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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Meclis Başkam Gl. Kâzım Karabekir'in vefat 
ettiği bildirildi ve beş dakika ayakta saygı du
ruşu yapıldı. 

Rahmetlinin hâtırasına hürmet olmak üzere 
Birleşimin 30 .1 .1948 Cuma gününe bırakıl
ması münasip görüldü. 

Başkan Vekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Samsun Milletvekili 

R. Karadeniz N. Fırat 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uras 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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8 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu

nanistan Kıralhğı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 

hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma Komisyonları raporları (1/232) ((Umdeme); 

1948 O : 1 
!). — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1943 yılı kesinhesabma ait rapor ile bilançonun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/156) (Gün
deme). 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

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

BAŞKAN — • Oturum açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —- Büyük Millet Meclisi Başkanı Gl. Kâ
zım Karabekir'in ölümü münasebetiyle gelen ta-
ziyet telgrafları 

BAŞKAN — Müfredatı okunacaktır. 

— İngiltere Avam Kamarası Başkanından, 
— İngiltere Parlâmento Heyeti ve Parlâmen

tolar Birliği adına George Matlıcrs den 
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Hayri Anteblioğlu : Veteriner Fakültesi Öğ

renci Derneği Başkanı (Ankara), 
Fnver Bostancı : Ankara Üniversitesi Talebe 

Birliği Başkanı (Ankara), 
Elâzığ Kültür Derneği : (Ankara), 
Ali Kemal Yiğitoğiu : Türkiye Ormancılar 

Cemiyeti Başkanı (Ankara), 
Fen Fakültesi Öğrencileri : (Ankara), 
Suphi Bedir Uluc : Hatay Milletvekili (An

talya), 
Ziya Evren : Halkevi Başkanı (Aydın), 
Abdurrahman Akkun : C. H. P. ve İdare 

Kurulu Başkam (Aydın), 

liifat Günaydın : Belediye Başkanı (Aydın), 
Fazlı Güleç : Vali (Balıkesir), 
Dr. Muammer Yaşıt : C. H. P. İl Başkanı 

(Balıkesir), 
Suphi Menteşe : Belediye Başkanı (Bitlis), 
İsmail Tarhan ve ar. : C. H. P. Başkanı 

(Bozdoğan), 
Mustafa (Jakiroğlu : C. H. P. İlce İdare Ku

rulu Başkanı (Burhaniye), 
liifat Korkmaz : C. H. P. İlce İdare Kurulu 

Başkanı (Ceyhan), 
Ahmet Çökelez : Belediye Başkanı (Çal). 
Kâzım Demirer : Vali (Edirne), 
Tahsin Şipka : Belediye Başkanı (Edirne), 
Hasan Karadayı : C. H. P. Başkanı (Edirne), 
H. Yurdalan : Belediye Başkanı (Erzurum), 
Sait Karamanoğlu : Belediye Başkanı (Eski

şehir) , 
O. 11. P. İl îdare Kurulu Baş-

D. P. ti İkinci Başkanı 

Bekir Karaca 
kanı (Eskişehir), 

Dv. Ekrem Baysal: 
(Kskişehir), 

Baki : Ticaret Odası Başkanı (Fatsa), 
Enver Koçak : O. H. P. îl Başkanı (Gazian-

teb), 
Ali ülgen : Donanma Komutanı Koramiral 

(Gölcük), 
Ahmet Özbilge ve ar. Belediye Başkanı (Gö

nen), 
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Süleyman Beke ve ar. O. H. P. Başkanı (Gör

des), 
Ali Dikmen ve ar. Kocaeli Milletvekili (Hen

dek), 
Mustafa Sönmez : C. 11. P. Başkam (islâhi

ye), 
Rifat Cansu : Belediye Başkanı (İpsala), 
Fahrettin Kerim Gökay : C. TT. P. tdare Ku

rulu Başkanı (istanbul), 
Fahrettin Kerim Gökay : Yeşilay Genel Baş

kam (İstanbul), 
Muzaffer Aşkın : Millî Türk Talebe Birliği 

Başkanı (istanbul), 
Hasan Derman : Eczacılar Derneği Başkanı 

(istanbul), 
Sedat Simavi : Gazeteciler Cemiyeti Başka

nı (istanbul), 
Talha Ermiş : istanbul Teknik Üniversitesi 

Talebe Birliği Başkanı (istanbul), 
Tevfik Taylan : istanbul Teknik Üniversitesi 

Rektörü (istanbul), 
Necip : İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği 

Başkanı (istanbul), 
Salamon Adato : istanbul Milletvekili (is

tanbul), 
Hanri Soriano : Musevi Cemaatı Reisi (istan

bul), 
Feyyaz Eronat : Yüksek Ekonomi ve Ticaret 

Okulu öğrenci Derneği Genel Kurul Başkam (iz
mir), 

Karşıyaka Lisesinden yetişenler Derneği : 
(izmir), 

Ali Abdurrazak : Belediye Başkan V. (Kara-
köse), 

Ali Sandıkçı ve ar. Belediye Başkam (Kara
man), 

Muhtar Kerukçu : Kaymakam ve Belediye 
Başkam (Karlıova), 

Necmettin Fevzioğlu O. II. P. İl tdare Kuru
lu Başkanı (Kayseri), 

İbrahim Ergüven : Belediye Başkanı (Kay
seri) , 

İsmail Haznedar ve ar. : Belediye Başkanı 
(Kemaliye), 

Ahemt Göksoy : Belediye Başkanı (Keşan), 
Hilmi Kaya : Belediye Başkanı (Kızılcaha

mam), 
Nuri Kara : C. II. P. Başkanı (Kütahya), 
Hasarı Kudrettin Balkan : Belediye Başka

nı ve Kaymakam (Lalapaşa), 
Hasan Güııay : C. H. P. Başkanı (Lalapaşa), 
Lûtfi Sayman : C. H. P. il idare Kurulu Baş

kanı (Malatya), 
Sait Fırat : Belediye Başkanı (Malatya), 
Ali Gürgen : Belediye Başkanı (Meriç), 
Veysel Ankol : O. İT. P. il idare Kurulu 

Başkanı (Mersin), 
Ziya E raydın : Eski Mersin Milletvekili 

(Mersin), 
Şefik Bıeıoğlu : içel Valisi (Mersin), 
Abidin özmen : Eski Genel Müfettiş (Mu

danya ), 
Hüsamettin Soylu : C. II. P. İlce İdare Kuru

lu Başkanı (Niğde), 
Cemal Tacıoğlu : C. II. P. İlce idare Kurulu 

Başkam (Özalp), 
Haindi Kocabay ve ar. : C. H. P. Başkam 

(Sivas), 
Rebii Karatekin : Vali (Sivas), 
Öğretmenler Derneği Başkanlığı (Sivas), 
Tevfik Urguncuoğlu : C. H. P. İlce Idai'e 

Kurulu Başkanı (Tire), 
Adil Baltalı ve ar. : C. H. P. Başkanı (Urla), 
Hakkı Kesin ve ar. : Kaymakam (Uzunköp

rü), 
Celâl Koşor : (Vezirköprü), 
Hüsnü Uğurol ve ar. : Kaymakam (Yalova), 

Ahmet Balanan ve ar. : Donduran Köyü Muh
tarı (Yenipazar), 

Ali Remzi Gürsoy : C. H. P. ve Belediye Baş
kanı (Yenipazar), 

Altıok .- Vali (Zonguldak), 
Reşat Tanyeri : C. H. P. Başkanı (Zongul

dak). 
BAŞKAN — Bu taziye telgraflarına karşı 

taziyetlerimizi Büyük Millet Meclisi adma ri
yaset makamı yapmıştır. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi 

BAŞKAN — Şimdi, açılmış olan Meclis Baş
kanlığı seçimine geçiyoruz, 

Evvelâ oyları ayıracak arkadaşlar için kura 
çekiyorum. 

Lûtfi Aksoy (Sinob), Emin Halim Ergun 
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(Ankara), Dr. Memduh Necdet Otaman (Mani
sa) (Hasta sesleri), Hacim Çarıklı (Balıkesir). 

Şimdi de oy toplama için ad çekiyorum. 
Kocaeli seçim bölgesinden başlıyoruz. 
(Kocaeli seçim bölgesinden oylar verilmeye 

başlandı). 
BAŞKAN — Meclis Başkanlığı seçimine oy 

vermemiş arkadaşımız var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

3. — GEÇEN TUTANAĞIN DÜZELTİLMESİ 

BAŞKAN — Sabık zabıt hakkında Ekrem 
Oran'a söz veriyorum, buyurun. 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim, 
23 . I . 1948 e ait birleşim tutanağının 78 nci 
sayfasında, Afyon Milletvekili Aldoğan'ın Mil
letvekilliği dokunulmazlığının ref'ine taraftar 
olmadığım halde, diye bendenizin beyanatım 
geçmiştir, halbuki bendeniz ref'ine taraftardım 
ve zaten komisyon raporuna da bu suretle mu
halefet ettim. Binenaleyh bunun bu suretle tas
hihini rica ediyorum ve bunun için söz almış 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — O suretle tashih yapılacaktır. 

2. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'-
nin, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesinin 
geri verilmesi hakkında önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun beş sayılı Haftalık Ka

rar Cetvelindeki 28 . VIII . 1947 tarih ve 385 
numaralı Kararın Kamutayda görüşülmesi hak
kındaki 12 . II . 1947 tarihli takririmi geri alı
yorum. Lâzımgelen işlemin yapılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
M. Sadık Eti 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir, geri veriyo
ruz. 

3. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin toplamındaki 12 000 liralık fazla
lık hakkında Bütçe Komisyonu Başkanlığı tez
keresi 

Yüksek Başkanlığa 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret

li cetvelin yekûnunda 12 000 liralık bir fazla
lık görülmektedir. Bunun da Kamutayca ka
bul edilen bir önergeye göre Başbakanlık büt
çesinden indirilen 12 000 liranın (A) işaretli 
cetvel yekûnuna inikas ettirilmesinden ileri gel
diği yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. Bu 
maddî hatanın usulüne göre düzeltilmesini say
gı ile arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Mardin Milletvekili 

Ali Rıza Ereni 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankanı) — Sayın arkadaşlar; 1948 
yılı bütçesini müzakere ederken Başbakanlık 
Bütçesinden 12 bin liralık tahsisatın indiril
mesi bir arkadaşımız tarafından teklif edilme
si üzerine bu miktar Başbakanlık Bütçesinden 
indirilmişti. Binaenaleyh bu bütçelerin yekûnu 
olan genel toplamdan bu miktar indirilmeden 
resmî gazete ile ilân edilmişti, binaenaleyh Yük
sek Tasvibinize iktiran ederse, 12 bin liranın 
indirilmesi suretiyle tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu suretle tashihini kabul 
edenler... Etmiyenler... Tashihi kabul edilmiş
tir. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın köylere dağıtılan gazyağı hakkında 
Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı ve soru sahibi 
Muammer Alakant yoktur. 

Diğer soruya geçiyorum. 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
reğir'in, kâğıt fiyatları halkında Ekonomi Ba
kanlığından sorusu ve E ekonomi Bakanı Cavit 
Ekin'in sözlü cevabı. 

BAŞKAN - önergeyi okutuyorum: 

99 



B : 36 30 . 
20 . I . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Madde 1. — Bugünkü kâğıt fiyatlarımız kar

şısında bile neşriyat ve mevcudiyetlerini muhafa
za etmekte büyük müşkülâta uğramakta bulu
nan gazete ve mecmuaların işlemekte oldukla
rı kâğıt fiyatlarını hükümetçe %60 nispetinde 
bir zam yapılmak tasavvur olduğu söylenmek
tedir. .Bu doğru mudur? 

Madde 2. — Yine bugünkü kâğıt fiyatları
mızdan çok düşük bir durumda olan dış piya
sadan kâğıt getirtmek teşebbüsü karşısında 
hükümet ne düşünmektedir? Buna müsaade et
mek imkânı yok mudur? 

Sayın Ekonomi Bakanının yukarda iki mad
de hakkında Kamutay huzurunda sözlü olarak 
açıklamada bulunmalarını rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

EKONOMİ BAKANI CAVlT EKİN (Di
yarbakır) — Muhterem arkadaşlar; gazete kâ
ğıtlarının fiyatını tesbit konusunda henüz ke
sin bil* karara varmış değiliz. Bu meseleyi bir 
tai'aftau kâğıdın maddei iptidaiyesini teşkil 
eden Selüloz ki, bugün hariçten getirilmektedir. 
fiyatlarının artışı karşısında müessesenin zara
rı zaviyesinden, diğer taraftan gazete ve mec
mualar ehemiyeti i nispette ve büyük bir külfete 
maruz bırakmamak imkânını, sağlama bakımın
dan tetkik etmekteyiz. Teknik elemanlar muhte
lif yönlerden yapmakta oldukları temas ve incele
meleri bitirmek üzeredirler. Pek yakında kesin 
bir sonuca varacağımızı umuyoruz. 

AITMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — Ya
ni neticeyi aldıktan sonramı cevap verecekler? 
Anlamadım! 

EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Bu iş muhtelif yönlerden tetkik edil
mektedir, müessese zaviyesinden, gazete ve mec
muaların durumları ve külfetleri bakımından 
teknik komisyonumuz bu işi incelemektedir, ra
porunu hazırladığı ve hükümete verdiği zaman 
bu kona üzerinde karara varacağımızı arzettim. 
Fiyat meselesini, hariçten ithal imkânlarını hep 
birden gözönünde bulunduracağız. Başka bir 
soruları varsa arzedeyim. 

AITMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) - -
İkinci madde olarak hariçten kâğıt getirmek 
imkânı var mıdır, yok mudur? diye sormuştum. 

. 1948 0 : 1 
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Devam

la) — Muhtelif yönden yapılan tetkikten âci
zane kastım bu idi. Yani bu işi müessese ba
kımından tetkik ettiğimiz gibi gazetelerin ve 
matbaaların büyük bir külfetle karşılaşmaması 
için de tetkikler yapıyoruz dediğim zaman, ha
riçten kâğıt getirmek imkânı sağlanabilir mi, 
sağlanamaz mı hususunun da bir tetkik konusu 
olduğunu arzetmek istemiştim. Bu tetkiklerin 
sonucu alınmış gibidir. Yakında umumi efkâra 
sunacağız. 

BAŞKAN — Başka bir sözünüz var mı 
AI1MKT REMZİ YÜREGİR (Seyhan) - -

Efendim, bir gün tâyin etsinler de neticeyi izah 
etsinler. Bir cevap vermediler. 

BAŞKAN — Yereceğim cevap bundan iba
rettir diyor. Soruya cevap verraemezlik etmi
yor. Bu şekilde cevap veriyor. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) -
Sayın Ekonomi Bakanının izahatından bende
niz bir şey anlamadım. Doğrusunu söylemek lâ-
zımgelirse beyanatı tatminkâr bir şey değildir. 
Bu şekildeki konuşma itriaf mahiyetinde bir 
şey oluyor. Halbuki bugün gazeteler ve mecmu
alar bu fiyat karsısında dahi mevcudiyetlerini 
muhafaza edemiyecek vaziyettedirler. Buna 
rağmen % 60 nispetinde bir zam olacağını söy
lediğim zaman Ekonomi Bakanı var veya yok 
diye bir cevap vermediler. Binaenaleyh bu şa
yiaların esası olduğu anlaşılıyor. Bu da gazete 
ve mecmuaları müşkül duruma düşürecektir. 
Esasen bugün İzmit Kâğıt Fabrikasının çıkar
dığı gazete kâğıdının fiyatı Kanada'dan gelen 
kâğıttan daha yüksektir. Aldığımız malûmata 
göre Kanada'dan İstanbul'a gelen gazete kâğı
dı 47 kuruşa malolmaktadır. 15 kuruş güm
rük olunca 62 kuruş eder. (Dolar mı sesleri) 
Dolar, fakat Türk parası olarak. İzmit Fabri
kası kalite itibariyle düşük kâğıt yapmaktadır. 
500 tabakalık bir top kâğıtta üç renkte ve üç 
kalınlıkta kâğıt çıkarmaktadır, bir tabaka kâ
ğıt 50 santigram olacacağı yerde 55 - 60 san
tigram gelmektedir, fiyatı da 65 - 70 kuruşu 
bulmaktadır. Bu itibarla gazetelerimiz kilo ba
şına 60 kuruş değil 70 kuruş vermektedir. 

Binaenaleyh Hükümet bizim fabrikalarımızın 
mamulâtı olduğu halde hariçten birtakım mad
deler getirmek prensipini kabul etmiştir, şeker, 
çimento, kereste ve saire gibi. Kâğıdın da gelme
si hususunda niçin bize muvazzah bir malûmat 
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vermiyor? Meselâ Kanada'dan getirirsek daha 
yüksek kalite ve daha hesaplı almış oluruz. 

İzmit Kâğıt Fabrikasının fazla masrafını kar
şılamak için Sayın Bakan Devletin, bir milyon 
300 bin lira zarar ettiğini söylemişlerdir. Zarar 
ediyorsa bunu memleketin gazetecisi, mecmua
sı, kitapçısı ödemek mecburiyetinde değildir. 
Yani Devlet fabrikasının yaptığı yüksel: masrafı, 
yüksek maliyeti israf denecek kadar lüks hayatını 
gazeteciler ve mecmuacılar ödemek mecburi
yetinde değildirler. Devlet fabrikasından ge
lecek, mal alacaksınız, başkasından almıyacuk-
sınız, nazariyesi doğru bir şey değildir. Aşa
ğı yukarı Türkiye'de 300 mecmua, 200 gazele 
yani 500 küsur gazete çıkar. Bunların mu-
kaderatı mevzuubahistir; 500 küsur müessese 
bundan istifade etmekte sebeplenmektedir. 
Türkiyede mecmuaeılık, gazetecilik ve kitap
çılık henüz Avrupa, ve Amerika'da olduğu gibi 
yüksek kazançlı bir meslek değildir. Hizmet 
mukabilinde gördüğü nimet azdı i'. Fakat onun 
mânevi cazibesi; memlekete olan hizmeti; hat
tâ gazetecilerin tabiriyle mürekkep kokusu, bu
ralarda çalışan kimseler feragat ve fedakârlıkla 
inkilâp hizmetlerinde, demokrasi hayatında bü
yük hizmetler gören ve diğer kötü propaganda
ları daima karşılamaya çalışan inkilâp esasla
rını, rejim prensiplerini kabul eden her Türk 
gazeteci bu memlekette feragat ve fedakârlıkla 
çalışan kimselerdir. Bu itibarla Hükümetin et, 
ekmek, yağ gibi herhangi bir hayati ihtiyacı 
ucuzlatmaya çalışırken ucuz okutma, kültür 
yayımı yapma imkânlarını da kolaylıkla bah
şedebilmek için kâğıt fiyatları üzerinde de 
mühim tenzilât yapması lâzımdır. Gazete 

okumak, mecmua okumak, kitap okumak, 
ekmek yemek gibi bir ihtiyacı katidir; 
binaenaleyh, herhangi bir suretle haya
tı ucuzlatmaya çalışırken kâğıt fiyatları 
üzerinde ehemmiyetle durmalı ve kâğıt fi
yatım artırmak gibi birtakım müşkülâtla kar-
şılaştırrnamahdır. Temenim, ucuz gazete 
okumak, ucuz kitap temin etmektir. Hiç ol
mazsa Balkanlar derecesinde işi düzenlemeli
yiz. Meselâ, bugün Bulgaristan'da bir gazete 
beş kuruşa. Romanya'da 9.80 santim. Yngosi-
lavya'da 8 kuruş, bizde ise 10 kuruştur. 

Şurasını da arzedeyim ki, bir gazete veya 
mecmuanın satışından hâsıl olan parn tamamen 

kendisine kalmamaktadır. Bir gazele 10 ku
ruş olduğuna, göre bunun eline aşağı yukarı 0 
kuruş kalır. Üç kuruşunu bayie verir, bir ku
ruşunu da beleşçi, mübadeleci alır. Sn hakle 
% 40 ı onlara, % 60 ı ise kendisine kalır. Bil
mem ki bununla da kendi masraflarını karşılı-
yabilir mi? Malûmu âliniz gazetenin kazancı 
demek tiraj meselesi demektir. Bizde en fazla 
tiraj 45 000 dir. Halbuki Bulgaristan'da 
250 000, Yunanistan'da 90 000, Romanya'da 
280 000 ııi ağmaktadır. Tiraj miktarı gazete
ler için daima masrafı karşılama ve kazanç va
si (asıdır. Biz buralardan çok noksanız. Oralar 
bizden çok ilerde bulunuyorlar. Şu halde bu 
kültür ve yayın işlerini propaganda vasıtasının 
tanziminde esas teşkil eden madde kâğıttır. 
Hükümet kâğıt işinde muhakkak suretle bir 
ayarlama yapmalıdır. Yüksek bir fiyat olta
ya atılmamalıdır. Şayet fabrika, zarar ediyor
sa oradaki lüks masrafları indirmelidir. Klor 
ve diğer fabrikaların masraflarının, inşaat 
masraflarının, kâğıt masrafına selüloz ilâve 
edildiğini işitiyoruz. Bu itibarla bir milyon 
200 bin lira zarar etmiş olabilir. Tasarruf ya
pılmalı, maliyet indirilmelidir. Bu suretle mem
lekette fedakârane iş gören, istihbarat, yayın, 
propaganda, işlerimizde mühim ve hakiki bir 
madde olan kâğıt işinin daha esaslı şekilde sağ
lanması üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. 

İzmit Fabrikasının ağır masrafım karşıla
mak için kâğıda zammetmek doğru bir şey de
ğildir. Bu vaziyette memleket hizmeti gören 
müesseseler müşkül vaziyete düşer, hattâ bir 
kısmı da kapanır. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapı
lan seçim sonucunu arzediyorum: 

Oya (290) arkadaş katılmıştır. Kouya Mil
letvekili Ali Fuad Cebesoy (285), İzmir Millet
vekili Şükrü Saraçoğlu (2) oy almışlardır, (3) 
çekinser vardır. 

Konya Milletvekili General Ali Fuad Cebe
soy, yetersayı mevcut olduğundan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. 
(Alkışlar). 

Sayın Başkanımız Ali Fuad Cebesoy'u teb
rik, eder kendilerine başarılar dilerim. Söz 
kendilerinindir. 
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6. — DEMEÇLER 

1. — Konya Milletvekili Gl. Ali Fuad Cebe- ' 
soy'un, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına se- j 
çilmesi münasebetiyle demeci j 

Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Gösterdiğiniz güven ve sevgiye candan te
şekkürler ederim. Yüksek Meclisinizin değerli 
Başkanı General Kâzım Karabekir'in âni ölümü, 
hepimizi içten kederlendirmiştir. Kırk yıllık si
lâh ve politika arkadaşım rahmetli Karabekir'-
den açılan yere muhterem arkadaşlarımın güven 
ve sevgileri neticesi olarak seçildiğim şu anda 
yüreğimi kaplıyan hüzünle karışık iftihar duy
gularımı ifade etmek isterim. Millî rejimimizin 
temeli olan Millet hükümranlığı prensipini da
ha mütekâmil formüller içerisinde tatbik eyle
mek gayretlerini başarı ile devam ettirmekte bu
lunan Büyük Meclisin çok partili parlâmento ha
yatını, milletimizin refah ve saadeti yolunda 
en müessir tedbir olarak benimsediği bir zaman
da Başkanlık ödevinin uhdeme tevdi buyurulma-
sını, şahsım için büyük bahtiyarlık saymakta
yım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi son yirmi beş 
yıl zarfında gerçekleştirdiği inkılâpların siyasi 
istikbalimiz bakımından en manalısını 1945 yı
lından bu yana aldığı tedbirlerle başarmaktadır. 

ikinci Cihan Harbi sonunda, rahat ve hu
zura susamış olan milletler, gerçek barışa ka
vuşmuş olmaktan henüz uzaktır. Batı demokra
silerinin inandığı umdelerin, Milletlerarası mü
nasebetlere hâkim kılınması, Türkiye Cumhuri
yetinin de uğrunda ötedenberi çalıştığı ülküdür. 
Dünyanın bu karışık ve nazik durumunda Bü
yük Meclisin üzerine aldığı sorumun ehemmiyeti 
bir kat daha artmış bulunmaktadır. 

Daima Türk Milletinin arzu ve temayülleri
ne tercüman olmayı, değişmez şiar edinmiş bu
lunan Büyük Meclisin Başkanlığını, böyle bir 
zamanda başarı ile yapabilmek, güven ve sevgi
lerinizin eksiksiz devamına bağlıdır. Ben ve ar
kadaşlarım bu güven ve sevgiyi aramaktan bir 
an geri kalmıyacağız ve Başkanlık ödevini ta
rafsız bir şekilde yapmayı esas sayacağız. (Al
kışlar.) 

3. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, insan kaybına sebep olan motor

lu taşıt kazaları hakkında İçişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Ankara : 21 Ocak 1948 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketin her tarafında ve bilhassa istan
bul, İzmir ve Ankara gibi kalabalık şehirleri
mizde motorlu nakil vasıtalarının insan çiğneyip 
öldürdüklerini sık sık gazetelerden teessürle öğ
renmekteyiz. Bunların, hattâ yaya kaldıranında 
yürüyenleri dahi ezmekte, dükkân ve mağazalara 
saldırdıkları da olmaktadır. Vatandaşların canla
rına malolan bu gibi kazalardan ötürü bütün 
yurtta son beş yıl içinde can vermiş olanların sa
yısı ne kadardır? Ve bu kazalar ne gibi sebep
lerden ileri gelmektedir, bunları önlemek için 
tedbirler almak ihtiyacı duyulmuş mudur, ne 
gibi tedbirler alınmıştır? Sözü geçen kazalar 
daha çok resmî taşıtlar tarafından mı yoksa hu
susi olanlar tarafından mı vukuagelmektedir?. 

Yukarıki cihetlerin içişleri Bakanlığı tara
fından Kamutay huzurunda sözlü olarak açık
lanmasını teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

İ Ç I Ş L E R ! B A K A N I M Ü N I R H Ü S R E V G Ö 
L E (Erzurum) — Efendim, sayın arkadaşım 
son beş sene zarfında memleketin her tarafında 
vukuagelen motorlu vasıtalar kazalarının bir 
hesabını sormaktadır. 

Bütün bu malûmatı elde etmek için bu kadar 
kısa bir zaman kâfi değildir, müsaade ederseniz 
Şubatın 11 nci Çarşamba günü sorularını ce
vaplandırayım. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyorlar. 
Bu soru önergesine Şubatın 11 nci Çarşamba 

günü cevap verilecektir. 

4. — Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'
nın, Küre bakır, Cide kömür ve İnebolu demir 
madenlerinin işletilmemesi sebebi hakkında 
Ekonomi Bakanlığından sorusuna Ekonomi Ba
kanı Cavit Ekin'in sözlü cevabı 

BAŞKAN — Soru sahibi Fethi Mağara bu
rada mı? Buradadır. 

Ekonomi Bakanı? Buradadır.. 
Şimdi soru önergesini okutuyorum. 
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Aşağıda yazılı hususatm sözlü olarak açık
lanmasını alâkalı Ekonomi Bakanından rica 
ederim. 

J. — Küre İlçesinde mevcut ve uzun bir tet
kike tâbi tutulup elyevm işletme kararı verile 
miyen ve etrafındaki altı, yedi kaza halkının kal
kınmasını sağlıyacak olan bakır madeninin ne 
vakit işletileceğini ve şimdiye kadar işletilme
mesi sebebini. 

