Tek 
yargıçlı birçok ilçelerden aldığımız müracaatlar
da bilhassaiş hacmi büyük olanlar için yeni ba
zı tedbirlerin ittihazı lüzumuna biz da kaani ol
duk. Binaenaleyh gelecek seneki kadroların tan
ziminde bu ihtiyaçları karşılamaya gayret edece
ğiz. Esasen bu ilçelerde yargıç, yanlız sulh me-
vaddını görmekle iktifa etmez y hukukta olsun, 
cezada olsun, bir kısım asliye mevaddını rüyet 
vazifesiyle mükelleftir. Hattâ bazı hallerde 
sorgu ve yargıcı savcılık vazifesini de görür. 
Bû  kadar geniş yetkileri haiz. olan tek yargıcın 
yalnızbaşına bir ilce merkezinde vazife görmesi 
birtakım mahzurları davet etmektedir. Mahkeme* 
ı?.r f.ft(B̂ iftj|:̂ -)7j| Y^nibflfitan tanzimi işini fAMun 
el© Ahnış bulamıyoruz, tetkikatı bir hayli iler-
leniş olan bu tasarıda Adalet Teşkilâtının ilk ka
demesi olarak Asliye Teşkilâtını esas tutmayı 
zaruri gördük. Eğer bu proje Yüksek tasvibinize 
mazhsr olursa arkadaşlarımın ileri sürdüğü mah
zurlar ve endişeler kendiliğinden ortadan kalk
mış olacaktır. 

BAŞKAN — Yalnız Ahmet Tahtakılıç, söz al-
mjfi&r,. söz. veriyorum. 

AHMST TAHTAKI1>IC — Efeırâim vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Tasarının heyeti lumraâyesi 
hakkında başka söz istiyen yoktur. Madd»i*Ee #e. 
çilmeşjni .kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeniden 15 ilce kurulması hakkında kanun 

MAPPE 1. — Adları bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı (15) ilce lnıralmuştur. 

fil3ASTLL OmVKL 

İlçenin adı İli 

1 — Samandağ. 
• 2 — Çayıralan 
3 — KaEabudak 
4 — Mengen (Tütkbeşii) 
6 ~ Göney 
(r— Eeeîboriu 
7—Ye#Miio-
8 — Çaıwa»dı 

Hatay 
Yozgai 
Sivas 
Bolu 
Denirir 
Isf&vta 
Kayseri-
Nf$I* 
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ilçesin^ adı 

9 — Gazipaşa 
10 — Çaykara 
11 — Germencik 
12 — Fındıklı (Viçe) 
13 — Kınık 
14 — Kiraz 
15 — Karahöyük (Hacıbektaş) 

İli 

Antalya 
Trabzon 
Aydın 
Çoruh 
İzmir 
İzmir 
Kırşehir 

BAŞKAN — Bu madde 
vardır. Okutuyorum. 

hakkında üç önerge 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelde üç 

numarada gösterilen eski (Ümraniye) yerine il
ce olarak teklif edilen (Karabudak) isminin (İm
ranlı) olarak değiştirilmesini rica ederiz. 

Sivas Milletvekili Kars Milletvekili 
N. Ergili A. Eyidbğari 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketin birçok yerlerinde Karahöyük 

adına rastlanmaktadır. İltibasa yer bırak
mamak için Kırşehir İlinde teşkil edilecek olan 
ilçenin, igoıinin tarihî adı olan (Hacıbektaş) 
olarak ipkasım teklif ve rica ederiz. 

Bolu Kocaeli Kırşehir 
î. Yal$6r ö . j y a u t. H. fesjfecıoğlu 

E a ş â b Yoa«*d 
Nihat Erdem Z. Arkan 

Yüksek Başkanlığa 
Osmanlı tarih^tte girmiş re dnny-ft taı*ihme 

geçmiş ve hattâ bn^ia* kada»- Hacıbektaf diye 
anılmakta olan yesr- ilete meıkezinin Karahö
yük'e tahvil ve tebdilinden vazgeçilerek Hacı 
bektaş olarak bırakdmasıni arz ve * teklif ede
rim. 

Erzincan 
Abdtilhair Fırat 

BAŞKAN—• önergelerin ikisi aynıdır. 
Tekra* okutuyorum. 
(Naü* Ergini <Swa*) v^ Akif Eyidöğan 

(Kars) m önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN— Karahöyük adının İmraniye ile 

değiştirilmesini kabul «denler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

(İsmail Hakkı Baltaeıoğlu (Kırşehir) ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hacıbektaş ismini kabul eden> 

- » — 
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İer ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashihlerle oyunuza arzeiyorum, 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ~- Bağlı (2) sayılı cetvelde de
rece, görev ve adı ve sayıları gösterilen kadrolar, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
Bakanlık ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenleı- ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . T. 1948 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Rtmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler ... Rtmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

16. — Yüzde be§ faizli Hazine Tahvilleri ih
racına dair olan Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/88) [1] 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere ^geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. -

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
olan Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmeği 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 2 . VI . 1941 tarihli ve 4060 
sayılı Kanunun (1) nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bankalar 2999 sayılı Kanunun 26 ve 31 ve 
ortaklıklar, Ticaret Kanununun 462 nci maddesi 
gereğince ayırmaya mecbur oldukları karşılık 
ve ihtiyatlar mukabilinde senedat cüzdanların
da Devlet iç istikraz tahvilleri bulundurmakla 
ödevlidirler. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 

[1] 181 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr, 
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MADDE 2. — Aynı kanunun dördüncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Birinci ve ikinci maddeler gereğince Devlet 

iç istikraz tahvillerine yatırılacak paralar ha
ziran ve aralık ayları sonlarında yapılacak altı 
aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktarlar üze
rinden hesaplanır. Yüz liradan aşağı kesirler 
hesaba katılmaz. 

(ieqcn fıkradaki altı aylık hesap özetlerine 
göre veya Maliye Bakanlığının izni alınarak 
Olağanüstü sebeplere dayanılmak suretiyle tah
villerin azaltılması gerektiği hallerde, sahiple
ri, bu tahvilleri piyasaya satmakta ve dilediği 
şekilde elden çıkarmakta serbesttir. Sahipleri 
istediği takdirde sözü geçen tahviller, ihraç be
deline işlenmiş faizin ilâvesiyle elde edilecek kıy
met üzerinden Amortisman Sandığınca derhal 
satınalınır. 

Altı aylık hesap özetlerine göre yeniden tah
vil satmalınması gereken hallerde, ilgililer, 
bunları hesap özetlerinin ilişkin bulundukları 
süreleri kovalıyn üç ay içinde Borsadan veya 
dilediği yerlerden tedarik edebileceği gibi 
Amortisman Sandığı da ihraç bedeline işlemiş 
faizinin ilâvesiyle elde edilecek kıymet üzerin» 
den ihtiyâç miktarında'Devlet iç istikraz.tahvili 
satmaya mecburdur. 

Borsa dışında yapılacak alımlar borsa fiya-
tını geçemez. . .; 

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — .Aynı kanunun 3, 5, 6 ve 7 nci*-' 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE.— 406Q sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesi gereğince banka ve ortak
lıklarla Emekli Sandıklarına veya Emekli ve 
Yardım sandıklarına verilmiş bulunan % 5 fa
izli Hazine bonoları 4938 sayılı Kalkınma istik
raz Kanununun 2, 3r 4, 5, 6, 7 ve 8 nci madde
lerinde yazılı şartlar dairesinde ve yıllık faiz, 
itfa süresi ihraç fiyatı ve diğer şartları 4938 sa
yılı Kanun hükümlerine uygun olarak çıkarılmış 
bulunan Kalkınma istikrazı birinci tertip tah
villerinin aynı olmak üzere çıkarılacak 250 mil-

I yon liralık Hazine tahvilleriyle değiştirilir. 

- 8 2 — 
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BAŞKAN — Geçici maddeyi kabul edenler... 

Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Beşinci maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündem bitmiştir. 
Haziranın 9 ncu Pazartesi günü saat 15 te 

toplanılmak üzere oturum son verilmiştir. 
Kapanma saati : 20 



T. B. M. M. Basımevi 



S Sayısı: 157 
Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/59) 

2 . VIII . 1946 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı îtleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 4/3953 

G. No. 6/2063 
~ __ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sinob Avukatlarından Necati Memişoğlu'nu tahkir ettiği iddia olunan Cevdet FCerim încedayı'nm 
hâlen Sinob Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nci maddesine, göre gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 16 . VIII . 1946 tarihli ve 222/68 sayılı tezkere 
ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/59 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Necati Memişoğlu'nu tahkir etmekten suç
lu sanılan Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 
fncedayı 'rıııı Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 22 Ağus
tos 1946 tarihli ve 4/3953 - 6/2063 sayılı tezke 
resiyle ilişikleri Komisyonumuza havale edil
mekle İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince 
incelenmek üzere Hazırlama Komisyonuna ve
rildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda : Cevdet Kerim încedayı'-
ya isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu itibarla "İçtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
1. Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
N. Küçüka 

îsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

>S'. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Malatya 

»Şy. Tugay 
Rize 

Dr. S. A. Dilemre 
Seyhan 

22 . V . 1947 

E 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İstanbul 
F. H. Demircili 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Samsun 
H. Çakır 
Seyhan 

K. Çelik A. M. Yegena 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

, O. Behattı 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

îzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
.V. A. Kansu 

Konya 
II. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S. Sayısı: 158 
Tekirdağ eski Milletvekili Rahmi Apak'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla

rından kurulan Karma Komisyon raporu (3/11) 

~~'""' T. C. ~~ • — - - - . -
Başbakanlık 

Yazıişleri ve Sicil Müdürlüğü 4 . V . 1946 
özel No. 4 -1881 

O. No. 6 -1166 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman'ı tahkir ettiği iddia olunan Rahmi Apak'in 
hâlen Tekirdağ Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre ge
reken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 20 - IV . 1946 tarihli ve 123/22 sayılı 
tezkere örneğinin, ekleri olan kâğıtlarla birlikte ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
$. Saraçoğlu 

/ Karma Komisyon raporu 

f. B. M. M. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 22, V . 1947 
Esas No. 3/11 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

19 ve 22 Eylül 1945 tarihli Tanin gazetele
rinde yayınladığı iki yazı ile Vatan Gazetesi 
Başyazarı Ahmet Emin Yalman'ı tahkir eyle
mekten suçlu sanılan Tekirdağ Milletvekili 
Rahmi Apak'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 4 
Mayıs 1946 tarihli ve 4/1881 - 6/1166 sayılı tez
keresiyle ilişikleri Komisyonumuza havale edil
mekle içtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince 
Hazırlama Komisyonuna verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapor ve 
dosyanın Komisyonumuzca da incelenip görü
şülmesinden sonra, suçlu sanılan Rahmi Apak'm 
halen milletvekili olmaması dolayısiyle hakkın
da bir işlem yapılmasına mahal görülmediğinden 
dosyanın Hükümete iadesine karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından Bu rapor 
kurulan Karma Komisyon Baş. Sözcüsü 

Ankara Ankara 
/. Eeğü ff. O. Bekata 

Kâtip 

Denizli 
N. Kiiçüka 

İsparta 
R. Güllü 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Kırklareli 
Dr. F. TJmay 

Malatya 
Ş. Tugay 

Rize 

Antalya 
N. Aksoy 

Diyarbakır 
F. Kalfagü 

İstanbul 
F. ff. Demirelli 

Kayseri 
R. özsoy 

Kırşehir 
>Sf. Kurutluoğlu 

Manisa 
K. Coşkvnoğln 

Samsun 
Dr. S. A. Dilemre ff. Çakır 

Seyhan 
K. Çelik 

Seyhan 
A. M. Yegena 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

İzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
ff. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 

Samsun 
Dr. S. Konuk 

Trabzon 
R. Karadeniz 





S. Say i sı: |59 
Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berksoy'un Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko

misyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/12) 

T. c. * ; " - : : ; * ' > ' . " • ı -•*'* i ' j ^ AV * * * - -

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 10 .VI. 1046 
ÖseZtfo. 4-2571 

O. No. 6-1484 ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adil lltekin'i tahkir ettiğinden ve dövdüğünden şikâyet olunan istanbul Milletvekili Dr. Kemal 
Cenap Berksoy hakkında Anayasa'nın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet 
Bakanlığından alınan 29 . V . 1946 tarihli ve 38/162 sayılı tezkere örneği ile hazırlık soruşturması 
kâğıtlarının ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
" ; " i • ; ' '•'•', Ş- Saraçoğlu 

Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 22. 7.1947 
Esas No. 3/12 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Adil lltekin'i döğmek ve hakaret etmekten 
suçlu sanılan Yozgad Milletvekili Dr. Kemal 
Cenap Berksoyun Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
10 Haziran 1946 tarihli ve 4/2571 - 6/1484 sa
yılı tezkeresiyle ilişikleri Komisyonumuza ha
vale edilmekle İçtüzük'ün 178 nci maddesi gere
ğince incelenmek üzere Hazırlama Komisyonu
na verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda : Dr. Kemal Cenap Berk
soy'a isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşılmıştır. 

Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi ge-
reğeince bu hususta yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutay'in yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/. Ezğü 

Kâtip 
Antalya 
N. Aksoy 

Denizli Diyarbakır 
N. Küçüka F. Kalfagü 

İsparta İstanbul 
R. Güllü F. H. Demirelli 
Kayseri Kayseri 

8. A.Feyzioğlu R. özsoy 
Kırklareli . Kırşehir 

Dr. F. Umay S. Kurutluoğlu 
Malatya Manisa 

§. Tugay K. Coşkunoğlu 
Bize Samsun 

Dr. S. A. Dilemre H. Çakır 
Seyhan Seyhan 
K. Çelik A. M. Yegena 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

H. 0. Bekata 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

İzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
H. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S. Sayısı: 160 
Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon raporu (3/70) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 3.1, 1947 
özel No: 4-6104 

G. No: 6-14 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kozlu Belediyesince Toprak Mahsulleri Ofisinden Belediye ihtiyacı için alınan unun bir kısmını 
tahsis edilen gaye dışında sarfettiklerinden dolayı haklarında son soruşturmanın açılmasına karar 
verilmiş olanlardan Sabri Koçer'in Milletvekilliğine seçilmiş olmasına binaen hakkında Anayasa'nın 
17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 24 . XI I . 1946 
tarih ve 295/96 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Karma Komisyon raporu 
T. B. M. M. 

Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon 

Esas No. 3/70 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Kozlu Belediyesince Toprak Mahsulleri Ofi
sinden Belediye ihtiyacı için alınan unun bir 
kısmını tahsis edilen gaye dışında sarfettiğin-
den dolayı suçlu sanılan Zonguldak Mille vekili 
Sabri Koçer'in Milletvekilli dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 4/6104 -
6/14 sayı ve 3 .1 .1947 tarihli tezkeresiyle ili
şikleri Komisyonumuza havale edilmekle İçtü
zük'ün 178 nei maddesi gereğince incelenmek 
üzere Hazırlama Komisyonuna verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda: Sabri Koçer'e isnat olu
nan suç Anayasanın 12 ve 27 nei maddelerinde 
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nei maddesi ge
reğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/ . Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
AT. Küçüka 

İsparta 
H. Güllü L 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Malatya 

8. Tugay 
Rize 

Dr. 8. A. Dilemre 
Seyhan 

22. V. 1947 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İstanbul 
. U. Demirelli 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kırşehir 
8. Kurutluoğlu 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Samsun 
H. Çakır 
Seyhan 

K. Çelik A. M. Yegena 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

/ / . O. Bekata 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
8. Sağıroğlu 

İzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
/ / . Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. 8. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz. 





S. Sayısı: 169 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1/162) 

T. C. 
Başbakanlış 

Muamelât Umum Müdürlüğü 16 . IV . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71/773, 6/1074 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunce 4 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne 4515 sayılı Ka
nunla 60 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmek hususunda verilmiş 
olan yetki, 4903 sayılı Kanunla, Bakanlar Kurulunca, onanacak programına tevfikan çeşitli ih
tiyaçlara tahsis edilmek ve yıllık ödeme miktarı 12 milyon lirayı geçmemek ve ençok on beş yıl
da ödenmek üzere 140 milyon liraya çıkarılmıştı. 

Bu yetkiye dayanılarak, sözü geçen Genel Müdürlükçe şimdiye kadar 79 465 000 liralık çeşitli 
yüklenmelere girişilmiş ve 60 535 000 liradan ibaret bulunan mütebaki miktar için de gerekli yük
lenmelere giirşilmesi derderst bulunmuştur. 

Ancak, bidayette 140 milyon lira. ile sağlanmak üzere iş programı içine alınan Demiryolu ih
tiyaçlarının, yabancı memleketler piyasalarında, husule gelen fiyat farkları sebebiyle, aynı mik
tar ve yetki içinde sağlanmasına imkân görülememektedir. 

Bu bakımdan programın tamamen tahakkuk ettirilebilmesi için; 
Lira 

204 200 000 Hariçten satmalı nacak muharrik ve müteharrik edevata, 
41 231 000 Atölyeler tesisatına ait olmak üzere ceman 

245 431 000 liranın ilâvesiyle, 140 milyon liralık yetkinin yıllık ödeme miktarı otuz milyon 
lirayı geçmemek ve ençok yirmi yılda ödenmek üzere 385 milyon liraya çıkarılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Bu yüklenmelerden doğacak Ödemelerin karşılığına gelince j 
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1047 yılında servise girecek olan yeni lokomotif ve vagonlarla Devlet Demiryolları Edevat 

Parkı takviye edilmiş olacağından; taşıma kapasitesinin bu sayede yılda 28 milyon tren kilomet
reye çıkaeağı ümit olunmaktadır. 1946 yılının son Kasım ve Aralık aylarında elde edilen gelirin 
bu aylarda yapılan tren kilometre ile mukayesesinde, son tarifelere göre hasılatın tren kilomet
reye düşen gelir miktarı 7, 18 liraya yükselmiştir. 

Mütaakıp yıllarda bu nispet muhafaza edilmek kaydiyle yapılabileceği umulan 28 milyon tren 
kilometreye nazaran 4908 sayılı Kanunla gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için veri
len yetkinin 88f> milyona ve yıllık ödeme miktarının da 80 milyon liraya çıkarılması halinde bah
sedilen artışla bu çıkarmalar tamamen karşılanmış olacaktır. 

MADDE 2. - 4908 sayılı Kaiminin ikinci maddesi, birinci madde gereğince girişilecek yük
lenmeler için faizleriyle birlikte aynı miktarı yani 140 milyon lirayı geçmemek üzere, Ulaştırma 
Bakanlığının izni ile bono çıkarmaya Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğüne yetki vermekte idi. 

Tasarının birinci maddesi ile geçici yüklenmelere girişme yetkisi 885 milyon liraya çıkarılmış 
olduğundan bono miktarının da bu nispette artmış olması sebebiyle bu ciheti açıklamak için sö
zü geçen ikinci maddenin de değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu hususları sağlamak amaciyle 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonunun raporu 

r . B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. î/162 
Karar No. 12 

29 . IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı 
Kanımda değişiklik yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
4 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan ve Komisyonumuza havale hu
yundan kanun tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 
IV . 1947 tarihindeki toplantısında, Ulaştırma 
Bakanı ve Devlet Demiryolları işletme İdaresi 
temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi. 

Gerekçesinde de belirtilmiş olduğu üzere, bu 
tasarının hazırlanmasını zaruri kılan sebebin: 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün muh 
taç olduğu ve yabancı memleketlerden satmal
ın ak zorunda bulunduğu edevat ve tesisatın, bah-
sigeçen memleketlerde fiyatlarının yükselmiş ol
masından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bilindiği 
veçhile, adı geçen Genel Müdürlük, bu maksat 
için, 24 . I . 1944 tarih ve 4515 sayılı Kanunla 

60 milyon liralık bir salâhiyet almış ve fakat 
harbin sona ermesi ve dış memleketlerden satm
alına imkanlarının artması üzerine bu salâhiyeti 
22 . V . 1946 tarih ve 4903 sayılı Kanunla 140 
milyon liraya çıkarılmıştı.. İmdi, yeni tasarı ile 
bu miktar :\^ milyon liraya çıkmaktadır. Ve 
yıllık (ideme haddi de 12 milyon liradan 30 mil
yon liraya yükselmektedir. 

Devlet Demiryolları İdaresi, ödemedeki bu 
artışı. 1947 yılında servise girecek olan yeni lo
komotif ve vagonlarla taşıma kapasitesinde hu
sule gelecek ferahlığın sasıyacağı gelir fazla-
siyle karşılıyabileceğine kaanidir. 

Komisyonumuz da, verilen izahatla bu kana
ate katıldığından tasarının aynen kabulüne oy
birliğiyle karar vermiştir. 

Ancak; bu vesile ile komisyonumuz, şu veya 
bu ihtiyaçlarının tedariki için yabancı memleket
lere kalabalık heyetler göndermek ve bu heyet
leri bazan pek uzun sürelerle o memleketlerde do-

( S. Sayısı : 169 ) 
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laştırmak usulünün hemen bütün Devlet idare ve 
müesseselerine sirayet etmiş bir moda haline gel
miş olmasının halkımız taraf nidan iyi karşılanma
dığını Hükümetin dikkat gözü önüne sermeği ve 
dış memleketlerden mubayaa işlerinde Devletin 
o memlektlerde mevcut temsil teşkilât ve organ
larından istifade edilmesini ve heyet göndermenin 
ancak pek zaruri hallere hasrolunmasını ve bu 
takdirde de aynı heyetin mütaaddit idare ve mües
seselerin ihtiyaçlarının tedarikine memur kılın
masını temenni etmeği yerinde ve faydalı mülâ
haza etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril-

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komis
yonu Başkanı 

Çoruh 
A. R. Erem 
Çanakkale 
B. Gökçen M. 
Kütahya 

A. Bozbay 
Ordu 

//. Gökdalay 

Sözcü 
Kars 

Ş. Karacan 
Edirne 

E. Ağaoğulları 
Niğde 

V. Sandal 
Samsun 

Y. Kalgay 
Kocaeli 

F. Balkan 

Kâtip 
Erzurum 

S. Altuğ 
Kayseri 
F. Seler 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Sivas 
H. Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas Na. 1/162 
Karar No, 81 

31 . T . 1947 

Yüksek Başkalığa 

4515 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca .kabul edilerek Başbakalığın 
10 Nisan 1947 tarih ve 6/1074 sayılı vasisiyle 
Yüksek Meclise sunulan ve komisyonumuza hava 
le buyur ulan kanun tasarısı, Ulaştırma Komis
yonu rapor iyi e birlikte komisyoumuzda Ulaştır
ma Bakanı Şükrü Koçak ve Maliye Bakanlığı Adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelendi. 

