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'UTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 1 

Belediye geliri hakkındaki kanun tasarı
sının, Maliye, Bütçe ve İçişleri Komisyonların
dan ayrılacak onar üyeden kurulu 30 kişilik Ge
çici bir komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Haindi Şarlan'm İçtüzük'-
üıı bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Konya Milletvekili Hulki Karagülle'nin, buğ
day ve emsali hububat fiyatlarının dış piyasala
ra göre ayarlanması hakkındaki sözlü sorusuna 
Başbakan Hasan Saka cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Faik Seler'in, bağ ve bah
çeleri soğuktan zarar görenlere yapılacak yar
dıma Ürgüp İlçesinin dâhil olup olmadığına dair 
olan sözlü sorusuna, Ticaret Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp cevap verdi. 

1. -— Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Antalya, Manavgat ve Serik ilçelerinin sulama 
işleri ve Burdur - Antalya tren hatmin geriye 

Tasarı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanunu

na ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci madde
si hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uzatılması 
hakkında kanun tasarısı (1/279) (Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklifler 
2. — İdareci Üyeler Kurulunun, 1757 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi (2/79) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

o. — İdareci Üyeler Kurulunun, ^L'fö ve 4440 
sayılı Kanunlara ek kanun teklifi (2/80) (Büt
çe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
4. — İstanbul. Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Ka-

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 
Devlet işlerinin teftiş ve kontrolüne dair olan 
sözlü sorusu, Başbakanın teklifi üzerine başka 
Birleşime bırakıldı. 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, 
Eskişehir Elektrik santirali hakkındaki sözlü 
sorusu da, soru sahibinin hazır bulunmamasın
dan, gelecek Birleşime bırakıldı. 

15 . XII . 1947 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

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

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

bırakılması sebebiyle pamuk ve susam istihsali 
hakkındaki sözlü sorusu Bayındırlık, Ekonomi 
ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/245) 
(Gündeme); 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/255) (Gündeme); 

(i. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısiyle İdareci Üyeler Kurulunun, Bü
yük Millet Meclisi 1947 yılı Bütçesinden Millî 
Savunma Bakanlığı 1947 yılı Bütçesine aktarma 
ve Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1947 yılı 
bütçelerinde değişiklik yapılmadı hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/271. 2/75, 70, 77) (Gündeme): 

4. — SORULAR 

2. — HAVALE EDÎLNE KAĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

« 9 » » 

BAŞKAN —, Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — iiayn iyelerden bazüurına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı V. 
F. F. Düşünse] 

Aydın Milletvekili Emin Arkaym 1 ay, hasta 
olduğu için, 10 . XII . 1947 tarihinden itibaren. 

Aydın Milletvekili Dv. Mazhar Germen 1 ay, 
hasta olduğu için, 10 . XII . 1947 den itibaren. 

Elâzığ Milletvekili Fuad Ağralı 2 ay, hasta 
olduğu için, 5 . XII . 1947 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven 2 ay, özür
lü olduğu için, 2ö . XI . 1947 tarininden itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 2 ay, 
hasta olduğu için, 11 . XII. . 1947 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —- Şimdi ayrı ayrı okuyarak oyu
nuza sunacağım. 

Aydın Milletvekili Emin Arkaym 1 ay, hasta 
olduğu için, 10 . XT1 . 1947 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —- Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Dr. Mazhar Germen 1 ay, 
hastalığına binaen. 10 . XII . 1947 den itibaren. 

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

Elâzığ Milletvekili Fuad Ağralı 2 ay, hasta 
olduğu için, 5 . XTT . 1947 tarihinden itibaren. 

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

Hakkâri Milletvekili Selim Seven 2 ay, özür
lü olduğu için, 25 . XI . 1947 tarininden itibaren. 
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KAMUTAYA SUNUŞLARI 

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

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 2 ay, 
hasta olduğu için, 11 . XII . 1947 tarihinden iti
baren. 

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

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Dilekçe Komisyonunun :J5 . IV . 1945 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2021 sayılı 
kararın Keımutayda görüşülmesi hakkındaki 
önergenin geri verilmesine dair önergesi (4/158) 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun 25 . IV . 1945 tarih 

ve ol sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 2024 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesi hakkın
daki 21 . V . 1945 tarihli önergemi geri alıyo
rum. Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
rica. ederim. 