2. — Cide îleesi dâhilinde Pelit Ovası na-
miyle mâruf kömür madeninin imtiyazı verilmiş 
olan İtalyan Şirketi tarafından 5 - 6 sene tet-
kika tâbi tutulduktan sonra işliyecek bir hale gel
diğinde imtiyazı feshedilmiş ve maden Hükümete 
geçmiş ise de el'ân işletilmemektedir. Bu ilce 
tamamen orman olup, ormanların da devlet
leştirilmiş olması ve arazilerinin de yok dene 
cek derecede dar olması yüzünden geçimleri sıkı
şık durumda bulunan kaza halkının kalkınma
sını sağlıyacak olan bu madenin uzun zamandır 
işletilmemesi sebebi ile ne vakit işletilebileceğinin 
açıklanması. 

3. —• İnebolu İlçesinin Hacı Mehmet Köyün
de ve sahile takriben bir saat mesafede bulunan, 
uzun müddet evvel tetkik edilerek yüzde kırk-
altı nispetinde demir olduğu bildirilen bu made
nin şimdiye kadar işletilmemesi sebebinin açık
lanması. 

4. — Azdavay İlçesinde Söğütözü nam iyi e 
anılan kömür madeninin uzun bir tetkika tâbi 
tutulduğu ve kömürün de elverişli bulunduğu 
anlaşıldığı halde işletilmemesi sebebi ile ne vakit 
işletilebileceğinin açıklanması. 

Kastamonu Milletvekili 
M. Fethi Mağara 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar

bakır) — Arkadaşımın suallerini aşağıdaki şekil
de cevaplandıracağım: 

Bakirli pirit madeni, Küre İlçesindeki - Aşı-
köy de dâhil - bakirli pirit cevherinin rezervi bü
yük bir yekûn ifade etmemekle beraber azımsa-
namaz da.. Bir buçuk milyon ton kadardır. İşlet
me tesis edilip cevher çıkarıldığı takdirde, ya
pılan hesaplara nazaran, elde edilecek maliyet 
bugünkü dünya satış fiyatlarının üstünde ola
rak tesbit edilmiştir. Bu durum karşısında bir 
ihraç konusu imkânı yoktur. Mevzu dâhili istih-
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lâk zaviyesinden de tetkik edilmiştir. Fakat en-
çok 20 bin ton kadar bir iç piyasa nazara alına
bilmektedir. Bugünkü fabrikalarımızın 10 bin 
tonu dahi bulamıyan ihtiyaçları memleket dahi
lindeki kükürt ve pirit ile esasen temin edilegel-

I inektedir. Bu durum karşısında mevzuubahis 
j olan cevherin daha çok hususi bir işletme mev

zuu teşkil edebileceği anlaşılmaktadır. Gerçek 
Devletin işletme faaliyetlerini büyük madenle•,e 
teksif etmesi bir taraftan da malî imkânlarla 
mukayyet bulunması zarureti karşısında bu mad
denin Devlet eliyle işletilmesi, bugün için, eko
nomik bir manzara, bir veçhe arzetmem ektedir. 

Cide İlçesi dâhilinde Pelit Ovası kömür ma
deni: Gerek bunun rezervinin miktarı bakımın
dan ve gerek teknik ve ekonomik sebeplerle evve
lâ Garpten başlıyarak Şarka doğru bir karbon i-
fer etüdleri dediğimiz zamanların yapılmasının 
daha doğru olacağı neticesine varmış bulunuyo
ruz. Yani Zonguldak havzasından başlıyarak 
bunlara kadar gitmeyi program dâhiline almış 
bulunuyoruz. Fakat demin de arzettiğim gibi 
daha evvel Batıdan başlamış bulunuyoruz ve 
muayyen bir devre zarfında Şarka doğru ilerle
yeceğiz. Etüdlerin kısa bir zamanda neticesini 
almaya çalışmaktayız. 

İnebolu ilçesindeki demir madeni hakkın
da da Sayın Milletvekilinin tenevvür etmek is
tediği anlaşılıyor. İnebolu'nun Hacımehmet kö
yünde bir demir madeni zuhuratı vardır. Fa
kat, tenörü müsait olmakla beraber, bunun gö
rülen rezervi bugün 50 ton kadar hesabedil-
mektedir. Mümkün rezervi 10 - 20 bin tondur. 
Bu durum karşısında bunun Devlet eliyle işle
tilmesine imkân olmadığı açıktır. ' 

Azdavay ilçesinde Söğütözü nahiyesi için
deki kömür madeni için de söyliyeceklerimi bun
dan evvel söylediklerimin aynı olacaktır, yani 
Pelit ovası kömürleri hakkındaki arzettikleri-
min aynı olacaktır. 

BAŞKAN — Fethi Mağara. 
FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — Sayın 

Ekonomi Bakanının vermiş olduğu izahattan 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Küre Bakır madeni hakkında evvelce büt
çe münasebetiyle mâruzâtta bulunmuştum. Her 
halde tetkikat yapmamış olacaklar ki, bütçe 
müzakeresi sırasında buna cevap verememişlerdi 

İki gün evvel aldığım tezkerede bu bakır 
ı madeni hakkında uzun boylu tafsilât verilmek-
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tedir. Bu bakır madeni 1,96 bakiri, 37 kükürdü I 
ihtiva etmektedir ve bir tonda 1,10 kırat altın 
vardır. Binaenaleyh umumi cevher yekûnu da 
1 900 000 tondur denmektedir. 

Cevher yekûnu bir milyon 900 bin ton tut
ması itibariyle âzami senede 20 bin ton işlene
bileceğine göre dâhildeki sarfiyat da ancak bu 
kadardır. Binaenaleyh bunu bir hususi şirket 
işletebilir. Buna nazaran madenin miktarına 
nazaran ekonomik olmadığından işletmesinin 
Devletçe nazarı dikkate almamıyacağmı söylü
yorlar. Bunun yalnız ekonomik olması mı lâ
zımdır? Mahallin ihtiyacı, halkın korunması ve 
kalkınması ve ihtiyacı düşünülmez mi? 

Ben ekonomi bakımından bu hususta, büyük bir 
işletmiye müsait değildir ama, hususi bir şirke
te verilebilir, bunuda yapmak lâzımdır, çünkü hal
kın korunması da bir ihtiyaçtır, yapılmalıdır ve 
yapılacaktır cevabını beklerdim. 

Küre halkı hakkında biraz izahat vermek 
isterim. Küre ve Kastamonu zaten; malûm ol
duğu üzere, bir orman memleketi idi. Bugünkü 
durumda diyebilirim ki, ormanlarının beste 
dördü harap olmuş vaziyettedir. Bunun bir kıs 
mı çalılık halindedir. .>ugün bü^e kazası da 
ormanın ortasmdadır. Her köylünün elinde âza
mi 3 - 15 diyebileceğim miktarda toprak vardır. 
Bunlar geçimlerini hiçbir vakit bu topraktan 
temin edemezler. Senenin altı ayını toprakla 
meşgul olmak suretiyle geçirirlerse iki ayını da 
tarla kenarındaki elma ve armut ağaçlarının 
gelirinden faydalanmak ile geçirip geri kalan 
dört beş ayı da amelelikle tamamlarlar. Bunlar 
köyde bulunmadıkları müddetçe ailelerinin yap
tıkları borçları ancak köyden hariçte geçirdik
leri zaman zarfında kazandıklariyle borçlarını 
ve vergilerini ve gerekse bıraktıkları çocuk
larının gıdasını temin etmekle uğraşırlar. 
köyden uzak kalmaları dol a yi siyi e de yalnız bı
raktıkları ailelerinin başına dahi köyde birta
kım fenalıklar gelmektedir. Köy halkının yüz
de 75 erkeği amelelik için ayrılan bir köyde ba
zıları böyle kimsesiz kalan ailelere taarruz edi
yor. Böyle birbuçuk sene gibi bir müddet köy
den ayrılmanın nüfus üzerinde de tesiri vardır. 
Binaenaleyh nüfusumuzu tezyit için uğraşırken 
böyle haller yüzünden nüfusumuz da müteessir 
oluyor. Yalnız Sayın Bakanın, senevi 20 bin 
ton cevher alınabilecek madeni işletenleyiz de
yip kesmesi muvafıkı maslahat değildir. 

İkincisi; inebolu'nun Hacı Mehmet Köyün
deki demir madeni bundan 40 sene evvel Fran
sızlar tarafından tetkik edilmiş ve c/r 48 demir 
bulunmuştur. Bu maden için halk, belki 15 
senedenberi tetkik ediniz, tetkik ediniz diye 
müracaat etmekledir. Fakat Ekonomi Bakan
lığı faaliyete geçil) bunu tetkik ettirmemiştir. 

Bir defa Reisicumhur Hazretlerinin İnebo
lu'ya teşriflerinde bu husus yine rica olunmuş
tur, onun üzerine bir mühendis gelmiştir, ne 
Hükümete ve ne de Belediyeye uğramaksızm 
yanında bulunan bir arkadaşla köye demir ma
deni bulunan mmtakaya gidiyorlar, orada bir 
köylünün tarlasına geliyorlar, zannederim Ma
yıs ayı içinde imiş, tarla ekili ve mahsûl yetiş
kin bir halde imiş, biz burayı kazacağız de
mişler. Köylü de ben mahsulümü berbat ettire-
menı, parasını verin ve kazın demiş. Biz pa
rasını veremeyiz, kazacağız demişler, köylü de 
ben kazdırmam demiş onlar .da bırakıp gitmiş
ler. 

İşte demir madeni hakkında yapılan tetki-
kat budur. Bu demir madeni sahile bir saat ka
dar uzaklıktadır. Bunun esaslı bir etüde tâbi tu
tulması lâzımdır. Karabük'e demir madeni, Div-
r i giden getiriliyorda işletiliyor. Şimdi bu, eko
nomik inidir? Nereden geliyor, kaça malolu-
yor? Ekonomi Bakanı bunu tetkik etti mi:' 

Üçüncüsü; Cide'nin Belit Ovasının durumu 
da böyledir. Çok arkadaşlar bu kazayı iyi bilir
ler, halkı çok fakir olup geçiminden âcizdir ve 
lamamiyle dışarıda çalışmak suretiyle geçinir. 
Orman Devletleştirilmiştir, onun için halk or
mandan istifade edemiyor. Madenleri de işletil
mez bir halde olduğu için halk sefalete duçar 
oluyor. 

Vaktiyle, İtalyan mühendisi ile bu hususta 
uzun uzadıya görüşmüştüm, bugün için bu ma
denin işletilmesinin elverişli olduğunu söyle
mişti. Bu hal karşısında işletilmemenin sebebi 
Devlet. Havzadan başka yerde kömürü işlet
mek istemiyor. İşin esası budur. Sayın Ekono
mi Bakanı bunu izah etmiyorlar. Madem ki, işle
temiyoruz, eşhasa verip işletilsin. Kömür yok
tur, gelmiyor, yetişmiyor diyorsunuz; işletile
ni iyen kısımları eşhasa verin işletsin, halkı sı
kıntıdan kurtulsun. Bundan evvel Zonguldak'
ta bu kadar madenciler vardı, bunlar işletiyor
lardı yine işletirler. Hem sıkıntı kalkar ve hem 
de kövlüve iş bulunmuş olur. 
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Üçüncü bir kısım kalıyor ki; buda, Söğül-

özü kömürüdür. Bu kömür de böyledir. Bu da 
aynı sebepten işletilemiyor. Binaenaleyh Eko
nomi Bakanının bunun ü/erinde de ehemmiyetle 

durarak fakir köylünün derdine yare bulmak ne
ye mütevakkıf ise buna tevessül etmesini rica 
ediyorum. 

BAŞLAN — Soru bitmiştir. 

8. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, 
Lozan Andlaşmasımn Hi ncü madde simle bahis 
konusu olan optanlar için iki \jdhk yeni bir 
opsiyon süresi tâyin edilmesine VL Lübnan'daki 
Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnanlı metileni 
durumunu kesin olarak düzenlemek üzere gö
rüşmelere başlanmasına re bir Sözleşme yapıl ma -
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri re Iîülce 
Komisyonları raporları (1/120) [1 | 

BAŞKAN — İkinci görüşmesini yapıyoruz. 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan And-
laşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan 
optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi 
tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk malla-
riyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu 
kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Lübnan Cumhuriyeti Hükü
metiyle, 7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen 
mektup hükümleri dâhilinde, Lozan Andlaşma
sımn 34 ncü maddesinde bahis konusu olan op
tanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi 1a-
yin edilmesi ve Lübnan'daki Türk mallariyle 
Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin 
olarak düzenlemek üzere bu konudaki görüş
melere başlanması ve bir Sözleşme yapılması 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Elmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 1arihin.de 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge y k i a r . Maddeyi k ı 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu İçişleri, Dışişleri 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

|1] Birinci görüşmesi H'ı ncü Birleşim tuta
na<ğin eladır. 

Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Özet İdarelerden aylık alan ilkokul öğ
retmeni erinin kadrolarının Millî Eğitim Bakan
lığı teşkilâtına alınması hakkında kanun tasarısı 
ve (1 e cici Komisyon raporu (1/293) [1] 

BAŞKAN — Özel İdarelerden aylık alan 
ilkokul öğretmenleri hakkındaki tasarının ive
dilik ve öncelikle görüşülmesi hakkında bir 
önerge vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
3Ü . I . 1948 

Bugünkü gündemde Özel İdarelerden aylık 
alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Mil
lî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkın
da bir tasarı da görülmektedir. Şubat 1948 de 
aylıkları Genel Bütçeden verilecek olan öğret
menlerin maaşlarını zamanında verebilmek için 
tasarının öncülükle ve ivedilikle müzakeresini 
saygı ile rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
(Jorum Milletvekili 

K. İlgaz 

BAŞKAN —• Önergede iki hüküm vardır; bi
ri tasarının ivedilik, diğeri öncülükle müzakere 
edilmesi. 

Tasarmın öncülükle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı görüşmiye başlıyoruz, tümü hak
kında söz istiyen var mı? 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Saym arka
daşlar memleketin kendilerine pek çok hizmet
ler borçlu olduğu bir sınıf vatandaşlarımızın hiç 
değilse asgarî haklarına garanti eden ve (20) 
yıldanberi kendisini hissettirmekte olan bir ih
tiyacı karşılıyan bu tasarıyı yüksek huzurunu-

1] 70 sayılı basma yazı tutanağın sonundadır, 
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za getirdğinden ötüı-ü Millî Eğitim Bakanının ve 
Hükümeti tebrik etmek isterim. Filhakika muh
telif meslek grupları arasında hem bedeni, hem 
ruhu, hem gönlü tam mânasiyle seferber etme
yi istilzam eden bir meslek olarak bihakkın kut
si olduğu kadar en ağır bir mesleğin mensupla
rı karşısındayız. Mesleğin verdiği bedeni yor
gunluk tariften müstağnidir. îlk eğitim hoca
sı bütün bedeni varlığını harcamaya mahkûm bir 
insandır. En ince bir şefkat ve tam bir disip
linle vazife görmek durumundadır. Bu güne 
kadar geçirdikleri bir çok sıkıntılara rağmen bu 
ağır yükü insan tahammülünün son haddine ka
dar taşımışlardır ve milletimizin bihakkın 
minnettarlığını kazanmışlardır. Bu güzel te
şebbüs geldikten sonra bunu tamamlıyacak ve 
bu hususta girişilmiş olan adilâne teşebbüsleri 
ilerletecek bir seri tetbirlere daha ihtiyaç oldu
ğu kanaatındayım. Bunlardan birincisi bu mes
leğe mensup arkadaşların çok gecikmiş olan 
terfi meselelerinde İbr ayarlamayı imkân vere
cek bir Kanun tasarısının hazırlanmasıdır. Bu 
şüphesiz herseyden evvel malt imkânlarımızla 
mukayyet ol.'iiı bir meseledir. Fakat Hüküme
timizin bu sahada da bu meslek mensupları kar
şısındaki hassasiyetini göstereceğini ummakta
yım. Bunun haricinde bir takım ruhî faktörler 
vardır ki onların da biran evvel tamamlanma
sı lâzımdır. 

Eğitim Bakanımız gayet isabetli bir tetbir 
alarak orta mekteplerimizin memleketimizin ih
tiyaçlarına göre yeni baştan ele alınması dâvası
nın tahakkuku peşindedir. Bu hususta açılmış 
olan Eğitim Enstitüleri yakın bir istikbalde 
mezunlarım verecektir. O zaman bu iki meslek 
mensupları yakın arkadaşlarının arasını açan 
mânevi mesafe azalmış, hattâ büsbütün ortadan 
kalkmış olacaktır. Bir taraftan müstakbel or
ta mektep hocaları enstitülerde yetişirken bir 
taraftan da aynı müesseselere hoca olacak olan 
şimdiki ilköğretim mensubu arkadaşlarımızın 
yetiştirilmesine gayret ve himmet «affedilmesi
ni isterim. Bunun da yapılacağından eminim. 
Bu iş zor olmıyacaktır. Çünkü bu meslek men
subu arkadaşların büyük bir kısmı buldukla
rı imkânlardan faydalanarak kendi kendilerini 
forme etmek yolundadırlar. Onun içindir ki, 
(Ortaınektep hocalığına kolayca intibak edecek
lerdir. Bu meslek mensupları arasında vasatın 
çok üstünde kabiliyetler gösteren insanlar var-

1948 O : 1 
dr,'. Bunları teşvik etmek için şimdiye kadar 
Barem Kanununun diğer memur arkadaşlara 
bahşettiği imkânlara bu arkadaşlar mâlik de
ğildir. Bu vasatın üstünde olan arkadaşları ko
ruyucu ve teşvik edici müeyyidelere ihtiyacımız 
vardı,*. 

Ben bilhassa mânevi bir nokta üzerinde dur
mak istiyorum arkadaşlar. Hocalık tekrardan 
Türk tarihindeki muhteşem ve aziz yerini alma
lıdır. Bu yalnız Barem Kanunu meselesi değil, 
milletimizin pisikolojisinde yeni bir oriyantas-
yon meselesidir. Şüphe edilemez ki, eti senin 
kemiği benim devrinde değiliz. Fakat hocayı 
baba sayan hattâ bir nevi nim ilâh sayan bir 
zihniyetin tekrardan cemiyetimizde hâkim ol
ması şarttır. Bu hâkimiyeti azaltacak mevzuat
ta, teamülde, münasebetlerde ne varsa bunları 
süratle düzeltmek bence bir mil etin bakası me
selesidir, şu veya bu pedagojik mülâhazalarla 
program ve saireye bu neviden bazı kayıtların 
da girmiş olduğunu tahmin etmekteyim. Bun
ların ayıklanması lâzımdır. Hoca aziz varlığını 
tekrardan iktisap etmelidir.. Nihayet bu mes
lekten başka mesleklere vukubulduğunu esef
le gördüğümüz akın durdurulmalıdır. Bu, şüp
hesiz bir taraftan maddî şartlar, şimdi gelecek 
olan ve geleceğini umduğumuz kanunlarla bir 
taraftan da mânevi şartların tekemmülü me
selesidir. Millî Eğitim Bakanlığının her iki is
tikamette de gereği gibi faaliyette bulunduğu
nu yakînen bilmekte büyük bir inşirah duymak
tayım. 

Şimdi arkadaşlar bu kanun tasarısını alkış
larken diğer taraftan da düşünmemiz lâzmıge-
len bir nokta meydana çıkıyor. Hususi muha
sebeler fakirdir, diye her sene bir kısmı hasta-
haneleri umumi muvazeneye alıyoruz ve niha
yet hususi muhasebeler yetişemiyor, diye mual
limleri de alıyoruz, Muvazenei Umumiyeye. 

Yol faaliyeti de gösterilmiyor. Şu halde Ana
yasamızın yetki genişliği esası üzerine kurul
masını emrettiği vilâyetler teşkilâtı yavaş ya
vaş bütün yapıcı faaliyetten uzaklaşan bir kad
ro haline inmeye doğru gidiyor. Mektep hasta
ne ve yolu yapmadıktan sonra görev genişliği, 
yetki genişliğinin mânası ancak nazariyatta 
kalmaya mahkûmdur. Ve bildiğimiz kadar dün
yanın her yerinde bilhassa ilköğretim ve hat
tâ birçok yerlerde öğretimin bilûmum kademe
leri tamamen, mahallî vazifeler halindedir ve 

106 



B : 36 30 .1 
şüphesiz ki, böyle olmasında da isabet vardır. 
Onun içindir k i ; bu kanunlarla bu tedbirler alı
nırken hocalarımızın vaziyeti düşünülürken, 
hastanelerimizi kabil olduğu kadar iyi bir du
ruma getirmeye çalışılırken karşımıza çıkan 
büyük meseleyi küçümseyenleyiz. Bu da, idarei 
umumiyei vilâyat meselesini yeni baştan ve 
ciddî bir mesele olarak ele alma davasıdır. Gö
rünen basit hakikat odur ki, Anayasanın em
rettiği görev ve yetki genişliğinde, bugün vilâ
yet dediğimiz bu müesseselerimizin malî takat-
ları bir ayarda değildir. Şu halde yapılacak 
şey, bu ihtiyaçlarla, bu imkânları biran evvel 
bir hizaya getirecek formülleri arayıp bulmak
tır. Bu mülâhazalarla hocalarımızın hiç değil
se, maaşlarını muntazam zamanında alabilmesi 
gibi basit bir haklarını bundan sonra ve ebedî 
olarak garanti ettiği içindir ki, Hükümetimizi 
tebrike lâyik görürüm. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; yüksek huzurunuza getirilen 
bu kanun tasarısının iki ana maksadı istihdaf 
ettiği anlaşılmaktadır: 

Birincisi: Aylıklarını ve aylık farklarını 
birçak vilâyetlerimizde yıllardır vaktinde ala-
mıyan ilkokul öğretmenlerinin de - , ilköğre
tim müfettişleri ve enstitü mezunu öğretmenler 
gibi - Devlet memurlarının muntazaman maaşı
na ve maaş teminatına kavuşturmak; ve bu su
retle mevcut ikiliği ortadan kaldırmak, 

ikincisi: Vilâyetlerimizde özel idarelerin fa
kirlik ve zenginlik durumlarının farklı tesir
lerinden, ilköğretimi çıkarıp, Devlet imkânla
rından her ilde aynı nispetlerde faydalanmala
rını ve bir arada inkişafını sağlamak. 

ilkokul öğretmeni, bütün öğretmenler gibi 
millî vefasiyle, faziletiyle, fedakârlığı ve teva
zuu ile Türkiye'de örnek bir çalışmanın daima 
mümessili olagelmiştir. 

Bu kanun kabul edilmekle, halkımızın ilk
okul öğretmenine karşı, memleket ölçüsündeki 
teşekkür ve takdir borcunun bir kısmını öde
miş olacağız. 

Şurasını da kaydedeyim ki, bu tasarının 
ilkokul öğretmenlerinin aylıklarının ve kıdem
lerinin ayarlanması hakkındaki, hâlen Büyük 
Meclisin Bütçe Komisyonunda bulunan kanun 
teklifinin kabulü suretiyle tamamlanacağına da 
İnanıyor ve bunu temenni ediyorum. 
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Milletin istikbali olan Türk çocuğunu de

ğerli ellerine güvenerek ve inanarak tevdi etti
ğimiz fedakâr Millî Eğitim ordusu; kadroları
nın Devlet bütçesine alınmasını Cumhuriyetimi
zin kurulduğu gündenberi beklemektedirler. 
Bunun içindir ki, Büyük Meclis bu tasarıya ka-
nuniyet kazandırmakla 16 000 e yakın öğret
mene gönül huzurunu ve bir bayram sevincini 
tattıracaktır. 

Bu münasebetle Millî Eğitim ordusunun bu 
büyük ve haklı dâvasını halletme yolunu bu
lan Hükümeti,. Millî Eğitim Bakam ve 25 yıl-
danberi özledikleri bir hakka kavuşacak olan 
öğretmenlerimizi hararetle tebrik ederim. (Al
kışlar). 

MtTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Sayın ar
kadaşlarım; îlkokul öğretmenlerinin maaş ye ay
lıklarının genel bütçeye alınması hakkında ge
len kanun teklifi yüksek huzurunuzda konu
şulacaktır. Bu memleketin ve bu milletin vefalı, 
feragatli ve çalışkan evlâtlarının bir zümresi 
olan ilkokul öğretmenlerinin bu memlekete 
harcadıkları emeklere karşılık aldıkları aylık 
ve ücretler Cumhuriyet devrine kadar muhtelif 
safhalar geçirmiştir, ilk defa haftalık, sonra 
Maarif Komisyonu gelirleri ve daha sonra da 
Tedrisatı Ibtidaiye Kanununun kabul etmiş 
olduğu, şekle göre Tedrisatı Ibtidaiye Ver
gisi denilen bir vergi ile karşılanmıştır. 

Bütün bu safhalar, insan denilen çok sey
yal mahlûk küçük vatandaş olarak fazilet 
ve ilmin eşiğine getiren ve getirmeye çalışan ve 
onun üzerinde bir kuyumcu sabır ve metanetiyle 
uğraşan bu insanlar, maaş ve aylıkları bakımın
dan daima statik ve donmuş bir manzara ile kar
şılaşmıştırlar. Cumhuriyet devridir ki, öğret 
mene ve ilkokul sahasında çalışan bu feragatli 
ve vefalı vatan çocukları zümresine lâyık olduk
ları şerefi ve lâyık oldukları içtimai itibarı Dev
let mevzuatı arasında da vermek suretiyle onların 
bu statik olan durumlarının inkişafa doğru seyir 
almasına yol açmıştır. Gerçi çok önce kabul 
edilen bir kanunla maaş mebdeleri 15 lira olmak 
üzere, kendileri için bir terfi seyri tanzim edil-

' miş olan bu öğretmenler kadrosu, filhakika ma
hallî hizmetler mahiyetinde telâkki edilmekte 
devam etmiş ve bu sebeple de îdarei Hususiye 
Bütçelerinden maaş ve ücretleri verilegelmekte 
bulunmuştur. Ancak idarei Hususiyelerin ye
tersizlikleri zanıan zaman görülmüş ve bu feda-
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kâr memleket evlâtlarının, memleketin istikba
line kurucu ellerini ve gönüllerini bağlamış bu
lunan insanların maaş ve aylıkları sık sık teda
hülde kalmak suretiyle onların ıstıraplarını ve 
sefaletlerini artırmaya sebep olmuştur. Cumhu
riyet hükümetlerinin ilkokul öğretmenlerine 
vermiş olduğu şerefli mevkie lâyık bir itibarla 
durumları Devlet mevzuatı arasında ve diğer 
Devlet memurlarına mütenazır olarak bugün 
Yüksek Huzurunuza gelen kanunla daha em
niyetli bir seyre girmiş bulunacaktır. Büyük 
Meclisiniz bu kanunu kabul etmekle millî mua
delet bakımından her zaman yüksek bir takdirde 
ifa etmiş olduğu hizmetlere bir yenisini daha 
şerefli mesaisine ilâve etmiş olacaktır. Bu vesile 
ile gerek Sayın Hükümetten ve gerek Sayın Büt
çe Komisyonundan bu öğretmenlik kadrosunda 
fiilen hizmet etmekte bulunanların muhtelif ka
nunlar vesilesiyle maaşları arasında ve terfi va
ziyetleri üzerinde husule gelmiş olan farklı va
ziyetin de ıslahı suretiyle işin tamamlanmasını 
rica etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Kanunda gördüğüm bir ciheti de Yüksek 
Huzurunuzda tebarüz ettirmek ve onun hakkında 
da, temennimi arzetmek isterim. 