Tasarı, Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müddürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yıllara geçici yüklenmeye girişilmesi husu
suna dair bükümleri ihtiyva eden 4515 sayılı 
Kanunda yüklenme haddi ile senelik ödeme had
di miktarlarının bugünkü ihtiyaç' ve icaplara 
uygun bir şekilde, yükseltilmesi maksadiyle Hü
kümetçe hazırlanmıştır. 

Bilindiği üzere 24 . 1. 1944 tarihli ve 4515 sa
yılı Kanun, Devlet Demiryolları ve Limanarı 
İşletme Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan hat, 
köprü, liman, iskele, atelye, santral, istasyon, 
hangar, depo, emniyet teçhizatı, tesisat ve şebe
ke üzerinde telefon hatlarının yaptırılması, 
kurulması, genişletilmesi, yenilenmesi ve kuvvet
lendirilmesi ve muharrik ve müteharrik vasıta

larla deniz vasıtaları ve takım ve tezgâh satnalın-
ması için senelik ödeme miktarı sekiz milyon 
lirayı geçmemek üzere altmış milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye ve bunlar karşılığında bono çıkarmaya ilgili 
makamları yetkili kılıyordu. 

Harbin sona ermesi üzerine, Hükümetçe ha-
zırlalnan ihtiyaç programının uygulanabilmesi 
için yüklenmeye girişme yetkisinin 140 milyon 
liraya ve yıllık ödeme haddinin 12 milyon liraya 
çıkarılması gerekli görülmüş ve 22 Mayıs 1946 
tarih ve 4903 sayılı Kanunla bu hususta gerekli 
hükümler kabul edilmiştir. 

Komisyona verilen bilgilerden anlaşıldığına 
göre verilen yetkiye dayanılarak tasarının ha
zırlandığı tarihe kadar 79 465 000 liralık yük
lenmelere girişilmiş ve iş programında geri ka
lan kısımlar için de teşebbüsler ve konuşmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 

Harb sonunda, ihtiyacımız olan muharrik 
ve müteharrik vasıtalar, tesis cihazları ve malze
melerin memleket dışında satın alınması ve imal 
ettirilmesi hususundaki güçlükler arasında, ba
şarı sayılacak neticeler elde edilmekle beraber, 
bir taraftan harbden sonra dış memleketlerde 
bu gibi malların fiyatlarında görülen büyük 

( S. Sayısı : 169 ) 
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yükseliş diğer taraftan Türk parası kıymetinin 
ayarlanması sebebiyle döviz fiyatlarındaki ar
tışlar sebebiyle, ihtiyacımızın programda der
piş edilen para ile temini mümkün olamıyacağı 
ve programın uygulanması için daha 245 mil
yon liraya ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 
Hükümet bu sebeplerle, inceleme konusu olan 
kanun tasarısını Büyük Meclise sunmuş bulun
maktadır. 

l larb yılları içinde gerek askerî nakliyatı 
gerek yolcu ve eşya nakliyatını temin işini 
mahdut vasıtalarla son takatine kadar çalıştı
rılmak suretiyle ve büyük sıkıntılar içinde, gö
ren Demiryollarımızm acele ihtiyaçlarını har
bin sona ermesi üzerine sağlama zarureti açık 
bir hakikattir. Bugüne kadar muharrik ve 
müteharrik vasıtalar ihtiyacının mühim bir 
kısmı başarı sayılacak surette ve çeşitli kredi
lerden faydalanma imkânları da temin edilerek, 
satın alınmış veya ısmarlanmış bulunmaktadır. 
Dünya şartları, iş programının geri kalan kı
sımlarının sağlanmasını, memleketin iktisadi 
gelişmesi imkânlarını karşılama bakımından 
da bir başarı sayılacak durum arzetmektedir.. 
Demiryolları idaresinin ihtiyacın geri kalan kı
sımlarını da temin için gayretleri yanında, şe
bekenin geçen yıllara nazaran artan bir nakliyat 
ve binııetice artan bir gelir sağlaması memnu
niyetle kayda şayandır. 

Filhakika iş programının geri kalan kısım
ları için ümit verici sonuçlar verebilecek teşeb
büsler devanı etmektedir. 

Diğer taraftan 11)45 yılında 21 milyon tren 
kilometrelik bir çalışma imkânını bulan şe
beke, 1946 yılında çalışma kabiliyetini 22 mil
yon tren kilometreye çıkarmış ve 1947 yılının 
ilk üç ayında geçen yıla göre % 15 fazlalık 
sağlıyan çalışma kabiliyeti, 1947 yılında ça
lışmanın 25 - 26 milyon tren kilometreliğe çıka
cağını göstermiştir. Önümüzdeki günlerde ye

ni gelecek vasıtalar ve tamir atelyeleri cihazları 
ile takviye edilecek şebeke kudretinin, daha 
büyük bir inkişaf imkânını bulacağı ve iktisadi 
gelişmemizin ihtiyaçlarını hergün biraz daha 
fazla karşılıyabilme vaziyetini elde edeceğini 
haklı olarak ümit etmek yerinde olur. 

Çalışma kudretindeki bu gelişmenin İdare
ye, yılda 30 milyon lira raddesinde bir parayı, 
bu program karşılığı ödeyebilme kudretini 
vereceği tahmin olunmaktadır. 

Çeşitli kredilerden faydanılarak, kredi ile 
temin edilecek ihtiyaçların bu suretle yıllık 30 
milyon liralık bir ödeme ile temini mümkün ola
cağı anlaşılmıştır. Komisyonumuz yukarıda ya
zılı sebeplere binaen tasarıyı esas itibariyle ka
bul ederek maddeleri konuşmuştur. 

Birinci madde, Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

İkinci madde, Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuş yalnız şekil değişikliği 
yapılmıştır. 

Bu yetkinin Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesi 
ödeneklerinde gereken değişikliği sağlamak üze
re geçici bir maddenin tasarıya eklenmesi zaruri 
görülmüştür. 

Kamu t ayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

('. Elan 
Afyon K. 

M, Ashar 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

S. (Huy 
Mardin 

R. Erten 

Bu rapor Sözcüsü 
İzmir 

»S'. Dikme». 
Ankara 

(L Gölet 
Diyarbakır 
V. Dicleli 
Kastamonu 
,1/. ALuJm 

Niğde 
R. Gür soy 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

R, Âlpman 
Diyarbakır 

İ H. Tığrel 
İzmir 

M. Birsel 
Yozgad 

A. Sunf/ıır 

( S . Sayısı: 169) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları, için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı 

kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 24 . I . 1944 tarihli ve 4515 sa
yılı Kanunun 22 . V . 1946 tarihli ve 4903 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bakanlar Kurulunca onanacak programına 
göre Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü çeşitli ihtiyaçları için yıllık 
ödeme miktarı 30 000 000 lirayı geçmemek ve 
en çok 20 yılda ödenmek üzere 385 00 000 lira
ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeğe Ulaştırma Bakanı yetkilidir.. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler her yıl 
Bütçe Kanunlarına bağlı gider cetvellerinde ay- | 
rı bir bölüme konulacak ödeneklerle karşılanır. I 

MADDE 2. — 24 . 1 . 1944 tarihli ve 4515 .sa
yılı Kanunun 22 . V . 1946 tarihli ve 4903 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci madde gereğince girişilecek yüklen- | 
meler için faizleri ile birlikte birinci maddede 
yazılı miktarları geçmemek üzere bono çıkar-
maya Ulaştırma Bakanlığının izni ile Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü, çıkarılacak bonolara kefalet etmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. | 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

( 8. Say: 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4515 sayılı 
Kanunla değşitirilen ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci madde gereğince girişilecek yüklen
in eler için faizleriyle birlikte birinci maddede 
yazılı miktarları geçmemek üzere bono çıkarma
ya, Ulaştırma Bakanının izniyle, Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü ve çıkarılacak bonolara kefalet etmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin J(> 
nci bölümünün 4 ncü (4515 ve 4903 sayılı ka
nunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşı
lığı, bonoların itfa ve faiz karşılığı ile gümrük 
resmi, muamele vergisi ve başka giderleri) 
maddesine 18 milyon lira ek ödenek verilmiştir. 

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

: 169) 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
ff. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat #. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ye Tekel Bakanı 
T. Coikan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçmk 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş, Sökmenaüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakana 
F. Kurdejlm 

Ticaret Bakanı 
A. ît 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

E. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 169 ) 



S. Sayısı: 170 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesine dair olan 4844 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ulaş

tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1147) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . II . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Saıjt: 71/755, 6/491 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . İT . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Gerekçe 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hü
kümetçe onanacak programı gereğince yıllık ödeme miktarı on iki milyon lirayı geçmemek şartiy-
le yetmiş iki milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmek hususunda 4844 sa
yılı Kanunla verilmiş olan yetki, programdaki miktara ilâveten daha iki şilebin satmalmması ve 
7 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu karariyle dolar ve isterlin kıymetlerinim % 45 raddesinde yük
selmiş bulunması ve evvelce derpiş olunan uzun vâdelerle gemi satmalmması veya ısmarlanması 
tasavvurlarının tahakkuk etmemesi gibi âmiller ilâvesiyle maksadı temine kâfi gelemiyeceği ya
pılmış ve yapılacak sözleşmelere dayanan ödemenin dahi ilk yıllarda tekasüf istidadını göstere
ceği anlaşılmakta bulunmuştur. 

Bu sebeple 4844 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı on iki milyon liralık ödeme haddinin 
ilk yıllara (1947 - 1949) münhasır olmak üzere yirmi milyon liraya ve bunu mütaakıp yıllar için 
de on sekizer milyon liraya çıkarılmasına ve gelecvek yıllara geçici yüklenmeler için verilen yet
miş altı milyon liralık yetkinin de yüz on milyon liraya çıkarılmasiyle beraber yine aynı kanunun 
3 ncü maddesiyle Bakanlar Kurulunun kararı ve Maliye Bakanının kefaletiyle otuz yılı geçme
mek üzere istikrazlar yapmak ve bono çıkarmak hususunda verilen yetkinin de elli milyon lira
dan yetmiş milyon liraya yükseltilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. 

Bu tasarı ile artırılması teklif olunan yüklenme yetkisinin 1947 yılma ait kısmını karşılamak 
üzere bu yıl 23 ncü (4844 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler) bölümüne sekiz milyon 
lira ek ödenek verilmesi lâzım gelmektedir. 

Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle sermayesinin bir 
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mislini geçmemek üzere istikraz akdine ve bono ihracına yetki verilmiş olduğundan, sermayesi 
yeni yapılan tesislerle ve satın alman gemilerle artmış bulunan bu idareye yeniden ve ilâveten 
istikraz akdi ve bono ihracı için yetki verilmesi uygun görülmediği cihetle 1947 bütçelerinde 
mevcut açık ile bu defa istenilen ek ödenek dolayısiyle husule gelecek açığın mevcut yetki içinde 
kapatılması daha uygun görülmüştür. 

tlişik kanun tasarısı yukarıda yazılı ihtiyaçları karşılamak amaciyle hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. 1/147 
Karar No. 10 

20 .11 . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yünlenmelere girişilmesine dair 4844 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanmış ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılarak 
Komisyonumuza havale buyurulmuş olan ilişik 
kanun tasarısı, Ulaştırma Bakanı, Bütçe ve Ma
lî Kontrol Umum Müdürü de hazır oldukları 
halde incelendi. 

Filhakika, 4844 sayılı kanunla Devlet De
nizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve Hükümetçe 
hazırlanmış programına göre yıllık ödeme mik
tarı on iki milyon lirayı geçmemek şartiyle ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmek yet
kisi verilmiş ise de, Hükümet gerekçesinde dahi 
işaret edilmiş bulunduğu üzere, programına ilâ
veten daha iki şilebin satın alınması ve 7 Ey
lül 1946 da yapılmış olan « Devaluvasyon > do-
layisiyle dolar ve isterlin kıymetlerinin de % 45 
raddesinde yükselmiş olması ve bunlarla beraber 
uzun vâdelerle gemiler alınması veya ısmarlan
ması imkânlarının bulunmaması gibi sebepler 
yüzünden yukarıda sözü geçen 4844 sayılı Ka
nunla verilmiş olan yetkinin maksadı ve bugün
kü ihtiyacı temine yeter olmadığı anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılmış ve yapılacak sözleş
melere dayanan ödemelerin ilk yıllarda kaba
rık olması ve ihtiyaçların daha kısa vâdelerle 
sağlanması bakımlarından, sözü geçen yetkide 
(yukarı da açıklanmış olan ihtiyaçlara uygun 
şekilde) genişletici bir değişiklik yapılmasına 

zaruret bulunduğu Komisyonumuzca da kabul 
edilerek teklif tasarısının maddeelrinin müza
keresine geçilmiştir. 

Tasarıdaki yıllık ödeme miktarlarının 1947, 
1948 ve 1949 yılları için yirmişer milyon lirayı 
ve diğer yıllar için de on sekizer milyon lirayı 
geçmemesi kaydının, Hükümetçe onanmış pro
gramı gereğince tesbit edilmiş hesaplara dayan
dığı anlaşılmıştır. 

İlişik tasarının birinci maddesinde yükleme 
ve boşaltma tesisleri hakkında bir kayıt bu
lunmaması Komisyonumuzun dikkat nazarını 
çekmiştir. 

Gerçi, Kuruçeşme'deki kömür yükleme ve 
boşaltma tesisleri kısmen yapılmış ve biryan
dan da yapılmakta bulunmuş olduğu atelye ve 
bina vesaire gibi onarmaların Devlet Denizyol
ları bütçesinden yapılacağı tabiî görülmek ve 
İstanbul Limanında Bayındırlık Bakanlığınca 
meydana getirileceği hesaba katılmakla beraber 
4844 sayılı Kanunun birinci maddesinin metnin
de yazılmış olduğu gibi teçhizat kelimesinden 
sonra eski metinde olduğu gibi « gereçleri yük
leme ve boşaltma tesisleri ve teçhizatı > cümle
sinin ilâvesinde fayda mülâhaza edilmiş ve bi
rinci madde bu ilaveli şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin doğrudan doğ
ruya bir istikraz mevzuu olmadığı ve ancak bo
no esas ve prensipine dayandığı anlaşılmış ve 
bono işlerinin ise Bakanlar Kurulunun karar ve 
tasdikma lüzum olmadığına Komisyonumuzca 
da kanaat getirilmiş ve bu bakımdan ikinci 
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madde Hükümet tasarısında olduğu gibi aynen 
kabul edilmiştir. 

«4844» sayılı kanundaki 30 yıl müddetle ve
rilmiş olan istikraz salâhiyetinin kaldırılmış ol
masının da mütaahhit borçlarının istikraz sure
tiyle değil bona yolu ile ödendiğinden ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Tasarının geçici birinci maddesine gelince; 
evvelce 4844 sayılı Kanunla verilmiş olan (on 
iki milyon) liralık ödenek miktarının (yirmi 
milyon) liraya çıkarılması teklif edilmektedir. 
Bu teklife göre: 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Kanununa bağ
lı «A» işaretli cetvelin 23 ncü bölümüne 4844 
sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı olarak yukarıda sözü geçen miktarların 
farkı olan (sekiz milyon) lira ödeneğin ilâvesi 
komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarı
nın geçici birinci maddesi olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının geçici ikinci maddesine gelince: 
Esasen 1947 Bütçe açığı olan (7 265 440) lira ile 

bu defa ek ödenek olarak verilen (sekiz milyon) 
liranın tutarı bulunan (15 265 440) lira açığın 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları işlet
me Genel Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 7 . V I . 1939 tarihli ve 3633 sayı
lı Kanunun 32 nci maddesine dayanılarak kapa
tılması, komisyonumuzca da uygun görülmüş, 
ve sözü geçen Geçici ikinci madde ile diğer üçün
cü ve dördüncü maddeler dahi olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

işbu raporumuz ve ilişiği tasarı havalesi ge
reğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komis
yonu Başkanı 

Çoruh 
A. R. E rem 

istanbul 
8. Yürüten 

Niğde 

Bu Sözcü 

Samsun 
Y. Kalgay 

Kayseri. 
F. Seler 
Ordu 

Kâtip 

Erzurum 
S. Altuğ 

Kütahya 
A. Bozbay 

Ordu 
V. Sandal Dr. V. Demir H. Gökdalay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/147 
Karar No. 82 

Yüksek Başkanlığa 

31. V. 1947 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 
4844 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Başbakanlığın 18.11.1947 tarihli ve 6/491 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Ulaştırma Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Ulaştırma 
Bakanı Şükrü Koçak ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol ve Hazine Genel Mü
dürleri hazır oldukları halde incelenip görüşül
dü. 

Tasarı, Denizyolları idaresine her türlü ge
reç ve araç tedarik edebilmek üzere, gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye ve bu yük

lenmeler karşılığında bono çıkarmaya yetki ve
ren 4844 sayılı Kanunda, günün ihtiyaçlarının 
gerektirdiği değişiklikleri sağlamak maksadıyla 
Hükümetçe hazırlanarak Büyük Meclise sunul
muştu. 

Bilindiği gibi, harb yıllarında çok sıkıntılı 
bir hal almış olan deniz yolcu ve eşya nakliya
tında, en âcil ihtiyaçları karşılıyabilmek için 
bazı yolcu ve yük gemileriyle şehir hattı gemi
leri ve liman ve fabrika teçhizatı satmalmak 
üzere hazırlanan programın uygulanmasını sağ
lamak maksadiyle : 

a) Yıllık ödeme miktarı 12 milyon lirayı 
geçmemek üzere, 76 milyon liraya kadar gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmek hu
susunda Ulaştırma Bakanlığına yetki vermek; 
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b) Bu yüklenmelere karşılık 50 milyon li
raya kadar bono çıkarmak üzere Ulaştırma Ba
kanının muvafakatiyle Denizyolları Genel Mü-
dürlüdüğüne yetki tanımak; 

üzere gerekli hükümleri ihtiva eden 4844 
sayılı Kanun 30 . 1 . 1946 tarihinde kabul Duyu
rulmuştu. 

Hazırlanmış olan programın tatbiki yolun
da girişilen teşebbüsler sırasında programda 
derpiş edilen miktara ilâveten iki şilebin daha 
satın alınması imkânı hâsıl olmuş ve Türk pa
rası kıymetinin ayarlanması yolunda alınmış 
olan 7 Eylül 1946 kararları da dövizle satın 
alman malların Türk lirası karşılığının artmasını 
mucip olmuştur. Bu arada kredi ile ve uzun 
vâdelerle yapılacağı düşünülen siparişler ve sa-
imalmalarm, ümit edilen şekilde tahakkuku 
mümkün olamamış ve bu sebeple yapılacak öde
melerin ilk yıllarda fazla olacağı anlaşılmıştır. 
Hükümet tasarısında bu sebeplere dayanılarak; 

a) Gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisi
nin 110 milyon liraya, 

b) Yıllık ödeme miktarının 1947 - 1949 yıl
ları için yirmişer, geri kalan yıllar için onse-
kizer milyon liraya, 

c) Bono çıkarma yetkisinin yetmiş milyon 
liraya, 
Çıkarılması teklif edilmekte ve tasarı bu esas
ları sağlıyacak hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu tekliflerin 1947 yılı bütçesinde gerektir
diği değişikliklerde geçici iki madde halinde ta
sarıda yer almış bulunmaktadır. 

Ulaştırma Komisyonu, Hükümet teklifini ol
duğu gibi kabul etmiş, yalnız tasarının birinci 
maddesine (gereçleri yükleme ve boşaltma tesi
satı ve teçhizatı) kelimelerini ilâve etmiştir. 

Tasarının komisyonumuzda incelenmesi sı
rasında alman bazı gemilerin satmalına bedeli 
faiz ve donatım masrafları ile liman ve fabrika 
teçhiz bedellerinde fark hasıl olacağı ve Ameri
ka'dan programda tesbit edilen miktardan fazla 
olarak, iki aded yeni yolcu gemisi iki aded yük 
gemisi ve iki aded sarnıçlı gemi (Tanker) in 
elverişli fiyatlarla ve bir kısmının (ve bir ihti
male göre tamamının) kredi ile satın alınabileceği 
anlaşıldığı cihetle, bu yüklenmeye girme yet
kisi miktarının 150 milyon liraya çıkarılması ve 
yıllık ödeme miktarları ile bono çıkarma yet
kisinin ve 1947 bütçesinde yapılacak değişikli
ğin ona göre düzenlenmesi, Ulaştırma Bakanı ta

rafından Hükümet adına izah ve teklif edilmiştir. 
Denizyollarımızda yolcu ve eşya nakli işle

rinde, nakil vasıtalarının eksikliği yüzünden his
sedilmekle olan sıkıntı harb yıllarında çok faz
lalaşmış ve harb içinde tedariki mümkün olmı-
yan nakil vasıtalariyle liman ve fabrika teçhiza
tının, en acele ihtiyaçları mümkün mertebe kar-
şılıyacak surette harb sonunda derhal mubayaa
sına teşebbüs edilmesi hususunda, kaabili müna
kaşa olnııyaeak kadar aşikâr olan zaruret Büyük 
Meclisçe esasen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4844 sayılı Kanunun ve Denizyolları Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe Kanununda bu işler için 
12 milyon liralık ödeneğin kabulü, bu zarurete 
dayanmaktadır. 

İkinci dünya harbi sonunda, dünyanın sulh 
iktisadi nizamının gerekli iihtiyaçlarmı karşılı-
yacak derecede bulunmıyan deniz nakil vasıta
ları mevcutları arasından memleketimiz ihtiyaç
ları için, istenildiği şekil ve vasıfta vasıta satın 
alınması pek tabiî olarak, mümkün olmadığı 
gibi, sipariş suretiyle de istemle şartlarla vasıta 
tedariki de mümkün olamıyordu. 

Bunun yanında mubayaa ve sipariş suretiyle 
tedariki mümkün olabilecek vasıtaların fiyatları 
da satıcı memleketlere göre ve hattâ aynı mem
lekette kısa zamanlar içinde büyük farklar da 
arzetmekte idi. 

Komisyonda yapılan konuşmalarda, ilgililer 
tarafından yapılan açıklamalardan şu bilgiler 
edinilmiştir: 

Hazırlanan ihtiyaç programına göre ve 4844 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapı
lan teşebbüsler neticesinde bugünkü durum şu 
suretle tesbit edilebilir: 

Yük gemileri: 
Amerika'dan kredi ile altı yük gemisi satm-

almmış ve bunlar memleketimize gelmiştir. Bun
lardan başka Amerika'dan (Viktori) tipi iki yük 
gemisinin kredi ile iki sarnıçlı geminin peşin ve
ya kredi ile satmalmması müzakereleri yapıl
maktadır. İsveç'ten yeni.iki şilep satmalmmış-
tır. Bunlardan biri memleketimize gelmiştir. 
İkincisi hali inşadadır. 1948 de teslim edilecektir. 

