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On beşinci Birleşim 

10. XII. 1947 Çarşamba 

1. — Geçen Tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Ordu Milletvekili Şevket Akya

zı'nın öldüğüne dair Başbakanlık tezke
resi (3/164) 

2. — Trabzon Milletvekili Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu'nun, Maarif teşkilâtına 
dair olan 789 sayılı Kanunun 1-3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair önerge
si (4/56) 

4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın-
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lı'nm, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün çalışma programı ile muhasebe işleri
ne ve sondaj makineleri konularına dair 
Ekonomi Bakanlığından yazılı sorusu. 18 

2. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'
nun, Antalya, Manavgat ve Serik ilçeleri
nin sulama işleri ve Burdur - Antalya tren 
hattının geriye bırakılması sebebi ile pa
muk ve susam istihsali hakkında Bayındır
lık, Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarından 
sözlü sorusu. 20:21 

3. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Belediye Başkanının 
yıllık raporu hakkındaki sorusu ve İçişleri 
Bakanı Münir Hüsrev Göle'nin yazılı ceva
bı 21 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Milletvekili Münir Ak kaya ile Er
zincan Milletvekili Saffet Arıkan'ın ölümlerine 
dair olan tezkere okunarak ayakta iki dakika 
saygı duruşu yapıldı. 

Seyhan Millelvekili Kasım Gülek'in, motor
lu nakil vasıtalarının gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkındaki kanun teklifi, isteği üze
rine geri verildi. 

Konya Milletvekili Tevfik Ki kivi Sılay"ın, 
Başkanvekil liginden ve Konya Milletvekili Muh
sin Adil Binal'm da Başkanlık Divanı kâtip
liğinden çekildiklerine dair olan önergeleri 
okundu. 

Kırşehir .Milletvekili Hasan Polatkaıı'm, 
bazı fabrikalardaki işyerlerinde işçilerin ücret, 
iskan, vergi ve tekaütlük durumları hakkında
ki sözlü surusu ile; 

Konya Milletvekili ilulki Karagülle'nin. 
buğday ve emsali hububat fiyatlarının dış piya

salara göre ayarlanması hakkındaki sözlü soru
su, Başbakanın teklifi üzerine başka birleşime 
bırakıldı. 

Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, An
talya - Manavgat ve Serik ilçelerinin sulama iş
leri ve Burdur - Antalya tren hattının geriye 
bırakılması sebebi ile pamuk ve susam istihsali 
hakkındaki sözlü sorusu, soru sahibinin hazır 
bulunmaması dolayısiyle geri bırakıldı. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
.1948 yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 

10 . XII . 1947 CVtı samba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere B H eşini e son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Samsun Milletvekili 
F. Fikri Düşünsel N. Fırat 

Katip 
İsparta Milletvekili 

fl. Koksal 

4. — SORULAR 

!. ---- Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'mn, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün çalış
ma programı ile muhasebe işlerine ve sondaj 

makineleri konularına dair olan yazılı sorusu, 
Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
.1. Devlet Havayolları. Genel Müdürlüğü 

J947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/278) (Bütçe Komisyonuna) ; 

Teklifler 
2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü

reği r'in, Çanakkale Milletvekili rahmetli Atıf 
Kamçıl'ın eşine vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun teklifi (2/73) 
(Bütçe Komisyonuna) ; 

3. - - Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakeıoğlu'nun. Yunus balığı avcılığına verilecek 
tüfek ve cepane hakkında kanun teklifi (2/74) 

(Millî Savunma, İçişleri ve Ekonomi Komisyon
larına) ; 

4. İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1947 yılı bütçesinden Millî Savun
ma Bakanlığı 1947 yılı Bütçesine aktarma ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/75) (Bütçe 
Komisyonuna) ; 

5. - fda reci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1947 yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanım teklifi (2/76) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

(!. İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 
J947 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/77) (Bütçe Komisyonuna). 



B l R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun) 

BAŞKAN —. Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Şevket Akyazı'nın, 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/161) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

6 . Xl\ . 1947 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ordu Milletvekili Şevket Akyazı'nın, 1 . 