İlkokullarda öğretmen olarak veya diğer 
suretlerle oranın personeline dâhil olan arka
daşların aylıklarını bu kainin, Genel Bütçeye 
almakla onların refah ve geçimine yeni im
kânlar bahşedecektir. Fakat, müstahdemin kad
rolarının buraya al.muamış olduğunu gördüm. 
Bunların da malı imkân bulunduğu takdirde 
Genel Muvazeneye alınmak suretiyle bu mek
teplerin ikili bir muameleden kurtarılmasını te
menni edeceğini. 

Diğer bir istirhamını da ilkokul talebe mev
cutları ve bunların başında bulunan başöğret
men arkadaşların ifa etmekte oldukları hizmet; 
gerek eğitim ve gerekse öğretim bakımından mü
him olmakla beraber bir de üzerlerinde idari hiz
metler vardır. İlkokullarda başöğretmenlik 
yapan arkadaşlar bu hizmetlerine ilâveten deruh
te etmiş oldukları bu işleri görebilmek için bir
çok emek sarfetmektedirler. Bunların muadili, 
bulunan orta öğretime mensup mekteplerin idare 
işleriyle meşgul olan arkadaşların ücret bakı
mından vaziyetleri daha müsait şartlara tâbidir 
ve aynı zamanda kendilerinin yardımcıları da 
vardır. Bunlar ise, tekbaşlarına, bütün mesa
ilerine inzimamen bir ile idare işleri ile meşgul 
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olmakladırlar ki, buna mukabil almakta olduk
ları ve kanun tasarısındaki cetvelleri tetkik et
tim, orada da takdir edilen, tensip edilen üc
ret miktarlarım yeter bulmadım. Fakat bunun 
ileride malî imkânlar müsaade elikçe Hükü
metçe nazarı dikkate alınarak daha müsait şe
killere bağlanacağını ümit ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu memleketin istikbal 
temellerinde emekleri geçen bu vatandaş zümre
sinin şu suretle terfihlerini daha esaslı kılmak 
ve onların maaş ve aylıklarına daha dinamik şe
kilde tediye imkânları sağlamak amacıyla vâki 
olan şu teklifinden dolayı Hükümeti ve onun 
Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin arkadaşı
mızı tebrik etmek isterim. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arkadaş
larım, kanun tasarısını gördükten sonra iki te
zat fikir arasında kalınır. 

Birisi şudur; bütün medeni memleketlerde 
ilktahsili doğrudan doğruya çocuklarına men
sup oldukları ailenin ve aileye terettüp eden ver
gilerin mahsulü olarak meydana gelen bir tah
sil sistemidir. Hiçbir memlekette Devlet muva
zenesi" üktahsil gibi mecburi bir yükü omıızuna 
almamıştır. Bu diğer medeni memleketlerde, her 
yerde hat ve hat ve görülebilir. Fakat memleke
tin uzun yıllar, asırlar süren büyük bir fakrü-
zaruret içerisinde Cumhuriyet Hükümetine inti
kal etmiş olması ve mahallî idarelerin i'akrüza-
rureti bizi bu zarurete götürmüştür. Memleketin 
umumi idaresine yeni bir külfet daha yüklenmiş
tir. Bunu böyle kabul etmek doğru olur, yerinde 
olur, hattâ kadirşinaslık olur. 

Aziz arkadaşlarım; gönlümüz ister ki, memle
ket hakikaten kalkınma sahasına girsin, memle
ketin istihsal kapasitesi yükselsin, mahallî idare
lerimiz zenginleşsin ve o takdirde bu şerefli va
zifeyi derhal yine kendisine iade edelim. 

Hasan Saka, Hükümetinin ve onun Millî Eği-
tim Bakanının, bu kanun tasarısını buraya ge
tirmekle, beynelmilel ilköğretim ve ortaöğretim 
idaresini tetkikından uzak kalmış olduğuna inan
mıyorum. Fakat memleketin bugünkü malî va
siyeti, ailevi ve içtimai durumu, onları bu yola 
sevketnıiş bulunuyor. Bu malî yükü üzerine 
alan Millî Eğitim ve Maliye Bakanlarının taşı
dıkları vatanperver ruhu burada belirtmekle ilk 
öğretmen arkadaşlarımın da hissiyatına tercü
man olduğuma tamamen kaniim . 
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Aziz arkadaşlarını; bu işte çalışmış ve uzun 

soneler köy köy dolaşmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
arzediyorum ki; garip bir tecelli sevkile, vak
tiyle toprak odalarda ders okutan birçok hoca
ları ziyaret ettiğim sıralarda, (Akseki'nin Sarıha-
cılar Köyüne gitmiştim) mükemmel bir mektep 
binası gördüm. Kim yaptırdı dedim. Hacı Mus
tafa Efendi,, dediler. Kendisini bulun dedim, 
buldular. Ben de elini öptüm, ilk defa görüyo
rum ki, memlekete servetini harcamış, ilk ted
risat yolunda malım ortaya atmış bir adamsın, 
ver elini öpeyim dedim. Adam ağladı; dedi k i : 
Bu mektebi yaptırdığım için köylü beni hergün 
taşlamaktadır, mektebi yaptırdın bize vergi ge
tirdin diye. Vaktiyle yabancı memleketlerde gö
rüp kıskandığımız, kırmızı kiremitli, beyaz ba
danalı mektepleri kendi köylerimizde görerek 
gurur duyuyoruz. Bunların hocalarının tahsi
satının da Maliyeye malolduğunu görmekle yi
ne gurur duyuyorum. Çok eminim ki, bu yü
kü üzerine alan Hasan Saka Hükümetinin, Mil
lî Eğitim Bakanının omuzlarına aldığı bu yükü 
kadirşinas hocalarımız çok iyi takdir edecek
lerdir. î lk öğretmen arkadaşlarımız tarafından 
tam bir şükranla karşılanacaktır. 

Bunu arzettikten sonra, hususi olarak, ifa
de etmeliyim ki, (Sadi Irmak arkadaşım ve ba
zı arkadaşlar ifade ettiler,) öğretmen arkadaş
larımızın talihi çok yamandı, çok ıstırap çekmiş
lerdir, çok üzülmüşlerdir.. Çocuğu yuğuran ha
mur eden ve bir insan mertebesine getiren aziz 
peygamber öğretmenlere, yaptığınız bu lütuf 
yerindedir. înşaallah zangin bir memleketin hu
susi idarelerine döndükleri zaman yine Yüksek 
Mecliste alkışlarla kendilerini tebrik ederiz. 

Tebrik ederim, Aziz Millî Eğitim Bakanı. 
EMlNÎTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım; mümkün olduğu kadar 
çok kısa söylemeye çalışacağım ve benden ev
vel konuşan arkadaşların söylediklerini tek
rar etmemeğe çok dikkat edeceğim. 

Şu kanun tasarısı ile kuvvetli bir zümre
nin, feragatkâr bir varlığın kalbini kazanmış, 
çalışma hususundaki kuvvetini artırmış oluyo
ruz. öğretmen, hayatımızın çok canlı unsuru
dur. öğretmenler özel idarelerden hizmeti kar
şılığını alarak çalışırken şimdi bunlar umumi 
muvazeneye alınıyorlar, alınacaklar; eğer He
yeti Umumiyeniz kabul ederse. Bununla yalnız 
para noktasından çok büyük bir iş yapılmış ol-
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muyor, aynı zamanda bu feragatkâr zümrenin 
eğitim, öğretim ve öğrenim bakımından da kuv
vetini sağlamış bulunuyoruz. Bendeniz bu fera
gatkâr zümre hakkında bu kadar konuştuk
tan sonra kanunun her iki maddesine temas et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Maddelerde konuşursunuz. 
EMÎNÎTTlN ÇELÎKÖZ (Devamla) — söz

lerim heyeti umumiyesine taallûk etmektedir, 
kanunu olduğu »gibi kabul etmeye hazırım, ye
rindedir. Bir teklifim de yok. Müsaade ediniz. 
Kanunun ikinci maddesi başöğretmenlere ait 
lâfları ihtiva etmektedir; arkasında da cetveli 
var (Elindeki tasarıyı gösterdi) 20, 15, 10 diye 
kendilerine verilecek ücret kaydedilmiştir. 
Halbuki başka ve diğer kısım tedrisat mektep
lerde (40, 60, 120, 200) e kadar maaşından 
gayri müdürler tarafından ödenek alınmakta
dır. Bunların, başöğretmenlerin kâtipleri de 
yoktur. Bunun bugün için başöğretmenler için 
birşey yapmak mümkün olmadığını, Geçici Ko
misyonda da bulunduğum ve dinlediğim için 
biliyorum. Ama ileriki günlerde, mümkün olan 
herşeyin yapılarak bunların ücretlerinin yük
seltilmesi lâzım geldiği kanatmdayım. Üzerin
de durulsun isterim. 

Üçüncü maddesinde, yapım işleri hizmetlile
rine verilecek ücretleri mahallî idarelere bı
rakıyoruz. Yapım inşaat ve saire gibi işlere ka
rışmıyorum, bina işleri şu ve bu inşaat oldu
ğu gibi dursun. Fakat bu ücretliler, hademeler 
maaşlarını muvazenei umumiyeden almazlarsa 
iki şekil hâsıl olur: hademesi özel, öğretmen 
Genel Bütçeden alacak. Dikkati çekiyor değil 
mi? Bütün mühim olan bu hususları Geçici Ko
misyon konuştu. Onları dinledim. Bütçe ba
kımından yapmak imkânını bulsaydı yapacak
tı. Temennide de bulundu, dilekçesinde bunu 
da yazdı. Bunların da öğretmenler gibi umumi 
muvazeneye alınması lâzımdır ve şarttır. İm
kânlar tez zamanda bulunmalı ve yapılmalı. 

En mühim nokta dördüncü maddedir. 
Eğitmenlerin maaşını umumi muvazeneye alıyo
ruz. Umumi muvazene zaten parasını verirdi, 
hususi muhasebe bunları öderdi. Şimdi doğru
dan doğruya umumi muvazene ödiyecektir. 
özel idare ile ilgileri kesiliyor. 

Arkadaşlar; eğitmenler, köylerde, bulunduk
ları yerlerde, evet bu eğitmenler arkadaşlar, 
köylerde, bulundukları yerlerde cidden çok iyi 
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çalışan zümrelerdir. Çok faydalı oluyorlar. I 
Bunların maaşlarının yükseltilmesi Bakanlar j 
Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulu isterse bir J 
kuruşa, indirir, isterse 50 liraya çıkarır, Ge
çenlerde Evkaf Bütçesi konuşulurken lıademei 
hayratın maaşlarını 50 liradan aşağı olmamak 
üzere tanzim etsinler diye Evkaf Bütçesini 
encümenine geri gönderdikti, çok istirham ede
rim, Bütçe Encümeni böyle yaptı diye söylemi
yorum, fakat Bakanlar Kurulunun böyle bir şe
yi düşündüğünü istişmam ediyorum. Çünkü 
bu madde bana öyle fıslıyor. Bunlar 32 lira 
maaş alırlar, çocuk zammı da almazlar. Bunla-
rin içerisinde 3 - 4, 5 - G çocuklu olanlarda var
dır. Bunlar 30 lira ile katiyen geçinemi
yorlar. Bakanlar Kurulundan istirhamım şu
dur ki, bu kanun çıktıktan sonra bu öğret
menlerin de hiç olmazsa 50 liradan aşağı ol
mamak üzere maaşlarını yükseltirse ve böyle 
bir karar alırsa özel idarelerden alınnan ve 
muvazenei umumiyeye geçirilen muallimlerin 
arasına bunları da katmış oluruz. Çünkü 
öğretim alanında, bunlardan gayrisi kalmadı, 
köy enstitülerinden çıkanlar] da yoluna koyduk. 
Bunlarmki de şimdi çıkıyor, bunlarda bir ha
line, yoluna giriyorlar. Bilhassa bir arkadaşım, 
Profesör Sadi Irmak bir noktaya teıruis etti. Bu
na işaret etmek isterim, dediler ki; muallim
lerin maaşlarının, kıdem işlerinin ayarlanması 
da mühimdir, bunlara da ehemmiyet vermek la
zımdır. Evet böyle bir kanun teklifi vardır, 
bu teklif Bütçe Komisyonundadır, malî imkân
lar bulmak için çalışılmaktadır, bulunursa in-
şaallah o da sağlanacaktır. 

Ben, feragatkâr ve ileriyi hazırlıyan öğret
menler için Büyük Millet Meclisinde bu kanım 
dolayısiyle bugün yapılan konuşmayı ve günü 
tarihî bir söz ve gün telâkki ediyorum. 

Çünkü öğretmen için, yarını yoğuran, ya
rın için çalışan bu varlığa ne yapsak azdır arka
daşlar. 

Hasan Saka Hükümetini ve'Millî Eğitim 
Bakanı, aziz meslektaşımı, şu kanunu getir
dikleri için tebrik ederim. 

Yarını yaratanlara, bu geçiş kutlu olsun. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Mâruzâtı

mı, 23 sene ilkokul öğretmenliği yapmış ve bu 
meslekte iken aranıza karışmak şerefine erişmiş, } 
altı ay maaş almamanın ıstırabını tatmış bîr öğ- j 
retmen duygusu ile mütalâanızı rica ederim, i 
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Her türlü mâruzâttan önce bu kanunu Yüksek 
Meclise getiren Hasan Saka Hükümetine, Millî 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'e teşekkür 
ederim. Bu kanunun bir an evvel getirilmesi 
için her fırsatta direktifini esirgemiyen Yüksek 
Meclisinizi minnetle anarım. Bu samimi duygu
larımda bütün Türk öğretmenlerinin beraber bu
lunduğuna da kaniim. Cumhuriyet devri 1923 
denberi öğretmenliği bir meslek haline getirmek 
için gayet müspet tedbirler almış bulunmakta
dır. Zaman zaman çıkan kanunlarla öğretmen
lere birçok haklar da temin edilmiştir. Ancak 
bu hakların özel muhasebelerin dar, mahdut 
şartlarına bağlı kalması zaman zaman tediyesin
de istemediğimiz durumların meydana gelmesine 
sebep olmaktaydı. Şüphesiz bu durumun mut
lak olarak tashihi ve Devletin umumi imkânla
rına bağlanması, zamanımızın şartlarına göre 
Milletimiz ve Hükümetimiz için kıymetli bir 
hamledir. Bu hamle ilkokul öğretmeni arkadaş
larımızın memleket istikbaline müteveccih çalış
malarında bir teşvik olacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetine ve Yüksek Meclise 
tekrar tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hasan Dineer. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; ilkokul öğretmenlerinin, 
bundan böyle maaşlarının umumi muvazeneden 
verilmesine mütedair olan bu kanun tasarısı kar
şısında memnunluk ve sevinç dıymıamak müm
kün değildir. 

tlkokul öğretmenleri kendileriyle aynı çatı 
altında çalışan ve aynı vazifeyi gören enstitü 
mezunları, ilköğretim müfettişleri gibi muhtelif 
meslektaşlarının umumi muvazeneden her ay ba
şında maaş almalarına mukabil kendilerinin hu
susi bütçelerden tedahüle kala kala maaş almak
ta olmalarının verdiği ıstıraptan artık kurtula-
acktır. Bu iki ayrı usulün tevlit ettiği kötü ne
tice sadece bu maaş tedahülünün tevlidettiği 
maddi ıstıraptan ibaret değil, aynı vazifeyi gö
ren, aynı camia içinde çalışan insanların böyle
ce eşit olmayan muamelelere mâruz kalmasının 
verdiği mânevi ıstırabın büyüklüğünü de hesaba 
katmak icabeder. İşte bu tasarı ile maddi ve 
mânevi ıstıraplrm nihayet bulacağını düşündü
ğümüz ilköğretim mensuplarının lehine idarei 
kelam etmekten haz duymamak mümkün değil
dir. 
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öğretmenler, bu memlekette eli kalem tu

tan her insanın üzerinde hak sahibi olan insan
lardır ve yine bu memleketin bugününü ve 
yarınını yetiştiren ve yetiştirecek olan ve bu 
kutsi vazifeyi üzerine alan feragatli kimselerdir. 
Bu itibarla onlarla nekadar alâkadar olsak yeri
dir. 

Yalnız, bu kanun çıkarken bir noktayı da 
gözönünde tutmamız icabeder. O da şudur, ilk
okul öğretmenleriyle aynı çatı altında çalışan 
hizmetliler mevcuttur. Bunların maaşlarının 
eskisi gibi Hususi idarelerden verilmesine de
vam edilmesi aynı camia içerisinde çalışan 
insanların bir kısmının ıstırabının devamı ve 
birbirleri ile olan münasebetlerinde bu 
İstırabın daha şiddetli olarak hisse
dilmesini intaç edecektir. Bu düşüncemizin 
malî endişelerle yerine getirilememiş olduğunu 
tahmin ediyorum. Komisyon müzakerele-
rindeki açıklamalar bunu göstermektedir. An
cak hizmetlilere ait maaş bugün Umumi Bütçe
den verilmesini kabul edeceğimiz miktar ya
nında herhalde çok küçüktür. Ufak bir gay
retle bu hizmetlerin vaziyetlerini de düzeltebi
liriz. Bu suretle aynı çatı altında çalışan kim
selerin ayrı ayrı muamelelere tâbi tutulması
na nihayet vermiş oluruz. Arzumuz budur. Te-
menimiz kısa bir zamanda bu ayrı muamelenin 
de ortadan kaldırılmasıdır. 

İlkokul öğretmenlerinin bu memleketin 
irfan dâvası ile ahlâk ve fazilet savaşında yap
tıkları hizmetin büyüklüğünü izah etmekten 
en büyük hazı duyarım. Bu kanunu tasvip 
etmemek ve kanun çıkarken sevinç duymamak 
ve bunu ifade etmemek benim için mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Lübnan Cumhuriyetiyle ya
pılan Anlaşmaya oy vermiyen arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Ekrem Oran. 
EKREM ORAN (İzmir) — Aziz arkadaş

lar; ilokul öğretmenlerinin de diğer öğretmen
ler gibi maaşlarının Umumi Bütçeden alması 
lüzumunu, benden evvel söz almış olan arkadaş
larım çok liyakatla tebellür ettirdikleri için 
bendeniz o noktada birşey söyliyecek değilim. 
Yalnız gerek Hükümetin ve gerekse Mumterem 
arkadaşlarımın, gerekçelerinde ilkokul öğret
menlerinin Umumi Bütçeden maaş almalarının 
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sebebini, Hususi İdareden zamanında maaş ala
mamaları esbabı mucibesine istinadettirdikleri 
için bendeniz, bu noktadan Umumi Bütçeye 
alınmak değil, bilâkis hususî bütçenin bu işi li
yakatle yapabilecek bir vaziyete getirilmesiy
le daha doğru bir iş yapılmış ve. daha iyi bir 
karara varılmış olacağını söylemek isterim. 

Arkadaşlar; bir ara Umumi Bütçeden me
murlar maaşlarını ay beay alamazlarken ilk-
mektep hocaları, çünkü bendeniz de hukuk tah
silimi yapmadan evvel senelerce ilk mektep ho
calığı yaptım, tıkır, tıkır maaşımızı alırdık. 
Fakat, âdeta üvey evlât vaziyetinde bulunan 
Özel İdarelere kendi tahamüllerinin fevkinde 
yükler yüklemek suretiyle bugünkü mevkie ge
tirilmiş ve zamanında maaşları verememek va
ziyetine düşürülmüşlerdir. Bizim herşeyden 
evvel derde çare olarak bu idarelerin bu kud
retsizliklerini ortadan kaldırmak vazifesiyle 
mükellef olduğumuz kanaatmdayım. Nitekim 
arkadaşlar; özel İdarelerin herbirisiııiu bütçe
sine dikaktle baktığımız zaman, görürüz ki, 
hemen hemen varidatlarının üçte biri nispetin
de bir miktarı şu veya bu yerlere hisse vermek
le tavzif edilmişlerdir. 

İşte kendilerine varidat bulmaksızın, öteden-
beri muayyen olan iratlarından şu veya bu ye
re hisse ayırtmak suretiyle bu idareler kudret
siz bir mevkie düşürülmüşlerdir. 

Nitekim ki, elastikiyeti haiz olan kazanç 
vergisi hisseleri hususi idarelerden alınıp hiç
bir elastikiyeti haiz olmıyan bina ve arazi ver
gileri devredildiği zaman bu da ayrıca muha-
sebeı hususi yelerin kudretsizliğine bir sebep 
teşkil etmiştir. 

Bunları huzuru âlinizde tebellür ettirmek
ten maksadım şudur ki; bu kanunu yaparken 
yeniden onların, mevcut olan kudretsizlikleri
nin biraz daha çoğaltılması yoluna gidilmeme
si ve hattâ kabil ise önünü almak içindir. O da 
şudur arkadaşlar; şimdi bu kanunla idarei hu-
susiyelerin maarif masraflarını karşılamak için 
kendilerine vermiş olduğumuz hisseler tamamen 
alınmaktadır. Buna rağmen, bunlar alındığı 
halde, kendilerine birçok küllfetler bırakılmış 
bulunmaktadır. Arkadaşım Hasan Dinçer ga
yet güzel söylediler; meselâ hademe ücretleri 
yine idarei hususiyelerden verilecektir. Halbu
ki, idarei hususiyelerin gerek muallimlerin ma-
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aşlarını ve gerekse, hademe ücretini verebilmek 
için kendilerine bırakılmış olan iratlar tama
men ellerinden alındığı halde ücretleri yine ken
dilerinin dar bütçesinden verilmesi mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. Bundan başka arkadaşlar; bir 
noksan daha hâsıl olacaktır; o da şudur; yapı 
işlerinin, onarım işlerinin tamamen yine idarei 
hususiyelere bırakılmasıdır. Halbuki bugün ken
dilerine hiçbir irat zammolunmadığı gibi bilâ
kis İni işlere muhassas olan irat, demin de arz-
ettiğinı gibi; tamamen ellerinden alınmış bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlaı-: tahrir ve tadil masrafları ola
rak idarei hususiyelere Maliye Bakanlığının 
vermekte olduğu paralar hiç bu işle alâkadar 
olmadığı halde bir madde ile kaldırılmıştır. Ve 
binaenaleyh bundan sonra verilmiyecektir. 

Sonra bina ve arazi vergilerinin idarei hu-
susiyelere devrinde kabul edilen bir usule göre 
bazı vilâyetlere, fazla iradı olan vilâyetlerden 
alınıp faslı mahsusunda mevkuf tutulan para
ların ödenmesi lâzım gel irk en. bu kanunla bu 
<la kaldırılmakladır. Binaeatıaleyh artık zaten 
kudretsiz, olan o vilâyetler idarei hususiyelerinin 
bu yardımdan mahrum kalacaklarını, bu kanu
nu aynen kabul buyurduğu takdirde, muhterem 
heyetin bu noktaları nazarı dikkate almasını bil
hassa rica ederim. 

Tspirto ve ispiri ol u içkilerden de vilâyet 
hissesi tamamen jjeri alınmaktadır. Yine tapu 
ve ferağ harçlarının % 10 u vilâyet hissesidir 
ve bu da tamamen geri alınmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bendenizin şu kısa ma
ruzatımla, sizi üzmeksizin belirttiğim noktalar 
hülâsa edilecek olursa ; İdarei Hususiyeler kud
rette iken, kendilerine varidat gösterilmeksi-
zin birçok külfetler tahmil edilmek suretiyle 
bugünkü kudretsiz vaziyete düşürülmüşlerdir. 
Halbuki onları kuvvetlendirmek lâzımdır. Bi-
naeaneleyh bir Devletin içinde iki türlü maaş 
alan. memur bırakmamak, yani her öğretme
nin aybeay, istihkakı olan maaşının verilmesi 
için, kudretsiz bıraktığımız idarei hususiyet erin. 
verdikleri bu paralan Devlet Bütçesine nak
ledeceğimiz yerde, yani idarei hususiyeleri kuv
vetlendirelim, derken, diğer muallimler gibi, ida
rei hususiyelerdeu aybeay maaş almalarına yar
dım etmekliğimiz lâzımgelir. Bunun aksine ola
rak yapılan iş bendenizin kanaatime göre doğ
ru bir iş değildir. 
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Acaba, bugün acze düşürülmüş olan idarei lıu-

susiyeierde, şu arzettiğim maarif hisseleri alın
dığı halde maarife ait birçok hizmetlerin bıra
kılması dolayısiyle büsbütün acze düşmez mi ve 
kendi memurlarına da, maaş veremiyecek bir 
vaziyete düşmüş olmaz mı? Binaeanleyh bu ka
nun kabul edilirken bu cihetlerin de. nazarı dik
kate alınmasını rica. edeceğim. Bir nokta daha 
ilâve edeceğim. O da şudur: Büyük Millet Mec
lisinde, su noktanın da, görüşülmemiş olmaması 
için bu son mâruzâtımı söyliyeceğim, bir gün 
gelecekki Maarifte diğer yerlerde mevcut gidi
şin ilerisine geçmiş olan vilâyetlerde bir tavak-
kuf ve belki de bir gelişme olacaktır ve o vakit 
üzüleceğiz, niçin bu ilk tahsili idarei hususiye-
den aldıkta bu ileri varlığımızı gerilettik diye
ceğiz. 

l>u da zabıtta bulunsun arkadaşlar. 
Bir takrir veriyorum, mâruzâtım dâhilinde, 

hiç olmazsa iratlar üzerinde tashihler yapmak su
retiyle bu. tasarının komisyona iadesini istirham 
ediyorum. 

KMtN SOYSAL (Maras) — Sayın arkadaş
larım Muhtterm Ekrem Oran arkadaşımızın ile
ri sürdükleri bazı noktalar bendenizce varit de
ğildir. Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın dedikle
ri gibi bendeniz de 4 ay muallimlerin maaşını ve
rememiş bir vilâyeti teftiş eden bir arkadaşınız 
olmak sıfatiyle böyle bir sıkıntıyı tatmış oldu
ğumdan bu husustaki noktai nazarımı arzetmeyi 
faydalı görüyorum. 

Ortada bir ihtiyaç vardır, bir kısım vilâ
yetler öğretmenlerin maaşlarını veremiyorlar. 
Bu vaziyette bütün özel idarelerin sıkıntılı du
rumlarını gözönüne getirerek buna bir çare dü
şünmemiz lâzımdır. Özel idareler, sıkıntılı vazi
yette olmadıklarını ne zaman ispat edecekler, 
hattâ kaç sene sonra? O ayrı mesele. 