Yolcu gemileri : 
Amerika'dan istanbul gemisi peşin para ile 

satınalmmıştır, memlekete gelmek üzeredir. Bu
nun bir eşi ile diğer iki yolcu gemisinin ve iki 
motorlu geminin peşin veya kredi ile satmalın-
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ması müzakereleri yapılmaktadır. 
İtalyan Ansaldo Fabrikalarına altı büyük ve 

iki küçük (Marmara hattı için) yolcu gemisi si
pariş edilmiştir, inşaat başlamak üzeredir. On se
kizinci aydan itibaren teslimlerine başlanacaktır. 
Bedelleri (1947 -1949) yılları içinde ödenecektir. 

Şehir hattı gemileri : 
Altı gemi Holânda Fabrikalarına sipariş edil

miştir. Diğer altısı için müzakere ve teşebbüsler 
devam etmektedir. 

Liman ve fabrika teçhizatı: 
Kuruçeşme kömür deposu tesisatına başlan

mıştır. Liman ve fabrikaların teçhizat malzeme
leri peyderpey mubayaa ve sipariş edilmektedir. 

Yukarıda gösterilen gemilerden Amerika'
dan satınalınan ve satınalınma müzakeresi yapı
lan gemilerin tedariki için ilgili daire ve memur
larımızın gayretlerinin Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti ve ilgili memurlarının kıymetli 
yardımlarına mazhar olduğu, burada şükranla 
kayda şayandır. Bu suretle 1946 da tesbit edilen 
programa ilâveten dört şilep, iki tanker ve iki 
yolcu gemisinin mubayaasına girişilmiş ve bun
lardan ikisi halen alınmıştır. 

Mubayaa ve sipariş fiyat ve şartlarının harb 
sonu dünya şartlarına göre elverişli olduğu an
laşılmaktadır. 

Bu sebeple Komisyonumuz, gelecek yıllara 
geçici yüklenme yetkisi haddinin yükseltilmesi 
yolunda tasarıda ve Komisyonda yapılan Hü
kümet teklifi memleket ihtiyacının karşılana
bilmesi bakımından esas ve miktar itibariyle 
kabule şayan görmüştür. 

Alman izahata göre: 
isveç'ten alman (ödemiş) şilebi ile Ameri

ka'dan alman (İstanbul) yolcu gemisi bedelle
rinin tamamı ve İsveç'te sipariş üzerine inşa 
edilmekte bulunan (Trabzon) şilebi ile Ameri
ka'dan bedelleri on yedi yılda ödenmek üzere 
alınan altı şilebin ilk taksiti ve Holânda'ya si
pariş edilen şehir hattı gemilerinin ilk taksit
leri ve satınalınan teçhizat bedellerinin tama
mı, Kuruçeşme tesisatının bir kısım bedeli 
ödenmiş bulunmaktadır. 

Programın uygulanması gideri olarak 1946 
yılında ödenen miktar 15 milyon küsur liradır. 

İsviç'te inşa edilmekte olan (Trabzon) şile
binin bakiye bedeli 1948 yılında, Holânda'ya 
ısmarlanan şehir hattı gemilerinin bakiye be
delleri 1947 ve 1948 yıllarında, İtalya'ya sipa

riş edilen yolcu gemilerinin bedelleri 1947 - 194Ö 
yıllarında ödenecektir. 

Amerika'dan alınması halen müzakere edil
mekte olan diğer dokuz geminin bedelleri kıs
men peşin, kısmen taksitle ödenecektir. Bu 
gemiler bedellerinin ödeme şartlarının katî'ola
rak tesbiti şekline göre, senelik ödeme haddi 
esası dâhilinde şehir hattı gemilerinden diğer 
altısı ile liman ve fabrika teçhizatı ihtiyaçları
nın satmalmması ayarlanacak ve bunlar ni
hayet 1949 yılında tamamlanmış olacaktır. Yu
karıdaki izahata göre istenilen 150 milyon lira
ya kadar yüklenmeye girişme yetkisi ile temin 
edilmesi düşünülenler şu suretle hulâsa «edile
bilir. 

Lira 

111 456 000 Muhtelif nevi ve çapta 38 gemi 
(14 ü yolcu posta vapuru, 10 u 
yük gemisi, ikisi sarnıçlı gemi, 
12 si şehir hattı gemisi) 

17 500 000 Liman tesis, ve teçhizat vasıtaları 
17 500 000 Tersane tesis ve teçhizleri 

3 544 000 Muhtelif araç ve gereçler 

150 000 000 Yekûn. 

Denizyolları Genel Müdürlüğü bütçelerine 
bu kanunda kabul edilecek yıllık ödeme mik
tarı hadleri içinde konacak ödeneklerden, ida
renin normal gelir ve yeni vasıtaların sağlı-
yacağı gelir fazlalariyle karşılanamıyacak mik
tarı, İdarenin bono ihracı suretiyle yapacağı 
borçlanmalarla karşılanacaktır. 

Bu programın uygulanmasının bilhassa ilk 
üç yıl için gerektirdiği dövizin, halen mevcut 
döviz imkânları dış seferlerin inkişafı ile sağ
lanacak veya tasarruf edilecek dövizler ve ay
rıca sağlanacak kredi ve istikrazlar ve Hazi
nenin diğer malî imkânları ile karşılanabile
ceği ve ilk üç yıldan sonraya taallûk eden tak
sitlerin gerektireceği döviz miktarının da nor
mal imkânlar ile karşılanacak had dahilinde 
bulunacağı anlaşılmıştır. 

Yukarıda izah edilen sebeplere binaen Ko
misyonumuz tasarıyı ve Hükümetin Komisyon
daki son teklifini esas itibariyle kabul ederek 
maddelerin konuşulmasına geçilmiştir. 

Birinci madde; Yukarıda izah edildiği 
üzere gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisi 
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İuÛ milyon liraya yılİık ödeme miktarı 1947 
den başhyarak üç yıl için otuz beşer milyon ve 
geri kalan yıllar için yirmi yedi milyon lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Maddeye Ulaştırma Komisyonunca eklenen 
cümle ile bu cümleye (Taşıma) kelimesinin de 
eklenmesi hakkındaki Hükümet teklifi uygun 
görülmüş ve madde vuzuhu sağiıyacak şekilde 
yazılmıştır. 

Yüklenmenin gelecek yıllara geçme müdde
tinin 30 yılı geçmiyeceği madde metninde tas
rih edilmiştir. 

İkinci madde; Denizyolları İdaresinin bono 
ç ı k a r ı p yetkisinin bir şekilde ve bir kanun 
hükmü içinde tesbit edilmesi daha uygun ola
cağı düşünülmüş ve bu yetkinin Denizyolları 
den el Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 3633 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hük
mü içerisinde tesbit edilerek, bu madde ile 
verilen yetki 90 milyon lira artırılmış ve mad
de ona göre yeniden yazılmıştır. 

Geçici birinci madde; 1947 yılı bütçesinde 
mevcut olan 12 milyon lira ödeneğe, bu yıl için 
ödeme miktarı haddi olan 35 milyon liraya ib

lâğ edilmek üzere 23 milyon lira ek Ödenek 
verilmek suretiyle düzeltilmiştir. 

Geçici ikinci madde; Bu tasarının ikinci 
maddesine uygun şekilde ve konan ek ödenek 
miktarına göre rakam da düzeltilmek suretiyle 
kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

F. Öymen N. C. Akkerman C Gölet 
Aydın Balıkesir Afyon K. 

R. Alpman E. Altan M. Aşkar 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

S. T. Arsal V. Dicleli 1. H. Tigrel 
Diyarbakır İzmir Kastamonu 

£»\ Vluğ S. Dikmeyi M. Akalın 
Kırşehir Mardin 

Ş. Tor gut K. Erten 
Niğde Yozgad 

İt. Gür soy A. Sungur 
>• * •» • 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 30 . 1 . 1946 tarihli ve 4844 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(Hükümetçe onanacak programı gereğince yıl
lık ödeme miktarı (1947 - 1949 yılları için yir
mişer milyon, geri kalan yıllar için on sekizer) 
milyon lirayı geçmemek üzere Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce 
yapılacak, yaptırılacak ve satın alınacak gemi
ler, tarak dubaları, havuzlar, gemi yapma ve 
onarma tersaneleri, teçhizat ve çeşitli gereçler 
için yüz on milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Bakanı 
yetkilidir.) 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞ-
TİRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li~ 
manian İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 30 . I . 1946 tarihli ve 4844 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

(Hükümetçe onanacak programı gereğince 
yıllık ödeme miktarı 1947 - 1949 yılları için yir
mişer milyon, geri kalan yıllar için on sekizer 
milyon lirayı geçmemek üzere Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce 
yapılacak, yaptırılacak ve satmalmacak gemiler 
tarak dubaları, havuzlar, gemi yapma ve onar
ma tersaneleri, teçhizat gereçleri, yükleme ve 
boşaltma tesisleri, teçhizatı ve çeşitli gereçler 
için yüz on milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Ba-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 sayılı 
Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — 30 . 1 . 1946 tarihli ve 4844 sa

yılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Hükümetçe onanacak programı gereğince 
yıllık ödeme miktarı 1947 - 1949 yılları için 
35 er milyon, geri kalan yıllar için 27 şer mil
yon lirayı geçmemek ve en çok otuz yılda öden
mek üzere Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünce yapılacak, yaptı
rılacak ve satmalmacak gemiler, tarak duba
ları ile, havuzlar, gemi yapma ve onarma ter
saneleri ve yükleme, boşaltma ve taşıma tesis
leri, teçhizleri ve çeşitli araç ve gereçler için 
150 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Ulaştırma Bakanı yet
kilidir, 
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MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1 nci madde konusuna giren iş
lere mahsus olmak üzere Ulaştırma Bakanının iz
ni ve Maliye Bakanının kefaleti ile faizleriyle 
birlikte yetmiş milyon liraya kadar bono çıkarma
ya yetkilidir.) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 23 
ncü (4844 sayılı Kanun gereğince girişilecek yük
lenmeler karşılığı) bölümüne sekiz milyon lira ek 
ödenek verilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

(Açık olan 15 265 440 lira Devlet Denizyol
ları ve Devlet Limanları İşletme Umum Müdür
lüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine dayanılarak yapılacak borçlan
malarla kapatılır.) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. tökmen 
Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. O. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Miillî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
ff. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Ulaş. K. 
kanı yetkilidir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

4 ncü maddesi 
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MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

12. V I . 1939 tarihli ve 3633 sayılı. Kanu
nun 32 nci maddesinde yazılı borçlanma ve bo
no çıkarma yetkisi birinci madde konusuna gi-
rcıı işlerde de kullanılmak üzere 90 milyon lira j 
artırılmış ve borçlanma süresi otuz yıla çıka
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yı
lı Bü.tçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
23 neü (4844 sayılı Kanun gereğince girişile
cek yüklenmeler karşılığı) bölümüne 23 000 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Açık olan 30 205 440 lira 3G33 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesine dayanılarak yapılacak 
borçlanma ve bono çıkarma suretiyle kapatılır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı 





S. Sayısı: 171 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'ın Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/11) 

27 . IX . 1946 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Askerî Fabrikalar işçilerinden olupta «A» kısmına mensup olanlardan; aharın yardımına 
muhtaç olacak derecede birinci veya ikinci derecede malûl olan bazı işçilerin 3575 sayılı Kanun 
hükümlerine göre; hesap edilen tazminat kendilerine verilmiş isede; daimî bir gelire mazhar ola
madıklarından; bu tazminatı bizzarur sarfedenlerin: Sefalete düştükleri görülmekte ve bunlardan 
isimleri bağlı listede gösterilen dokuz kişi bugün sefil bir halde sürünmektedirler. Bunlar; Ordu
muza Silâh ve Mühimmat yapmak işlerinde içtinabı gaynkabil birer kazaya uğrayarak bu hale 
düşmüşlerdir. Gerek bunları; bugün içinde yuvarlandıkları bu sefaletten kurtarmak ve gerekse; 
bundan sonra bu gibi kazalara mâruz kalacaklara da daimi bir gelir - Tekaüt maaşı - verilebilmesi 
için 3575 sayılı kanunda bu günkü icaplara göre bir tadilât yapılması zaruridir. Buna ait gerekçe 
ile kanun tasarısı bağlı olarak arz ve takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili 
E. Durukan 

v : , . " " ; " : " I * , * Gerekçe 

1939 senesinde Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş oları 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı teşkili hakkındaki Kanun bilindiği üzere mensuplarını iki kısma ayırmaktadır. 

«A» kısmı : Subay ve Askerî memurlarla bu fabrikalara ilk alman işçilerdir ki bu işçiler beş 
senelik bir müddetten sonra idarelerine nâfi oldukları anlaşıldığı takdirde daimî sınıf olan «B» 
kısmına nakil edilirler. 

Kanun hükümlerine göre «A» kısmı mensuplarına sağlanan yardım ve faydalar şunlardır: 
1. — Hastalığa karşı sigorta, 
2. —• Kazaya karşı sigorta, _ , s 

3. — Maluliyete karşı sigorta. 
Bu sigortalardan mevzuumuza giren hâdise kaza sigortasıdır ki yine kanun hükümlerine 

göre bunlara yevmiyelerinin (Birinci derece maluliyette 700 ikinci derece maluliyette 600 misli ve 
sandığa kaza tarihine kadar terk ettikleri pirimleri de) iki misli verilmek suretiyle fabrikalardan 
çıkarılmalarını âmirdir. 

Bağlı listede isimleri yazılı 9 şahsın da bu kanun hükümlerine göre tazminatları verilerek ida
reden alâkaları kesilmiş olan kazazedelerdir. 

Listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere bunların kazaya mâruz kaldıkları tarih Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulmuş olan 4772 sayılı (İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları) 

Kanunun un neşrinden evveldir. Çünkü bu kanunun 83 ncü maddesi her ne kadar bu kanunun 
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askerî fabrikalarda tatbik edilmiyeceğini âmir ise de son fıkrası yapılacak yardımların bu kanunun 
tâyin ettiği hadlerden aşağı olmıyacağım da göstermiş olduğundan eğer bu zavallıların mâruz kal
dıkları kaza bu kanunun neşrinden sonra vukubulmuş olsa idi bu maddeye istinaden kendilerine da
imî bir gelir bağlanacağı gibi ve eğer askerî fabrikalardaki hizmetleride beş seneyi doldurmuş olup 
da idarece yukarıda izah edilen daimî sınıf olan «B» kısmına nakil edilmiş olsalardı yine daimî bir 
gelire sahip bulunacaklardı. 

Her iki halde de ve sırf talihsizlikle tavsif edilebilecek bir tesadüf eseri olarak daimî gelir elde 
edemiyen bu dokuz zavallının bugünkü ve yarınki halleri Büyük Meclisin bunlar hakkında bir ati-
fet göstermesini icabettirmektedir.. Çünkü Büyük Meclisçe de bilindiği üzere bu dokuz vatandaş or
dunun silâh ve mühimmatını imâl uğrunda çalışırlarken duçar oldukları içtinabı gayrikabil ka
za neticesi bu günkü duruma düşmüşlerdir. 

Kazayı mütaakıp tedavileri sırasında aylarca çektikleri acı elemlerden sonra bugün de malûl vü-
cutlariyle ve yarı sürünür bir şekilde sürüklendikleri bu hayat Vatan müdafaası uğrundaki bir 
mesainin sonucu olduğu herhalde Büyük Meclisçe takdir buyurulacaktır. Nitekim bu şekilde askeri 
fabrikalardan malulen ayrılmış ve tazminat almış olan Tahir Kırıkyapan ve iki sivil tayyare ma
kinisti hakkında re'sen ısdar buyurulan 4946 numaralı kanunla bunlara Yüksek Meclisin büyük 
atıfeti tezahür etmiştir . 

Esasen 4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin son fıkrası sandığın muvakkat işçilere tahsis et
tiği 3575 sayılı Kanunun «A» kısmını fiilen ortadan kaldırmıştır ve fakat bu kaldırılış tanı ve va-
zih olmadığından yarın birçok tefsirlere yol açacak ve bu suretle de yine birçok şikâyetlere sebep 
olacaktır. 

4644 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi de esasen fabrikalardaki müteferrik müstahdemleri otomatik 
olarak «A» kısmından «B» kısmına nakletmiş olduğundan bu gün için mensuplar arasınd işçiler 
aleyhine bir ikilik doğmuştur. Bütün bunlara bir nihayet verilmek icabetmektedir. 

Bu hale göre bağlı kanun tasarısında teklif ettiğim iki esas ve bir muvakkat madde ile bu do
kuz vatandaşın mağduriyetlerine nihayet verilmiş olacağı gibi bundan sonra vukua gelecek bütün iş 
kazalariyle meslek hastalıkları neticesi vukubulacak maluliyetlerde de daimî gelir bağlanması hali 
her türlü idari ve hukuki içtihat ve tefsirlere yol açmadan katî şekilde hal edilecek ve dolayısiyle de 
işçilerin hakkı korunmuş ve Askerî Fabrikalar işçilerine daha ziyade bir emniyet ve mesleklerine 
bağlılık temin eylemiş olacaktır. 
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Kazanın 
vukuu 

Fabrikası No. Adı ve soyadı tarihi 

Kayaş Kapsül 293 Mehmet Türkan 24.7.1939 

Kırıkkale mühimmat 6331 Ahmet Isı 1.2.1941 

Kırıkkale Tüfek 412 Hüseyin Bilmaç 20.3.1941 

Kırıkkale Mühimmat 6082 Mehmet Ali Aloğln 16 . 8 .1941 

Bakırköy Barut 1256 Sıdıka Dospatlı 23.11.1943 

Marangoz Fabrikası Ömer Koru 1.2.1944 

İzmit Silâh Tam. 103 Salih Yılmaz 4.7.1944 

Afyon Dekovil Tam. 17 Sami 26.5.1945 

Kırıkkale Çelik 1844 Yusuf Yaşar """ 25.9.1945 

Kazanın ne suretle vukubulduğu v 

İnfilâk neticesi bacağın sülüsü ulvîsi 
derece K fıkrası 
Bomba infilâkı neticesinde her iki gö 
rumiyeti. 1 nci derece göz bendinin 
gözden tamamen mahrumiyeti) 
Tezgâh temizlerken kazaen sağ el ba 
diğer parmakları da dumura uğramış 
kısmının (A) fıkrası 
Bomba infilâkı neticesi gözlerinin zı 
fıkrası (A) bendi 
Sol elini hallaç pamuğu tezgâhına k 
ni kaybetmiştir. 2 nci derece 3 Etra 
Paçasını kasnak kayışına kaptırarak 
mış 2 nci derece madde 1 fıkra C 
Top mermisi infilâkı neticesi sol ko 
yetmiştir. 
1. 3 ncü derece göze mahsus cetve 
2. 2 nci derece (3) etraf (D) bend 
Dekovil makinası arasında ayakları 
ezilmiş vasattan kesilmiştir. Dereces 
Kızgın Çelik Blokun ayağına düşmes 
satından kesilmiştir. 2 nci derece (K 
rası 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/11 
Karar No. 6 

26 .XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hatay Milletvekili Gri. Eyuj) JDurukan'm, As
kerî Fabrikalar, Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanunun (A) kısmına 
dâhil işçilerinden: Vazifesi başında; karşılaştık
ları meslekî kaza neticesinde; aharın yardımına 
muhtaç; birinci veya ikinci; derecede malûl kalan 
veya ölenlerine de; zikri geçen kanunun; (B) 
kısmına dâhil işçiler misillü emekli veya dul ve 
yetim maaşı bağlanması ve 3575 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 26 . 1 . 1939 tarihinden bugü
ne kadar (A) kısmı mensuplarından yine meslekî 
kaza neticesinde; birinci veya ikinci derecede ma
lûl kalmış olan dokuz işçiye de aynı hakların uy
gulanmasına dair olup 1 . XI . 1946 tarihinde 
Komisyonumuza havale buyuruları teklif ve ka
nun tasarısı Millî Savunma Bakanı, Bakanlığın 
ilgili memurları, Maliye Bütçe ve Kontrol Genel 
Müdür yardımcısı ve Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı muhasebecisi huzuriyle gö
rüşülüp incelendi. 

3575 sayılı Kanunun (A) kısmına mensup 
olan ücret veya yevmiyeli muvakkat memur ve 
işçilerden, ordunun silâh, mühimmat ve teçhiza
tını imal ederken kaçınılması iktidarları dâhi
linde olmıyan herhangi bir meslekî kazaya uğ
rayarak birinci ve ikinci derecede malûl kalan 
veya ölenler hakkında da zikri geçen kanunun 
(B) kısmına mensup olanları hakkında kabul 
eylediği emekli veya dul ve yetim maaşlarına da
ir olan hükümlerinin aynen kabul edilmesinin, 
uzun görüşme ve inceleme sonunda çok yrinde 
ve âdilâne olacağı anlaşılmış ve toplantıda bulu
nanların oybirliğiyle tasvip ve kabul edilmiştir. 

Ancak; teklif olunan kanun tasarısının birin
ci maddesinde 3575 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin tadiliyle 4644 sayılı Kanunun 6 ncı madde
si hükmüne göre maaşlı memur sınıfına nakledi

lenlerin de tekrar 3575 sayılı Kanunla verilen 
haklardan da faydalanması hususundaki teklif 
toplantıda bulunanların çoğunluğu ile muvafık 
görülmemiş ve bu maddenin eskisi gibi kalması 
tensip olunmuştur. 

Teklifin esas ve gayesi; Askerî Fabrikalar te
kaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun (A) kısmına mensup olanlardan 
meslekî bir kaza neticesinde birinci veya ikinci 
derecede malûl kalan veya ölenlerin; (B) kısınma 
mensup olanlar misillü emekli, dul ve yetim 
maaşlarına mazhar edilmesi olduğuna ve bunun 
da oybirliğiyle kabul edilmiş bulunmasına göre; 
bunu sağlamak ve kanun tedvini tekniğine daha 
uygun olmak üzere; teklif olunan kanun tasarısı; 
tadil ve tashih edilerek yeniden yazılmıştır. 

Havalesi gereğince; Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Konya 

Gl. A. Cebesoy 
Sözcü Kâtip 
Hatay Erzincan 

E. Durukan B. K. Çağlar 
Ankara Çankırı Çankırı 
N. Tınaz Dr. A. Arlan Z.Hoydemir 
Erzincan Erzurum (lazianteb 
Z. Ağca V. Kocagüney A. Atlı 

Kastamonu Kayseri Kırklareli 
A. Alptoğan S. Avgın K. Doğan 

Kocaeli Konya 
t}. Okan Dr. II. Alataş 

Mardin Mardin 
K. Scvüktekin Dr. A. Uras 

Seyhan Van 
S. Tekelioğlu . • R. Oktar 
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MaKye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Ko'misyonu -22 . I fî947 

Esas No. 2/11 
Karar No. 10 

Yüksek Bagkaiihğa 

Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanuna göre, (A) sını
fından sayılan işçilerden olup ta görevleri başın
da uğradıkları kaza sonucu birinci veya ikinci 
dereceden malûl olanlarla, ölenlerin ailelerine de 
anılan kanun ile (B) sınıfmda sayılanlara sağ
lanan, hakların tanınması ve yine 3575 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
kazaya uğramış olanların da bu haklardan isti
fade ettirilmesi hakkındaki kanun teklifiyle Mil
lî Savunma Komisyonunun bu teklif hakkındaki 
raporu ve hazırladığı kanun tasarısı komisyo
numuza havale olunmakla teklif sahibi ile Mali
ye ve Millî Savunma Bakanlıkları uzmanları 
hazır oldukları halde komisyonumuzca okunup 
görüşüldü. 