10 . XII . 1947 
Bingöl Milletvekili 

Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — Önergeyi geri veriyoruz. 

3. — idareci t)'yeler Kurulunun, 3135 ve 4140 
sayılı kanunlara ek kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/159) 

12 Aralık 1947 
Yüksek Başkanlığa 

.')lo5 ve 4440 sayılı kanunlara ek kanun tek
lifinin geri verilmesine yüksek müsaadelerinizi 
dilerim. 

îdareci Üye 
M. öker 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı I 
(Jcvik'in, Eskişehir Elektrik santrali hakkında j 
İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tara
fından sözle açıklanmasını arz ve teklif ederiz. 

1. — Eskişehir Klektrik santrali için mu
bayaasına lüzum görülen biri 250 diğeri 500 
beygir kuvvetinde Burmeister tipinde iki Dizel 
grupuııu bir ithalâtçı tacir 100 000 Türk lirası
na. teklif etmiş olduğu halde neden dolayı aynı 
motörler diğer bir tacirden 50 000 lira fazla-
siyle mubayaa edilmiştir. 

2. - - Yine Elektrik santrali için mubayaası
na lüzum görülen 1155 beygir kuvvetindeki 
Mirles tipindeki motorun 120 000 liraya satıl
ması bir ithalâtçı tarafından teklif edilmiş ol
duğu halde neden dolayı aynı motor diğer mo-
lörleri satan tacirden 200 000 liraya alınmıştır. 

•'!. - Kendisinden 200 000 liraya motor sa-
tmalmmış olan vatandaşla belediye arasında 
yapılan sözleşmede bu aletin Temmuz 1946 so
nunda santralde monte bir halde teslimi muka
vele edilmiş ve mütaahhit aradan bir buçuk 
seneden fazla bir zaman geçmesine rağmen bu 
taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu için mu
kavelede yazılı teehhür cezasından dolayı be
lediye ile mütaahhit arasında 195 000 liralık 
bir ihtilâf hâsıl olmuştur. 

Esas mukavelede sözleşmenin tatbikından 
doğan ihtilâfların hakem yolu ile hallolunacağı 
yazılı olduğu için iş hakeme havale edilmiş, ha
kem heyeti de İngiltere'den taahhüt mevzuu 
olan motorun gönderilmemiş olmasını mücbir 
sebep addederek Belediyenin 195 000 liralık 
tazminat iddiasını reddettiği gibi Belediyeyi 
ayrıca 12 000 lira hakem ücretini ödemeye 
mahkûm etmiştir. 

Halbuki İngiltere'deki fabrika teklifi yapan 
ithalâtçıya !•> . IV . 1946 tarihinde yolladığı bir 
telgrafta 1946 senesi Eylül ayından evvel tes
lim edemiyeceğini mukavelenin akdinden evvel 
bildirmiştir. 

İzahtan vareste olduğu üzere mücbir sebep, 

akdin yapıldığı esnada tarafların malûmu olnıı-
yan ve bilâhara zuhur ederek akdin yapılma
sına imkân bırakmayan hallerdir. 

Halbuki mütaahhit, fabrikanın o . IV . 
1946 tarihli telgrafiyle Eylül 1946 tarihinden 
evvel alternatörün gönderilemiyeceğini bilmiş 
olmasına göre akdin yapılacağı sırada bildiği 
bu hali mücbir sebep olarak ileri süremez. 

İş hakeme verilmeden evvel mütaahhidin 
bu hale vâkıf olduğuna belediyece ıttıla hâsıl 
olduğu halde belediye başkanının bu ciheti ile
ri sürmesi halinde ihtilâfın belediye lehine halli 
gayet tabiî iken neden dolayı ihtilâf ve dâva
nın esasına müessir olan bu müdafaa hakem 
heyetine bildirilmemiş ve aleyhte hüküm veril
mesine sebebiyet verilmiştir. 