Ekrem Oran arkadaşımız ilkokullarda ho
ca oldukları zamandan bahsediyorlar. Acaba o 
zamanın ilkokulları ile öğretmenleri adedini lüt
fedebilirler mi? Mukayeseyi o zaman doğru bir 
şekilde yapabilir ve doğru bir hüküm vermemize 
imkân hâsıl olurdu. Sayın Ekrem Oran arkada
şımızın buyurdukları gibi, idarei husıısiyelerin 
bu kanunla varidatlarından birçok para kaybet
tikleri doğru eleğidir. Oeçici Komisyonda bu
lunmanı hasebiyle şunu arzedeyim ki, bu işin 
üzerinde çok ciddiyetle durduk ve şu neticeye var 
dik ki bu kanunla özel idareler birçok faydalar 
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sağlamaktadırlar. Fakat bunun yanında mesleğin 
ve'dolayisiyle memleketin kazanacağı öyle şeyler 
vardır ki onları da kısaca arzetmeme müsaade 
buyurun, arkadaşlar: 

Öğretmenlerimizin adedi eğitmenlerle bera
ber 25 - 30 bini bulmaktadır. 30 bine yakın ye
tiştirici bir odrunun geçim durumu bütün Dev
let memurları maaş kanunlarının mukadderatı
na tabi tutulmaktadır. Bundan bir müddet evvel 
Bursa'da iki üç ay maaş alamıyan öğretmenle
rin vaziyetini arzetmiştim. Kolay bir şey değil 
arkadaşlar, 70 - 80 lira maaş alan bir öğretmenin 
iki üç ay maaş alamaması hakikaten çok zor bir 
durumdur, bunun zorluğunu yaşamıyan bilmez. 
Bu kanunun ikinci faydası öğretmenlerimizin 

terfileri bakımından olacaktır. Bugün özel idareler
de öğretmenlerin terfi işleri vaktinde olmamakta
dır. Bununda mânevi zararı çoktur. Bu yüzden 
binlerce öğretmen meslekten ayrılmaktadır. Ba
zı vilâyetler vardır ki bütçesi müsait olmadığın

d a n dolayı millî ğitim müdürlüğünün hazırladı
ğı terfi listesini arasıra geriye atmaktadırlar, 
çünkü bunun malî tarafını karşılayacak du
rumda değildirler. Bu yüzden muallimler dilgir 
olmaktadır. Bu kanunla bu terfi işleri de niza
ma girecektir. 

Üçüncü mühim faydası arkadaşlar; maarifi 
geri olan vilâyetlerimizin kadro durumları tak
viye edilmek imkânına kavuşacaktır. Arzede-
yun: İstanbul, İzmir, Bursa gibi vilâytlerde 

bu ihtiyaçlar lıayhca karşılanmıştır. Fakat ben
denizin mümessili bulunduğum vilâyette, Maraş 
Vilâyetini merkezinde okuma çağında bulunan 
beş bin küsur çocuk vardır. Bugün ise 1570 ço
cuk ancak okutulmaktadır. Geri kalan çocuklar 
ise mektepten mahrum kalmaktadır. Vilâyete 
müracaat etsek mektep aç diyemeyiz, çünkü pa
ramız yoktur der, muallim getir diyemeyiz, yi
ne paramız yoktur der. Fakat bu vilâyet, vilâ
yet değil midir, buradaki vatandaşlar, vatan
daş değil midir, bunları okııtamıyacak mıyız? 

İşte bu kanunun en mühim faydallarından 
biri budur. Yine bütün bulunan 30 bin küsur 
çocuğun on bin küsuru mektebe gitmektedir. 
Bu vaziyet dâhilinde elbetteki Devletin ilktah-
sili halletmek için birtakım tedbirleri düşünme
si lâzımgelirdi. Düşünüyordu ama, iş geliyor 
paraya dayanıyordu. Çünkü vilâyetler kendi 
bütçeleriyle inekte]) açamaz, muallim temin 
edemezlerdi.,. Bu vaziyette vilâyetlerde ilktahsil 
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işini halledebilir mi idik, konferanslarla, nu
tukla/ Bu mesele mühim; ama efendim, bu nıu-
vazenei umumiyeye geçme işi hiçbir devlette 
yokmuş. Olsun Olmasın. Türkiye Devletini di
ğer devletlere bakarak mı idare edeceğiz! Ken
di ihtiyaçlarımızı gözeterek, ihtiyaçları nerede 
görür ve hangi vasıtaları kullanırsak o vasıta
larla karşılıyacağız. Arkadaşlar maaş alıp al
mamak yüzünden içlerinde kendilerini küçük 
görme hissi uyanan ilkokul öğretmenlerini mâ
nevi sıkıntıdan da kurtarmış olacağız. Bu, gerek 
onların şahsi inkişafları bakımından ve gerek
se memleket maarifinin terakki ettirilmesi ba
kımından son derecede ehemmiyetlidir. Bir de
fa arkadaşlar, biz on, on iki senede, 1934 ten 
bugüne kadar bu meslekten sekiz bin öğretmen 
kaybetmişizdir. Kolay değil, diyelim ki, bunun 
bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığının şu veya bu 
şekildeki idaresizliğine hamledelim. Fakat işin 
içinde bir geçim meselesi vardır, yaşama me
selesi vardır. Bir insan mektepten çıkarken di
mağına nekadar ideal aşılarsak aşılıyalım fakat 
gün gelir ki, yaşama ve hayat, meselesiyle kar
şılaştığı zaman bu ideallerin hepsi tuzla buz-
olur. Biz bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bu bakımdan öğretmenleri bu kanun mânevi 
sıkıntıdan kurtaracaktır, ve tamamen bir 
güven duygusuna ulaştıracaktırki bir gü
ven duygusu 25 - 30 binlik muallim kütlesi için
de memleketinin istikbali için büyük bir zaman
dır ve büyük bir istitıatkâhtır arkadaşlar. 

Mamafih bunun yanında Saym Eğitim Ba
kanından şunları da temenni ve rica etmek ye
rinde olur. Öğretmenleri mesleğe bağlama mese
lelerini kuvvetlendirmek yalnız para vermekle 
mümkün değildir, lîir defa eğitim Bakanlığı 
öğretmen muhaceretinin önüne geçmeli, şu ve
ya bu şalısın arzu veya keyfine, göre, öğret
menleri şuradan buraya nakletmeye son ver
melidir. Memleketin mânevi inkişafı ve nesli
mizin iyi yetişmesi bakımından bu zaruri ol
maktadır. Ama öğretmen çalışmıyormuş, ku
surları varmış. Bunlar ciddî surette müfettiş 
raporlariyle tesbit edilmeli, ondan sonra nakli 
yapılmalı. Hiçbir kimsenin arzusiyle öğretmen 
nakledilmemelidir. Yani öğretmen muhacereti
nin önüne geçilmelidir. Bir vakitler İngiliz Par
lâmentosunda da öğretmenler neyi okutmalı. 
hangi partinin noktai nazarını telkin etmelidir 
diye bir görüşme olmuştur. Varılan netice şu-
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dur; öğretmenlerin vazifesi hakikati okutmak
tır. Bunlar herhangi "bir tesirden kurtarılarak 
öğretmen muhaceretinin önüne geçelim; aksi 
takdirde öğretmen okullarında ve Köy Ensti
tülerinde yetiştirdiğimiz öğretmenler meslekten 
uzaklaşıyorlar, onları kaçırıyoruz. Arzettiğim, 
aded küçük bir aded değildir, arkadaşlar. 

On, on beş yıl önce bu memleketin ilk ted
risat hayatında güzel ve iyi bir alâka ve he
yecanı vardı. Bu alâkayı yeniden uyandırmak, 
canlandırmak lâzımdır. Bu alâkayı biz şük
ranla karşılardık. 

Bir de öğretmenleri yetiştirmek meselesi 
vardır. Biz kasabalarda, kazalarda dolaştığımız 
zaman görüyoruz, 15 - 20 sene evvel yetişmiş 
öğretmenlere rastgeliyoruz, görüyoruz, öğren
dikleri on, on beş sene evvelki malûmatları ile 
kalmışlardır. Bu hususta Millî Eğitim Baka
nımızın nazari dikkatini çekmeyi bir vazife bi
lirim. 

Mademki masraf yapıyoruz, öğretmenlerin 
refah ve saadetlerini de düşünmek, öğretmenle
rin bu memlekete lâyıkı veçhile faideli olmaları
nı düşünmek elbetteki bu Meslishr vazifesidir. 
Millî Eğitim Bakanının bu noktaya nazarı dik
katini celbederim. 

Arkadaşlarım; geçici komisyonda bulundu
ğum için tutanaklara muhalifim diye kayıt kon
muş, bendeniz bu tasarıya muhalif değilim, bu
nun hiç olmazsa bütün arkadaşlarım kadar ta
raftarı ; müdafii ve böyle bir kanunun çıkmasını 
aylardanberi istiyen bir arkadaşınız sıfatı ile 
tutanaktaki bu yanlışlığın düzeltilmesini iste-
mekde hakkımdır. 

GEÇÎCÎ KO. SÖZCÜSÜ REFİK AHMET SE-
VENGÎL (Tokad) — Bir matbaa yanlışlığı 
olmuş. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tutanaktaki «mu
halifim» sözünün bir sehiv neticesi buraya geçti
ğini söylemektedir. O veçhile tutanak tashih 
edilmiştir. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bu tasarı do-
layısiyle bir noktayı arzetmeme müsaade bu
yurmalarını rica ederim. 

Karar yazılırken altına: Müstahdeminin de 
bu kadroya alınması, diye bir kayıt koymuş
tum, bu muhalifim diye yazılmış. 

Arzum şudur ki, ilkokul hademelerinin va
ziyeti üzerinde hakikaten durulması iktiza eder. 
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Bir defa şu bakımdan; öyle okullarımız vardır 
ki, 50, 100, 150 bin liraya malolmuştur, bu bi
naları, geceleri 25 - 30 lira maaş alan hademele
re teslim edip gidiyoruz, bunları da memnun 
etmek yerinde olur. öğretmenler maaş alır
ken, aynı mektebin hademesine maaş verilme^ 
mek gibi durumlar zuhur edebilir. Bu da ak
si tesir yapabilir. 

Bundan başka bendeniz İlk Tedrisat Müf etiş-
liği yaparken 90 talebesi olan bir mektepte 9 
hademe, öbüryaııdan 500 talebesi olan bir mek
tepte de iki hademe görmüştüm. Birinci mek
tep bazı zevatın uğraması ihtimali olan bir yer
dedir. Vali oraya 9 hademe koymuştur, di
ğeri ise böyle zevat için semti meçhulde olduğu 
için oraya da iki hademeyi kâfi görmüştür. Bu
gün için buna imkân yok ve bu kanun böylece 
kalacaksa bunları tanzim etmeli, ortadan kal
dırmalı, değilse; hademeleri de Muvazenei Umu-
miyeye almamız çok yerinde olur. Çünkü, bir 
müessesede binlerle talebenin 8 - 10 hademe ile-
idare edilmesi yanmde öbür müessesede yine 
binlerle talebenin bir iki hademe ile idare edil
mesi üzerinde durulacak bir meseledir. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim dâvamızda bir de 
başöğretmenler meselesi vardır. Bizde baş
öğretmenlerin durumu ortaokulların müdürle
riyle vazife bakımından tezat halindedir. Bir 
mektebe gidersiniz, maiyetinde iki muavin var
dır, 40 ar, 50 şer lira alırlar. Kendisi 60 lira 
alır. Ayrıca kâtibi ve mesul adamları vardır. 
İdare ettiği mektep nihayet birkaç yüz kişilik
tir. Burası bir ortaokuldur. 

Bunun yanında 500 - 800 mevcutlu bir ilk
okul vardır, bunun bir tek başmuallimi vardır, 
ayrıca muavini ve sairesi yoktur. Buna da 
10 lira, âzami 30 lira makam ücreti veririz. 
Yanında kâtibi yoktur, ambar memuru yoktur 
Are ayrıca talimatname, haftada 6 - 1 0 saat ders 
vermesini emreder. Bu adaletsizlik herhalde 
kaldırılmalıdır. 

Bir mektebe gittim, başöğretmene sordum: 
Makam ücreti nasıl? Hamdolsun bitti, dedi. 
Nasıl bitti, dedim? Esasen 10 lira alıyoruz, ay
rıca süpürge ve saire tahsisatı olmadığı için 
onu da biz veriyoruz, makam ücreti diye elimi
ze hamdolsun birşey geçmiyor, dedi. Bunu da 
düşünmek lâzımdır. 

öğretmenler için bir mutabakat kamımı 
birkaç evvel geldi, Bütçe Komisyonuna gitti. 

-v*-
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Bütçe Komisyonundan rica etmek vazifemiz
dir. Bu kanunla birlikte çıkmasını bekliyor
duk, fakat olmadı, hiç olmazsa yakında çık
sın. Bu suretle öğretmenlerimizi esaslı suret
te memnun edelim. Çünkü bugün ilk defa 
mektebe gelen öğretmenle senelerce hizmet gör
müş olan da 20 lira almıştır. Bu adaletsizliğin 
ortadan kaldırılması zaruridir. 10 sene hiz
metten sonra yeni tâyin edilen talebesiyle bir
likte 20 liraya terfi çok mühim bir meseledir. 

Tasarıda bir de şu nokta vardır: Belediye
lere verilen para da bu kanun dolayısiyle öğ
retmenler tahsisatına geçiriliyor. Öğrenmek 
isterim; acaba, belediyelere tahsis edilen bu 
paranın bir karşılığı bulundu mu? Belediyele
rin de elbette sıkıntıları vardır. Bu hususta te
nevvür etmek isterim. Ricam budur. Ilu işin 
ehemiyetini hulâsa olarak tebarüz ettirmek 
için bir İngiliz Fedagokunun bir sözünü, cüm
lesini tekrara müsaadenizi rica ederim. 

« 10 yaşma kadar bir çocuğu bana veriniz, 
ondan sonra nereye götürürseniz götürün üz, o 
çocuk benimdir » diyor. 

Evet, hepimiz hocalarımızla analarımızın 
mahsulüyüz. 

Bu kanunu getirdiklerinden dolayı Hükü
met ve ilgilileri tebrik etmek bu yurdun çocuğu 
olarak hepimizin vazifesidir. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN -— Raporun aslına baktım, Emin 
Soysal arkadaşımızın izahlarından da anlaşıldı
ğı gibi muhalif değildir, imzalarının üstünde
ki (Muhalifim) kaydi yanlıştır, kendileri bilâkis 
daha ileri giderek (Müstahdemin kadrolarının 
da katılmasını) istemiştir. Bunun bir matbaa 
sehvi olduğu anlaşılıyor, bunu bu suretle zap
ta geçiriyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, demokrat bir Devlet kurulu
şunda âmme faaliyetlerinin iki esas gayesi var
dır. Birisi, vatandaşın kültür seviyesini yük
seltmek, ikincisi, varlık seviyesini yükseltmek 
ve onu emniyet altında bulundurmaktır. 

Bugün müzakeresini yaptığımız tasarı, Tür
kiye'de vatandaşın ilk athsil kültürünü teminat 
altına almak için muhakkak halli lâzımgelen me
selelerden birisini halleden ilk tahsil öğretmen
lerinin maaşlarının Umumi Muvazeneden öden
mesi işidir. 

Muhterem, arkadaşlar, .Ekrem Oran arkada-
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şımız, mevzuu bir çerçeveden ele alarak hususi 
idarelerimizin malî takatlarını artırmak yolu 
varken niçin bu yolu bıraktık da biz ilköğrett-
menlerin kadrosunu Umumi Muvazeneye almak 
yolunu tercih ettik diye ortaya, yalınız şahıs
lan tarafından müdafaa edilen bir görüş getir
diler. Aslında ilk tahsilin temini vazifesi hu
susi idarelere ait bir vazife midir, yoksa umu
mi muvazene çerçevesinde mütalâa edilmesi lâ
zımgelen bir hizmet midir, meselesini halletme
den evvel Türkiye'de bütün vatandaşları ilk tah

sil. nurundan istifade ettirme meselesinin halli lâ
zımdır arkadaşlar. Bu mevzua bu tasariyle el konan 
ölçüde şimdiye kadar el konulmamış olması cidden 
mühim bir hata olmuştur. Çünkü bir taraftan 
ilk tahsil mecburiyeti hakkında bir kanun çıka
ran Devlet, diğer taraftan ilk tahsilden bütün 
vatandaşları istifade ettirmek işi mahallî idare
lerin malî takatsizlikleri yanında mahallî tak
dirlerle yer yer değişen prensipsiz bir faaliye
te terkedilmiştir. Dâvayı bu yönden alınca, 
Türkiye'de vatandaşın ilk tahsil ihtiyacını te
min etmek vazifesini Devletin üzerine alması ve 
bunun ana dertlerinden birisi olan ilk tahsil 
öğretmenlerinin maaşlarının teminat altına alın
ması işini ele almak zaruridir. Bu neticeye bu 
tasarı ile varılırsa bundan hepimizin sevinme
si lâzımdır. 

Muhtelif arkadaşlar izah ettiler. Cidden ilk 
tahsil işi köy için ne kadar zaruri ise, kasaba ve 
büyük şehirlerimiz için de, bütün vatandaşlar 
için de aynı derecede bir ihtiyaç ve zarurettir. 
Bu, Devletin ana vazifelerinden biridir. Hal böy
le iken Emin Soysal arkadaşımızın verdiği Ma-
raş misalinden öteye Şark vilâyetlerimizin hali
ni hattâ arkadaşlar, maarifinin ileri olduğunu 
her zaman işittiğimiz Balıkesir vilâyetinin Dur-
sunbey kazasını ele alırsak ilk tahsil -mecburi
yetini tatbik yolunda Devletin kanun çıkarır
ken muvazi tedbirleri almamak gibi bir duru
ma düştüğünü açıkça görürüz. Bu derdi yalnız 
muallim maaşları bakımından değil, bütün un
surları ile biran evvel ele almak Büyük Meclis 
için bir vazifedir. 

Arkadaşlar, öğretmenlik yapmış olan arka
daşlarınım kendi şahıslarında altı ay, dört ay 
maaş alamamak gibi ifade ettikleri maddi bir 
takım ıstırablar yanıda Emin Soysal arkada
şımın temas ettiği bir dert vardır, öğretmenler 
terfi ve sair 3 gibi haklarının mahallî idare-
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lerin inıkânsıshğıua terkedilmiş olmasından do
layı değil, ilk tahsil meselesine Devletin el 
koymamış olmasından manen ezilmişlerdir. 

8 000 öğretmenin ayrılmasına imkân vermi-
yecek formülleri Cumhuriyet Hükümetleri şim
diye kadar bulmuş olsalardı 7 000 eğitmenle 
köy tedrisatında vardığımızı memnuniyetle ifa
de ettiğimiz neticeye, hattâ pedagojik bakı
mından münakaşa edilebilecek neticeye, bugün 
daha iyi bir şekilde varmış ve bir çok köyleri
mizin ilk mektebe kavuştuğunu, kasaba, küçük 
kasaba ve şehirlerimizde de ilk tahsil meselesi
nin bir dereceye kadar halledilmiş olduğunu 
görmüş olacaktık. Fakat meslekin bu üzüntülü 
durumu; bu meslekteki arkadaşların bütün fe-
ragatkâr mesailerine rağmen hayatlarını emni
yet altında görmeyişi ve diğer sahalardaki Dev
let memurlarının mazhar oldukları malî imkân
lar, 8 bin yetişmiş öğretmeni ilk öğretim kad
rosundan yavaş yavaş uzaklaştırmıştır. 

Bu tasarı ilk tahsil meselelerinden birini 
demokrat bir zihniyetle halletmek gayesiyle 
öğretmen maaşlarını emniyet altına almak şek
linde mütalâa edilmeli ve bir an evvel kabul 
edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü arkada
şımız tasarının ivedilikle ve diğer maddelerden 
evvel müzakeresini istediler, Hakikaten bu, 
hiç olmazsa 1 Şubat tarihinden itibaren yürür
lüğe girmelidir. Arkadaşlarımız hademelerin 

maaşlarına temas ettiler, ben de emeklilerin 
vaziyetine temas edeceğim. 

Arkadaşlar, Devlet faaliyetlerinde ana pren
siplerden birisi de adalet ve muadelet pren-
sipidir. Biliyorsunuz ki, Büyük Meclisiniz eski 
Tekaüt Kanunu, yeni Tekaüt Kanunu gibi bir 
mesele karşısında yıllarca çaresiz kalmş ve bu bir 
türlü haJledilememiştir. Çünki Devlet gözüyle 
bir meseleyi ele alırken emeklilerin, müstahdem
lerin ve nihayet bütün hizmet görenlerin her 
türlü haklar ve vecibeler bakımından muadelet 
içerisinde bulunduğunu aramak lâzım gelmek
tedir. Nihayet eğer vakit müsait olsaydı biz bu 
tasarı ile beraber bir taraftan öğretmenlerin 
yeni Barem Kanununa intibak ettirilmeleri do-
Jayısiyle hizmet müddetlerinin nazarı itibara 
alınmaması yüzünden doğan adaletsizliğin ikinci 
bir tasarıya bırakılmasından bu tasarı ile halle
dilmesini beklerdik. 

ha evelki, daha sonraki tekaütler gibi yeni bir 
lakım farklar yaratmak, icabederdi. Şu halde 
arkadaşlar, uzun uzun görüştüğümüz bu tasa
rıyı arzettiğim gibi memnuniyetle karşılamak 
ve Türkiye'de ilk tahsilin hudut taşından hu
dut taşma kadar halledilmesi için diğer mesele-^ 
lerin de hallini temin etmek gerektir. 

Cidden daima l'edakârana hizmet yapmış öğ
retmenlerin, maddi, ve mânevi endişe ve üzün
tü içinde gördüğüm durumdan kurtarmak ve 
istikbal için daha emniyetli bir halde iş görme
lerini sağlamak Meclis için yerinde yapılmış 
bir vazife olacaktır. 

I i AŞK AN — Keşi t Tarakçıoğlu. 

İİKŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Ar
kadaşlar; büyük huzurunuza küçük, 8 maddelik 
bil- kanun getirildi. Bu, hattızatında küçük bir 
kanundur. Fakat şimdiye kadar yapmış olduğu
muz büyüklüklere, derin hâdiselere uyan gayet 
ehemmiyetli büyük bir vakıadır. 

O, ilkokul öğretmenlerinin Devlet bütçesine 
alınması kanunudur. 

Arkadaşlar; bizim Anayasamızın 87 nci mad
desi her Türkü ilkokul tahsilinden geçirmeyi em
reder. Her Türk ilkokul tahsilini görmeye mec
bur olunca bu vazife, bu fonksiyon Devlet vazi
fesi demektir. Devlet vazifesi, Devlet namına 
görülen iş, Devletin bütçesinden tediye olunur. 
Binaenaleyh şimdiye kadar ilkokul işleri normal 
bir mecrada gitmemişse bunu ilk kuruluşundan 
itibaren, kuruluşundaki yanlışlığa hamletmek lâ-
zımgelir. Meşrutiyet Hükümetinin 1329 tarihin
de çıkarmış olduğu Tedrisatı iptidaiye Kanunu 
muvnkati ile Vilâyetler İdaresi Kanunu ilkokul 
öğretmenlerinin maaşlarını hususi bütçeye koy
muştu. Fakat öğünden bugüne kadar bu büt
çeden maaş alan öğretmenler derin ıştıra]) ve 
enin çekmişlerdir. Bu anda yurdun karlı buzlu 
ovalarında, dağlarında, derin vadilerinde, ço
rak köylerinde, münbit köşelerinde oturan ve 
memleket evlâtlarını yetiştirmekte olan ilkokul 
öğretmenlerine mazhar oldukları bu büyük kanun 
kutlu olsun. Böylece ilkokul öğretmenlerinin 
Devlet bütçesine alınması, kanun ehemmiyetine 
temas ettikten sonra gerekçede geçen bir nokta
yı düzeltmek isterim. Gerekçenin bir tarafında 
deniyor ki, « Başöğretmenlerin veya yardımcı
larının görevi» Geçici Komisyonun raporunda 

Diğer taraftan da tekaütler meselesi de da- j bu söz yoktur. Kanun maddelerinde de başöğret 
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meıı yardımcısı diye bir şeye tesadüf etmedim. 
Ş ithalde bu başöğretmen yardımcısı makamı di
ye bir makam mı kabul edilmek isteniyor. Çün
kü başöğretmenlik makamı diye ihdas edilen 
makam 789 numaralı Kanunladır. O kanunla baş
öğretmenlik ihdas edilmiştir. Fakat başöğret
men yardımcısı diye birşey yoktur. Eğer buna 
lüzum varsa ayrıca maddelerde gösterilmesi za
ruridir, değilse tashih edilmesi icabeder. Gerek
çede Devlet bütçesine alman hususlar ilkokul öğ
retmenlerin maaşlariyle Başöğretmen makam üc
retleri ve yolluklarıdır. 

Okul binalarının yapımı, tamiri ve idare iş
leri vilâyetlere bırakılmıştır. Arkadaşlarım; vi-
1 Ayetlere bırakılan masraflar arasında, doktor ve 
ilâç tahsisatı gibi birşey görmedim. 1,5 milyon 
talebenin ilkokullarda sıhhi durumlarını garan
ti edecek olan doktor ve ilâç»,tertipleridir. Bunla
rın da tasrih edilmesine lüzum vardır. 

Arkadaşlar; ilkokul öğretmenlerinin maaş
larının Devlet bütçesine alınmasını yapan, yal
nız biz değiliz. Başka memleketlerde de böyledir. 
Aklımda isviçre'nin Jenev Kantonunun Maarifi 
Umumiye Kanunu kalmıştır. Bu kanunun muh
telif maddelerinde muallimlerin, maaşları Devlet 
bütçesinden verilir denmektedir. Bina işleri ve 
masraflar mahallî idareye bırakılmıştır. O kanu
nun, yanılmıyorsam, 83 ncü maddesinde der ki, 
Devlet ilkokulların ders aletlerini de temin et
mek mecburiyetindedir. Fakir talebeye de kitap 
ve kırtasiye vermekle mükelleftir. Madem ki 
biz vilâyetlere bu masrafları bırakıyoruz, ilk
okulların bilhassa dördüncü ve beşinci sınıfların 
tedrisatı için ders aletlerine ihtiyaçları vardı?-, 
bunların masraflarını da vilâyetler kabul etme
lidirler. Durumları müsait olmıyaıı ailelerin 
çocuklarının, hakikaten kâğıt kalem gibi za
ruri masraflarını da viyâletler kabul etmelidir. 
Mademki ilktahsil meuburidir, bu mecburiyeti 
yerine getirmek için fakir ailelerin çocukların;; 
bu yardımların yapılması icabeder. Bu gibi 
masraflar Devlet Bütçesinden yapamadığımıza 
göre bu masrafların da vilâyetler bütçelerin
den yapılması zaruridir. 

Arkadaşlarını, bir noktayı belirttiler, bu 
nokta çok mühimdir. Başöğretmenlerin ma
kam ücreti hakkındaki teklifim Bütçe Komis
yonundadır. Yüksek şefkatinize, hamiyetinize 
mazbar olacaklarını ünıidetmekteyiz, 

Tekaüt meselesine gelince; tekaüt meselesi 
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esasen İçişleri Bakanlığınca tanzim edilmekte olan 
kanunla halledilecektir. Binaenaleyh teklif 
olunan kanun tam yerindedir, isabetlidir. Bu 
kanunla yaptığınız büyük işlere bir büyük iş 
daha ilâve etmiş oluyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BEFlK 
AHMET SEVENGÎL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; ilkokul öğretmenlerinin maaşlarının 
Umumi Muvazeneye alınması mevzuu münasebe
tiyle söz almış olan muhterem arkadaşlarımın 
hemen hepsi bu lüzumu tebarüz ettirmiş bulun
dular. Bu mevzuda bendeniz Komisyonumuzla 
fikir birliği gösteren iki partiye mensup arka
daşlarımıza teşekkür ve hürmet ifadesinden gayri 
bir nokta ilâve edecek değilim. Bu Muhte
rem. Ekrem Oran arkadaşımız da tasarının Ko
misyona iadesi talebini ihtiva eden bir önerge 
vermiş bulunuyor. Bu münasebetle kısaca maru
zatta bulunmak üzere müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

Hâdiseyi iki kısım olarak mütalâa etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum; birinci kısım; doğru
dan doğruya ilkokul öğretmenlerinin maaşları
nın Umumi Muvazeneye alınması mevzuudur ki, 
bu nokta üzerinde Meclisiniz daha, tasarının 
Yüksek. Heyetinize arzı sırasında, yürekten feve
ran eden ve bir mütekaddim kabulü ifade eden, 
alkışlarla bu teklifi uygun gördüğünü ifade et
miş bulunuyor. Bu nokta üzerinde zaten ayrıca 
bir muhalefet fikri de dermeyan edilmiş değil 
dir. Fakat ilkokul öğretmenlerinin maaşları 
Umumi Muvazeneye alınırken, özel idarelerin 
vaziyetleri üzerinde de durulmuştur, hâdisenin 
ikinci kısmını bu nokta teşkil eder. 

