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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, Bu
laşıcı hastalıklar hakkında ne gibi tedbirler alın
dığına dair olan sorusuna, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Millî Eğitim Bakanları cevap verdi
ler. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregır 'in, 
Seyhan sulama kanalları yapımı ile Çukurova '--
daki sel tahribatı ve sulama işleri hakkındaki 
sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanının hazırlana-
mamış olduğundan, başka Birleşimde soru sahi
binin müzakeresini tahrik etmesi Başkanlıktan 

bildirilmesi üzerine geri kaldı. 
Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri ara

sında imzalanan ve « Türkiye'ye Yapılacak Yar
dım hakkında Anlaşma » nın onanmasına dair 
olan kanun kabul olundu. **~ 

3 . IX . 1947 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Konya 

T. F. Stlay 

Kâtip 
Bize 

Dr. F. Kurtuluş 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Pek 

4. — Sorular 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Balkanlardaki Türklere yapılan zulümler 
hakkındaki sözlü sorusu, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, 

Devlet idaresinde kırtasiyeciliği artıran malî 
formalitelerin ısla Ki hakkında ne düşünüldüğü
ne dair olan sözlü sorusu, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Ankara üniversitesi 1947 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/245) (Bütçe 
Komisyonuna). 

Teklif 
2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-

regir'in Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmani7-
nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çı
karılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek ka

nun teklifi (2/59) (İçişleri, Adalet ve Dışişleri 
Komisyonlarına); 

önergeler 
3. — Bolu Milletvekili ihsan Yalçın'm, Di

lekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 632 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/44) (Di
lekçe Komisyonuna); 

4. — Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz'ün, Aske
rî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 ncı maddesi-
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nin yorumlanmasına dair önergesi (4/45) (Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
;"). - - 1047 yılı Bütee Kanununa bağlı (A) 

O : 1 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/236) (Gündeme); 

6. — Büyük Millet Meclisi ve bağlamkları 
ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkın
da Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/62) (Gündeme); 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/237) (Gündeme); 

S. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Ka
nunun 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/143) (Gündeme); 

0. — Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle 
köy Sağlık memurlarının seçim durumlarını dü
zenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/235) (Gündeme); 

10. — Türkiye ile İrak arasında imza edilen 
Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşması ile bu 
Andlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/225) (Gündeme); 

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

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER — Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Gündeme geçmeden önce. bir ricada bulu

nacağım. Fransa Mebuslar Meclisinde bazı Me
buslar insiyatif alarak «Türk - Fransız Dost
luk Grupu» adiyle bir kurul vücude getirmiş
lerdir. Muhtelif partilerden 360 Mebus bu 
Dostluk Grupuna üye yazılmıştır. Buna karşı
lık bizim Büyük Millet Meclisi Üyelerinden de 
beş arkadaş müteşebbis heyet olarak bu işi ele 
almışlar ve yabancı dil bilenlerden 220 Mil
letvekillinizi üye yazmışlardır. Müteşebbis he
yetimizin adlarını secim daire1 eri sırasiyle arz-
edivorunı. 

Atıl" Ak »•üç (I kırsa), 
Fazıl. Ahmed Aykaç (Diyarbakır), 
Kdip Servet Tör (Günıüşane), 
Nihat Erini (Kocaeli), 
Nazım Poroy (Tokat), 
Arzu eden arkadaşlarımız bu müteşebbis 

heyetle temasa gelip adlarını yazdırmalarını 
rica ederim. Bu suretle bizim grupun da esas
lı olarak kurulması ve taazzuv etmesi için lâ-
zıuıgelen muamele tamamlanır ve faaliyete 
geçmesi temin olunur. 

(Umdeme geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Hacim Çarıklı'-
ntn Temsil Heyeti Azaları ile Birinci Büyük Mil
let Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair kanun teklifini geri aldığı 
hakkında önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

1 . VIII . 1947 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Birinci Büyük Millet Meclisi azalarına mükâ
fat. olarak ödenek verilmesine dair, Niğde Millet
vekili Halit Mengi, Sivas Milletvekili Şemsettin 
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Güualtay, Malatya Milletvekili Mahmud Nedim j 
Zabcı ve Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz ile bir- | 
likte yüce katınıza sunduğumuz 2 Mayıs 1947 j 
tarihli kanun teklifindeki imzamı geri alıyorum. | 
Diğer imza sahibi arkadaşlarımızdan bu teklifi j 
üzerine almak istiyen bulunur düşüncesiyle, j 
kendilerine haber verilmesini derin saygılarım- I 
la arzederim. ı 

Balıkesir Milletvekili | 
Hacim Çarıklı [ 

BAŞKAN — Diğer bir önerge daha vardır. 
Onu da okutuyorum.. J 

! 
2. —• Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz'ün, Tem- j 

4. — SORULAR 

3. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nvn, 
Köy ilkokulları ve öğretmen evleri yapımı hak- ' 
kındaki sözlü sorur.ana Millî Eğitim Bakanı Sem- j 
settin Sirer'in cevabı ; 

I 

Yüksek Başkanlığa 
1. Köy ilkokulları, köy öğretmen evleri in

şası ve arazi ve sairesinin temini maksadiyle ileri
de kurulmakta olan birliklerin kuruluşu hak
kında Millî Eğitim Bakanının ne düşündüğü? 

2. —• Köy ilkokulları, köy öğretmen evleri in
şası ve arazi ve sairesinin temini için bütçeye 
konulan ödeneğin illere taksiminde hangi esas
lara riayet edilmektedir. 

Yukarıda yazılı hususlara mümkün ise çok 
acele Kamutayda cevap verilmesine Yüksek de
lâletinizi rica ederim.. 

Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

BAŞKAN — Buyurun! 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM

SETTİN SÎRER (Sivas) — Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya arkadaşımızın suallerini cevap
lıyorum. 

Köy Kanununun mecburi kıldığı işler ara
sında Köyün okulunu yapmak, suyunu getir
mek te vardır.. 3803 sayılı Kanun bu mükelle
fiyeti teyit etmiştir. 4274 sayılı Kanunun 25 
nci maddesi de bu mükellefiyetin nasıl yerine 
getirileceğini açıklamıştır. Bu madde hükmü- j 
ne göre, köyde yaşayan veya altı aydanberi 
köyde oturan 18 yaşla 50 yaş arasındaki her 
köylü yurttaş, köyün okulu meydana gelıneiye 
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sil Heyeti azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi 
Azalarına vatani hizmet karşılığı ödenek veril
mesi hakkındaki teklifi kabullendiğine dair öner
gesi 

3 . LX . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Teklifi ben ve arkadaşlarımız takabbül ediyo
ruz. intacını rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı îçöz 

13 AŞK AN —• İçtüzük mucibince, müsaade 
ederseniz kendisine veriyoruz. 

VE CEVAPLAR 

kadar her sene 20 gün fiilen çalışmakla, çalış
madığı günler için her güne bir lira isabet et
mek ve bu suretle vereceği miktar hiçbir zaman 
20 lirayı aşmamak üzere bir bedel ödemekle 
mükelleftir. Bu kanuni mükellefiyetin köylü 
vatandaşları bunaltmadan, sıkmadan, yerine ge
tirilmesini temin için bir takım kolaylaştırıcı 
tedbirler bulmak gerektiğini gördük. Şimdi 
bu tedbirlerin neler olduğunu arzedeceğim. 
Birinci tedbirimi/, şu olmuştur; köy okulunu 
okutulacak çocuklarının sayısına göre ayarla-
;);•';. 1 iplendirmek. Nüfusu 150 kişiye kadar 
olan, yani 30 haneye kadar olan köylerimiz ki, 
aneak küçük bir sınıf çıkarabilirler, bu ne
viden köylerde, yalnız eğitmenin içinde çalışa
cağı küçük bir dershane yapmanın kâfi oldu
ğunu tesbit ettik. 

Nüfusu 150 den yukarı, 500 e kadar, ev sa
yısı da 30 dan 100 e kadar dalgalanan köyle
rimiz ki, aşağı yukarı sayıları 30 - 60 arasında 
dalgalanan okul çocuğu çıkar. Bu türlü köy
lerimizde de bir tek dershane ile yanında bir 
işlik ve öğretmenin içerisinde barınacağı bir 
barınağı ihtiva eden bir okulun kifayetini tes
bit ettik. 

Nüfusu 500 - İ 000 ve ev sayısı da 100 - 200 
arasında dalgalanan köylerde okutulacak ço
cuk sayısı da ortalama 60 - 120 arasında dalga
lanır. Bu nevi köylerde de okul binasının ikin
ci bir öğretmenin barınmasına yetecek geniş
likte olması icabeder. 

Bu suretle görülüyor ki köylerimizde yapa
cağımız okullar her köyün çıkaracağı çocuk sa-
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yisına göre şekillenecektir. Küçük köye kü
çük okul yapılacak, köyün nüfusu arttıkça oku
yacak çocuk adedi fazlalaştıkça okul da biraz 
daha büyüyecektir, okul tiplerini tesbit ettik, 
ve oıi yıllık okul inşa plânlarımızı buna göre 
tekrar gözden geçirerek illerimize gönderdik. 

Düzeltmelere göre artık 40 haneli bir köy
de, oraya iki enstitü mezunu gelecek diye iki 
ayrı bina yapılmayacaktır.. 80 hanelik köye de 
üç öğretmen gitmiyeceği için oraya da üç ayrı 
bina yapmak ıııevzuubahis değildir. Bu suretle 
okul yapma işinde yurttaşların mükellefiyeti ha
fiflemiş olacaktır. 

İkinci tedbir; birliklerin kurulmasıdır. Ge
çen son baharda idare âmirlerimizi, köylerimi
zin ihtiyaçlarını ve dileklerini bize aksettirebi
lecek köy temsilcilerini merkeze toplıyarak bir 
kongre yaptık. Bu kongredeki çalışmaların ne
ticesinde bütün memlekette birlikler kurmanın 
işi son derece hafifleteceği olacağı neticesine 
vardık, tlğili üç Bakanlık çalışarak köy okul 
inşası birliklerinin statülerine rehber olmak 
üzere bir rehber hazırlamıştır. Bu birlikler ha
kikaten işimizi kolaylaştırır mı, kolaylaştırmam 
mı? Bunu müşahhas bir misalle huzurunuzda 
belirtmek isterim. 

Birlik esasına göre isterlerse illerimiz, ister
lerse ilçelerimiz bir okul yapma birliği teşkil 
edebilirler. Bir ilce tasavvur buyurunuz ki 70 
köyü vardır. Ve .10 köyü de köy nüfusu 150 den 
aşağıdır. 40 köyünün nüfusu da 150 den .Mika-
rıdır. O halde bu ilçemizin 10 yıllık plânlarımı
za gevö 40 köyün de 10 yıl gibi bir müddet 
içinde okul binaları yapmamız ieabedecektir. 
Eğer biz köylerimizi kendi başlarına bırakacak 
olursak ne gibi güçlüklerle karşılaşırız? Bir 
köy okulu ortalama 15 bin liraya mal olmakta
dır. Yurddaşlarm bedenen, bizzat çalışmaları 
iîe hâsıl olan kıymet aşağı yukarı bu miktarın 
l/)) yani 5 bin lirasına tekabül etmektedir. Ge
riye 10 bin lira kalmaktadır. Şimdi enaz 40 hane
li bir köy tasavvur ediniz. Bu köyde bir okul 
meydana getirebilmek için ya bir senede ya üç 
senede köylünün 10 bin lira gibi bir miktarı 
tesviye etmesi icabeder. Devletçe yardım yapı
yoruz, bu yardımdan her köy okuluna 2 bin lira 
gibi bir miktar isabet etmektedir. 10 bin liradan 
iki bin lira çıkınca geriye yine 8 bin lira kalır. 
Sekiz bin lira gibi bir meblâğı 40 eve, taksim 
ettiğimiz zaman, her evde en az bir mükellef 
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bulunduğunu hesaphyarak taksimi yaparsak 
her evin, okul inşası içini bir yılda 200 lira 
vermesi ieabedecektir. Üç seneye taksim eder
sek, her seneı için 70 lira gibi bir miktarın tes
viyesi icab etmektedir. Bu miktarları köylü
nün takatinin üstünde görüyoruz.. Birlikler te
şekkül edince ne olur? On senede 40 köyde mek
tep yapacağız. İler seneye ortalama dört okul 
isabet eder. 'Bu okullar için aşağı yukarı 60 bin 
liraya çıkar. Devletçe yapılmakta olan yardı
mın devam ettiğini farzedersek ve bunu da bu 
okullar için sekiz bin lira olarak kabul edersek, 
geriye yine temini lâzımgelen elli bin lira gibi 
bir meblâğ kalır. 

Birlik yolunu tuttuğumuza göre ilce birliği--
ne dâhil 40 köy içerisinde bütün köylerin nüfu
sunu 200 gibi ve hane sayısını da 40 gibi, asga
ri bir hadde kabul ettiğimize köre en az 2 000 
mükellef bulunacaktır. 2 000 mükellefden köy
lerinde mektep yapılacak, dört köyün mükellef
lerinin bir kısmı istisna edildiği takdirde geri
ye kalanının çalışma yerine bunun bedelini tes
viye etmeleri halinde 40 bin lira gibi bir meblağ 
hâsıl olacaktır. Ve en fazla veren bir mükellefin 
hiçbir zaman vereceği mikdar 20 lirayı aşmıya-
eaktır. 200 lira gibi, 70 lira gibi bir meblağla 
vatandaşın karşılaşması onun için hakikaten 
takatşikendir. Fakat on âzami 20 lirayı geç-
miyen bir miktar taşınabilir bir yüktür. 

Elimde bütün illerimizi gösteren bir cetvel 
vardır. Bunda illerimizden gelen malûmat kayıt
lıdır. Bu malûmata nazaran bugün de birçok 
illerimizde birlikler kurulmuş ve işlemeye baş
lamıştır. Afyon'da kurulmuştur, Ağrı'da kurul
muştur, Amasya'da kurulmuştur, Ankara'da 
kurulmuş ve kurulmaktadır, Balıkesir'de he
nüz gelişmemiştir, Bingöl'de kurulmuştur. Ge
risini okumıyayım. Böylece ekseri vilâyetleri
mizde okul inşa birlikleri kurulmuştur ve diğer
lerinde de kurulmak üzeredir. 

Yer yer vatandaşlardan birliklerin kolay
laştırıcı, ferahlandırıcı mahiyetini aksettiren 
haberler gelmektedir. Birliklerin türlü fayda
ları vardır. Faydalardan birisi de, eğer bir köy 
kendi okulunu yapma işinde yalınız kalacak 
olursa derme çatma yapıyor. Okul binası o hal
de meydana çıkıyor ki yakın bir zamanda ha
rap olacaktır. Halbuki birlik eliyle yapıldığı 
takdirde bir plâna göre murakabe altında ve 
ustaların eliyle yapılacağı için bunların daha 
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dayanıklı ve daha iyi vasıfta meydana çıkma
ları mümkün olacaktır. Bundan başka, birlikler 
kurulmasa, yurttaşlar kereste ve diğer inşaat 
malzemesini kendi vasıtalariyle çok uzak yer
lerden getirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu. 
onları Imy'ice sıkan bir iştir. Halbuki birlikler 
on sene gibi bir müddet için devam edeceğine 
göre bir takım nakil külfetinden knrtarmala: ı 
imkân. dairesine girecektir. 

İv"er kövlü yurttaşlarımıza birliklerin okul 
înşasmdaki bütün zahmetleri, bütün külfetle
ri nasıl hafiflettiğini iyice anlatmaya muvaf
fak olursak onların memnunluk ve ferahlık
la duyarak büyük «avretle işlerine sarılacak
larına şüphe etmemelidir. 

Bu gerçeği kendilerine iyice anlatmaya 
çalışıyoruz, sayın Milletvekili arkadaşlarımı
zın. da bu sefer Meclis dağıldıkdan sonra in
tihap dairelerine gittikleri zaman lütfedip bu 
hususu köylü yurttaşlarımıza telkin etmele
rini her birerlerinden ayrı ayrı, rica ederim. 

Köylü vatandaşların okul inşa isinde sıkın
tılarını halletmek için müracaat ettiğimiz üçün
cü tedbirin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da 
Devlet bütçesinden yapmaya başladığımız yar
dımdır. Geçen bütçe yılında 4 milyon lira da
ğıtılmıştır. içinde bulunduğumuz malî yılda da 
yine bu maksat için 4 milyon lira dağıtıldı. Fa
kat bendeniz o kanaattayım ki yakın, bir is
tikbal de yurttaşlarımız birliklerin hayır ve 
faydalarını iyice kavrayınca, birlikler kuru
lup işlemeye başlayınca devletimiz için her 
yıl dağıtmakta olduğu 4 milyon lirayı başka-
bir iş için, yine köylerimizin âcil ve gerek
li başka bir hizmetlerine sarfetmek imkânı hâ
sıl olacak ve birlikler Devletin bu nevi bir 
yardımından bizi müstağni kılacaktır. Devlet 
yardımından başka özel idarelerin de kendi ter
tiplerinden köy okulları inşasına yardımlar 
yapmakta olduklarım ilâve etmeliyim. 

Bu konudaki maruzatıma son vermezden ev
vel bir ciheti daha ilâve edeyim: Nasıl olsa köylü 
yurttaşlar birliklerin faydalarını aniıyacaklardır. 
Bütün köylerimiz birliklere gireceklerdir. Bu
na emin olarak bugün biz okullarımızı kendi
miz yapalım müsaade edin birliklerin dışında 
kalalım diyen köyleri dışarıda bırakmayı uy
gun gördük. Bunu da her tarafa tamim ettik. 

Fahri Karakaya arkadaşımın ikinci sualini 
cevaplıyorum. Devletçe köy okullarının inşa-
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ası için kabul edilmiş olan yardım ödeneğinin 
hangi esaslar dairesinde illerimize tevzi edil
miş olduğunu sordular. 

Ders yılı başına yetişmesi icabeden her oku
la 1500 lira isabet edecek surette her ile kaç 
okulu inşa halinde ise ona göre para dağıtıyo
ruz. Bu tevzii yaptıktan sonra daha bir mik
tar para artmıştır. Bu parayı da bütçeleri zaif 
olan Doğu tilerimize ikinci bir yardım olarak 
dağıttık. 

İllerimize ne kadar para dağıtıldığını gös
teren listeyi de emrederseniz okuyayım. (Kâfi 
kâfi sesleri). 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlarım, çok sevdiğim ve saydığım Millî 
Eğitim Bakanının verdikleri izahlardan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım; köy okulları ve Öğretmen 
evleri inşasının, memleketin her sahada olduğu 
gibi kültür sahasında da belli başlı âmiller ol
duğunu sizler kadar bendeniz de müdrikim. 

Yüksek Meclisiniz, bu köy okullarının inşası 
'nün bir kanun yaptı. Maalesef tatbikatta, iyi 
istimal edilmediğinden dolayı, iyi tatbik edil
mediğinden dolayı, demin de zımnen olsun, sa
yın arkadaşım, Millî Eğitim Bakanının buyur
dukları gibi, iyi neticeler vermedi. Köylüden 
bir okul inşası için on bin lira alındı. Üç bin 
lira değerinde o da yıkılmaya mahkûm mek
tepler yapıldı. Bütün seçim çevrem olan El
âzığ'da 40 mektep yapılmıştı. Bunlardan onu 
yıkılmış, yirmisi de yıkılmaya mahkûm bir va
ziyettedir. Bunu açıkça bilmemiz ve öğrenme
miz lâzımdır. 

Hükümetin programında 1946 ağustos ayın
daki programında Millî Eğitim işlerinden bah
sedilirken bu ilk okulların inşaat malzemesini 
alacağı yani cam, kereste, çivi, kiremit gibi mal
zemesinin tamamen Devlet tarafından temin 
edileceği vait buyurulmuştu. Şimdi Millî Eği
tim Bakanının sözlerinden anlıyoruz ki bu yar
dım her okul için 1500 lira gibi gayet az, mak
sada kâfi olmıyan bir para verilmesinden iba
rettir. Yalnız ben de işin iç yüzünü biliyorum 
ki, bu milletin bu gibi şeyler için daha fazla 
verecek parası yoktur. Fakat elden geldiği ka
dar Hükümetin programında bu gibi inşaat 
malzemesinin Devlet tarafından temin edilmesi 
vâdolunduğuna göre herhalde bu va'dm ye-
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rine getirilmesi gerekirdi zannederim. Şimdi 
1500 - 2000 liradan bahis buyurdular ki 2000 
lira veriyorlar mektepler için, en aşağı. Kendi
leri de buyuruyorlar ki, 15 000 liraya, öğretmen 
eviyle birlikte, bir ilk okulu yapıldığına göre, 
bunun en aşağı 10 000 lirası muhakkak inşaat 
malzemesine hasredilmesi lâzımdır. Daha da 
insaflı hareket edersek en aşağı 7 500 lirası in
şaat malzemesi olarak verilmesi gerektir. 

•Sayın arkadaşlarım, Hükümet ne yapacak1? 
Köy ilk okullarını yaptırmaya mecburdur. En 
sonu, şimdi anladığımız gibi, köy okullarının 
yapılması için birlik teşkiline tevessül etmiş ve 
bunun için vilâyetlere tamim yapmıştır. 1580 
sayılı Belediye Kanununun 7 nei faslının 133 ııc-
ü maddesinden başlıyarak, birkaç madde ha
linde devam ediyor, bu tavzih edilmektedir. 
133 ncü madde şöyle diyor: Belediye ve köyler 
ve vilâyet idarei hususiye!eri kendilerine ka
nunlarla verilen, yapmaya mecbur oldukları 
veya ihtiyari olarak bir veya bir kaçının müş
terek oldukları tesisatı idare için birlik tesis 
edebilirler. Her şeyden evvel bir defa «edebi
lirler» kelimesi ihtiyaridir. İsterse girer, iste
mezse girmez, bu okul inşaat birliğine. 

Kendi seçim çevresinde maalesef bilaistisna 
bütün köyler bu birliğine zorla ithal edilmiş
lerdir.. Bunların hepsi mecburi olarak birliğe 
ithal etmişlerdir.. Yani kendi gönlüne bırakıl
mamıştır. Hattâ o kadar ki, birliğin heyeti 
umumiyesi toplanmış, orada itiraz etmişler, baş
ka köy için para veremeyiz diye itiraz ettikleri 
zaman da haklı itirazları kabul edilmemiştir. 
itirazlarının kabul edilmediğini görünce bir kıs
mı toplantı yerini terketmişlerdir. Fakat ekse
riyetle karar verilmiş olduğu içindir ki, hepsi 
bu birliğin âzası sayılıyor. Yani bu suretle ka
nun hükmü tatbik edilmemiştir. 

Kendi seçim çevremde - ki bu birlik on se
ne müddetle kurulmuştur ve bu on sene zarfın
da, her sene kendi bütçelerinin irat kısmına koy
dukları paranın % 30 u nispetinde bir parayı bu 
birliğe vermeye mecbur tutulmuşlardır. 

Arkadaşlar, şurasını itiraf edeyim ki, hâlen 
köy muhtarlarının ekserisi okur yazar değiller
dir. Bunlar az bir şey okur yazar olsalar bile 
bütçe yapmak ne demektir? Bilmiyorlar. Elâzığ'
da merkez ilcesine bağlı muhtarların ekserisi 
sene başında ile bağlı köy bürosu kâtibine büt
çelerini yaptırmışlardır; o memurun insafına 
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kalmış artık. Meselâ, köyün senevi verim kaa-
biliyetini bilmeden 5 000 liralık hayalî bir büt
çe yapmıştır. Bu birlik vaziyette % 30 esasına 
göre bu küyün 1 500 lira vermesi lâzımdır. 
Halbuki bu köy zaruri ihtiyaçlarını karşılamak 
için « 1 000 » lira temin edemezken bu parayı 
vermeye mecbur tutuluyor ve zor kullanılıyor. 
Bugün köylerde bucak müdürleri, jandarma ka
rakol komutanları bu paraları zor kullanarak 
tahsil etme peşindedirler. 

Sonra, açık olarak söylüyorum, arkadaşlar, 
bu birlikler belediye kanununun bu faslına gi
rerse Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edi
lemez. Şu halde hangi salâhiyetle bu memur
lar cebren para toplamaktadır? 

Şimdi burada birşey yapıyorlar; Köy Kanu
nu mucibince bütçeye konan paralar Tahsili Em
val Kanununa göre tahsil edilir. Yani bu pa
ralar da, birliklere tahsis edilmiş paralar da 
% 30 nispetinde paralardır. Bunu da ona imti-
salen tahsil etmek yolunu tutmuşlardır. 

Arkadaşlar; çok acı söylüyorum; kendi se
çim çevremde bu sene kuraklık vardır, dolu tah
ribat yapmıştır, Elâzıgda 20 küsur köyün ha
li böyle olduğu bilinmekle İdarei Hususiye köy
lerden bu sene için vergi almaktan vazgeçmiştir, 
Ziraat Bankası köylünün borç taksitlerini tehir 
etmiştir. Bunlar, bu adamlar şimdi birlikler 
adında köylerden % 30 vergi almaya kalkarlar
sa ne olacaktır? 

Baranın alındığını farzedelim, para alabilir
sek vaziyetimiz ne olacaktır? Farzedelim bu pa
rayı aldık. Arkadaşlar, köylüyü bu şekilde 
fakir bir vaziyete düşürürsek netice ne olacak
tır? Bu vatandaşlar her şeyden evvel geçin

mek, karınlarını doyurmak mecburiyetindedir
ler. Her ne şekilde olursa olsun mecburi mü
kellefiyetler, ağır vergiler devam ederse köylü 
çocuğuna çift sürdürecek, onu mektebe gönde-
remiyecektir. Bu suretle de güdülen ulvi mak
sat istihsal edilemiyecektir. Bilmiyorum başka 
illerdeki birlikler ne şekilde teşekkül etmiştir, 
ben kedi intihap dairemdeki vziyeti görerek 
bu emrin geri alınmasını ve köy muhtarlarının 
köylüyü icbar etmemesini rica ediyorum. Köy 
isterse birliğe girsin, isterse girmesin, bu ihtiya

ri bırakılmalıdır. Fakat benim anladığım şudur. 
Meselâ üç köyün bir sulama işi var. Üç köy 
birleşirse topladıkları para ile bu suyu belki te
min edebilirler. Bundan alacakları uzun vâ-
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deli kredilerle de istifade edebilirler. Fakat 
100, 300 köyün birleşerek birlik kurupta iş gör
mesine aklım yatmıyor. Sonra farzedelim ki 
bir birlik meselâ 10 bin lira, 15 bin lira sarfet-
miş, köyün okulunu, öğretmen evini yapmış fa
kat her nasılsa köy okuluna lâzım gelen tat
bikat arazisini almamış, biraz ilişiği vardır. Bu 
şekilde olan köylüler kendi köylerinin mektep 
masraflarını yaptıkları halde kalan bir küçük 
işten dolayı tekrar birliğe dâhil edilerek 10 se
ne müddetle diğer köylerin mektep inşaatına 
yardıma mecbur tutulmaktadırlar. Bu da hak
sızlıktır. Bu haksızlığın önüne geçilmesini rica 
eriyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI R. Ş. SÎRER 
(Sivas) — Şurasını sarahatle bir kere daha ifa
de etmeliyim: 

Köylerimiz okul birliklerine girmek mecbu
riyeti yoktur. Bunu bütün ilgili vatandaşlarımı
za bildirdik. Fakat bu dâvayı en doğru yoldan 
yürütmek için en güzel, en kestirme ve doğru 
yol birliklerdir. Elimizden geldiği kadar bunu 
vatandaşlarımıza anlatacağız. Onlar da bunu 
anlayıp okullarını birlikler yoluyla kurma yo
luna gireceklerdir. 

Şunu da huzurunuzda belirtmek isterim ki, 
bu birlik esasına göre hiç bir mükellef vatan
daşımızın bir yıl içerisinde yüklenebileceği zah
met, fakatının dışında olmıyacak hiç bir za
man yirmi lirayı geçmiyecektir. Okullarını yap
mış olan köyler birliğe girmekle mükellef de
ğildirler. Eğer tatbikatta mevziî bir takım ha
talar ve yanlışlıklar varsa, ki daima olabilir, 
düzeltilmesi daima mümkündür. Bu ayrı bir 
meseledir. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım; bir kelime ile cevap verebilir miyim. 
(Kâfi sesleri, söz Milletvekilinindir sesleri). 

FATTRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlarım, ben demiyorum ki Millî Eğitim 
mektep yaptırmasın. Benim esasen şahsî kana
atim hâttâ Belediye Kanununun 30 ncu maddesi
nin tefsiri lâzımdır. Buna bu köyler ve bu birlik 
okullarının inşaası girer mi girmez mi? Bu ayrı 
bir meseledir. Fakat Hükümet ne yapsın, okul 
lâzımdır kanaatiyle bu yolu tutmuş, olabilir. 
Fakat bence girmez. O başka. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Köy Kanunu
nun 47 nci maddesidir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — İyi bi
liyorum o maddeleri. Köy Kanununun 47 
nci maddesi şu şekilde birlik yapılacağına dair 
değildir. 

Velhâsıl hu kanunu bu şekilde yormak zaru
retini duymuşlardır. Bence bu şekilde bu kanu
na sokacaklarına yeniden bir kanun teklif et
seler daha iyi olurdu. 

Bir Milletvekili olarak şunu arzetmek iste
rini ki kendi seçim çevremde vaziyet budur. 
Tatbikatta zuhur eden hadiselerle istemiye is-
tenıiye köyler bu birliğe girmiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bazı işler de öy
le olur. 

FAHRİ KARAKAY (Elâzığ) — Bu ciheti 
arzetmek istiyorum. Mecburi midir, değil 
midir; onu bilmem. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Köylü memnun değil bu işten. 

/. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoban'ın, Doğu tilerinde lıugüne kadar «;/-
lannyan lise re kız veya erkek sanat okullariyle 
ortaokullardaki öğretmen yokluğu ve tedris 
usulü ve okul kitaplarındaki ıstılahlar hakkın
daki sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı Şemset
tin Rirer'in cevabı 

BAŞKAN — İkinci soruyu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim: 

Soru: 1. —• Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siird, 
Ağrı, Mardin, Erzincan, Bingöl Vilâyetlerin
de lise ve kız veya erkek sanat okulları yok
tur. Hiç olmazsa şark vilâyetlerinin merkezî 
bir yerinde bugüne katlar açılmaması sebep
leri nedir? İleride bunların temini için neler 
düşünülmektedir ? 

Buralarda mevcut ortaokullarda devam 
edegelen öğretmen yokluğu nasıl telâfi edilmek
tedir? 

Soru :2. — 
A - Tedrisatta halen cari usul semereli mi

dir Şimdiki tedris usulünde aksak cihetler yok 
mudur? Varsa âti için ne gibi tedbirler düşü
nülüyor? 

İlk, orta ve liselerde 1946 - 1947 randıma
nı yüzde itibariyle nasıldır? 
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B - Mektep muhitlerinde terbiyevi sahada 

kalkınma zarureti hissediliyor mu? 
C - Mektep kitaplarındaki ıstılahlar ve ifa

de tarzları güçlükler doğuruyor mu? 
Bir çok mektep kitaplarındaki ıstılahlar

dan bir kısmı Fransızca ve Lâtince olduğu hal
de bir kısmının yeni Türkçe ve diğer bir kıs
mının da Arapça terimleri taşıması karışıklık 
ve bir öğretim zorluğu husule getiriyor mu? 
Getiriyorsa izalesi için neler düşünülüyor? 

Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin 
yeni terimleri bilmelerini kolaylaştırmak için 
neler düşünülüyor?. 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SlRER (Sivas) — Özçoban arkadaşı
mın suallerini cevaplıyorum: 

Sual 1— Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Ağrı, 
Erzincan vilâyetlerinde lise ve kız ve erkek 
sanat okulları yoktur. Hiç olmazsa şark vi
lâyetlerinin merkezî bir yerinde bugüne kadar 
açılmaması sebepleri nedir? İleride bunları 
temin için neler düşünülmektedir? Burada 
mevcut orta okula devam edegelen öğretmen 
yokluğu nasıl telâkki edilmektedir? 

Arkadaşımın sual şekline göre, kendilerinde, 
bu dokuz vilâyetin hiç birinde, bu saydığı ne
viden okullardan hiç birinin bulunmadığı zeha
bının hâsıl olduğunu anlıyorum. 

Önce bu zehaplar mı n tashihine izin vermele
rini dilerim. 1946 - 1947 ders yılının başında 
Erzincan'da, Van'da, geçen sonbaharda da S5-
ird ve Mardin'de sanat okulları açılmıştır. 

Bu sene de Bitlis, Muş ve Ağrı merkezlerin
de, ileride kurulacak sanat okullarının haber 
cisi mahiyetini taşıyan köy demircilik ve maran
gozluk gezici kurslarını faaliyete geçiriyoruz. 

Geçen sonbaharda Erzincan ve Mardin'de 
Kız Akşam Sanat Okulları açılmıştır. Bu sene 
Ağrı, Bingöl, Bismil, Hakkâri, Nuseybin, Muş. 
Siird merkezlerinde arkadan geleeek Akşam 
Kız Sanat Okullarının ve Kız Enstitülerinin ha
bercisi olan gezici kadın kursları faaliyete baş-
lıyacaktır. 

Görülüyor ki, bu illerimizden bir kısmında 
bahis konusu okullardan bir kısmı kurulmuştur. 

Şimdiye kadar yapılmamasının sebebi nedir? 
Sayın arkadaşlarım, bir duvarın hem birinci 
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' sırasını, hem üçüncü sırasını, hem de beşinci sı-
j rasını, dolduracak tuğlalarm hepsini birden 

koymaya imkân yoktur. Yurdun muayyen ne
viden kültür müesseselerine ihtiyacı olan her 
köşesine birden bu müesseselerin kurulmasına 

I imkân bulunamazsa bir pilân dairesinde ve bir 
I sıraya göre hareket etmek zaruret olur. Millet

lerin inkişaf tarihleri gözden geçirilince umu-
j miyetle nüfusça kesafeti olan merkezlerin di

ğerlerine takaddüm ettiği, yayıldığı görülür. 
Araş'dan, Suphan dağlarından Meric'e kadar, 

I Amik ovasın'dan Karadeniz'e kadar çevrelenen 
vatanın her köşesi ayni mertebede kutsaldır. 
Vatan topraklarından bir parçasının diğerlerine 
takaddümü ve bir rüçhanı bahis mevzuu 
değildir. Vatanın her köşesinde yaşıyan 
yurttaş nazarında aynı kıymettedir ve aynı yar-

I dıma müstahaktır. Onun için bir tarafın şu ve bu 
müesseselere kavuşmakta diğerlerine takaddüm 
etmesini demin de arzettiğim gibi, ancak tür
lü neviden şartların ve maddi âmillerin tesiri 

j altında bir plâna ve sıraya riayet etmek mec-
I buriyetinin bir icabı diye kabul etmek gerekir. 