XII . 1947 tarihinde öldüğü İçişleri Bakanlığın
dan alııaıı 4 . XII . 1947 tarih ve 23402 - 48/ 
13683 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Acı duygu ile arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür-
meten bir dakika ayakta sükût edelim. 
(Rahmetlinin hâtırasına hürmeten bir dakika 

ayakta susuldu) 

2. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlunun, Maarif teşkilâtına dair olan 
789 saydı Kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin gündeme 
alınmasına dair önergesi (4/56) 

8 . X I I . 1947 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim teşkilâtına dair olan 789 nu
maralı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesineı-dair- olan kanun teklifimi 3 . İT . 1947 
tarihli yazımla Yüksek Makamınıza sunmuş
tum.» 

Bu yazı Yüksek Makamınızdan 5 . 1 1 . 1947 
tarihli;derkenarla Millî Eğitim Komisyonuna 
havale edilmişse de şimdiye kadar bir karar 
alınıp Kamutaya gönderilmemiştir. Sözü geçen 
kanun teklifim ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. Içtüzükün 36 ncı maddesine uyularak 

teklifimin doğrudan doğruya gündeme alınma
sını rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

M I L L Î E Ğ I T I M K . S Ö Z C Ü S Ü S U U T K E 
M A L YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, ar
kadaşımızın kanun teklifi bundan 10 ay evvel 
Komisyonumuza gelmişti. Bu teklifi konuşur
ken Millî Eğitim Bakanı da hazır bulundular. 
Mevzuubahis olan teklif, ilk okul öğretmenleri
nin umumi muvazeneye alınması ile alâkalı oldu
ğu için Millî Eğitim Bakanı bunun talik edilme
sini teklif etti, görüşüldükten sonra bu talik 
teklifi kabul edildi. Binaenaleyh gecikmenin 
sebebi budur. Hükümetçe ilk okul öğret
menlerinin Umumi Muvazeneye alınması takar-
karrür etmiştir. Yakında kanun tasarısı huzu
runuza gelecektir. Binaenaleyh gündeme 
alınmamasını ve Komisyonda kalarak bunun gö
rüşülmesinin Hükümet teklifinin gelmesine bı
rakılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, îçtüzükün 36 ncı 
maddesi, şöyledir: «Komisyonlara havale olu
nan bir tasarı veya teklifin, verildiği günden 
engeç bir buçuk ay içinde Kamutaya gönde
rilmesi gerektir. Komisyon bu süre içinde gö
rüşmeyi sonuçlandırnıazsa, gerekçesini Kamu
taya bildirir. 

Böyle yapılmazsa, tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını istemek, 
1 lükümetin veya sahiplerinin hakkıdır. 

Bir komisyon tarafından başka bir komis
yona havale olunan mesele on gün içinde 
başarılmalıdır. Buna imkân olmazsa gerekçesi 
bildirilir». 

Son fıkra başka bir durumu ifade et-

— 19 — 
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inektedir, Bu son fıkradan evvelki .fıkra hü
kümlerine göre bir buçuk ay içinde Komisyon, 
l)iı önergeyi müzakere edip bir sonuca bağlıya
caktı. Şayet bağlıyamazsa Kamutaya bildirile
cekti. Aradan, 1,0 aydan çok fazla bir zaman 
geçmesine rağmen komisyonca bu, ne intaç 
edilmiş, ne de. Kamutaya bunun neden gecikti
ği, lehir olunduğu sebebi bildirilmiştir. 

Binaenaleyh, önerge sahibinin gündeme alın
ması talebi yerindedir. 

Bu madde hükmüne göre bu haklı olan ta
lep veçlıi üzere bu teklifi gündeme alacağız. 

Evvela gündeme alınmasını tensip'buyuran 
arkadaşlar lütfen işaret etsinler... (lündeme alın
ması kabul olunmuştur. 

Şimdi teklifi okutacağını, ondan sonra, Büt
çe Komisyonu namına söz istiyorlar, onun söz
cüsüne söz vereceğim. (Aksini reye koymadınız 
Keşleri). 

Müsaade buyurun, ekseriyet olup olmadığın
da tereddüt hâsıl olduğunu söylüyorlar. 

Böyle bir tereddüt var mı arkadaşlar? (Ha
yır, yalnız aksini reye koymadınız sesleri). 