4. — Esas mukavelede mütaahhide avans 
verileceği hakkında bir hüküm yoktur. Hal
buki Belediye Meclisinin tasvibine arzolunmı-
yan tahkim mukavelenamesinde mütaahhide 50 
bin lira avans verilmesi kararlaştırılmıştır. E-
sas mukavelenin herhangi bir zaruret yüzün
den tadili veya bir hüküm ilâvesine zaruret hâ
sıl olsa bile tadil veya ilâve olunan hükmü be
lediye meclisine bildirerek muvafakatini almak 
lâzımgeldiği halde neden dolayı bu esaslı kaide
ye riayet olunmamıştır? 

5. --- Bu haller dolayısiyle belediye meclisi 
yapığı ilk toplantısmda reisin okuduğu rapo
ru kâfi görmiyerek mürettep adedinin ekseri
yeti ile kifayetsizlik daha açık bir ifade ile iti
matsızlık kararı vermiş olmasına göre Bakan
lık vakıayı bir tahkik mevzuu olarak mütalâa 
etmek kararında mıdır? 

Eskişehir Milletvekili 
İsmail Hakkj Çevik 

İÇ İŞ [VERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim, sayın arkadaşımın 
bu sorularını bu Birleşimde maalesef cevaplan
dıranı lyacağım. Sebebi: Bir müfettişimiz bu 
mevzuu mahallinde incelemektedir. Henüz ken
disinden bir netice elde edemedim. Elde etlik
ten sonra cevaplandıracağım. 

Bu ayın 29 ncu Pazartesi günü cevaplandır
mak üzere geri bırakılmasına müsaadelerinizi 
rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

— 38 
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.V. — Maraş Milletvekili Emin Soysal" in, 

• Hurm İlkokul öğretmenlerinin abtmurlıkları ay
lıklar hakkında Millî Eğitim Bakanlğndan söz
lü sorusu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SÎRER (Sivas) — Maraş Milletvekili Emin 
Soysal'm sualini cevaplandırmak üzere huzu
runuza çıkarken sualin saikı olan durum dola-
yısiyle üzüntü içerisinde olduğuma arzederim. 

BAŞKAN — Müsaadenizle önce sözlü soru 
önergesini okuyalım : 

11 . X I I . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

10. XI I . 1947 tarihli Sonposta gazetesinde 
Bursa İlkokul öğretmenlerinin iki aydanberi 
maaşlarını alamadıkları yazılmaktadır. Bu ha
ber doğru mudur? Doğru ise sebebi nedir? ve ne 
gibi çareler düşünülmektedir? Millî Eğitim Baka
nının sözlü açıklamada bulunmasını saygı ile ri
ca ederini. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Sivas) — Hakikaten Bursa Vilâ
yetimizde ilkokul öğretmeni arkadaşlarım
dan bir kısmı bir aya, bir kısmı da iki aya ait 
aylıklarını alamamışlardır. Bu hal diğer bir 
vilâyetimizde dahi vâkıdır. Niğde'nin Arapsun 
ve Nevşehir kazalarındaki öğretmenler de ay
lıklarını alamamıştır. Bunlar da tedahülde 
kalmamıştır. Bu suretle zaman zaman, yer 
yer" öğretmen aylılarının tedahülde kalma
sının sebebi, vilâyet özel idareleri gelirlerinin 
hizmetleri ve vecibeleri karşılıyamamaları ve 
bütçelerinin açık bırakmasıdır. Bunu kapat
mak için umumi Devlet bütçesinden vakit va
kit yardımlar yapılmaktadır. Netekim bu sene 
Devlet Bütçesinden özel idarelere yapılan yar
dımların yekûnu 36 milyona baliğ olmuştur. 
Şimdi incelenmekte bulunan ve huzurunuza ge
tirilecek olan 1948 yılı bütçesinde vilâyetlere 
yardım için 34 milyon liralık bir tahsisat 
konmuştur. Şu anda tedahülde kalmış olan 
aylıkları verebilmek için çarşamba günü gün
deme girecek olan Münakale Kanununda 
ödenek vardır. O tasarı kanuniyet iktisap et
tikten sonra bu ödenekle vilâyetlere gereken 
yardımlar yapılacak ve tedahülde kalmış olan 
avlıklar da verilecektir. 