Hakkâri, Ağrı, Bitlis ve Muş gibi, bir sa-
I nat okulu bulunmıyan illerimizde bunlar ne va

kit açılacaktır. Sayın arkadaşımızın bunu öğ
renmek istediğini de tahmin ediyorum. Bugün 
açmış olduğumuz müesseselerin hoca kadroları
nı tamamladıktan sonra yeni müesseseler aça
bilmenin bağlı bulunduğu şartları sağlayınca 
buralarda da bu nevi okullar açacağız. Yeniden 
açacağımız ilk sanak okullarının yerleri ara
sında şimdiden Bitlis'le Muş'u sayabilirim. 

Sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet devrinde 
teknik öğretim geniş ölçüde inkişaf etmiştir. 
1923 yılında bir Sanat İdadisi ile bir Ticaret 
İdadisi iki Kız Sanat okulu ve 7 vilâyetimizde 
de birer Sanat okulu vardı. Bugün 41 Sanat 
Enstitüsü 6 sı Yapı Enstitüsü 36 sı da Sanat 
okulları olmak üzere yurtta 90 a yakın Sanat 
okulumuz kurulmuştur. 

Teknik öğretimin gelişme temposu İkinci 
Dünya harbine rastlıyan yıllarda çok hızlan
mıştır. Milletimizde okula karşı mevcut olan te
halük ve Büyük Millet Meclisinin bu konuya 
karşı gösterdiği yüksek ilgi gözönünde bulundu
rulursa denebilir ki önümüzdeki yakın yıllarda 
bu illerimiz de Sanat okullarına kavuşacak
lardır. * 

Lise meselesine geçiyorum; 63 vilâyetimiz-
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den halen oo ünde lise vardır, 30 unda lise yok
tur. Lise mezunlarımızın sayısı beş bini aşmış
tır. Geçen sene 5 500 zü bulmuştu. Bu sene, 
sonbahar imtihan devresi sona erdikten ve sa
yılar alındıktan sonra, liselerimizin ne kadar 
mezun verdiğini öğreneceğiz. Sayıca randımanı
mızın herhalde bu sene de 5 500 den aşağı 
olmıyacağını tahmin ediyoruz. 

Kemiyet itibariyle rasyonel ihtiyaç had
dine varılmıştır. 

Keyfiyet meselesine gelince; mesul adam 
olarak tam ferahlık duyduğumu söyliyemem. 

İlkokulları alabildiğine artırmak, çoğalt
mak mecburiyetindeyiz. Elimize geçen bütün 
imkân ve vasıtalarla teknik eğitim müessesele
rimizi çoğaltmakta hiçbir sakınca yoktur. 

Liseye gelince iş değişmektedir, ilkokul 
ve onun devamı mahiyetinde olan ortaokul ve 
sanat okulları serbest hayata insan hazırlarlar. 
Serbest hayatın istifası, bunlara kendi kucağı
na mertebeler, yerler verir ve herkes kabiliyet 
bilgi ve hünerinin derecesine göre iş bölümün
de bir vazife payı olarak çalışır. Yaşar ve her
kesin aynı seviye ve ehliyette bulunmayı
şından bir* zarar doğmaz. Buna karşılık lise, 
yüksek tahsil yolu ile aşağı yukarı standard 
tipte cemiyetin hayatına müessir olacak yüksek 
salâhiyetlere insan hazırlar. Yüksek tahsilin iyi 
kalitede insan yetiştirebilmesi kendisinin ha
zırlayıcı kademesi olan lisenin derecesine, kıy
metine tâbidir. Yüksek tahsili ikmal eden genç
leri cemiyet hayatında son derece müessir mev
kilere getiririz. Hakim sandalyesine oturturuz, 
hekim yapar insan hayatını onun eline teslim 
ederiz. Bu yüksek salâhiyetleri onlara tevdi ede
bilmek için kendilerini tekrar bir imtihana tâ
bi tutmayız. Gençlerimizin bütün bu mesuliyetli 
işleri başarabilmeleri için yüksek tahsil kurum
larının onları iyi yetiştirmesi bunun için de li
selerine onları yüksek tahsil kapılarına iyi ha
zırlanmış olarak getirmeleri lâzımdır. 

Bir kere daha arzettiğim gibi, hekimimizin 
iyi hekim olmasını isteriz. Hastalığımızı tedavi 
ettirmek için dün olduğu gibi Viyana kapıları
na, bugün olduğu gibi, ingiltere, Amerika'ya 
gitmek istemeyiz. Mühendisimizde liyakat iste
riz ki, kendisine yaptıracağımız köprü yıkılma
sın, ve ecnebi ihtisasından müstağni kalalım. 
Yüksek ilim ve ihtisas unsurlarımızın, istediği
miz vasıfta ve kalitede yetişmeleri için mutla-
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ka liselerimizin seviyesini de seviyelerine ulaş
mak mecburiyetinde bulunduğumuz memleket
lerdeki liselerin derecesine getirmek mecburi
yetindeyiz. 

Bununla iki şeyi belirtmek istiyorum: Lise
lerimizi kuvvetlendireceğiz. 

Fakat liseleri kuvvetlendireceğiz, demekle 
bugün bir liseye malik olmıyan 33 ilimizden 
hiçbirinde artık bir lise kurmıyacağız demek 
istemiyorum. Bu illerimizin de bir gün liseleri 
olacaktır. 40 milyonluk Prusya'nın İkinci Dün 
ya Harbinden önce 500 e yakın lisesi vardı. 
Elbette' Türkiye liselerinin sayısı da 40 ta kal-
mıyacaktır, nüfus arttıkça, servet çoğaldıkça 
münakale şartları düzeldikçe her sahada mukad
der olan inkişaf vuku buldukça bu sahada da 
gelişme olacaktır. Bugün liseleri bulunmıyaıı 
illerimizin de liseleri olacaktır. 

Bu liseleri ne vakit açacağız? 30 ilimizde 
bugün lise bulunmadığını söyledim. Şimdi bu
gün mevcut liselerimizin öğretmen kadrolarını 
tamamlamaya uğraşıyoruz. 

Bunu tamamladıktan sonra yeni liseler aç
manın imkânları bulununca bunlar açılacaktır. 

Okul demek; her şeyden evvel hoca demek
tir. Liyakatli hoca; liselerimizi açabilmek için 
ilk şarttır, kifayetsiz unsurlarla okul açmak 
ve dun kalitede randıman almak mesuliyetini 
hiçbir arkadaşınızın yüklenmemesini tecviz 
buyurmazsınız. 

Mevcut liselerimiz kuvvetlendirildikten ya
ni öğretmen kadrolarının eksiklikleri tamam
landıktan sonra yeni liseler açabilmek imkânı 
tahassül edince Maraş gibi, Van gibi, Ordu, 
Niğde, Aydın, Tokad gibi illerimizi ve diğerle
rini elbette düşüneceğiz. Önümüzdeki kış ayları 
içinde hoca kaynaklarımızı hesaplıyarak mev
cut müesseselerimizin eksiklerini ne vakit ta-
mamlıyabileceğimizi ve hangi tarihte, nerelei'de 
yeniden ne neviden okullar açmak imkânı hâsıl 
olacağını tesbit etmek kararındayız. 

özçoban arkadaşımız öğretmen yetiştirmek 
hususunda ne gibi tedbirler aldığımızı sormak
tadırlar, suallerinde Doğu illerimizdeki orta
okulların öğretmen eksiklerine de işaret var
dır. Geçen ders yılma başlarken ortaokulla
rımızın öğretmen kadrolarında 551 eksik vardı. 
Liselerimizin kadrolarında 121 eksik vardı, öğ
retmen kaynaklarımızı düzenlemekteyiz. Eği-
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tim enstitülerinden birkaçının geçen sene kur
duk. Bir kaçını da bu sene kuruyoruz. Eğitini 
enstitüleri gelecek sene bize r>Û0 yeni mezun 
vereceklir. Bu mezunlarla elde mevcut orta
okullarımızın bütün öğretmen eksiklerini kapa
mak ve yeni baştan ortaokul açmak kaabil ola
caktır. Ondan sonraki yıllar içerisinde de yine 
Eğitini enstitülerimizin hasilasiyle kısa bir 
müddet içerisinde memleketimizin bütün ilçe
lerini ortaokulla eihazlanıak imkânını elde 
edeceğiz. 

Sual 2. ~- Tedrisatta halen cari usul semere
li midir? Şimdiki tedris usulünde aksak cihetler 
şimdiki tedris usulünde aksak cihetler yok mu
dur? Varsa âti için ne gibi tedbirler düşünülü
yor? 

Arkadaşımızın sualinde hangi okul nevini 
kasdettiklerine dair sarahat yok. Fakat yukarıdaki 
suallerinin ifadesinden ilk, orta okullarla liseleri 
kastettiğini tahmin ediyorum; cevabım bunlara 
göre olacaktır. Okul da bütün diğer kurumlar 
gibi, devamlı bir ilerleme halindedir ve böyle ol
malıdır. Usullerimizde aksıyan taraf var mı, 
yok mu? Arkadaşım bunu soruyor. 

Bugün değil, bundan çok daha ileri bir se
viyeye eriştiğimiz günlerde de herhangi bir E-
ğitim Bakanını usullerimizde artık hiçbir dü
zeltmeye sebep ve yer kalmamıştır, işimiz tamam 
olmuştur demekten Allah korusun. Bugünkün
den çok daha ileride bulunduğumuz zamanlarda 
da eğer ihtiyaçlarımız vardır, eksiklerimiz var
dır, işlerimize, çalışmalarımıza yenilikler getir
meye mecburuz diyen bir haleti ruhiye taşıyorsak 
ilerleme halindeyiz, aksini iddia ediyorsak yeri
mizde duruyoruz demektir. Onun için maruza
tım bu zaviyeden işi gören bir kimsenin düşün
celerini aksettirecektir. 

Umumiyetle ilk okullarımızdaki tedris usulle
rimiz ve bunların randımanından salahiyetli E-
ğitim makamları memnundur. Bunu ilk okul öğ
retmenlerinin bir pedagoji formasyon kazan
mış bulunmasına medyunuz. 

İlkokullarımız diğer tahsil okullarımıza gö
re daha iyi bir teftiş ve murakabe altındadır 
ve bu tahsil kademesindeki öğretmen arkadaşla
rımız arasında teessüs eden bir gelenek vardır. 
Sık sık toplanırlar ve kendi meseleleri üzerinde 
görüşürler, tartışırlar.. 

Hasılı ilkokul öğretmenlerinin hir pedegojik 
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formasyon kazanmış olması daha iyi bir mura
kabe ve teftişe tâbi bulunuşları ve meslekî te
maslarla birbirlerini yetiştirmeleri, onların ba
şarılarına ve ilkokularımızm tedris usulleri iti
bariyle dalıa verimli müesseseler haline gelme
sine yardım etmiştir. 

Zaman kaydı altında bulunduğum için mâ
ruzâtımı mümkün mertebe telhis etmek mecbu
riyetini hissediyorum. 

Ortaokullarımıza gelince; bazı ortaokulları
mızda salâhiyetsiz yardımcı öğretmenlerin de ça
lıştırılması mecburiyetinden dolayı bütün or
taokul öğretmen kodromuz mensupları pe
dagojik formasyona sahip olma bakımından 
henüz ilkokul öğretmen kadrosu kadar iyi 
durumda sayılamaz. Bu okullarımızın tedris 
sisteminde gördüğümüz ve giderilmesine ça
lıştığımız başlıca eksiklik çocuklarımızın ik
tisap edecekleri bilgiyi hayata intibak et
tirmek kabiliyeti ile yeter derecede yetiştire-
memeleridir. Ortaokullarımız ve liselerimizde 
müşahede deney ve tatbikat unsurları eksiktir. 
Bunun için orta okullarımızın programlarını 
bir revizyona tâbi tutacağımızı daha evvel bir 
başka vesile ile arzetmiş idim. Düzeltmelerin 
en önemli ciheti iş terbiyesine iş sevgisine yer 
vermek olacaktır. 

Liselerimizde de ortaokullar için söylediğim 
gibi tatbikat unsuru eksiktir. Liselerimizi biti
ren çocuklarımızı yabancı dil bakımından da 
kifayetli bulmuyoruz. Bugün mevcut liseleri
mizin öğretmen kadrolarını tamamladıktan son
ra yapacağımız işlerden birisi de lisenin tahsil 
süresini ciddiyetle ele almak olacaktır. Eğer li
senin tahsil süresini uzatmak neticesine vara
cak olursak, bu takdirde mevcut programlara 
yeni bir takım maddeler ilâve edecek değiliz. 
Tapılacak şey; bugünkü müfredatı daha iyi bir 
şekilde, daha geniş bir zaman içine sindirerek 
ve tatbiklerle çocuklara kazandırmak olacaktır. 
Okullarımızdak i öğretimi kuvvetlendirmek bir 
takını tedbirlere başvurduk ve başvuracağız. 
Bunlardan birincisi öğretmen kurslarıdır, öğ
retmenleri kurslara tâbi tutarak bilgilerini ge
nişletmeye çalışıyoruz. Geçen senelerde fizik, 
kimya kursları açtık, bu sene coğrafya hocala
rını memleket içerisinde dolaştırdık, sonra bu 
hocalar kongre halinde toplandılar. Bu suretle 
yetiştirici kursları bundan sonra da açmaya de
vam edeceğiz. 
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Okul litaretürünü zenginleştirmeye çalışıyo

ruz. Tek kitaptan çıkıyor bu usulü terkediy -
ruz, istiyen hoealrımız, müelliflerimiz, ihtisas 
elemanlarımız kitap yazacaklar, bunlardan uy
gun olanlarım Hükümet inceleyip kabul edecek
tir. Bu sayede iyi kitaplar meydana gelecek ve 
okul litaratürü zenginleşecetir. Bu husustaki 
kanunu yakında Yüksek Meclise getireceğiz. 

Öğretmenlerimiz için pedegojik neşriyat 
yapmak üzerinde durduğumuz tedbirlerdendir. 
Öğretmenlerimiz için öğretini metodlrmı anla
tan, ileri öğretim metodlarmı onlara öğreten 
bir takım neşriyat yapmak yoluna girdik ve 
bunları Eğitim Enstitüleri Kütüphanesi adı al
tında neşre başlıyoruz. 

Teftiş işini tanzim ve ıslaha çalışıyoruz. 
Mevcut müfettişler kadrosunu genişletmekten 
başka büyük merkezlerimizde otorite olarak, 
meslek içinde tanınmış değerli bazı öğretmen
lere diğer öğretmen arkadaşlar arasında bir 
nevi rehberlik yapmak vazifesi vereceğiz. 

Nihayet okullarımızda cari talim ve terbiye
yi kuvvetlendirmek için müracaat edeceğimiz 
tedbirlerden birisi de, okullarımızı ders vasıta-
lariyle kuvvetlendirmek ve bu yönden ihtiyaç-
iı*ıın gidermektir. 

Özçoban arkadaşımız ilkokul ve ortaokullar
la liselerde son yılın randıman nispetini de soru
yor. 

İlkokulların bilen ders yılında son sınıflar
da 120 bin talebe vardı. Bunlardan 10(> bini 
mezun olmuştur. Su halde mevcuda nazaran 
okulu bitirenlerin nispeti takriben % 90 dır. 
Orta okullarla liseler için böyle bir rakam arze-
demiyeeeğim. Oünkü güz devresi imtihanları he
nüz bitmemiştir. Yalnız geçen yıllarda umumi
yetle orta öğretim müesseselerimizde randıman 
her iki imtihan devresindeki nispet alındık
tan sonra yapılan hesaplara göre % 6ü - 80 ara
sında dalgalanıyordu. Orta okullarla liselere 
ait bu yılın katî randımanını imtihanların sonu 
alınacak Özçoban'a ve çıkacak bir fırsattan is
tifade ederek Yüce Kamutaya arzederim. 

Sualin (B) fıkrası: mektep ve muhitlerinde 
terbiyevi sahada kalkınmayı, sağlamak için bir 
şeyler düşünülüp düşünülmediğidir. Bu mak
satla tevessül ettiğimiz tedbirlerden birisi, okul 
aile birlikleridir. Birçok vesilelerle huzurunuz
da okul aile birliklerinin mahiyet ve gayele
rini bunlarla neler sağlanacağım arzetmiş ol-
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I duğıını. için, yine zaman kaydı altında kala

rak bu konu üzerinde sizi tasdi etmiyeceğim. 
Mektep kitaplarındaki ıstılahlar ve ifade 

tarzları güçlükler doğuruyor mu? Birçok mek
tep kitaplarındaki ıstılahlardan bir kısmı Fran
sızca ve Lâtince olduğu halde bir kısmının ye
ni Türkçe ve diğer bir kısmının da Arapça te
rimleri taşıması karışıklık ve bir öğretim zorlu
ğu husule getiriyor mu, getiriyorsa izalesi için 
ne düşünülüyor? (Jerke öğretmen gerekse öğren
cilerin yeni terimleri kolaylaştırmak için neler 
düşünülüyor?, diye soruyorlar. 

Sayın arkadaşlarım; dilimizin inkişafı sa
deleşmek, mefhumları kendi köklerimizden 
kendi kaynaklarımızdan alman kelimelerle kar
şılamak, yabancı, kurallardan kurtulmak yolun
da gelişiyor. Dilin bu inkişafına muvazi ola
rak ilim dilinin de aynı espri dâhilinde kendi 
zaruri istihalesini yapmaması mümkün değil
dir. Yani nasıl hayat dilimizi, konuşma dili
mizi sadeleştirmek ve yabancı kurallardan kur
tarmak ve kendi kaynaklarımızdan aldığımız 
kelimelere mefhumları karşılamak yolunda isek, 
ilim dilimizi de bu istikamette geliştirmeye çalış
maktayız. 

Bu ameliye ne kadar sürecek? Ne vakit bu 
iş biticek? 

Sayın arkadaşlarım Almanlar bu ameliyeyi 
sonuna getirmek için yarım asra muhtaç ol
muşlardır. Bir bakıma bu her dilin devamlı işi
dir. Yüksel; tahsilin, yüksek fikir ihtirasının 
taallûk ettiği terimlerin heyeti mecmuasının 
280 bine baliğ olduğu düşünülecek olursa te
rimler üzerindeki bu çalışmaların daha ne ka
dar zaman devamına zaruret olduğu kendili
ğinden anlaşılır, tik ve orta öğretimde kulla
nılacak terimlerin tesbiti, hazırlanması aşağı 
yukarı tamamlanmış gibidir. Bunlar için kla-
vuzlar tertip edilmiş, kitaplar buna göre yazıl
mıştır. ilk ve orta öğretimdeki çocuklarımız 
da bu tesbit edilmiş olan terimleri kullanmak
tadır. 

Yüksek Öğretimde terimlerin tesbiti işi bit
memiştir ve daha da yıllarca devam edecektir. 
Acap bütün terimeri, demin 280 000 rakam ile 
ifade ettiğim bütün terimleri kendi dilimizin 
köklerinden, kaynaklarından alacağımız keli
melerle karşılamaya imkân var mıdır? Böyle bir 
şey imkânsızdır, hayaldir. Biz elimizden gel-

I diği, gücümüzün yettiği kadar; hiç olmazsa bu 
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terim naziresinin yarısını kendi kaynaklarımız
dan, köklerimizden karşılamak gibi bir he
defi gözönünde tutarak yürümekteyiz. Fakat 
heyeti kâmileshıi karşılamak; mümkün değildir. 
Nitekim ileri kültür ve medeniyet dilleri içinde 
de bütün terimler mutlaka kendi köklerinden ve 
kaynaklarından kelimelerle karşılanmış değil
dir. Alman ilim kitapları içerisinde Lâtinceden, 
Yunancadan, Ingilizceden, diğer dillerden gel
miş terimler vardır. Fransız ilim kitapları için
de ayni suretle türlü kaynaklardan gelmiş te
rimler vardır, İngiliz ilim kitaplarında da böy
ledir. 

Hayat dilimizin de kullandığımız bütün ke
limeleri kendi öz malımız saymak için bunların 
mutlaka köylerimizden; kendi kaynaklarımız
dan gelmiş olmalarını istiyen bir taassup gös-
termiyorsak, terimlerde de vaziyetimiz böyle 
olacaktır. Fikir, kalem, elektrik kelimeleri 
Türkçe köklerden gelmemişlerdir. Amma 
bunları dilimizden atmak, bunların yerine ken
di köklerimizden gelen bir takım kelimeler bul
mak nevinden bir taassubun asla zebunu de
ğiliz. Bunları kendi kaynaklarımızdan gelen 
Türkçe kelimeler kadar artık millîleşnıiş, bizim 
millî dilimize mal olmuş sayıyoruz. Terim hazi
nemizi yaparken de böyle hareket edeceğiz De
diğim gibi terim hazinesinin yarısını kendi kay
naklarımızdan gelen kelimelerle karşılamak gi
bi bir hedefi gözönünde tutmakla beraber ha
yat dilinde göstermediğimiz taassubu, terimler
de de göstermiyeceğiz. Bu işdeki politikamızın 
esasları bunlardır. Amma önümüzde daima bu 
hedefin bulunması bizi daima ileriye doğru gö
türecektir. Güneş arkadan vurduğu zaman göl
gesini kovalayan adam hiçbir zaman bu gölge
yi geçemez, fakat mütemadiyen ilerler. Bizim 
de vaziyetimiz böyle olacaktır, dilimiz, sade ve 
geniş bir dil olduğu gibi terim hazinemiz de, 
millîleşmiş bir hüviyet kazanacaktır. 

özçoban arkadaşım, terimlerde intikalin zor
lukları olup olmadığını sordular. 

Yüksek öğretimde henüz çalışma halinde bu
lunduğu için bir kaldırma indirma vaziyeti 
olduğu için güçlükler vardır. Fakat ilk ve or
ta öğretim bundan kurtulmuştur. 

Yüksek tahsile gelen çocuklarımız ilk ve or
ta öğretimden beraber getirdikleri terimleri ora
da muhafaza ediyorlar. Yüksek tahsil de bizim 
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orta öğretim için kabul etmiş olduğumuz terim
leri kabul etmiştir. 

Çocuklar terimleri öğrenmekte güçlükler çe
kiyor mu Hayır çekmiyorlar. Çocuklarımız 
üçgeni evvelce müsellesi öğrenmek için sar-
fettikleri gayretten daha az zahmetle ve kolay
lıkla öğrenmektedirler. Bir müsellesin mesahai 
sathiyesi; kaidesinin irtifaına hâsılı zarbının 
nısfına müsavidir. Bu kelimelerin içerisinde 
yalnız bildiği bir (dir) edatıdır. Halbuki; bir 
üçkenin alanı, tabanının boyu ile yükseklik 
çarpımının yarısına eşittir (Gülüşmeler)... der
ken rastladığı kelimeler bildiği bir takım ker 

limelerin kendileri veya akrabası oldukları 
için kolayca anlamaktadır. Yalnız çocukları
nın dersini müzakere eden, onlara yardım et
mek istiyen ana ve babalara bunlar çok zor ge
liyor, görüyorlar ki, çocukları kendilerinin 
bilmedikleri, yeni bir takım sözler kullanıyor
lar. Gönül ister ki çocuklarına kendi bildiklerini 
öğretmeye değil, kendileri bunları anlamaya ve 
öğrenmeye gayret etsinler 

öğretmenler için yeni terimler bir müşkülât 
doğuruyor mu, doğurmuyor mu? 

Sayın arkadaşlar; biz Anayasa'yi ve İçtü
zük'ü türkçeleştirdiğimiz zaman ilk günlerde, 
başkanlarımız için de kâtip arkadaşlarımız için
de ve bizim için de «ivedilik, öncelik v. s.» yi 
kullanmak güç geliyordu. Ama şimdi alıştık, 
İki üç devre sonra «müstaceliyet» gibi kelime
ler kulaklara pek tuhaf gelecektir. Yani bizim 
burada çekmiş olduğumuz intikal devrinin kısa 
zahmeti öğretmenlerimiz için de elbette varit 
olmuştur. 

Arkadaşım suallerinde çocukların yeni te
rimleri nasıl öğrendiğini soruyor. Yeni terim
leri, kitapları okuyarak ve derste öğretmenlerle 
birlikte kullanarak öğreniyorlar. Zannediyo
rum ki, terim mevzuu üzerinde istikametimizi, 
yöneldiğimiz veçheleri kendilerine arzetmiş 
oluyorum. 

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

Kfendim; bütün sorularıma cevap vermek lût-
funda bulunmalarından dolayı sayın Bakana 
teşekkür ederim. Bendeniz Şark vilâyetleri
mizin saydığım kısımlarında lise ve sanat oku
lunun şimdiye kadar açılmamış olduğunu lise 
veya sanat okulu açılmasında gecikilmiş oldu
ğunu zannediyorum. Filhakika bazılarında sa-
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nat okulu vardır. Ben bu memleket parçala
rının tefrik edilmiş olduğu gibi bir iddia ser-
detmiş değilim. Vatanın tecezzi kabul etmez 
bir kül olduğunu ve her noktasının aynı kut
siyeti taşıdığına en çok inanan insanlardanım. 
Fakat ne yapalım ki, Doğu illerimizde maarif 
sahasında ihmal veya bir geri bırakma keyfi
yeti mevcut ve muhakkaktır. Bu vilâyetler yur
dumuzun büyük bir parçasını kavramakta ve 
mühim bir nüfusu barındırmaktadır. Maddi im
kânsızlık buralarda birer lise veya sanat oku
lu açılmasına mâni olduğunu biliyorum. Ancak 
•hiç olmazsa merkezî bir yerinde, tahsil yapa
cakları içine alacak bir tek lise açılmasının 
mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; eski devirlerde bu Doğu vi
lâyetlerimiz bugünden daha çok mekteplere 
malikti. Misal olarak Bitlis'i gösterebiliriz. Şe
ref Hanlarından Ebdal Han zamanında Bitlis'in 
bir irfan yuvası olduğunu Evliya Çelebi izah 
ediyor. Meşrutiyetten evvel vilâyet merkezinde 
ekalliyet mekteplerinden başka Türk Müslü
manlar için altı iptidai mektebi ile biri mülki 
diğeri askerî iki rüştiyesi vardı. Meşrutiyette 
bir idadi ve bir darülmuallimin açılmıştı, on 
medrese vardı. Orada valilik ve muallimlik 
yapmış olan içimizdeki muhterem şahsiyetler 
şahittir. Maalesef bugün Cumhuriyetin feyzin
den kısmen mahrum bırakılmışlardır. Bizler 
Atatürk 'ün irşatlarından istifade etmeliyiz. 
Van'da bir üniversite açılmasını düşünen Bü
yük Adamın bu işaretinde elbette bir hikmet 
vardı; resmî istatistikleri inceledim. Nüfusu 
pekâla müsait. Artık zamanı gelip geçmektedir. 
Kendilerinin verdikleri vaitleri senet ittihaz 
ederek açılacağından müsterih oluyorum. 

Usulü tedris ve mekteplerde ahlâki sahada 
kalkınmaya ihtiyaç olup olmadığı hususunda 
salâhiyet sahibi değilim. Bunu Millî Eğitim 
Bakanımızın izahatına istinaden gerekse uzmanla
rımızın mevcudiyetine güvenerek kendilerine 
terkediyorum. Yalnız bendenizin üzerinde dur
mak istediğim şudur: Orta ve liselerde hem 
az hem de zaif talebe yetişiyor. Vermiş ol
dukları rakamları 945 istatistikleriyle karşı
laştırdım. 1945 istatistiklerine göre 1944 se
nesiyle yaptığım mukayese bize henüz matlup 
ve Yüksek Meclisin istediği şekilde bir netice 
vermediğini görüyorum. Hepsini arzetmiyece-
ğim. Yalnız liselerdeki rakamları gözönüne 
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alacağım. 1944 senesinde 7408 talebe yeniden 
girmiş ve 497o talebe mezun olmuştur. Umumi 
talebe 2:> .'509 kişiden ancak 16 800 kişi sınıf 
geçmiştir ki, Sayın Pîakaıım % (50 - 80 arasın
da tahmin buyurduğu rakamla şu söylediğim 
seneve ait elde edilen randıman derecesinin dü-
şük olduğuna nazarı dikkatinizi celhederini. Bu 
düşüklüğü nazarı dikkate alarak sebeplerini 
araştırmak lâzımdır. Programları daha vâsi 
ve yeni bilgilerle mücehhez olan şimdiki lise
lerimizin maalesef eski idadilerden daha kuv
vetli mezunlar çıkaranıamasınm sebebi ne ola
bilir. Türk çocuğunun zekâsı, kavrayış ka
biliyeti elbette diğer medeni milletlerinkinden 
az değildir, hattâ çoktur. Bunlar tedris usul
lerinin noksanlığından mı, öğretmen veya yar
dımcılarının zayıf olmasından mı, yoksa bazı 
nıünhallerin vaktinde kapatılamamasından mı 
ileri geliyor? Bu hususlar beni tereddüde şev
ke! tiği için Sayın Bakana zahmet verdim. Bil-
hasa açık öğretmenliklerin doldurulması el
zemdir arkadaşlar. Şarkta öyle orta okullar 
vardır ki, bugün tek bir müdürü vardır, bütün 
mualim kadroları münhaldir. 

Müsaadenizle birz terimler bahsi üzerinde 
ben de durmak istiyorum. 

Vakıa bu işin mütehassısı değilim amma bir 
vatandaş sıfatîyle, çocukların eline verilmiş olan 
kitapları bendeniz bile anlamakta aciz duydu
ğum için, bir iki kelime ile burada ifade etmek 
isterim. 

Efendim, misal olarak ortaokul birinci sınıf 
kitaplarını alacağım. Bir defa çocuk ilk mek
tepten çıkmış ve ağır bir ifade tarzı ve ıstılah
lar taşıyan kitaplarla karşılaşmıştır. Müellif, 
kitaplardan bir kısmında Fransızca, ve Lâtin
ce terimleri tercih etmiş, bir kısmında Türkçe
leştirmeye çalışmış, diğer bir kısım kitap mü
ellifleri Meşrutiyet dilini kullanmışlardır. Me
selâ nebatata botanik adı verilmiş, bitki morfo
lojisi, bitkiler anatomisi, bitkiler fizyolojisi 
gibi terimler, diyagram gibi mütaaddit ecnebi 
kelimeler kullanılmış ve taksim ve tasnife geçer
lerken, bizim bildiğimiz, okuduğumuz fasile 
kelimesini atmış onun yanında : (Cins sınıf, 
takım, şube gibi Arabça ve Fransızca kelimele
ri yanyana dizmek suretiyle tenakuza düşülmüş
tür. 

Birinci snıfta henüz neşvünema bulmamış 
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bir çocuk pek tabiî olarak, tâbir yerinde değil 
amma, afallayıp kalıyor. j 

Bundan başka dil bilgisi ve Türkçe kitapları [ 
biryandan (ses uyumu, kaynaşma, kaynaştırma, 
çoğul isimler, tekil isimler gibi terimleri Türk
çeleştirmeye çalışırken diğer taraftan cümle, ke- j 
lime, hece, zarf, isim, sıfat, işaret sıfatları, za- i 
mir, şahsi zamirler, zaman, zarf ve saire gibi I 
eski sarfunahivdeki ıstılahlar aynen bırakıl
mıştır. Bendeniz burada hiç bir zaman Sayın 
Bakanın buyurdukları gibi taassuba işaret et
mek istemiyorum. Ne geride kalalım, ne de if
rata gidelim, demek istemiyorum. Ancak, bir 
kelimenin Türkçesi varken onun yerine Arabca, 
Fransızca kelimeler kullanılmasın. Bir Arabca 
kelime yüzlerce ve belki de yüzlerce ve binlerce 
yıldanberi konuşulmuş ve Türkçeleşmiş iken 
onu atıp Fransızcaları veya muğlak ecnebi keli
ni eleı* getirilmesin diyoruz. 

Sonra şu karışıklığa dikkat buyurunuz! Ay
nı Türkçe kitaplardan alınmış Türk Dil Bilgisi 
kitabından (Maazallah, filhakika, fevkalâde) ke
limeleri var. Çocuğa bunu oku diyorum, okuya
mıyor, Tekrar söyle diyorum, dili dönmüyor. 
Nedir diye soruyorum bilmiyor, belki evinde de 
işitmemiştir. Yine Dil Bilgisinin 15 nci sahi-
fesinde (Fikir ve mânaca farklı cümlelerin söy
lenişlerinde ne gibi farklar vardır?) diye bir 
soru vardır. Rica ederim, şu muğlak dil tarzına 
bakınız ve şu sekiz kelimelik cümledeki beş 
Arapça kelimeye atfı nazar ediniz. Bunların 
kılavuzlarda Türkçelerini bulduk. Ses uyumu ve 
boğumlatma gibi ıstılahlara aklım ermedi. Kay
naşma ve kaynaştırmaya da aklım ermedi. Tarifi 
şudur: [Sesli harflerle biten bir kelimenin sonuna 
gene sesli harflerle başlıyan bir parça ekleyip 
takmak lâzımgeldiği zaman ikinci sesliden önce 
(N, S, Ş, Y.) seslerinden biri getirilirse bunlara 
[Kaynaşma harfleri] denir. 

Vurgu bahsi ve tarifi de Enteresan : [iler 
kelimenin bir hecesinin tabiî olarak, ötekiler
den daha kuvvetli ve üzerine basıla basıla, sÖy-
lenip okunmasına (Vurgu) derlermiş. Belgisiz 
zamirler ne demektir? 