3575 sayılı Kanun hükümlerine göre, As
kerî Fabfrikalarda çalışan işçiler iki sınıfa ay
rılmışlardır. (A) sınıfı muvakkat işçileri, (B) 
sınıfı ise daimî işçileri ihtiva eder. (B) sınıfın
da bulunan bir işçi vazifesini yaparken veyahut 
yaptığı vazifeden dolayı bir kazaya uğrar ve bu 
kaza neticesinde ölür veyahut birinci veya ikin
ci dereceden malûl kalırsa kendisine veyahut 
kanunen yardıma müstahak yakınlarına tekaüt 
aylığı bağlandığı halde, aynı vaziyette ve aynı 
kaderin tesiriyle malûl kalmış veyahut ölmüş 
olan (A) sınıfındaki bir işçinin kendisine veya 
yakınlarına mahdut bir para yardımı yapılmak
la iktifa olunur ve tekaüt aylığı bağlanmaz. 

Yapılan işin devamlı olup olmaması veya mü
essesede gecen hizmetin az veya çok bulunması 
işten mütevellit olmiyarak vukua gelen maluli
yetlerle, ihtiyarlık ve normal tekaüt hallerinde, 
bir esas olarak ele alınabilirse de, bir iş kazası 

neticesi Vâki olan ölüm VeyaJağır mâlûliyetlerde, 
bu kazaya Hedef olanlar arasında, bir ayrılık 
gözetmeyi haklı gösterecek' sebeplerden telâkki 
olunamaz. 

Aksine olarak müessesedeki hizmet' müddetini 
ve'çalıştığı kadronun geçici veya daimî olmasına 
bakılmaksızın - ağır küsur1 halleri müstesna - ay
ni "sebep ve kaderin tesiriyle hayatlarını veya 
sıhhatlerini kaybetmiş olanlara aynı menfaatle
rin sağlanması sosyal adalet icaplarindandır. Bu 
sebeple «A» İsınıfıiıda bulunan işçilerden bir iş 
kazası neticesi ölen veyahut birinci veya ikinci 
dereceden malûl kalan işçilere de «B» sınıfıhda-
kilcr gibi muamele olunması ve bu haktan 3575 
sayılı Kanunun neşrinden bu tarafa kazaya uğ-
rıyan işçilerin ve bunların yetimlerinin de fay
dalandırılması, kaza vukuunda bunlara veril
miş olan muavenet paralarının da namlarına 
borç kaydiyle tahsis edilecek tekaüt aylıklarm-
dan kesilmesi Komisyonumuzca da uygun görül
müş ve Millî Savunma Komisyonu tarafından 
hazırlanan tasarı Komisyonumuzca aynen kabul 
olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis
yonu Başkanı 

İzmir 
Ş. Adalan 

Çankırı 
R. Dolunay 

Konya 
S. Çumralı 

Sitiob 
L. Aksoy 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Elâzığ 

F. Karakaya 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Tekirdağ 

Z. E. Cezaroğlu 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 
Kastamonu 

H. Çelen 
Samsun 

Ö. Karata§ 
Tokad 

C. Kovalı 

İ & Sayısı : İ7İ ) 
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Bütçe Kor 

İt. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/11 
Karar No. 87 

Yüksek 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandı
ğı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında Hatay Milletveki-
kili Gl. Eyüp Durukan tarafından yapılan ka
nun teklifi Millî Savunma ve Maliye Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle teklif sahibi ile Askerî fabrikaların yet
kili temsilcisi ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

3575 sayüı Kanun, Askerî fabrikaların bünye
sine uygun olarak, çerçevesi içine almış bulun
duğu iğcileri A ve B nâmlariyle iki smıfa ayır
mış ve fabrikaya ilk girenleri beş yıl müddetle 
A fıkrasında bırakarak bunların yalnız hasta
lık, kaza ve hizmete karşı sigorta haklarından 
faydalanmaları ve ölüm halinde cenaze masrafı 
verilmesi ve kaza sigortasından maluliyetin de
recesine göre ancak bir tazminat alabilmeleri 
ve beş yıl müddetle işte kalmış olan ve mües
seseye nafi oldukları sabit olan işçileri sandığın 
(B) sınıfına naklederek bunlar hakkında da ka
nunun bütün hükümlerinin uygulaması esasları
nı kabul etmiş bulunmaktadır. 

A sınıfı mensuplarından vazife başında birin
ci ve ikinci derece malûl olanlar ancak maluliyet 
sigortasından istifade ederek haklarını alıp san
dıkla ilgileri kesilmekte, aynı şekil ve derecede 
malûl olan B sınıfı mensuplarına ise emekli aylı
ğı verilmekte bulunmuştur. 

A ve B sınıfı mensuplarının vazife başında 
hayatta iş göremiyecek derecede ağır bir malu

liyete duçar olmalarında mahiyet itibariyle hiç 
bir fark olmadığı gibi gözlerini kaybeden veya 
her hangi bir şekilde iş göremiyecek derecede alil 

(S. 

raporu 

31 . V . 1947 

Başkanlığa 

kalan bu malûller hakkında ayrı ve maluliyetin 
tevlit ettiği neticeleri karşılıyabilmekten uzak 
bir işlem uygulanmasında bir madelet de görüle
memiştir. 

Kanunun bu aksak noktasını düzeltmek, A ve 
B sınıflarından aynı derecede malûl kalanlar 
hakkında aynı işlemin uygulanmasını temin et
mek nıaksadiyle yapılan teklif komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve Millî Savunma Komis
yonunun tadili esası dairesinde 11 nci maddenin 
vazifeden doğan kazaya karşı sigorta hüküm
lerini ihtiva eden ikinci bendinin tamamiyle de
ğiştirilmesi maksadı daha iyi ifade edeceğinden 
birinci madde ona göre yazılmış ve geçici mad
de bu kanun mucibince verilecek emekli aylığı
nın mfılûllük tarihinden hesap edilmesini sağ-
lıyacak ve vuzuhu temin edecek şekilde yeni
den tanzim edilmiştir. Diğer- maddelerde şekle 
ilişkin değişiklik yapılmıştır. 

Kamutay'm onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Elcin 
Afyon K. 
M. A şliar 

Aydın 
R. Alpmmı 

Bursa 
F. Bük 
izmir 

S. Dikmen 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 
Ankara 

N. C. Akkerman 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 
Kastamonu 

M. Akalın 
Niğde 

R. Gürsoy 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

S. T. Arsal 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Kırşehir 
Ş. Torgut 
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KANUN TELİFİ 

MADDE 1. — <>575 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. —• (A) kısmı subaylarla akerî 
memurlar ve sivil maaşlı, memurlardan ibaret
tir. 

(!'>) kısmı ücretli veya yevmiyeli memur, 
müstahdem ve işçilere mahsustur. 

(A.) sınıfına mensup olanların hakları san
dığın (A) kısmından ve (B) sınıfnıa mensup 
olanların hakları da (B) kısmından verileceği 
gibi Bütçe de (A) ve (B) kısımlarına ait mas
raf nispetleri de gösterilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun tatbikıııa Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları memurdur. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Askerî Fabrikalar; Tekaüt ve Muavenet bandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanunun 11 nci madde
sine bir* fıkra eklenmesi ve bu kanuna geçici bir 

madde ilâvesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vazife başında vukua gelen 
kazalarda birinci ve ikinci derecelerde uuılûl 
kalan veya ölen (A) sınıfı mensuplarından üc
retli veya yevmiyeli muvakkat memur ve işçi
ler hakkında yukarıki hükümler uygulanmıya-
rak bunlar, (B) sınıfımı nakledilmiş sayılır ve 
haklarında bu kutumun (A) sınıfından (B) sını
fına ııaklolunanlara mütaallik bulunan hüküm
leri uygulanır. 

(îEylCt MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden evvel vazifeden doğan kaza neticesin
de birinci ve ikinci derecelerde malûl kalmış 
veya ölmüş bulunan (A) sınıfı mensuplarının 
o575 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre 
almış oldukları muavenet paraları kendileri 
veya dul ve yetimleri namlarına borç yazılarak 
haklarında yukarıki madde hükümleri uygu
lanır. 

Bu borçlarla bunların evvelce (A) kısmına. 
yatırmış oldukları % 4 aidatın % 5 e iblâğı 
neticesinde bulunacak borçlarının mecmuu 
emekli, dul ve yetim aylıklarından dörtte bir 
kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Ölüm halinde haklarında 0575 sayılı Ka
nunun 4f> nci maddesi uygulanır. 

MADDE 2. - — Bu kanun yayınlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

MADDEE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
ve Maliye Bakanları yürürütr. 
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MADDE 2. — 3575 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 3575 sayılı Ka
nunun meriyet tarihinden itibaren (A) kısmı 
mensuplarından birinci ve ikinci derece malu
liyete uğrayıp ta tazminat almak suretiyle ay
rılmış olanlarla bunlardan bilâhara vefat et
miş olanların da yetimlerine (B) kısmı mensup
ları gibi tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Ancak bunların evvelce almış oldukları taz
minatlar şahıslarına borç kaydedilerek verile
cek tekaüt maaşının dörtte biri kesilmek sure
tiyle bu borçları itfa edilir. 



— 9 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ I 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Kananımda bazı değişiklikler yapılmasına ve 
bu kanuna geçiri bir madde eklenmesine dair ka-

nun tasarısı 

MADDE 1. — 26 . I . 1939 tarihli ve 3575 
sayılı Kanunun 11 noi maddesinin iki numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta.-
Vazifeden doğan kazalar neticesinde, başka

sının yardımına muhtaç bir duruma giren tam 
malûller, fabrikalarda çalışamıyacak durumda 
olan külli malûller (B) sınırna nakletmiş sayı
lır ve bunlar ile kaza neticesinde Ölenler hak
kında bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı 
emekli aylığı bağlanır ve bu aylıklara ilişkin 
diğer hükümler uygulanır. 

Fabrikalarda çalışacak derecede cüzi maluli
yete uğrıyanlara, bir günlük yevmiyelerinin 600 
katının, nizamnamede ayrıca belirtilecek malûl
lük derecelerine göre hesaplanacak yüzdeleri ka
za tazminatı olarak verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden evvel (A) sınıfı mensuplarından vazife
den doğan kaza neticesinde birinci ve ikinci de
recelerde malûl kalmış veya Ölmüş olanlar hak
kında da malûllük tarihinden itibaren birinci 
maddede yazılı hükümler uygulanır. 

Bunların, 3575 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi gereğince hesaplanacak kesenek farkları top
lamı ile aynı kanunun 11 nci maddesine göre al
mış oldukları muavenet paraları toplamı, ma
lûllük tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadarki süreye ilişkin istihkaklarından 
mahsup edildikten sonra geri kalanı malûl adı
na borç yazılır ve aylıklarının dörtte biri kesil
mek suretiyle tahsil olunur. 

Malûlün ölümü halinde 3575 sayılı Kanunun 
45 nci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. | 
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S.Sayısı: [72 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da
ir olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/179) 

- T. C. • • 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/267, 6/1288 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanuna ek olarak 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
• R. Peker 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanuna ek kanun 

tasarısının gerekçesi 

3656 sayılı Teadül Kanununun geçici dördüneeü maddesi şümulüne giren aylıklı vaizler vaziyetleri 
itibariyle diğer Devlet memurlarından farklı bulunmadıklarından bunların da 4598 sayılı Ka
nunun 6, 7, 8 ve 9 ncu maddelerinden istifadelerini sağlamak için bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bütçe Komisyonu 31 .V . 1947 
Esas No. 1/179 " -
Karar No. 85 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka

nuna ek olarak hazırlanan ve Başbakanlığın 
8 . V . 1947 tarih ve 6/1288 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuza tevdi buyurulmakla, Maliye Bakan-



Jığı adınâ Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürü 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. • 

Vaizlerin almakta olduğu maaşların azlığı 
bakımından barem derecelerine intibakları ya
pılamamış ve bunlara verilmekte olan maaşlar 
evvelce tâbi oldukları rejim dahilinde bırakılmış 
ve 3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesiyle 
bu husus temin edilmiştir. 

'. Vaizlerin maaşlarının bütçeden verilmekte 
olması ve haklarında uygulanan emeklilik iş
lemlerinin diğer Devlet memurlarından farklı 
olmaması, memurlar hakkında bu ana kadar 
uygulanan ve geçim darlığını gidermek mak
sadıyla konmuş olan birtakım haklardan bun
ların da faydalanmalarını gerektirdiği düşün
cesiyle bu tasarının hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Komisyonda yapılan açıklamalara ve gerek
çeye göre vaizlere de 4598 sayılı Kanunun 6, 
7, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince çocuk zammı, 

ölüm, doğum yardımı ve tedavi masrafları gi
bi hakların temini hak ve adalete uygun ola
cağı düşüncesiyle hazırlanan ve Komisyonu
muzca müsellem?.ok .hakkın teslimj, mahiyetinde 
görülen tasarı teklif gibi . ayniyle kabul edil
miştir. > > - • -

Kamutayın oııayırıa arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Bâşkanvekili 
Diyarbakır . 
V. Ekin 
Ankara 

V. C. Akkerman 
Balıkesir 

8. Örgeevren 
Diyarbakır 
8. Uluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 
Ankara 
('. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 
/. / / . Tiğrd 

İzmir 
8. Dikmen 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurlun Aylıklarının tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 21 . VI . 1944 tarih ve 
4598 sayılı Kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri, 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun geçici dördüncü maddesi şümulüne gi
ren aylıklı vazifeler hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan " Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Rsnda 

Mili! Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

B. Saka 
Mili! Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrim 

İçişleri Bakanı 
Ş. SökmmuÜT 

Maliye Bakanı 
E. N. Ktpnir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. î ne edayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Vt 
Tanm Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

( S. Sayısı : 172 ) 



S. Sayısı: 173 
Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam hak 
kındaki 4178 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Büt 

çe Komisyonu raporu (1180) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 267, 6/1287 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek olarak hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 8 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın gerekçesi 

3656 sayılı teadül kanununun geçici 4 ncü maddesi şümulüne giren aylıklı vaizlerden 1 500 ve da
ha fazla rakımlı yerde istihdam edilmekte olanların da vaziyetleri itibariyle diğer Devlet memur
larından farklı bulunmadıklarından bunların da diğer maaşlı memurlar gibi, 4178 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinden istifadelerini sağlamak amaeiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/180 
Karar No. 84 

31 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü 
zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek olarak 
hazırlanan ve Başbakanlığın 8 . V . 1947 tarih 
ve 6/1287 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su 
nulup Komisyonumuza havale edilen kanun ta
sarısı, Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde ince
lenip görüşüldü. 

Vaizlerin almakta oldukları aylıklar 3656 sa-

3rılı Kanun ile belirtilen barem derecelerine uy
gun olmadığı için bunlar hakkında Teadül Ka
nunu hükümlerinin tatbik edilmeyip maaş ve 
tahsisatlarının birleştirilerek mevcut hükümler 
dairesinde verilmesi esası o kanunun geçici 4 ncü 
maddesiyle kabul edilmişti. Bu hüküm vaizle
rin Devlet memurlarına tanınan diğer birtakım 
esaslı haklardan mahrum kalmaları neticesini 
doğurmadığı ve Komisyonda yapılan açıklama-
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lara ve Hükümet gerekçesine göre bunların da 
diğer Devlet memurlarından farklı olmadıkları 
anlaşılmıştır. Nitekim vaizlerinde umumi bütçe
den maaş aldıkları terfi tâyin ve nakilleriylc 
emeklilik işlemlerinin diğer Devlet memurlarının 
aynı olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh bunların da Devlet memurları gibi 4178 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmünden fayda
landırılmaları ve 1500 ve daha fazla rakımlı 
yerlerde istihdam edilenlerine bu hüküm daire
sinde yakacak zammı verilmesi Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve bu maksatla hazırlanmış 
olan kanun tasarısı ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu Rapor Söz-
Diyarbakır 
C. Ekin 
Ankara 

-V. C. Ahkamımı 
Balıkesir 

S. Örgeevren 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Kastamonu 
M. Akalın 

Diyarbakır 
*5- Fiuğ 
Ankara 
C. Oölet 
Bursa 
F. Bük 
İzm it

il/. Birsel 
Samsun 

M. A. Yörük er 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

lı. Alp ma ti 
Diyarbakır 
/. 77. Tigrel 

İzmir 
S. Dikmen 

Yozgad 
.1. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memur re hizmetlilere verilecek olağnüstü zam 
hakkındaki 4178 saydı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Memur ve hizmetlilere verile- ' 
cek olağanüstü zam hakkındaki 28 . I . 1942 ta
rihli ve 4178 sayılı Kanunun 9 neu maddesi 
hükmü, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 30 . VrI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesi şü
mulüne giren aylıklı vaizler hakkında da uygu
lanır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakaa Devlet Bakanı 
R. Feker Barbakan Yardımcım 

M. Ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Ren da 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Fesat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük re Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayt 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

• * • * • 
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S. Sayısı: 174 
Yeniden 5 ilce kurulması hakkında kanun tasarısı, İç 

işleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/141) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 . II . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 719, 6/385 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yeniden 5 ilce kurulması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
28 . I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleri birlikte sunuluğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Memleketin genel coğrafya durumunun doğurduğu tabiî zorluklar dolayısiyle bugünkü idari 
teşkilâtımızın kifayetsizliğini önlemek ve Cumhuriyet İdaresinin yurdun ekonomik, sosyal ve kül
türel yönlerden kalkınması bahsinde yarattığı gelişmelerin daha yakından gözetim ve denetim al
tında bulundurularak desteklenmesini ve idarede kolaylık sağlanması için hükümet teşkillerini hal
kın ayağına götürmek prensipine sadık kalınmak üzere Hatay İlinde (Musadağı), Yozgad İlinde 

(Çayıralan), Sivas İlinde (Ümraniye), Bolu İlinde Mengen (Türkbeşli) ve Denizli İlinde de (Gü
ney) adlariyle (5) ilce kurulması lüzumlu görülmüş ve ilişik kanun tasarısı ona göre düzen
lenmiştir. 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/141 
Karar No. 31 

İçişleri Komisyonu raporu 

10 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden beş ilce kurulması hakkında İçişle
ri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 23 . I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ile gerekçe ve ilişikleri komisyonumuza havale 
olunmakla İçişleri Bakanı huzuriyle incelendi. 

Bakanın izahatına göre tasarının Meclise su
nulmasından sonra Hükümetçe kararlaşan şekle 

nazaran kurulması ileri sürülen beş ilçenin kad
rolarının ve tahsisatının 1947 bütçesine eklenmesi 
suretiyle malî sene ortasında teşkilâta geçilmesi 
yerine teklif edilen tasarının 1 . I . 1948 den 
itibaren yürürlüğe konulması kaydiyle 12 ilçenin 
teşkili daha uygun olacağı düşünülerek tasarıda 
yazılı Hatay - Musadağı, Yozgat - Çayıralan, 
Sivas - Ümraniye, Bolu - Mengen, Denizli - Gü-



ney, ilçelerine ilâveten İsparta - Keçiborlu, Kay
seri - Yeşilhisar, Niğde - Çamardı, Antalya - Ga
zipaşa, Trabzon - Çaykara, Aydın - Germencik, 
Çoruh - Fındıklık (Viçe) ilçelerinin teşkili gerek
tiği anlaşılmıştır. 

Vilâyetler İdaresi Kanununa göre yıllardan-
beri karşılaştıkları ulaştırma zorlukları coğrafi 
durum engelleri, ekonomik münasebetleri bakımın
dan ileri sürülen ilce istekleri mahalleri Vilâyet 
Umumi meclislerinin kararlariyle de teyit edile
rek kanuni formaliteleri ikmal olunduğu dosya
larının tetkikmdan anlaşılan yukarıda adları ya
zılı ilçelerin nüfus, saha ve il merkezlerine me
safe, ulaştırma şebekesi üzerindeki mevkilerinin 
önemleri ile ilce teşkilâtının barınmasına salih is
kân durumlarının tekemmülü gözönünde tutularak 
ve bunlardan sınır illerimize rastlıyanların poli
tik, idari, inzibatî mülâhazalar da hesaba katıla
rak 1948 yılı başında yürürlüğe konmak üzere bu 
on iki ilçenin kurulması üzerinde Hükümetle 
aynı görüşün kabulüne oybirliğiyle karar veril
miştir. 

Maddelerinin müzakeresine geçildikte birinci 
madde beş ilce yerine 12 ilce tashihiyle ve buna 
bağlı 1 sayılı cetvelde beş ilce ismine yedi ilce 
ilâvesiyle 12 ilçeye iblâğı onanmıştır. 

İkinci maddede aynen kabul edilmekle bera
ber bu maddeye bağlı 2 sayılı cetvel beş ilçe 

esasına göre hazırlandığı görüldüğünden bu
nun 12 ilçeye iblâğı halinde her çeşit Devlet 
teşkilâtı şubelerine mensup memurların sınıf ve 
kadroları bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Tasarı yeni yıl başında yürürlüğe gireceğine 
göre ihtiyaç kalmıyan geçici maddelerin üçü de 
m etinden çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde bu kanunun 1 . I .1948 ta
rihinde yürürlüğe gireceğini gösterir şekilde 
değiştirilmiş ve 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Kâtip 

İsparta 
8. Koksal 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Kocaeli 
C. Aksu 

Muş 
// . Onaran 

Başkanvekili 
Çoruh 

A. T üzün 

Antalya 
R. Kaplan 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Konya 

Ş. Ergun 
Siird 

L. Yavuz 
Yozgad 

/ . Olgun 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Kayseri 
F. Apaydın 

Konya 
Dr. A. Perkün 

Sivas 
N. Ergin 

( S. Sayısı : 174 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

? . B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/141 
Karar No. 86 

31 . V . 1U1 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden beş ilce kurulması hakkında içişle
ri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 10 . 
I I . 1947 tarihli ve 6/385 sayılı te'zkeresi ile 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı îşişleri 
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle İçişleri Bakanı Şükrü Sökmersüer ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Bütçe imkânlarının gerektirdiği nispette 
her yıl, yurdun türlü yönlerden ilce olmak zaru
retinde bulunan yerlerinde yeniden ilçeler ku
rulması ve bu suretle Hükümet görevlerinin 
halkın yakınlarına kadar götürülmek suretiyle 
idari, malî, kültürel ve ekonomik kolaylıkların 
sağlanması Yüksek Meclisçe ötedenberi tasvip 
edilegelmiş bir olay olduğundan 1947 yılında da 
bütçenin sıkmtı ve darlıklarına rağmen ilce teş
kili giderleri karşılığı olarak bütçeye 200 bin 
liralık bir ödenek konulmak imkânı bulunmuş 
ve bu ödenekle, ancak yıl ortasından başlamak 
üezre, beş ilçenin kurulması mümkün olduğun
dan tasarı bu maksatla tanzim ve sevkolunmuş-
tur. 