Müsaade buyurun, efendim. Bu teklifin gün
deme alınmasını kabul edenler işaret buyur
sunlar... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

(İHLÂL BAYATI (istanbul) •- Reye koyma
ya ne hacet? îştüzük'te sarahat olduktan sonra. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsüne 
söz veriyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) —-• Arkadaşlar; Gündeme 
alınmasını kabul buyurduğunuz bu kanun tek
lifi. ilkokul başöğretmenleriyim ilçeler başöğ
retmenlerinden Millî Eğitim işyarlığı yapanla
ra zam yapılmasına aittir. 

Esasen arkadaşımın da buyurdukları gibi 

4. — SORULAR 

2. - Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Anhdt/u. Maııavnat ve Serik Hedefinin sulu
ma işleri ve Burdur - Antalya teren hattının 
fi eriye bırakılması sebebi ile pamuk ve susam 
istihsali hakkında Bayındırlık, Ekonomi ve Ta
rım fiakafrıhklarından sözlü sorusu. 

BAŞKAN —- Soru sahibi arkadaşımız bura
da mı? 

H ASÎ 11 KAPLAN (Antalya) -- Başkamın! 

2 .1947 O : 1 
nihayet umumi bütçeyi ilgilendiren bu işin ten-
sip buyurursanız evvelâ Bütçe Komisyonuna 
gidil) tetkik edilmesi ve ondan sonra Kamutaya 
arzı muvafık olur. 

BAŞKAN - - Önerge sahibi.' 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOULl (Trab

zon) Sekiz bin küsur başöğretmenin makam 
ücretlerinin artırılmasına taallûk eden teklifi 
gündeme almak suretiyle göstermiş olduğunuz 
şefkat ve sıyanete arzı teşekkür ederim. 

Yüksek Heyetinizce alman bu kararın bir 
büyük mânasını da belirtmek isterim ; bu da ; 
komisyonlardaki arkadaşlarımız ki. Yüksek He
yetinizin salâhiyetiyle çalışmaktadır. Ammeye 

I taallûk eden hizmetlerede artık bundan sonra 
İçtüzük'ün gösterdiği tarifat dairesinde vazife
lerini yaparlar. 

Bütçe Komisyonuna gönderilmesi hususunda 
ileri sürülen noktai nazara iştirak ediyorum. 

Sözüm bukadardır. 
BAŞKAN — İçtüzük'ün 36 ncı maddesi tek-

i lif sahibine, bu teklifinin, Kamutayda müzake-
' re edilmesini istemek hakkını vermektedir. Bu 
! usule göre burada müzakere edilecek ve, karar 
i alındıktan sonra tab, ve tevzi edilecek ve önü-
| müzdeki gündeme alınacaktı. Tüzük'ün hükmü 

budur. Bu kabil hâdiseler tekerrür etmediği için, 
bu mesele üzerinde alacağımız karar badema bu 

I gibi işler hakkında prosedür olacaktır. Bu tek-
i lifi Bütçe Komisyonu istemektedir. Teklifin 

Yüksek Heyetinizde müzakeresi kararlaştırıldığı-
i gına göre, Bütçe Komisyonuna verip vermemek 
i Kamutay'm hakkıdır. 
i Şimdi oyunuza müracaat ediyorum. Önerge-
'. nin Bütçe Komisyonuna verilmesini kabul eden-
| 1er... Etmiyenler... Bütçe Komisyonuna veri I-
i mistir. 

VE CEVAPLAR 

| Soru sahibi gelmemişse, bendeniz takabbül edi
yorum. Arkadaşlar hazırsa cevaplarını versin
ler. 

BAŞKAN —- Sorunun takabbül edilmesi hak-
| kında, İçtüzük 'te bir hüküm yoktur. Gensoru 
| hakkında hüküm var. Binaenaleyh ir. soru düş-
l muştur; arzu ederse soru sahibi veyahut arkada-
| şımız burada olmadığına göre zatıâlileri bir 
| defaya mahsus olmak üzere bu soruyu tekrar 
i sorabilir. 

— 20 -
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Gündemde Vakıflar Bütçesi vardır. Fakat 

Bütçe Komisyonundan henüz gelmemiştir. Binae
naleyh, gündemde görüşülecek başka işimiz yok-

3. — Eskişehir Mületvekili Kemal Zeytinoğ
lu'nun Eskişehir'in Belediye Başkanının yıllık 
raporu hakkındaki sorusu ve İçişleri Bakanı Mü
nir Hüsrev Göle'nin yazılı cevabı. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara 

12 . XI . 1947 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili 

K. Zeytinoğlu 

Eskişehir Belediye Meclisinin son içtimain-
da başkanın yıllık mesai raporu mürettep âza 
adedinin ekseriyetiyle tasvip edilmemiştir. 