Muhterem Ekrem Oran arkadaşımız, Özel 
idarelerin varidatından bir kısmının alınmış ol-
masiyle, bu müesseselerin mevcut zaıfınm ar
tırılacağı fikrini dermeyan ettiler. Yüksek Hey
etinize kısaca arzetmek istediğim bir iki rakam, 
bu bahiste mevzuunu kâfi derecede aydınlatmış 
olacaktır, özel idarelerden verilen ilkokul öğ
retmenlerinin maaşı mevzuu senelik tutarı bakı
mından 52 milyon liralık bir iştir. Bu sene bu
nun bir aylığının özel idarelerden verilmiş ol
ması yüzünden bu rakamdan bir aylığa tekabül 
eden kısmı indirdikten sonra, bu sene için 45 
milyon liralık bir rakam ortaya çıkmış oluyor. 
Demek ki, ilkokul öğretmenlerinin maaşlarını 
Umumi Muvazeneye almayı kabul etmek sure
tiyle, Devlet Bütçesine bu sene için 45 milyon 
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liradan fazla ve 12 aylığı hesabedilecek olursa, 
52 - 53 milyon liralık bir rakamı ilâve etmek va
ziyeti hâsıl olmaktadır. 

Bütçemizin umumi durumu yüksek heyeti
nizin malûmu olduğuna göre, Özel İdarelerin 
varidatından hiçbir şey almadan doğrudan doğ
ruya Devlet Bütçesine bu sene için 45 küsur 
milyon lira, bundan sonraki seneler için de 50 
küsur milyon liradan fazla bir rakam ilâve et
meye maddi imkân olmadığını Yüksek Heyetiniz 
takdir eder. 

Özel İdarelerin 4988 ve 4598 sayılı k anun-
lar dolayısiyle ki, bunlar maaş zammı, çocuk 
zammı ve saireden hâsıl olmuş olan ödenekle
rin tediyesine dair kanunlardır; bu kanunlar 
dolayısiyle özel İdareler büyük bir karışıklık ve 
sıkıntı içine düşmüş bulunuyorlardı. Bunların 
sıkıntısını gidermek ve aynı zamanda öğretmen 
maaşlarının ödenmesine imkân vermek üzere 
Devlet Bütçesinden kendilerine 34 milyon lira
lık bir yardım yapılıyordu. Bugün ilkokul öğ
retmenlerinin maaşlarını Devlet Bütçesine almak 
için huzurunuza sevkedilen kanun Devlet Büt
çesinden Özel İdarelere yapılmış olan yardım m 
kesilmesini de ihtiva eden bir hüküm taşıyor. 
Yani özel İdare bütçelerinden alınmakta olan 
tahsisatın mühim bir kısmı zaten Devlet bütçe
sinden verilen ve daha çok bu işe sarfedilen 
bir paraydı. Bunun haricinde çeşitli kanunlar
la Özel İdarelere varidat olarak tanınmış ka
lemlerin miktarı şu suretle ifade edilebilir. I<V 
rağ ve intikal harçlarından % 10 il payı ola
rak devredilen bir kısım vardır ki, bunun se
nelik tutarı, bu sene 11 aylıktır, 612 bin lira
dan ibarettir. Bu sene Özel İdarelere vermive
ceğimiz para budur. 

İspirtolu içkilerden % 9 vilâyet hissesi olup 
artık Maliyeye terkedilecek olan rakamı 2 mil
yon 600 bin liradır ve nihayet Sayın Ekrem 
Oran'm az evvel ifade ettiği 2871 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince Maliyece her sene 
Özel İdarelere ödenmekte iken bundan sonra 
ödenmiyecek olan rakam' bir milyon 200 bin li
radan ibarettir. Demek ki, özel İdarelerden 
kesilen varidat tutarı nihayet arzettiğim şekilde 
birkaç milyonun içinde toplanmış bulunuyor. 
Bu itibarla özel İdarelerin varidatından kesile
cek olan rakam kendilerinin faaliyetlerini fazla 
sektedar edecek bir mahiyet arzetmemektedir. 
Bu kanun tasarısının Muhterem Ekrem Oran 
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arkadaşımızın ifade ettiği şekilde değiştirilmek 
için Komisyona geri verilmesi bendenizin görü
şüne göre kabili müdafaa olmıyan bir tezdir; 
aynı zamanda hâdisenin yüksek heyetinizin umu
mi takdirine iktiran etmiş gibi gördüğüm müs
taceliyetini rahnedar edecek bir vaziyet de hâ
sıl olur. Bu bakımdan tasarının komisyona iade
si hakkında muhterem arkadaşımızın serdettiği 
takririn aleyhinde mütalâa serdetmek zarureti
ni duyuyorum. 

Muhterem arkadaşların ifadeleri arasında bir 
de emeklilik ve hizmetliler mevzuuna temas 
buyurdular. Emeklilik mevzuundaki mütalâa
lar tamamen yerindedir. Komisyonumuz da mev
zuu aynı suretle mütalâa etmiş ve gerekçesin
de bu noktayı tebarüz ettirmiştir. İlkokul öğ
retmenlerinin emeklilik vaziyetlerinin de Devlet 
Bütçesine alınması lüzum ve zarureti meydan
dadır. Ancak yine gerekçemizde de belirttiği
miz veçhile, hazırlanmakta olan yeni Emeklilik 
Kanununun gelmesine kadar, muvakkat bir za
man için bu vaziyet Özel -İdarelere verilmekte
dir. Komisyonumuz Özel İdareler Emeklilik 
Sandığının tediye güçlüğü karşısında kalmama
sını sağlamak için, Hükümet tasarısında mev
cut olmamakla beraber ayrıca bir ek ödenek ve
rilmesini, yardımda bulunulmasını da sağla
mıştır'. 

Hizmetliler mevzuuna gelince; ilkokul hiz
metlilerinin miktarı ifade edildiği veya tahmin 
edildiği gibi pek az değildir. Özel İdareler büt
çelerine göre 1948 yılı için 3635 kişi olup bir 
yıllık ücret tutarları da 2 435 273 liradır. Ko
misyonumuz bu mevzuu müzakere etmiş ve bu
günkü malî şartlar muvacehesinde Hükümet 
Bütçesine yeniden iki buçuk milyonluk karşılık
sız bir külfet tahmiline imkân görmemiştir. 
Muhterem hatip arkadaşlarım da zaten bir te
menni olarak bunu öne sürmüşlerdir. Bu hiz
metlilerin Devlet Bütçesine almasını Komisyo
numuz mümkün görmemektedir. 

Umumiyet itibariyle Yüksek Meclise arzede-
ceğim noktalar bunlardır. Muhterem arkadaş
larınım başka emirleri varsa, Komisyonumuz 
bunlara da cevap vermeye amadedir. 

Tasarının Komisyona iadesi hakkındaki öner
geye Komisyonumuz iştirak etmemektedir. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz ist i yen yoktur. Bir 
önerge vardır, okutacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 

Söylediğim sebepler dolayısiyle icabeden dü
zeltmeler yapılmak üzere tasarının Komisyona 
geri verilmesini dilerim. 

İzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

BAŞKAN — Tasarının komisyona iadesi hak
kındaki önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge reddolunmuştur. 

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

özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı 

teşkilâtına alınması hakkında kanun 

MADDE 1. -r- İlişik (1) sayılı cetvelde sa-
yılariyle aylık dereceleri yazılı ilkokul öğret
men ve yaröğretmenlerine ait kadrolar 10 . VI . 
1933 tarihli -ve 2287 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 10 . VI . 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. 
Millî Eğitim İdareleri) kısmına eklenmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

İlkokul öğretmen ve yaröğretmenlerin aylıkları 

D. Görevin adı Sayı Aylık 

1948 

5 İlkokul öğretmeni ve yaröğ. 8 80 
6 » » » » 20 70 
7 '» :» » » 87 60 
8 » » » » 181 50 
9 » » » ;» 682 40 

10 » » » » 2268 35 
11 » » » » 5585 30 
12 » » » » -3937 25 
13 » » » » 2776 20 
14 » :» » » 3 15 

15547 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde cetveliyle birlikte ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 789 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi gereğince ilkokul başöğretmenlerine ve
rilecek ücretler ilişik (2) sayılı cetvelde gösteril
miştir, 
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[2] SAYILI'CETVEL 

Sayı 

1570 
2000 
2680 

Ücret 

20 
15 
10 

6250 

BAŞKAN — Söz isteyen yoktur. Maddeyi, 
cetvelle birliktte kabul edenler;.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlkokul başöğretmen, öğretmen 
ve yaröğrtmenlerinin aylık ve her türlü kanuni 
istihkakları Genel Bütçeden ödenir, llkokullar-
daki hizmetlilerin ücrtleriyle okulların yapım, 
onarım ve her çeşit genel giderleri özel idare 
bütçelerinden verilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

HADDE 4. — 11 . VI . 1937 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre 
belirtilecek eğitmen ücretleri Genel Bütçeden 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına geçecek 
Başöğretmen, öğretmen ve Yaröğretmenlerin 
halen kazanmış bulundukları ve bundan sonra 
da kazanacakları emeklilik hakları mahfuz olup 
bunlardan gerek kendileri gerekse dul ve yetim
leri hakkında eski ve yeni hizmetleri için 
14 . T . 1933 tarihli ve 2097 sayılı Kanun uygu
lanır ve bunların her türlü emeklilik hakları 
sözü geçen kanunla kurulmuş olan (Vilâyet Hu
susi İdareleri Tekaüt Sandığı) ndan ödenir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte özel İdare Bütçelerinden 
aylık almakta- olan ilkokul Başöğretmen, öğ
retmen ve Yaröğretmenleri kadrolarına eşit 
aylıklı kadrolara, almakta oldukları aylıkları 
ile nakil suretiyle tâyin edilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir, j 

GEÇİCİ MADDE 2. — Başöğretmen, Öğret
men ve Yaröğretmenleıiıı bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş ve 
edecek her türlü istihkakları ilgili Özel İdare 
Bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN •— Bu madde hakkında bir önerge 
var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İlkokul öğretmenlerinin maaşlarının Umumi 

Muvazeneye alınması hakkındaki tasarının geçi
ci ikinci maddecine, tcdiyatta bir tereddüt ve 
yanlışlığa mahal kalmamak üzere « tarihe ka
dar» kelimelerinden sonra «Hak kazanılarak^ 
kelimelerinin ilavesine lüzum olduğu kanaatin
deyim. Arzedenm. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFİK 

AHMET SEVENOİL (Tokad) — Burada «Ta
hakkuk» kelimesi bu mânayı ifade eder zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Maksat da bir ihtilâf yoktur. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Sa
yın arkadaşlarım, yüksek malûmunuzdur ki; her 
türlü masraf tediyatmda üç safha vardır. Birinci
si haketmek, ikincisi tahakkuk, üçüncüsü de tedi
yedir. Şimdi bu maddedeki (Tahakkuku) tâbirini 
(ilaketme) mânasına alırsak « tarihe kadar 
tahakkuk etmiş» dedikten sonra birde «Edecek» 
kelimesini kullanmak muvafık olmaz. Halbuki 
(Tahakkuk) diye, maliyede; evrak üzerine düş
müş olan muameleye denir. Binaenaleyh (Hak 
kazanılarak tahakkuk etmiş ve edecek) dersek bu 
lamımdan evvel hakedilmiş ve bu kanundan son
ra tahakkuk edecek mânasında anlaşılır ve yanlış 
tatbikata mahal kalmaz. Onun için bu iki keli
menin ilâvesini rica ediyorum. Ben Maliye Mü
fettişi ile de görüştüm. 

Şimdiye kadar sıkıntı çeken öğretmen arka
daşlar bu iki kelime yüzünden bundan sonra da 
sıkıntı çekmesin diye teklif ediyorum ve bir öner
ge veriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFİK 
AHMET SEVENGÎL (Tokad) — Bizce bir mah
zur voktur. Tavzih ediyorlar. 
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BAŞKAN — Komisyon mahzur görmüyor ve 

tavzih için kabul ediyor. 
Önergedeki 1 eki i i! şudur : 
Oeçici ikinci maddedeki «tarihe kadar» keli

melerinden sonra «Hak kazanılarak» kelimeleri
nin ilâvesini teklif cdiyorlar> 

Önergeyi oyunuza arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar... Almıyanlar... Önerge nazarı dik-
kale alınmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFİK 
AHMET SEVENOİL (Tokad) — Komisyon da 
bu kelimelerin ilâvesiyle maddenin düzeltilmesini 
kabul ediyor. Bu şekilde okunsun. 

OEÇİCİ MADDE 2. — Başöğretmen,öğret-
nıeıı ve yaröğretmenlerin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar hak kazanılarak tahak
kuk etmiş ve edecek her türlü istihkakları ilgili 
özel idare bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇİCİ MADDE 3. — 1948 t>ılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (38 798 908) 
liralık aktarma yapılmış. 558 nci aylıklar bölü
münün 1 nci (Memurlar aylığı) maddesine 
(6 019 000) lira ek ödenek verilmiş ve aynı cet
velde yeniden açılan ilişik (4) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplere; (4 793 000) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

131 SAYILI CETVEL 

B. Eklenen Düşülen 

Maliye Bakanlığı 
479 Kanundan gereğince 

Özel İdarelere yapıla
cak ödemeler 1 200 000 
BAŞKAN - - Kabul 
edilmiştir. 

49." Özel İdareler ve bele
diyelere 33 926' 108 
BAŞKAN — Kabul 
edil mistir. 

Milli Eğitini Bakanlığı 
.V>S Aylıklar 34 4<i3 908 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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4178 ve 4598 sayılı 
Kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
4044 ve 4805 sayılı 
kanunlar gereğince 
ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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Eklenen Düşülen 

2 205 000 

2 024 000 

58 000 

575 4598 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
luk I arı 48 000 
1 i AŞK AN — Kabul 
edilmişti ı\ 

(500 iller 3 072 S00 
BAŞKAN —• Kabul 
edilmişti i'. 

| 4 | SAYILI CETVEI, 

B. Lira 
Maliye Bakanlığı 

495-A Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt 
Sandığına 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
559 Ücretler 3 073 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
501 Kanunları gereğince verilecek üc

retler ve tazminatlar 970 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

—~ Cetveli eriyle beraber geçici 3 ncü mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 3 ncü 
madde cetvelleriyle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — A) 23 . XII . 1935 tarihli ve 
2871 sayılı Kanunun 7, 8, 9 ve 10 ucu maddeleri 
ile 8 . XII . 1937 tarihli ve 3279 sayılı Kanun, 
8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 43 
ncü maddesinin Özel idare hissesine ait hükmü, 
10 . V . 1929 tarihli ve 1451 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası, 28 . 1 . 1942 ta
rihli ve 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
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8 nci fıkrası ve 21 . VI . 1944 tarihli 4599 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (F) ve (G) fıkra
ları; 

B) 13 . I . 1943 tarihli ve 4357 sayılı Ka
nunun 1, 6 ve 9 neu maddeleri; 

Kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 
7, 11 ve 12 nci maddelerinde yazılı (Hususi ida
relerden maaş alan) sözleri çıkarılmıştır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Elendim 
bu 0 nci madde bazı maddelerin kaldırılma
sını ve bazı maddelerde de kelime değişik
liği yapılmasını hedef tutmaktadır. Ben B fık
rasının değiştirilmesini ve bir kanun maddesi 
hükmünün değiştirilerek buraya ilâvesini teklif 
ediyorum. 

Teklifim şudur, 789 numaralı Maarif Teş
kilât Kanunu vardır. Bu kanunun 13 üncü mad
desinde ilkmektepler müdürlerine ve baş mu
allimlerine verilecek idari ücretin mahalli ilk-
tedrisat meclislerince tesbit edileceği yazılıdır. 
'Halbuki biz şimdi bu kanunla bu ücretleri 
umumi muvazeneden temin etmekteyiz. Millî 
Eğitim Bakanlığı alacağı kadrolarla bunu tan
zim edecektir. Bu, makam ücretlerinin tediye 
ve miktarını tesbit yetkisinin mahalli ilktedri-
sat meclisinde olması işi güçleştirecek ve Mil
lî Eğitim Bakanlığını çok müşkülât içinde bı
rakacaktır. Bu itibarla o kanundaki «mahalli 
ilktedrisat meclisleri karariyle» kelimelerini 
kaldırarak yerine «Millî Eğitim Bakanlığının 
karariyle» kelimelerinin konmasını teklif ediyo
rum ve bir önerge sunuyorum, 

GEÇtCÎ KO. BAŞKANT REFİK AHMET 
SEVENGÎL (Tokad) — Komisyonumuz da iş
tirak eder. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun 1 aşarisinin 6 nci maddesinin B fıkra

sının teklif ettiğim şekilde kabulünü yüksek 
heyetin tasvibine arzederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

B — 13.1.1943 tarihli ve 4357 sayılı kanu
nun 1, 6 ve 9 uncu maddeleri kaldırılmış, 

789 sayılı kanunun 13 üncü maddesindeki 
«îktedrisat Meclisi Karariyle,» 4357 sayılı 
kanunun 2, 3, 5, 7, 11 ve 12 nci maddelerinden 
(Hususi idarelerden maaş alan) sözleri çıkarıl
mış, 789 sayılı kanunun 13 üncü maddesinde, 
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«idari hizmetlerine mukabil olmak üzere ücret 
olarak» ibaresinden sonra «Millî Eğitim Hakan
lığı karariyle » sözleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon da muvafık görüyor. 
Önergeyi nazarı dikkate alanlar Almı-
yanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Komisyon metni aynen kabul ediyor mu! 
GEÇİCİ KO. BAŞKANI AHMET REFİK 

SEYENGİL (Tokad) —: Komisyona gelmesine 
lüzum yoktur, metni aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde dikkate alman öner
gedeki şekilde maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmşitir. Madde buna göre 
yazılacaktır. 

MADDE 7. — Bu kanunun 4 ncü madde
siyle 6 ncı maddesinin (A) fıkrası 1 . 1 . 1948 
tarihinde, sair hükümleri 31 . T . 1948 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü acık oyunuza sunuyo
rum . 

o. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genci Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Kimisyonla
rı raporları (1/224) [1] 

BAŞKAN — Umumi görüşmesine başlıyo
ruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındai 4892 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. 17 . V . 1946 tarihli ve 4892 

1] 68 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Boşta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için telsiz telgraf ve tel
siz telefon istasyonları, telgraf ve telefon ku-
ranportör ve repetör merkezleri, telefon san
tralleri, Posta, Telgraf ve Telefon merkezleri, 
şehir içi ve şehirlerarası telgraf ve telefon şe
bekeleri, fabrika, basımevi, depo, garaj ve atel-
yeler kurulması, mevcut tesislerin genişletil
mesi, kuvvetlendirilmesi ve yenilenmesi, bina 
yapılması, kara ve deniz taşıtları, posta, telli 
ve telsiz telgraf ve telefon alet ve cihazları. 
kurma ve işletme malzemesi ve yedekleri, saat. 
kasa, takım, ve tezgâh satmalmması maksadiylc 
yıllık ödeme miktarı, 1948 ve 1949 yılları için 
15 şer milyon, geri kalan yıllar için 10 ar 
milyon lirayı geçmemek üzere 100 milyon lira
ya kadar 1948 - 195(5 yıllarına geçici yüklenme
lere girişmeye Ulaştırma Bakanı ve Ulaştır
ma Bakanının izni ve Maliye Bakanının kefale
ti ile faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek 
üzere bono çıkarmaya Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Ar
kadaşlar Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğüne, işlerinde yapacağı genişletmeler için 
4892 sayılı Kanunla 1956 yılma kadar, yıllık öde
me miktarı 8 milyon lirayı ve hepsi 60 milyon 
lirayı geçmemek üzere, gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme ve bono çıkarma yetkisi 
verilmiştir. Şimdi getirilen yeni kanun tasarısı 
ile bu yetkinin 60 milyon liradan 100 milyon 
liraya çıkarılması istenmektedir. 

Memleketimizin malî ve iktisadi bünyesine 
karşı vurduğu darbeler artık herkes tarafından 
açıkça bilinen ve görülen şu meşhur 7 Eylül ka
rarının yeni bir zararı, kanunlaştırılmak üzere 
bu suretle huzurunuza getirilmiştir. Çünkü 7 
Eylül kararının şifalı tesiri neticesinde, eşya ve 
malzeme fiyatları çok yükseldiğinden evvelce 
60 milyon liraya başarılacağı tasarlanan işle
rin şimdi bu para ile yapılmasına imkân kal
mamıştır.. 60 milyon liranın üzerine eklenmesi 
istenilen 40 milyon liranın 30 milyon liraya ya
kın kısmının 7 Eylül kararından mütevellit fi
yat yükselmelerinden dolayı istenildiği anlaşıl
mıştır. Geri kalan kısmının da dünya fiyatları
nın yükselmelerinden ileri geldiği söylenilmek-
tedir. Getirilen bu kanun tasarısının çok mü-
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hini olan bir noktası da şudur. 489:2 sayılı Ka
nunla Posta, Telgraf ve Telefon (lenel Müdür
lüğüne verilen (50 milyon liralık bono çıkarma 
yetkisi bu kanunla 100 milyon liraya çıkarıl
maktadır. Böyle bir yetki vermek, emisyona 
müntehi olacak olan bir taahhüt salâhiyoti ver
mek demektir. 

Öğrendiğimize göre, idare tarafından birisi 
finansman bonoları, diğeri mütaahhit bonoları 
olmak üzere iki şekilde bono verilmektedir. 
Finansman bonoları doğrudan doğruya Mer
kez Bankasına verilerek mukabilinde para alın
makta, mütaalılıil bonoları ise bir iş mukabilin
de mütaahhide verilmekte, vâdesine 9 ay kala 
da Merkez Bankasına kabili ibraz bulunmakta
dır. Bono çıkarılması hususunda çeşitli kanun
larla bugüne kadar verilen yetkinin hududu, 
bir milyar iki yüz kırk üç milyon küsur lirası 
finansman bonolarına 5.52 milyon küsur lirası 
mütaahhit bonolarına ait olmak üzere bir mil
yar yedi yüz yetmiş milyon küsur liraya baliğ 
olmuştur. Alman bu yetkilere müsteniden bu
güne kadar 415 milyon liralık finansman bono
su .'»6 milyon liralık da mütaahhit bonosu çıka-
rılmıştii'. 

Sayın Maliye Bakanı emisyona gitnıiyecek-
lerini daima tekrarlamaktadır. Fakat şu bono 
usulü emisyondan başka bir yol değildir. 
Bugün mi I [etimizin topyekûn şikâyetçi olduğu 
hayat pahalılığını doğuran sebeplerin başında 
tedavüldeki para miktarının çokluğu gelmekte 
iken bunu önliyeeek tedbirler alacak yerde bo
no yolile emisyona gitmek tamamen yanlış 
bir yoldur. Hükümetin bu yolu terk etmesi lâ-
zımgelirken şimdi huzurunuza getirilen bu ka
nunla yeniden 40 milyon liralık bono çıkarma 
yetkisi istenilmektedir. Emisyona müntehi ola-
eak olan bu gibi tedbirlerden vazgeçilmesi ge
rektiğini Yüksek Meclisin dikkatine arzetmek 
istiyorum. 

BAŞKAK - - Fatin dökmen, buyrunuz. 
PATİK (İÖKMKK (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar: bendeniz Flaştırma Bakanlığından 
yalmz birşey temenni edeceğim : Telsiz ve telli 
telgraf veya telefon, en yüksek ilim ve teknik 
üzerine davamın bir müesesedir. Bn müesseseler 
için verilmiş olan bir parayı bendeniz çok gör
mem. Fakat mahalli sarflarına bakıyorum; il
me, tekniğe sarfedilmek üzere hiçbir şey yok
tur. 

Meşrutiyet zamanında İstanbul'da bir lâbo
ratuvar açılmıştı. Burada telgrafa ait teknik bü
tün meseleler hallediliyor ve mesaha yapılıyor
du. Bugün bu yapılamıyor, teknik üniversite
ye gönderilerek yapılıyor. Ilımdan o0 - ;J5 sene 
evvel bir mecmuada bir Fransız âliminin şikâ
yetini okumuştum, diyor ki; 1850 den yani 19 
ucu asrın yarısından sonra Fransa'nın telefon ve 
telgraf ve buna ait meselelerdeki inkişafı teden
ni etmiştir. Bilâkis Amerika ve İngiltere'de te
rakki kaydedilmiştir. Bunun sebebi diyor, 
Fransa'da telgraf ve telefon için iki lâboratuvar 
var, halbuki Amerika'da 42 - 43 lâboratuvar 
vardır. Fransa'nın, doğrudan doğruya ilim ta
harrisinde bu hususlara ehemmiyet vermediğin
den dolayı keşfiyatı düşmüş, diğer milletler bizi 
geçmiştir, diye şikâyet ediyor. 

Şimdi biz, Meşrutiyet zamanında yaptığımız 
ufak bir lâboratuvarı dahi ihmal etmiş, terakki 
ve inkişaf ettirmemişiz ve o da elden gitmiştir. 