Sonra özne kelimesi ıstılah olarak alınmış. 
« Kip » diye bir kelime var. kipin türkçe olu
şuna hayret ettim. Velhâsıl arkadaşlar, hangi 
kitabı alırsak alalım bazı ve yazı kelimeleri [ki
tapları yazandan ve dil mütahassıslarından 
başka] hiç bir vatandaş anhyamaz. Bugün 
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okutulmakta olan tarih kitapları ela baştan aşa
ğı meşrutiyet diline benzer. [Kervansaray, isti
lâ, süvari, mürekkep, sütun] ve hattâ yayi 
nispileri unutulmamış [Hindî, Çinî, Milâdî, Fa
risî ... ] gibi kelimeleri bol bol kullanmıştır.. 

Bunların Türkçeleri varken Arapçalarını kul
lanmak mecburiyeti mi vardı? Meselâ «Hindî 
lisanı» deniyor. «Hint dili» diyebilirdi. 

Bir misal daha vereceğim. P]n karışık dil 
ınatamatiktedir. Matamatikte «Konkre» diye 
bir bahis var... Tarifi şöyledir: [Bir çarpımın 
çarpanlarından yalnız birisi ad alırsa Konkre 
olur.] Rumca (Geometri adını alan hendese 
kısmındaki terim ve ifadelere bakınız: 163 ncü 
sahifede bir soru (Cetvelin üst kenarının yatay 
olup olmadığı nasıl anlaşılır. (Gülüşmeler). 

Diğer bir misal (masanın üzerine bir dik dört-
kenler prizması koyunuz) (düşey ve yatay yüz
lerini say). Yine aynı kitapta [simetri ölçüler, 
eşkenar eksene göre simetri, dönel, askat] bahis
leri var. Bu terimlere mukabil (tahmin, küre, 
şekil, daire, nokta, cisim hata (sahife 154) tatbi
kat ve sair arapçalar doldurulmuş. 

Anlıyamadım. Türkçe'de pramit diye bir ke
lime veya ıstılah var mıdır? 

Türkçe değilse niçin Türkçeleşmiş ehramı atı
yor, pramidi kullanıyor?... 

Bakan hem Türkçeleşmiş kelime ve terimleri 
muhafaza edeceğiz diyor, hem de Türkçeleşmiş 
Arapça kelimeleri atıyor, yerine Fransızca ve
ya Lâtincelerini getirip keşmekeşlik yaratılıyor. 

Sayın Bakandan ricam şudur; hatır için ki
tap yazdırmamalı. Vadettikleri yeni kitaplar 
yazılırken hiç olmazsa, bizim de anlıyabileceği-
miz, Türk dilinde yazılsın. Vazıh ve Milletin 
konuştuğu, alıştığı dilde kitap istiyoruz, ben bu
nu rica ediyorum. 

Efendim; iandımanm bu kadar düşük olma
sına tam mânasiyle müessir olmasa bile ç^k mü
him bir konuya temas edeceğim. Sayın Baka
nın nazarı dikkatini celbederim; öğretmenlerin 
pek çokları bazı haksız hallerden şikâyet ediyor
lar. Meselâ bunlardan bazıları haksız muamele
lere uğradıklarından dolayı müracaat ettiklerini 
fakat bu müracaatlarının nazarı itibara alınma
dığından, yahut da hiç tahkikat yapılmachğın-
dan şikâyet ediyorlar. Arkadaşlar; öğretmen
ler Millî Eğitimin iyi yürümesine müessir ele
manlar, zümredirler. Bunu az evvel Bakan da 
söyledi. Size misal olarak bildireceğim şu türlü 
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haksız hareketlerin önüne geçmesini rica edece
ğim. 

Geçen sene 'Kurban bayramında Afyon'daki 
evimde misafirlerimle oturuyordum. On sekiz 
yaşlarında bir genç geldi. Topallıyordu. Yüzü 
gözü şişmiş yara bere içerisinde idi. Onun kim 
olduğundan evvel bu feci halinin sebebini sor
duk. Utana utana şöyle anlattı: Enstitüden 
yeni çıkmış, (geçen sene 1946 Kurban bayramın
da yani bundan az sonra bir buçuk ay sonra) 
lhsaniye bucağının" zannederim Muradlar köyü
ne tâyin edilmiş, mektep işinden dolayı muh
tarla araları açümış. [Muhtar bu yüzden bana 
tahakküm etmek istiyordu. Ben ise vazifemi iyi 
yapmak istiyordum, muhtar ahbabı olan nahi
ye müdürüne şikâyet etti ve jandarma ile beni 
nahiyeye götürdü, bucak müdürünün huzurun
da beni bu hale getirdiler, iki gün yattım.] dedi. 
(Sualle alâkası yoktur sesleri). 

Sualle alâkası vardır. Mektepten yeni çık
mış heveskârlar ve randıman üzerine tesir eder. 

BAŞKAN — Sözünüz daha var mı, uzun mu? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hayır 

bitiyor, 
Efendim her bakımdan yeni inkişafa başla

mış olan bu vatandaşın benden ricası şu idi: 
Başka bir vazifeye nakli. Ben ise kendisine va
zifesinin kutsiyetini hatırlattım, bu gibi yolsuz 
hareketlerin talebeye yapacağı telkinle giderile
bileceğini ve arızi olan şu hâdiseden dolayı va
zifeyi terk etmenin doğru olmadığını söyledim, 
teselli ettim, vazifesine gönderdim. Şikâyet etti, 
nazarı itibara alınmamış. Şimdi buraya bir di
lekçe vermiş, Büyük Millet Meclisindedir. Bu 
gibi milyonlara yetişen öğretmenleri bir Bakan 
yetiştirir, diğer Bakan bozarsa bu işler yürümez, 
yerinde sayar. B L türlü hareketi, baltalamayı 
bendeniz doğru bulmadım. Sayın Bakandan rica 
ediyorum, bu nevi hareket ve hâdiselerin biran-
evvel tahkikini rica ediyorum. 

MİÎLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — İşlerimizin ana 
prensiplerini arz ve ifade ettim. İstikametimiz, 
veçhemiz ve çalışmalarımıza hâkim olan pren
sipleri huzurununzda açıkladım. 

Özçoban arkadaşımın benden sonra vâki 
olan beyanatını demin arzettiğim şeylere bir 
şey eklememi icabettirecek mahiyette görmedim. 

Bunu arzettikten sonra şunu da ilâve ede-
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yim ki, ileri memleketlerdeki okullarda da sa
yıca randıman düşüktür. Birkaç sene evvel sa
yın selefim burada Büyük Britanya ile Arna
vutluğa ait mektep randımanlarını kemiyet 
olarak ifade etmiş, Arnavutluk'ta çok yük
sek, yüzde yüze yakın, İngiltere'de de aşağı 
yukarı bizim rakamlarımıza yakındır demiş
ti. Bence, asıl randıman kemiyet randımanı 
değil, keyfiyet randımanıdır. Bunun üzerinde 
ehemmiyetle durmakta olduğumuzu da arzettim. 

Dilimizi sadeleştirmek, ilim dilimizi teşkil 
ve terimleri tesbit etmekte ana prensiplerimizin 
neler olduğunu da arzettim. Bu istikamette 
memleketin mütehassısları Dil Kurumu, bilgin
lerimiz, Üniversite hocaları çalışmaktadır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Dayak hâdi
sesi? 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

5. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kır-
sever'in, Meriç nehri civarındaki çeltiklerde 
çalıştırılan işçilerin sıhhi durumlariyle iaşeleri 
hakkındaki sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Dr. 
Sadi îrmak'ın cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
Meriç nehri civarındaki çeltiklerde çalıştırı

lan binlerce amelenin iaşeleri ve sıhhi durumları 
en iptidai bir şekilde olup istirahat zamanlarını 
geçirecek bir çatıaltı bile yoktur. 

Bataklıklar içinde sivrisinek membaı olan 
bu yerlerde sıtmadan kurtulmıyan ve her sene 
birçok kurbanlar veren bu zavallı vatandaşla
rın teşkilâtlandırmak suretiyle feci durumdan 
kurtarılmaları için ilgili Çalışma Bakanlığınca 
alınmış bir tedbir var mıdır? 

Sözlü olarak bildirmelerini saygılarımla rica 
ederim. 

- 27 . VIII . 1947 
Çanakkale Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADİ İRMAK 
(Konya) — Arkadaşlar; Çanakkale Milletvekili 
Sayın Ali Rıza Kırsever arkadaşımızın işçileri
mizin hayatı ile alâkalı bu mevzuda gösterdik
leri ilgiye teşekkür ederim. 

Yüksek Meclisin bildiği gibi 3008 sayılı Ka
nun sadece endüstri ve münakalât işçilerine şâ
mildir. 10 sene evvel çıkmış olan bu kanuna 
maalesef deniz ve tarım işçileri ithal edilme-
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mistir. Bunlar hakkında ayrı bir kanun çıkarıl
ması derpiş edilmiştir. 

Bunlar hakkında ayrı bir kanun çıkarılma
sı derpiş edilmiştir. Geç kalmış olan bu işi Ça
lışma Bakanlığınız ilk vazifeleri arasına almış
tır. Bugün arzettiğim tasarılar hazırlanmış 
durumdadır. Bakanlar Kuruluna ve Kamutaya 
arzı yakındır. Çalışma Bakanlığının hukuki 
müeyyidelere sahip olarak müdahale imkânları 
ancak bu kanun çıktıktan sonra mümkün ola
caktır. Fakat daha bu kanunun çıkmasını bek
lemeden Bakanlığınız diğer kanunların verdiği 
imkânlar çerçevesinde tarım işçilerimize de 
faydalı olacak bazı tedbir ve teşebbüslere gir
miş bulunuyor. Ezcümle iş bulma kurumları
mız meşgale nevilerini tefrik etmeksizin faali
yetlerini tarım işçilerine de teşmil etmişlerdir. 
Birçok tarım işçilerimize iş bulunmuştur. Mem
leketimizde inşasına başladığımız ve yakında 
Edirne sahasına da gelecek olan işçi yurtları 
inşaatı devam etmektedir ve bundan tarım işçi
leri de faydalanacaklardır. Şu halde bir ta
raftan tedbirleri devam ettireceğiz, ö te taraf
tan salâhiyetle ve sorumlulukla cihazlandırı-
lacak kanun yüksek huzurunuza getirilecektir. 
Ve nihayet Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, Çel
tik Kanunun şimdiki müeyyidelerini daha esas
lı bir surette tatbik için uğraşacağız. 

Sual mevzuu olan Meriç Havzasının mütaad-
dit yerlerinde çeltik ekimi vardır. Bunların 
en büyüğü 19 bin dekarlık bir sahayi işgal et
mektedir. Diğer müteaddit yerlerde de aile 
işletmesi halinde çeltik ziraatı vardır. Bun
lardan büyük olan sahada iş faaliyeti olan za
manlarda 15 bini bulan işçi çalışmaktadır. Bun
lardan yalnız 500 ü devamlı olarak bu sahalar
da kalırlar diğerleri mevsimlerde gelirler. Bunla
rın gıda ve mesken şartları ne Edirne'de ne de 
memleketimizin diğer yerlerinde arzularımıza uy
gun bir seviyeye vâsıl olmamıştır. Şimdilik rjir 
kanun müeyyidesi olmamakla beraber tara
feynin anlaşması sayesinde iş verenler öğle, ak
şam birer kap yemekten mürekkep asgari bir 
kadroyu ve kalori miktarını vermektedir. Ba
rınma şartları, ancak devamlı olarak sahada 
kalan işçiler için bir dereceye kadar iyidir, di
ğerleri için iyi değildir. 

Arkadaşlar; umumiyetle bu vesile ile çel
tik ekimi meselesinin bütün icaplarının Hü
kümetimizin gözünden kaçmamakta olduğuıiu [ 
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arzetmek fırsatına malik bulunuyorum. 

Bir taraftan memleket için faydalı bir gıda 
maddesi olan pirinci yetiştirmek, fakat bunun 
gayrıfennî şartlar altında yetiştirilmesinden 
dolayı doğumundan kaçınılmıyacak bir âfet 
olan sıtmayı önlemek için elimizdeki kanunu 
daha yakından ve sıkı tatbik etmek, fakat bu 
kanunun açık bıraktığı boşlukları süratle dol
durmak kararındayız. Bu maksatla Tarım Ba
kanlığı ile iş ve el birliği yapıyoruz. Hazırla
dığımız Tarım İşçileri Kanunu ile Çeltik Ka
nunu birbirine muvazi, birbirini bütünliyen hü
kümleri ihtiva edecektir. Yoksa bu müeyyideler 
elimizde olmadıkça, ve mevcut müeyyideler tam 
olarak tatbik edilmedikçe çeltik işinin mahzur
lu bir ziraat olduğunu kabul etmekte zaruret 
vardır. 

Edirne'den aldığım malûmata göre geçen 
sene 3409 sıtma musabı kaydedilmiştir. Vefiyat 
nispeti hamdolsun bu rakamm vereceği korku nis
petinde olmamakla beraber bir tek vatandaşın 
hayatı dahi bizim için kutsi bir mâna ve kıy
met taşır. Musap adedine göre ölüm nispeti 
yüzde 2,3 gibi bir rakama baliğ olmaktadır. Hü
kümetçe alınacak olan tedbirleri yakında yük
sek huzurunuza getireceğimizi umuyoruz. Yal
nız bendeniz burada şahsi bir kanaat olrak şunu 
arzedeyim ki, çeltik ziraatının mahzurlarını bi
zim memeleketimizin şartlarına göre tam ve katî 
olarak bertaraf edilebilmesinin amelî çaresi bu 
ziraati memleketin muayyen bölgelerinde tek
sif edip geniş randımanlı ve lâzımgelen fennî te
sisatı ihtiva, edecek bir vüsatte yaptırmaktır. 
Ve küçük işletmeler hususuda titiz ve hassas 
davranmak lâzımdır. Yeni kanunumuzun bu 
ihtiyaçları karşılıyacağmı umuyorum. Elbetteki 
onun en son ve güzel şekli yüksek huzurunuzda 
tecelli edecektir. 

Muhterem arkadaşımızın temas ettiği teşki
lâtlandırma meselesi, bendenizde tam bir vuzuh 
hâsıl etmedi. Bundan maksatları işçilerimi
zin herhangi neviden topluluklar meydana getir
mesi midir, yani yeni kabul buyurduğunuz 
Sendikalar Kanunu mucibince kendi ihtiyaçları
nı elbirliğiyle karşılamak mıdır? Kabul buyur
duğunuz prensip gereğince işçinin bu şekilde
ki toplulukları, yani sendikalar, Devlet elin
de olmaması da demokratik gereklere uygun
dur. Bu hürriyetin bu meslek mensupları tara
fından müdahalesiz, Devlet tesirlerinclen uzal* 
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olarak, müstakil olarak yapılması ana pren- I 
sipidir ki, bu kanunu kabul buyurdunuz. 

Eğer arkadaşımız teşkilâtlanma da bunlara 
kolaylık gösterme ve iş bulma hususunda ko
laylık göstermek, iş verenlerin çalıştırdıkları 
insanların sıhhatlarmı korumayı kast buyuru-
yorlarsa bu kanaatlarla tamamiyle mutabıkım 
ve bu yolda yürümekteyiz. 

Arkadaşlarım, muhterem arkadaşıma ve Bü
yük Meclise şunu arzetmek isterim ki, Çalışma 
Bakanlığı içtimai sefaletleri doğduktan sonra 
tedavi değil, doğmadan önlemeyi daha rasyonel, 
daha ucuz bir yol telakki etmektedir. Memle
ketimizin sosyal sahadaki) bütün ihtiyaçlarını 
yakından taramış bulunmaktayız. Bütün ihti
yaçlarımız tesbit edilmiştir bu ihtiyaçları kar-
şılıyacak programlar da hazırlanmıştır. Bu pro
gramları ifade eden altı yedi kanun tasarısı da 
elimizdedir. Memleketimizin ekonomik ve malî 
imkânlarını, istihsal hayatımızın şartlarını müm
kün gördüğümüz her anda bunları sırasiyle 
Yüksek Huzurunuza sevkedüp sosyal meselele
rimizi bu prensipler dâhilinde çözmeye uğraşa
cağız. 

Kısaca tekrar etmeme izin verirseniz; bu
günkü durum bizi de memnun eden bir durum 
değildir ve fakat ıslah yolunda düşüncelerimiz 
hazırdır ve bir kısım tedbirler alınmıştır. Bun
ları tamamlamak ve sistemleştirmek yolunda
yız. 

ALI RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Sa
yın Bakanın lütfen vermiş oldukları geniş ve ı 
samimî izahatlarından dolayı kendilerine teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın arkadaşlar; Hükümetin programında 
işçileri alâkadar eden konuda aynen şu sözler 
vardır. Işei hayatının iyileştirilmesi ve bunların 
rizklere karşı teminata kavuşmasını sağlıya- ! 
cak işlere daha büyük ölçüde devam edeceğiz. 1 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinden: iş 
sahalarına doğru vukubulan işçi hareketini 
kontrol altına alarak gerekli tesislerin kurulma- ! 
siyla meşgul olacağız. 

tş merkezlerinde sıhhi ve sosyal tesisleri ta
ma mlamıya ve işçilerimizi sıhhi meskenlere 
yerleştirmeye üzerinde zaman ve emek sarfiyle 
çlışacağız. îş Kanunun işçiler lehine olarak iş 
verenlere yüklettiği mükellefiyetleri tam olarak 
gerçekleştirmeyi takip edeceğiz. 

1947 0 : 1 
Buna rağmen öteyandan çeltik sahipleri 

olan bir kaç mâruf firmanın adamları köy köy 
gezerek cazip menfaatlar vadiyla fakir halkı iş 
yerine sevkederler ve ellerinden nüfus cüz
danları alındıktan sonra çeltik işleri tamam ol
mayınca amelenin işyerinden ayrılmasına mü
saade edilmemektedir. Hastalanıp da köylerine 
dönmek istiyenlere terki vazife ettikleri için 
işlemiş günlerin ücreti verilmiyor. Orada pat
ronların adamlarından başka dert dinliyecek 
kimse yoktur. 

Hükümetin programını gerçekleştirecek ve 
îş Kanununu tatbik edecek Çalışma Bakanlığı
nın kadrosunda mevcut sınıf sınıf müfettişlerin 
vazifeleri yalnız masa başında olmamalıdır. Ame
lenin çalıştığı iş yerlerine kadar giderek peri
şan hallerini ve yaşayış tarzlarını gözleriyle 
görüp ona göre tedbirler almaları çok yerinde 
olur kanaatmdayım. 

6. — Çanakkale MillatvekiU Ali R%za Kır-
sever'in, Çanakkale Gümrük İskelesi hakkında
ki sözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı Cevdet Ke
rim Incedayı'nm cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
Akdeniz Boğazı üzerinde bulunan ve her ba

kımdan ehemmiyeti mevkiiyesi malûm olan Ça
nakkale'nin Gümrük İskelesi beş senedenberi 
kullanıl amıyacak bir halde harap olduğundan ye
ni iskelenin biran evvel yapılması için Hükü
metçe alınmış bir tedbir var mıdır? 

Yeni iskele ypılmcıya kadar şimdilik askerî 
işgali altında bulunan ve ekseriye boş bir halde 
duran Çimenlik iskelesinden Denizyolları vapur
larının da faydalanmaları mümkün olacağından 
halkı bu sıkıntıdan kurtarmak için Bayındırlık 
Bakanlığınca bu hususta ne gibi çareler düşü
nüldüğünün sözlü olarak bildirilmesini saygı ile 
rica ederim. 

28 . V n i . 1947 
Çanakkale Milletvekili 

Ali Rız Kırsever 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlarım, ar
kadaşımın önergesi okundu. Halen Çânakkale-
de Denizyolları Umum Müdürlüğünün elinde şu 
üç iskele vardır. 

Gümrük iskelesi, Maydos iskelesi, Su iskelesi 
bunlardan Gümrük iskelesi çok eski zamnla> 
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danberi harap olmuş ve bugün kullanılamıyacak 
bir hale gelmiştir. Bu iskelenin tamiri bugün 
bahis konusu olamaz. Çünkü fen heyetlerinin 
tetkikine göre bu iskelenin bulunduğu yer su 
cereyanları yüzünden tamir veya tevsi edilip 
rahatça yanaşılacak bir durumda değildir. Onun 
için bu iskeleden hayır- yoktur. Maydos iskelesi 
bu da harabca bir halde iken Denizyolları 
Umum Müdürlüğünce tamir ettirilmiştir, 28 . 
V . 1947 de bitmiştir. Fakt bu iskele ancak çok 
küçük vasıtaların yanaşmasına müsaittir ki, 
Çankkale'nin ana intiyacını temin edecek bir 
durumda değildir. 

İkinci iskele Su iskelesidir. Bu da tamir edil
mektedir ve zannediyorum ki bu ayın sonuna 
kadar bitmiş olacaktır. Fakat bu iskele 200 -
300 tonluk motörlerin yanaşmasını sağlıyabile-
cektir. 

Çanakkale'de, bugün gemilerin iş görmesi 
açıkta olmaktadır. Rüzgârlı ve yağmurlu >hava
larda hakikaten sıkıntı vardır. E]de büyük bir 
iskele olarak, Çimenlik iskelesi kalıyor. Bu is
kele Millî Savunma Bakanlığı, emrinde askerî 
hizmetlere muhassastır. Bilhassa mayın iskelesi
dir. Bu iskeleye 4 - 5 bin tonluk gemiler pek 
müstesna hava şartları hariç tutulursa yanaş
mak imkânını bulabilirler. Fakat burada zaman 
zaman mayın işleri için talim yapr inakta ve ordu
nun bütün mühimmat ve sair ihtiyacı bu iskeleden 
görülmektedir. Bundan başka iskelenin civa
rında mayın ve diğer malzeme depoları vardır. 

Arkadşımın önergesinde bu iskeleden fay
dalanma immkâm derpiş edilip edilmediği sorul
maktadır. Sayın arkadaşımın önergesinden ev
vel, mahallen de bazı müracaatlar olmuştu. Ulaş
tırma Bakanlığı ile Millî Savunma Baknlığı bu 
iskelelerden hiç olmazsa müsait zamanlarda 
olsun faydalanma imkânlarını aramaktadırlar. 
Bu imkân hâsıl olursa yeni iskele yapılmcıya 
kadar buradan faydalanılacaktır. Arkadaşları
mın hepsi bilirler ki memleket bir baştan bir 
başa denizle muhat olduğu halde maalesef mem
leketin iskele ve liman işleri lâzımı veçhile ele 
alınamamış . bir durumdadır. Aynı zahmet ve 
zaruretler karşısındayız ve Akdenizde de mev
cuttur. Hükümetiniz, bütün bu iskeleleri geçen 
sene gerek programda gerek 1947 bütçesi ko
nuşulurken ele almış bulunduğunu yüksek; hu
zurunuzda belirtmiştir. Halen bu iskele ve li
manların bütün sahillerimizdeki proje, keşif ve 

. 1947 0 : 1 
etüdleri yapılmaktadır. Bunlar arasında Ça
nakkale de vardır. Çanakkale'ye büyük tipten 
gemilerin yanaşabilmesi içina yapılacak iskele, 
takriben bir buçuk, iki milyon liralık bir iştir. 
bunun etüdleri yapılmıştır, proje ve keşifleri 
bitirilmiştir. Ümit ediyoruz ki, 1947 yılından 
bu iskeleye başlmak imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
takdirde 1948 nihayetinde Çanakkale rahat iş 
görür bir iskeleye kavuşmuş olacaktır. 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Sa
yın Bakana vermiş oldukları izahattan dolayı 
teşekkür ederim ve Çanakkale'nin iskeleye şid
detle ihtiyacı olduğuna dair kanaatlerine iş
tirak ederim. Yalnız, diğer yerlere yapılması 
düşünülen iskelelerden evvel 1948 senesinde 
Çanakkale'de yapılması takarrür ettiğine göre 
vâdedilen bu iskelenin tercihan yapılmasını rica 
ederim. Çünkü beş senedenberi iskele 'den mahrum 
olan Çanakkalelilerin çektiği sıkıntılar tahammül 
edilemiyecek kadar ağırdır. Dar ve harap bir 
iskele üzerinde biriken ve sıra bekliyen köylü 
ve şehirli birçok yolcular arasında ihtiyar kadın 
ve çocuklar acınacak bir halde eziliyor. Asıl 
fecaat vapor gece geldiği zamanlarda ışık yok
luğundan karanlıkta kalan yolcuların eşyası bir
birine karışır ve bazan da kaybolmaktadır. Na
kil vasıtaları olan motor ve sandallarda da aynı 
hal vardır. Rüzgârlı sert havalarda eşya ve 
yolcu nakleden motorların vapura yanaşmaları
na fırtına mâni olduğundan Çanakkale'ye ine
cek yolcular eşyayı ticariye ile birlikte İzmir'e 
kadar gitmek ve orada perişan bir halde v a 
pur beklemek zorundadırlar. Bu güç şartlar 
devam ederken iktisadi vaziyet düzene girme
mekte ve eşya üzerinde pahalılık yaratmasına 
müessir olmaktadır. Çeşitli olan bu sıkıntıla
rın ortadan kalkması ve halkın feraha kavuş
ması için biranevvel ihtiyacı karşılıyaçak iske
lenin yapılmasına ve tamam oluncıya kadar da 
Çimenlik iskelesinden halkın faydalanmalarına 
Hükümetçe icabeden katı tedbirlerin alınmasını 
rica ederim. 

BAŞKAN —• Gelen kâğıtların dördüncü mad
desindeki raporun Gündeme alınması hakkında 
bir önerge var. Müsaadenizle okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların dördüncü maddesinde 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarının Gün-
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leme alınarak müzakeresini teklif ederim.. 

Maliye Bakam 
Tokad Milletvekili 

Halit Nazmi Keşmir 

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

HAMDI YALMAN (Ordu) — Müsaade bu
yurursanız beşinci maddedeki raporun da gün
deme alınmasını teklif ediyorum.. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun efendim. 
Gelen kâğıtların altıncı maddesindeki tasarı

nın gündeme alınması hakkında bir önerge var, 
okutuyorum. 

1947 6 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtların altıncı maddesinde Devlet 
Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının gündeme alınarak ivedilikle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Erzurum Milletvekili 

Ş. Koçak 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. Gündeme devam edi
yoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

1. •— Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tas
fiye ederek yağ istihsal eden müesseselerin yeni
den Muamele Vergisinden muaf tutulmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/234) [1] 

BAŞKAN — Raporda ivedilikle görüşülmesi 
rica edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen varsa isimlerini 
yazdırsın. 

AHMED KEMAL VEZİROĞLU (Afyon K.) 
— Sayın arkadaşlar; 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış 
olan 10 ucu maddesinin birinci fıkrasının yeni
den yürürlüğe konulması ve bazı hükümlerle 
4939 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair yüksek huzu
runuza sunulmuş olan tasarı hakkında mütalâ
ada bulunmak üzere söz almış değilim. 

Ancak bu vesileden istifade ederek 4843 sa
yılı Muamele Vergisi Kanununun, bazı yerlerde 
yanlış tatbik edilmesinden dolayı geçen iki aylık 
tetkik gezimde tesadüf ettiğim bazı müessese 
sahiplerinin sızlanmalarından Öğrendiğim yol
suzluklarla, uzun yıllar Muamele Vergisine tâ
bi bir müesseseyi idare etmiş olmaklığım itiba
riyle tecrübelerime istinadeden bazı temennile
rimi dahi Yüksek Huzurunuzda belirtmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

[1] 232 saydı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 
36 ncı maddesine dayanılarak, sınai müessese
lerde yapılacak kontrol- neticesinde mezkûr ka
nunun 49 ncu maddesine uyularak: 

\. — Bir müessesenin defter kayıtlarına na
zaran iptidai maddelerin mevcudunda eksiklik 
çıktığı takdirde bu noksan kaçağa sarf edilmiş 
addolunur ve bu miktar iptidai maddeden vücu
da getirilmesi mümkün imalât kıymetlerine gö
re ve resen takdir Komisyonunca iki kat zam-
miyle vergi tarholunur. 

2. — İptidai maddeler mevcudunda kayda 
nazaran fazla çıkan miktar kaçağa hesap edil
mek üzere gizlenmiş addolunarak bunun üze
rinden de biraz evvel arzettiğim gibi iki kat 
zammiyle vergi tarholunur. 

3. — Defter kayıtlarına nazaran mamul mad
delerde tesbit edilen noksan ve fazlalıkların 
kıymetleri demin arzettiğim şekilde tesbit olu
narak bunun üzerinden de iki kat zammiyle ver
gi tarholunur. 

4. — İptidai ve mamul maddeler mevcudu 
defter kayıtlarına mutabık olmakla beraber, 
çıkarılan imalât, hesapları neticesinde imalât 
randımanları, normal randıman nispetinden 
noksan zuhur eylediği ve bu noksanlık makbul 
bir sebebe istinat etmediği takdirde, noksan 
miktar kaçağa sarfedilmiş addolunur- ve tesbit 
edilecek kıymetler üzerinden iki kat zammı ile 
vergi tarh olunur. 

İşte Muamele Vergisi Kanununun 49 nen 
maddesi hükümlerinden bazı fıkraları böyle te
bellür ettirildikten sonra, temas etmek istediğim 
şikâyet konuları da, [bazı vatandaşların bu mad-
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delere göre] fakat haklarında yanlış tatbik edi
len muameleler yüzündendir ve bu yanlışlık 
dahi, bir kısım maliye memurlarmm hatalı dü
şünce veya her ne sebeptense kanunu yanlış uy
gulamalarından ileri geldiği kanaatini vermiştir. 
Bakınız arzedeyim. (Tasarı ile alâkası yok ses
leri.) Tasarı ile alâkası vardır. Muamele Ver
gisine temas ettiği için buurada arzetmek mec
buriyetindeyim. Vatandaşlarımız sızlanmışlar-
dır, haksız muamelelere mâruz kalmışlardır. 
Bu mesele Muamele Vergisini alâkalandırmakta
dır. Konuşulan Muamele Vergisi Kanunudur. 
Bunun için müsaadenizi rica ederim. Hüküme
tin menfaatini icabettiren hususlar da vardır, 
temennilerim vardır, Saym Bakandan. Bunun 
için müsaadenizi rica ederim. (Devam, devam 
sesleri). 

Bakınız arzediyorum; iki aylık tetkik gezim
de tesadüf ettiğim bazı un fabrikalarının maliye 
memurlarınca, demin arzettiğim hükümler daire
sinde kontrolleri esnasında imalât defterine bakı
yorlar, bir sene veya altı ay zarfında o müessese
ye ithâl edilen iptidai madde ile imâl edilen kıs
mı hesaplıyor, meselâ 100 ton imal edilmemiş 
iptidai madde mevcut olması icabediyorsa ve 
depodaki iptidai maddeyi hiçbir ölçüye vurma
dan ve tahmini olarak tesbit ettiği miktara gö
re, [misal olarak arzediyorum,] bu iptidai 
madde 20 ton nokksandır ve benim tahminim 
budur, deyip bu noksan fark için cezalı vergi 
tahakkuk ettirilmesine esas olmak üzere bir ra
por tanzim ederek o yerin maliye dairesine veri
liyor. Artık maliye dairesinde teşekkül edecek 
olan takdir komisyonunun görüş kaabiliyetine 
ve takdir hakkına göre, ya cezalı vergi tahakkuk 
ettiriliyor veya tetkik memurunun raporunu hak
sız bularak reddediyor. 

Daha garibini arzedeyim: Yine böyle başka 
bir müessesenin kontrolü esnasmda ve kontrol 
memurunun o müessese sahibine bir nushasmı 
bırakmış olduğu zabıt varakasından yaptığım in
celemeye göre, , [yine misal olarak arzediyo
rum,] bir un fabrikası bir yıl veya 3 - 5 ay içe
risinde ithal etmiş olduğu iptidai maddenin ima
lât defteri kayıtlarına göre, bin ton olup, hepsi 
de imâl edilmiştir. Şimdi tetkik eden memur 
diyor ki; imâl edilmiş olan bu bin ton buğday
dan % 5 hesabiyle ecnebi maddeyi düşmek lâ
zımdır diye bir hesap yapıyor. Bu itibarla ba
kiye 995 tondan 12 bin tonla muhtelif randıman-
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lı un ile 100 ton kepek çıkması lâzım iken her 
iki hasılat, veya bunlardan ya unlu maddeyi ya
hut da tâli hasılat olan kepeği fazla istihsal et-
mişdir diyerek o müessese sahibi hakkında biraz 
evvel arzetmiş olduğum Muamele Vergisi Kanu
nunun 49 neu maddesinin cezai hükümlerini tat
bik ettirmek için bir zabıt tutup bir aynını mü
esseseye bırakıyor ve buna göre raporunu dahi 
maliye dairesine veriyor. Cezalı vergi tarh edi
lir mi, edilmez mi? Bunun üzerinde durmıyaca-
ğım. Onu ait olduğu komisyon tetkik eder. Yal
nız Muamele Vergisi Kanununda iptidai mad
deden muhakkak % 5 ecnebi madde farkı düşü
lecektir diye bir hüküm mevcut olmadığını bu 
vazife ile ilgisi olan her maliye memurunun el
bette bilmesi lâzım geldiğine göre muameleyi 
yanlış görüyor ve yanlış tatbik ediyor. Çünkü 
hububatın evsafına göre ecnebi madde 2,3 nis
petinde zuhur edebileceği gibi bu miktardan da
ha fazla ecnebi madde çıkması da mümkün ve 
vâkıdır. Sonra un fabrikalarında hububat az-
çok rutubetli olarak imâl edilir ve unda muay
yen bir miktarda rutubet olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bu kabîl cereyan eden muamelelere 
göre hem mükellef fuzuli olarak mağdur edili
yor ve hem de resmî daireler boş yere işgal edi
liyor. Çünkü ortada kaçakçılık yapıldığına dair 
hiçbir delâil bulunmadan ve kontrolde de ka
çakçılık yapıldığına dair kanun hükümlerine 
uyan hiçbir tarafı görülmeden vatandaşların ız
rarı cihetine gidilmektense, bendeniz burada ay
nı zamanda Hazinei maliyenin dahi menfaatini 
gerektirecek olan bir usulün yeniden ihya edil
mesi için saym Maliye Bakanından ricada bulu
nacağım. Muamele Vergisi malûmu âliniz oldu
ğu üzere tamamiyle müstehlikin cebinden çıkan 
bir vergi olduğu için mutavassıt bir fabrikanın 
eliyle tahsil edilen bir verginin de aynen Devlet 
Hazinesine girmesi lâzımdır. Fakat kanun hü
kümlerine aykırı hiçbir muamele olmadan bir 
kaçakçılık yaptığına dair açık bir delil gösterme
den, herhangi bir vatandaşı töhmet altında bu
lundurmaktan korumak ve aynı zamanda mali
yecilerin şüphesini izale etmek için, geçmiş yıl
larda buğday koruma vergisinin tatbik edildiği 
zamanlarda un mamullerinin fabrikadan çıkarıl
ması esnasmda maliyece kurşunla mühürlendik
ten sonra sevkiyatın yapılabileceğine dair nakil 
vesaiti için maliyeden ayrıca bir vesika verilir. 
(Ve kaçakçılık yapan varsa,) mühim bir kısmı 

— 081 — 



B : 80 3 .9 
bu suretle bertaraf edilmiş olurdu. 