Belediye Kanununun 76 ncı madesi gere
ğince keyfiyetin rapordaki izahat ve müzake-
ratı aynen ihtiva eden zabıtname ile birlikte, 
İçişleri Bakanlığına bir mazbata halinde işarı 
icabettiğine ve bu hâdise etrafında başkaca şi
kâyetler de vâki olduğuna göre Eskişehir Be
lediye Meclisinin ademi kifaye kararı hakkın
da bugüne kadar ne gibi muamele cereyan et
miştir ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . XI . 1947 gün ve Genel Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 2121/1347 sayılı yazılarına 
ilişik olarak gönderilen Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Belediye Baş
kanlığı yıllık, raporu hakkındaki yazılı soru 
karşılığı aşağıda sunulmuştur. 

Soru konusu; Eskişehir Belediye Meclisinin 
son içtimaında Başkanın yıllık mesai raporu 
mürettep âza adedinin ekseriyetiyle tasvip e-
dilmemiş olduğuna, Belediye Kanununun 76 
ncı maddesi gereğince keyfiyetin rapordaki 
izahlar ve müzakeratı ihtiva eden zabıtname 
ile birlikte İçişleri Bakanlığına bir mazbata ha
linde iaşrı icabettiğine ve bu hâdise hakkında 
başkaca şikâyetler vâki olduğuna göre Mecli
sin bu ademi kifaye kararı üzerine ve Başkan
lıkça ne gibi işlem yapıldığına taallûk etmek-

2.1947 O : İ 
I tur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
| Oturuma son veriyorum. 
i Kapanma saati: 15,16 

• • i • • 

| tedir. 
Bu olayın daha önce Eskişehir'de çıkan Ses-

ışık gazetesinde yayınlanması ve ayrıca Bele
diye Meclisi Üyelerinden bazılarının imzasını 

j havi olarak Bakanlığa bildirilmesi üzerine Ba-
I kanlık Valilikten bu işe ait Meclis tutanak ör

neklerini istemiş ve bunlar üzerinde yaptığı in
celemelerden şu sonuçlara varmıştır. 

Belediye Başkanının yıllık faaliyet rapo
runun okunduğu Belediye Meclisi toplantısına 
21 üye katılmıştır. 21 üyeden 8 i Başkanın ki
fayetsizliği ve 10 u da yeterliği hakkında oy 
vermiş, 3 üye çekinser kalmıştır. 

Belediye Kanununun 76 ncı maddesinde 
(Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin 
ekseriyetiyle kâfi görmezse keyfiyet raporda
ki izahat ve müzakeratı aynen ihtiva eden za
bıtname ile birlikte müntehap reisvekili tara
fından vilâyet merkezi olmıyan yerlerde va
liye, vilâyet merkezi olan yerlerde Dahiliye 
Vekâletine mazbata ile işar olunur. Bu işar üze
rine vilâyet veya vekâlet hakemdir. Belediye 
meclisinin ademi kifaye kararı kaza belediye 
reisi hakkında vali, vilâyet belediye reisi 

I hakkında Dahiliye Vekili tarafından tasvip 
edildiği takdirde belediye reisi infisâl eder.) 
denilmektedir. 

Eskişehir Belediye Meclisinin mürettep üye 
sayısı 34 tür. Şu hale göre belediye başkanı 
hakkındaki kifayetsizlik kararının bu sayının 
enaz yarısından bir fazlası olan 18 oy ile veril
miş olması halinde Bakanlığın hakemliğine 
müracaat zarureti mevcut bulunmaktadır. Baş
kan hakkında 18 değil 8 üye kifayetsizlik oyu 
vermiş olduğuna göre, hadise Bakanlığın ha
kemliğini icabettirecek mahiyette görülme
miştir. 

Bununla beraber Bakanlığımız konu üzerinde 
önemle durmuş, kifayetsiz iddialarının mahiye
tini ve belediye başkanının durumunu incelemek 
üzere mahalline bir mülkiye müfettişi gönder
miştir. 

Saygı ile arzederim. 
İçişleri Bakanı 

Münir Hüsrev Göle 



r o oo 

T. B. M. M. Banmevi 