Bendeniz 4 - 5 sene evvel alâkadar olan ze
vata bu hususta rica ettim, bir lâboratuvar ya
palım diye. Şöyle böyle dendi, yapılmadı kal
dı. Telsiz ve telefon ve telgraf meseleleri oka-
dar ilme istinat ediyor ve yükseliyor ki, buna 
ait hiç olmazsa mesahalarını ve lâzım olan inki
şafı gösterecek ve temin edecek bir iki lâboratu
varı bilhassa resherehe lâboratuvarı da yapma
mız lâzım ve bu bizim için zaruri bir vaziyettir. 
Evvelce yani ta Istipdat zamanında, Fransa'
da açılmış olan bir telgraf sergisine, Osmanlı 
nıamûlâtı olarak, iki alet gönderilmiş idi ve bu 
aletler orada takdir kazanmış ve takdirname 
yazılmıştır. Yani 1a Istipdat zamanında bile tel
grafhanemizde teknik işlerde bir hareket varmış, 
bu hareketler Avrupaca da takdir edilmiştir. 
Bu hareketleri biz muhafaza etmemişiz. Bilâkis 
gittikçe sukuta uğratmışız. Bugün bütün telgraf 
levazıma! ımızı hariçten alıyoruz. Memlekette 
birşey yapamıyoruz. Bu gibi teknik memleketleri
mizi; basit ihtiyaçlarımızı bile temin edecek 
esaslara varmazsak ne vakit bugünkü terakki 
saflarına erişeceğiz. Bugün memleketle ticaret 
kastiyle fabrikalar tesis etmekle memleketin in
kişafı mümkün dğildir. Amerika'da yalnız (Je-
neral Elektrik'te, yalnız bu radyo lâmbaları için, 
(Jeneral Elektrik'in yalnız bir şubesinde 7 riyazi
ye ve 12 de fizikşinas vardır, âlim olarak. Şimik 
ve sair şubeler ayrıdır. Bu teşkilâtta bu âlimler 
bu yolda inkişaf için metodik bir şekilde çalış-
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maktad ı r l a r . Bu inkişaf için ora larda ilini araş- j 
ti r inaları hususunda halk müesseseleriyle bu ka
da r imkânlar verildiği halde Hükümet yine ay
rıca bunlar için kendi dairelerinde büyük büyük 
müesseseler kurmaktad ı r ve ilmin inkişafına çalış
maktadır . Bizde ise bunlar yalnız Hükümetten 
beklenir. Başka sahamız yoktur . .Ben çok rica 
ederim, biz de bu yolda iki üç l âbora tuva r 
kuralım, bir reeherehe lâboratuvarı yapılsın. Bu 
alt ı milyon l ira ile yapılabilecek bir iştir. Mem
leketimizde fizikçi yetişiyor. Bunlar ne oluyor. ' 
Gidiyor, şu rada burada muallimlik yapıyor . 
(Jünkü memjekelle başka çalışma sahası yok. 
Ha lbuk i memleket te fizik tahar r i s i kalkınma
mız için bugün en esaslı bir tedbirdi r . Tabiata 
tasarruf ve tabiata tahakküm, fizik voliyle olur. 
Eğer tabiata tasarruf edemezsek tabiat bize ta
hakküm eder. 

Bugün modern inkişaf, modern harpler ve 
herşey buna bağlıdır. Biz de, fizikle alâkalı mü
esseselerin kurulmasını bir an evvel temin edelim. 
Bu telgraf ve telefon işi de fizikin bir koludur. 
Onun için ben çok rica ediyorum, bir reeherehe 
lâboratuvar ı kural ım ve bunun için de icabeden 
tekuisiyeni getirelim ve bunun üzerinde birkaç 
âlim ve yüksek tcknisiyen getir ip bu müesseseyi 
kurmasını Ulaştırma Bakanından çok rica edi
yorum. 

Bir de temas etmek istediğim, bir nokta daha 
var, o da P . T. T. İdares inin İ s tanbul 'dak i fab-
rikasıdır. Bu fabrika Telgraf İdaresinin birçok 
ihtiyaçlarını karşıl ıyor ve meselâ mors makine
lerini bile-yapıyordu. Ben bu fabrikayı bir buçuk 
sene evvel gezdim, çok müteessir oldum. Eskiden 
çok hassas aletler yapan bu fabrika şimdi kasa 
tamiri ile meşgul oluyor. 

Birinci (Jihaıı Harb i içinde rasathaneye a il 
bir aletin mihveri kırılmıştı . Alet Fransız ma
nı ulâtı olduğu için oradan getir tmek mümkün 
değildi. Bu, mühim bir aletti, burada bende
niz kaynak tamiri yapacak bir sanatkâr aradım 
bulamadım. Mihverin ucunda hesap üzerine 
açılmış nihayetsiz bir vida vardı, bu vidanın ya
pılabileceğini ümidetmediğimden kaynak tamiri 
yapmaktan başka çare yoktu. 

Askerî İdare A lmanya 'dan bir takım tekni
siyen adamlar getirmiş. Ben Harbiyeye müraca
at ederek müsaade aldım oraya götürdüm, orada 
da; lıu, civa çeliğidir, kay namaz, A lmanya 'da 

bir iki yerde kaynak yapıl ıyor biz, bilmiyoruz 
dediler. 

Harb içinde Almanya 'ya gönderip getirmek 
aylar ister, mümkün değil. Telgraf ve Telefon 
Heyeti Fenniye Müdürü Emin Beye gittim, var
dı, onunla hasbi hal ettim, bizim fabrikaya geti
rin dedi. Götürdük, fabrika müdürüne anlat t ık. 
Mehmet l ' s tay ı çağırın dedi. Mehmet Usta gel
di, haklı bu civa çeliğidir, bunu başka, yer
lere1 gösterdiniz m i ! Bunu burada kimse kay
nak yapamaz fakat ben yapar ım dedi. Civa çe
liğini hiç muayenesiz tanıyınca emniyet ettim 
on gün müsaade istedi , Gitt i , .10 gün sonra 
geldi. Bir kâğ ı t içerisinden iki mihver çıkardı 
bakın dedi, birisini ben yapt ım, birisini de 
kaynatt ım. Bakalım hangisi sizinki. El ime al
dım bakt ım, farkedemedim. Per tavs ız la bak
tım ençok uzaman bir mil imetrenin onda biri 
kadar bir s iyahlık gördüm. On gün içinde bu 
kadar büyük bir ustalıkla k ı r ık olanı k a y n a t a n 
ve bir aynını da yapan adamın şunu arzetmek 
istiyorum ki, biz Türk le rde sanat kabiliyeti 
yüksekt i r . Bu sana tkâ r l a r ın başına yüksek mü 
heııdis ve sair elaman getirsinler, yet işt irsinler , 
kabil iyetlerini inkişaf et t irsinler , ençok rica edi
yorum. Bu fabr ikaya ehemmiyet veri]) inkişaf 
et t i rs inler (Alk ış la r ) . 

BAŞKAN — Özel İdarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolar ının Millî Eğitim 
Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkındaki Kanu
na oy vermeyen var mı?... Oy toplama muamelesi 
bitmiştir . 

ULAŞTII IMA BAKANİ Ş Ü K R Ü K O Ç A K 
(Erzurum) — Efendim, Fat in Gökmen üstadı 
mızın temennileri tanıamiyle yerindedir . Haki
katte teknik bir müessesedir. Teknik bir müesse
senin lâboratuvarı , reşerş bürolar ı teessüs etmez
se o teknik müessese olduğu gibi kalır ve ilerleme 
kaydetmez. Bunu gözönünc alarak bu müesse
seyi teknikleştirmek, lâbora tuvar la rmı kurma!: 
ve fabrikasını ıslah edip tanıamiyle bugünkü 
tesislere1 cevap verecek duruma getirmek için işi 
ele almış bulunuyoruz. (Bravo sesleri). Bunun 
için ayrı lan lıu ödenekten oldukça mühim bir 
miktar da vermiş bulunuyoruz. Ayrıca teknik 
elamanların ve teknik mühendislerin yetiştiril
mesi için de ter t ip ve tedbir almış bulunmaktayız . 
Bugün Avrupa 'da ve Amer ika 'da 24 mühendi
simiz vardır ve 24 mühendis bu işler için yetişti
rilmektedirler. Ve şimdiye kadar yetiştirilmiş 
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olan 54 mühendisten de halen istifade etmekte
yiz. 

Mesaha aletlerine gelince: Bunlar siparişe 
bağlanmışt ır . Bunlar ın l âbora tuvar la r içeri
sinde yer alması için ter t iplenmiş bulunuyoruz. 
Üstadım müster ih olsunlar bu iş ele alınmış ve 
ilerlemesi ve kendi görüş zaviyesine göre tesis 
edilmesi için üzerinde bulunuyoruz . 

A H M E T O d ü Z (Eskişehir) - Sayın arka
daşlarını, hükümet in bono mekanizmasını dai
ma, elinde bulundurmasının doğurabileceği za
ra r la r ı arkadaşını Po la tkau etrafiyle anla t t ı . 
Bendeniz şimdi mevzuu tamamiyle başka bir 
yönden te tk ik etmek ist iyorum. Malumu âliniz 
Münaka lâ t Bakanl ığının idaresinde dört büyük 
(Jenel Müdür lük vardır . 

Bunlar , Devlet Demiryolları , Devlet Hava
yolları , Devlet Denizyolları ve P. T. T. (ienel 
Müdür lük le r id i r . 

Her birisinin âmme hizmetleri kada r da ikti
sadi ve t icar i fonksiyonları hak ika ten üzerin
de du ru lmaya değer. 

Bakıyoruz, Demiryol lar ı memleket le inşa 
edi l i rken inşasını t a ahhü t eden bir Bayındı r l ık 
Bakanl ığ ı vardı r , umumi bütçeden aldığı para
lar la bu işleri yapa r ve işletmesini Devlet De
miryol lar ı Umum Müdür lüğüne tevdi eder. 

Devlet Havayol lar ı Umum Müdür lüğü son 
yı l la rda iş sahasını a r t ı rd ı , ilk tesis masraflar ı 
ve saire için olan açıklarını doğ rudan doğruya 
u m u m i muvazeden öderiz ve yine işletmesini on
lara tevdi ederiz. (Jerek Devlet Denizyolları , 
gerekse P. T. T. L'mum Müdür lük le r i için va
ziyet t amemen başkadır . Kendiler ine bono çı
k a r m a k hakkı veriyoruz ve onun tah l ında miis-
te t i r o larak diyoruz k i : Siz bu bonoları ge
rek âmme hizmetleri icabı olarak, gerekse ti
cari b i r t ak ım işleri görmüş olmak için yapaca
ğınız işletmelerden elde edeceğiniz kâr la r la 
ödeyeceksiniz. Yani P. T. T. Umum Müdür lü
ğü, memleket müdafaası , âmme hizmeti bakı
mından hiç bir t icar i ve ikt isadi k ıymet i haiz 
olmayan, va tan ın diğer bucaklar ında bir çok 
tesisat yapacak, para lar sarf edecek, buna mu
kabi l de b i r t ak ım t icari , ikt isadi ehemmiyeti 
gali}) olan yer lerde tesisler yapacak, ve b ü t ü n 
bunla r ın heyet i mecmuasından bonolar amor
t i smanlar düşü ldük ten sonra, elde edeceği kâr
lar la ödeyecektir . 
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Sayın arkadaşlar, buna bendeniz imkân gö

rememekteyim. Mevzuubahis olan 100 milyon
luk bonolarla veyahut bunlara dayanılarak yapı
lan envestismanlarla biz bir taraftan Şarka doğ
ru şebekemizi genişletirken, bir taraftan da eski 
yıllarda y ıpranan malzemeyi yeniliyeeeğiz. Ba
zı yerlerde ihtiyaca kâfi gelem iyen tesisleri geniş
leteceğiz. Ben bir iktisatçı olarak işletme mu
hasebesini, maliyet hesaplarını gözönünde tuta
rak" bunu bir 'türlü kavrıyaımyorunı. Hem âm
me işleri yapacak, hem de ticaret işleri yapacak 
olan bu teşekkülü t icaretten (amortisman pay
larını, düştükten sonra) elde edecekleri kâr lar la 
bu bonoları ödiyeceğine bir tür lü aklım ermi
yor. Buna imkân yoktur. Bir kere Bakanlık 
içindeki prensi]) ve sistemlerin ayrılığı nasıl 
izah olunabilir.' Bu sistemsizlik neden bizi bağ
lıyor/ Bğer hakikaten memleket müdafaasında, 
âmme hizmetlerinde Posta, Telgraf ve Telefonun 
vazifelerine bazı yükler ilâve etmek istiyorsak, 
hiç olmazsa bu idarenin de bu gibi tesisler kar
şılığı olarak, bütçeden aynen Devlet Demiryol
ları ve Devlet Havayollarında olduğu gibi yar
dım görmesi zaruridir . Aksi halde kendimizi 
bir daire içersine kapar ve daima Posta, Telgraf 
ve Telefonun verimli çalışmasını mümkün kıl
mamakla beraber birçok işler yaptığımıza kani 
oluruz. Yani atılan her adımdan rücıı. etmek 
zaruretiyle karşılaşırız. 

Bendeniz Hükümet ten rica ediyorum; bir 
taraftan âmme hizmetleri, öbür taraftan ticari 
ve iktisadi karakteri olan bu gibi işlerde iki, üç çe
şitli değil, bir taraflı bir sistemi kabul ve ona 
göre işi düzenleme yoluna girmelidir. 

A1ADÎYB BAKANİ I IADÎD NAZMİ K BŞ-
MİR (Tokad) - - Uf endim; Posta, Telgraf ve 
Telefon İdaresinin ihtiyaçları için «gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi tasarısı dola-
yısiyle söz alan Bolatkan arkadaşımız, 7 Bylûl 
kararlar ının malûm olan netayicini burada bir 
daha tekrar ettiler. 

7 Bylûl karar la r ından maksatları , para ope
rasyonu ise, bunun mahiyetini defatle arzet-
tiııı. Bizim paramız gibi, iç ve dış kıymetleri 
birkaç: misli farkedeıı para lar ın sıhhatleştirilme-
siııin lâzımolduğunu vaktiyle yaptığımız bir 
ayarlama ile mütaaddit defalar arzettim. Ar
kadaşıma tavsiye ederim; biraz daha gözlerini 
başka taraflara çevirsinler. Bizim paralar gibi 
paralar ı olanların neler yapt ıklar ım biraz let-
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kik buyursunlar. Bu hususta ilâve edeceğim 
başka sözüm yoktur. 

Merkez Bankası bonoları ile bazı işlerin fi
nanse edilmesi bahsine gelince: Bütçe müzake
releri sırasında da bu mevzua temas edildi ve 
bu mevz-udaki noktai nazarları ötedenberi ben
de tebarüz ettirdim ve daima Genel Bütçenin 
Merkez Bankası finansmanı ile kapatılmadığını 
tebarüz ettirdim. Bu böyledir ama, bunun ya
nında ekonomik karakter arzeden bazı işlerini iz 
vardır ki, bizim memleketimizin bünyesine uy
gunluğu itibariyle, ölçülü kullanmak şartiyle, 
bu finansmandan içtinap etmenin imkânsız ol
duğunu da söyledim ve Merkez Bankası Kanu
nunun ve statüsünün vaktiyle ne gibi mülâha
zalarla, ne gibi ekonomik doktrin ve düşünce
lerin tesiriyle tadil edilmiş olduğunu ve bu 
banka statüsünün klâsik bir statü olmaktan çık
tığını o vakit de söyledim. Biz ekonomik kürek
ten olan işler için Merkez Bankası finansmanın
dan istifade etmek hususunda son derece dik
katli ve ölçülü davranmaktayız. Bunu tebarüz 
ettirmeyi bir vazife bilirim. Şunu da arzedeyim 
ki, mesele; umumi tedavül hacmında büyük 
farklar hâsıl olmaması davasıdır. Bunun neti
cesine çok titiz bir şekilde dikka't etmekteyiz. 
Bir, bir buçuk senedir tedavül hacmi, gayet 
mâkul hadler dâhilinde tahavvül etmiştir ve 
son zamanlar içinde dikkati celbedecek kadar, 
eskisine nazaran, azalmıştır. Biz yine tedvül 
bahsi üzerinde dikkat ve titizlikle duruyoruz, 
çünkü heyeti umumiyesi itibariyle tedavül hac
minin büyük farklar arzetmesi para ve fiyatlar 
üzerinde müessir olan bir şeydir, bunu pekâlâ 
biliyor ve takdir ediyoruz. (Alkışlar). 

BÜTÇE K<>. SÖZCÜSÜ MUAMMER KKİŞ 
(Ankara) —.Muhterem arkadaşlar; 4892 nu
maralı Kanunla P. T. T. İdaresine verilmiş olan 
(>0 milyonluk salâhiyetin 100 milyona iblâğı için 
şimdi okunan madde daha 40 milyon liralık bo
no çıkarmak yetkisini vermektedir. * Polatkan 
arkadaşımın izah ettiği gibi bono mekanizması, 
finansman ve mütaahhitler bonosu diye ikiye 
ayrılmaktadır, ki mevzuubahis olan bu bonolar 
mütahhit bonolarıdır. Yani ekseriyetini bil
hassa. dışarıdan alacağımız mallar için verile
cek bonolardır. 

Arkadaşlar, bunlara fiiliyatta doğrudan 
doğruya bono veriliyorsa da bu bonolar Mer
kez Bankasından reeskonte bile edilmiyor. 
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Onun için finansman bonoları gibi bu 40 mil
yon liranın emisyonu fazlalaştıracağını söyliye-
meyiz. Belki küçük bir miktar, belki de hiç 
kullanılamaz, denilebilir. 

Mâruzâtım bu mütaahhit bonolarının yetki
sini verirken esasen Sayın Maliye Bakanının 
şimdi izah buyurdukları gibi mevkii tedavülde
ki para hacmi hattâ bundan bir müddet evveli
ne nazaran hakikaten şayanı dikkat bir şekil
de, zaııediyorum, 990 milyondan aşağı 135 mil
yon lira düşürülmek suretiyle gayet iyi idare 
edilmiştir. Onun için kanunun kabul buyurulma-
smı arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE l\. — Bu kanunu Maliye ve l'laş-
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

/. — Türk - İspanyol Kliring hesabının 
tasfiyesi hususunda mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı re Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/26i) [l'| 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı! 

Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Türk - ispanyol Kliring hesabının tasfiyesi hak
kında mektup teatisi münasebetiyle yapılan 

Anlaşmanın onanmasına dair kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası nezdinde mevcut bulunan Türk - İs
panyol Kliring hesabının tasfiyesi hususunda 
49:>l sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayan ıhı-

[1] 69 sayılı basmayaı tutanağın sonundadır, 

im 
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rak Dışişleri Bakanlığı ile Ankara'daki İspan
ya Elçiliği arasında, 8 Eylül 1947 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu knnun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
mın tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/233) [Y\ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası tesisine dair olan 1.1 Haziran 1930 ta
rihli ve 1715 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet 

İJ 71 sayılı hasmayazı tutanağın sorumdadır. 
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Merkez Bankası taı a Tından Almanya'da bastı
rılıp tedavüle çıkarılmış olan 100 liralık banknot
ların zamanaşımı süresi bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren altı ay indirilmiştir. Bu süre 
içinde Bankaya ibraz edilip değiştirilin iyen bank
notlar para olmaktan çıkar. 

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

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

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

MADDE 3. -— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Açık oyların sonuçlarını arzediyorum: 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan 

Andlaşmasmm 34 ncü maddesinde bahis konusu 
olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon sü
resi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mal-
lariyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu 
kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına dair olan 
kanuna (278) arkadaş iştirak etmiştir. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (278) oyla kabul 
edilmiştir. 

Özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teşki
lâtına alınması hakkındaki kanuna (295) arka
daş iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Tasarı
nın kanunluğu (295) oyla kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka 'bir madde 
yoktur. Önümüzdeki Pazartesi günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

DÜZELTlŞ 

—33 ncü Birleşimin 62 nci sayfasının birinci sütununun 24 ncü satırındaki (bekletmesi) keli
mesi (bekletmemesi) olacaktır. 

Bu birleşime bağlı olan 70 sayılı basmayazmın 4 ncü sayfasının ikinci sütunundaki imzalar ara
sında Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın imzasının üstündeki (Muhalifim) kelimesi kaldırılıp 
yerine (Müstahdemin katılması) ibaresi konacaktır. 
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Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile Lozan Antlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan 
optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süreci tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mallariyle 
Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere başlanma

sına ve bir Sözleşme yapılmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kamın kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğhı 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Ilaşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

U: jre sayısı : 465 
Oy verenler : 278 

Kahul edenler : 278 
Oya kat ılmıy an] ar : 179 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Acık Milletvekillikleri • 3 

lKabul edenler] 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Plilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BÎLECÎK 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Fei'idun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihnî Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil Öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 

Naili Küçüka 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavıt Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. î. Tali Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Rail! Dinç 
Nafiz' Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
»Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
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GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Ok ay 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih tnankur 
Dr. Celâl Ramazîmoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
.Akif Eyidoğan 
Azİ5{ Samih îltev 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç. 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptogan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

B : 36 30 .1 
D iv Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
lîfşid Özsoy 
Faik Seler 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Kot'gl. I\rın«,|l Doğan. 
Nai'i A t ut' Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Ha.kkı Baltacıoğlıı 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
(Vııap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr F. Sere i'et tin Bürge 
Sodad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasiıu Erol 
Şevki Ergun 
İn. Sadi Irmak 
TTulki Karagülle 
Naiın Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalığil 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç, 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 

.1948 O : 1 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet. Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 

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

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

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

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 
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YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunea 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
(t) 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa "Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen (î.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören (1.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars » 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

B : 36 
Dr. Kemal C. 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

30.1.1948 O : 1 
Berksoy ZONGULDAK 

Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya katılmıy anlar] 
ÇORUH 

Ali Rıza Erem 
ÇORUM 

Suheyp Karafakıoğlu 
DENİZLİ 

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

DİYARBAKIR 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Eri m çağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (1) . 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Al tuğ (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör (t.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasiııı Vurdman (1.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan A di var 
Enis Akaygen 
Ali Rıza An 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (1.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Faruk Nafiz ÇamUb^i 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hiisevin Hulki Cura 

Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarh an 

Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
(t) 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şeraf ettin Karacan (t.) 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(I.) 
İsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Bînal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Patin Gökmen 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes (î.) 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Mustafa Naim Kara-
köylü (1.) 
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Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay (î.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem (î.) 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman (I.) 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

M ARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdürrezak Satana (I.) 
Dr. Aziz Uras 

B : 36 30 .1 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran (t.) 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş 

. 1948 O : 1 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
Etem izzet Benice 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
ismail Mehmet Uğur 
(î.) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (t.) 

TOEAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

TTRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan (1.) 

YOZGAD 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
ismail Ergener (I. 
Ali Rıza tncealemdaroğln 
(t) 
Naiın Kromer 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydm 
Erzincan 
Giresun 
istanbul 

Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teşki

lâtına alınması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Knnuıı kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 2Q5 

Kabın edenler : 295 
Oya katılmıyanlar : 162 

Reddedenler : () 
Oekinserler : 0 

Arık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAR 
0.1. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahtaed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
H'alid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğıtoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bokman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş .. 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
01. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Nmnan Aksoy 
Nij'azi Aksu 
1) r. 0 al i p Kal ı raman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 

[Kabul 
01. Refct Alpman 
Alitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Oöktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat A İtan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Oeliköz 
Ol. Kâzım Özalp 
Hilmi Şerometli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil Özçağlar 
Celi I Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgeri 
fhsau Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

edenler] 
BURSA 

Atıf Ak güç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Siraer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
01. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyııel
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantefcin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Ha sen e İlgaz 

Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Ham id Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Di*. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafi.î Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 
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ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

ÎSPAETA 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 

B : 36 30.1 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 
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KÜTAHYA 

Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özşan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif at Gürsöy 
Hal id Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mohmed Ali Yörüker 

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

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
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VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

Sekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
(t) 
Arif Çubukçu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Mustafa Korkut (t.) 
Tayfur Sökmen (î.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi gören (1.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

B : 36 30 . ] 
TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

[Oya katı 
DİYARBAKIR 

Cavit Ekin (Bakan) 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah (I.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 
Kemal Zej'-tinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
(İ.) 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman (1.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (1.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
(î.) 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
d.) 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
D*. Kâmran örs 

Kâmil Erbek 
Sırn Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan 

KARS 
Şeraf ettin Karacan (1.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erim 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
d.) 

Dr. F . Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erdem 
Amiral Şükür Okan 
(t) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 

Fatin Gökmen 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes (I.) 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

mıyanlar] 
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MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Kara-
köylü (İ.) 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay (t.) 

Mahmud Nedim Zabcı 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem (t.) 
Dr. Meınduh Necdet 
Otaman (1.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

B : 36 30.1 
01. Seyfi Düzgören 
Abdürrezak Satana (1.) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran (1.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karatas 
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SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Gül ek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StNOB 
Lûtf i Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Gl. Fikri Tirkseş 

İsmail Mehmet Uğııı1 

(I.) 
TEKİRDAĞ 

Fayık öztrak 
Ekrem Pekeİ (1.) 

TÖKAD 
Nazlm Poroy 

TRABZON 
Temel Göksel 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan (î.) 

YOZGAD 
Celâl Arat (t.) 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Ali Rıza lncealemdaroğlıl 
(f) 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[A çık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzincan 
Oiresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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9. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Yedikule Türk - Ermeni Ilastahanesi Müte
velli Heyeti adına İdare Başkanı tarafından 
gönderilen ve hastane için kabul olunan maddi 
yardımdan dolayı minnet ve şükranlarını bil

diren yazi ile Türkiye sigorta Prodüktörler 
Cemiyeti Kongre Başkanı tarafından gönderi
len ve Üyelerin bağlılıklarını bildiren telgrafa 
Başkanlıkça gereken karşılıklar verilmiştir. 



V r - ^ 

f. fi. Jf. İT. ftutmeti 



S. Sayısı: 7 ye ek 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dilekçe Ko
misyonunun 25.VIII. 1947 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 595 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 

dair önergesi ve tarım Komisyonu raporu (4/39) 

Tarım Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tanm Komisyonu 

Esas No. 4/39 
Karar No. 5 

19 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Çukurova Harasına ait topraklardan köye 
bitişik toprakların verilmesi hakkındaki Dilek
çe Komisyonu raporunun görüşülmesi sırasında 
Kamutaydan komisyonumuza gönderilen Sinan 
Tekelioğlu'nun önergesi Tarım Bakanı ve öner
ge sahibi hazır bulundukları halde komisyonu
muzda incelendi. 