Şimdi de yine bu arzettiğim kurşun mühür, 
un mamulleri için tatbik edilebilir ve sevkiyat-
ta da ayrıca vesika verilmek suretiyle Hazinenin 
zararı önlenir ve belki de bu yüzden tahsil edi
len Muamele Vergisi (bu usulün tatbikında ya
pılacak masrafa rağmen) mühim bir miktar art
mış olacaktır sanırım. 

Sayın arkadaşlarım; maruzatımın neticesi 
şudur: Muamele Vergisi Kanununun gerek tat
bikında ve gerekse buna ait muameleleri kont
rolde, (velev muvakkat bir zaman için dahi ol
sa) vatandaşların icapsız yere töhmet altında bu
lundurulmasına müsaade etmemekle beraber, ta
mamen müstehlik tarafından ödenmekte olan Mu
amele Vergisinin dahi aynen hazinei maliyeye 
girmesini temin için Maliye Bakanlığının çok 
hassas hareket etmesini ve lüzumlu tedbirler ala
rak sağlamasını dilerim. 

Bu hususta daha birçok maruzatım vardır. 
Sayın Maliye Bakanına ayrıca hususi olarak ar-
zedeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

MALİYE BAKANI HALÎT NAZMİ KEŞ
MİR (Tokat) —• Veziroğlu arkadaşımız mua
mele vergisinin kontrolü ve tatbikatı dolayı
sıyla bazı haksızlıkların ve yolsuzlukların vu
kua geldiğini ifade buyurdular. 

Bu haksızlıklar iki türlü olabilir. Bir kere 
kanunun memurlar tarafından tatbiki sırasında 
kanunun anlayış tarzına ve nihayet memu
run kapasitesine ve saireye göre bazı haksız 
tatbikat olabilir. Bunu şahsan kabul ederim. 
Fakat buna karşı daima kanunun gösterdiği 
itiraz ve müdafaa yolları mevcuttur. Bunun 
dışında Bakanlığa intikal etmiş şikâyetler 
olursa bunu da Bakanlık dikkat ve ehemmi
yetle takipten geri durmıyacaktır. Arkadaşım 
bize hâdise bildirecek olurlarsa bunun üzerin
de ehemmiyetle duracağız. 

A.1IMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Bildireceğim. 

MALİYE BAKANI HALİT NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Muamele Vergisinin gerek 
kontrolü gerek kaçakçılığın önlemesi bakı
mından muhtacı ıslâh noktaları olabilir. Bu 
bizim üzerinde duracağımız mevzulardır. Bu 
ıslahatın hangi istikameti alacağını şimdi
den katî olarak ifade edemem. Yalnız şunu 
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arzedeyim ki; Yüksek Meclise sunduğumuz ve 
Geçici Komisyonda tetkik edilmekte olan Usul 
tasarısı cezaların bir çoğunu kaldırmakta ve 
cezaya ait ahkâmı hafifletmektedir. Bunu şim
diden burada arzetmiş olayım. 

AIIMED VEZİROGLU (Afyon Karahisar) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tİyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tasfiye ederek 
yağ istihsal eden müesseselerin yeniden Muame
le Vergisinden muaf tutulmalarına dair kanun 

MADDE 1. -— 4040 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesindeki, 3843 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasının kaldırıldığına dair hü
küm ile 4290, 4307, 4430 sayılı Kanunlar ve 4939 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmış ve 3843 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrası yeniden yürürlüğe ko
nulmuştur. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvelki zamanlarda nebati 
ürünlerin ve pirinanın tâsir veya tasfiyesiyle 
istihsal ve teslim olunan yağlara ait Muamele 
Vergisiyle olağanüstü zam ve zam cezalarının, 
kaldırılan hükümlere göre tahakkuk ve tahsi
line devam olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Yukarıki maddede 
bahsedilen yağlardan dolayı 1947 yılı için gö
türü usulde tahakkuk ettirilmiş olan Muamele 
Vergisiyle olağanüstü zam ve zam cezalarının 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 
devreye isabet eden kısmı terkin ve eğer tahsil 
edilmişse ödevlilere iade olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 1 . IX . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kamımı Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
d/236) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde gös
terilen tertipleri arasında (1 000 000) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. 

215 

Eklenen Düşülen 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücret
leri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

İçişleri Bakanlığı 
298 Aylıklar 1 500 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

308 Genel müfettişler yö
netim giderleri 15 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

309 Taşıt giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

310 Yolluklar 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

[1] 236 sayılı bastnayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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393 

398 

399 
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Eklenen Düşüle 

Dışişleri Bakanlığı 
Ücretler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Elçilik ve konsolos
luklar giderleri 185 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Taşıt giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Yolluklar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

402 Kongre ve konferans 
ve komisyonlar genel 
giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

404 Yabancı elçilerle ko
nukların ağırlanma gi
derleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı 
439 3827 sayılı Kanun ge

reğince satınalmacak 
taşıtlar karşılığı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

468 özel İdareler ve Be-
diyelere yardım 260. 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. • 

Millî Eğitim Bakanlığı 
546 3238, 3704, 3803, 4274, 

4357 ve 4459 sayılı Ka
nunlar gereğince öde
necek köy okulları ile 
enstitüleri ve köy eğit-
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menleri ücret ve gi-
derleeri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
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Eklenen Düşülen 

1 000 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
668 tskân işleri 150 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanlığı 
776 Yüksek Tarım Ensti

tüsü giderleri 
Yiyecek giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bera
ber oya sunuyorum. Kabu edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mındaki 468 nci (özel idareler ve Belediyelere 
yardım) bölümüne (7 739 500) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

3. — Devlet Denizyolları ve Limnları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/237) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçil-

dır. 
238 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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meşini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanarı İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 14 
ncü (Deniz ve kara taşıtları ve fabrika ve atel-
ye giderleri) bolümüzün 2 nci (Yapma, onar
ma ve satmalma) maddesine (10 000 000) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ek 
ödeneğin beş milyon lirası 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3633 sayılı Kanunun 32 nci maddesine daya
nılarak çıkarılacak bonolar hâsılı ile karşıla
nır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Artırma, Eksiltme v İhale Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/243) j'l] 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 
INCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlarını; 
bu kanunun bu seneden faydalı tatbikatı ola
caktır. Tensip buyurulursa ivedilikle görüşülme
sini rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Maddele

ri] £35 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır.. 
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ve geçilmesini kaimi edenler... Etmiyenler... 
Maddelere' «edilmesi kabul edilmiştir. 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek Ka
nun 

MADDE 1. — Mimarlık bakı m nidan biediî 
ve teknik özellikleri haiz olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen anıt mahiyetindeki bü
yük yapı işlerine ait avanprojeleri müsabaka 
ile hazırlatmaya ve müsabakaya konulan iş
lerin kesin proje ve plânlarının düzenlenmesi
ni ve yapılarının denetlenmesini müsabakayı bi
rinci, ikinci ve üçüncü derecede kazananlar
dan projesi tercih ve tatbik edileeke olana ve bu 
mümkün olmadığı takdirde diğer ikisinden bi
rine pazarlıkla yaptırmaya ilgili Bakanlar yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Birinci 
madde hakkında söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunmadan 
evvel söz istiyen arkadaşa söz veriyorum. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Bendeniz 
bu maddenin bir iki noktası üzerinde fikirleri
mi arzedeceğim : 

Birinci maddede şöyle denilmektedir: «Pro
jeleri müsabaka ile hazırlatmaya ve müsabakaya 
konulan işlerin kesin proje ve plânlarının dü
zenlenmesi ve denetlenmesi. 

Ben bu yapıların denetlenmesi üzerinde mü
talâamı arzedeceğim: 

Arkadaşlar; bu işlerin müsabaka ile yapıl
ması doğrudur ve yerindedir. Projelerin ve 
detay projelerinin, katî projelerin proje mimarı 
tarafından hazırlanması; o da muvafıktır. Çün
kü mimar bu binaya kendi ruhunu verecektir. 
Bunda benim bir itirazım yok. Ancak bu işin kon
trolüne gelince, binanın kontrolü artık mimari 
ihtisastan çıkıyor, bir başka ihtisasın içine giri- ! 
yor. Anıt - Kabir inşaatının projesini kazanan ar-
kadaş sınıf arkadaşımdır, kuvvetli mimardır. 
Kendisinin bilgisine benim de itimadım vardır. 
Amma fiilen bir inşaatı kontrol etmemiştir. Bi
naenaleyh, bu madde bizi inşaat kontrolünü mi
marlara vermek suretiyle ihtisas sahiplerini bu 
işten mahrum ediyor. | 

Burada deniliyor ki, müsabakayı kazanan üç 
mimara pazarlıkla kontrolü verilir. Bu suretle 
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tahdit ediyor. Biz bunu genişletelim. Bakan
lığa geniş yetki verelim.. 

2 nei madde esasen bunu vermektedir. Yani 
Bütçe Komisyonunun hazırladığı ikinci madde 
bu yetkiyi daha geniş ölçüde vermektedir. Şu 
halde ne diye biz bu üç mimara bu muazzam in
şaatların kontrolünü' vermek zaruretinde ola
lım. Evvelâ bu mimarların fiilen üçünün de 
kontrolle meşgul olmamış olması müm
kündür. Misallerini arzedeyim : Anıt - Ka
bir inşaatı mektep arkadaşım Emin Onat, 
bunun projesini gayet güzel yapmakla bera
ber fiilen bir inşaat kontrol etmemiştir. Am
ma buna mukabil mimar olmıyan bi rarkada-
şımız Jan Valterin projelerini yaptığı on mil
yonluk Kızılay Hastanesi işini muvaffakiyetle 
başarmıştır. Bu hepimiz için iftihar edilmeye 
değer bir müessesedir. Binaenaleyh, kontrol 
işi ayrı bir ihtisas işidir. Bunu genişletmek su
retiyle yani birinci maddeden bu denetleme işini 
kaldıralım. 

Bu denetleme işini proje müsabakasını ka
zanan üç mimara vermektense bu işi daha ge
niş ölçüde muvafık gördüğüne vekâlet vere
bilir» kaydını koyalım. Yani mimarın inşaatı 
kontrol etmesi bir zaruret değildir. Çünkü 
Jan Valter, ki tıbbiyenin 60 milyon liralık pro
jelerini yapmıştır, kendisine inşaatın kontrolü 
teklif edildiği zaman; bunu siz benden daha 
iyi yaparsınız ben yalnız mimarî sürveyansını 
senede bir iki defa gelmek suretiyle yaparım, 
demiştir. Kendisi Paris ' te oturur. Binaena
leyh inşaatın kotrolünü ihtisas sahiplerine bı
rakmak lâzımdır. 

Sonra ikinci mâruzâtımda, bilhassa mühim 
bir noktadır, onu da arzedeceğim, deniyor ki 
üçünden birisine pazarlıkla yaptırmaya ilgili 
bakanlık yetkilidir. Buraya sabit miktarlar 
esasına göre demeliyiz. Yani inşaatı yüzde he
sabına göre yaptırmamalıyız. Çünkü bu şekil
de memleket serveti israfa uğramaktadır. Bu
nu bir kaç misalle arzedeceğim. Mimar kendi 
yüzdesini temin etmek için inşaatı lüzumsuz ve 
alabildiğine büyültüyor. Ve memleketin ser
veti bu şekilde heder oluyor, israf ediliyor. 
Bunu bariz bir kaç misal ile arzedeyim: Bü
yük Millet Meclisinin inşaatına başlandığı za
man, ilk defa binanın arazisi tesviye ediliyor, 
çukurlar dolduruluyor. Sonra temeller açıldığı 
zaman evvelce doldurulan çukurlardaki toprak-
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lan tekrar çıkarıyorlar. Ve bu suretle meinle- | 
ketin zararı 400 000 lira olmuştur ve bu za
bıtla tesbit edilmiştir. Bunu yapan mimar 
bu 400 000 lira zararı düşünmiyor, ancak o ken
di alacağı 15 lirayı düşünüyor. Bu bir. 

Sonra ikincisi, iskandal durumundadır, onu 
arzedeceğim, Meclisin toplanma salonunun üzer- ı 
leri örtülecek. Bunun için projeler hazırlanı
yor buraya, dünyanın hiç bir yerinde görülme
miş bir hata teknik bir iskandal olarak 6 met
re irtifaında, 3 metre genişliğinde kirişler yapı
lıyor. Bu, yüz binlerimize mal oluyor. Bu iş 
daha esaslı, daha ciddî, daha güzel bir etüdle 
yapılsaydı yüz binlerimiz gitmezdi, tasarruf 
ederdik. Bu da yüzdelerin tesiriyle oluyor. 
Adam 5 - 10 bin lira almak için bu iskandal 
vaziyette teknik hatayı yapmaktan çekinmiyor. 

Üçüncü bir nokta, daha başka misaller verile
bilir amma Meclis inşaatı üzerinde bazı tet
kiklerim olduğu için misali oradan alıyorum, 
Meclis Binasının etrafında 1,5 milyon lira tuta
rında duvar yapıyoruz. Arkadaşlar, biz Meclis 
binası yapıyoruz kale yapmıyoruz ki. Meclis 
binasının etrafına duvar yapmak bir hatadır. 
Bu da yüzde psikolojisinin verdiği bir netice
dir. Bu adam yüzdesini almak için basit bir 
resim çiziyor ve bir buçuk milyon liranın % 
3,5 hesabiyle 35 - 40 bin liralık bir menfaat elde 
ediyor. Adam için bir buçuk milyon liranın 
gitmesi mesele değildir, o menfaatini düşünü
yor. Buna bir Amerikan mecmuasında da işa
ret olunmuş bu paranın heder olduğu beyan 
olunmuştur. 

Sonra arkadaşlar; şu noktayı da arzedeyim; 
bu yüzdelerin tesiri Büyük Millet Meclisi bi
nasının, anormal şekilde büyütülmesinde de gö
rülür, Büyük Meclis bu iş için 4,5 milyon lira 
tahsisat vermiştir. Bu gün bir çok kısımları bı
raktığımız halde asıl bina 45 milyon liraya mal 
oluyor. Bu 4,5 milyon lira ile yapmasını, dü
şündüğümüz bütün bunlar yapılmış olsa idi 70 
milyonn lira lâzım olacaktı, şuhalde bina in
şaatı 15 misli artırılmıştır. 

Bu büyümede pahalılığın tesirini beş misli 
almış olsak proje asgari 3 misli izam edilmiştir. 
Şu halde projeyi yapan mimarı Meclisin düşün
düğü tasarının üç misli büyüklükte bir bina 
yapmaya bizi mecbur etmişlerdir. Bu da yüz
denin verdiği neticedir. | 
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Arkadaşlar, memleket servisini bu suretle 

israf etmekteyiz. 
Sonra bir noktaya daha işaret etmek istiyo

rum. Bayındırlık Bakanlığı arzettiğim gibi bu »' 
binanın üzerindeki muazzam kirişleri tasdik et
miştir. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde tek
nik bir iskandal görülmemiştir, bu tastik eden 
de Kurtberhart isminde bir gâvurdur. 

SEDA!) PKK (Kocaeli) — Bunun (Gâvur) 
dan daha nazik bir tâbiri var. Onu söyleyiniz. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Devamla) — Beye
fendi ben bu kürsüden milletin derdini arzedi-
yorum. Böyle birşey söylemiş olabilirim. Ben 
konuşurken ayağa kalkıp da beni bu şekilde 
ikaz etmenin mânası yoktur. Günah ediyor
sam söyleyin. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) - - Siz 
daha mülayim söyleyin. 

BAŞKAN — Muhavere olmasın, devam 
ediniz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Bu şe
kilde kalkıp da heyecanlanmanızı anlıyamıyo-
rum. Ben burada konuşurken bu memleketin 
ayağında çarığını ve sırtındaki 10 yerinden 
yamalı gömleği olan Türk köylüsünü düşüne
rek konuşuyorum. Biz bunlardan aldığımız pa
raları bu adamlara veremeyiz. (Sağdan alkış
lar). Bu Kurtberhart 'dan daha yüksek ve daha 
kıymetli mühendislerimiz israf edilmektedir. 
Bu adam Bakanlığın salahiyetli bir mevkiinde
dir. Projeleri tasdik etmektedir. Bizim en kıy
metli mühendislerimiz harita almaya mecbur 
edilmiş bir durumdadır. Bu noktayı tebarüz et
tirmek istiyorum. 

Yüzde işinin kaldırılması, sabit fiyatla ve
rilmesini istirham ediyorum. Maruzatım bun
dan ibarettir. Bunun için de bir önerge veri
yorum. 

BAŞKAN — Açık oya iştirak etmiyenler 
varsa oylarını versinler. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ar
kadaşlar; burada 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununa ek tasarının birinci madde
sinde bir noksanlık gördüm, arzetmek istiyo
rum. 

Son kısmı okursam daha iyi izah etmiş ola
cağım : 

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede kazana-
nanlardan projesi tercih ve tatbik edilecek ola
na ve bu mümkün olmadığı takdirde diğer iki-
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sinden birine pazarlıkla yaptırmaya ilgili Ba
kanlar yetkilidir. 

Şimdi, birincinin hakkı kabul ediliyor ve bu
na diğer resimleri yapmayı ve denetlemesinin 
ifasını veriyoruz. Fakat o kabul etmediği tak
dirde veya herhangibir sebeple birinciye veril
mediği takdirde, nasıl ki birinciye bu hakkı 
tanıyorsak, ikinciyede bu hakkı tanıyalım. İki
sinden birisini seçmek Bakanlığın selâhayeti 
dahilindedir. Halbuki birinci, projeyi kazandığı 
için nasıl ki onun hakkını tanıyorsak o da ka
bul etmediği takdirde ikinci yapsm ve mağdur 
olmasın. Bunun için bendeniz bir önerge tak
dim ediyorum: Teklifim şudur (Mümkün olma
dığı takdirde müsabakadaki tercih sırasına gö-
ro diğer ikisinden birine). Maksat mağduriye
tini önlemek içindir. 

Sonra kontrol deyince bir inşaatı kontrol 
yalnız mimarî kontrol değildir. Binaenaleyh ya
pılan inşaatın metrajlarını yapmak sonra is
tihkaklarını tanzim etmek gibi, kontrollüğün, 
denetlemenin ikinci bir safhası vardır. Şimdi 
biz denetlemeyi bu şekilde müsabakayı kaza
nan firmaya verdiğimiz takdirde sanki bütün 
iki safhada arzettiğim bütün bu kontrolü o ya
pıyormuş gibi hakikaten yüksek nispette bir 
jüzde veriyoruz. Bu Meclis inşaatında görül
mektedir. Hakikaten yüzde üç buçuk gibi bir 
yüzde vermek çok büyüktür. Çünkü bu yal
nız mimarî kontroldür. Yani anıt mahiyetindeki 
bu inşaatın kontrolü projeye tevafukunu te
min için yapılan bir kontroldür. Halbuki diğer 
tarafta asıl denetleme arzettiğim gibi metrajini 
almak, projeye göre hesaplarını yapmaktır o-
nun için Bakanlıktan bilhassa ricam şudur; ev
velce yapılmış bazı misaller karşısında bunu 
rica etmek mecburiyetindeyim ki, madem ki 
pazarlıkla bir yüzde kontrol hakkı verilecek
tir, gibi. 

Bunu c/r ;'),."> gibi çok yüksek bir miktnrda 
almamak lâzımdır. 30 milyonluk bir inşaatta 
% 3,5 bir milyonu geçiyor, arkadaşlar. Nihayet 
masrafı aldığı paranın onda birini tutmadığı 
halde büyük inşaat olduğu için az bir emekle 
büyük miktarda para verilmiş oluyor. Bu hu
susu da ayrıca Bayındırlık Bakanından rica 
ederim. 

Evvelce arzetiğim mesele hakkında önerge
mi takdim ediyorum. 

3.1947 O : 1 
SEDAÜ PEK (Kocaeli) — inşaata, Devlet 

yapılarına ait herhangi bir mevzu konuşulur
ken Büyük Millet Meclisi binasını ele almak 
ve ileri sürmek âdet oldu. Halbuki Yüksek 
Meclisiniz Büyük Millet Meclisi binası plânla
rının nasıl hazırlandığına, üzerinde kimlerin 
ne tarzda tetkikler yaptığına ve bu bina için 
şimdiye kadar ne kadar para harcandığına mut
ta! idir. Bu, Başkanvekili arkadaşlarımızdan 
Sayın Hasan Fehmi Ataç tarafından Yüksek 
Kürsüde resmî rakamlara müsteniden açıklan
mıştır. Fakat nedense yine bazı arkadaşlar 
mutlaka harcanan meblağı yükseltmek niyetin
dedirler 15 milyon lira harcanmıştır buna her 
nedense 45 milyon denecektir. Komisyonlarda 
bazı arkadaşların 100 milyon dediğine de ben 
şahit oldum. 

Sayın arkadaşlar, şimdiye kadar Büyük 
Millet Meclisi binasına harcanmış olan para 15 
milyon liradan ibarettir. Bunun tafsilâtını ver
mekle sabrınızı tüketmek, vaktinizi almak is
temem. 

AHMET ALİ ÇINAK (Burdur) — Sarfedil-
mişten bahsetmiyoruz; sarfedileeekler için söy
lüyorum. 

SEDAD PEK (Devamla). — Rahmetli Ata
türk zamanında bina için beynelmilei bir mü
sabaka açılmış, beynelmilel bir jüri bu puan
ları tetkik etmiş ve bunlar da bunu kabul et
mişlerdir. Yine rahmetli Atatürk puanları 
görmüş şu, şu olsun şunlar değişsin demiş. Bu
nun üzerine bu tadilâtı yine bu heyet yapmış
tır. Ve nihayet kusurlu olduğundan bahsetti
ği hususlar beynelmilel bir jüri tarafından ka
bul edilmiştir. 

O zaman bu bina Sayın Celâl Bayarın Baş
bakanlığı zamanında münakaşaya konulmuş ve 
ihale edilmiş rahmetli Atatürk tarafından şöy
le veya böyle yapılmış diye tevsi veya tadil 

! edilmiş ve onun bir fikri buna inzimam etmiş 
i diye onun her düşüncesi bizim için mukad-
! deştir, şimdi rahmetli Atatürk 'ün zamanında 
\ ihale edilmiş bir iş için burada bu gün böyle ko-
; nuşnmnm mânası var mıdır? ve bu tarzda be-
; yanın kıymeti olur mu? Duvar bilmem ne ol

muş .. O zaman bu tarz beğenilmiştir, şu vaziyei 
rüiyetten o tarzı münasip görmüşler. Bugün bi
risi çıkar da Selimiye kışlası kulesiz olsaydı 
daha iyi olurdu derse banilerini sigaya mı çe-

j kelim. (Gülüşmeler) 
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Sonra arkadaşlarım; arkadaşımın hiç be

ğenmediğim şeyine işaret edeceğim: Hepiniz 
dikkat ettiniz, tekrarı ağır buluyorum. Beynel
milel şöhreti haiz ... 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Ortak iş 
yapıyorlar. 

SEDAI) PEK (Devamla) — Beynelmilel I 
şöhreti haiz insanlara arkadaşımın söylediği 
şey söylenmez. Pastör de onun dediğindendir. 
öyle mi söyliyelim? 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Arkadaş
lar; biz burada aman bu kelimeyi şöyle söyli
yelim, aman şu kelimeyi şöyle söyliyelim diye 
düşünmüyoruz. Biz memleketin öz dertlerini, 
ana davalarını deşiyoruz. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bilâkis, tesir 
yapmak için düşünerekten söylüyorsunuz. (Sol
dan gürültüler) 

AHMET ALÎ ÇİNAR (Devamla) — Ben mi? 
Ben zatı âlinize arzediyorum, çıplak ayaklı, 
yırtık gömlekli insanların, milyonlai'in hakkı 
için bunu söylüyorum. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Yaşa, Çınar 
yaşa... 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Sizin 
gömleklerinize de bakacağız. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) .— Türk 
köylüsünün tek kazanını ve tek öküzünü sa
tarak verdiği paralrı şunun, bunun hatası yü
zünden sarf ettirmiveceğiz. (Sağdan alkışlar). 

NAZIM POROY* (Tokad) — Reispaşa. Bu 
sözleri Meclis namına protesto etmenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mevzu dışına çıkmayanız. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Mevzu 

dışına çıkmıyorum. Bundan hiç bir suretle 
tahkir mânası çıkmaz. Ben doğrudan doğruya 
bu maksadı ifade için söylemiştim. Ben arzedi
yorum siz iğlak ediyorsunuz. Ben israf edil
miş paradan bahsettim. Sonra şunu arzedeyim: 
anlaşma suretiyle birisi projeleri yapıyor, Ba
yındırlık Bakanlığını temsil eden bir diğeri, 
üzerinde durduğumuz adam tasdik ediyor, kas
ten tasdik ediyor. Arzetmek istediğim nokta 
budur.. Bu adam yanlış projeleri yanlış oldu
ğunu bile bile tasdik etmiştir ve ediyor. Bunu 
tebarüz ettirmek istiyorum. Yani bizim yüz 
binlerimizi, kasten makrun olarak, bir diğer 
ecnebinin yüzdelerini temin etmek kasdiyle yapı
yor. Bizim mühendis arkadaşlarımız dahi | 
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i Kurtberhardın istediği adama hesap yaptır

mak zorunda kalıyor. 
BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 

ÎNCEDAYi (Sinop) —Arkadaşlar ; Bakanlık
ta Türk Devleti hizmetinde bulunan bir ecne-
biuin yanlış projesini anlaşma ile tasdik etme
si gibi hâdiseler hangi ahvala münhasır ve ne 
zaman olmuştur? Bunu izah buyursun. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Ben are-
diyorum. Yapılan iş meydandadır. Meclis bi
nası inşaatı meydandadır. Bütün Türk mü
hendisleri bunun büyük bir hata olduğunda 
müttefiktirler. Bu inşaatın kontrolünü yapan 
Latif ve bizim beynelmilel ayarda olan reis 
Feyzi bu kanaattadır. Bu çocuk alet sırtında 
etüd yapmaktadır. Üç kuruş kazanmak için 
yapmaktadır. Halbuki bu hataları bu ecnebi
ler maalesef geniş ölçüde yapmaktadırlar. Ki
rişler meydandadır. Dökülen beton meydan
dadır. Bunlar üzerinde yapılacak tetkikat iş
leri meydana çıkarır. Bir heyet tetkik eder, 
bunun hata olup olmadığını meydana döker. 
Bu projenin hatalı olup olmadığı anlaşılır. 

BAŞKAN — Yapılmıştır diye tesbit etmeyi
niz. Yapılıp yapılmadığını sorunuz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Yapıl
mıştır. Hata vardır, kirişler meydandadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RÎM ÎNCEDAYI (Sinop) — Cevap vereceğim. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Pek ala, 
Cevabınızı bekliyorum. Sonra mimar % de almış
tır ve bundan dolayı da işi büyütüyor ve izam 

I ediyor dedim. Bu benim kanaatlerim değil, 
I bu mühendislik aleminden, edindiğim kanaatler 

ve fikirlerdir. Bu topraklar kazılmış, tekrar 
I doldurulmuş ve bu suretle memleketin dört 

yüz bin lirası sarfedilmiştir. Ben bunu bu kür
süde söylemekle hata etmiş olduğuma kaani de
ğilim. Umarımla Büyük Meclis bu gibi fikir
leri teşvik eder. (Buna itiraz etmiyoruz, gâ
vur sözüne itiraz ediyoruz sesleri). Benim bu 
gâvur sözünü söylemiş olmam bir kasta mak
run değildir. Ben bu memleketin derdini bura
da bahsediyorum diye, öz dertlerini burada ar
zediyorum diye kendimce müsterih ve mem
nundum. Sizin memnun olacağınızı zannedi
yordum. Büyük Meclisinde bu şekilde düşü
neceğine kaani idim. (Gürültüler). 

BAŞKAN —- Bırakınız devam etsin. 
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AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ben bu 

maksatla söz almıştım. Büyük Meclisçe bu şe
kildi' karşılanacğma kaalıi idim. (Tabiî sesleri). 

Eğer bundan sonra Büyük Meclis beni bu 
.şekilde karşılıyaeak olursa, bu kabil mevzuları 
buraya getirmekte ben de tereddüt edeceğimi 
ar/eder, m. 

EŞ)?EF DİZDAR ıGires'n; — Sen dema
goji yapıyorsun birader. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, sözünüzü kesiyo
rum. Sizin eğer Büyük Millet Meclisi yeni binası 
hakkında şüpheleriniz varsa, ayrıea soru ile is-
istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) - - Yüzde 
meselesini izah etmek için... (Gürültüler). 

BAŞKAN —- Mesmuatınızla Hükümete ve Ba
kanlığa tarizde bulunmanıza size müsaade ede
mem? Sual sorarsınız, Bakan cevap verir diyo
rum. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Kanun 
çıkmaktadır. Kanunun bu şekilde çıkmasını is
temediğim için bu sebeple hataları ortaya koy
mak istedim. Maruzatım bundan ibarettir. Daha 
başkaca benim bu kürsüden söylememi istemiyor
sanız... (Şiddetli gürültüler, devam devam ses
leri). 

Şu halde söylemiyeyim. (Sağdan söyleyin 
memnuniyetle dinliyoruz sesleri). 

SEDA D PEK (Kocaeli) — Xe kadar İtildiği
niz varsa hepsini söyleyin, ancak kürsüye yakışır 
tarzda söyleyin. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Ben di-
yorum ki bunun memnu olduğunu bilmiyordum, 
gâvur sözünün. (Soldan gülüşmeler) Neye kızı
yorsunuz* En mühim derdimize bu kürsüden bu 
şekilde mukabele edilecekse, memleketin dert
leri bu şekilde karşılanacak olursa daha başka 
dertleri söylemeye cesaret edilemez. 

BAŞKAN - - Sözlerinizi size iade ediyorum. 
Bu kürsüden her Milletvekili milletin derdini 
açıklamaktadır. Bu, Büyük Millet Meclisi kurul
duğu gündenberi serbest olmuştur ve yine ser
besttir. Yalnız, zanla, tahminli1 bu kürsüden şu
na buna tariz edemezsiniz (Şiddetli alkışlar) 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) - - Tariz et
in iyaruın. 

RAZI SOYER (L'rfa) — Efendini; Ahmet 
Çınar arkadaşımızın sözlerinden bir kısmı benim 
mülâhazama katiyen uymadığı için müsaadeniz
le bendeniz de fikrimi arzedeceğim; 
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Sözü geçen böyle büyük binaları yapan mi

mara bu binanın kontrolünü bırakmıyalım, Hü
kümet tarafından kontrol edilsin diyor. 

Efendim, böyle büyük monömantal binala-
ların projeleri; anıt kabir, ve Meclis binalarında 
olduğu gibi beynelmilel jürice kabul edilmiş 
olan büyük şöhreti haiz bir mimar; büyük şöh
reti haiz bir mimar bilhassa mimarisi yapılacak 
işin meydana getirdiği projelere ve kendi zev
kine. detayların resimlerine tanıamiyle uygun 
olmasını temin edebilmek için mutlaka ve mut
laka onun kendisi tarafından kontrolü zarureti
ni duyar. Başka türlü de yapamaz. Yalını": 
Hükümet bu hususta onu kendi başına bu akınız. 
Onun projeye uygun olarak bu inşaatı idare- et
mesini ayrıea kontrol eder. Yaptır ılacj.K işlerin 
lil/.umund ı ı lazla paraya çıkmaması, v.m,; Dev
let parasın m israf edilmemesi için onun üzerin
de kontrolünü kendi nafıa mühendisleri ile yap
tırır. Nitekim yeni Büyük Millet Meclisi binası 
bunun projelerini yapmış olan Holsmayister ta
rafından inşa ve kontrol edilmektedir. Amma 
onun fuzuli iş yapmaması ve fazla para sarf et
tirmemesi için Hükümet ayrıca kendi mühendi
siyle o mimarı kontrol ettirir. Nitekim bu işin 
başında Lâtif Bey isminde gayet tecrübeli ve 
kıymetli bir mühendis olduktan başka yapı işle
ri idaresi de, arkadaşımız tarafından methedilen 
ve hakikaten bu methe lâyik olan, Türk mü
hendisleri tarafından Vekâletçe kontrol ettiril
mektedir. Onun için Hükümetçe tasavvur edi
len ihale ve idare şekli fikrimce gayet doğrudur. 

Sonra efendim; Büyük Millet Meclisi yeni 
binasının, inşaatı sırasında bir kısım toprağın 
bir yere atıldığını ve sonra buradan kaldırıldı 
ğıııı ifade ettiler ve bunu yanlış bir ameliye 
olarak gösterdiler. Büyük inşaatlarda bu kabîl 
hareketler varittir. Bazan böyle bir hareket da
ha iktisadi olur. Onun başka türlü yapılması 
daha pahalı ve zararlı olacağı anlaşıldığında;! 
dolayı bu hareketin tercih edilmiş olduğunu tali
min edeıim. Bu itibarla Hükümetin kabul et
tikleri mühendislerinin kontrolleri altında ve on
ların rızaları ile yapıldığı için bunda tenkit edi
lecek bir cihet görmüyorum. 

Ondan başka yeni Büyük Millet Meclisi bina
sının etrafının duvarla çevrileceğine itiraz etti. 
Bu ihata duvarlarının yapılması gayet tabiîdir. 
Meclis gibi büyük binaların etrafı elbette bir tar
la gibi açık bırakılamaz. Bu duvarlar da mil-
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1 etimizle beraber ebediyete kadar sürecek olan 
binanın güzelliğiyle mütenasip bir şekilde yaşı-
y Renktir. 