Tasarının İçişleri Komisyonunda görüşülme
si sırasında, ilce kurulması işinin 1948 yılı ba
şına bırakılması halinde daha yedi ilçenin bu 
listeye eklenmesi ile kurulacak ilçenin on ikiye 
çıkarılmasının mümkün olduğu ve 1948 yılı büt
çesinin tanzimi sırasında bu 12 ilce için gereken 
ödeneğin verilebileceği İçişleri Bakam tarafın
dan ve Maliye Bakanı adına ifade edilmesi 
üzerine adları Îşişleri Komisyonu listesinde ya
zılı 12 yerde ilce kurulması yetkisi, 1948 yılın
dan yürürlüğe girmek üzere İçişleri Komisyo
nunca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sı

rasında İzmir İlinin Kınık ve Kiraz, 
Kırşehir İlinin Karahöyük bucaklarının ge
rek nüfuslarının kesafeti ve gerekse bağlı olduk
ları kazalara uzaklıkları itibariyle Hükümet iş
lemleri bakımından ilce teşkiline en fazla ihti
yaç hissedilen yerlerden olduğu ve 1948 yılı 
bütçesinde yeniden kurulacak ilçeler için kon
ması, derpiş edilen ödeneğin bu üç ilce için de 
yetebileceği yapılan açıklamalardan anlaşıldı
ğından adı geçen üç yerin de bu listeye katı
larak 1948 yılında kurulacak ilce sayısının 15 e 
çıkarılması teklifi Komisyonca ve Hükümetçe 
uygun ve mümkün görülmüş ve birinci madde
ye bağlı liste, bu suretle ilâve yapılmak ve lis
tedeki bazı isimler değiştirilmek suretiyle ya
zılmıştır. 

İkinci maddeye bağlı kadro cetvelinde de 
gereken değişiklik yapılmış ve diğer maddeler 
İçişleri Komisyonunun metni gibi ayniyle kabul 
eilmiştir. Bu suretle hazırlanan tasarı Kamu
tayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 

Başkan 
Edirne 

M. N, Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
/«'. Alpman 
Diyarbakır 
§. Uîuğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Balıkesir 
»S*, örgeevren 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Kırşehir 
§. Torgut 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
İzmir 

S. Dikmen 
Mardin 

U. Erten 
Yozgad 
8. t çöz 

\ İS. Sayısı: 174) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden (5) ilce kurulması hakkkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Adları bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı (5) ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, görev adı ve sayıları gösterilen kadrolar, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde il
gili Bakanlık ve dairelerin kadrolarına eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımları
na eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvel
de derece, görev adı ve sayıları gösterilenler 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kurulması kabul edi
len ilçelerin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak 1947 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin 
442/A (İlce teşkili giderleri) bölümüne konul
muş olan (200 000) liranın ilgili bütçelerin bö
lüm ve maddelerine ihtiyaç nispetinde aktarılma
sına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Başbakan 
B. PtUr 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. G. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat £>'. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
1 . I . 1948 

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ükmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüir 

Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

G. K. încedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Yeniden 12 ilce kurulması hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Adları bu kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelde yazılı 12 ilce kurulmuştur. 
MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 

Bu knnnn 1 . T . 1948 tarihinde 

Hükümetin teklifi avneıı. 

( S. Sayısı : 174 \ 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Yeniden 15 ilce kurulması hakkında kanun 
tasarısı 

" ^ MADDE 1. -^ Adları bu kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı (15) ilce kurulmuştur. 

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

MADDE 3. —- İçişleri Komisyonunun üçüncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 174); 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

ilçenin adı 

- Musadağı 
- Çayıralan 
- Ümraniye 
- Mengen (Türkbeşli) 
- Güney 

îli 

Hatay 
Yozgad 
Sivas 
Bolu 
Denizli 

D. Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

14 Müftü 

İçişleri Bakanlığı 

15 

8 
9 

12 
13 
14 

9 
10 
12 
13 
14 
12 
12 
13 
12 
14 

Kaymakam 
» 

Tahrirat Kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

Maliye 

Malmüdürü 
» 

Gelir memuru 
:» » yardın 
» » » 

Tahsilat memuru 
Veznedar 

> 
Saymanlık kâtibi 
Tahsildar 

Bakanlığı 

LC1S1 

2 
o 

5 ' 
5 
5 

2 
3 
5 
3 
2 
5 
3 
2 
5 

10 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
35 
25 
20 
15 
25 
25 
20 
25 
15 

14 

9 

10 
13 

14 

1 ' • » 

Görevin çeşidi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

9 Hükümet doktoru 
13 Gezici sağlık memuru 
13 Muayene ve tedavi evi sağlık 

memuru 
14 ̂  Hükümet doktoru kâtibi 

Adalet Bakanlığı 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıcı, ve yardımcıları, 
sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları, yargıtay raportör
leri 

» > » 
Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi, yardımcıları, kâtip 
Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi, yardımcıları, kâtip 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 5 

Sayı 

anlığı 

5 
5 

5 
5 

Aylık 

40 
20 

20 
15 

10 
5 

5 

5 

40 
35 

20 

15 

20 

( S. Sayısı t 1U) 



Odacı 

Odacı 

Görevin Çeşidi 

içişleri Bakanlığı 

Maliye Balan lığı 

-1 -
[3] SAYILI CETVEL 

Çeşitli Hizmetler 

Savı Ücret 

5 :>o 

5 50 

Görevin çeşidi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak 

Odacı 

şır 
Gardiyan 

Odacı 

Adalet Bakanlığı 

D. Görevin cesidi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Avlık 

Sağlık ie Sosyal Yardım Bakanlığı 

13 Muayene ve tedavi evi sağlık 
memuru 5 

Adalet Bakanlığı 

9 üaşkan, yargıç, üye, sulh yar-

20 

D. Görevin çeşidi 

gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıcı ve yardımcıları, 
Sorgu yargıçları, Yargıç yar
dımcıları ve Yargıtay rapor
törleri 

13 Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi, yardımcıları, kâtip 

içişleri Komisyonunun değiştirişine oağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

îleenin adı îli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
t 

8 
9 

10 
11 
12 

— Musadağı 
—• Çayıralan 
— Ümraniye 
— Mengen (Türkbeşli) 
— Güney 
— Keçiborlu 
— Yeşilhisar 
— Çamardı 
— Gazipaşa 
—- Çaykara 
— Germencik 
— Fındıklık (Viçe) 

Hatay 
Yozgad 
Sivas 
Bolu 
Denizli 
İsparta 
Kayseri 
Niğde 
Antalya 
Trabzon 
Aydın 
Çoruh 

( S. Sayısı : 174 ) 
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T). 

14 

8 
9 

12 
13 
14 

9 
10 
12 
13 
14 
12 
12 
13 
12 
14 

Görevin çeşidi 

Diyanet Işı 

Müftü 

İçişleri 

Kaymakam 
» 

Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye 

Malmüdürü 
» 

Gelir memuru 

eri Başkanlığı 

Bakanlığı 

Bakanlığı 

Gelir memuru yardımcısı 
•» •» 

Tahsilat memuru 
Veznedar 

» 
Saymanlık kâtibi 
Tahsildar 

» 

Sayı 

12 

5 
7 

12 
12 
12 

5 
7 

12 
5 
7 

12 
5 
7 

12 
24 

Aylık 

15 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
35 
25 
20 
15 
25 
25 
20 
25 
15 

D. 

13 
13 

14 

9 

in İ v 

13 

14 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

9 Hükümet doktoru 12 40 

Sayı Aylık 

24 

20 

20 
15 

40 

Gezici sağlık memuru 12 
Muayene ve tedavi evi sağlık me
muru 12 
Hükümet doktoru kâtibi 12 

Adalet Bakanlığı 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı, ve yardımcıları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcıları, 
Yargıtay raportörleri 
Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı, ve yardımcıları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcıları, 
Yargıtay raportörleri 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 

Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğü 

13 Tapu kütük memuru 12 20 

12 

12 

12 

35 

20 

15 

Odacı 

Ocacı 

Görevin çeşidi 

İçişleri Bakanlığı 

Maliye Makanlığı 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı 

12 

12 

Çeşitli hizmetler 

Ücret 

50 

50 

Görevin çeşidi Sayı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ocacı 12 

Adalet Bakanlığı, 

Mübaşir 12 
Gardiyan j 7 

» 5 
Ocacı 1.2 

Ücret 

50 

75 
55 
60 
50 

( S. Sayısı : 174 ) 



Görevin çeşidi 
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[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Muayene ve tedavievi sağlık 
memuru . 

Adalet Bakanlığı 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar-

12 20 

Görevin çeşidi 

gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı, ve yardımcıları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcıları, 
ve Yargıtay raportörleri 

13 Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 

Sayı Aylık 

12 40 

12 15 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İlçenin adı 

1 — Samandağ 
2 — Çayıralan 
3 — Karabudak 
4 — Mengen (Türkbeşli) 
5 — Güney 
6 — Keçiburlu 
7 — Yeşilhisar 
8 — Çamardı 
9 — Gazipaşa 

10 — Çaykara 
11 — Germencik 
12 — Fındıklı (Viçe) 
13 — Kınık 
14 — Kiraz 
15 — Karahöyük (Hacıbek 

taş) 

İli 

Hatay 
Yozgad 
Sivas 
Bolu 
Denizli 
İsparta 
Kayseri 
Niğde 
Antalya 
Trabzon 
Aydın 
Çorum 
İzmir 
İzmir 

Kırşehir 

(S . Sayısı: 174) 
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D. Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık I). Görevin çeşidi Sayı 

14 Müftü 

Diyanal işleri Başkanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

8 Kaymakam 
!) » 

12 Tahrirat kâtibi 
13 Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

Maliye Bakanlığı 

9 Malmüdürü 
10 » 
12 Gelir memuru 
13 » » yardımcısı 
14 » » » 
12 Tahsilat memuru 
12 Veznedar 
.13 > 
12 Saymanlık kâtibi 
14 Tahsildar 

.15 

7 
8 

15 
15 
15 

7 
8 

15 
7 
8 

15 

15 
25 

15 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
35 
25 
20 
15 
25 
25 
20 
25 
15 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

9 
13 
13 

14 

10 
13 

14 

Hükümet doktoru 
Gezici sağlık memuru 
Muayene ve tedavi evi sağlık 
memuru 
Hükümet doktoru kâtibi 

A dalet Bakanlığı 

Başkan, yargıç, üye, Sulh yar
gıcı, Savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıcı ve yardımcıları, 
Sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları, Yargıtay raportör
leri 

» » » » 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 

» » » » 

15 
15 

15 
15 

13 

12 
13 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

13 Tapu kâtibi 15 

» a « 

( S. Sayısı : İ74 ) 



S. Sayısı: 176 
Devlet Havayolları Genel MUdürlUğU ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4860 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair-
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/178) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 8 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/822, 6/1264 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 21 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Hükümetimizin de iştirak ettiği Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansında hava sefer
lerinin emniyeti bakımından tesbit edilen esaslar ve bu sözleşme ile yükletilen vecibeler dolayısiyle 
meydanlarımızın esaslı, tevsii, tadil ve ıslahına ve fennî vasıtalarla teçhizine katî zaruret hâsıl ol
muştur. 

Bu maksadı temin için 5 yılda tahakkuk ettirilmek üzere bir program hazırlanmış ve bu progra
mın tahakkuku imkânlarını sağlamak üzere 48G0 sayılı Kanun istihsal edilmişti. 4860 sayılı Ka
nunla bu programın tahakkuku için yıllık ödeme miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (15) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki verilmişti. Yeniden ya
pılan hesaplarda bu programın (15) milyon lira ile ikmaline imkân olmadığı sonucuna varılmış
tır. 

Bu bakımdan yine 5 yılda tahakkuk ettirilmek üzere hazırlanan programın (43) milyon lira 
ile ikmal edilebileceği anlaşılmıştır. 

Bu maksadı teminen 1947 yılı bütçesiyle (5) milyon lira Maliye Bakanlığınca sağlandığına ve 
ayrıca (3) milyon liranın da yıl içinde sağlanması derpiş olunduğuna göre, ileriki yıllarda (35) 
milyon liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Tasarı, önümüzdeki yıllarda tahakkuk ettirileceği yukarıda arzedilen (35) milyon liralık iş pro
gramı için yıllık ödeme miktarı (10) miilyon liray geçmemek üzere gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki alınmasını istihdaf etmektedir. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 16 .V . 1947 

Esas No. 1/178 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4860 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunca 21 .IV . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
ve Komisyonumuza i i avale olunan kanun tasarı
sı, Komisyonumuzun 14 . V . 1947 tarihindeki 
toplatırında, Ulaştırma Bakanı ve Devlet Hava
yolları Genci Müdürü de hazır oldukları halde, 
incelendi. 

Hükümetimizin de iştirak etmiş olduğu Şika-
go Milletlerarası Havacılık Konferansında hava 
seferlerinin emniyeti bakımmdn tesbit edilen esas
lar ve konferans sözleşmesiyle yüklenilen vecibe
ler dolayısiyle memleketimizdeki hava meydanla
rının esaslı tevsi ve ıslahına ve fennî vasıtalarla 
teçhizine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadı temin 
zımnında Devlet Havayolları İdaresinin hazırla
dığı beş yıllık programın tatbikini sağlamak ama
cıyla da 4860 sayılı Kanunla bu idareye, yıllık 
ödeme miktarı 5 milyon lirayı geçmemek üzere 15 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmek yetkisi verilmiştir. 

Cierekçeden ve Komisyonumuza verilen izah
lardan anlaşıldığına göre, yabancı memleketler
de fiyat hareketlerinin gösterdiği yükselmeler 
dolayısiyle bahsi geçen programın 15 milyon li-
lira ile tahakkuk'ettirilemiyeeeği ve bunun için 
43 milyon liraya ihtiyaç olduğu ve yeni tasa
rının tanzimine bundan dolayı zaruret duyul
duğu anlaşılmıştır. 

Ancak, bu 43 milyon liranın 8 milyonunun 
1947 yılı bütçesiyle sağlanmış ve sağlanacak ol
masına binaen tasarı 35 milyon lira üzerinden 
tanzim olunmuş ve yıllık ödeme miktarı da 1.0 

milyon liraya çıkarılmıştır. 
Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Konfe

ransı sözleşmesiyle yüklendiğimiz vecibelerin ye
rine getirilmesi zaruri olduğuna, hattâ böyle 
bir vecibe altında bulunmamış olsak dahi Ulaştır
ma alanında havacılığın günden güne artan de
ğer ve önemine uyarak hava meydanlarımızı 
biran önce tevsi ve ikmal etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuza ve 4860 sayılı Kanunun neş-
rindenberi dış fiyatlarda yükselmeye doğru gö
rülen tahavvüllerin de bir realite olduğuna kaani 
olan Komisyonumuz tasarıyı kabule değer gör
müştür. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında, Ulaş
tırma Bakanı, yıllık ödeme miktarı olarak mad
deye konmuş olan 10 milyon liranın tasarının 
tanziminden sonra karşılaşılan zaruretlere göre 
yetmiveceğinin anlaşıldığını ve binaenaleyh bu 
miktarın 12 milyon liraya çıkarılmasını ifade 
ve teklif etmiş ve Komisyonumuz, Maliye Ba
kanlığı ile bu hususta anlaşmaya varılması kay-
diyle bu teklifi de kabul etmiştir. Buna naza
ran birinci maddenin değişmiş şekli ilişiktir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Çoruh Kars Erzurum 
.4. R. Krem Ş. Karacan S. Altuğ 

fidirne istanbul Kayseri 
A. E. Ağaoğullan S. Yürüten F. S eler 

Kütahya Ordu Ordu 
.1. Bozbau Dr. V. Demir H. Gökdalay 

Samsun 
T. Kalgay 

( S. Sayısı: 176) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 3 . VI . 1947 
Esas No. 1/178 

Karar No. 88 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 8 . V . 1947 tarihli ve 
C/1264 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Ulaştırma Komisyonu rapo-
riyle birlikle Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak ve 
Havayolları Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Hava seferlerinin emniyetini Milletlerarası 
esaslara ve sözleşmelere uygun bir şekilde sağla
mak ve hava meydanlarımızın genişletilmesi, ta
dili ve ıslahı ve fennî vasıtalarla teçhizi için 1946 
yılı bütçesiyle 5 milyon lira kabul edilmiş ve 
8 . II . 1946 tarihli ve 4860 sayılı Kanunla da 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme yet
kisi verilmiş idi. 

1946 yılı bütçesine konan ödeneklerin o yıl 
içinde sarfedilemediği ve 4860 sayılı Kanunla 
verilen yetkiye müsteniden bir yüklenmeye giri-
şilemediği ve yapılan tetkikler ve müzakereler 
neticesinde de fiyat artışları ve para ayarlanması 
sebepleriyle verilen yetki miktariyle henüz ihti
yacın karşı]anamıyacağı ve bu sebeple tasarının 
hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Komisyonda yapılan görüşmeler ve açıklama
lardan sonra Hükümetçe bu işi yapabilecek firma 
ile birlikte yapılan tetkiklere göre elde edilen 

hesap neticesinde toplam olarak daha 3 milyon 
liraya yeniden ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve ta
sarı esas itibariyle kabul edilmiştir. 

1947 yılı bütçesinde 4860 sayılı Kanuna gö
re girişilecek yüklenmeler için 5 milyon lira öde
nek mevcut bulunduğu ve bu ödeneğe 3 milyon 
lira ekleneceği Maliye Bakanlığı temsilcisi ta
rafından verilen izahlar ve yapılan incelemeden 
anlaşılmış ve bu suretle bu kanuna müsteniden 
1947 yılı için 8 milyon lira ve gelecek yıllar için 
de yıllık ödeme miktarları 12 milyon lirayı geç
memek üzere ayrıca 35 milyon ki toplam olarak 
43 milyon lira için geçici yüklenmelere girişmek 
yetkisini ifade edecek surette birinci madde ifade 
değişikliği ile ve diğer maddeleri Hükümet teklifi 
gibi ayniyle kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır İzmir Ankara 

M. Birsel 
Ankara Ankara Aydın 

N. C. Akkerman C. Gölet R. Alpman 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 
F. Bük Î.H.Tigrel Ş. Uluğ 
Eskişehir izmir Kastamonu 

A. Potuoğlu S. Dikmen M. Akalın 
Kırşehir Samsun Tokad 
Ş. Torğut M. A. Yörüker R. A. Sevengü 

( S. Sayısı : 176 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
si hakkındaki 4860 sayılı Kanunda değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8. I I . 1946 tarihli ve 48Ü0 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mevcutla
rın genişlel ilmesi ve düzenlenmesi, bu meydan
lara gerekli her türlü makine, teçhizat ve te
sisat ve taşıtların satın alınması veya yaptı
rılması için, yıllık ödeme miktarı (10) milyon 
lirayı geçmemek üzere (35) milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Ulaştırma Bakam ve faizlerle birlikte bu 
miktarları geçmemek üzere bono çıkarmağa Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE Ö. Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Randa 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Teydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Cojkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcım 

M. öktMn 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmtntüer 
Maliye Bakam 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakam 

C. K. Incedayt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. tnan 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTIKİŞÎ 

I)evir.t Havayolları Genci Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanuhda deği

şiklik yapılmasına dair kanun t a asrisi 

MADDE 1. 8 . İT . li)46 tarihli ve 48(Î0 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mevcutların 
genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu meydanla
ra, gerekli her lürlii makine, teçhizat ve tesisat 
ve taşıtların sal malınması veya yaptırılması için, 
yıllık ödeme miktarı Yİ milyon lirayı geçmemek 
üzere (35") milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere jiirişmeye Ulaştırma, Bakanı 
ve faizlerle birlikte bu miktardan <j;eçmemok üze
re bono çıkarmaya Maliye Hakanı yetkilidir. 

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

MADDE 3. - - Hükümetin 3 ııcü maddesi a.\ 
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 176 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlRTİRÎŞÎ I 

Devlet Havayolları (lend Müdürlüğü ihtiyaçları t 
ü-iıı y der ek yıllara yeriri yüklenmelere girişil-
iiıesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda deyisi klik 

•yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE I. — S . II . UHti tarihli ve 48(10 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Memleket iç v» dışında hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mevcutla
rın genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu mey
danlara gerekli her türlü makina, teçhizat ve 
lesisat ve taşıtların satmalınması veya yaptı
rılması için, yıllık ödeme miktarı 1947 yılı se
kiz mityon ve geri kalan yıllar için (12) mil-
3'on lirayı geçmemek üzere (43) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş- | 
meye Ulaştırma Bakanı ve faizlerle birlikte bu J 
miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 176 ). 





S. Sayi3i: |77 
Demiryollar ve Limanlar yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı

sı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/156) 

T. e. 
Başbakanlık 

Muamelât (fenci Müdürlüğü 
Te.tkik Müdürlüğü 

Say, : 71 - 778, 6 - 1041 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 464:.5 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 28 . I I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederinı. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Diyarbakır İstasyonundan başlıyarak İrak ve İran sınırlarına kadar yapılacak demiryolları 
için 19o7 yılında kabul buyurulan 'J262 sayılı Kanunla elli milyon lira ödenek verilmiş ve in
şaata başlanmıştır. 

Bundan sonra 11)40 yılında kabul buyurulan :îSl:l sayılı Kanunla bu hatlardan İran'a gidecek 
olan hattın Elâzığ İstasyonundan başlaması kabul edilerek güzergâh değiştirilmişti. 

Sözü geçen kanunlarla Elâzığ'dan itibaren inşasına başlanmış olan Elâzığ - Van ve Diyar
bakır'dan itibaren başlanmış olan Diyarbakır - Cizre hatlarının inşaatı devam ederken harbin 
doğurduğu ekonomik zorluklar yüzünden her türlü işçi yevmiyeleri ile her cins malzeme fiyatları 
olağanüstü artmış olmasından bu fiyat artışlarını karşılamak ıııaksadiyle evvelce kabul edilen 
elli milyon liralık ödenek miktarı 1944 yılında kabul buyurulan 464M sayılı Kanunla doksan 
milyon liraya çıkarılmış ve 4ö4o sayılı Kanunun gerekçesinde bu kırk milyon liralık ekleme 
ödenekle yükselen fiyat farklarının ödeneceği ve harb yıllarında dahi inşaata devam olunarak 
Diyarbakır'dan itibaren 159 ncu kilometredeki «Kurtalan» mevkiine ve Elâzığ'dan itibaren de 184 
ncü kilometredeki «Drahini» mevkiine kadar inşaat yapılabileceği arzolıınmuştu. 