Devlet Bütçesinin tediye intizamı, Cumhu
riyet İdaresinin bir başarısıdır. Bu bütçeden 
aylık alan Devlet memurlarının aylıklarının 
tedahülde kalmış olduğunun misalini bendeniz 
hatırlamıyorum. Ay başında olsun, ay sonun
da olsun maaşlı ve ücretli memurlar daima 
muntazaman aylıklarını almaktadırlar. Bun
lara karşılık Özel İdarelerden aylık alan vazi
felilerin bu suretle aylıklarının tedahülde kal
ması, demin de arzettiğim gibi, yıllardanbe-
ri yer yer, zaman zaman tesadüf ettiğimiz bir 
vakıadır. Bilhassa özel idarelerden aylık alan 
personelin dörtte üçünü öğretmenler-teşkil et
mektedir. Bu arkadaşların aylıklarının bu su
retle tedahülde kalması onları sıkıntı ve teessü
re düşürmektedir. Bundan dolayı Yüksek Mec
lisin ilhamına ve direktifine istinadederek Hü
kümetiniz kati şekilde bu meseleyi halletmek 
için icabeden tedbirleri pek kısa zamanda ar-
zedecek ve bunun mütevakkıf bulunduğu ka
nunu istihsal edecektir. 

İlkokul öğretmenlerinin aylıklarını Devlet 
Bütçesine almak suretiyle önemli bir mesele 
önümüzdeki kısa müddet içerisinde halle ikti
ran ettirilirken özel İdarelerin durumlarını 
ıslah etmek, bunların gelirlerini, vecibelerini 
karşılıyacak hale getirmek de ehemmiyetlice 
üzerinde durulması iktiza eden bir mesai konusu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükümetin bu 
konu üzerinde de çalışmakta bulunduğunu ar
zederim. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş

lar; Bursa İli öğretmenleri iki aydanberi maaş 
alamamaktadırlar. Bu muhterem ve fedakâr 528 
öğretmen :>4900 millet çocuğunu yetiştirmekte
dirler. Bir taraftan Devletçe büyük demokrasi 
iııkilâbı yaparken diğer taraftan demokrasinin 
asıl temel yapısiyle uğraşan bu fedakâr ele
manlarımızın yer yer maaşsız kalmalarının, bil
hassa böyle bir zamanda ne kadar acıklı ve mâ
nevi sonuçları itibariyle zararlı olacağını tak
dir buyurursunuz. 

İnsan böyle bir durum karşısında şu soru
yu sormaktan kendini alamıyor: Bursa Vilâ
yetinde polisler, mahalle bekçileri, mübaşirler 
de maaş alamamışlar mıdır? Keza Bursa Vilâ
yetinde Valinin özel muhasebe müdürü ve me
murları da maaş alamamışlar mıdır Hattâ Va
li maaş almıyor mu Eğer bunlar alıyorlarsa, 

- 3 9 -



B : 17 15.1 
ya niçin öğretmenler maaşsız kalmışlardır? 
Benim kanaatımca Bursa Vilâyeti muallimle
rine iki ay maaş veremiyeeek bir vilâyet değil
dir. Bunun ölçüsüz, plânsız hesapsız bir idare 
işi tarzının neticesi olduğuna kaniyim. 

Hükümetin bu ölçüsüz ve hesapsız harekete 
son vermesini ve ona göre muhterem muallim
lerimizi böyle mahallî ve keyfî tesirlerden kur
tarmasını istemek hakkımızdır. Başkasının öl
çüsüz hareketlerinin cezasını mütemadiyen mu
allimler mi çekecektir 25 yıldanberi yer yer 
bu haller oluyor. Bu işi artık halletmenin za
manı gelmiştir. Bu misalleri çoğaltmadan ve 
böylece sarsıntılı hareketlere meydan verme-
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m ek için 1948 başından itibaren umumi mu
vazeneye alarak muallimlerimizi de diğer me
murlarımız gibi cemiyetin genel mukaddera
tına tâbi tutmak yerinde olur kanaatmdayım. 
Aylardanberi beklediğimiz kanunu artık Mec
liste görmek istiyoruz. Aksi takdirde muallim
lerin hayat ve maişetlerini böyle ölçüsüzlükle
re bırakamayız. Zira bu iş memleketin istikbali 
demektir. 

BAŞKAN — Gündemde başka işimiz kal
mamıştır Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 15,18 

T. B. M. M. Banm4vi 