Dr. KKMAL CttNAP BEllKSüY (Yozgad) 
—• (Jeeekondu evine bezmesin diye. 

it AZ î SOYER (Devamla) — Arzctınek iste
diğim bundan ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

i i A Yi N1) IRL1K BA K ANI CEVDET KERJ M 
İN'CEDAYI (Hiııob) — • Arkadaşlarını; yüksek 
huzurunuza sunulan kanunun hususiyeti şudur: 
Mevcut kanunlarla, Bayındırlık Bakanlığı bir 
ilkokul plânını dahi müsabakaya çıkarmak, jü
rilerle iş görmek hakkını haiz bulunmaktadır. 
Türk cemiyeti bütün cihaziyle birlikte, istiklâl 
mücadelesini, ambarlarından, redif şubelerinden 
nasıl eski kasatura ve tüfek toplayıp işe baş-
lıyarak motorlu tümenlere malik bir duruma 
gelmişse, cemiyet hayalını tamamlayan bütün 
cihazları da böyle bir başlangıçtan tekâmüle 
doğru gitmektedir. Bunu Türk milleti lıergün 
müşahede ettiği gibi, dünya da Türkiyenin bu 
durumunu, hergün, dost övünerek, düşman ye
rinerek, müşahede etmektedir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). Bayındırlık Bakanlığımızda cemiyet 
hizmetlerinin bir parçası olarak, eleman ve teş
kilât itibariyle hergün biraz daha tekemmüle 
doğru gitmektedir. Biz bu kanunla, ancak Ba
kanlar Kurulu karariyle Türk milleti ve vatanı 
için âbidevi sayılacak müstesna ve muazzam 
eserleri müsabakaya jüriye bırakıyaruz. Diğer
lerini kendi teknik teşkilâtımızla yapacağız. 
Alınacak bu salâhiyet, Bakanlar Kurulu kara
riyle, yalnız Bayındırlık Bakanlığında vazife 
almış yetkili mimarların değil, Türkiyen'in Ba
yındırlık Bakanlığı kadrosu dışında bulunan 
bütün yetişkin, bilgili evlâtlarının bu gibi âbi
devi eserler için değer ve bilgilerinden de fay
dalanmak' imkânını verecektir. (Soldan bravo 
sesleri alkışlar). 

Böyle bir müsabaka ilân edildi, jüri teşek
kül etti, birinci, ikinci, üçün vi seçildi ' I lerh r-
gi bir proje sahibinin eseri bitene kadr afiyette 
kalması en büyük dileğimdir). Fakat muaz
zam bir eser başladı, birinci müsabaka sahibi 
öldü, sakat kaldı; malûl kaldı, bu ehliyetten 
mahrum kaldı farzedelim bu takdirde eserin 
miıııri kontrolünü jüride ikinciliği ve üçüncü
lüğü kazanmak suretiyle birinciye yakın ehli
ye! ini isbal etmiş olanlara verme imkânım 
sağlamış olacağız. 

Diğer bir ciheti daha arzedeyiııı : Proje mü
sabakaları, bir yönden de bir resim sergisine 
iştirak gibi, kendisini bu ehliyette gören her 
adama katılma hakkını verir. Bu suretle projeye 
derece koyanın bir mimar memur ise ve memu
riyetinde yüksek dereceyi maddî men faallere fe
da etmek istemezse bu projeyi ya kontrol ede-
ıııivecek veya dışardan bir takım ehliyeti az 
kimselerle anlaşma yaparak işi yürütmeye ça
lışacaktır. Bunun tatbikattaki zararlarını iza
ha hacet yoktur. Bu tasarı, bunları da önle
mektedir. Şu noktayı da açıklamak isterim : 
Bazı müsabakalarda derece olan üç eserin hiç 
biri aynen tatbik değerini haiz görülmeyebilir. 
Bu takdirde birinci eserine bir ilmî heyet ta
rafından, Bakanlığın malı olmuş bulunan di
ğer iki eserden tamamlanacak tatbik hüviyeti 
alması zarureti hâsıl olabilir ve kontrolü üç ki
şiye veya bunlardan bir ikisine verilebilir. Bu 
tasan bunu da sağlıyacaktır. Bu kanunda yeni 
bir nokta daha vardır: Meselâ, biz gecen sene 
yüksek huzurunuzda bütçe müzakereleri yapı
lırken, Samsun Limanı meselesini de görüştük 
ve dedik ki, «Henüz bu limanın projeleri yok
tur. Bunu hazırlamak için bir senelik zaman 
ister. Kvvelâ projelerini yaptıracağız. Ancak 
ödenek sağlamak imkânı olursa 1948 de ihale 
edebiliri/.- ve onun için geçen sene yalnız pro
je hazırlama, yetkisi aklık. Fakat Samsun lima
nı projesini beynelmilel ehil bir müesseseye 
yaptırmak imkânını mevcut mevzuat önünde bu
lamadık. (Jünkü ihale edeceğiz, gelecek bu li
manın etüdünü yapacak, bu etüd neticesinde» pro
je ve keşfini meydana getirmek için 100 - 150 000 
lira masraf edecek, bu masrafı yaptıktan son
ra ya kazanacak, ya kazanmıyacak. Bu tak
dirde bu firmanın harcadığı paralar ne olacak.' 
İşte, hu yüzden gelmiyorlar. Binaenaleyh, bu 
gibi etüdleri beynelmilel ve ehliyeti tesbit edil
miş müesseselere pazarlıkla verip, vatanda iş 
görme imkânını, tasvip ederseniz, bu tasarı te
min etmiş olacaktır. 

Şimdi; hüviyet ve karakterini yüksek hu
zurunuzda belirtiğim bu kanunu, Ahmet Çı
nar'ın, başka hüviyetlere bürümesi ve bura
dan Büyük Millet Meclisi inşaatına geçmesi, şa
yanı hayrettir. Bu arkadaş, bundan birkaç 
ay önce Büyük Millet Meclisi inşaatının Mec
lis Başkanlığından Bayındırlık Bakanlığına dev
ri Kanunu konuşulurken, zabıtlara bakarsanız 
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göreceksiniz ki, cümle alt üstleriyle ayın şey
leri söyledi ve bunlar, bu kürsüden, yüksek 
huzurunuzda ve millet huzurunda cevaplandı
rıldı. Buradan tekrar oraya intikalinin yerli 
veya yersiz olacağını kendileri ve Yüksek He
yetiniz takdir eder. 

Açıkça söyliyeyinı ki, Bayındırlık Bakan
lığı Su Şubesinde çalışmış mühendislerden biri 
olmasaydı, «Ahmet Çınar Bey, şuradan bura
dan kulağına gelen haberlerle zaten fen adamı 
olmadığından eh böyle bir buhrana kapılmıştır, 
l)iı hissini burada ifade ediyor» derdim. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Topal 
ayağımla Meclis binasının üst katına çıktım, 
kirişleri birer birer tetkik ettim. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYİ (Devamla) — 
Bana gücenmesinler, arzedeyim ki, bir teknik 
adam olmıayarak, memleket menfaatini koruma 
düşüncelerine birşey demiyorum. Fakat bir tek
nik adam olduğum iddiasiyle teknik diye bahset
tiği şeylerden dolayı doğrusu üzüldüm ve eğer 
imkân olsaydı onu korumak ve düştüğü dalâlet
ten kurtarmak isterdim. (Gülüşmeler, çok doğru 
sesleri). 

AHMET ALÎ ÇÎNAR (Burdur) — Dalâlete 
düşmüş değilim. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Ben sizi hürmetle ve sükûnetle dinledim. 
Zatiâliniz gelir bu kürsüde izah buyurursunuz. 

Şimdi arkadaşlarım, yine kanuna geçiyorum. 
Diyorlar ki, bu inşaat kontrolünü, Bayındırlık 
Bakanlığının bir yığın teşkilâtı varken jüriye 
dayanarak derece alan proje sahibine vermek 
ne demektir? Bu milletin parasını israf etmek de
mektir. Asla. Bu, müsabakayı kazanıp projesi 
tatbik edilecek adamın yapacağı kontrol, mimarî 
kontrol, sanat kontrolüdür. Meselâ; 50 proje için
den, falanın projesini alıyoruz. Bunu Türk 
Milletinin ebediyete kadar yüksek ömrüne mal 
olan bir eser için alıyoruz? Bu, bir âbidedir. 
Memleketin bütün sanatkârları içinden bir ada
mı bu müstesna esere sevkeden ruh ve iç mâna 
nedir? O eser, millet için neyi ifade eder? Duyu-
şundaki ulviyet nedir? Bütün bunların sanat
kârın ruhundan esere geçebilmesi o eserin temeli 
atıldığından kapısının kilidi açılıncaya kadar o 
adamın mimarî ve yüksek müşahede ve kontrolü 
altında kahnasiylc kaabil olacaktır. Bundan do
layı bit adama bir hak ve ödenek vereceğiz. Asıl 

. 1947 O : İ 
; kontrol ile inşaat kontrolü ile, bu adamı, arkada-
I şımızm ayıramadığı nokta budur. Birbiriyle hiç 

ilgisi yoktur, öteki doğrudan doğruya Baym-
dırlık Bakanlığının teknik dairesinin işidir. 

Eskişehir Milletvekili arkadaşım diyor ki: 
i «Buna miktar koyalım, sabit birşey yapalım.». 
i Arkadaşlar, bu, hüviyeti ufak olanlarda bir 
j dereceye kadar olabilir, fakat büyük işlerde bu-
• nun tutarı çoğalacağı için, ona göre pazarlık ve 

miktar takdiri hakkında serbest kalmamız faydalı 
1 ve lâzımdır. Dünyada ve bizde bu, örfleşmiş, ka-
| ideleşmiş, bir hale gelmiştir. Çok rica ediyorum: 

Devletin, milletin parasını harcarken Büyük Mec-
j lisin daimi murakabesi altında bulunan Baym-
i dirlik Bakanlığının, yurt evlâtlarınm güzidele-
| rinden teşekkül etmiş bir fen kurumunun, bunu 
i hurdahaş edip harcıyacak gösterilmesine gönül 
I razı olur mu? Bu töhmet onları üzmez mi, ar

kadaşlar Yüksek Heyetiniz bu sözleri tasvip eder 
mı' , 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Pazarlık, 
| % de de olmasın. 
I BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE

RÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — arkadaşlar; bu 
I kanun, gerek Bayındırlık Komisyonunun yetkili 

üyelerinin, gerek yüksek mühendis ve idareci ar
kadaşların çok ince tetkiklerinden, Maliye ve 

I Bütçe Komisyonlarının esaslı incelemelerinden 
geçip vücude gelmiş ve yüksek tasvibinize sunul
muştur. Tekrar edeyim ki; yeri ve münasebeti 
yokken, Büyük Millet Meclisi inşaatına dair bir-

I kaç ay evvelki mütalâaları hiç cevaplanmamış 
gibi aynı yoldan temas etmelerini hayretle kar-

I şıladım. 
| AHMET ALÎ ÇÎNAR (Burdur) — Bambaş-
j ka şeyler arzettim. 
I BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 
| ÎNCEDAYI (Devamla) — Arzetti ve aynı şey

lerin cevaplarını ozaman da verdim. Müsaade 
j ederseniz, bir dâvayı on defa da aynı şekilde 

arzetmek haklarıdır. Yine de cevap vereceğim. 
Büyük Millet Meclisi binasının müsabaka 

projesi ve bu projede bugün tekrar temas ettik-
I leri kontrol ücretleri 10 sene evvel 3090 numa-
I rah Kanun ve buna müstenit şprtname ile ilân 

ve kabul edilmiş bulunmaktadır ve ozaman bey
nelmilel jüri tarafından beğenilen üç projeden 

ı birisinin intihap hakkı Hükümete bırakılmış, 
! Sayın Celâl Bayar'm Başkanlığında kurulan 
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heyet bugünkü adamın projesini ve kontrol 
hakkını kabul ederek bu ihale yoluna gitmiştir. 

İnşaatın bugüne kadar olan seyri herkesçe 
malûmdur. Meclis Başkanlığınca o kanun ve 
o şartname dairesinde devam eden inşaat 1947 
Şubatında Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; eser muazzam bir eserdir. İn-
şaalah bitip meydana geldiği zaman Türk mille
tinin övüneceği eserlerden birisi olacaktır. 
(Soldan alkışlar). Bu, sadece Büyük Millet Mec
lisinin çalışmasını rahatlaştıracak, kolaylaştıracak 
bir eserden ibaret değildir. Biz yer yüzünde 
- beşeriyet parçaları doğdukları yerlerde, oraya 
düşen taş gibi, âlemi ve hayati o kadardan ibaret 
sayarken, medeniyet meşalesini eline alıp dünya
yı dolaşan ve medeniyeti ihdasa yol açan bir 
milletiz. Yeraltı kazıları ve tarihi etüdleri bu
nu ispat etmiştir. Bu millet bundan sonra, bun
lar gibi, bunlardan iyisini yapmakla da mü
kelleftir. Bir millet yalnız muhteşem ordusu 
ila değil, medenî cemiyete lâzım olan her
seyi ile iftihar ve tekevvün eder. 

Millet, bu gibi büyük eserlerle: Büyük Mil
let Meclisi binası ile, üniversite binalariyle, muh
teşem köprülerle, muazzam camilerle, mimarisini 
ihdas eder ve bununla medenidir, yaşama hak
kına saygı duyurur ve dokunmayın dedirtir. 
(Bravo sesleri). İşte yapılan Büyük Millet Mec
lisi Türk Milleti için böyle bir eserdir ve bunu 
dünyaca muteber, tanınmış bir mütehassısın yap
tığı projesi kazanmıştır. 

AHMET ALT ÇINAR (Burdur) — O yal
nız kilise mimarıdır. Bizim paramızı vermek 
doğru değil. (Renin aklın ermez sesleri). Siz 
söyl iveceksiniz de ben söylemiyecek miyim? 

BAYINDIRLIK BAKANI CEYDET KE
RİM İNCEDAYI (Devamla) — Müsaade buyu
run : 1937 den 1946 sonuna kadar bu inşaat 
için Meclisten alman tahsisat yekûnu 20 276 000 
liradır. Bunun 2 661 084 lirası iptal edilmiştir. 
944 000 lirası da başka Meclis ihtiyaçlarına nak
ledilmiştir. Şuhalde bütün ödenek, 16 970 000 
liradan ibaret kalmıştır. Bundan istimlâk mas
rafları çıkarılınca geriye 15 240 063 lira kalı
yor ki Büyük Millet Meclisi inşası için harcanan 
para budur. 

Bundan sonra bu binanın ikmali için 20 mil
yon liraya daha ihtiyaç olacağını tahmin etmek
teyiz. Kabul buyurduğunuz kanun bu ölçüye 

.1947 O : 1 
ve yetkiye göredir. Anıma arkadaşlar bu, yet-
miyebilir. Ne bileyim ben, bunun teknik mal
zemesi dışarıdan gelmektedir. Dışarıdan gelen 
mallar pahalı olabilir, hesap değişebilir. Ya
hut, bu büyük bir eserdir, şurasında şöyle bir 
tadile tâbi tutmak ihtimalleri olabilir. Bugünkü 
durum budur arkadaşlar. 

Duvara gelince: İstanbul'da Bayazıt Meyda
nındaki eski Harbiye Nezaretini yani bugünkü 
İstanbul Üniversitesini yapan mimar, etrafında 
o duvarı yaptığı zaman, ihtimal o tarihte buna; 
«ne israftır» diyenler çıkmıştır. Bina bugünkü 
gibi yapılacağı yerde etrafına tasarruf olsun 
diye kazıklar çakıp güzel bir tel çekselerdi. 

AHMET AL t ÇINAR (Burdur) — Ameri
ka'da duvar yoktur. 

CEYDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) 
— Yeya çit yapsalardı bugün umumi ahengi ile 
gurur duyduğumuz eser meydana gelmiş olur 
mu idi? Bugün böylece milletimizin sevdiği, 
hoşlandığı, el-âlemin «ne güzel meydana sahi]) 
siniz, diye» beğendiği bir esere malikiz. Buna 
zannediyorum ki mimari bilgi ve zevki yerinde 
olanlar hayır diyemezler. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bütün 
mühendislik âlemi bu fikirdedir. » 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RİM İNCEDAYI (Devamla) — Ancak arkada 
şımız şunu diyebilirlerdi; Efendim evvelâ duva
rı yapacağınıza binayı yapsaydınız ve duvar ikin
ci plâna kalsaydı, bu bir fikirdir, bir mütalâadır 
üzerinde münakaşa edilebilir. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ameri
ka'da bahçe içindedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEYDET KE- • 
RİM İNCEDAYI (Devamla) — Arkadaşım, bir 
de inşaat esnasında toprak hafriyatı ve taşın
ması işine temas ettiler. Ozaman da arzettim. 
Bir yer kazılırken toprağı başka yere götürü-
lebilir. Bir arkadaşım, fen âleminin bir ağa-
beyisi sayılan Razi Soyer üsdat da işaret bu
yurdu, bu büyük inşaatta bu toprak getiril
miş konmuştur. Ankara kanalizasyonlarını gö
rüyorsunuz. Bir taraftan toprak çıkarılıyor ve 
iş bittikten sonra toprak yeniden getirilip ye
rine konuyor. Bu gibi zaruretler büyük inşa
atlarda vardır ve böyle olmuştur. Temas ettik
leri bir mesele daha burada arkadaşımın kullan
dığı ve Yüksek Heyetinizin şiddetle reddettiği 
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kelimeleri tekrardan teeddüp ederim; proje sa
hibi olan mütehassıs plânları yapıyormuş ve Ba
kanlıkta Devlet hizmetinde bulunan bir ecnebi 
mütehassıs da tasdik ediviriyormuş. Böylece 
hatalar ve israflar devam edip gidiyormuş. 

Arkadaşlar; Bayındırlık Bakanlığı hizmet
leri, sizin adınıza benim kontrolüm altındadır. 
Bahsetmek istediği zat, milletlerarası üstün bir 
şehircilik mütehassısıdır, bir yüksek mimar
dır. O Bakanlık teşkilâtı kadrolarında bir uz
mandan ibarettir, bir daire reisinin ve sırası 
ile üstün kademelerin emrinde çalışır. Onun 
yüksek bilgilerinden faydalanmaktayız. Ar
kadaşımın dediğine göre kontrol mimarı olan 
ecnebi projeleri yapacak, gelecek. Bakanlıkta
ki bu ecnebi tasdik edip gönderecek; o tatbik 
edip • hakettiği para listesini muhasebeden alıve-
recek ve bu yoldan harca m verecek, akıp gide
cek ! Gidiyormuş da! 

Hayır arkadaşlar; hakikaten Büyük Türk 
Milletinin binbir fedakârlıkla, dişinden tırna
ğından artırıp verdiği bu paralar büyük bir 
dikkat ve itina içinde harcanmaktadır. Bayın
dırlık Bakanlığı kadrolarında ehliyet ve şereili 
yer almış,icabettikçe mesai saati bilmeden gece 
yarılarına kadar çalışan Türk çocuklarının dik
katli ve nüfuzlu tetkiklerinden geçmeden mil
letin bir parasının sarfedilmesi imkânsızdır. 
Kendilerinin cüret ettikleri bütün bu isnatları 
reddederim. (Alkışlar). Türk mühendislerinin 
harcandığından, heder edildiğinden dem vuru
yorlar. Harcanmak şöyle dursun, teknik hiz
metlerimizin, memleketin birden genişliyen imar 
hamlesine adedleri yetmiyor. Onlara değerleri
miz diye kolluyoruz; şu bu köşede huysuz 
düzensiz insan yoktur demem için, Tanrı ol
mam lâzımdır. Ama Huzurunuzda Bakanlığın 
fen kadrosunu size, itimadınıza ahlakları ile, bil
gileri ile lâyıktır diye bütün vicdanımla takdim 
ederim. (Soldan bravo,sesleri, şiddetli alkışlar). 

AIIMFT ALÎ ÇINAR (Burdur) — Türk 
mühendisleri şerefiyle çalışan mühendislerdir, 
diyorum. 

CEVDET KERÎM ÎNOEDAYI (Devamla) 
— Sonra bir yere geliyorum arkadaşlar. Ahmet 
Çınar aradaşım B. M. M. indeki beton payan
dalar ince olsun diye isteyebilir. Arkadaşlar, 
Bakanlığın yapı dairesinde ecnebi yerli mühen
dis ve mütehassıslardan başka B. M. M. inin 
inşasını kontrol işinin başında Lâtif diye bir 
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yüksek mimarın maiyetinde ayrıca hakiakten 
emniyet edilecek bir kontrol heyeti vardır» 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Lâtif in 
kanaati budur. 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Devamla) 
— Bu çocuk taş sektirmez. Bayındırlığın kont
rol heyeti var. Amma bir şey arzedeyim arka
daşlar, biz ilme, yetişmeğe muhtaç bir cemiyetiz. 
ilme göz yurttan adam bir fen adamı da olsa, 
bunu ayıplarım. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Biz ilmi 
müdafaa ediyoruz, (Gürültüler). 

BAYTNDİRLnî BAKANI CEVDET KERlM 
ÎNCEDAYI (Devamla) — Bir taraftan üniver
sitelerde adâmyetiştirirken, orada yetişenleri 
ecnebi diaylara götürüp tekâmül ettirirken 
memelektin içine beynelmilel şahsiyetler gel
mişse onlardan da istifade edeceğiz. 

Arkadaşlar Holsmayister, örsne, Bonas, 
bunlar hergün, dünyanın her yerinden davetiye 
alan, buraya gelin, Türkiye'de ne oturuyorsun 
denen şahsiyetlerdir. 

Şimdi hulâsa olarak bir şey arzedeyim; ben 
T. B. M. Meelisi işini Bakanlığıma alalı henüz 
altı ay oldu, olmadı; bu vesile ile arzedeyim ki 
iş sevineceğiniz şekilde süratlenmiş, emniyete 
lâyik bir cereyan içinde devam etmektedir. 
(Bravo sesleri). Sıkılıyoruz, yoruluyoruz, sık 
sık gidip geliyoruz, böyledir. Bu kadar büyük 
eserler içinde mimarlarla, mütâahhit mimar 
arasında, ora ile daire arasında, zaman zaman 
münakaşa ve fikir münazaası oluyor. Topluyo
rum hepsim, niçin sen böyle soyuyorsun, o mü
tehassısı çağırıyorum, niçin böyle diyorsun 
diye selâmetli yolu bulup hepsini vazifeye sev-
kediyorum. 

Şimdi size şunu da arzederek sözümü biti
receğim: Türk milletinin, halini, büyüklüğünü, 
fedakârlığını, durumunu hiç olmazsa Ahmet Bey 

kadar bilen bir arkadaşınız da benim. Ve Türk 
milletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütçesini teşkil eden büyük fedakârlığın 
katrelerden bir çığ gibi nasıl biriktiğini bi
len adamım. (Soldan bravo sesleri). Bunları 
bîri bin yapıp bu cemiyete faydalı kılmanın sır
rını keşf için gece gündüz her Türk gibi ben 
de çalışan bir adamım. (Soldan bravo sesleri). 
Bundan iştibahlı görünmeye hakkı yoktur. Çok 
rica ediyorum, eğer insafı varsa evet deyip bu
na cevap vermemesi lâzımdır. 
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AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Eğer si

zin insafınız varsa böyle konuşmazsınız. 
BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE

RİM INCEDAYI (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, size şunu da arzedeyim, 6 aylık bir mesu
liyeti üzerinde olmakla beraber ta Celâl Bayar'-
ın Başbakanlığı zamanında asıl ahitleriyle baş-
lıyan öğünden bugüne kadar dört kabinenin 
Bayındırlık zamanındaki bu işe ait işlerin me
suliyetini, hesabını kitabını vermeyi ve sorgu
ya çekilmeyi kabul ediyorum. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Kısaca 
arzedeceğim. (Kâfi kâfi sesleri gürültüler). 

AHMED ULUS (Giresun) — Dürüst konuş
mak ve sağa sola çarpmamak şartiyle konuş. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Yüzde 
işini ayarlamak lâzımdır. Bu hususta sayın 
bakanın söylediklerine cevap vereceğim. 

Bir defa buyurdular ki ; biz üç mimardan 
birinci, ikinci ve üçüncüye yaptıracağız. Fa
kat ben dedim ki bu yetkiyi tevsi edelim. Çün-
ki bu üç mimarın güzel proje yapmaları müm
kündür, fakat iyi bir sürveyans yapmaları müm
kün değildir. Proje yapmak başka, taşı taş 
üstüne koymak başkadır. Emin Onat arkada
şım da söyledim Anıt - Kabri için iyi proje 
hazırlanmıştır fakat inşaat kontrolünde ihtisası 
yoktur. Taşı taş üstüne koymak başkadır, pro
je yapmak başkadır. Yine 60 milyon liralık 
Tıp Fakültesinin projelerini Janvalter yapmış 
ve kendisine bu işin kontrolünü yap dediğimiz 
zaman, hayır demiştir. Bu işin kontrolünü siz 
benden daha iyi yaparsınız, ben projeme ait 
hususları senede iki üç defa gelerek gözden ge
çiririm demiştir. Kızılay hastanesinin de pro
jesini yine Janvalter yapmıştır. Kendisi Paris-
te oturmaktadır. Fakat bizim kıymetli övünü
lecek arkadaşlarımız bu işi şeref verecek şekil
de başarmaktadırlar. Tetkik buyurulsun, çok 
esaslı surette yapmaktadırlar. Arzetmek isti
yorum ki üç mimara bunu inhisar ettirmiyeleim. 
Memleketin çok yetkili adamlarına da bunu 
teşmil edelim, bir defa ilk ricam bndur. Sonra 
yüzde meselesine gelince dedimki yüzdeyi kal
dıralım sabit fiyatla yapalım. Bu iş için size 
şu kadar para vereceğim diyelim. 

Bir de 400 000 lira meselesi vardır. Bunu 
tasrih ettim, inşaat kontrollüğü yapan Lâtif bey 
zabıt tutmuştur ve bu zaptın altına Holsma-
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I yister'in vekili de imza atmıştır: Boşalan çu

kurları doldurdum ve 400 000 lirayı aldım diye 
imzası vardır. Bu Malûmatı sayın Bakan'a 
verdim. Beklerdim ki bana teşekkür etsinler. 
Çünki bu malûmatı kendilerine başkası vere
mez. Ben Meclis teşekkür eder diye düşündüm. 
Bu memleketin 400 000 nini, milyonunu bu su
retle korumuş oluruz diye düşündüm. Bundan 
dolayı da müsterihim. 

AHMED ULUS (Giresun) — Orayı biliyor-
musun, orada doldurulan bir yer yoktur. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Siz, ihti
sasınız olmıyan şeylere karışmayın rica ede
rim. Ben bu inşaat hakkında uluorta konuş-
mıyorura. Bu inşaatı, topal bacağımla tepesine 
kadar, düşme tehlikesini göze alarak çatısına 
kadar çıkmak suretiyle tetkik ettim. (Geçmiş 
olsun sesleri). Bu, dünya teknik âleminde iskan-
dal olacak kadar acaip kirişleri, bizim millî ser
vetimizle yaptıklarını gördüm ve salahiyetli bir 
adam olarak diyorum ki, millî servetimiz bu su
retle heder olmuştur. Tetkik edilsin.. (Gürül
tüler, devam devam sesleri). 

AHMED ULUS (Giresun) — Sen su mühen
disisin, ne anlarsın . 

AHMET ALİ, ÇINAR (Devama) — Arka
daşlar sonra Büyük Millet Meclisinin büyütül
düğünden bahsettim. Bunun tenvir ve teshin isi
ne 12 milyon yahut 15 milyon lira sarfedeceğiz. 
Sonra bunun işletilmesi için de bu tesisatı yapa-' 
eak mütehassıslar geldiği zaman bir İngiliz mü
tehassısı demiştir ki, siz bütün teknik elemanla
rınızı burada mı çalıştıracaksınız- Yani bu ten
vir ve teshin işinin de muazzam bir masraf oldu
ğunu söylemiştir. Ve bütün teknik elemanları
nızı buraya mı koyacaksınız demiştir. 

Sonra arkadaşlar bir koltuğun seneliği bir 
mebusa on bin liraya malolmaktadır. 

Sonra arkadaşlar dahası var. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Hesap mey

danda, Yapılan masrafı yüz seneye, iki yüz se
neye, 500 seneye taksim edin. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Müsaa
de ediniz, hesabını yapayım, ben bir mühendis 
olarak izah ettim, siz de kürsüye gelip konuşur
sunuz. 

Meclise 50 milyon lira sarfedeceğiz. 
I EŞREF DİZDAR (Giresun) — Icabederse 
, 150 milyon sarfedeceğiz. 
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AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Fakat 

ben hesap ediyorum ki, buraya sarf edeceğim iz 
paranın çok yeri vardır. Ankara'da hastanede 
bir yatakta üç kişi yatıyor. 300 000 liraya kuru
tabileceğimiz bir bataklık yüzünden insanlı' öl
mektedir. 300 000 liraya bu bataklık kurutul
duğu takdirde elde edilecek saha senede 3 mil
yon gelir temin edecektir. Bunu bana verin gi-
dip başında çalışacağım. (Sana veremeyiz itimat 
etmeyiz sesleri) zamanı gelecek alacağım ve bu
nu yapacağım. Ben bu bacağımı bu memleketin 

' on beş senelik tetkikinde kaybettim ve bu mem
leketi sizden çok daha iyi bilirim zaman gelecek 
alacağım ve yapacağım. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Bari 
bunu iddia etme. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Bir tn-
gilizin bu mütalâasını arzettim. Bu İngiliz böy
le konuşmuştur. Bizim burada yapacağımız ten
vir ve teshin işi iki memlekette yapılmıştır. Bun
lardan birisi İsviçre'dir ve bunlar üç sene müddet
le bu teshin tesisatını işletememiştir. Biz Türki
ye'de bunu kaç senede işletebileceğimizi bilme
mekteyiz. 

Duvar meselesine gelince arkadaşlar; Meclisin 
etrafına yapılan duvar bir buçuk milyon liraya 
mal olmuştur. Hiç de lâzım değildi. Meclisin 
âbidevi olacağından bahsediliyor ve her taraftan 
görünsün deniyor aynı zamanda kale gibi muaz
zam duvarlarla kapatılıyor. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz başka bir nok
tayı da arzedeyim. Biı Amerikan mecmuasının 
nelerden bahsettiğini söyliyeceğim. (Mecmuanın 
adı nedir sesleri) İsmini veriyorum, Yollar da
iresinde Vecdi Beyden alsınlar. (Adı nedir ses
leri) . 

Vecdi, Yollar Dairesi Reisliğinde Vecdi 
Beyde mevcuttur, gitsinler oradan tetkik et
sinler. 

Dr. MEMDUII NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Risalenin ismini söyle de okuyalım. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Ben 
kendim Vecdi Beyden ve muhtelif arkadaşlar
dan hâdiseyi öğrendim, gidip siz de öğrenin. 

EKREM ORAN (İzmir) — Sayın Milletve
kili risalenin adını soruyorlar. . 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Risale 
Vecdi Beydedir. 

Arkadaşlar; size bu hâdiseleri müspet, ob
jektif olarak arzediyorum, bunlar herhangi bir 

şekilde uydurma değildir. Amerikan mecmua
sında böyle birşey yoksa ben siyasi hayatımı 
risk ediyorum. Bu, vakıadır, mecmua bunu 
yazmıştır. 

Dr. MEMDUİI NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Kardeşim sen kulaktan dolmuşsun, ne 
İngilizce biliyorsun, ne birşey biliyorsun. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Devamla) — Sizden 
herhalde çok kültürlüyüm. 

Ben burada bu mecmuada, Sayın Bakana 
ismini veriyorum, bu yanlış ise arkadaşımızın 
daireden ayrılmasına sebep olacaktır. (Niçin 
ayrılsın sesleri). (Sadetten çıkmıyalım sesleri, 
mecmuanın adını söyle sesleri). 

Ben Amerikan mecmuasını okudum diye id
dia etmiyorum, ben okudum falan demedim. 
(İlana şöyle söyle, anlaşıldı sesleri, gülüşmeler). 

NAZIM POROY (Tokad) — Amerika mec
muasının neşriyatı mahzı hakikat mıdır, bunlar 
kürsüden söylenecek şeyler midir? Rica ederim. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Bu du
varın yapılmasına bir buçuk milyon lira harcan
mıştır, bununla başka bîr mübrem ihtiyacımız 
karşılanabilirdi, herhangi bir memlekette et
rafı böyle duvarlarla çevrilmiş Meclis binası 
yoktur, kale yapmıyoruz, bütün teknik âlem 
bunda müttefiktir, Amerika'da etrafı açıktır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Duvarlar on sene 
evvel yapıldı, biz yapmadık. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Amerikayı gör
dünüz mü? 

AHMED ULUS (Giresun) — Sinemada gör
müş. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Sonra 
arkadaşlar, ben dedim ki, Bayındırlık Bakanlı
ğımızda bir ecnebi, Holsmayster'in projelerini 
yanlış projelerim tasdik etmektedir ve Tlols-
mayster projeleri büyük i'lçüde izam etmiştir. 
I 500 metre mikâplık beton anne dökülmüş
tür ve bunu 300 000 liraya çıkarmıştır. 50 000 -
100 000 liraya çıkması lâzımdı. 200 000 liramız 
heder olmuştur. îsim verdim Fevzi. Bugün Av
rupa memleketlerinde dahi bu ayarda, bu kiy-
mette bir mühendis mevcut değilken bu mühen
dis arkadaşımız âleti sırtında köy, köy dolaş
makta ve ancak bu suretle karnını doyurmakta 
iken onun ayarında olmayan bir ecnebiye biz 
burada salâhiyet verdik ve o bu yanlış proje
leri tasdik etmektedir. Yani biz Türk ınühen-

— 595 — 



B : 80 3.9.1947 O : 1 
dişlerini ihmal ediyoruz. llolsmayster kilise da
hillerinin dekorasyonunu yapan bir mimardır. 
Bizim memleketin milyonları ile yeniden mi
marlık öğrenmektedir, büyüttüğümüz mütehas
sıs da böyle bir mütehassıstır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. I5en 
memlekete hizmet emeliyle bu hususları huzu
runuzda teşrih ettim. 