Doksan milyon liraya çıkarılan ödenekle mezkûr iki hal üzerinde bugüne kadar devam eden 
inşaat sonunda Diyarbakır - Cizre hattında arzolunduğu gibi Kurtalan mevkiine gelinmiş ve ray 
döşemesi de ikmal olunarak bu kısmı işletmeye açılmış ve geri kalan ödenek ile Klâzığ - Van 
hattındaki inşaatın Drahini mevkiine kadar bitirilmesi de mümkün bulunmuştur. 

Ancak o81l> sayılı Kanını hükümlerine göre: 
1. Demiryolunun İran hududuna kadar götürülmesi; 
2. Bitlis'te sona erecek bir şube hattı inşası: 
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3. Demiryolunun Van Gölü kenarında sona erdiği nokta ile Van iskelesi arasında lüzum gö

rülecek yerlerde yanaşma iskeleleri yapılması; 
4. Vagonların Van Gölünden geçirilmesi için feribotlar tesisi gerekmektedir. 
Bu hükümleri yerine getirmek üzere : 
1. Drahmi mevkiinden Van Gölü kenarındaki «Tatvan» mevkiine ve Van Gölünün öte kena

rından (Van Şehrinden) İran sınırına kadar takriben 335 kilometrelik demiryolu inşaatı ile 
Bitlis şube hattı inşaatı için doksan milyon liraya; 

2. Van Gölü kenarlarında yanaşma yerleri yapılması ve feribot tesisleri için 15 milyon liraya; 
3. Bütün hattın işletilmesine gerekli muharrik ve müteharrik malzeme ile ray ve teferruatı

nın satın alınması için 15 milyon liraya ki, ceman 120 milyon liraya ihtiyaç görülmüştür. 
Bu ödeneği sağlamak amaeiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Hayi7idirlik Komisyonu 

Esas No. L/156 
Karar No. 7 

li . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair, Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
Bayındırlık Bakanlığı temsilcileri huzuriyle Ko
misyonumuzda incelenerek Hükümet gerekçesin
de ileri sürülen ve : 

1. Elâzığ - Van demiryolunun İran hududu
na kadar götürülmesi; 

2. Bitlis'te sona erecek bir şube hattının 
inşası; 

3. Demiryolunun Vangölü kenarında sona 
erdiği nokta ile Van iskelesi arasında lüzum gö
rülecek yerlerde yanaşma iskeleleri yapılması; 

4. Vagonların Vangölünden geçirilmesi için 
feribotlar tesisi; 

Esaslarını ihtiva eden mucip sebepler hcr-
bakımdan yerinde görülmüştür. 

Memleket ölçüsünde çok önemli olan ve Hü
kümet programında Tatvan'a kadar olan kısmı
nın 1951 senesi sonuna kadar bitirilmesi istihdaf 
edilen bu gayenin istihsali için en aşağı para 
mevzuu kadar yeter evsaf ve sayıda teknik ele
man mevcudiyetinin de eheminiveti aşikardır. 

Bütçe müzakereleri sırasında temas edilen ve 
bayındırlık sahasında Hükümetin çok esaslı 
olarak hazırlamış bulunduğu programın tahak
kukuna imkân verecek surette teknik elemanla
rın terfihi hususunda hazırlanmakta olduğu 
Bayındırlık Bakanı tarafından bu müzakereler 
sırasında ifade buyurulan tasarının da birancv-
vel Yüksek Meclise gönderilmesi konusuna Ko
misyonumuz bu tasarı münasebetiyle bir kere da
ha temas ederek temennilerini belirtmeyi faydalı 
görmüştür. 

Bütün bu esaslar gözönüııde tutularak 2 . 
YUT . 1944 tarih ve 4643 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle Irak ve Iran hudutlarında sona er
mek üzere yapılmakta olan Demiryol inşaatı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
için verilen 40 milyon liralık yetkinin; 1.20 mil
yon daha ilâvesiyle 160 milyon liraya çıkarılması 
hakkındaki tasarı Komisyonumuzca aynen ve oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı 
Trabzon 
F. Bay 

( S. Sayısı ; 177 j 



— 3 — 
Sözcü Kâtip 

Ankara Niğde 
H. Börekçi l. li. Soyer 

Antalya Burdur 
N. Aksu A. A. Çin ar 

Bitlis şube hattına muhalifini 
Çoruh Kocaeli 

Ur. ('. Kazanaoğlu A. V. Abusıyanık 

Konya Kütahya Malatya 
li. Erel 11. 

M araş 
// . Ii. Tankut 

Tunceli 
M. Tan 

Benli M. S. Eti 

Niğde 
/ / . Memji 

Urla 
lı. Soyer 

İmzada bulunmadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/156 
Karar No. 89 

3 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryollar ve Limanlar işaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanp 
Başbakanlığın 6/1041 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Bayındırlık Ko
misyonu raporiylc birlikte komisyonumuza veril
mekle Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim Ince-
dayı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genci Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

14 Haziran 1937 tarihinde kabul edilen 3262 
sayılı Kanunla Diyarbakır'dan İrak ve Iran hu
dutlarına inşa edilecek demiryollarının inşa 
masrafında bugünkü fiyat yükselmeleri yüzün
den artan ihtiyacı karşılamak üzere bu tasarının 
hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Bu tasai'i ile verilecek yüklenme yetkisi, in
şası kanunla kabul edilerek kısmen inşaatı ik
mal edilmiş ve hattâ işletmeye açılmış olan de
miryollarının günün şartlarına göre artan malî 
ihtiyaçlarını karşılamaya matuf olduğu cihetle 
tasarı esas itibariyle kabul edilmiştir. 

3262 sayılı Kanunla güzergâh hattına göre 
takriben 628 kilometre olan bu demiryolları için 
50 milyon liralık bir yüklenme yetkisi kabul 
edilmiş ve 6 . V . 1940 tarihli ve 3813 sayılı ka

nunla yeniden kabul edilen güzergâh hatlarına 
nazaran 793 kilometreye çıkan bu hatlar için de 
yüklenme yetkisi 40 milyon lira artırılmış idi. 
Bu tasarı ile evvelce artırılan 40 milyon liralık 
yetkiye daha 120 milyon liranın eklenmesi isten
mektedir. 

Komisyonda yapılan açıklamalara göre bu 
miktarda yüklenme yetkisinin artırılmasına ih
tiyaç olduğu anlaşılmış ve tasarı esas itibariyle 
kabul edilmiştir. 

Birinci madde vuzuhu temin maksadiyle ifade 
değişikliği ile ve diğer maddeler ayniylel kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzcdilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

('. Ekin 
Ankara 

Sözcü 
tzmir 

M. Birsel 
Ankara 

N. C. Akkerman V. Gölet 
Bursa 
F. Bük 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kırşehir 

S. T orgu t 

Diyarbakır 
/. / / . Tiğrel 

izmir 
»V. Dikmen 

Samsun 
M. A. Yörük er 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

li. Alpman 
Diyarbakır 
8. Vluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 
Tokad 

li. A. Scvengil 

( S. Sayısı : 177 ) 



HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

1) emir i; ollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 say ıh kanunda değişiklik yapılmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . VIII . 1944 tarihli ve 4643 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle Irak ve İran 
hudutlarında sona ermek üzere yapılmakta olan 
dcmiryoları inşaatı için verilmiş olan (40) mil
yon liralık gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilme yetkisi (160) milyon liraya çıkarılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. G. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat S. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Goskan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. İrmak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

S. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
77. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
G. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. inan 

BÜTÇ H KOM İS YO N UNU N DEĞ İŞTİK İŞİ 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek 
yıllara geçici •yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Irak ve İran hudutlarında so
na ermek üzere yapılmakta olan demiryolları in
şaatı için 2 . VIII . 1944 tarih ve 4643 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle ilâveten verilmiş 
olan 40 milyon liralık gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilme yetkisi 160 milyon lira.ya çı
karılmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
avni.yle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 177 ) 



S. Sayısı: 178 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 1624sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/91) 

T. C. • • . " • ' * ' ' ' ' " 

Başbakanlık 17 . XII. 1946 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/692, 6/2988 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içişleri Bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek olarak tçişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XI I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir ik te sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

Yurdun emniyet ve asayişinin sağlanmasiyle ödevli içişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı diye iki nevi teşkilât vardır. Bu iki teşkilâtın koor-
dine edilmemesi yüzünden asayişle ilgili konular üzerinde ayrı ayrı zaviyeden görüşlerle ayrı ayrı 
istikametlerde yüründüğü birçok defalar tatbikatta görülmüştür. 

Gerçi Bakanlık her iki teşkilâta ait yazı w düşünceleri birleştirici mahiyette direktifler ver
mekte ise de Bakanlığın başlı başına en önemli, bir konusu olan ve çok geniş iki müstakil teşkilâtla 
idare edilen bu asayiş işlerinin çeşitli konularını bir elden inceliyecek ve hiçbir çarpışmaya mey
dan bırakmadan koordine edecek bir makama şiddetle ihtiyaç vardır. Mevcut müsteşarlık, Bakanlı
ğın diğer önemli ve çeşitli konuları ile meşgul olduğundan bu geniş iki teşkilâtın işlerini yukarıda 
arzettiğimiz esas ve ehemmiyette incelemek imkânını bulamamaktadır. Bu sebeple münhasıran bu 
asayiş işleriyle meşgul olmak üzere bir emniyet müsteşarlığı teşkiline zaruret hâsıl olmuştur. 

Zaten Hükümet, Emniyet polis teşkilâtiyle jandarma ve hudut kıtalarının tek teşkilât halinde 
birleştirilmesini Büyük Millet Meclisi huzurunda okuduğu programla taahhüt etmiş bulunmaktadır. 
Bu konu üzerindeki çalışmaları da kolaylaştıracağından ve sonuca varmak için şimdiden bu müste
şarlık bu işin bir temeli olacağından ilişik kanun tasarısı bu amaçlarla hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/91 
Karar No, Ki 

Yüksek 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek olarak İçiş 
leri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru 
lunca 5 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve ge
rekçesi İçişleri Bakanı ile Müsteşarı ve Hukuk 
Müşaviri huzuriyle 10 . T . 1947 tarihinde Ko
misyonumuzda görüşülüp incelendi. 

Bakanlık müsteşarının ve bizzat Bakanın ver
dikleri uzun izahata göre; 

1, — Memleketin emniyet ve asayişi ile gö
revli jandarma ve polis teşkiâtlarmm; aynı he
defe aynı yoldan ve daha isabetle gidebilmele
rini temin etmek ve aralarında; arasıra da ol
sa aynı bir emniyet meselesi dolayısiyle zuhur 
edecek ihtilâfları önlemek ve bu iki teşekkül 
üzerinde bir nâzım görevi ifa eylemek üzere bu 
iki teşekkülün bir başa bağlanması, 

2. — İçişleri Bakanlığının hakikaten pek bü
yük olan faaliyet ve mesaisi arasında; memle
ketin üstün derecede ehemmiyeti olan emniyet 
ve asayişini taallûk eden hususlarda içişleri Ba
kanına bu hususta salahiyetli bir yardımcının 
verilmesi, 

Elzem ve çok yerinde olduğu kanaatine va
rılmıştır. 

Yalnız; teklif edilen kanun tasarısında «Em
niyet Müsteşarlığı için; rütbesinin aylığı Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenmek üzere 
Kor veya daha yukarı rütbede subaylar tâyin 
edilebilir.» denilmektedir. 

Bu madde üzerinde yapılan uzun tartışma
lar sonunda buna lüzum olmadığı; çünkü; bu 
makama herhangi rütbede bir subay getirilmek 
lâzımgeldiği takdirde 1281 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi; Bakanlar Kuruluna bu hususta 
yetki vermekte olduğundan bunun ayrıca kayıt 
ve zikrine lüzum görülmemiş ve İçişleri Bakam 
da bunda komisyonumuzla mutabık kalmıştır. 

Bundan başka; Emniyet Müsteşarlığına geti
rilecek zatın bu işlerde lüzumu derecesinde kabi-

( S. Sa; 

Komisyonu raporu 

17 . I . 1947 

Başkanlığa 

liyetli olması esas olduğundan bu niteliği ve kıy
meti haiz olan herhangi bir zatın bu makama 
getirilmesi için; mevcut kanunda müsteşarlar 
hakkındaki kayıt ve şartların aynen tatbiki müm
kün olamıyacağı da yine uzun tartışmalar neti
cesinde anlaşılmıştır. 

Bu sebeplerle; kanun tasarısının yukarıda 
arzedilen imkânı sağlıyacak bir şekilde olması 
kanaatina varılmış ve bunda İçişleri Bakanı da 
komisyonumuzun fikir ve mütalâasına iştirak ey
lemiş olduğundan; kanun tasarısının maksat ve 
gayeyi daha iyi ifade edecek bir şekilde hazır
lanması için bir tali komisyon teşkil edilmiştir. 

Tali komisyonun; İçişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşaviri huzuriyle yaptığı inceleme sonunda 
Emniyet Müsteşarlığına getirilecek zat hakkında 
3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri 
tatbik edilmesi münasip olacağı neticesine va
rılmış ve Hükümet tasarısının yerine kaim ol
mak üzere hazırladığı kanun tasarısı 15 . 1 .1947 
tarihinde komisyonumuzca incelenmiş ve toplan
tıda bulunan üyelerin oybirliğile kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 

Millî Savunma Ko. Başkanı N. Sözcü 
Hatay Hatay 

E. Durvkan E. Durukan 
Kâtip 

Erzincan Ankara Çankırı 
B. K. Çağlar N. Tınaz Dr. A. Arkan 
Çankırı Erzincan Erzurum 

2. Boy demir Z. Ağca E. S. Akgöl 
Erzurum Gazianteb Kars 

V. Kocaegüney A. Atlı H. Tugaç 
Kastamonu Kayseri Konya 

,1. Alptoğan S. Avgın Dr. H. Alataş 
Mardin Mardin 

R. Sevüktekin Dr. A. Uras 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 6 . V , 1947 
Esas No. 1/90, 91 

Karar No. 25 
Yüksek Başkanlığa 

içişleri Bakanlığı Merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek olarak 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporiyle Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı cetvel ile bunun tadil ve eklerinin İç
işleri Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında yine mezkûr Bakanlıkça hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarıları Ko
misyonumuza havale olunmakla İçişleri Bakanı 
huzuriyle incelendi. 

Yüksek Kamutayın güven oyu ile teyit edi
len Hükümet programları esasına göre idari, ad
lî, kır ve şehir zabıtasının birleştirilmesi işi ile 
ilgili kanun ve tüzüklerin hazırlanma ve uygu
lanmaları ve tevhit işinin iç safhalarından iti
baren senelere bağlı bir program uyarınca bütün 
teferruatyile safha safha takip ve ikmali ve 
bunların yanında yurdun iç emniyeti ile ilgili 
her çeşit faaliyetlerin tedviri ve zabıtanın tev
hidi neticesinde adlî ve idari zabıta kuvvetleri 
başında hudut kıtaları ile ihtiyat ateş kuvveti 
olarak umum jandarma kumandanlığı teşkilâtı
nın bünyesi içinde bulundurulacak olan 30 ilâ 
40 bin kişilik birliklerin türlü işleri ve ihtiyaç
larının İçişleri Bakanlığında bir elden idaresi 
bir Bakanın ve onun yanında bir Bakanlık müs
teşarının bütün günlük mesaisini kapsayacak ha
cimde işler olup diğer taraftan aynı Bakanlığa 
bağlı iller genel idaresi, mahallî idareler ve 
nüfus işleri gibi yurdun sivil idaresiyle ilgili hu
susiyle geniş ölçüde memleket kalkınmasının bağ
lı bulunduğu şehir ve kasabalarımızın imar ve 
gelişme imkânlarının genişletilmesi ile Milletimi
zin bütün medeni dünya içinde ileri seviyeye atı
lış hamlesinin temposunu artırıcı hararetli me
saiye ihtiyaç gösteren köy dâvasının talep ettiği 
sıkı iştigal konuları Bakanın ve müsteşarın ve 

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin günlük vu
kuatın teferruatlı ve vakit alıcı mezahamesin-
den azade çalışmalarına bağlı olduğu aşikâr bu
lunduğundan emniyet ve jandarma işlerini İç
işleri Bakanlığında teşkil edilecek bir emniyet 
müsteşarlığının itina ve ihtimamında toplamak 
lüzumu esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Ancak Bakanlığın taşra teşkilâtında il, ilce 
ve bucaklarda mertebeler silsilesine göre idare 
amirleriyle kolluk, şefleri arasında hudusu muh
temel ihtilâflara sebep olan olayların idare ka
nalından Bakanlık müsteşarına ve kolluk ka
nalından emniyet müsteşarına aksederek İçişleri 
Bakanlığında müsteşarlık müessesesinde matlup 
olan vahdet ve ahenk sağlanmadığı takdirde aynı 
ihtilâfın bir safhasını Bakanlık müsteşarının di
ğer safhasının emniyet müsteşarının Vekile işi 
başka başka görüşlerle teşrih etmeleri ihtimali 
düşünülürse önceden müsteşarlık müessesesinde 
idari yoldan kurulamıyan vahdet ve ahengi te
inin uğruna Bakanlık müessesesini yormak ve 
-alıştırmak bu müesesenin siyasi mahiyetinin 
korunması ve üstün tutulması zarureti karşısın
da türlü mahzurlar doğuracağı düşünülerek 
ihdası mtuasavver emniyet müsteşarının da Ba
kanlık müsteşarlığına idareten ve kanunen bağlı 
bulunması birinci derecede zaruri görülmüştür. 

Kanun tedvini tekniği bakımından bu zarure 
tin uygun şekilde hazırlanması gereken metnin 
kaleme alınmasında Türk vazıı kanununun bun
dan evvelki mevzuatımızda kabul ettiği bir ör 
neğe imtisalın de komisyonumuzca tasarıya ve 
rilecek şeklin tesbitinde hukuki değeri olacağı 
düşünülerek Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıkları
nın İhdasından evvel özel bir müsteşarlığa bağ
lı Deniz Ticaret teşkilâtının Ekonomi Bakanlı
ğınca sureti idaresini gösteren 2450 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinde Bakanlık müsteşarlı
ğına bağlı olarak Deniz Mşsteşarlığımn kurulu
şundaki şekil İçişlerinde de Bakanlık müsteşarlı
ğına bağlı olarak Emniyet Müsteşarlığının teş-
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kilinde iktibasa şayan görülmüştür. 

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı merkez teş
kilât ve Memurin kanunlarına göre Bakanlık 
müsteşarının intihap ve tâyinindeki usul emni
yet müsteşarının intihap ve tâyininde de aynen 
uygulanması gerekeceği nazara alınarak tasarının 
Hükümetçe hazırlanan ve Millî Svunma Komis
yonunca değiştirilen birinci ve üçüncü maddeleri 
yukarıda arzolunan düşüncelerle yemden tesbit 
edilmiş gerek teşkilât tasarısının ve gerek Dev
let memurları aylıklarmm tevhit ve taadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel ile bunun 
tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına ait kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarılarının tümü bu veçhile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince her iki tasarı Bütçe Ko
misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
- Tekirdağ 
C. Uy badın 
Kâtip 

İsparta 
£. Koksal h 

Bolu 
L Yalçın İS. 

Gümüşane 
AK. Varınca 

Konya 
#. Ergun 

Baş. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Antalya 
i. Kaplan 

Çorum 
Karafakıoğla 

Kayseri 
muhalifim 

F, Apaydın 
Siird 

L. Yavuz 
Yozgad 

/. Olgun 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Giresun 
E. Dizdar 

Kocaeli 
C. Aksu 

Sivas 
N. Ergin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/91 
Karar No. 90 

Yüksek Başkanlığa 

3 . VI . 1947 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek olarak İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 17 . XII . 
11)46 tarihli ve 6/2988 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Savunma ve 
İçişleri Komisyonları raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle İçişleri Bakanı Şükrü 
Söknıensüer ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Memleketin emniyet ve asayiş işlerini, kuru
luşundaki Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jan
darma Genel Komutanlığı teşkilâtı vasıtasiyle 
yapagelmekte olan İçişleri Bakanlığınca, asayiş 
işlerinde ahengi temin bakımından bu iki ku
ruluş arasında zaruri olan koordinasyonun en 
ince noktalara kadar teminini sağlamak maksa-
diyle Bakanın bu işlerde tam bir yardımcısı ola
cak ve bu husustaki emir ve direktiflerini kova
layıp sonuçlandıracak bir makam olmak üzere 
bir Emniyet Müsteşarlığının kurulmasına Hü
kümetçe karar verilerek bu tasarının hazırlan

mış bulunduğu gerekçenin incelenmesinden ve 
alınan izahlardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalarda Hü
kümet programına uygun olarak polis, jandarma 
ve hudut muhafazasının birleştirilmesi yolunda 
esaslı çalışmalara da başlandığından uzun za
mana ve tam bir dikkat ve gayret sari'ma lüzum 
gösteren bu mühim işin başarılması hususunda 
da bu müsteşarlığın görevli olacağı ayııca izaiı 
edilmiştir. Komisyonumuz izah edilen bu se
beplere binaen, tasarıyı esas itibariyle kabul et
miştir. 