Çukurova sığır ve at cinslerini ıslah mak-
sadiyle Mercimek çiftliğinde kurulan haradan 
tam bir surette faydalanmak için esaslı tedbir
lere doğru gidildiği öğrenilmiştir. Topraksız 
çiftçilere Hükümetçe başta Devlet toprakları
nın dağıtılması gözönünde bulundurulduğuna 
göre Mercimek çiftliğindeki haranın ihtiyacın
dan fazla kalacak arazinin köylüye verilmesi
nin nazarı dikkate alınacağı hakkında Tarım 
Bakanının yaptığı açıklama komisyonumuzca 
uygun görüldüğünden Kamutaya arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu Baş. Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Manisa 

B. Köken Y. özey H. öztarhan 
Antalya Aydın Bursa 

M. Korkut N. Göktepe A. Duru 
İmzada bulunamadı 

Denizli Kıklareli 
K. C. öncel Z. Akın 

Çanakkale 
I. Karasioğlu 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

A. Dikmen 
İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Sinob 
E. Kök 

Malatya 
M. N. Karaköylü 

Siird 
A. B. Esen 

Sivas 
î. M. Uğur 





S. Sayısı: 43 
Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/162) 

T. c. 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 4 . XII . 1947 
ÖZ el No: 6/2 - 4606, 6/3094 

G No: 
Eki : 9 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Matbuat Kanununa muhalif hareketten sanık «Sanat ve Edebiyat dergisi yazı işlerini fiilen idare 
eden Salâhattin Batu ve Lütfi Ay'ın Matbuat ve Türk Ceza Kanunları hükümlerine göre mahkûmi
yetlerine ve cezalarının teciline karar verilerek hükmün Yargıtayea da onanmış olduğu cihetle adı ge
çen derginin sahibi Urfa Milletvekili Suut Kemalettin Yetkin hakkında da aynı fiilden kovuşturma ya
pılabilmesi için, Anayasa'nm 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere, Adalet Bakanlı
ğından alman 24 . XI . 1947 tarih ve 275/99 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunuldu
ğunu arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Adalet Bakanlığının 24 . XI . 1947 tarih ve 275/99 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 23 . X . 1947 gün ve 5342 sayılı yazıda: 
Matbuat Kanununa muhalif hareketten sanık «Sanat ve Edebiyat» dergisi yazı işlerini fiilen 

idare eden Salâhattin Batu ve Lütfi Ay'ın mezkûr Kanunun 20 nci ve Türk Ceza Kanununun 76 ve 30 
ncu maddelerine göre mahkûmiyetlerine ve cezalarının teciline dair Asliye Birinci Ceza mahkemesin
den verilen hükmün .yargıtayea tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği bildirilmiş ve derginin sahibi 
Urfa Milletvekili Suut Kemalettin Yetkin hakkında da aynı fiilden dolayı takibat yapılabilmek için 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen 16 . VI . 1947 tarihli iddianame ve Salâhattin Batu ile Lütfi Ay'
ın ifadelerini havi 11 . VI . 1947 tarihli zabıt varakası örnekleri ve Ankara Asliye Birinci Ceza Mah
kemesinden verilen 3.VII.1947 tarihli hükmün örneği ile Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 9.IX.1947 
tarihli ilâmı örneği ve dört parça zabıt varakası, Anayasa'nın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde 
gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
Şinasi Devrin 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/162 

Karar No. 4 

26 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Matbuat Kanununa muhalif hareketten sa
nık (Sanat ve Edebiyat Dergisi) yazı işlerini 
fiilen idare eden Salâhattin Batu ve Lûtfi Ay'
ın Matbuat ve Türk Ceza kanunları hükümle
rine göre mahkûmiyetlerine ve cezalarının te
ciline karar verilerek hükmün Yargıtayca da 
onanmış olduğu cihetle adı geçen derginin sa
hibi olmasından dolayı suçlu sanılan Urfa Mil
letvekili Suut Kemal Yetkin'in Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6 - 2 - 4604/6 - 3094 sayılı ve 4 . XII . 
1947 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle kanunun ince
lenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için Îçtüzükün 178 nci maddesi gereğince ad 
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu
na tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dos
ya Karma Komisyonumuzca da incelenip görü
şüldükten sonra, adı geçen Suut Kemal Yet
kin'e isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın îçtüzükün 180 nci maddesi ge
reğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Ankara 
1. Ezğü 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Ankara 

E. H. Ergun 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
R. Güllü M. 
İstanbul 

O. N. Koni 
Kayseri 

R. Özsoy S 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Rize 

Afyon K. 
H. Bozca 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
C. S. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 
S. S ağır oğlu 

İstanbul 
H. Gelenbeğ 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

1. Feyzioğlu 
Konya 

H. Karagülle 
Manisa 
F. Uslu 

Sözcü 
Rize 

F. Sirmen 

Afyon K. 
H. Dinçer 
Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
Dr. 1. T. öngören 

İstanbul 
F. H. D emir elli 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Malatya 
#. Tugay 

Muğla 
N. özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilenire H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayısı : 43 ) 



S. Sayısı: 44 
Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko

misyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/120) 

T. c. 
Başbakanlık 2 . V . 1947 

Itazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No: 6/2 - 1047, 6/1400 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Konya Belediye eski Başkanı Muhsin Dündar'ın halen Mil
letvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasa'nm 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek 
üzere içişleri Bakanlığından alman 13 . V . 1947 tarih ve 81 175/334 sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

İçişleri Bakanlığının 13 . V . 1947 tarih ve 81 -

Görevini kötüye kullanmaktan dolayı suçlu 
sanılan Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik 
Dündar'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2 -1047, 
6/1400 sayı ve 25 . V . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya Karma Komisyonumuza havale edilmek
le konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu-

- 175/334 sayılı tezkeresi örneğidir. 

mm yazılması için İçtüzükün 178 nci maddesi 
gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırla
ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Dr. Muhsin Faik Dün-

Başbakanlık Yüksek Katma 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Konya Belediye eski Başkanı Muhsin Dündar'm halen Mil
letvekili olmasına ve hakkında yapılacak sorgu ve yargının Anayasa'nm 17 nci maddesine göre Bü
yük Millet Meclisi kararma bağlı bulunmasına binaen gerekli kararm alınması lüzumiyle dosya Da
nıştay Başkanlığından Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Kanuni gereğinin ifasına yüksek emir ve müsadelerini saygı ile arz ve rica ederim. 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 26 . XII . 1947 
Esas No. 3/120 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 
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dar'a isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 
nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılanmanın Içtüzükün 180 nci maddesi 
gereğince Dönem sonuna bırakılmasına oybir
liğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko-

misyon Başkanı 
Ankara 
1. Ezğü 

Kâtip 
Samsun Afyon K. 

Dr. 8. Konuk II. Bozca 
Ankara Ankara 

E. II. Ergun M. Ökmen 

Sözcü 
Rize 

F. Sirmen 

Afyon K. 
II. Dinçer 
Antalya 
N. Aksoy 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 

Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
R. Güllü M. 

İstanbul 
0. N. Koni 

Kayseri 
R. Özsoy > 

Kırklareli 
Dr. F. TJmay 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Rize 

Bolu 
C. 8. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 
8. Sağıroğlu Dr. 

İstanbul 
H. Gelenbeğ F. 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

1. A. Feyzioğlu S 

Konya 
/ / . Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
1. T. Öngören 

İstanbul 
, H. Demirelli 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kırşehir 
ı. Kurutluoğlu 

Malatya 
8. Tugay 

Muğla 
N. Özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilenire H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayjsı : 44 ) 



S. Sayısı: 45 
îzmir Milletvekili Hasan Âli Yücel'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla

rından kurulan Karma Komisyon raporu (3/140) 

T. c. 
Başbakanlık 27 . Yİ . 1947 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No: 6 - 2/3160, 6/1775 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Neşir yoliyle hakarette bulunduğu öne sürülerek aleyhinde şikâyet edilnrş, olan Hasan Âli Yü

cel'in halen izmir Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasa'nm 17 nci maddesine göre ge
reken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 19 . VI . 1947 tarih ve 163/59 sayılı tezkere 
örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Teker 

Adalet Bakanlığının 19 . VI . 1947 tarih ve 163/59 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Neşir yalu ile hakarette bulunduğu öne sürülerek aleyhinde şikâyet edilmiş olan İzmir Millet
vekili Hasan Âli Yücel hakkında takibat yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması icabetmekte olduğu Ankara C. Savcılığından bildirilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen Kenan öner imzalı dilekçe örneği ve hakareti mutazammm 
yazıyı ihtiva ettiği bildirilen 23 . II . 1947 tarihli Ulus Gazetesiyle Yenisabah, Kuvvet ve Ulus 
Gazetelerinin bu konu ile ilgili nüshaları ve Ankara Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinin 18 . 
IV . 1947 gün ve 243 sayılı yazısı ve C. Savcılığının 30 . IV . 1947 gün ve 2491 sayılı yazısı Ana
yasanın 17'nci maddesi hükümleri dairesinde kanuni gereği yapibnak üzere Yüksek Huzurlarına 
sunulur, 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 26 . XII . 1947 
Esas No. 3/140 

Karar No. 11 
Yüksek Başkanlığa 

Neşir yoliyle hakaretten dolayı suçlu sanı
lan İzmir Milletvekili Hasan Âli Yücel'in Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6 - 2 - 3160/6 -1775 sayı 
ve 27 . VI . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, 

Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporunun ya
zılması için Içtüzükün 178 nci maddesi gereğin
ce adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Ko
misyonuna tevdi edilmişti. 
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Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 

sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Hasan Âli Yücel'e is-
nadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın îçtüzükün 180 nci maddesi ge
reğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Sözcü 
Ankara Rize 
t. Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
, Samsun Afyon K. Afyon K. 
Dr. S. Konuk II. Bozca H. Dinçer 

Ankara Ankara Antalya 
E. II. Ergun M. ökmen N. Aksoy 

Balıkesir Bolu Bursa 
O. N. Burcu C. S. Siren M. B. Pars 

Bursa Denizli Diyarbakır 
A. Konuk N. Küçüka F. Kalfagil 
Erzincan Erzincan Elâzığ 
.1 . Fırat S. Sağır oğlu Dr. 1. T. Öngören 

İsparta istanbul istanbul 
R. Güllü M. H. Gelenbeğ F. H. Demirelli 
İstanbul İzmir Kastamonu 

O. AT. Koni E. Oran Dr. F. Ecevit 
Kayseri Kayseri Kırşehir 

R. Özsoy S. A. Feyzioğlu S. Kurutluoğlu 
Kırklareli Konya Malatya 

Dr. F. Fmay Fi. Karagülle Ş. Tugay 
Manisa Manisa Muğla 

K. Coşkunoğlu F. Uslu N. özsan 
Rize Samsun Seyhan Tekirdağ 

Dr. S. A. Dilemre H. Çakır K. Çelik F. öztrak 

( S. Sayısı : 45 ) 



S. Sayısı: 46 
İsparta Milletvekili Kemal Turan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların-

'" dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/150) 

IJ T. C. 
\\\v(Başb<ıkanUk Ekim 1947 

Yazfo^eri ve Sicil Müdürlüğü 
öfif&flo. 6/2 - 4080, 6/2695 

" ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yayın yoliyle hakaret suçundan dolayı şikâyet edilmiş olan İsparta Milletvekili ve Ulus Gaze
tesi sahibi Kemal Turan hakkında, Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere 
Adalet Bakanlığından alman 25 . IX . 1947 tarih ve 85/235 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik 
olarak^İÖnulduğunu arzederim. 

««ws< Başbakan 
•:?.ı;!m>k H- ^a^a 

Adalet Bakanlığının 25 . IX . 1947 tarih ve 85/235 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Yayın yoliyle hakaret suçundan dolayı şikâyet edilmiş olan İsparta Milletvekili ve Ulus Ga
zetesi sahibi Kemal Turan hakkında takibat yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması icabetmekte olduğu İstanbul C. Savcılığından bildirilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen Kenan öner imzalı şikâyet dilekçesiyle hakareti mutazam-
mın yazıyı ihtiva ettiği ileri sürülen Ulus Gazetesinin 29 . VI . 1947 tarihli nüshası ve gazetenin 
sorumlularından yazı işlerini fiilen idare eden Cemal Sağlam hakkında kamu dâvasının açıldı
ğına dair 31 . VII . 1947 günlü iddianame ve Savcılığın yazısı örnekleri Anayasanın 17 nci mad
desi hükmü dairesinde kanuni gereği yapılmak üzere Yüksek Huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/150 26 . XII. 1947 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Yayın yoliyle hakaretten dolayı suçlu sanı- yi ve 1 Ekim 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dos-
lan İsparta Milletvekili Kemal Turan'in, Millet- ya, Karma Komisyonumuza havale edilmekle 
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak- konunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
kındaki Başbakanlığın 6 - 2 - 4080/6 - 2695 sa- yapılması için İçtüzükün 178 nci maddesi gere-
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ğince adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Kemal Turan'a is-
nadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın Içtüzükün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Sözcü 
Ankara Rize 
/. Ezgu F. Sirnıen 

Kâtip 
Samsun Afyon K. Afyon K. 

Dr. 8. Konuk H. Bozca H. Dinçer 

Ankara 
E. II. Ergun 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 
Erzincan 
.1 . Fırat 

İsparta 
K. Güllü M. 
İstanbul 

0. N. Koni 
Kayseri 

it. Özsoy ^ 
Kırklareli 

Dr. F. Vnıay 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
(L S. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 
N. Sağır oğlu Dr. 

İstanbul 
/ / . Gelenbeğ F. 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

>. yi. Feyzioğlu S 
Konya 

II. Karagülle, 

Manisa 
F. Uslu 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
/. T. öngören 

İstanbul 
H. D emir elli 
Kastamonu 

Dr. F. Ecemi 
Kırşehir 

'. Kurutluoğlu 
Malatya 
S. Tugay 

Muğla 
AT. Özsan 

Rize Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilenire H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayısı : 40 ) 



S. Sayısı: 47 
Eskişehir Milletvekili Emin Sazak ile İstanbul Milletvekili Fuad Köpr̂ Lü,-
nün Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra

poru (3/127) 

T. c. 
Başbakdnhk 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 28 . V . 1947 
özel No: 6/2 - 2025, 6/1482 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevi icabı Eskişehir istasyonunda intizamı sağlamaya çalışan Emniyet Müdürü Hamdi Ko-
nuaralp'a Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'm, Baskomiser Recep Dayıoğlu'na İstanbul Millet
vekili Fuad Köprülü'nün hakaret ettikleri anlaşıldığından haklarında Anayasanın 17 nci madde
sine göre gereken karar verilmek üzere, Adalet Bakanlığından alman 22 . V . 1947 tarih ve 142/53 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanlığının 22 . V . 1947 tarih ve 142/53 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Eskişehir C. Savcılığından alınan 947/675 sayılı yazıda : 
« Zabıta memurları tarafından tanzim olunan 31 . I I I . 1947 tarihli tutanak ve Emniyet Müdürü 

Hamdi Konuralp'm vermiş olduğu şikâyet dilekçesi üzerine yapılan hazrlık soruşturması sonunda; 
görevi icabı Eskişehir istayonunda intizamı sağla mıya çalışan Emniyet Müdürü Hamdi Konuralp'a 
Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'm, Baskomiser Recep Dayıoğlu'na da İstanbul Milletvekili Fuad 
Köprülü'nün hakaret ettikleri anlaşıldığından haklarında Türk Ceza Kanununun 266/2 nci madde
si uyarınca takibat yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması » talep olun
muştur-. 

Adı geçen savcılığın yazısiyle bu husustaki ha zırlık soruşturması evrakı Anayasanın 17 nci mad
desi hükümleri dairesinde kanuni gereği yapılmak üzere yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 



_ 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/127 
Karar No. 8 

26 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

(lörevi icabı Eskişehir istasyonunda intiza
mı sağlamaya çalışan Emniyet Müdürü ILamdi 
Konuralp'a Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'-
in, üaşkomiser Recep Dayıoğlıı'na da İstanbul 
Miletvekili Fuad Köprülü'nün hakaret ettik
lerinden dolayı Emin Sazak ve Fuad Köprülü '-
nün Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlığın 6-2-2025/6 
1482 sayı ve 28 . V . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya Karma Komisyonumuza havale edilmekle 
konunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması iyin İçtüzükün 178 nci maddesi gere
ğince adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Ko
misyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
Kavına Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dü!'ten sonra adları geçen Emin Sazak ve Fuad 
Köprülü "ye isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 
27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kal
dığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
v-.1 yargılamanın İçtüzükün 180 nci maddesi ge
reğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasyibine arzolıınmak üze
re Yüksel: Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkam Sözcü 
Ankara Rize 
/. Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
Samsun 

Dr. 8. Konuk 

Ankara 
E. II. Ergun 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 

Erzincan 
A. Fırat 

Afyon K. 
//. Bozca 

Ankara 
M. ökmen 

Bolu 
('. S. Siren 

Denizli 
İV. Küçüka 

Erzincan 
S. S ağ ir oğlu 

Afyon K. 
// . Dinç er 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
Dr. 1. T. Öngöre 

İsparta İstanbul İstanbul 
li. Güllü M. II. Gelenb eğ F. II. Demir elli 

İzmir 
E. Oran 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kayseri Kırşehir 
S. A. Feyzioğlu S. Kurutluoğlu 

İstanbul 
O. N. Koni 

Kayseri 
li. Özsoy 

Kırklareli 
Dr. F. TJmay 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Rize 
Dr. U. A, Düemrc II. Çakır K. Çelik F.Oztrak 

Konya 
/ / . Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 

Malatya 
$. Tugay 

Muğla 
İV. Özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 

( S. Sayısı : 47 ) 



S. Sayısı: 48 
Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/139) 

T. c. 
Başbakanık 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 27 . VI .1947 
Özel No.: 6 - 2/3177, 6 - 1776 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dövmek ve kanunen cürüm teşkil eden fiili alenen methüistihsan etmek suçlarından dolayı aleyhinde 
şikâyet ve ihbarda bulunulmuş olan Edirne Milletvekili Fethi Can hakkında Anayasa'nm 17 nci mad
desine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 2 1 . VI . 1947 tarih ve 165/61 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanlığının 21 . VJ . 1947 tarih ve 165/61 sayılı tezkere örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Edirne Cumhuriyet Savcılığından alman 21 . V . 1947 gün ve 168 sayılı yazıda; dövme ve ka
nunen cürüm teşkil eden fiili alenen methüistihsan etmek suçlarından dolayı aleyhinde vâki şi
kâyet ve ihbar üzerine hazırlık soruşturması yapılmış olan Edirne Milletvekili Fethi Can hakkın
da kovuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebedilmiştir. 

Adı geçen Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği, Hakkı Aykaç imzalı 28.11,1947 günlü dilekçe ve 
bu hususta yapılmış olan hazırlık soruşturması kâğıtları Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri 
dairesinde kanuni gereği yapılmak üzere Yüksek Huzurlarına sunuldu. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/139 
Karar No. 10 

26 . XII . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Dövmek ve kanunen cürüm teşkil eden fiili 
alenen methüistihsan etmek suçlarından aley
hinde şikâyet ve ihbarda bulunulmuş olan Edir
ne Milletvekili Fethi Erimçağ'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 6 - 2 - 3177/6 -1776 sayı ve 27 . 
VI . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma 
Komisyonumuza havale edilmekle kanunun in
celenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için Îçtüzükün 178 nci maddesi gereğince adçek
me suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna 
tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan incele
me sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait 
dosya Karma Komisyonumuzca da inceleni]) 
görüşüldükten sonra adı geçen Fethi Erimçağ'a 
isııadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın îçtüzükün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılması oybirliği ile 
karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Söze i 
Ankara Rize 
/. Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Komik 

Ankara 
E. II. Ergun 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 

Erzincan 
A. Fırat 

Afyon K. 
i / . Bozca 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
0. 8. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 

Afyon K. 
77. Dirıçer 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 

İsparta 
R. Güllü 

S. Sağıroğlu Dr. î. T. Öngören 

İstanbul İstanbul 
F. II. Demirelli 

İstanbul 
O. N. Koni 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kırklareli 
Dr. F. JJmay 

Manisa 
K. (Joşkunoğlu 

Rize 

M. H. Gelenbeğ 

İzini r 
E. Oran 

Kayseri 
A. Feyzioğlu 

Konya 
H. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Malatya 
Ş. Tugay 

Muğla 
N. özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. tf. A. Dilemre H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

»€*<t 
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S. Sayısı: 49 
Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko

misyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/72) 

T. c. 
Başbakanlık 14 .1 . 1947 

Yazı îsleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 145, 6/107 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Matbuat Kanununun 30 ncu maddesine muhalif hareketten dolayı Başkent Gazetesi sorumlula

rından gazetenin sahibi Doktor Niyazi Çıtakoğlu'nun halen Çanakale Milletvekili bulunmasına bina
en hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığın
dan alman 8 . T . 1947 tarih ve 8/3 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu ar-
zederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanlığının 8 . 1 . 1947 tarihli ve 8/3 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başkanlığa 

Acele 
Basın Kanununun 30 ncu maddesine muhalif harekette bulunan Başkent gazetesi sahibi Ça

nakkale Milletvekili Dr. Niyazi Çıtakoğlu hakkında kovuşturma yapılabilmek için Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması icabetmekte olduğu Ankara C. Savcılığından bildirilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilip suç teşkil ettiği ileri sürülen resim ve yazıları kapsıyan 
Başkent Gazetesinin 27 ve 28 Kasım 1946 günlü nüshalariyle gazetenin sorumlularından yazı iş
lerini fiilen idare eden Kâzım Arar ve Muharrir M. Sabri Yurdabekçi haklarında kamu dâvası
nın açıldığına dair 23 . XII . 1946 günlü iddiname örneği bağlı olarak yüksek huzurlarına sunul
muştur. Anayasanın 17 nci maddesi hükmüne göre gereğinin ifasına müsaadelerini üstün say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/72 26 . XII. 1947 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Matbuat Kanununun 30 ncu maddesine mu
halif hareketten dolayı suçlu sanılan Çanakkale 
Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 145, 6/107 sayı ve 14 . I . 1947 ta
rihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonu-
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muza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için içtüzük'-
ün 178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiy
le ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edil
miştir. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Niyazi Çıtakoğlu'na is
nat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Sözcü 
Ankara Rize 
/ . Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
Samsun Afyon K. Afyon K. 

Dr. 8. Konuk II. Bozca H. Dinçer 
Ankara Ankara Antalya 

E. II. Ergun M. Ökmen N. Aksoy 
Balıkesir Bolu Bursa 

O. N. Burcu C. 8. Siren M. B. Pars 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
R. Güllü 
İstanbul 

0. N. Koni 
Kayseri 

R. Özsoy 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 
8. 8 ağır oğlu 

İstanbul 
M. H. Gelenbeğ 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ • 
Dr. 1. T. Öngören 

İstanbul 
F. II. D emir elli 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kırşehir 
8. Kurutluoğlu 

Kırklareli Konya Malatya 
Dr. F. TJmay II. Karagülle 8. Tugay 

Manisa Manisa Muğla 
K. Coşkunoğlu F. Uslu N. Özsan 

Rize Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. 8. A. Dilemre H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayısı : 49 ) 



S. Sayısı: 50 
Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/161) 

T. c. 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüyü 4 . XII , 1947 
Özel No: 6/2 - 4606, 6 - 3095 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir voliyle tehdit ve hakarette bulundukları ileri sürülerek aleyhlerinde şikâyet edilmiş olan ve 
bir dövme hâdisesini esaslı surette değişikliğe tâbi tutarak Devlet kuvvetlerine karşı halkın güvenini 
bozan Ant gazetesi mesulleri haklarında kamu dâvası açılın >s olduğu cihetıe bu gazetenin sahibi Bur
sa Milletvekili Abdürrahman Konuk hakkında da, Anayasa'nm 17 nci maddesine göre gereken karar 
verilmek üzere, Adalet Bakanlığından alman 24 . XI . 1947 tarih ve 278/97 sayılı tezkere örneği ile ek
lerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Adalet Bakanlığının 24 . X I . 1947 tarih ve 278/97 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Bursa Cumhuriyet Savcılığından alman 3 . VI . 1947 gün ve 1067 sayı, aynı tarih, 1068 sayı, 
5 . Vr . 1947 gün ve 1069 ve 3 . XI . 1947 gün ve 2071 sayılı yazılarda ; 

Neşir yoliyle tehdit ve hakarette bulundukları ileri sürülerek aleyhlerinde şikâyet edilmiş 
olan Ve bir dövme hâdisesini esaslı surette değişikliğe tâbi tutarak Devlet kuvvetlerine karşı 
halkın güvenini bozan And gazetesi mesullerinden muharrir Musa Ateş ve Yazı işlerini fiilen. 
idare eden Faruk Taşkıran haklarında Matbuat Kanununun 27 nci maddesi delaletiyle Türk Ce
za Kanununun 191/1, 480, 482, 69 ve Matbuat Kanununun 34/B ve 49/1 nci maddelerine göre 
kamu dâvası açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi Bursa Milletvekili Abdürrah
man Konuk hakkında da aynı maddeler uyarınca takibat yapılabilmek için Milletvekilliği do
kunulmazı iğinin kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen Sait Yenercik imzalı 30 . V . 1947 tarihli iki parça .şikâyet 
dilekçesi örneğiyle avukat Tevfik Aksengar imzalı 8 . !X . 1947 tarihli şikâyet dilekçesi ve 
31 . V . 1947, 2 . VI . 1947 ve 13 . X . 1947 tarihli dört parça iddianame örneği ve And gazetesinin 
21, 22, 23, 24 V . 1947 ve 3 . X . 1947 tarihli nüshaları Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri da
iresinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
Sinasi Devrin 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/161 
Karar No. 2 

26 . XII 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Neşir voliyle tehdit ve hakarette bulunduk
ları ileri sürülerek aleyhlerinde şikâyet edilmiş 
olan ve bir dövme hâdisesini esaslı surette deği
şikliğe tâbi tutarak Devlet kuvvetlerine karşı 
halkın güvenini bozan Ant (Gazetesi mesulle
ri haklarında kamu dâvası açılmış olduğu ci
hetle bu gazetenin sahibi olması dolayısiyle suç
lu sanılan Bursa Milletvekili Abdürrahmau 
Konuk'ııu, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın (î/2 -
4(Î0(İ, (î - 3095 sayılı ve 4 . XW . 1947 tarihli ya-
zısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve so
nuca göre raporun yazılması için İçtüzükün 178 
nci maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya,, 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Abdürrahmau Konuk'a 
isnadolunan suç Anayasanın 12 ve L'7 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzükün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon 
1 arından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Ankara 
/. Ezğü 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Konvl 
Ankara 

E. 11. Erg un 
Balıkesir 

O. N. Burca 
Bursa 

.1. Konul: 
Brzincan 
. 1. Fırat 

İsparta 
R. Güllü 
İstanbul 

O. N. Koni 
Kayseri 

R. özsoy 
Kırklareli 

Dr. F. l'may 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Rize 

Ai'yon K. 
II'. Bozca 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
('. S. Siren 

Denizli 
.V. Küçüka 

Erzincan 
»S. Sağıroğlu Dr. I. T. Öngören 

Sözcü 
Kizc 

F. Si mu it 

Ai'yon K. 
//. Dinçeı 
Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 

İstanbul 
M. H. Gclenbeğ 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Konya 

// . Karagülle 
Manisa 
F. Udu 

İstanbul 
F. II. Demir elli 

Kastamonu 
Dr. F. Ecemi 

Kırşehir 
S. Kurutluoğiu 

Malatya 
N. Tugay 

Muğla 
N. Özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Bilemre H. Çakır K. Çelik F. Öztralc 

l>>6-« 

( S. Sayısı : 50 ) 



S Sayısı: 51 
Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/124) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 26 .V . 1947 
özel No. : 6/2 - 2007, 6 -1450 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir yoliyle hakarette bulunduğu öne sürülerek aleyhinde şikâyet edilmiş olan Ant Gazetesi 
sahibi Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre ge
reken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 20 . V . 1947 tarih ve 140/52 sayılı tez
kere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanlığının 20 . V . 1947 tarih ve 148/52 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Neşir yoliyle hakarette bulunduğu öne sürülerek aleyhinde şikâyet edilmiş olan Ant Gazetesi 
sahibi Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk hakkında takibat yapılabilmek için Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması icabetmekte olduğu Bursa C. Savcılığından bildirilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen Atıf Sakar ve Cihad Baban imzalı iki şikâyet dilekçesi ile 
hakareti mutazammm yazıyı ihtiva ettiği bildirilen Ant Gazetesinin 17 . II . 1947 günlü nüs
hası ve gazetenin mesullerinden yazı işlerini fiilen idare eden Hayri Gürmen hakkında kamu dâ
vasının açıldığına dair 1.. IV . 1947 günlü iddianame örneği Anayasanın 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde kanuni gereği yapılmak üzere Yüksek Huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/124 26 . XII. 1.947 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Neşir yoliyle hakaretten dolayı suçlu sam- ya Karma Komisyonumuza havale edilmekle ko
lan Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un nunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması yazılması için İçtüzük'ün 178 nci maddesi gere-
hakkmdaki Başbakanlığın 6/2 - 2007, 6 - 1450 ğince ad çekmek suretiyle ayrılan Hazırlama 
sayı ve 26 . V . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dos- Komisyonuna tevdi edilmişti, 



Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Abdürrahman Konuk'a 
isnadolunan suç Anayasa'nm 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiy
le karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Sözcü 
Ankara Rize 
/ . Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
Samsun Afyon K. Afyon K. 