KEMAL ZEYTJNOÖLU (Eskişehir) — Ar
kadaşlar; bendeniz kısaca şunu arzetmek isti
yorum. Sayın Bayındırlık Bakanı daha evvelki 
içtimalarda da mütemadiyen % 3,5 primin Av
rupa'da ve dünyanın her yerinde böyle oldu
ğunu tekrarlamaktadır. (% yarım sesleri). 

Mesele şu; o zamanki münakaşada IIols-
mayister'in, aldığı yüzde 3,5 primin fazla oldu
ğunu Ahmet Çınar arkadaşım belirtti. İster
seniz zabıtlara bakalım. Bayındırlık Bakanı o 
vakit, bütün dünyada böyle olduğunu bildirmiş
lerdi. Şunu arzetmek isterim ki bu yüzde üç 
buçuk tam ve tekmil bir kontrol içindir. Bizim 
yaptırdığımız kontrol tam' bir kontrol değil
dir. Kontrolü, mimarî ve teknik diye iki kısma 
ayırmıştım. Teknik kontrol, Bakanlığın heyeti 
fenniyesi vasıtasiyle yaptırılıyor. Şu halde bi
zim yüksek nispette verdiğimiz bu prim fazla-
ladır. Bunu biraz daha azaltmak suretiyle ta
sarruf temin edebiliriz. ((Kizel güzel sesleri, 
bravo sesleri). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (üümüşane) — Ar
kadaşlar, Meclis binası inşaatı hakkında ikin
ci defa oluyor ki söz almak lüzumunu hissedi
yorum. Çünki bütçe münasebetiyle de o zaman 
mâruzâtta bulunmuştum. 

Esası hakkında bir şey söylemiyeceğim. 
Çünki arkadaşlar söylediler ve vaziyeti tebarüz 
ettirdiler.Bu, ne bugünkü Hükümetin, ne dün
kü idarenin, ne bu Meclisin, ne bugünkü İdare 
Heyetinin, ne bugünkü Nafıanın eseri değildir. 
J93(> - 1937 senelerinde tasavvur edilmiş, dün
yaya ilan edilmiş, 1938 senesinde projeleri ya
pılmıştır, geçmiştir. 12 veya 14 proje üzerinden 
beynelmilel jüri üç tanesini ayrı in iş ve bu üç 
projeden birisi, merhum Atatürk'ün Başkanlı
ğında teşekkül eden Heyeti Vekile tarafından 
tasvip edilerek tatbikine karar evrilmiştir. 
Projeler hakkında birinciye ne verileceği, ikin
ciye ve üçüncüye ne Verileceği zaten ilk ilânda 
bahsedildiği için onların da hakları verilmiştir. 

Yalnız bu projelerin ilânı şartnamesinde de 
kimin projesi kabul edilirse kontrol mimarlı
ğının da ona verileceği musarrahtır, muayyen
dir. Başka türlü hilafı muamele yapılamaz. O 
zaman bu maddeye göre mukavelesi yapıldı, mu
amelesi tekemmül etti. Miktar çok veya azdır. 
Fakat bu şahsı aharın hakkında taallûk ettiği 
için ve ilk ilânda bu meşrut olduğuna göre, 
bugün onun muvafakatini almak suretiyle bir 
tenzilât yapmak mümkünse yapsınlar. Fakat 
ben buna şahsen pek az ihtimal vermekteyim. 

Bir iki nokta hakkında arkadaşım yanlış. 
malûmat almış olacaklar, izah edeyim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu bina fazla mas
rafı muciptir, bu parayı hastane; bataklık
lara ve diğer sıhhi müessesata sarfedelim, deni
liyor. Bu bir fikirdir. Buna bir diyeceğin yok. 
Yalnız meseleyi bugün ele alıp bir Meclis binası 
mı yaptıralım, yoksa demiryolu, liman mı yap
tıralım desek, belki ben de bazı arkadaşlarda bu
nu bir kaç sene sonraya bırakalım diyebilirdik. 
Amma işe başılanmış ve bu hale gelmiş mukave
lelere bağlanmıştır., parça parça mütaahhide 
ihale edilmiştir. Kendilerinin de buyurdukları 
gibi; 15 - 16 milyon lira da harcanmıştır. Şim
di böyle bir vaziyette iken bunu mühmel bırak
mak ve ikmalinden sarfı nazar etmek doğru 
olur muyduf Elbette doğru olmıyacaktı. Bütçe 
münasebetiyle arzettim ve bu emekler heder 
edilemez diye ikmaline karar verildi. 

Bahçe duvarlarına bir buçuk milyon lira git
miş buyurdular. Arkadaşımız biraz yanlış ma
lûmat almışlardır: Bir buçuk milyon lira değil, 
biraz aşağıdır, 900 000 veya bir milyon liradan 
ibarettir. Arzu ederlerse, o zaman inşaat Mec
lis tarafından idare ediliyordu, hesabını İdare 
Heyetinin dosyalarında görebilirler.. Bir buçuk 
milyon lira değil, bir milyona yakın bir miktar. 
Kontrol mimarı bir şahıstan ibaret değildir. 
bir heyeti fenniyesi vardır, 3 - 4 mühendis be
raber çalışmaktadır. Bizi tam ve katı olarak tat
min edebilmek için de Lâtif isminde ve zannede
rim ki, herkesin şerefine, haysiyetine, dürüst
lüğüne, bilgisine, ehliyetine inandığı bir zatı da 
kontrol memuru olarak basma koymuştur. On
dan başka ikisi arasında çıkan görüş farkını hal 
için Bayındırlık Bakanlığı inşaat Dairesi Heye
ti Fenniyesi de bununla meşgul olmaktadır. 
Şimdi inşaat doğrudan doğruya Bayındırlık Ba
kanlığının mesuliyetine devredildiği için aynı 

— 596 



B : 80 3.9 
teşkilât, ayın şekilde, aynı kontrolü yapmakta
dır. 

Bizim mühendislerimiz içinde, bu mevzuu-
bahis edilen proje kabul edildikten sonra; 
onu kontrol eden bu zatın o projeleri yapanlar 
kadar ehliyetli olduğunu görmüşüzdür, biz bu
nunla iftihar duyarız, ecnebileri kabul ederiz 
diye bir kaydu şart ta yoktu, keşke o zevat ta 
iştirak edip proje vermiş olsalardı, beynelmilel 
jüri onları da nazarı itibara alır, hattâ belki de 
kabul edilirdi. Fakat arkadaşlar; günden güne 
bizde de her kısımda olduğu gibi bütün bu işle
rimiz bir inkişafa doğru gidiyor. Hiç şüphe et
mem ki bu meslekler içerisinde de birinci sınıf 
mütehassıslar zamanla yetişecektir. Bunlar pro
je verdiler de ret mi edildi? Eğer öyle ise, o , 
takdirde geçen Hükümetleri hesaba çekelim, pro
je verdiler de dâhil mi olmadı? Binaenaleyh or
tada ne kasıt var, ne de mesuliyet. îş başlamış 
buraya kadar gelmiş, bidayeten arzettiğim gibi 
ne bugünkü Meclisin, ne bundan evvelki Mec
lisin, ne bu Hükümetin, ne bundan evvelki Hü
kümetin bu işlerde sunitaksiri vardır. Biraz faz
la para gidiyor. Arkadaşlar, şunu da arzede-
yim ki Macaristan bizim üçte birimiz kadar bir 
devlettir. Peşte'deki Parlemonta binası iki mil
yon altın liraya çıkmıştır. Hem de Dünyanın 
*m ucuz zamanında bu kadara çıkmıştır. Yapıl
mış, çatılmış bir şeyi heder edelim; zannede
rim mkasatları bu değildir. Yapılmış mukavele
leri fesb etmek de mümkün değildir. Üzerine 
mukavele yapılmış bir adamın hakkını elinden 
alarak ona illâ tenzilât yap demek, bizim mev
zuatı kanuniyemize sığarsa onu da diyelim. Fa
kat zannediyorum ki bu da gayrimümkün bir 
hâdisedir. Rızasiyle bir adam kendi parasını 
bağışlarsa bir diyeceğim yoktur. Bendenizee bı
rakalım bunu, hassas bir mevzu yapıpta geçmiş 
Meclisin, daha evvelki Meclisin, geçmiş Hükü
metin ve daha evvelkinin mesuliyetini aramak 
da doğru değildir. Maddi bir mesuliyet yoktur, 
yenmiş, alınmış, verilmiş ve suiistimali tazam-
mun eden bir hâdise varsa arkadaşlar, hep be
raberiz, arkadaşım müspet, maddi delili ortaya 
koysun, kime ait olursa olsun, derhal teşrii tah
kikat yaparız. Böyle olmadıktan sonra onları 
rencide edecek sözlerden içtinap etsek daha doğ
ru olur. 

BAŞKAN — Muttalip Öker. 
MUTTALtP ÖKER (Sivas) — Hasan Bey 
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geçtim. 
BAŞKAN — Önergeler okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolay isiyle birin

ci maddenin son. kısmının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim... «Ve müsa-
detaylarının düzenlenmesi ve mimari kontrolü 
bakaya konulan işlerin kesin proje, plân ve de
taylarının düzenlenmesi ve mimari kontrolü 

I müsabakayı birinci, ikinci ve üçüncü derecede 
kazananlardan projesi tercih ve tatbik edilecek 
olana ve bu mümkün olmadığı takdirde diğer 
ikisinden birine, sabit miktarlar esas olmak 
üzere pazarlıkla yaptırmaya ilgili Bakanlıklar 
yetkilidir.» 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 2490 

sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununa ek 
kanun tasarısının Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonlarınca tadilen kabul edilen 1 nci maddesinin 
onuncu satırın «mümkün olmadığı takdirde mü
sabakadaki tercih sırasına göre diğer ikisinden 
birine» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Bu tadil tekliflerine Komisyon 
iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE KOMtSYONU ADINA RİFAT 
(ÎÜRSOY (Niğde) — Efendini; bu tasarı son 
olarak Bütçe Komisyonundan geçtiği için, ar
kadaşlarımızın tadil teklifleri hakkında iki üç ke
lime ile Bütçe Komisyonunun noktai nazarını <\v-
zetmek istiyorum. 

Bütçe Komisyonu, teklif edilen kanun lâyiha-
sındaki Bayındırlık Komisyonunun birinci mad
desini aynen kabul etmiştir. Tadil teklifleri tek
nik mahiyettedir. Teknik bakımından ihtisas sa
hibi olan komisyon da mütalâasını arzetmiştir. 
Bizim kanaatimiz, bu maddenin aynen kabulü
nün uygun olacağı yolundadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir (Soldan, güzel, 
güzel sesleri). 

(Ahmet Ali Çınar'ın önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmemiş
tir. 

(Kemal Zeytinoğlu'nun önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edneler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Büyük liman ve büyük su 
işlerine ve birinci maddede yazılı yapıların tek
nik tesisatına ait etüd ve projeleri ve bunla
rın yapılarının denetlenmesini uluslararası ta
nınmış firmalardan birine pazarlıkla yaptırma
ya Bayandırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
RAŞİT BÖREKÇİ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; bu madde Bayındırlık Komisyonun
da şu şekilde yazılmıştır: «Büyük liman, büyük 
su, şose ve demiryolları işleriyle birinci mad
dede yazılı tesisatın etüd ve projeleri ve bunla
rın denetlenmesi tanınmış yerli uzman ve firma
lardan biriyle pazarlık yapmaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir.» Bundan maksat şu idi; bü
yük su işi, liman işleri etüd ve kontrol! ar mı 
hakikaten memleketimizde yapabilecek yerli 
firmalar ve şahsiyetler vardır. Bunları bura
dan, ekarte demiyeyim, çünkü şu şekilde ifade 
ediliyor; «Projeler ve bunların denetlenmesi 
uluslararası...» Belki uluslararası tanınmış şah
siyetler firmalar yok amma liman ve su işlerini 
etüd ve kontrol edecek yerli şahsiyet ve firma
lar vardır. Bunların ikinci maddeye konmasını 
Komisyon adına rica ederim. 

Komisyon, büyük su ve liman işlerinde mad
deye şose ve demiryolu işleri koymuştur. Fa
kat son Komisyon bunu kaldırmıştır, buna 
Komisyonumuz da muarız değildir. Bu itibarla 
Bayındırlık Komisyonunun ikinci maddesindeki 
«Şose ve demiryolu» kayıtları kaldırılmak şar-
tiyle maddenin aynen kabulünü teklif ediyo
rum. Çünkü bu takdirde, yerli firmalar, yerli 
şahıslar hakikaten memlekette vardır, bunlar 
rencide olacaktır ve bu gibi firmaların yetiş
mesine bu şekilde mâni olmuş olur. Bunu arz 
ve teklif ediyorum. (Doğru sesleri). 

RİFAT OÜRSOY (Niğde) — Yüksek tasvi
binize arzolunan ikinci madde de Bütçe Komis
yonu ile Bayırdıklık Komisyonu iki noktadn 
ayrılmıştır, 
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Bu noktanın birisi; Bayındırlık Komisyonu 

Hükümetin teklifinden fazla olarak istenen 
salâhiyeti şose ve demiryolu işlerine de teşmil 
etmişti. Bu teşmil Artırma ve Eksiltme ve İha
le Kanunu hükümlerine daha geniş mikyasta 
istisna olmadığı için Bütçe Komisyonu bunları 
çıkarmıştır. Esasen buna Komisyon da mutaba
kat göstermiştir. Bu noktada mesele kalmıyor. 

İkinci nokta, Hükümetten gelen maddede 
bu salâhiyet yani büyük liman ve büyük su 
işlerine ait etüd ve projelerin yapılması ve bun
ların yapılmasını denetleme işini uluslararası 
taırnmış firmalara pazarlıkla yaptırma yetkisi 
olduğu halde, bu teklif Bayındırlık Komisyo
nunca yabancı ve yerli uzmanlara teşmil olun
mak suretiyle değiştirilmiştir. Komisyonumuz
da bu mevzu üzerinde durulmuş ve şu netice
ye varılmıştır; Teklif edilen maddeye göre yap
tırılacak büyük liman ve su işlerine ait etüd ve 
projeler için beynelmilel tanınmış ve daha sa
lahiyetli firmaların iştirakini sağlamak ve on
lardan istifade edilmek istenilmiştir. Bu, maksa
da ve gayeye daha uygun olmadığından yerli 
kaydı maddeden çıkarılmıştır. Eğer yerli fir
malar beynelmilel mahiyette ise onlar için bir 
mesele yoktur, iştirak edeceklerdir. Bu mad
de yalnız büyük liman ve su işlerine ait oldu
ğundan bunların haricinde kalacak küçük liman 
ve su işleri yerli firmalar tarafından yapıla
bilir. 

Takdir Vrüksek Heyetindir. 

KOMİSYON NAMINA RAŞÎT BÖRUKÇÎ 
(Ankara) —• Muhterem arkadaşlar, bu liman ve 
su işlerini hakikaten yapabilecek yerli firmalar 
vardır. Amma Uluslararası şöhreti haiz midir, de
ğil midir bilmiyorum, öyle bir şöhret de yoktur 
zannediyorum. Yerli firmaları bundan istisna et
mek doğru değildir, hem bunları rencide etmiş 
olacağız, hemde bunların yetişmesine mâni olaca
ğız. Yerli firmalara ihale yapacağız, 2490 sayılı 
Kanunla. Yabancı firmalara pazarlıkla vereceğiz. 
Bilmem ne dereceye kadar doğrudur. 

RİFAT GÜRSOY (Niğde) — Efendim, mü
saadenizle bir noktayı daha ilâve etmek için söz 
aldım. Bu maddeyi kabul etmekle yerli uzmanlara 
bu işler verilmiyecek değildir. Artırma ve Eksilt
me ve İhale Kanununun esas hükümleri dairesin
de yerli uzmanlara iş yaptırmak imkânı daima 

I mevcut ve mahfuzdur. 
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KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim; hakikaten, Bayındırlık Komisyonunun bu 
muaddel ikinci maddesi yerindedir, uygundur. 
Bilhassa tam bir kanaatle söyliyebilirim ki, bü
yük su işlerini başarabilecek istediğimiz kud
rette eleman bu memlekette mevcuttur. 

Liman işlerinde bu derece salahiyetle komı-
şanııyacağım. Fakat onun da yetişeceğinde hiç 
şüphe yoktur. Yerli firmaları da dâhil etmek 
suretiyle, bu arkadaşları teşvik etmiş olacağız. 
Muhakkak ki bu, memleketimiz için çok faydalı 
olacaktır. 

Yüksek Meclisten ricanı; Bayındırlık Komis
yonunun tadil ettiği bu ikinci maddenin aynen 
kabul edilmesi şeklidir.. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim ben
deniz Bayındırlık Komisyonunun maddesinin ay
nen kabulünü istiyeceğim. Hattâ şose ve demir
yolu tabirlerinin de aynen kalması lâzımdır. 
Şose deyince yalnız şose yolu yapmak değildir. 
Şosenin üzerinde büyük köprüler olabilir. Bun
ların projesini yaptırmak için pazarlıkla müsa
bakalar yapılabilir. Demiryolunun bir çok bina
ları vardır. Meselâ Erzurum'un istasyon binası 
normal tip ve projeler haricindedir. O şekilde 
bazı şeyler olabilir. Onun için aynen şose ve de
miryolu tabirinin kalması doğru olur. 

Sonra yerli ve yabancı kelimesini kaldırırsak 
tasarıda yalnız (Uluslar arası tanınmış) deniyor. 
Bizde belki uluslar arası tanınmış mimar ve mü
hendisimiz yoktur. Fakat memleketimizde gerek 
su işlerini, gerek liman işlerini yapacak müta-
hassısLaruuız vardır. Onun için Bayındırlık Ko
misyonunun maddesi aynen kalmasını bendeniz 
doğru bulmaktayım. Bunun için de bir önerge su
nuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RİM İNCEDAYI (Sinob) — Arkadaşlar biz bu
nu Hükümetten Meclise sunduğumuz zaman, da
ha ziyade liman etüdlerinde ve silişlerinde, 
Adana barajında olduğu gibi, projesi yirmi 
küsur milyon liradır. Bu gibi meselelerde bunu 
uluslararası yetişkin ve tanınmış bir firmaya 
emniyetle verebilmek maksadını sağlamak için 
şevkettik. Bayındırlık Komisyonu dedi ki, bu 
kanun memleketin hayatına göre ilânihaye bir 
kanundur, ilerde Türk müesseseleri de bu mev
zularda yetişkin olabilir ve şimdiden istidatlar 
da belirmiştir. Onun için yerli ve yabancı yetiş-
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mis, mütehassıs müesseseler, yahut şahısları diye
lim. Tasarı Bütçe Komisyonuna geldiği zaman, 
Bütçe Komisyonu, şu mülâhazada bulundu: Bu 
gibi işler, memleketin esas kanunu olan artır
ma - liksiltme ve İhale Kanunu esasına göre yü
rütülmelidir. Bunu çok genişletmiyelim, niha
yet bu salâhiyetleri mukayyet tutmakta memle
ketin menfaatleri vardır ve bu ancak büyük iş
lere, büyük dâvalara münhasır kalmalıdır.» 
Ben Bütçe Komisyonunun mütalâasına uyarlık 
gösterilen, tatbikatta çok müşküllere ve zorluğa 
uğrıyacağımızı düşündüm. Eğer Bayındırlık 
Komisyonu arkadaşlarım da iltihak ederlerse ka
nunu böyle çıkaralım. Nasıl takdir buyurursa
nız. Bizim için ikisi de birdir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebebe binaen Bayındırlık 

Komisyonunun ikinci maddesinin aynen kabu
lünü teklif eylerim. 

Kazım Aydar (İsparta) 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonu kendi 
noktai nazarında ısrar ediyor, önerge de onu 
teyit eder mahiyettedir. Onun için önergeyi oyu 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıi-
yenler... Anlaşılamadı. 

RAŞÎT BÖREKÇİ (Ankara) — Bayındırlık 
Komisyonunun teklifi ile Kâzım Aydar arkadaşı
mızın teklifi arasında bir fark var: «Şose ve de
miryolu» kaydının kaldırılması şartiyle, buna 
Komisyon iştirak ediyor. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Komisyona 
ben de iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun tek
lifini oyunuza sunuyorum. (Önerge okunsun ses
leri). Önerge sahibi Komisyon teklifine iştirak 

j etti, Bayındırlık Komisyonunun ikinci maddesi-
; ni okutuyorum. 
j 

MADDE 2. — Büyük liman ve büyük su iş
leriyle birinci maddede yazılı yapılara ait tesi
satın etüd ve projelerini ve bunların denetlen
mesini tanınmış yerli ve yabancı uzman firma
lardan birine pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun tek
lifini kabul edenler ayağa kalksınlar... Kabul et-
miyenler... Bayındırlık Komisyonunun ikinci 
maddesi kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açıkoya sunuyorum. 

o. —• tiose re köprüler yapımı için f/eleccl; 
yıllara qe çivi yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı re Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları (J/239) flj 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RÎM ÎNCEDAYI (Sinop) — Muhterem arka
daşlar, şimdi müzakere edilecek olan tasarı yol 
yapımı işlerimizi genişletebilmek için sevko-
lunmuştur. Bu seneden tatbıkma imkân hâsıl 
olacaktır. Tensib buyurursanız ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — tvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isteyen var mı? 
FETI1Î ERÎMÇAĞ (Edirne) — Efendim; 

bir temenni arzedeceğim: Şubat 1947 başla
rında Edirne Tunca köprüsü yıkılmıştır. Ger
çi bunu yeniden yapmak için bir mütaahhide 
ihale edilmiştir ve henüz mütaahhit lehine bir 
müddet vardır. Fakat yağmur mevsimi ve su
ların taşması, hatta kış pek yaklaşmıştır. Edir-
nenin istasyonu ile ve civarının nakliyat işi
ni gören tek geçit sadece bu köprüdür denebi
lir. Bir de Mihal köprüsü denilen bir yol var
sa da bu yol gayet tozlu ve kışm çamurdan ge-
çilemiyecek bir haldedir. Edirne yıllarca, bir 
çok sebepler tahtı tesirinde bir hayli hırpalan
mış, zayıf ve harap düşmüş bir sınır şehirimiz-
dir. Yedi ay gibi bir zaman geçmiş olduğu hal
de bugün ayak tutturulması için su çekme ame
liyesi dahi başarılamamıştır. Mütaahhidin ye
ni keşifler istemesini, müddet uzatmak teklifi
ni göz önünde tutmamız lâzımgelir. Edirne'yi 
bu vaziyetten kurtarmak için saym Bakandan ! 
rica ederim, elindeki vesaitin azamisiyle yağ-

[1] 234 sayılı basmayazı tutanağın sonunda- • 
dır. i 
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mur mevsimi başlamadan, kışa varmadan bu 
ihtiyacı temin etsin. Temennim budur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 

İNCEDAYJ (Sinob) — Efendim, Edirne'de 
Arda köprüsü geçen tuğyanlarla yıkıldı. Ar
kadaşımın bu yüzden Edirne'nin ıstırabına işa
ret etmesi yerindedir ve ikazına da teşekkür 
ederim. 

Şimdi bu köprüyü biz yeniden yapmaya 
mecburuz. Bunu da demir veya betondan yap
tıracağız. Birkaç senelik bir iştir. Projesi ha
zırlanmıştır. O su üzerinde Edirne için çok ha
yati ehemmiyeti haiz olan bu köprüyü esaslı bir 
surette yapmak kararındayız. Yalnız o yapı
lıncaya. kadar bugün muvakkat bir köprü yap
mayı düşündük. Mütehassıslarımızı gönderdik, 
tedkik ettiler, lliçolmazsa yıkılan köprünün 
bir ayağına oturtmak suretiyle muvakkat bir 
köprü yapmak isterken o ayağın da bunu çek-
miyecek bir şekilde arıza verdiği görüldü. Bu 
ciheti daha evvel diğer milletvekili arkadaşlar 
da haber verdiler hemen ilgilendik, kısa zaman
da ne kadar çabuk olursa, bunu yaptırmaya 
çalışacağız. Bu arada Mihalgazi'den gelen yolu 
da mümkün mertebe ve hiçolmazsa istasyonla 
Edirne arasındaki kısmı düzelttik ve kışın da 
fazla çamur olmaması için kum ve taş döküyo
ruz. Mümkün olan her şeyi yapacağız. Arka
daşım müsterih olsunlar. 

FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1525 
sayılı Şose ve Köprüler Kanununun 2J ve 22 
ııci maddeleri ile bu kanunda değişiklik yapan 
25 . V I I . 1931 tarihli ve 1882 sayılı .'il. V . 194.°, 
tarihli ve 4427 sayılı kanunlar hükümlerine 
göre şose ve köprüler yapımı için yıllık ödeme 
miktarı (10 000 000) lirayı geçmemek üzere 
(50 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve 
faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üze
re bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oya arzediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. —• Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Bütçe Kanunlarına 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmında özel bölümlere konulacak olan 
ve yukarıki maddede gösterilen kanunlar ge
reğince elde edilecek ve açılacak özel bölüme 
kaydedilecek olan ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi oya arzediyo-
t'iıııı. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 10. V I . 1942 tarihli ve 4251 
sn yılı Kanun kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Evvelki tasarıya oy vermiyenler varsa lüt

fen oylarını versinler... Oy toplama işi bitmiştir. 
Oyların sonucunu arzediyorum : 
Yerli ürünleri ve prinayı tâsir ve tasfiye 
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I ederek yağ istihsal eden müesseselerin yeniden 

Muamele Vergisinden muaf tutulmasına dair 
I olan tasarıya (303) oy verilmiştir, yeter sayı 
I vardır tasarının kanunluğu (303) oyla kabul 

edilmiştir. 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret

li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına (307) oy verilmiştir, iki ret var
dır, yeter sayı mevcuttur, tasarının kanunluğu 
(305) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak-

I kındaki kanun tasarısına (310) oy verilmiştir, 
yeter sayı vardır, tasarının kanunluğu (310) 

j oyla kabul edilmiştir. 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek ka-

I mm tasarısı nai (249) oy verilmiştir. (242) oy 
I kabul, (7) rettir, tasarının (242) oyla kanun-

luğu kabul edilmiştir. 
Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına (254) oy verilmiştir. (246) oy 
kabul (8) oy rettir. Tasarının (246) oyla ka
nunluğu kabul edilmiştir. 

Elde birkaç kanun kalmıştır, müsaade eder-
I seniz yarın saat 15 te toplanmayı oyunuza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. Yarın saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 19,55 
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Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tasfiye ederek yağ istihsal eden müesseselerin yeniden Muamele 

Vergisinden muaf tutulmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir/) 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Asker 
Şal litı Lâçin 
Kemal ösçoban 
Dr. Cemal Tun*» 
Aamed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Kymir 
Zeki Tarhan 
Eaad Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğln 

ANKARA 
Naki Cevad Akkor m an 
Mebmre Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
Ami Refik Bekm&n 
Raait Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Evışrun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cerdet Gölet 
Fakihe oyman 
Gl, Naei Traaa 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Nİ3'azi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
OL R«fet Alpman 

Ü] r« sayım 465 
Oyrerenler : 303 

Kabul ©denler : 303 
Oya katılın IY anlar î ö 2 

Reddedenler 0 
Çekimlerler 0 

Açık Milletyekilükleri : 0 

[Kabul 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabey oğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköa 
Hilmi Şereınetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
tamail Hakkı Ucunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BÎNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşüntel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Arif özdemir 
Zehra Bndunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

ideni er] 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingûl 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
. Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazan eıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Haaene flgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Needet Yüctr 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Ihıan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğuliarı 
Fethi Eriraçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Muatafa Arpaeı 
Haaan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrer G81e 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlo 
Kemal Zeytino&hı 

GAZİANTEB 
Ömer Afim Aktoy 
Cemil Alerli 
Gl. A#ir Atlı 
Cemil Said Barla. 
B«kir Kalali 
Dr. Abdurrahjman Melek 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
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- ftartf Diadar 
İsmail Sabunca 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğl» 

GÜMÜŞANS 
Şerket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınea 

HATAY 
Abdullah Ciüi 
GL Eyüp Inıruka» 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Celal Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâma Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
g*rki Yal™* 

İSTANBUL 
Eni» Akaygea 
Ali Rıza Arı 
Puad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şerket Adalan 
Benal N. Arıma* 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba§ı 
Esat Çınar 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Azdı Samih Üter 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Bsad Oktay 
Zihni Orhon 
T**er Taekıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muıeffer Akalm 

B : 80 3 .9 
GL Abdullah Alptoğan 
Talisin Coşkan 
Hamdı ÇeUıa 
Dr. Fahri Eeevit 
Fevki Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KASTSERt 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Af nü Feyıioğiıa 
R#s>d Omoy 
Faik Saler 
Hayrullah Ürktn 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğa» 
Nafi Atuf Kanau 
Dr. Fmıd Umaj 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğluj 
Şerket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fttad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş. 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasbn Brel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Hali* Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 

. 1947 Ö : İ 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zaboı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafk Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalar 
Abdürreaak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifıt Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluıoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

Cemil Bilse! 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük** 

SEYHAN 
Dr. Makbul* DıbUii 
Kasım Ener 
Kasnn Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Eıen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cerdet Kerim incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata* 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın * 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Korali 
Mustafa L&tifoğln 
Galip Pekel 
Naznn Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiy* Molaoğlu 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
Muammer Yarrmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
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ÜRFÂ 

Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Rasi Soyer 
Saat Tekeli 

Snut Kemal Yetkin 
VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkam* 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 

Ahmet Gürel 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Naiın Kromer 
Orhan Seyfi Orhan 
Nuri Tarhan 

[Oya kahîmtyanlar I 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Boaca 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKABA 
Falih Rıf ki Atay 
ibrahim Rauf Ayaalı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îımet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Emin Arkayın (Hasta) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif Özdemir 

BURSA 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalık Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç, 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunogln 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Ogos 
Hasan Polatkan 
Emin Sasak 

GAZlANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüsath 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Edip T5r 
Taksim T t ı i ı 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenakon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele ( t ) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toydemlr 
(Bakan) 

Hüseyin Cahit Yalara 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Haydar Rıiattt Okta* 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Abdurrahraan Sürmen 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KAYSERİ 
Kâmil Üüm'es 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yifit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürtoy 
Memdulı Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu (1.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Foyjnıllah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayisi! 
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İ>r. Kâmil idil (t.) 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu (I.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

MUĞLA 
Necati Erdtu 
Asım Gtrsa 
Nuri Onan 
Dr. Mitat Sakaroglu 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaf 

BÎZİ 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uraa 
Ali Münif Yegena 

SIIRD 
Btem İzzet Beniee 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batıır 
Enver Kök 

Yusuf Kemal Tengirşen* 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker (I. Ü.) 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
ReeaiGüreH 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Sırrı Day 
Danis Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 

TUNCELÎ 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 

VAN 
Rüştü Oktar (I.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı îçöı 
Ihaan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erlşİrgil 
Sabri Koçer 

1947 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetveldi değişiklik yapılması hakkındaki kanuna veri
len oyların sonucu 

Üye sayı» t 405 
Oyrerenler j 307 

Kabul edenler : 305 
Oya katılmıyanlar 158 

Reddedenler 2 
Çekinserler : o 

Açık Milletvekillikleri : 0 

(Kanun kaimi tdilmiflir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Dr. Cemal Tunoa 

A&BI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Eaad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA. 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 

Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Ihaan Ezğû 
öevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 

Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bnreu 
Orgl. izzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikte 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memdnh Şevket Bsendal 

Dr. Muhli» Suner 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
âiımet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf AkgÜç 
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Zelıra Buduna 
Fahri Bük 
Aziı Doru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçe-
ker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil ö* 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçem 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünaa 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydandı 
Ahmet ihsan Zeyıneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kasancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Haaene Uf a ı 
Soheyp Karafakıoğlu 
Neodet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmit Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğullan 
M. Nedim Gündüaalp 
Dr. Bahattin öğütmem 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. î. Tali öngören 

B : 80 3 .9 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuf 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafia Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTSB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdttrrahmam Mwkk 

GİRESUN 
Münir Akkaye 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabon*» 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatiı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

ÎÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâznn Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
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Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Şamili Ilter 
Şerafettın Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalm 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Haslın Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Azis Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
OıgL Asım Gündü* 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafis Edgüer 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar Ö » y 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşit Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
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Abdülkadir Kal av 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras ( 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoglu 
Halid Onaran 

NİÖDE 
Ferit Ecer 
Rîfat Günoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süar 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furttın 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

B : 80 
Fuad Sirmen 

3.9.1947 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan ı 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata» 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmtd Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim înctdayı 
Bnrer Kök 

O : 1 
StVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Karalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seyengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğhı 

Muammer Yarnnbıyık 
TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arras 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal Cenap Berk-
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Ahmed Güreli 
Ali Rîza încealemdaroğlu 
Naim Rromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

(Reddedenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

(Oya hat il mıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğl* 

AĞRI 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı). 

Mümtaz Ökmen (Bakan) 
ANTALYA 

Tayfur Sökmen 
Nurullar Esat Sümer 
(Ö.) 

AYDIN 
EminArkaym (Hasta) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen j 

BALIKESİR ' 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

Arif özdemir 
BOLU 

İhsan Yalçın 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
BURSA 

Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZİ^ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç 
Osman Ocak 
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EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karacaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRÎ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(Ö.) 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Taran 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (ö.) 

B : 80 3 . 9 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele (Ö.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlibel 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMtR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu ' 
Atıf inan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yüce (I.) 