Millî Savunma Komisyonu; Hükümet teklifi
nin ikinci maddesinin Millî Savunma kadrosun
dan bir zatın bu makama getirilmesi imkânını 
sağlıyan ikinci fıkrasma, 1281 sayılı Kanunun 
birinci maddesi muvacehesinde lüzumsuz ve Hü
kümeti bu hususta yetkili sayarak maddeden çı
karmış ve bu makama getirilecek zatın seçilmesi 
işinde Bakanlığı daha geniş bir yetkiye sahip kıl
mak maksadiyle 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükümlerine göre Emniyet Müsteşarının 
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da valiler sefirler, hukuk müşavirleri gibi ser
bestçe tâyin imkânını veren bir maddeyi tasarıya 
eklemiştir. 

tçişleri Komisyonu Emniyet Müsteşarının Ba
kanlık Müsteşarı emrinde olmasını ve bu müsteşa
rın tâyini hususunun da 1700 sayılı Dahiliye me
murları Kanunu hükümlerine göre yapılmasını 
uygun görmüş ve tasarıda bu yolda değişiklik 
yapılmmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonun
da: Emniyet Müsteşarının Bakanlık Müsteşarı 
enirine verilmesi halinde bunun müsteşar yar
dımcılarından bir farkı olınıyacağı ve kendisine 
verilmesi düşünülen mühim görevleri ifa edemi-
yecek bir durumda kalacağı ve Bakanlığın da ih
das etmek istediği bu makamdan arzu ettiği so
nuçları sağlıyamıyacağı anlaşılarak bunun doğru
dan doğruya Bakanlığa bağlı emniyet ve jan
darma işleriyle görevli ikinci bir müsteşarlık ha
linde kurulmasını uygun ve bu suretle tabiî ola
rak tâyini hususunun da Bakanlık Müsteşarının 
tâyini usulüne tâbi tutulmasını muvafık görmüş

tür. 
Tasarının 1624 sayılı içişleri Bakanlığı mer

kez kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
değişik birinci ve ikinci maddelerinin değiştiril
mesi şeklinde yazılması daha uygun olacağı da 
düşünülerek tasarı bu esas dairesinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Kamutayın onayına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başban Sözcü Kâtip 
Edirne İzmir Ankara 

M. N. Gündüzalp M. Birsel F. öymen 
Ankara Ankara Aydın 

Ar. C. Akkerman C. Gölet R. Alpman 
Balıkesir Bursa Diyarbakır 

S. örgeevren F. Bük Ş. Uluğ 
istanbul İzmir Kastamonu 

A. Ad/ıvar S. Dikmen M. Akalın 
Kırşehir Mardin 
Ş. Torgut R. Erten 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker S. Içöz 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı Kanun ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Bakanlığında bir Em
niyet Müsteşarlığı teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Emniyet Müsteşarı Jandarma 
Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü işlerini Bakanın direktifleri diresinde Ba
kan nâmına idare eder. 

Emniyet Müsteşarlığına, rütbesinin aylığı 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenmek 
üzere Korgeneral ve daha yukarı rütbede su
baylar da tâyin olunabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TlRÎŞt 

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve vazifleri hak
kındaki 1624 sayılı Kanuna ek hanun tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Bakanlığında bir Em
niyet Müsteşarlığı teşkil edilmiştir: 

MADDE 2. — Emniyet Müsteşarı Jandar
ma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü işlerini Bakanın direktifleri dairesinde Ba
kan namına idare eder. Bu işlerin sorumlu âmir 
ve murakıbıdır. 

MADDE 3. — Emniyet Müsteşarlığına tâyin 
edilecekler hakkında da 3656 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayınlandığı günde 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

tçişleri Bakanlığı Merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — tçişleri Bakanlığında Bakan
lık Müsteşarının idaresinde bir emniyet Müste
şarlığı teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci 
aynen. 

maddesi 

MADDE 3. — Emniyet Müsteşarlığına tâyin 
edilecekler hakkında 1624 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 1 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRtŞÎ 

tçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . V . 1930 tarihli ve 1624 
sayılı Kanunun 4445 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşu, iki Müs
teşar ve iki Müsteşar Yardımcısı ile aşağıda ya
zılı dairelerden terekküp eder : 

1. özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Tetkik Heyeti; 
3. Teftiş Heyeti; 
4. Hukuk Müşavirliği; 
5. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü; 
6. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü; 
7. İller İdaresi Genel Müdürlüğü; 
8. özlük İşleri Genel Müdürlüğü; 
9. Seferberlik Müdürlüğü; 

10. Kâğıt İşleri Müdürlüğü; 
11. Gereç Müdürlüğü; 
Bakanlığa bağlı olan Emniyet Genel Müdür

lüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluşu 
ve İdaresi özel kanunlarına bağlıdır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4445 sayılı Ka
nunla değişen ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Müsteşarlardan biri Emniyet Genel Müdür
lüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı işleri dı
şında bulunan bütün Bakanlık işlerini, diğeri, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı işlerini, Bakandan aldıkları direk
tif dairesinde, Bakan adına İdare ederler ve bu 
işlerin sorumlu âmir ve denetçisidirler. 

Müsteşaı yardımcılarının, hangi işleri göre
ceği ve Müsteşarların hangi işlerine yardımda 
bulunacakları Bakan tarafından belirtilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(S. hayası: 1T8) 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. TJz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. tnan 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

M. S. K. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu uygular. 
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İçiş. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen; 

B. ît 
MADDE 4. — Bu kanunu içişleri Bakanı 

yürütür. 

»*#-« 
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S. Sayısı: 179 
Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel ele bunun deği
şiklik ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişik* 
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/90) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 17 . XII . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 71 - 694, 6/2989 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vel ile bunun tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkında 
içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Eemiyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtının emniyet ve asayiş ko
nulan üzerindeki çalışmalarının hiçbir çarpışmaya meydan vermeden bir insicamla yapılabilme
sini sağlamak üzere bu iki teşkilâtla ilgili işlemlerin bir elden incelenerek neticelendirilmesi zaruri 
görülmüştür, içişleri Bakanlığının diğer çeşitli işlerini çeviren Müsteşarlık asayişe ait işlerle de 
gereği gibi meşgul olmaya vakit bulamamakta olduğundan münhasıran bu işlerle ödevli olmak 
üzere bir Emniyet Müsteşarlığı teşkiline zaruret hâsıl olmuş ve bu sebeple bu kanun tasarısı ha
zırlanmıştır, 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 6 . V , 191? 
Esas No. 1/90, 91 

Karar No. 25 
Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek olarak İç
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporiyle Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvel ile bunun tadil ve eklerinin İçiş
leri Bakanlığına ait kısmında değişklik yapıl
ması hakkında yine mezkûr Bakanlıkça hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarıları Ko
misyonumuza havale olunmakla İçişleri Bakanı 
huzuriyle incelendi. 

Yüksek Kamutayın güven oyu ile teyit edi
len Hükümet programları esasma göre idari, 
adlî, kır ve şehir zabıtasının birleştirilmesi işi 
ile ilgili kanun ve tüzüklerin hazırlanma ve 
uygulanmaları ve tevhit işinin iç safhalarından 
itibaren senelere bağlı bir program uyarınca bü
tün teferruatiyle safha safha takip ve ikmali 
ve bunların yanında yurdun iç emniyeti ile ilgili 
her çeşit faaliyetlerin tedviri ve zabıtanın tev
hidi neticesinde adlî ve idari zabıta kuvvetleri 
başında hudut kıtaları ile ihtiyat ateş kuvveti 
olarak umum jandarma kumandanlığı teşkilâtı
nın bünyesi içinde bulundurulacak olan 30 ilâ 
40 bin kişilik birliklerin türlü işleri ve ihtiyaç
larının İçişleri Bakanlığında bir elden idaresi 
bir Bakanın ve onun yanında bir Bakanlık müs
teşarının bütün günlük mesaisini kapsayacak 
hacimde işler olup diğer taraftan aynı Bakanlığa 
bağlı iller genel idaresi, mahallî idareler ve 
nüfus işleri gibi yurdun sivil idaresiyle ilgili hu
susiyle geniş ölçüde memleket kalkınmasının bağ
lı bulunduğu şehir ve kasabalarımızın imar ve 
gelişme imkânlarının genişletilmesi ile Milletimi
zin bütün medeni dünya içinde ileri seviyeye atı
lış hamlesinin temposunu artırıcı hararetli me
saiye ihtiyaç gösteren köy dâvasının talep ettiği 
sıkı iştigal konuları Bakanın ve müsteşarın ve 
Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin günlük vu

kuatın teferruatlı ve vakit alıcı mezahameshı-
den azade çalışmalarına bağlı olduğu aşikâr bu
lunduğundan emniyet ve jandarma işlerini İçiş
leri Bakanlığında teşkil edilecek bir emniyet 
müsteşarlığının itina ve ihtimamında toplamak 
lüzumu esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Ancak Bakanlığın taşra teşkilâtında il, ilce 
ve bucaklarda mertebeler silsilesine göre idare 
amirleriyle kolluk şefleri arasında hudusu muh
temel ihtilâflara sebep olan olayların idare ka
nalından Bakanlık müsteşarına ve kolluk ka
nalından emniyet müsteşarına aksederek İçişleri 
Bakanlığında müsteşarlık müessesesinde matlup 
olan vahdet ve ahenk sağlanmadığı takdirde ay
nı ihtilâfın bir safhasını Bakanlık müsteşarının 
diğer safhasının emniyet müsteşarının Vekile işi 
başka başka görüşlerle teşrih etmeleri ihtimali 
düşünülürse önceden müsteşarlık müessesesinde 
idari yoldan kurulamıyan vahdet ve ahengi te
min uğruna Bakanlık müessesesini yormak ve 
çalıştırmak bu müessesenin siyasi mahiyetinin 
korunması ve üstün tutulması zarureti karşı
sında türlü mahzurlar doğuracağı düşünülerek 
ihdası mutasavver Emniyet Müsteşarının da 
Bakanlık müsteşarlığına idareten ve kanunen 
bağlı bulunması birinci derecede zaruri görülmüş
tür. 

Kanun tedvini tekniği bakımından bu zaru
retin uygun şekilde hazırlanması gereken met
nin kaleme alınmasında Türk vazıı Kanununun 
bundan evvelki mevzuatımızda kabul ettiği bir 
örneğe imtisalin de komisyonumuzca tasarıya 
verilecek şeklin tespitinde hukuki değeri olaca
ğı düşünülerek Ticaret ve Ulaştırma Bakanlık
larının ihdasından evvel özel bir müsteşarlığa 
bağlı Deniz Ticareti teşkilâtının Ekonomi Ba
kanlığınca sureti idaresini gösteren 2450 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinde Bakanlık müste
şarlığına bağlı olarak Deniz müsteşarlığının ku
ruluşundaki şekil İçişlerinde de Bakanlık müs
teşarlığına bağlı olarak Emniyet müsteşarlığının 
teşkilinde iktibasa şayan görülmüştür, 
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Diğer taraftan îçişleri Bakanlığı Merkez teş
kilât ve Memurin kanunlarına göre Bakanlık 
müsteşarının intihap ve tâyinindeki usul Em
niyet müsteşarının intihap ve tâyininde de ay
nen uygulanması gerekeceği nazara alınarak 
tasarının Hükümetçe hazırlanan ve Millî Savun
ma Komisyonunca değiştirilen birinci ve üçün
cü maddeleri yukarıda arzolunan düşüncelerle 
yeniden tesbit edilmiş gerek teşkilât tasarısı
nın ve gerek Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvel ile bunun tadil ve eklerinin îçişleri Ba
kanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarılarının tümü bu veçhile ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince her iki tasarı Bütçe Ko-

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
velin îçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında îçişleri Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 17 . XII . 1946 tarihli 
ve 6/2989 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı îçişleri Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza havale bu-
yurulmakla îçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Yüksek Kamutay'm onayına arze-
dilmiş bulunan îçişleri Bakanlığında bir Emni
yet Müsteşarlığı kurulması hakkındaki Kanunun 
gereğine uygun olarak Bakanlık kadrosuna 
bir müsteşar kadrosunun eklenmesi maksadiyle 
hazırlanmıştır. 

îçişleri Komisyonu bu tasarı ile müsteşarlı
ğın kuruluşu hakkındaki tasarıyı birleştirmiş 
ise de kadro cetvelleri 3656 sayılı Teadül Ka
nuniyle ek ve tadillerinde toplanmış ve bunlar-

misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

İçişleri Komisyo
nu Başkanı 
Tekirdağ 

G. Uybadın 
Kâtip 
İsparta 

M. Ertan 
Bolu 

H. Ş. Adal 
Kayseri 

Muhalifim 
F. Apaydın 

Siirt 
L. Yavuz 

Başkan V. 
Çoruh 

A. T üzün 

Antalya 
Ti. Kaplan 

Çorum 
S. Karafdkıoğlu 

Kocaeli 

C. Aksu 
Sivas 

M. §. Bleda 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Giresun 
E. Dizdar 

Konya 

§. Ergun 
Yozgad 
/ . Olgun 

da yapılacak değişiklikler, karışıklığı mucip ol
mamak üzere hep aynı kanunda yapılagelmiş 
bulunduğundan îçişleri Bakanlığı kadrosuna 
yapılacak bu ekin de ayrı bir kanunla yapılması 
usul bakımından uygun görülmüş ve tasarı Büt
çe Komisyonunun kuruluş kanunundaki deği
şikliğine uygun olarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Ankara 

N. C. Akkerman 
Balıkesir 

S. örgeevren 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 

Sözcü 
izmir 
M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 
F. Bük 
izmir 

8. Dikmen 

Kâtip 
Ankara 
F. öymen 

Aydın 
B. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. TJluğ 
Kastamonu 
M. Akalın 

Kırşehir Mardin 
Ş. Torgut R. Erten 

Samsun Yozgad 
M. A. Yörüker S. îçöz 

Bütçe Kamisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 3 .VI. 1947 

Esas No. İ/90 
Karar No. 91 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı: 179 ) 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvel ile bunun tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığına ait kısmında değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile bu cet
velin tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmı
na ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan ve 
aylığı gösterilen memuriyet ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. Incedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
$. Koçak A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

İçişleri Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Emniyet müsteşarı 125 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmına bu kanuna bağlı cetvelde 
derece, görev, sayı ve aylığı yazılı kadro ek
lenmiştir. 

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

MADDDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 Müsteşar 125 

»m<i 

( S. Sayısı : 179 ) 



S Sayısı :[8Û 
İstanbul ve İzmir Telefan tesislerinin tesellüm ve İş
letme muameleleri hakkındaki 3054 ve 3488 sayılı 
Kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılmasına ve-
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 35 nci maddelerinin 

ertelenmesine dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/158) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü •' ' "* ' • . ' 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/720, 6/1042 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul ve İzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve işletme muameleleri hakkındaki 3054 ve 
»5488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılması ve 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 
ucu maddelerinin ertelenmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
28 . İT . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

(J erekçe 

1. — İstanbul ve İzmir Telefon tesisatının yabancı şirketlerden satmalmması sırasında bu 
tesisattan elde edilecek gelirin diğer Posta ve Telgraf hizmetlerine harcanmıyarak bu tesisatın ge
nişlemesine hasrını temin için bu teşekküllere ait gelir ve giderin Genel Müdürlük Bütçesinin 
gider ve geliriyle karıştırılmıyarak ayrı birer kısımda gösterilmesi derpiş edilmiş ise de tel
graf ve telefon işletmesiyle tesis giderlerinin birbiriyle yakın ilgi ve münasebeti bakımından 
satmalına tarihinden beri 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin uygulanması 
imkânı hâsıl olmıyarak her yıl Bütçe Kanununa eklenen bir madde ile ertelemeleri cihetine gidil
miştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununun Bütçe Komisyonun ca incelenmesi sırasında bahsi geçen maddelerin 
uygulama kabiliyeti kalmadığına göre sürekli mahiyet arzeden bu gibi hükümlerin Bütçe Ka
nunlarında her yıl tekrarlanmaktansa özel bir kanunla yürürlükten kaldırılmasının münasip ola
cağı ihsas buyurulmuş ve bu arzuya uyularak birinci maddede konulmuştur. 

2. — 4454 sayılı Kanunun, Devlet Muhasebesi esaslarına göre yürümekte olan idare muhasebe
sinin işletme muhasebesi sistemine çevrilmesine dair olan 37, 38 ve 39 neu maddelerinin uygulan
ması için en ziyade tecrübe sahibi olan ve Milletlerarası1 posta muamelâtında ana merkez vazifesini 
gören İsviçre İdaresine müracaat edilerek iki uzman gönderilmesi istenilmişti. 

Uzmanların harb esnasında gönderilmesine imkân göremediklerinden ancak bu yıl için söz
leşme hazırlığı yapılabilmiştir. Bu arada, işin müstaceliyeti dolayısiyle ne kadar zamanda, sağ
lanabileceği yolunda bu idareye vâki soruya alman karşılıkta kendilerinin de bu konuları tel-
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graf , telefon ve posta için 1916 - 1940 yıllarında ve ancak iki devrede uygulayabilmiş olduklarım 
ve beher devre uygulamasının enaz 5 yıllık bir zamana ihtiyaç, gösterdiğini bildirmişlerdir. 

P. T. T. İdaresi uzman memurlarını tedricen yetiştirmek için şimdiden Meslek Okulunda, 
Ekonomi ve Ticaret Okullarında öğrenci okutturul masına başlattırmış ve şeflik kursunda da ih
tisas.dersleri açtırmıştır. 

Bu bakımdan yukarıda sözü geçen maddelerin 1948 yılı sonuna kadar uygulanmaması zaruri 
görülmüştür. Bu hususun da ikinci madde ile sağlanması amaciyle ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
riaşttrma Komisyonu 

Esas No. 1/158 
Karar No. 11 

29 . IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul ve İzmir Telefon tesislerinin tesel
lüm ve işletme muameleleri hakkındaki 3045 ve 
3488 sayılı Kanunlarının 3 ve 4 ncü maddelerinin 
kaldırılması ve P. T. T. teşkilâtına ait 4454 sa
yılı Kanunun 37, . 38 ve 39 ncu raddelerinin er
telenmesi hakkmda Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 28 . I I . 1947 

tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan ve komisyonmuza havale buyurulan 
tasarısı Ulaştırma Bakanı ve P. T. T. Umum 
Müdürü huzuriyle incelendi. 

Hükümet tsarısmın biri istanbul ve İzmir 
Telefon tesislerine ait olan 3054 ve 3488 sayılı 
Kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılma
sına ve diğeri P. T. T. teşkilâtına ait 4454 sayılı 
Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümle
rinin 1948 yılı sonuna kadar uygulanmaması hak
kında olduğu görüldü. 

Tasarıdaki her iki konunun müzakeresine ge
çilmeden önce 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 
3 ncü ve 4 ncü maddelerinin kaldırılması hak
kında tasarının birinci maddesiyle P. T. T. Teş
kilâtı Kanununun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 
hükümlerinin 1948 yılı sonuna kadar tehiri hak
kındaki ikinci maddenin aynı kanunda bir ara
da zikir ve de rced ilmesi doğru görülmiyerek bu 
hususta iki ayrı kanun vazedilmesi taknin usu-
jlü bakımından daha uygun görülmüş ve böylece 
Hükümet tasarısı komisyonumuzca iki ayrı ka
nını olarak hazırlanmış ve ilişik olarak sunul
muştur. 

Komisyonumuzca hazırlanmış olan tasarının 
biri 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına ınütaallik bulunmak
tadır. 

Filhakika: Hükümet gerekçesinde de belirtil
diği gibi istanbul ve izmir telefonlarının satın-
alınması sırasında bu tesislerden elde edilecek 
gelirlerin başka yerlere harcanmıyarak doğrudan 
doğruya bu tesislerin genişletilmesine ve gelişti
rilmesine sarf olumu ası derpiş edilmiş ise de bu 
tesislerden elde edilen gelirlerden daha çok ve 
büyük ölçüde her iki şehrin telefon işlrine mas
raf yapılmış olduğu görülmüş esasen sözü geçen 
bu hükümlerin uygulanması imkânı olmadığına 
da Komisyonumuzca kanaat getirilmiştir. 

Kaldıki: 1947 yılı Bütçesinin müzakeresi 
arasında Bütçe Komisyonunca bütçe kanunlarına 
sürekli mahiyet arzeden hükümlerin konulmama
sı ve bu gibi hükümlerin kanunu mahsusla vazı 
doğru olacağı kanaati de izhar edilmiş bulundu
ğundan 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve i 
ncü maddelerinin kaldırılması hakkında yeni bir 
kanun kabulü de Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

Komisyonumuzca hazırlanmış olan tasarılar
dan ikincisi P. T. T. teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu 
maddelerinin 1948 yılı sonuna kadar uygulanma
ması hakkındadır. 

Filhakika: Devlet muhasebesi esaslarına göre 
yürütülmekte olan P. T. T. idaresi muhasebe-
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sinin ekonomik bir işletme muhasebesi sistemi ha
linde tedvir edilmesine başlanılması bu hususta 
tecrübe ve vukuf sahibi elemanların vücuduna 
ihtiyaç, gösterdiği belli bir keyfiyettir. 

P. T. T. Genel Müdürlüğünce bu elemanların 
bir taraftan Yüksek İktisat ve Ticaret mektep
lerinden ve diğer taraftan P. T. T. Meslek oku
lundan yetiştirmelerine kadar muhasebenin şim
diki usulde tedviri ve 4454 sayılı Kanunun 37, 
38 ve 39 ncu maddeleri hükümlerinin 1948 yılı 
sonun» kadar ertelenmesi komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkanı Bu Sözcü Kâtip 
Çoruh ' Samsun Erzurum 

A. R. Ereni Y. Kalgay Tek tasarıda zikre
dilmesine taraftarım 

»S\ Altuğ 
Çanakkale Edirne Kayseri 
B. Gökçen M. E. Ağaoğullart F. Seler 

Kocaeli Kütahya Niğde 
F. Balkan A. Bozbay V. Sandal 

Ordu Ordu Sivas 
Dr. V. Demir H. Gökdalay H. Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/158 
Karar No. 93 

3 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul vo İzmir Telefon tesislerinin tesellüm 
ve işletme muameleleri hakkında 3045 ve 3488 sayılı 
kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılma
sı ve P. T. T. teşkilâtına ait 4454 sayılı Kanu
nun 37, 38 ve 39 ncu maddeelrinin ertelenmesi 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 28 . XI . 1947 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan ve Ulaştırma Komisyonunca konuşulduk
tan sonra Komisyonumuza havale buyurulan ta
san Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürü hu-
zuriyle incelendi. 

Ulaştırma Komisyonu Hükümetçe sunulan 
tasarıyı mahiyetlerinin ayrılığını gözönüne 
alarak biri 3045, ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 
4 ncü maddeelrinin kaldırılması ve diğeri 4454 
sayılı kanunun 37, 38, ve 39 ncu maddelerinin 
ertelenmesi olmak üzere iki tasarıya ayırmış
tır. Komisyonumuz ise mahiyetlerinden başka 
kanunların da ayrı ayrı olmasını dikkate ala
rak 3045 ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü 
maddelerinin kaldırılması tasarısını da ikiye 
bölmüştür. 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği gibi is
tanbul ve îzmir şehirlerinin satmalman telefon 

tesisatı gelirlerinin başka yerlere sarfedilnıiyerek 
bu şehirlerle diğer şehirler mümasili tesisatın ge
liştirilmesine sarfedilmesi maksadiyle evvelce 
3045 ve 3488 sayılı kanunların 3* ve 4 ncü mad
deleri konulmuş ise de Komisyonumuz bu iki 
şehre telefon gelirlerinin çok üstünde paralar 
sarfiyle birçok yeni tesisler eklenmekte bulun
muş olması hasebiyle bu maddelerin uygulan
masına lüzum kalmadığı neticesine varmıştır. 

1943 senesinde yürürlüğe giren 4454 sayılı 
Kanunun 37, 38, ve 39 ncu maddeelri Posta Tel
graf ve Telefon İdaresi hesaplarının iki sene 
mürurundan sonra muzaaf usulle tutulmasına 
dair olup bu müddet içinde buna imkân bulun
madığından her sene Bütçe Kanununa bu hü
kümlerin ertelenmesine dair hüküm konulmuş 
idi. Bu hüküm Bütçe Kanuniyle ilgisi "bulun-
mıyan ve ayrı bir kanıûı konusu olduğundan 
Bütçe tasarısından çıkarılmıştı. Genel Müdür
lük İsviçre'den iki mütahassıs getirmiş, gerek 
Meslek Okulunda gerek Yüksek İktisat ve Ti
caret Okulunda bu iş için elemanlar yetiştir
mekte bulunmuş olduğundan 1948 yılı sonundan 
itibaren bu hükmün tatbikma imkân bulunaca
ğına Komisyonumuzca da kanaat getirilmekle 
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bu maddeler hükmünün 1948 yılı sonuna kadar 
ertelenmesi uygun görülmüştür. 

Hazırlanan üç. kanun tasarısı Kamutayın 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek -Başkanlığa 
sunulur. 
Başkan V. Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Diyarbakır Bursa Ankara 
C. Ekin F. Bük F. Öyı nen 

Ankara 
A. (J. Akkerman 

Balıkesir 
i>. Örge evren 

İstanbul 
Dt. A. Aehvar 

Kastamonu 
.17. Akalın 

Ankara 
V. Gölet 

Diyarbakır 
/'. H. Tiyrel 

İzmir 
M. İHr.sel 

Samsun 

Aydın 
it. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
îzmii' 

*S\ Dikmen 
Yozgad 

M. A. V ör ilker A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

istanbul ve İzmir Telefon tesislerinin tesellüm 
ve işletme muameleleri hakkındaki 3054 ve 3488 
saydı Kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin kal
dırılması ve 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu 
maddelerinin ertelenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul ve İzmir telefon te
sislerinin tesellüm ve işletme muamelelerine dair 
12 . VI . 1936 tarihli ve 3054 sayılı ve 24 . Y İ . 
1938 tarihli ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İs 
letme Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve 
•memurları hakkındaki 5 . YII . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 
hükmü 1948 yılı sonuna kadar uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları vürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
R, Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

E'konomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük T« Tekol Bakanı 
T. Ccfkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koç* 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
/ / . N. Ke§mir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdûglu 

Ticaret Bakanı 
A. tnam 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİSTİRİŞİ 

İstanbul ve İzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve 
işletme muameleleri hakkındaki 305i ve 3488 sa
yılı kanunların 3 ve i ncü maddelerinin kaldı

rılması hak kın ela kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul ve İzmir Telefon te
sislerinin tesellüm ve işletme muamelelerine dair 
12 . Yİ . 1936 tarihli ve 3054 sayılı ve 24 . Yİ . 
1938 tarihli ve 3488 sayılı kanunların 3 ve 4 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma-
live ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 180 ) 



KÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÜİŞ/TİRİŞİ 

istanbul Telefon tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3054 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Telefon tesislerinin 
tesellüm ve işletme muamelelerine dair 12 . IV . 
1936 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 1. — İzmir Telefon tesislerinin te
sellüm ve işletme muamelelerine dair 26 . V I . 
1938 tarihli ve 3488 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

ULAŞTİRMA KOMİSYONUNUN DEttİŞ-
TİRİŞİ 

V. T. T. Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kamımın 
37, 38 ve 39 ncu maddelerinin ertelenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme (fenel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
leri ve Memurları hakkındaki 5 . V I I . 1943 ta
rihli ve 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 neu 
maddeleri hükümleri 1948 yılı sonuna kadar 
uygulanmaz. * 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — liu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları vürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTİRlŞt 

P. T. T. Genel Müdürlüğü kuruluş, ve görevleri 
re memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 
37, 38 ve 39 ncu maddelerinin ertelenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Önel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri ve 
memurları hakkındaki 5 . VII . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 
hükümleri 1948 yılı sonuna kadar uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEGİŞ/rİRlŞİ 

İzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3488 sayılı Kanunun 
bazt maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 
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S. Sayısı: 181 
Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair olan 
kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/88) 

T. G. \ 
Başbakanlık 9 - XII . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü ; • , , . . . , . 
Tetkik Müdürlüğü • • - • ; ; -

Sayı : 71 - 682, 6/2880 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4060 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 26 . XI . 1946 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başbakan 
U, Peker 

4060 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişi irilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

Vüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına mütedair olan 4060 sayılı Kanunun birinci maddesi 
gereğince, memleketimizde çalışan imtiyazlı ortaklıklar ile bankalar, 2999 sayılı Bankalar Kanunu 
mucibince. Ticaret Kanununa tevfikan ayırmak mecburiyetinde bulundukları kanuni yedek akça
larının tamamını ve Bankalar ayrıca muayyen müddetler sonunda tanzim ettikleri hesap hulâsa
larında gösterdikleri mevduatın % 20 sine muadil munzam bir miktarını ve safi kârlarından muh
temel zarar karşılığı olarak ayıracakları yüzde beşleri ve aynı kanunun 2 nci maddesi gereğince?, 
umumi ve mülhak bütçe ile idare edilen dairelerle hususi idare ve belediyelere ve sermayesi bun
lar tarafından temin olunan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesse
selerle imtiyazlı ortaklıklara ait Tekaüt sandıklan ve tekaüt ve yardım sandıkları normal tediyele
rinin dışında kalan fazla paralarını yüzde beş faizli Hazine tahvillerine ve bu tahviller basılınca-
ya kadar yine c/c f> faizli mevduat bonolarına yatırmakta idiler. 

Aynı kanunun >> ncü maddesi bu tahvil veya bonoların ihraç haddinin, işin göstereceği lüzuma 
göre ayarlanması esasını kabul ettiğinden, bu kanunla ihdas olunan tahviller için bir ihraç limiti 
tanınmamış bulunmakta idi. Diğer taraftan bu tip tahviller için kanunda itfa müddeti ve yıllık 
itfa taksiti miktarı tasrih edilmemiş olması bu tahvil veya bonoların ifade ettiği borca dalgalı bir 
borç mahiyeti vermekte ve 186 küsur milyon liralık bu dalgalı borcun Devlet hesapları arasında 
yer alması Hazine için esaslı bir mahzur teşkil eylemekte idi. 

Buna mukabil Bankaların munzam mevduat karşılığının, diğer teşekküllerin ayırdıkları çeşitli 
ihtiyatların ve tekaüt ve yardım sandıklarına ait fazla paraların Devlet tahvillerine yatırılması su
retiyle nemalandırılması, hem teminat ve hem faiz bakımından bu müesseselere ehemmiyetli 
avantajlar temin etmesine rağmen, uzun vadeli Devlet tahvillerine bugün % 6 faiz verildiği halde, 
bu tip tahvillere % 5 faiz verilmesi, banka ve diğer teşekküller için aleyhte bir vaziyet yaratmakta 
idi. 



Bu kanun tasarısı ile söz konusunu teşkil eden karşılıkların bundan böyle dalgalı bir borcu tem
sil ve ifade eden tahviller veya kısa vadeli Hazine bonoları yerine uzun vadeli Devlet tahvillerine 
yatırılmasının hem Devlet maliyesi ve hem de bu idarelerin menfatı bakımından yerinde ve faydalı 
bir tedbir olacağı düşünülmüştür. 

Tasarıya göre 4060 sayılı Kanuna müsteniden ihraç edilmiş olup halen tedavülde bulunan mev
duat bonoları aynı miktarda ve 4938 sayılı kalkınma İstikrazı Kanununun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nei 
maddelerinde yazılı şartlar dâhilinde çıkarılacak 1947 flazine tahvilleri ile mübadele edilecek ve ban
ka, ortaklık ve diğer teşekküller bundan böyle ayıracakları karşılıkları Devlet tahvillerine yatı
racaklardır. 

2794 sayılı Kanunla amortisman sandığı tahvil piyasasının nâzımlığını demlide etmiş bulunduğun
dan, mezkûr sandık menkul kıymetler piyasasında gerekli müdahaleler yapmak suretiyle, anılan 
teşekküllerin tahvil taleplerini lüzum görüldüğü takdirde tanımen karşılıyabileceği gibi, bu tahvil
lerin aynı müesseseler tarafından satışa arzında da bunları ihraç fiyatları üzerinden mubayaa su
retiyle, spekülatif mahiyetteki fiyat yükseliş ve düşüşlerini önliyecektir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 27 . / . 1940 

Esas No. 1/88 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

4060 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunun 21 . IV . 1946 gü
nünde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 9 Aralık günü 71 - 682, 6/2880 
sayılı yazısiyle gelip komisyonumuza havale edi
len kanun tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcileri
nin de bulundurularak komisyonumuzda ince
lendi. 

Temsilciler tarafından verilen açıklama ve 
gerekçede bildirilen hususlar gözönüne alınarak 
yapılan teklifin banka ve ortaklar faydasına 
aynı zamanda büyük bir miktara baliğ olduğu 
anlaşılan bu yedek akçaların dalgalı borçlar ara
sında yer almasını Hazine içinde mahzur teş

kil etmesi bakımından dahi yerinde görülerek 
tasarının aynen kabuliyle havalesi gereğince Ma
liye Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
makamınıza sunulmasına karar verilmiştir. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Seyhan Ankara Niğde 

K. Gülek A. Çubukçu II. TJlusoy 
Eskişehir İçel Kars 

İmzada bulunmadı / / . Atalay A. Sürmen 
Kayseri Kırklareli Trabzon 

İmzada bulunman Ş. ödül A. R. Işıl 
Trabzon Van Yozgad 

M. Yanmbvyık M. Koçak Z. Arkant 
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Maliye Komisyonu raporu 

2\ B. Jtf. ü/. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/88 
Karar No. 16 

11.11.194? 

Yüksek Başkanlığa 

4060 sayılı Kanunun bir ve dördüncü mad
delerinin değiştirilmesine ve buna ayrıca geçici 
bir madde eklenmesine dair Maliye Bakanlığın
ca hazırlanan, Bakanlar Kurulunun 26 . X I . 
.1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun tasarısiyle gerekçesi, Ti
caret Komisyonunun bu husus hakkındaki ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla okunup görüşüldü. 

4060 numaralı Kanun hükümlerine göre, Ban
ka ve Şirketlerin 2999 numaralı Kanunun 26, 
31 ve 45 nci maddeleri mucibince ayırmakla mü
kellef oldukları karşılık ve ihtiyatların tamamı 
ile, Genel ve Katma Bütçeli dairelere, Özel ida
re ve Belediyelere ve sermayesi bunlar tara
fından temin olunan mütedavil sermayeli teşek
küllere ve 3659 numaralı Kanuna tâbi müesse
selere ve imtiyazlı şirketlere ait yardım ve te
kaüt sandıklarının normal masraflarından artan 
miktarlarının, Hazine Tahvillerine ve Mevduat 
Bonolarına yaptırılması mecburi kılınmış ise 
de, bu tahvil ve bonoların ne miktarları ve ne 
de itfa şekilleri tâyin ve tesbit edilmemiştir. 

Bu durumlariyle dalgalı bir borç sayılması 
gereken ve miktarları 186 küsur milyona ulaşan 
bu tahvil ve bonoların biran önce istikrarlı bir 

borç haline getirilmesi lüzumuna Komisyonu
muz da kaani olmuş ve bunların 4938 numaralı 
Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci maddelerinde 
yazılı şartlar dâhilinde çıkarılacak 1947 Ha
zine Tahvilleriyle değiştirilmesi muvafık görül
müştür. 

Hükümet tasarısının 1 nci maddesi Komis
yonumuzda iki ayrı madde olarak tanzim olun
muş fakat maddenin esas hükümlerine doku
nulmamıştır. 2 nci maddenin numarası 3 olarak 
değiştirilmiş ve kaldırılan maddelerin numara
sını gösteren bu maddeden, hükmü kaldırılma
mış olan, birinci madde çıkarılmıştır. Geçici 
madde ile 4 ve 5 nci maddeler Hükümet tasa
rısının aynı olarak "kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
*Ş\ Adatan 
Çankırı 

R. Dolunay 
Tekirdağ 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Kastamonu 

H. Çelen 

Z. E. Cezaroğlu 

Kâtip 
ürfa 

V. Gerger 
Konya 

S. Çumralı 
Tokad 

C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. n. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No.. 1/88 
Karar No. 92 

Yüksek Başkanlığa 

3 .VI . 1947 

4060 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tiril meni hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 9 . Xİ1 . 1946 tarihli ve 
6/288Û sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kannh tasardı Ticaret ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

4060 sayılı Kanun hükümlerine göre; 
Şirketler» Ticaret Kanunu gereğince ayırmağa 

mecbur oldukları ihtiyat akçelerini bankalar, 2999 
sayılı Kanun gereğince yine ayırmağa mecbur ol-
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dukİarı karşılık ve ihtiyat akçelerini; 4060 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinde yazılı Tekaüt sandık
ları veya Tekaüt ve Yardım Sandıkları, aynı 
maddede belirtilen i'azla paraların; 4060 sayılı 
Kanuna göre çıkarılacak % 5 faizli Hazine tah
villerine ve bu tahviller çıkıncaya kadar da % 5 
faizli mevduat bonolarına yatırmağa mecbur
durlar. 

13u tahvil veya bonoların ihraç edilecek mik
tarının tahdit edilmemiş olması ve iti'a müddeti 
ile yıllık iti'a taksit miktarı da tasri]ı olunma
ması bu tahvil ve bonoların ii'ade ettiği borca dal
galı bir borç mahiyeti vermekte ve bunların faiz 
miktarının uzun vadeli Devlet tahvillerinin bu
gün % 6 olan faiz miktarından az ve banka ve 
diğer teşekküller için aleyhte bir vaziyet yarat
makta olması sebeplerine dayanılarak, bu kanun 
tasarının Hükümetçe hazırlandığı, tasarı gerek
çesinden ve Komisyonda Hükümte adına yapılan 
açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Ticaret Komisyonu, tasarıyı Hükümetin tek
lini veçhile aynen kabul etmiş, Maliye Komisyo
nu da şekilde bir değişiklik yapmak suretiyle 
tasarıyı uygun bulmuştur. 

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sıra
sında, takriben 210 milyon lirayı bulmuş olan bu 
paraların, Hazinenin dalgalı borçları arasınada 
görünmesinin teşkil edeceği mahzurlar gözönün-
de tutularak, bu paralar mukabilinde Devletin 
iç istikraz tahvillerinin bulundurulması esas iti
bariyle Komisyonumuzca da kabul edilerek, mad
delerin konuşulmasına geçilmiştir. 

Maddelerin konuşulmasında, Maliye Komis
yonunca kabul edilen proje esas tutulmuştur. 

Birinci maddede; cüzdanda bulundurulacak 
Devlet iç borçlanma tahvillerinin hangi çeşit 
ve tertipten olacağını, bunları bulunduracak 
olanların serbestçe seçebileceği yolunda bir hük
mün maddeye konması teklif edilmiş ise de, 
metin mutlak şekilde Devlet iç borçlanma tahvi* 
li bulunduracağını ifade etmekte olmasına ve 
bu ifade her çeşit ve tertip tahvili kapsayacak 
ğüıa göre, tahvil bulunduracak olunan Devlet 
iç borçlanma tahvillerinden istediğim bulundur
mak hakkına malik olacağı tabiî görülmüş ve 
butlun ayrıca açıklanmasına lüzum görülmemişe 
tir*. 

Birinci maddede \ Vüzühü sağlamak üzere ifa
de değişikliği yapümiştü4. 

İkinci maddeye; karşılık ve ihtiyatların 

azalması ve çoğalması halinde tahvillerin mükel
lefler ve Hazine için bir zararı mucip olmıya-
cak şekilde alınıp satılmasını sağlamak üzere 
bazı hükümler konulmuştur. 

Bu hükümler: 
I. — Altı aylık hesap özetlerine göre veya 

fevkalâde hallerde tahvillerin azalması gerek
tiğinde bunları dilediği şekilde elden çıkarmak
ta serbest olması, ancak fevkalâde hallerin vu
kuunda tahvilerin azatılması için Maliye Bakan
lığının izninin alınması, 

İL — Tahvil tedariki mecburiyetinde olan
ların satın alacakları tahviller ile elden çı
karmaya haklı olacakları tahvillerin Amortis
man sandığı tarafından aynı esas ve şartlar dai
resinde alınıp satılması yalnız Borsa dışından 
alınacak tahvillerin borsa fiatmı geçmemesi, 
esaslarında hulasa edilebilir. 

Madde 3. : Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici Madde : 4938 sayılı Kalkınma is
tikraz Kanununda yazılı şartlarla birlikte yıl
lık faiz itfa süresi, ihraç fiatının da Kalkınma 
İstikraz tahvillerinin aynı olması tasrih edilmiş
tir. 

Çıkarılacak tahvillerin miktarı üzerinde yapı
lan melemeler sonunda bu miktarın 250 milyon 
liralık olması uygun görülmüş ve muvakkat mad
deye buna göre hüküm konmuştur. 

Diğer maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Edirne 

Başkan V. 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
a Gölet 

Bursa 
tf. T. Arsd 
Eskişehir 

lı Pvtu&glti 
K ii'şehîı1 

vS\ Vor&ut 

Afyon K. 
M. Askar 
Aydın 

K. Alpman 
Bursa 

E. Bük 
İzmir 

£>\ Diknım 
Kocaeli 

/. K, Akml 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Balıkesir 
E. AUm 

Diyarbakır 
V: Dicleli 

Kastamonu 
M. Akahn 

Mardin 
/ı\ Erfaû 

Mide Bamsuiı 
il. Uûrmü M> A; tvrükbt' 

Tokad Ürfa 
11 A. Sevengü E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4060 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. - - 4060 sayılı Kanunun birinci 
ve dördüncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

« Madde 1. — Banka ve ortaklıklar 2999 sa
yılı Kanunun 26, 31 ve 45 nci maddeleri gereğin
ce ayırmağa mecbur oldukları karşılık ve ihti
yatlar mukabilinde senedat cüzdanlarında Dev
let dahilî istikraz tahvili bulundurmakla ödev
lidirler. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddeler ge
reğince Devlet dahilî istikraz tahvillerine yatırı
lacak mebaliğ Aralık ve TTaziran aylarına ait 
hesap hulâsalarının gösterdiği miktarlar üze
rinden hesaplanır 100 liradan aşağı kesirler 
nazara almmıyabilir. ». 

MAî)Ö$ 2\ — Ayht kanunun İ, 3, 5, Ğ, 7 
iıci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 4060 sayılı Kahunüh 
muvakkat üçüncü maddesi gereğince banka ve 
Ortaklıklarla Tekaüt Sandıkları ve Tekaüt ve 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4060 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4060 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Banka ve ortaklıklar 2999 sayılı Kanunun 
26, 31 ve 45 nci maddeleri gereğince ayırmaya 
mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabi
linde senedat cüzdanlarında Devlet Dahilî İstik
raz Tahvili bulundurmakla ödevlidirler. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun dördüncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Birinci ve ikinci maddeler gereğince Devlet 
Dahilî İstikraz Tahvillerine yatırılacak meba
liğ Aralık ve Haziran aylarına ait hesap hulâ
salarının gösterdiği miktarlar üzerinden hesap
lanır. .100 liradan aşağı kesirler nazara almmı
yabilir. 

MAbDE İ — Aynı Kanunun 3, 5, 8* ve 1 iıci 
maddeleri yürürlükten kaldirılmıştıri 

ÜtiÇİCİ MADDE — 4060 sayıl! kahııiiuıl 
muvakkat üçüncü maddesi gereğince Banka ve 
ortaklıklarla Tekaüt Sandıkları ve Tekaüt ve 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri İhracına dair 
olan Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . VI . 1941 tarihli ve 4060 
sayılı Kanuiıım (1) nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bankalar 2999 sayılı Kanunun 26 ve 31 ve 
ortaklıklar, Ticaret Kanununun 462 nci maddesi 
gereğince ayırmaya mecbur oldukları karşılık 
VÖ ihtiyatlar mukabilinde senedat cüzdanların
da Devlet iç. istikraz tahvilleri bulundurmakla 
ödevlidirler. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun dördüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Birinci ve ikinci maddeler gereğince Devlet 
iç istikraz tahvillerine yatırılacak paralar Ha
ziran ve Aralık ayları sonlarında yapılacak altı 
aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktarlar üze
rinden hesaplanır. Yüz liradan aşağı kesirler 
hesaba katılmaz. 

Geçen fıkradaki altı aylık hesap özetlerine , 
göre veya Maliye Bakanlığının izni alınarak 
olağanüstü sebeplere dayanılmak suretiyle tah-
v il erin azaltılması gerektiği hallerde, sahiple
ri, bu tahvilleri piyasaya satmakta ve dilediği 
şekilde elden çıkarmakta serbesttir. Sahipleri 
istediği takdirde sözü geçen tahviller, ihraç be
deline işlemiş faizin ilâvesiyle elde edilecek kıy
met üzerinden Amortisman Sandığınca derhal sa
tmalını^ 

Altı aylık hesap özetlerine göre yeniden tah
vil satınai'iıması gereken hallerde, ilgililer, 
bunları hesap özetlerinin ilişkin bulundukları 
güveleri kovalıyan üç ay içinde Borsadan veya 
dilediği yerlerden tedarik edebileceği gibi 
Amortisman Sandığı da ihraç bedeline işlemiş 
faizinin ilâvesiyle elde edilecek kıymet üzerin
den ihtiyaç miktarında Devlet iç istikraz tahvili 
satmaya mecburdur. 

Borsa dışında yapılacak alımlar borsa, fiya
tını geçemez. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

UEÇlCl MADDE — 4060 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesi gereğince banka ve ortak
lıklarla Emekli Sandıklarına veya Emekli ve 
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Hü. 

Vardım Sandıklarına verilmiş bulunan yüzde 
be? faizli Hazine bonoları, 4938 sayılı Kalkınma 
istikrazı Kanununun 2, 3, 4, 5, (i, 7, 8 nci mad
delerinde yazılı şartlar dahilinde çıkarjlacak 
1947 Hazine tahvilleriyle değiştirilir. 

M AD DDE 4. — Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe givev. 

MADDE 5. — Hu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül". 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. G. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Goşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
içişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 

Mal. K. 

Yardım Sandıklarına verilmiş bulunan yüzde 
beş faizli Hazine bonoları, 4938 sayılı Kalkın
ma istikrazı Kanununun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci 
maddelerinde yazılı şartlar dâhilinde çıkarıla
cak 1947 Hazine Tahvilleriyle değiştirilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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