KARS 
Abdurrahm&n Sürmen 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yl-

. 1947 O : 1 
KONYA 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Dr. Sadi ırmak (Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu (Has
ta) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil (ö.) 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu (ö.) 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

MUĞLA 
Neeati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Yusuf Ziya Ortae 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

Hasan Cavid Belûl 
Ali Zırh 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yecena 

SltRD 
Etem izzet Benice 

StNOB 
Lûtfl Aksoy 
Suphi Batur 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker (t. Ü.) 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail lf ehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Recaf Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırn Day 
Daniş Eyibo&ln 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

VAN 
Rüştü Oktar (ö.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içöı 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin ETÎşirgil 
Sabri Koçer 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

saretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Üye layım : 465 
OyreTenler 310 

Kabul edenler 310 
Oya katılmıyaıüar : 155 

Reddedenler : 0 
Çekinaerjer 0 

Açık MületYekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
AF*ON KARAHÎ8AR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahraed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Eead Uraa 
AH Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hx\m\ Atlıoğlu 
ATIU Refik Bekraan 
linyit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezgü 
Fakihe öymen 
01. Naci Tmaı 

ANTALYA 
Numan Aksoj 
Niyazi Aksu 
Dr. Oalip Kobrama» 
Raaih Kaplan 
Mustafa Korkut 

ATDIN 
Neşft Akkor 
01. Raf e t Alpman 
Pr. Ma*hw Oennaa 

Nuri Göktepe 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Binal 
Osman Niyazi Bureo 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çeliköa 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
îamail Hakkı Usunçarfil 

BtLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket 2se*4«i 
Dr. Muhlis Suner 

BÎNOÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşüniel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çanılml 
Lûtfî 08r«ıı 
Cemil OgçagUr 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Dr. M Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budune. 
Fahri Bük 
Azi« Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Oerçekeı 
Abdürrfthmto Konglr 
Cemil ö* 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Behçet Cökçen 
İhsan Kmraaioğlu 
Ali TUı* Kıreeyer 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
01. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıo^flu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Haıene ilga» 
Suheyp Karafakıoglıı 
Necdet Yüoer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Ktiçüka 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Carit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
thsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EBÎRNE 
Fethi Erimçağ 

Mahmut N. öündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Muatafa Arpa« 
Hatan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Afcca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroglu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine 
Nafia Dumlu 
Cevat Dursunoğta 
Münir Hüsrey Göle 
Kemalettin Kamu 
ÖL Vekbi Kooo#ün«y 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğhı 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil AleTİi 
01. Aeir Atlı 
Cemil Said Barla* 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman Melek 

OtRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Umail Sabunun 
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Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğîu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınte 

HATAY 
Abdullah Çilli 
OL Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulu*. 

ÎÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç. 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzını Kara bek ir 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benaî N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyr*kb*|i 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü ökteaa 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
D*. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzefftr Akalın 
Gl. Abdullah Alptöğan 

Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevii 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özaoy 
Faik S«ler 
Reşit Turgut 
HayruLlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kanal D0&» 
Nafi Atuf Kausu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umar 

KIRŞEHİR 
îsraail Hakkı Baltacıoğlu! 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
C«nap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
ITulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perküu 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer Özdek 

1947 O : 1 
MALATYA 

A. Ulvi Beyda$ı 
Atıf Esen bel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Raraköy-
Jü 
Abdiükadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakan* 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaaar Ö»egr 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çulıadar 
Hasan Resi d Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
MehmedAli Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğln 
Ahmet Remzi Yüreği r 

SİİRD 
Sobri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÖfOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Blada 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
( Vıııal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
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îfcaif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yaranbıyık 

TÜNCELt 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Oemsm A|fan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Su ut. Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim A r a ş 

Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berkaoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrir 

ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhoa 
Nuri Tarhan 

fOya katıhmy anlar] 
• F T O N KABAHllAE 
Ol. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Halit Bayrak (1. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayarlı 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ö.) 
Cevdet Gölet 
ismet înönü (Cumhur 
başkanı) 
Mümtaz Ökmeıı (Bakan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat S u m » 
(0.) 

AYDIN 
Emin A rkay m (I lasi a) 
Mi tat Aydın 
l^min Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİTLİS 
Muhtar Ertaıı 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Dr. Zihni Ülgcn 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Faku-cUi* Alt*y 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Para 

Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdulhalik lîenda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. "Mustafa Can tekin 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Anka* 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Haaan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Bfcsan Fehmi Ataç 
Şükrü Sükmensüer (Ba
kan) 
Eoip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (Ö) 
liasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aalan 
lljiil Atalay 
Samı Ergenekoa 
Helik Koral tan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon. Adato 
Dr. Adnan Adıvar (Ö.) 
Oiuad BöbttH 
Celâl Bayar 
( i l . Kel'et Bele (Ö. ) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. A.cil Muhtar özden 
Recep IVker 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toydemi-
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Huüd Cu
ra 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (1.) 

KARS 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dûnda» 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Güjrsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özeîçi 
Osman Taner 
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MANİSA 
Kami! Coşkunoğlu 
(TİHStî l ) 

Faik Kıırdoğlıı (Bakan) 
Fey*ulîah Utla 

MAEAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
l)r. Kâmil İdil (i).) 

Knıin Soysal 
A bdııl lalı Yayeıoğlu 
(0.) 

MARDİN 
î r laa Ferid Alpaya 
öl . Kiazuu Sevüktekin 
(i.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Aaraı Gürsu 

B : 80 3 . 9 
Nuri Ozaatı 
Ût. Mİ tat Sakaröjlu 

ORDU 
Şey ket Akyaaı 
Yusuf Xiya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(hakan) 
Hasan Cavid BelÛl 
Fuad Sirmen 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
11 i İni t Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
E tem î ö e t Beniee 

İ947 O : 1 
SfisfÖB 

Lfit fi Aksoy 
Suphi Batur 
'Vusııf Kemal Ten^ir-
şenk 

StVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapça 
Mullnlip Öker (1. (1.) 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin S irer 
(Bakan) 
01. Fikri Tirke* 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Baratçtı 
Sırrı Da/ 
Danig Eyiboğlu 
Ramdı O h on 

TUNCELİ 
Mahmul, Tan 

VAN 
küstü Oktav (İ).) 

Y020AD 
Celal Arat 
S i m lqö% 
İhsan Ol^ım 

ZONGULDAK 
Emin Eriairgil 
Sabrİ Koçer 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanım kaim) ediliri işi ir 

Üye şayia ı 465 
Oyrerenler : 249 

Kabul edenler : 2 4^ 
Oya katümıyanlar : 216 

Reddedenler o 
Çekinirler o 

Açık Milletvekillikleri ; u 

AFYON KAHAHÎ8AE 
Ahmed Veziroğlu 

AORI 
Müştak Aktarı 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eyrtıir 
Zeki Tarh an 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
Arni Refik Beknıau 

fKabui 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Km in Halim Ergun 
ihsan ftzğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
C!l. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Akısu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Gfiktepe 

edenler] 
BALIKESLR 

Abdi Ağabey oğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Gaman Niyazi Burea 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
fsinail Hakkı Uzıuıçarşılı 

BtLEOÎK 
Reşit Bo/üyÖk 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akfüf 
Zehra Budune 
Fahri BÜk 
A tiz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gergeker 
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Abdürrahınan Konuk 
Cemil Öı 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ül. Zeki Suydemir 
Ahmet ihsan Zeyn eloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
.Edip Alpsar 
Naim Ata'tay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Haatne Ilgaı 
Suheyp Karafalnoğlm 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berknıan 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
îhaan Hamit T%rtl 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nadim Gündüıalp 
Dr. Bahattin Örtmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Haıan Kişioğlu 
Dr. î. Tali öngBren 

SRZtNOAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgBl 
Salim Alto* 
Meaut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafia Dumlu 
MÜnir Hüsrey Gole 
Kamalattin Kamu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZÎANTEB 

Ömer Asını Aksoy 
Cemil Aleyli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barîas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
ismail Sabuncu 
A hm od Ulus 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ol. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kiıım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Kökjal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçclli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâran Karabekir 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silirrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Eaat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Salt Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Sami llter 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Eaad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüıamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Mıızeffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 

1047 O 
Tahsin Coşkun 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
linki Tüm t ürk 

KAY3ERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Asmi Feyzioğlu 
Rtaid özaoy 
Faik Seler 
HayruUah Ürkttn 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kanau 
Şavket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. A d ı Perkttn 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Ahmet Boıbay 
OrgL Aarm Gündü* 
Ömer Öadek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköy 
lü v 

Abdülkadir Taşan* il 
MANİSA 

Korgî. Ali Rııa Artunka 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğl* 
Faik Kurdoğln 
Dr. M. Necdet Otaaan 

Yaşar Öaey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Ivıza Çuhadar 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgöreu 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dadaoğltı 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ee«r 
Rifat GÜrsoy 
Ikujd Me*ıgi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soytr 
Şükrü SÜOT 
Hüseyin Uluıoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbla* 
Kasım Ener 
Ahmet Komzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rica Esen 
Lûtfi Yavuz 
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SİNOB 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bled* 
Hikmet Işık 
A bidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Ceaarogla 
F/krem Pekel 
Ctmil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Ekon 

B : 80 3 .9 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevaagfi 

TRABZON 
Sırn Dajş 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenbı 
Zekiye Molaogta 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarrmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddiiı Bahir Sıka 

194? O : ] 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Ram Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Eiya Arkant 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ali Rıza fncealemdar-
oğlu 
/aim Kroıner 

Orhan Seyfi Orke* 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin L&çiıı 
Kemal Özçoban 

Itleildrdenler] 

DENİZLİ 
Resad Aydınlı 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 

Osman Nuri Koni 
KAYSERİ 

Reşit Turgut 
MUĞLA 

Nuri özsan 

IO ya katıl mı yanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Atdoğan 
Mehmet Askar 
Hacim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
11 a I id Bayrak (1. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ö.) 
Muammer Eriş 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nunıllah Esat Sümer 
(i.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkaym (Hasta) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memdııh Şevket Eeendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Zihni Ülgcn (I. Ü.) 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pare 
Dr. M. Talât Sime* 
Faik Yılmasipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

thsan Karasioğlıı 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Reada 
(Bakan) 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Ut 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Needet Yüeer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Tiz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Oaman Oeak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Safırogla 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğla 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuglu 
Km in Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâznn Okay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoflu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 
Tahsin Tülün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 
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HATAY 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Rasim -Yurdman 

İÇEL 
Haydar Ailan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur • 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal. Turan 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar (ö.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. R«fet Bele (ö.) 
Mareşal Feyzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Pckor (Başbakan) 
H. Suphi Tanrıövtr 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüaeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Atıf tnan (Bakan) 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktera 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (t.) 

KARS 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Hilmi Çorak 
Dr. Fahri Eoevit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
ttmail Hakkı Baltacıoğlu| 
Nihat Erden* 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebeaov 
Dr. Muhsin Faik DÜnda/ 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 
Halis Uluaan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güroy 
Menıduh îapartalıgil 
Adnan Menderea 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç, 

MALATYA 
Atıf Eaenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Tcvfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 

Kâmil Coşkunoğlu (Has
ta) 
Rıdvan Nafiı Edgütr 
Feyzullah Uslm 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
Haaan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğl* 
(D 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten '* y 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
(I.) 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Giirsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ORDU 
Şevket Akyaaı 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Ta.vvı Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüıtyin Berk 
Hüanü Çakır 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satrr 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SIİRD 
Efem îzzet Benle» 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 

Yusuf Kemal Tengir-
şcnk 

SİVAS 
Nazif Ergi» 
Şemsettin Günaltay 
£âmil Kitap* 
Muttalip öker (î. Ü.) 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirtr 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öatrak 

TOKAD 
Reeai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R^şit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Sunt. Kemal Y«tkîa 

VAN 
İbrahim Arvaı 
Rüştü Oktar (1.) 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Sırrı tçÇz 
îh«m Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgtt 
Ahmet Gür*»! 
Sabri Keçer 
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Şose ve köprüler yapımı için g-elecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir,) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Akeoley 
Hilmi Atlıoğlu 
Avni Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
flisan Ezğü 
C^rdet Gölet 
Fakihe övmen 
G1. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Num*n Akaoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşpf Akkor 
Ol. Refet Alpmav 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağab*yoğl« 
J&aat A İtan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burm 

üye aayuu : 465 
Oy verenler 2 54 

Kabul edenler 240 
Oja katılmıyanlar 211 

Reddedenler S 
Çekinaerler o 

Açık Milletvekillikleri : o 

[Kabul edenler} 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikfla 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşdı 

BİLECİK 
Rosit Bozüyük 
Dr. Muhli» Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfl Göre* 
Cemil özçağlar 
Celal Sait Siren 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgtiç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Akraed Münir Erhan 
M utta fa Fehmi Gerçekeı 
Abdürrahnınn Konuk 
rîrnnil ör. 

ÇANAKKALE 
Nurettin Üne» 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
(11. Zekî Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel oğlu 

gömün 
AH Çoruh 

Ali Rısa Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıî 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Snheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ek*n 
Feyzi Kalfagil (ö.) 
İhsan llâmid Ti<_rrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hatan Kiaioğl» 
Dr. ibrahim T. Onglren 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdnlhak Fırat 

ERZURUM 
Eyttp Sabri Akf 51 
Salim Alt t ı | 

Mesut Çankaya 
Kaif Dinş 
Nafiz Dıımlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kumu 
Şükrü Ko<;a.k (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğıu 

GAZlANTEB 
Ömer Aaım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğa» 
Şükrü Sokmeasüer 

HATAY 
Abdullnh Çilli 
Gl. Eyüp Duruken 
Suphi Bedir Uluç, 

İSPARTA 
Kazrm Aydar 
Rifat Gflllft 
Sait Koksal 
Kcıunl Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
AH Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
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Gl. Kâzım Karabakir 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmat Bahadır 
Aziz Samih tlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalm 
Tahsin Coskan 
Hamdl Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reeid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemul Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Akra 
Fuad Balkan 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Askar 
Şahin Lâçin 

B : 80 3 .9 
Dr. F. Şerafettin Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Parkü* 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Boebay 
Orgl. Asım Gündüz 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Gl. Seyfi Dttzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

.1947 0 : 1 
MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecar 
Rif at Gtraoy 
Halid Mengi (1.) 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süar 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. GSkdalav 
Dr. Zeki Meaut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Sainı Ali Dilemrt 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
C«mi] Bilaal 
Naşit Fırat 
Rııa Iartan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konmk 
Mahmed Ali Yörüker 

KVHASE8 
Dr. Makbule Dıblaa 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yürefir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Bsen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim taeadayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bl«da 

Nazif Ergin 
.Hikmet Işık 
Abidin Yurdakul 
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S. Sayısı: 232 
Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tasfiye ederek yağ 
istihsal eden müesseselerin yeniden muamele vergi

sinden muaf tutulmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyonun raporu (1/234) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genci Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 23. VIII. 1947 

Sayı : 71/899 - 6/2413 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 10 ucu maddesinin 1 nci fıkrasiyle verilmiş olup 
4040 ve 4290 sayılı Kanunlarla olağanüstü durum süresince kaldırılmış bulunan yerli ürünleri ve 
prinayı tâsir ve tasfiye ederek yağ istihsal eden müesseselerin yeniden Muamele vergisinden 
muaf tutulmalarına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . V I I I . 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arzederim.-

* Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

3943 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrası gereğince «Yerli mahsûlleri ve prinayı tâsir 
veya tasfiye ederek yağ istihsal eden müesseseler, münhasıran bu işlerden dolayı» Muamele ver
gisinden muaf bulunmakta iken, 31 . V . 1941 tarihinde yürürlüğe giren 4040 sayılı Kanunun 0 nci 
maddesiyle, fevkalâde halin devamı süresile kayıtlı olmak üzere sözü edilen fıkra hükmü yü
rürlükten kaldırılmış ve nebati yağ istihsal müesseselerinden, kanunun 12 nci maddesindeki 
küçük sanat muafiyeti şartlarını haiz bulıınuııyanlar Muamele vergisine tâbi tutulmuş ve 
14. VITT. 1942 tarihinde yayınlanan 4290 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 3843 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin sonuna eklenen (D) fıkrası ile de nebati yağ istihsal müesseselerinin küçük 
sanat muafiyet şartlarını haiz olsalar bile, bu muafiyetten faydalanamıyacakları, yani mutlak olarak 
Muamele vergisine tâbi +"+"lacakları yiue fevkalâde halin devamı ile kayıtlı olarak, hükme bağ
lanmıştı. 

Bilâhara 16 . X I . 1942 tarihinde yürürlüğe giren 4307 sayılı Kanun, nebati yağ istihsal müesse
selerinden yukarda bahsedilen hükümler dairesinde alınmakta olan Muamele vergisinin, tesbit 
olunacak bazı cins yağlar için lüzum görülecek mahallerde aynen yağ olarak alınması.hakkında 
Maliye Bakanlığına yetki vermiş ve bu tarihten itibaren memleketimizin yağ istihsal bölgesi ola
rak kabul olunan Batı ve Güney bölgelerindeki on iki ilin belli ilcelerhıde istihsal olunan zey
tin, prina ve pamuk yağlarına ait Muamele vergilerinin aynen yağ olarak alınmasına başlanmış 
ve bu cibayet şekli, bu vergi ile yağlara ait Devlet mubayaa hisselerinin tahsili ve mubayaası iş
leri ile görevlendirilmiş bulunan Ticaret Bakanlığının Yağ Bürosunun faaliyetine son verdiği 
tarihe yani 1946 - 1947 istihsal mevsimi başmakadar devanı etmiş, Yağ Bürosunun kaldırılması 
üzerine teşkilâtımızın mevcut imkânları, aynı vergi tahsiline müsait görülemediğinden, _ 4307 sayılj 



Kanunun 1 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, nebati yağ istihsal müesseselerinden alman Mua
mele vergisinin eskisi gibi |>ara olarak alınmasına karar verilmiştir. 

Aynı Muamele vergisinin uygulandığı sırada (7 . VI . 1043 tarihinde) yürürlüğe giren 4430 
sayılı Kanunla zeytin, ayçiçeği ve susanı müstahsıllarının fabrika ve tamirhanelerde tâsir ettirdik
leri mahsûllerinin yağlarından zatî ihti.vaela.ri için aile başına senede altmış litresi Muamele 
vergisinden muaf tutulmuştur. 

4307 sayılı Kuun, 3843 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki götürü vergi şartlarını haiz bu
lunan nebati yağ istihsal müesseselerinin, isteklerine bakılmaksızın, aynı.Muamele vergilerinin 
götürü usulde alınacağını hükme bağlamış, 21 . VI . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4939 sayılı 
Kanlınla, 3S43 sayılı Kanunun götürü vergi ile ilgili hükümleri kaldırıldığı halde, bu kanunun 
geçici 3 ııcü maddesi, götürü vergi usulünü münhasıran nebati yağ istihsal müesseseleri için ipka 
etmiştir. 

Arzulunan bu hükümler ve Bakanlığımızca genel ve özel olarak yapılan tebtiğlerdeki esaslar 
dairesinde 1942 yılından bu güne kadar nebati yağ istihsal müesseselerinden muamele vergisi 
alınması işi, 

A) Mevzuun, süreleri çeşitli mevsimlik bir fa liretle ilgili bulunması, 
B) İstihsal yerlerinin yalnız şehir ve ksabalarda olmayıp bütün köylere ve hatta gayri mes

kûn sahalara çok miktarda dağılmış olması, 
Vergilerin takdiri ve kaçakçılığa çok müsait b ılıman faaliyetin kısa bir şekilde takibi bakım

larından gelir dairelerimizin esas kadroları dışında memur istihdamını zaruri kılınış ve yukarda, 
belirtilen sebeplerle verimi tam olarak alınamıyan bu vergi, personel masrafı dolayısiyle de daha 
pahalı bir gelir olmağa doğru gitmiştir. 

Götürü vergi takdirlerinde değişmez bir ölçüye varıluıayışı, bu usulde teklif edilen müessese
leri birbirinden, beyanname esasına göre mükellef bulunanları da götürü vergiye tâbi olanlardan 
sonu gelmez bir şikâyete sevketmiş ve bu suretle de (lelir Dairelerinin normal mesaileri, diğer 
gelir kaynakları eieyhiııe bu sahaya bağlanmak zorunda kalmıştır. 

Arzolunan bütün bu müşküller, nebati yağ mevzuunuıı muamele vergisi tekniğine uymadığı 
kanaatini uyandırdığı cihetle esasen olağanüstü durumun sona ermesi üzerine tekrar muafiyet 
mevzuuna alınması icabeden ve bu güne kadar beklenilen verimi tam olarak verememiş bulunan 
bu kaynaktan - mezkûr müddetin hitamı beklenmeksizin - vaz geçilerek buradan kurtarılacak 
«İş» i gerek Muamele vergimizin, gerekse diğer gelirlerimizin normal mevzularına almak sure
liyle o sahaların verimini, terkedilen bu geliri ' apayacak bir seviyeye ulaştırmanın mümkün 
ve zaruri bulunduğu düşünülmüş ve bu sebepleilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 
T. B. M. M. VIII . 1947 

Geçici K. 
Esas No. 
Karar No. . 

Yüksek Başkanlığa 
Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tasfiye ede- leııdi. 

rek yağ istihsal eden müesseselerin yeniden Mu- Yerli ürünleri ve pirinayi tâsir ve tasfiye 
amele Vergisinden ıııııal* tutulmalarına dair Ma- ederek yağ istihsal eden müesseseler 3843 şa
liye Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kuru- yılı Kanunun 10 nen maddesinin I nci fıkrası 
kınca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun ile tamamen Muamele Vergisi mevzuu dışına bı-
tasarısı Yüce Kamutayın karariyle ilgili üç konıis- rakılnuş iken fevkalâde ahvalin doğurduğu 
yondan beşer üye alınmak suretiyle kurulan Ko- masrafları karşılamak ınaksadiyle 31 . V . 1941 
misyonumuza tevdi Duyurulmakla Maliye Ba- tarihinde neşrolunan 4040 sayılı Kanunun ü nci 
kanlığı mümessillerinin htızııriyle okunup ince- maddesi ile ve fevkalâde hallerin devamı müd-

( Srf. Sayısı : 232 ) ' -

http://ihti.vaela.ri


- 4 -
detinee 3843 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
1 nci fıkrası yürürlükten* kaldırılmış ve bu su
retle küçük sanat muafiyeti şartlarını haiz mü
esseseler müstesna olnmk üzere diğerleri Mua
mele Vergisine tâbi tutulmuştur. Bu hal neba
ti yağ istihsalinde büyük müesseselerin aleyhi
ne ve küçüklerin lehine bir muvazenesizlik tev
lit eylemiş ye bunun neticesi 14 . VTH . 1942 
tarihinde yayınlanan 4290 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi ile ve fevkalâde hallerin deva-
mmaruranhasır-' olmak kaydiyle nebati ve pirina 
yağı istihsal eden müesseselerdeki küçük sanat 
muafiyeti de kaldırılmış ve ancak Muamele 
Vergisi Kanununun 27 nci maddesindeki şart
ları haiz olanları götürü vergiye ve diğer
leri beyanname usulüne tâbi tutulmuştur. Bîl-
âhara 039 sayılı Kanunun 28 nci maddesi Mua
mele Vergisi Kanununun 27 nci maddesi hük
münü diğer maddeler hakkında ilga ettiği hal
de yalnız nebati ye pirina yağlarına munhasıi' 
olmak üzere bu hüküm bugüne kadar devam 
etmijtir. 

16 . XI . 1942 tarihinde yürürlüğe giren 
4307 saylh Kanun nebati yağ istihsal eden mü
esseselerden yukarda bahsolunan hükümler da
iresinde alınmakta olan Muamele Vergisinin tes- ' 
bit olunacak bazı nevileri içiıı lüzum görülecek 
mahallerde aynen alınması hakkında Maliye 
Bakanlığını yetkili kılmış fakat 1945 - 1946 se
nesi mahsulünden sonra Bakanlık bu yetkisini 
kullanmamıştır. 

7 . V I . 1943 tarihli 4430 sayılı kanun ise zey
tin, ayçiçeği ve susamyağı istihsal eden mües-
selerj kendi istihsallerinden 60 litresini Mua
mele Vergisinden muaf kılmıştır.. 

Hulâsa bugünkü mevzuatımız fevkalâde ah
valin zevaline kadar devam etmek üzere bütün 
nebati ve pirina yağı istihsal eden müesseseleri 
tam olarak Muamele Vergisine tâbi tutmakta, 
bunlardan bir kısmından götürü ve diğer kıs
mından beyanname esasına göre vergi almakta
d ı r 

Götürü vergi tahakkuklarında değişmez bir 
ölçü bulunmaması yüzünden bunlar arasında 
birçok adaletsizlikler husule gelmekte olduğu gi
bi götürü vergi veren mükelleflerle beyanname 
esasına göre vergi veren mükellefler arasında 
da bir muvazene bulunmamaktadır. 

Vergi mükelleflerinin birçoklarının şehir ve 
kasabalardan ve hattâ meskûn yerlerden uzak
larda bulunuşu bu verginin kontrolünü güçleş
tirmekte ve bu yüzden diğer gelirlerin aleyhine 
olarak Maliye bir kısım elemanlarını ve imkân
larım burada kullanmak zaruretini duymakta 
ve vergilerin randımanı düşmektedir. Diğer ta
raftan bugünkü sistem beyannamelilerin aley
hine ve götürü vergi verenlerin lehine işlediğin
den mahsul daha çok gayrifenrrî müesseselerde 
işlenmekte ve bir çok millî servet pirina ve posa 
halinde zıyaa uğramaktadır. 

Bundan başka halk ihtiyacına lüzumlu vası
talardan biri olan bu maddelerin maliyetinde 
ve fiyat faktöründe ve verginin bir yükselme 
unsuru olduğu ve kaldırılması ile hayatın ucuz
lamasına yardımı olacağı da tabiîdir. Verginin 
kaldırılmasından mütevellit bütçede hâsıl olacak 
senelik 8 000 000 hık bir azalanının da diğer 
maddeler üzerindeki Muamele Vergisinin son 
inkişafları ile ve kolaylıkla kapanabileceği mem
nunlukla öğrenilmiştir. 

Bütün bu sebeplerle beraber esasen fevkalâ
de zamanlar dolayısiyle konmuş olan nebati ve 
pirina yağlan üzerindeki Muamele Vergisinin ve 
buna ilişik diğer hükümlerinin kaldırılması ve 
3843 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki hüküm yeniden yürürlüğe konması 
yolundaki Hükümet tasarısı Komisyonumuzca 
aynen ve oybirliğiyle kabul olunmuştur. Ancak 
nebati ve pirina yağlarından alınmakta olan ve 
bu tasarı ile kaldırılan Muamele Vergisinin mu
tavassıtlara bırakılmıyarak müstehlike inikası
nı temin edecek tedbirlerin alınmasını Hükü
metten temenniye lâyik görmüştür. 

İvedilikle müzakeresi için Kamutaya arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Mardin Samsun Niğde 

R. Ertem R. Işttan ît. TJlusoy 

Ankara Aydın Balıkesir 
N. C. ATckerman E. Alpman F.. Alian 

Eskişehir îzmir Kayseri 
A. Potuoğlu Ş, Adalan H. Ürkün 

Mus Trabzon Yozgad 
B. Dedeoğlu M. Tanmbtytk Z. Arkant 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve tasfiye ederek 
yağ istihsal eden müesseselerin yeniden Muame
le Vergisinden muaf tutimalarına dair kanun 

tasarm 

MA DDK 1. — 4040 sayılı kanunun altıncı 
maddesindeki, 3843 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin 1 nei fıkrasının kaldırıldığına dair hü
küm ile 4290, 4307, 4430 sayılı Kanunlar ve 4939 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmış ve 3843 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin 1 nei fıkrası yeniden yürürlüğe ko
nulmuştu iv 

GEÇİCİ MADDE l. — Bu kanun yürürlüğe 
girmesinden evvelki zamanlarda nebati ürün
lerin ve pirinanın tâsir veya tasfiyesiyle istihsal 
ve teslim olunau yağlara ait Muamele Vergisiy
le olağanüstü zara ve zam eezalarınm, kaldırılan 
hükümlere göre tahakkuk ve tahsiline devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yukariki maddede 
bahsedilen yağlardan dolayı 1947 yılı için gö
türü usulde, tahakkuk ettirilmiş olan Muamele 
Vergisiyle, olağanüstü zam ve zam cezalarının 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 
devreye isabet eden kısmı terkin ve tahsil edil
mişse ödevlilere iade olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

IX . 1947 tari-

Maliye Bakam 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dıyişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmemüer 
Maliye Efckanı 
U. K. Kaşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. D. Uz 

Taran Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

• * * « 
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S. Sayısı: 234 
Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (L/2Î39) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - -904, 6/2420 

25 . VIII. 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . VİTT . 3947 tarihinde Yüksek Meclise su-

'nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçeliyle'birlikte sunulduğunu arzederim. 
Başbakan 
R. Peker 

Gerekço 

Hükümet programında Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak işler arasında gösterilen yirmi bin 
kilometrelik şose ile geçitleri teinin için yapılacak köprülerin 4251 sayılı Kanunla verilen yetkiye 
dayanılarak başarılması mümkün olmadığından, önümüzdeki yıllarda bu konuda yapılacak büyük 
işler için senelik ödeme miktarı (10 000 0000) lirayı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici yük
lemlere girişilmesi gerekli görülmüş ve ilişik tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Bayındırh k Komisyo mı 

Esas No. 1/339 
Karar No. 13 

27 . VIII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Bayın
dırlık Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise sunulmnsı kararlaştırılan 
tasarı; Bayındırlık Bakanı ve Bayındırlık Ba
kanlığı temsilcileri hazır olduğu halde Komis
yonumuzda incelendi, 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere yetki .veren ve muvakkat 
devreye m aks ur olan 4251 sayılı Kanun kaldı
rılarak onun yerine bu kanunun birinci mad
desiyle şimdiye kadar yılda beş milyon lira 
olan taahhüt yetkisinin devamlı olarak ou mil
yon liraya iblâğı ve bundan başka Maliye Ba
kanlığının bu miktara kadar bono vermesi yet
kisinin kabulü maksadiyle bu tasarının şevle 
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dikliği ve bu suretle daha geniş ölçüde taahhü
de girişilmek ve yol yapmak imkânlarını sağ
lamak istenildiği anlaşılmış olmakla tasarı esas 
itibariyle kabul edilmiştir. 

Ancak 1525 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin, 1882 sayılı Kanunla kısmen tadil edildiği; 
4427 sayılı Kanunla da yol mükellefiyeti mik
tarları değiştirildiği için kanunun bir ve ikinci 
maddelerinde bunu izah eder mahiyette değişik
likler yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Bayındırlık Ko. 

Başkanı 
Trabzon 
ti. Vay 
Antalya 
X. Aksu Dr 

Kars 
M. Bahadır A 

Malatya 
M. ti, Eti 

Sözcü Kâtip 
Ankara Niğde 

li. Börekçi 1. R. Soy er 
Çoruh İsparta 

. ('. Kazancıoğhı K. Ay dar 
Kocaeli Kütahya 

. F. Ahasıyanık 11. Benli 
Niğde 

H. Mengi 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/239 
Karar No. 135 

1. IX .1947 

Yüksek Başkanlığa 

şose ve köprüler yapımı için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ba
yındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 25 . VIII .1017 tarihli ve 6/2420 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Bayındırlık Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle Bayındırlık Bakanı 
Cevdet Kerim lucedayı ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Ha
di Tlüsman hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Yıllık tediye miktarı beş milyon lirayı geç
memek üzere 1525 sayılı Şose ve Köprüler Ka
nununun 21 ve 22 nci maddeleri hükümlerine 
göre şose ve köprüler yapımı için 1943 - 1952 
yıllarına geçici yüklenmelere girişilmesi husu
sunda evvelce 4251 sayılı Kanunla Bayındırlık 
Bakanlığına bir yetki verilmişti. Bu yetkide 
yıllık miktarların az olması, bono çıkarmaya 
mezuniyet vermemesi, şose ve köprülere ait 
işlerin tahakkukunu temine kâfi ve bugünün 
ihtiyaçlarına uygun görülmediğinden bu ka
nun tasarısının hazırlanmış bulunduğu yapılan 
incelemelerden ve alman izahlardan anlaşıl
mıştır. 

Tasarıya göre, yapılacak işin hacmi 50 mil
yon lira ve yıllık ödeme miktarı 10 milyon 
lira olarak tesbit edilmektedir. Bu miktara 

kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Bayındırlık Bakanına ve faizleriyle birlik
le hu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmak 
hususunda Maliye Bakanına yetki verilmektedir. 

Yıllık ödeme miktarının, Yol vergisinden 
Kanunu gereğince ayrılacak kısımla bütçede 
buna ait bölüme konulacak ödenekle temini 
mümkün görülmüş bulunmaktadır. 

Esası Komisyonumuzca da kabule değer gö
rülen tasarı üzerinde Bayındırlık Komisyonu
nun yaptığı tadil yerinde bulunmuş, ancak Ko
misyonumuz, 1525 sayılı Şose ve Köprüler Ka
nununu bu konuda tadil eden kanun numara
larını açık olarak zikretmeyi faydalı görerek 
madde metinlerini buna göre yazmış ve ikinci 
maddede vuzuhu temin edecek bazı ifade deği
şikliği yapmış bulunmaktadır. 

Bu esas dairesinde yeniden yazılan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündilzalp 
Bu rapor Sözcüsü 

Bursa 
F. Bük 

Ankara Ankara 
N. C. Akkerman C. Gölet 

Başkan V. 
Diyarbakır 
C. Ekin 

Kâtip 
Ankara 
F. öymen 

Aydın 
R. Alpman 
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Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

izmir 
S. Dikmen 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Ahdim 

— 8 — 
istanbul Mardin 

Dr. A. Adtvar R. Erten 
Kırşehir 

Ş. Torgut 

Niğde 
R. Gürsoy 
Yozgad 

A. Sungur 

Yozgad 
S. îçö; 
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IIlMvCAlETİ.V TEKLİFİ 

Şose re köprüler yapımı için (/eleeek yıllara (fe
ci (fiil;/enınelere (firisilmesi hakkında kanım 

tasarısı 
MADDİ-] 1. • 2 . VI . li)2!) tarihli ve 1525 

Sayılı Şose ve Ki ip fiil er Kanununun 21 ve 2'-' 
nei maddelerindeki hükümlere göre şose. ve küp-
liileı yapımı için yıllık ödeme miktarı 
II) 00(1 000 lirayı germemek üzere 50 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girilmeğe Bayındırlık Bakam ve l'u izi eriyle bir
likte bıı miktarları germemek üzere bono çıkar
mağa Mal i ve Kakam yetkilidir, 

MADDE 2. ---.Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler her yıl Kütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı 
kısımlarında özel bölümlere konulacak ve 2 . VI . 
1029 tarihli 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanu
nunun 22 nei maddesi gereğince özel bölüme kay
dedilecek ödeneklerle karşılanır. 

HADDE 3. - - II . VI . 1942 tarihli ve 4251 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

MA D DDE 4. - Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer 

MADDE 5. • Kıı kanunu Maliye ve I .'ayıt ı-
dırlık Bakardan vürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. Â. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy d emir 
Dışişleri Bakanı 

fi. Kaka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat N. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Halta 
(îümrük ve Tekel Bakam 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kocal 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

»S\ Devrin 
t çişleri Bakanı 
#, Sökmcnsver 
Maliye Bakanı 
H, N, Keşmir 

Bayındırlık Bakam 

Ha. ve So. Y. Bakam 
İh. B. Uz 

Tarım Bakanı 
h\ Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. inan 

Çalışma Bakanı 
Dr. Ft. IrmnJc 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞtŞ-
TÎRÎŞÎ 

ŞVsv re Köprüler yapımı irin yelerde yıllara ye-
cicl n iı ki e ninelere (firisilınt si haklında kanun 

l a sarısı 
MADDE 1. - 2 . VI . 11)29 tarihli ve 1525 

sayılı Şose ve köprüler Kanununun 21 ve 22 
nei maddeleri ve bıi kanunu tadil eden kanun 
hükümlerine göre Şose ve köprüler yapımı için 
yıllık ödeme miktarı on milyon lirayı geçme
mek üzere elli milyon liraya kadar gelecek 
yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye Bayın
dırlık Bakam ve faizleriyle birlikte bu inik la
ları geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Bakam yetkilidir. 

MADDE 2. - - 1 nei madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Ba
kanlığı kısımlarında özel bölümlere konulacak 
ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ve 
bu Kanunu tadil eden kanun hükümleri gere
ğince özel bölüme, kaydedilecek ödeneklerle 
karşılanır. 

" MADDE H. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - - Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı : 234 ) 



- 5 
BfÎTÇE KOMİSYONUNUN DEflfŞTÎJtfgi 

Şose, ve köprüler yapımı için (/elece/c yıllara f/e~ 
cici yüklenmelere (lirisilmrsi hakkında kamın 

lasarım 
MADDE 1. — 2 . VT . 1020 tarihli ve 1525 

sayılı Şose ve Köprüler Kanununun 21 ve 22 
nci maddeleri ile hu karnında değişiklik yapan 
25 .VII . 1031 tarihli ve 1882 sayılı ve 2 . VI 
. 1043 tarihli ve 4427 saydı kanunlar hüküm
lerine göre şose ve köprüler yapımı için yıllık 
ödeme miktarı (10 000 000) lirayı geçmemek 
üzere (50 000 000) liraya kadar gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye Bayındır
lık Bakanı ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Bütçe Kanunları
na bağlı «A» işaretli cetvellerin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmında özel bölümlere konulacak 
olan ve yukarıki maddede gösterilen kanunlar 
gereğince elde edilecek ve açılacak özel bölü
me kaydedilecek olan ödeneklerle karşılanır. 

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

MADDE 4. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 234 ) 
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S. Sayısı: 235 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ak kanun tasarı

sı vs Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/243) 

T. C. 
Başbakanhk 26 .VIII .1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi. 71 - 906, 6/2429 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 25. VIII. 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair olan 3611 sayılı Kanun ile türlü inşa ve 
tesis işleri Bayındırlık Bakanlığı görevleri arasına alınmış bulunmaktadır. Bu inşa ve tesislerden 
çoğunun keşif, proje ve etüdleri Bakanlık teşkilâtına dâhil ilgili fen heyetleri tarafından yapıl
makta ve umumiyetle önemli her türlü inşa işlerinin inceleme ve denetlemesinin 2490 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde yaptırılabileceği görülmektedir. Ancak bediî ve mimari özellikleri bulu
nan önemli bazı inşa ve tesis işlerinin avanprojeleri müsabakaya konması halinde bunların ke
sin proje ve plânlariyle bu inşaatın kontrol ve denetlemesinin 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlı kalmaksızın müsabaka şartnamesinde yazılı esaslara göre müsabakayı kazananlara yaptırıl
ması tatbikatta iyi sonuçlar vermiş bulunmaktadır. Çünkü uygulanması kararlaşan avanproje, 
yaptırılması düşünülen bina ve tesislerin isteğe en uygun şeklidir. Proje sahibi bu projenin dü
zenlenmesinde hâkim olan ruh ye ana fikirlerden mülhem olarak bundan detayları ile kesin 
projeleri en iyi vasıfları ile meydana getirilebilecek durumdadır. 

Bu hususiyetler gözönünde bulundurularak Bayındırlık Bakanlığına yetki veren işbu kanun 
tasarısı hazırlanmış bulunacaktır. 



Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/243 
Karar No. 12 

27 . VIII .1947 

Yüksek Başkanlığa 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununa ek olup Bayındırlık Bakanlığınca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı; Bayın
dırlık Bakanı ve Bakanlık temsilcileri huzuriyle 
Komisyonumuzda konuşuldu. 

Bu tasarının 1 nci . maddesiyle; mimari ve 
teknik bakımdan büyük hususiyeti Uaiz binalara 
ait projelerin müsabaka ile hazırlanması ve mü
sabaka neticesinde bunlardan tatbik edilecek 
projelerin proje sahiplerine ve mümkün olma
dığı takdirde diğer kazanan iki zattan münasi
bine pazarlıkla verilebilmesi maksadının istihdaf 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bu gibi binalarda projenin tatbikma ait 
olan düzenleme ve denetleme işlerinin projesi 
yaptırana bırakılması teknik bir zaruret olduğu 
geçen konuşmalardan anlaşılmıştır. Bakanlık
ça da daima buna göre hareket edilmek istenil
diği Bakan tarafından ifade olunmuştur. 

Ancak, nadir hallerde de olsa buna herhangi 
bir bakımdan imkân bulunmadığı takdirde bu 
işin müsabakayı kazanan diğer iki zattan biri

sine pazarlıkla verilebilmesi imkânının mahfuz 
tutulmak istenildiği anlaşıldığından madde; bu 
maksadı daha uygun bir tarzda ifade edecek 
şekilde tadil edilmişti?. 

ikinci madde esas itibariyle kabul edilm^ 
yalnız icabında demiryolu, şose işlerinde ve bi
rinci maddede adları yazılı bina tesisatında da 
bu hükümden istifade edilmesi ve peyderpey 
inkişaf halinde bulunan yerli uzman firmala
rından da istifade edilebilmesi maksadiyle bu 
maddede lüzumlu değişiklikler yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık Ko. Baş. 
Trabzon 

Sırrı Day 
Antalya 
N. Aksu 

İsparta 

Sözcü Kâtip 
Ankara Niğde 

R. Börekçi î. R. Soy er 
Çoruh 

Dr. C. Kazancıoğlu 
Kars Kocaeli 

K. Ay dar M. Bahadır A. F. Abasıyanik 
Kütahya Malatya Nğde 
/ / . Benli M. S. Eti H. Mengi 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/243 
Karar No. 32 

29 . , VIII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna ek olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile Bayın
dırlık Komisyonunun raporu komisyonumuzca 
incelendi. Gerekçesinde de görüleceği üzere be
diî ve mimari özellikleri bulunan önemli bazı in
şa ve tesis işlerinin avanpröj elerinin ve bu in
şa ve tesislerinin kontrol ve denetlenmesinin 

2490 sayılı Kanun çerçevesi içinde temini bugü
ne kadar tatbikatta iyi bir sonuç vermemiş 
olduğundan müsabakayı kazanan fen adamının 
bizzat kendi eserini düzenlemesi ve detaylarını 
en iyi vasıflarla meydana çıkarması yapılan iş
lerin ehemmiyet ve kıymetini bir kat daha artır
mayı mucip olacağı cihetle teklif komisyonu
muzca yerinde görülmüştür. 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan birin-
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ci madde ile Hükümet teklifi arasında esas iti
bariyle bir fark mevcut değilse de ifade tarzı
nın müsabakayı kazanan birinci, ikinci, üçüncü
den başka aşağıya doğru-nüsabakayı kazanan
lara da teşmil edilebileceği gibi iltibasa mahal 
verecek bir mânayı sezdirmesi dolayısiyle komis
yonumuz birinci maddeyi Hükümetin tekjlifi 
veçhile kabulünü uygun görmüştür. 

Bayındırlık Komisyonunun ikinci maddede 
yerli firmalara da işin verilmesi hakkındaki 
hükmü; maddenin istihdaf eylediği hekiki mak
satla telif edilememiştir. Esasen birinci madde
deki hükümle ikinci maddedeki hüküm tama
men ayrı ayrı maksatları ihtiva etmekte ve bil
hassa bu ikinci maddenin lüzum ve zarureti 
Hükümetçe de sureti mahsusada mütalâa edil
miş olmasına göre Komisyonumuz bu ikinci 

maddeyi de Hükümetin teklifi veçhile kabul et
miştir. 

Tasarı Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Baş. Bu rapor Sözcü 

tzmir Urfa 
Ş. Adalan V. Gerger 

Çankırı Çorum Elâzığ 
H. Dolunay M. Çağıl F. Karakaya 

Kastamonu Konya 
H. Çelen S. Çumralı 

İmzada bulunmadı 
Samsun. Tekirdağ 

ö. Karataş Z. E. Cezaroğlu 
îmzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Tokad 
C. Kovah 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/243 
Karar No. 136 

1 .IX . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununa ek olarak Bayındırlık Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 26 . VIII . 1947 tarihli 
ve 6/2429 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Bayındırlık ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim In-
cedayı ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; 
a) Devlet yapılarından mimarlık bakımın

dan bediî ve teknik özellikleri haiz olduğu Ba
kanlar Kurulunca kabul edilen anıtlara ait avan 
projelerin müsabaka ile hazırlanması ve bunlara 
ait kesin proje ve plânlarının tanzimi ve yapı
ların denetlenmesi işlerinin de avan proje mü
sabakasını birinci, ikinci ve üçüncü dereejede 
kazanmış ve projeleri satmalmmış olanlardan 
birine pazarlıkla yaptırılması; 

b) Büyük liman ve büyük su işlerine ait 
etüd ve projelerin hazırlanması ve bunların ya

pılarının denetlenmesi işlerinin de Uluslararası 
tanınmış firmalardan birine yine pazarlıkla yap
tırılması, 

hususlarında yetki verilmesi esaslarını kapsa
maktadır. Bayındırlık Komisyonu, birinci mad
dedeki işlerin, müsabayı kazananlardan evvelâ 
projesi tercih ve tatbik edilecek olana ve bu 
mümkün olmadığı takdirde diğer iki proje sa
hibinden birine pazarlıkla yaptırılması matlup 
olduğuna göre maddenin bunu vazıhan ifade 
edecek şekilde tadilini uygun bulmuştur. 

Maliye Komisyonu Hükümetin maddesi ile 
Bayındırlık Komisyonu maddelerinde esasta bir 
fark görmemekle beraber Hükümet metnini da
ha vazıh görmüş ve öylece kabul etmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde Bayındırlık Ko
misyonu esaslı değişiklik yapmıştır. 

Bu madde ile Uluslararası tanınmış bir fir
maya yaptırılması düşünülen işler arasına şose 
ve demiryolları etüd işleriyle birinci maddede 
adı geçen yapıların tesisat projelerinin de konul
masını uygun bulmuş ve bu işlerin yerli uzman 

( S. Sayısı : 235 ) 



firmalara da yaptırılmasını mümkün kılacak bir 
kayıt eklenmiş ve yabancı firmalardan da Ulus
lararası tanınmış kaydını kaldırarak tanınmış 
yerli ve yabancı uzman firmalar şeklinde ifade 
etmiş bulunmaktadır. 

Maliye 'Komisyonu, bu madde ile hedef tu
tulan maksattan Bayındırlık Komisyonu metnin
de uzaklaşıldığmı ileri sürerek yine Hükümet 
metnini uygun görmüştür. 

Tasarının esası Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve Bayındırlık Komisyonunun birinci 
maddedeki değiştirişinin, maksadı daha iyi ifa
de ettiği ve bu metinde yetkinin kabul edilen 
üç projeden daha aşağıya doğru teşmilini müm
kün kılacak bir kayıt da mevcut olmadığı cihet
le vazıh olan Bayındırlık Komisyonu birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îkinci maddenin Hükümetçe tanzim sebebi, 
büyük liman ve su işlerinde münhasıran bu 
işlerde uluslararası tnammış firmaların geniş 
tecrübelerinden faydalanmak olduğu açık bulun
duğuna göre maddenin bu sebebe inhisar ettiril
mesi Komisyonumuzca da uygun görülmüş, an
cak birinci maddeye göre anıt mahiyetinde ol

duğu kabul edilen yapıların teknik tesislerinin 
de, henüz bu elamanların memleketimizde yeter 
derecede yetişmemiş olması yönünden bu madde 
hükmüne girmesinde fayda görülerek Hüküme
tin teklif ettiği maddeye bu kayıt eklenmiştir. 

Yukarıda arzedilen esaslara göre yeniden ya
zılan tasarı Kamutayın onayına konulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

r. N. Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Aydın 
R. Alpman 
Eskişehir 

T. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
İV. C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 

îstunbul 
Dr. A. Adtvar 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Niğde 

R. Gürsoy 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
îzmir 

8. Dikmen 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad Yozgad 
S. tçöz A. Sunyur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu
na ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Mimarlık bakımından bediî 
ve teknik özellikleri haiz olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen anıt mahiyetindeki büyük 
yapı işlerine ait avanprojeleri müsabaka ile ha
zırlatmaya, ve müsabakaya konulan işlerin ke
sin proje ve plânlarının düzenlenmesini ve ya
pılarının denetlenmesini müsabakayı birinci, 
ikinci, üçüncü derecede kazananlardan birine 
pazarlıkla yaptırmaya ilgili Bakanlıklar yetki
lidir. 

MADDE 2. — Büyük liman ve büyük su iş
lerine ait etüd ve projelerin ve bunların yapı
larının denetlenmesini Uluslararası tanınmış fir-
falardan birine pazarlıkla yaptırmaya Bayındır
lık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. G. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Milli 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 

Bu kanunu Bakanlar Kumlu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcım 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

$. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. tnan 

2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve îhale Kanunu
na ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Mimarlık bakımından bediî 
ve teknik özellikleri haiz olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen anıt mahiyetindeki bü
yük yapı işlerine ait avan projeleri müsabaka 
ile hazırlatmaya ve müsabakaya konulan iş
lerin kesin proje ve plânlarının düzenlenmesi 
ve yapılarının denetlenmesi müsabakayı birinci, 
ikinci ve üçüncü derecede kazananlardan pro
jesi tercih ve tatbik edilecek olana ve bu 
mümkün olmadığı takdirde diğer ikisinden bi
rine pazarlıkla yaptırmaya ilgili Bakanlar yet
kilidir. 

MADDİM 2. —-Büyük liman, büyük su, şo
se ve demiryolu işleriyle birinci maddede yazı
lı yapılara ait tesisatın etüd ve projelerini ve 
bunların denetlenmesini tanınmış yerli ve ya
bancı uzman firmalardan birine pazarlıkla yap
tırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. —• Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRlŞt 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek ka
nun tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık Komisyonunun 
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Büyük liman ve büyük su 
işlerine ve birinci maddede yazılı yapıların tek
nik tesisatına ait etüd ve projeleri ve bunla
rın yapılarının denetlenmesini uluslararası ta
nınmış firmalardan birine pazarlıkla yaptırma
ya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

< I Ü 
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S. Sayısı: 236 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişilik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/236) 

T . C. • • . - • • - • > « 

Başbakanlık •- • • : \ . 
Muamelât Genel Müdürlüğü 25 . VIII . 1947 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı 71 - 903, 6/2419 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliy3 

Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulurca 23 . VIII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sıuvui-
ması kararlaştırılan kanun tas, vn su. m gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu ar/fide.-im. 

Başbakan • 
* - * '• - - , - • \ - •• R. Peker 

Eklenen Düşülen 
B. M. Lira Lira Gerekçe 

215 1 

389 2 

393 1 

3 

398 I 

Tapu 
10 000 

298 
309 
309 
310 

3 
3 
4 

1 500 
15 000 
3 000 
2 000 

30 000 

100 000 

60 000 

25 000 

3 000 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Posta, telgraf muhabereleri için evvelce konan 

^Ödeneğin yıl sonuna kadar yetişmiyeceği anlaşıl
dığından 

içişleri Bakanlığı 
tçel, Seyhan, Hatay, Gazianteb ve Maraş illerin
de idari ekonomik, tarımsal ve sosyal işlerin esas
lı bir birlik içinde ahenkli olarak tanzim ve ida
resi için merkezi Adana olmak üzere, 24 . V I . 1947 
tarih ve 3/5994 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
teşkil edilen Beşinci Genel Müfettişliğin giderleri 
karşılanacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı 
Birleşmiş Milletler nezdinde ihdas edilmiş olan 

" .." ,.' ., daimî delegelik ile Frankfurt Konsolosluğu, Var
şova, Rio de Jeneiro, Amman, Viyana, Peşte El-

v çilikleri hizmetlilerinin ücretleri karşılığıdır. 
Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delegelerimiz 
ile yeniden açılan elçilik ve konsoloslukların kira 
bedelleri karşılığıdır. 
Yeni ihdas edilen Elçiliklerle Birleşmiş Milletler 
nezdindeki daimî delegenin döşeme ve demirbaş 
ihtiyaçlarıdır. 
Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delegelik ile 
yeniden açılmış olan elçiliklerin ziyafet giderleri 
Bakanlık otomobilinin Devlet nakil vasıtaları ta
mir atelyesinde yaptırılan tamir karşılığıdır. , 
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Eklenen Düşülen 

15. M. Lira Lira Gerekçe 

399. 2 20 000 Kuriyo olarak yabancı memleketlere gönderilmesi 
ieabedenlerin yevmiyeleri 11 . VI . 1947 tarih ve 
3/5959 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle artırıl-
mı.ı olduğundan bu tertipteki ödenek kâfi gelme
miştir. 

401 5 000 İspanya nezdindeki maslahatgüzarın İsviçre'de te
davisine zaruret görüldüğünden yıl başında düşü
nülmemiş olan bu ihtiyaç karşılanacaktır. 

402 80 000 Uarb yüzünden muhtel olan Milletlerarası iktisadi, 
idari, zirai ve sıhhi münasebetleri düzenlemek 
için yapılmakta olan toplantılara katılmamız ge
rekmiş olduğundan tertibindeki ödenek yetişme
miştir. 

404 150 000 Memleketimizi ziyaret eden Amerikan ve İngiliz 
donanmaları ile bazı askerî erkân ve ricalin ağır
lanması ve bunlara verilmesine zaruret hâsıl olan 
hediyeler dolayısiyle tertibindeki ödenek bitmiştir. 
Yıl sonuna kadar vukubulan bu çeşit ziyaretlere 
ait giderleri karşılamak üzere daha bu miktar 
ödeneğe ihtiyaç görülmüştür. 

Maliye Bakanlığı 
439 10 000 24 . V I . 1947 gün ve 3/5994 sayılı Baaknlar Kuru

lu kararı ile ihdas edilen Beşinci Genel Müfettişlik 
için otomobil alınacaktır. 

468 260 500 1988 sayılı Kanunun özel İdarelerle Belediyeler 
hakkında da uygulanması dolayısiyle bu idareler 
bütçelerinde hususle gelen açıktan bir kısmı büt
çeye konulan ödenekle karşılanmış, geri kalan kıs
mının arazi ve yol vergilerinde yapılacak deği
şiklikler dolayısiyle elde edilecek aidatla karşı 
I anması derpiş edilmiş ise de, bu kanun tasarı
ları henüz son şekillerini alamamış oldukları gibi 
bütçelerindeki açıkları kapatmak üzere 5090 sa
yılı Kanunla verilmiş olan 6 milyon lira da ihti
yaca kâfi gelmemiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
546 5 1 000 000 Köy öğretmenleri mezunlarına donatım ve çalışma 

vasıtaları verilmesi esasından vazgeçilerek bunla
rın aylıklarının artırılmasını derpiş eden bir ka
nun tasarısı Yüksek Meclise takdim edilmiş oldu
ğundan tasarruf edilecektir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
668 150 000 Yasak bölge olarak tesbit edilmiş olan yerler hal

kından olup, 2510 sayılı İskân Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanunun geçi-
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Eklenen Düşülen 

Lira Lira Gerekço 

ci ikinci maddesi gereğince eski illerinde veya bu 
iller civarında yerleştirilmeleri ve geçiei 1 nci 
madde gereğince serbest duruma geçenlerin muh
taç olup olmamalarına bakılmaksızın gidecekleri 
yerlere şevkleri, Milletlerarası mülteciler teşki
lâtı tarafından italya ve Almanya'da bakılmakta 
olan ve Yunanistan'ın muhtelif kamplarında bu
lunan Türk kültürlü unsurların memleketimize ge
tirilmelerine lüzumlu giderler karşılanacaktır. 

Tarım Bakanlığı 
75 000 1947 yılı bütçesi hazırlanırken 1946 yılı içinde iaşe 

edilecek öğrenci, memur ve müstahdem sayı
ları gözönünde bulundurularak 394 250 liraya ih
tiyaç bulunduğu tesbit edilmiş, ancak piyasada 
görülmekte olan nispi ucuzluğun devam edeceği 
düşüncesiyle bu miktardan 93 597 lirasının ta
sarruf edilebileceği tahmin edilmiş ve bütçeye bu
na göre 300 671 lira ödenek konulmuştur. Büt-. 
cenin tanzimi sırasında piyasada görülen ucuz
luk davm etmemiş bilâkis bilhassa sade ve zeytin 
yağı fiyatlarında artışlar husule gelmiş oldu
ğundan tasarruf imkânı olmadığı gibi açık mik
tarı da yükselmeye başlamıştır. Bu açığın kapa
tılması için tatil devresinde ana ve babası bubi
min öğrencilerin memleketlerine gönderilmeleri 
sağlanarak açığın 75 000 lira ile kapatılması te
inin edilmiştir. 

7 730 500 Gerekçesi birinci maddede 468 inci bölüm için 
arzolunmuştUT. 

temin makaadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Bütoe Komiayonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/236 
Karar No. 137 

1 .IX . 1947 

(A) işa-
hakkmda 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
retli cetvelde değişiklik yapılması 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 25 . V n i . 1947 tarihli ve 6/2419 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır olduğu hal
de incelenip görüşüldü. 

Tasarı; 
a) Tapu, kadastro, posta, telgraf ihtiyaçları 

için 10 000 lira; 
b) Beşinci Genel Müfettişliğin yeniden 

kurulması sebebiyle içişleri Bakanlığı bütçesi
nin ilgili tertiplerine (21 500) lira, 

e.) Son yünlerde uluslararası temasların 
çoğalmasından ve Birleşmiş Milletler nezdin-
de Daimî Delegelik ihdas edilmiş ve bazı yer
lerde Elçilik ve Konsolosluk açılmış olmasın
dan ötürü yıl başında bu hizmetler için konul
muş olan ödeneklerin yetmiyeceği anlaşıldığın
dan Dışişleri Bakanlığı bütçesinin türlü bö
lümlerine 473 bin lira. 

d) Yeniden satm alınacak Beşinci Genel 
Müfettişlik otomobili ile Özel idarelere yardım 
için Maliye Bakanlığı bütçesinin bu işlere 
ilişkin tertiplerine 270 500 lira, 

e) 5098 sayılı Kanun gereğince göçmen iş
lerine sarfedilmek üzere Sağlık Bakanlığı büt
çesine 150 bin lira, 

f) Tarım Bakanlığı bütçesinin yüksek Zi
raat Enstitüsü yiyecek bölümüne bazı iaşe mad
delerinin pahalılaşması sebebiyle 75 bin lira, 
eklenmesi gerekli görülmüş ve bunun, Millî Eği
tim Bütçesinin Köy Enstitüleri mezunu öğret
menlere verilecek donatım ve çalışma vasıtaları 
karşılığı tertibindeki ödenekten Büyük Mecliste 
görüşülmekte olan bir tasarıya göre temin edi
leceği anlaşılan bir milyon liralık bir tasarruf 
ile karşılanacağı anlaşılmış ve tasarının aktar -
mıya ait kısmı bu esas dairesinde hazırlanmıştır. 

Tasarı ile ayrıca özel İdareler ve Belediyeler 
bütçelerinin açıklarını kapamak maksadiyle bu 

Yüksek Başkanlığa 
idarelere verilmek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine (7 730 500) liralık bir ek ödenek konul
ması istenilmektedir. 

Devlet memurları maaşları tutarlarını artı
ran 4988 sayılı Kanunun Özel idare ve Belediye 
bütçelerinden aylık alanlara da teşmil edilmiş 
olması sebebiyle bu bütçelerde hâsıl olan açığın 
bir kısmı yıl başında yine Maliye Bakanlığının 
bütçesine konan ödenekle karşılanmış ve 5090 
saydı Kanunla da (ti 000 000) liralık ek ödenek 
verilmiş ise de bunlar kâfi gelmiyeceğinden ba
kiyesinin arazi ve yol vergilerinde yapılacak de
ğişiklikle temin edilmesi düşünülmüş idi. Bu
na ait kanunların henüz Büyük Meclisçe sonuç
landırılmamış olması yeniden Hazine yerdımını 
gerekli kılmış ve bu sebeple arzedilen ödenek 
bu tasarı ile istenmiş ve bunun da gelir fazla-
siyle karşılanacağı açıklanmıştır. 

Tasarı üzerinde Komisyonumuzda yapılan 
incelemelere göre istenilen bu ödenekler yerin
de görülmüş ve ek ödeneğin, gelir bütçesinde 
elde edilen inkişafa göre gelir fazlasiyle karşı
lanacağı anlaşılmış bulunduğundan gerek ak
tarma ve gerek ek ödenek teklif gibi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Bu Rapor Sözcüsü 

Niğde 
K. Gür soy 

Ankara Ankara 
N. C. Akkerman G\ Gölet 
Bursa Diyarbakır 
F. Bük §. Vluğ 

İstanbul İzmir 
Dr. A. Adıvar S. Dikmen 

Kırşehir 
§. Torgut 

Yozgad 
S. Içöz 

Başkan V. 
Diyarbakır 

ü. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
K. Alpman 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kastamonu 
M. Akalın 

Mardin 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1947 yû% Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasans% 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde gös
terilen tertipleri arasında (1 000 000) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDR 2. - • 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Baaknlığı kıs
mındaki 4/İS nci (Özel İdareler ve Belediyelere 
yardım) bölümüne 7 730 500 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE :i. 
yürürlüye girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Başbakan 
/,'. Peker 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. G. Toy demir 

Dışişleri Bakanı 
I'f. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Baltea 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

S. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

/ / . N, Ke$mir 
Bayındırlık Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 
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CETVEL 

B\ M. Ödeneğin çeşidi U ki en en Düşülen 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

215 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve lelgral' ücretleri 10 000 

IçtSLEKl BAKANLIĞI 

298 Aylıklar 
3 Temsil ödeneği 1 500 

308 (Jeııel müfettişlikler yönetim giderleri 15 000 

309 Taşıt giderleri 
3 Genel Müfettişlikler taşıtları 3 000 

310 Yolluklar 
4 Genel .Müfettişlikler vollıığu 2 000 

, « ' J PİSİVLElrf HAKANLIĞI 

38!) (\-.retler 
2 JOlcilik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti 30 00Ö 

3!)3 Mlcilik ve konsolosluklar giderleri 
1 Arsa, bina satmalına, yaptırma ve kira karşılıkları ile si

gorta, belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma 100 000 
» 2 Döşeme ve demirbaş 60 000 
» 3 Ziyafet 25 000 

Bölüm toplamı 185 000 

3i)8 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobilleri 

399 Yolluklar 
2 (Secici görev yolluğu 

401 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

402 Kongre ve konferans ve komisyonlar genel giderleri 

404 Yabancı elcilerle konukların ağırlanma giderleri 150 000 

3 000 

20 000 

5 000 

80 000 
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- 7 _ 
Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

$:\-."" î ° MALİYE BAKANLIĞI 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar karşılığı 
İçişleri Bakanlığı 10 000 

özel idareler ve Belediyelere yardım 260 500 

SAĞLIK Vb: SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

îskân işleri 150 000 

TABIM BAKANLIĞI 

Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
Yiyecek giderleri 75 000 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3238, 3704, 3803, 4274, 4357 ve 4459 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmen
leri ücret ve giderleri 
Köy öğretmenleri gerekli yol paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat 1 000 000 

TOPLAM 1 000 000 1 000 000 

•>-©<( 
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S. Sayısı: 238 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Büfçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/237) 

T, O. - • . , 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 25 . VIIF . İ947 
Tetkik Müdürlüğü *• . • \ *• • •-

Sayı: 71 - 905, 6/2421 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 23 . VIII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzede:im. 

Başbakan 
RiPeker 

Gerekçe 

Kanun tasarısı Amerika'dan kredi ile satmalı nacağı'umulmakta iken peşin para ile alınmasına 
zaruret hâsıl olan (6) yolcu gemisinin satınalma karşılığı için bütçenin ilgili tertibine 10 000 000 
lira ek ödenek verilmesi maksadiyle hazırlanmıştır. 

Bu çk öden«'l< çclb* biitçrsinin ba a tertiplerinde tahmine nazaran yıl sun ma kadar elde edile
ceği umulan 10 000 000 lira ile karşılanacaktır. 

Fazlalığın lungi tertiplerden ne miktar olacağı aşağıda gösteirlmiştir: 

B. M. Gelirin çeşidi Lira 

1 1 Muntazam posta seferleri 
2 îstanbul şehir hatları * 
3 İzmir Körfez hatları 
4 Şilepçilik 
5 Zuhurat seferleri 

4 1 Ticaret eşyası yükleme ve boşaltma ve aktarma 
5 1 Ambar ve antrepo ardiyesi 

Toplam 

4 000 000 
400 000 
50 000 

3 000 000 
350 000 

1 100 000 
1 700 000 

10 600 000 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/237 
Karar No. 138 

1 . IX , Wi7 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları idaresinin 
satınalacağı cemilerin mubayaa bedeli karşılığı 
olmak üzere idare bütçesine 10 milyon lira ek 
ödenek verilmesi isteğine dair Hükümetçe hazır
lanarak Başbakanlığın 25 . VITI . 1947 tarihli 
ve G/2421 sayılı tezkeresiyle Yüksek Başkanlığa 
arzedilip Komisyonumuza havale buyurulmuş 
olan tasarı Ulaştırma Bakanı ve Maliye Bakan
lığı temsilcisi ile Denizyolları (îenel Müdüı-ü hu-
zur'.ariyle incelendi. 

Bu idareye ii'asiyle nıükellel' olduğu işleri 
başarmak üzere 5074 sayılı Kanunla 150 milyon 
liralık taahhüt yetkisi veriliri v- îdi. Bu yetki ile 
yapılması kararlaştırılan işler kısmen tahakkuk 
ettirilmiş ve bir kısmı da tahakkuk ettirilmek 
üzere bulunmuştur. Bu kere ucuz fiyatla ve 
çok elverişli altı tane yolcu gemisinin daha alın
masına imkân hâsıl olmuş bulunduğundan bun
ların ilci milyon sekiz yüz bin dolar kadar tutan 
bedelini karşılamak üzere 10 milyon lirlaık bir 
ek ödeneğe lür.ıım hâsıl olmuştur. Bu on m ; '-
yon liranın be5 ı.: !von lirası i.'633 sayılı Ku.u-
ıııııı 32 nci maddesinde tesbit edilmiş oları yet
kiye dayanılarak çıkarılacak bonolarla ve kalan 
beş milyon lirası da idarenin sene sonuna kadar 
elde edebileceği anlaşılan gelir fazlasından kar
şılanacaktır. 

Emisyon miktarına müesseriyeti bakımından 
bono çıkarma yetkisinin mümkün olduğu kadar 
sıkı tutulması gerekli ise de memlekete iktisadi 
menfaat sağhyaeak vasıtalar tedariki maksadiy-
le girişilen bu kaabil teşebbüsler - Merkez Ban-
kansmca ihtiyaç hâsü olduğunda yapılacak -
emisyonla karşılanmış olsa dahi mahzurlu görü
lemez. 

(Mir fazlasına gelince: Şimdiye kadar elde 
edilen gelir miktarı gözönüne alınınca beş mil
yon liradan fazlasının sene sonunda tahakkuk 
edebileceği umulur. Ancak idarenin çeşitli 
bütçe hizmetleri için görülen ihtiyaçların da 
gelir fazlasiyle karşılanması mülâhaza edildi
ğinden bu ise yalnız beş milyon liranın tahsisi 
lensip edilmiştir. Bu sebeplerle 10 milyon li
ralık ek ödeneğin kabulü yerinde olur. 

Hükümet tasarısı 10 milyon liralık ödeneğin 
tamamının gelir fazlasiyle karşılanması şeklin
de hazırlanmış idiyse de sonradan alınan tezke
rede yukarda arz ve izah edilen şekil teklif 
olunmuş ve bu teklif Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

Hükümetçe hazırlanmış olan tasarıya bir 
madde ilâvesi suretiyle tasarı tamamlanarak 
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp O. Ekm 
Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Ankara Ankara 
G. Gölet F. öyrtun 

Ankara Aydın Bursa 
N. C. Akkernunı R. Alpman V. Bük 

Diyarbakır Eskişehir İstanbul 
AŞ'. Uhığ A. Pntııoğlv Dr. yi. Aâtrar 

îznıir Kastamonu Kırşehir 
S. Dikmen M. Akalın .S\ Toraut 
Mardin Niğde Yozgad 
R. Erten R. Gürsoy S. t çöz 

Yozgad 
,1. Sundur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

DevUt Denizyolları ve limanları İsletme Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelin (14) 
ncü (Deniz ve kara taşıtları ve fabrika ve atel-
ye giderleri) bölümünün (2) nci (Yapma, onar
ma ve satmalma) maddesine 10 000 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2 . — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakarı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakam 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 
M. ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. üz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

F. iturdoŞlu 
Ticaret Bakanı 

A. tnan 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Devlet Denizyolları ve limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci 
ayniyle kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ek 
ödeneğin beş milyon lirası 7 . VI . 1939 tarihli 
ve 3633 sayılı Kanunun 32 nci maddesine daya
nılarak çıkarılacak bonolar hâsılı ile karşıla
nır. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

)>m<i 
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