Dr. S. Konuk H. Bozca II. Dincer 

Ankara Ankara Antalya 
E. H. Ergun M. Ökmen N. Aksoy 

Balıkesir Bolu Bursa 
O. N. Burcu C. S. Siren M. B. Pars 

Bursa Denizli Diyarbakır 
A. Konuk N. Küçüka F. Kalfagü 
Erzincan Erzincan ICIPızığ 
A. Fırat S. Sağıroğlu Dr. 1. T. Öngören 

İsparta İstanbul İstanbul 
K. Güllü M. H. Gelenbeğ F. II. Demircili 
İstanbul İzmir Kastamonu 

O. N. Koni E. Oran Dr. F. Ecevit 
Kayseri Kayseri Kırşehir 

R. Özsoy S. A. Feyzioğlu S. Kurutluoğlu 
Kırklareli Konya Malatya 

Dr. F. Vmay II. Karagülle Ş. Tugay 
Manisa Manisa Muğla 

K. Coşkunoğlu F. Uslu N. Özsan 
Rize Samsun Seyhan Tekirdağ 

Dr. S. A. Dilemre H. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayısı : 5.1 ) 



S. Sayısı: 52 
Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla

rından kurulan Karma Komisyon raporu (3/136) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2 - 3202, 6 -1968 

9 .VII . 1947 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Muhtaç ve fakir halkın yakacak ihtiyacını kar şılamak üzere ucuz fiyatla alınmış olan odunla
rın tevzi ve satışlarında ihmal göstermekten sanık Samsun Belediyesi eski Başkanı ve şimdi Amas
ya Milletvekili Ahmet Eymir hakkında Anayasa nın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek 
üzere İçişleri Bakanlığından alınan 27 . VI . 1947 tarih ve 81 - 175/435 sayılı tezkere örneği ile ek
lerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

İçişleri Bakanlığının 27 . VI . 1947 tarihli ve 81 - 175/435 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Başbakanlık Yüksek Katma 

Muhtaç fakir halkın yakacak ihtiyacını karşılamak üzere ucuz fiyatla alınmış olan odunların 
tevzi ve satışlarında ihmal göstermekten sanık Samsun Belediyesi eski Başkanı ve hâlen Amas
ya Milletvekili Ahmet Eymir'in Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında bir karar alınmasına 
dair Danıştay Başkanlığından gönderilen tutanak ve ilişiği dosya eklice sunuldu. 

Gereğine emir ve müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederim. 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/136 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

26 . XII . 1947 

Muhtaç ve fakir halkın yakacak ihtiyacını 
karşılamak üzere ucuz fiyatla alınmış olan odun
ların tevzi ve satışlarında ihmal göstermekten 
dolayı suçlu sanılan Amasya Milletvekili Ahmet 
Eymir'in Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkın
daki Başbakanlığın 6/2 - 3202, 6 - 1968 sayı 

ve 9 Temmuz 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporun yazıl
ması için İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince 
ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyo
nuna tevdi edilmişti. 
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Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 

sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca incelenip görüşüldük
ten sonra, adı gecen Ahmet Eymir'e isnadolu-
nan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutyam Yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Ankara 
1. Ezğü 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Konuk 

F 

bozcu 
Rize 
Sirmen 

Afyon K. 
H. Bozca 

Afyon K. 
//. Dinçer 

Ankara 
E. H. Ergun 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
R. Güllü 
İstanbul 

O. N. Koni 
Kayseri 

R. Özsoy 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Rize 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
C. S. Siren 

Denizli 
A7. Küçüka 

Erzincan 
S. S ağır oğlu 

İstanbul 
M. 11. Gelenbeğ 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

*S'. A. Feyzioğlu 
Konya 

/ / . Karagül! 
Manisa 
F. Uslu 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Dr. t. T. Öngören 
İstanbul 

F. H. Demircili 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 
Malatya 
Ş. Tugay 

Muğla 
N. Özsan 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilemre II. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

( S. Sayısı : 52 ) 



S. Sayısı: 53 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/117) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı tşleri ve Sicil Müdürlüğü 13 . V . 1947 
Özel No. 6/2 - 1009, O - 1313 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Alsancak'ta Demokrat Parti Ocağında yapılan bir toplantıda konuşarak halkı kanuna ademi 
itaata. tahriki ıııutazammm bazı sözler sari'el'miş olan Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında 

Anayasanın 17 ııc-i maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından aiınan (i . V . 
1947 tarih ve 125/47 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu ar/ederini. 

Başbakan 
H. Pekcr 

Adalet Bakanlığının (> . V . 1947 tarih ve 125/47 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Y^üksek Başbakanlığa 

İzmir Cumhuriyet Savcılığından alman 29 . IV . 1947 tarih ve 877/971 sayılı yazıda: 
«ALsaneakta Demokrat Parti ocağında yapılan bir toplantıda konuşan Afyon Milletvekili 

Sadık Aldoğan'ın (şayet size toplantılar esnasında ve herhangi bir yerde gel buraya arkadaş se
ni karakola, kadar götüreceğim diyen bir polise beni götüremezsiniz, beni ne hakla götürüyorsu
nuz, diyerek giı meyiniz. Hangi kanuna müsteniden götürüyorsa sorunuz ve gitmeyiniz. Orada 
yanınızda bulunan arkadaşlar polisin etrafını halka yapıp götür bakalım diye söyleyiniz sizi hiçbir 
kuvvet götüremez) suretinde sari'ettiği sözlerin halkı kanuna ademi itaate tahriki mutazanımuı 
bulunduğundan Türk Ceza Kanununun -512 nci maddesi uyarınca hakkında takibat, yapılabilmek 
için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması» talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılığın yazısiyle hazırlık soruşturması kâğıtları Anayasanın 17 nci maddesi hü
kümleri dairesinde, kanuni gereği yapılmak üzere yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakam 
Şinasi Dçvrirı 



İ 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/117 
Karar No. 5 

:><; . x u , 1917 

Yüksek Başkanlığa 

Alsancak'ta Demokrat Parti ocağında yapı
lan bir toplantıda konuşarak, kanuna ademi ita
ate tahriki mutazamnun bazı sözler sarf etmiş ol
masından dolayı suçlu sanılan Afyon Karahısar 
Milletvekili Ol. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki "Baş
bakanlığın 6/2 - 1009, 6 - 1313 sayı ve 13 . V . 
1947 tarihli yaz isiyle ilişiği dosya Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle konunun incelen
mesi ve sonuca göre raporunun yazılması için 
İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince ad çek
mek suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna 
tevdi edilmişti. 

Bu 'Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Ol. Sadık Aldoğan'a is 
nadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yükçe tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı Sözcü 
Ankara Rize 
/ . Ezğü F. Sirmen 

Kâtip 
Samsun 

Dr. S. Konuk 

Ankara 
E. II. Erg un 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa 
.1 . Konul: 

Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
U. Güllü 

Afyon K. 
//. Bozca 

Ankara 
M. Öknun 

Bolu 
(•. S. Siren 

Denizli 
Y. Küçük a 

Erzincan 

Afyon K. 
II. Din cer 

Antalya 
N. Ak soy 

Bursa 
M. B. Pars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
S. Sağıroğlu Dr. î. I1. Öngören 

İstanbul 
M. II. Gclenbeğ 

İstanbul 
O. N. Koni 

Kayseri 
A*, özsoy 

Kırklareli 
Dr. F. Umuji 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Rize 

İzmir 

E. Oran 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Konya 
//. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 

İstanbul 
J<\ II. Demircili 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevii 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Malatya 
S. Tugay 

Muğla 
N. Özsün 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilemre II. Çakır K. Çelik F.Özirak' 

»m<\ 

(S . Sayısı : 53) 



S. Sayısı: 54 
Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun Milletvekilliği dokunul
mazlığının. kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/94) 

T. ü. 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve Sicil Müdülüğü 21 . III . 1947 
(kel No: 6/2 - 592, 6/876 

Büyük Millet Mecıisi Yüksek Başkanlığına 

Dinar Ceza Yargıcı Hulusi Oskay'a iftira ettikleri iddia olunanlardan Ahmed Veziroğlu'nun Af
yon Milletvekilliğine seçilmiş olmasına binaen hakkında Anayasa'mn 17 nci maddesine göre gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 10 . ITT . 1947 tarih ve 75/29 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R, Peker 

Adalet Bakanlığının 10 . I I I . 1947 tarih ve 75/29 sayılı tezkeresi örneğidir 
Yüksek Başbakanlığa 

Dinar Ceza Yargıcı Hulusi Oskay'a iftira ektikleri iddia olunan Dinar'da Ahmed Veziroğlıı, 
Oevat Emekli ve Mustafa Öztürk haklarında İsparta Ağır (-eza Mahkemesinde yapılmakta olan 
duruşmada, bunlardan Ahmed Veziroğlu'nun sonradan Afyon Milletvekili seçildiği anlaşıldığından, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlem yapılmak üzere buna ait duruşma
nın muvakkaten tatiline karar verildiği o yer Cumhuriyet Savcılığından bildirilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen 24. X I . 1944 günlü şikayet dilekçesi örneği ve ilgili diğer ka
ğıtlar bağlı olarak Yüksek Huzurlarına sunulmuş olduğundan Anayasa'mn 17 nci maddesine göre 
gereğinin yapılmasına müsaadelerini derin saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı Y. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/94 26 . XII . 1947 
Karar No. 3 

V ü kse k Başkan 1 ığa 

Dinar Ceza yargıcına iftira etmekten dola- lığın 6/2-594, G-876 sayı ve 21.111.1947 tarih -
yi suçlu sanılan Afyon Karahisar Milletvekili li yazısiyle ilişiği dosya Karma Komisyonumuz-
Ahmed Veziroğlu'nun Milletvekilliği dokunul- za havale edilmekle konunun incelenmesi ve so-
mazhğınm kaldırılması hakkındaki Başbakan- nnca göre raporunun yazılması içip İçtüzükün 
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178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edil
mişti. 

Bu Komisyon tarafından inceleme sonunda 
hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, Karma 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldükten son
ra. adı geyen Ahıned Yeziroğlu'na isnadolunan 
suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın İetüzükün 180 nci maddesi ge
reğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiy
le karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa, sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko-

misyon Baş 
Ankara 
/. Ezgü 

Kâtip 
Samsun 

»r. S. Konuk 

kanı 

Afyon K. 
H. Bozca 

Sözcü 
Rize 

F. Kirmen 

Afyon K. 
11. Dinçer 

Ankara 
E. II. Ergvn 

Balıkesir 
O. X. Burcu 

Bursa 
.1. Konuk 

Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
E. Güllü 

İstanbul 
O. N. Kimi 

Kayseri 
li. Özsoy 

Kırklareli 
Dr. F. Um ay 

Manisa. 
7ı. (Joşkuvoğlu 

Rize 

Ankara 
M. Ökmen 

Bolu 
(\ H. Siren 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzincan 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Fars 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Elâzığ 
S. Hağıroğlu Dr. L T. öngören 

İstanbul 
M. 11. Gclenbeğ 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 

Konya 
// . Karagülle 

Manisa 
F. Udu 

Samsun Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. A. Dilemre II. Çakır K. Çelik F. Öztrak 

İstanbul 
F. II. Demirelli 

Kastamonu 
Dr. F. Eccvit 

Kırşehir 
*S\ Kurutluoğlu 

Malatya 
<Ş\ Tugay 

Muğla 
A7". Özsan 

{ S. Sayısı. : f>4 ) 



S. Sayısı: 57 
Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'in, Türk Ceza Kanununun 
237 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu (2/65) 

Yüksek Başkanlığa 

. AV . 1947 

Türk (Vza Kanununun 2-T7 nci maddesi kanunun evlenmelerini yasak ettiği kimselerin bu 
memnuniyetleri bildikleri halde akillerini yapan evlenme memurlariyle evlenenleri ceza müeyyi
desi altına koymuştur. Ancak evlenmeleri yasak olan kimselerin aralarında hususi anlaşma ile 
birleşmeleri ve karı kora gibi yaşamaları halinde bu maddenin uygulanmasına imkân buluna
mamaktadır. 

Medeni kanunun 92 nci maddesinde adları sayılan bu gibi yakın akrabaların cinsi münasebet
te bulundukları ve karı koca gibi yaşadıkları ender de olsa görülmekte ve işitilmektedir. 

Medeni usul ve millî geleneklerimiz dışında olarak vukua gelen bu gibi birleşmeler muhitin 
ve cemiyetin temiz ahlâki hislerini rencide et m ekte ve derin bir tesir bırakmaktadır. Bu kö
tü halin de suç sayılarak yasak edilmesi ve ceza tehdidi altında bulundurulması maksadiyle Türk 
'Jeza Kanununun 2'M nci maddesine bu yolda bir madde eklenmesini uygun mütalâa ettiğimden 
hazırladığım tasarıyı arz ve teklif ediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Koeaıjüney 

ERZlTRUM MİLLETVEKİLİ Gl. VEHBİ KO-
CAGÜNUY'in TEKLİFİ 

TiiıI, Ceza Kanununun 237 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, 

.M A DDL 1. — Türk (Jeza Kanununun 237 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Medeni Kanunun î)2 nci maddesi mucibince 
evlenmeleri memnu olan kimselerin biribiriyle 
cinsi münasebette bulunmaları veya karı koca 
gibi yasamaları halinde haklarında bir seneden 
üe seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ay
nı kişilerde tekerrürü halinde bu cezanın on çok 
haddi tâyin olunur. 

MADDL 2. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE .'). — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 



T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/65 
Karar No. 12 

Türk (-eza Kanununun 2:.!7 nci maddesine 
biı: fıkra eklenmesine dair Erzurum Millet
vekili General Vehbi Kocagüney tarafından 
hazırlanıp 7 . X I . 1947 tarihinde komisyonumu
za havale edilen kanun tasarısı teklif sahibi hu-
zurile incelenip görüşüldü. 

Türk Ceza Kanununun 237 nic maddesi ka
nunun evlenmelerini menettiği kimselerin bu 
memnuiyet hilafına evlenmelerini suç addetmiş 
ve bu husus hakkında müeyyide vazeylemiş-
tir. Tasarıda evlenmeleri memnu olan kimse
lerin aralarında hususi anlaşma ile gayrimeşru 
olarak birleşmeleri ve karı koca gibi yaşamaları 
halinde de ceza müeyyidesine tâbi tutulmaları 
teklif edilmiş ise de: • 

Medeni kanunumuzca vazolunan memnuiye-
1in, evlenme müessesesi haricinde de ceza ta
kibine esas tutulması ailenin kanunen korun
ması prensipini ihlâl edecek bir hal arz ede
cektir. Ve bu vesile ile şahsi kin ve ihtirasla
rın mahkemelere kadar sebepsiz yere intikalini 
ve kardeşin kardeşle ikametinin dahi çirkin if
tiralara m'evzu kılınmasını mucip olacak bir 
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Adalet Komisyonu Raporu 

12 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

vaziyet ihdas edecektir. Cemiyet içinde ahlâki 
müeyyidelerin karşıladığı bu şekil menfur hal
lerin esasen münferit vakalar halinde tecelli-
side bu halin ceza müeyyidesine tâbi tutulmasını 
zaruri gösteremiyeceğinden ve evlenme mües
sesesi bakımından da ceza kanunu hâdiseyi mü
talâa eylemiş bulunmasından tasarının oybirli
ğiyle reddine karar verilmiştir. 

"• ' ı 

Yüksek Başkanlığa1 sunulur. 
Adalet Komisyonu 
Başkan 
Kayseri 

R. özsoy 
Ankara 

E. Halim Ergun 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
E. Uslu 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 
Antalya 
İV. Aksoy 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
R. Güllü 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kâtip 
Manisa 

K. Voşkunoğhi 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Diyarbakır 

E. Kalfagil 
İstanbul 

M. II. GeUnbp.g 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 
Rize 

Dr. 8. A. Dilemre 

(S...Sayısı : 57) 



S. Sayısı: 58 
Emirdağ'ın Arslanlı Köyünden Şükrüoğlu Ali Çelik'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/30) 

T. C. 
Başbakanlık 

Y<m işleri re Sicil Müdürlüyü 
Özel S!o. l/52!)5, (i/275» 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

23 AY. MI", 

Katil suçundan sanık rhnirdağ'ıı ı Arslanlı köyünden l;>>7 doğumlu Şükrüoğlu Çavuş Ali (Re
fik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 57 ııci rrümen Kum utan lığı Askerî Mahkemesince verilen 
hükmün tasdikimi ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Millî Sa
vunma Bakanlığının 1 5 . XI . li)4G tarihli ve 46/9:i()6 sayılı tezkeresiyle gönderilen Askerî Yargı layın 
: > . X . 1 9 4 6 tarihli ve 2981/3986 sayılı ilâmı ile İm işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu ar-
zederiın. 

Başbakan 
it. Peher 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
1 dulet Komisyonu. 

Msas No. 3/30 
Karar No. il 

Yüksek Başkanlığa 

12 Ocak 194» 

:VJ. P. A. 2. Tb. 8. Bl. den H a y d a r Tetik Ça
vuşu ve Hüseyin Çetin Onbaşıyı ve Gurgi Kısa ' -
yı ö ldürmekten suçlu ayın Alay ve aynı Bl. den 
Piiııirdağm Arslanlı köyünden Şükrüoğlu 1M;>7 
doğumlu Ali Çelik Çavuşun ölüm cezasına çarp
t ı r ı ldığı hakk ında 57. Tüm. K. Askerî Mahke
mesinden verilen h ü k m ü n onanmasına da i r 
Askerî Ya rg ı t ay İkinci Ceza Daires inden ç ıkan 
:•> Ekim 1946 t a r ih ve 2^81 esas 3986 k a r a r sa
yılı ilânı Anayasalını 26 ncı maddesindeki iş
lemin yapılması için Başbakanl ığ ın 23 Kasım 
1946 tar ih ve 4 - 5295/6 - 2755 sayılı tezkeresiy
le bildikte Komisyonumuza havale Duyurulma

sı üzerine bu işle i lgil i dâva dosyasının te tki
ki nda : 

Adı geçen Ali Çelik ' in, t aş ımakta olduğu 
miri otomatik takarol! tabancasiyle H a y d a r Te
t ik (Javuş ile (ı i ırgi Kısa 'y i kas ten ve Hüseyin 
Çetin Onbaşıyı da dikkatsizlikle ö ldü rdüğü mah
kemece sabit görülerek hareket ine u y a n T ü r k 
(•eza Kanununun 450 ııci maddesinin 5 nei bendi 
gereğince ölüm cezasına çarpt ı r ı ld ığı anlaşıl
mıştır . 

Komisyonumuzda yapı lan görüşme sonun
da suçlu Ali Çelik Çavuşa hükmedi len ölüm ce
zasının yerine getirilmsine Anayasanın 26 ncı 
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maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin Ka- Denizli Erzincan İsparta 
nallayın yüce lasvilnne sunulması yoğunlukla ka,- İV'. Küçüka A. Fırat H. Güllü 
rar altına alınmıştır. Kastamonu Manisa Rize 

Yüksek Başkanlığa sunulur. Dr. F. Eccvit F. Uslu Dr. S. A. Dilenire 
Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip Komisyon kararma ayrışığız 

Kayseri İstanbul ' Afyon K. Afyon K. Ankara 
R. Özsoy M. II. Gelenbeğ II. Bozca II. Dincer E. II. Ergun 
Antalya Balıkesir Bursa Kayseri 

N. Aksoy O. N. Burcu A. Konuk #. A. Feyzioğlu 

( S. Sayısı : 58 ) 





S. Sayısı :8I 
Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley'in, Dilekçe Komisyonunun 
25 .VIII . 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 387 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra

poru (4 /41) 

27 . VIII. 1947 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 25 . X . 1947 tarih ve ö sayılı haftalık karar cetvelinin 76 ııcı sahife-
sindeki emekli Yarbay Zahit Yükselen'e ait 387 karar sayılı ve 5 . V . 1947 karar tarihli; kararın 
İçtüzük'ün hususi maddesine tevfikan Kamutayda görüşülmesini dilerini. 

Ankara Milletvekili 
Mebrure Aksoley. 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 19 . I . 1948 

şlem Kayıt No. 1009 - 1151, 3104 -3311 
Esas No. 4/41 

Yüksek Başkanlığa 

Emekliliğinin kaldırılmasına ve mahrum ol
duğu haklarının verilmesi dileğinde bu Mm an 
emekli Veteriner Yb. Zahit Yükselen'in vekili 
avukat Aziz Baban'm dilekçesi Komisyonumuz
ca incelenmiş ve dilekçinin bu konu hakkında 
Askerî Yargıtay'a açtığı dâva 3410 sayılı Ka
nunun değişen 2 nei maddesi hükmüne dayanı
larak bu hususun dâva konusu olamayacağın
dan reddolunmuş ve karar tashihi talebi de ay
ır esas ve sebeplerden dolayı reddolıınduğun-
dan. ve mütaahhitten menfaat temin etti diye 
mahkemeye verilmiş ve mahkeme sonucu bek
lenmeksizin emekliye çıkarılmış ve bu suçtan 
dolayı 1. Kor. Komutanlığı mahkemesi 24 . IV . 
1945 tarihinde muhakemesinin menine karar 
verildiği ve 17 . I . 1942 yılında emekliye sevk 
olunan emekli Yarbay Zahit Yükselen'in Zat İş
leri Dairesi Başkanlığının 20 . IX . 1943 tarilı 
ve 61442 sayılı emrinde (İstihdamına mani hali 
görülmemiş olduğundan 4 ncü Süvari Alayına 
tâyin edilmiştir.) Denerek yeniden orduya alın
mış ve orduda bütün emekli müstahdemlerin 

isine son verilinceye kadar yani 31 . III . 1947 
tarihine kadar çalışmış olduğundan ve dilekçi
nin 1941 senesinde siciline göre ahlâki kusur
larından ötürü orduda bakası caiz görülmedi
ğinden 3300 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(11) fıkrası gereğince emekliliğe sevk edildiği 
ve mahkeme karariyle de bozulmamış bulunan 
bu kararın kesinleşmiş olmasına ve sonradan 
emekli olarak istihdamı da birinci işlemi boza
cak mahiyette görülmediğinden dilekçi hakkın
da bir işlem yapılamıyacağma dair ;"> . V . 1947 
tarihinde karar verilmişti. 

3)87 sayılı olan bu kararın Kamutay'da gö
rüşülmesini isteyen Ankara Milletvekili Mebru^ 
re Aksoley'in önergesi komisyona havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi, Zahit Yükselen'in vekili avukat Aziz 
Baban'm, müvekkili hakkında tatbik edilen işle
min kazai mercice dâva konusu olmadığından in
celeme yapılamaması ve mütaahhitten menfaat 
temin keyfiyetinin Birinci Kolordu Komutanlığı 
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Mahkemesi tarafından men'i muhakemesine ka
rar verildiği ve Askerî Tekaüt Kanununun 
3 ncü maddesindeki (H) fıkrasına dayanılarak 
emekliye sevkedildiği ve bu işlemden sonra da 
tekrar orduda emekli olarak istihdam edildiği 
binaenaleyh müvekkili hakkındaki emeklilik mu
amelesinin kaldırılması isteği bu defa davet edi
len Millî Savunma Bakanlığı Zatişleri Başkanı 
Gl. Hakkı Güvendik'in huzuru ile ve celbedilen 
dosyasında yapılan inceleme ve alman izaha! 
sonucunda, Komisyonumuzca evvelce verilen 
kararın değiştirilmesini mucip bir delil ve sebe]) 
görülmediğinden keyfiyetin Yüksek Kamutaya 
arzına çoğunlukla karar verildi. 
Dilekçe Ko. Başkanı Sözcü 

Sivas Urfa 
F. Tirkeş V. Gerger 

Kâtip 
Ağrı Ankara Ankara 

.1/. Aktan M. Aksolcy İ. Ay aslı 

Aydın Balıkesir 
A. Akkor F. Bilal 

Klâzığ 
II. Kişioğlu 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir Çanakkale 
Hacim Çarklı A. Rıza Kırsevcr 

tsparta Kars Kastamonu 
»Ş\ Yalvaç Z. Orhon B. Tümtürk 

Kayseri Kütahya 
K. Gündeş M. Lspartahğil 
Malatya Zonguldak 

l'. Beytlağı N. Tarhun 

( S. Sayısı : 61 ) 



S. Sayısı: 62 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon 

raporu (3 /160) 

T. C. 
Başbakanlık i . XII . 191? 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2 - 4605, 6/3093 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

23 - 24 Eylül 1947 akşamları Trabzon Demokrat Parti binasında verdiği konferansta Cumhur
başkanı aleyhinde lisaııen teeavüzatta bulunduğu ve kanunlara karşı gelmeye halkı teşvik ettiği id
dia edilen Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında, Anayasanın 17 nei maddesine göre gereken-
karar verilmek üzere, Adalet Bakanlığından alman 24 . XI . 1947 tarih ve 277/98 sayılı tezkere ör
neği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arze derim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Adalet Bakanlığının 24 . XI . 1947 tarih ve 277/98 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'm 23 - 2 4 Eylül 1947 akşamları Trabzon Demokrat Parti 
binasında verdiği konferanslarda Sayın Cumhurbaşkanı aleyhinde lisanen teeavüzatta bulunduğu 

ve Kanunlara karşı gelmeye halkı teşvik ettiği yo kındaki ihbar üzerine Trabzon Cumhuriyet Saveı-
lığıııea tanzim olunarak adı geçen Milletvekili hakkında takibat yapılabilmek için Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması talebiyle gönderilmiş olan hazırlık soruşturması kâğıtları bağlı olarak 

sunuldu. 
Anayasanın 17 nei maddesi hükümleri dairesinde gereğinin yapılmasına müsaadelerini üstün say

gılarımla rica ederim. 
Adalet Bakanı 
Şinasi Devrin 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/160 
Karar No. 13 

19 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

23 - 24 Eylül 1947 akşamları Trabzon De
mokrat Parti binasında verdiği konferansta 
Cumhurbaşkanı aleyhine lisanen tecavüzatta bu
lunmasından ve kanunlara karşı gelmeğe halkı 
teşvik etmesinden dolayı suçlu sanılan Afyon 
Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'mn 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlığın 6 - 2 - 4605/6 - 3093 
sayı ve 4 . XII . 1947 tarihli yazısiyle ilişik 
dosya, Karma Komisyonumuza havale edilmek
le konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu
nun yazılması için, İçtüzükün 178 nci madde
si gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmiştir. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Gl. Sadık Aldoğan'a 
isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılanmanın içtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiy-

le karar verildi. 
Kamutayın Yüce tasvibine 

re Yüksek Başkan lığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet 
Komis. kurulan Kar
ma Komis. Başkanı Sözcü 

Ankara 
/ . Ezğü 
Ankara 

M. Ökmen 
Bolu 

C. 8. Siren 
Denizli 

İV. Küçüka 
Erzincan 

8. Sağıroğlu 1. 
istanbul 

F. H. Demirelli 
Kırklareli 

Dr. F. Umay ı 
Rize 

Dr. 8. A. Dilemre 
Tekirdağ 

Rize 
F. Sirmen 
Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
M. B. Pars 
Diyarbakır 
F. Kalfagü 

Elâzığ 
T. Öngören 

izmir 
E. Oran 
Konya 

H. Karagülle 
Samsun 
H. Çakır 

Fayık öztrak 

arzolunnıak üze-

Kâtip 
Samsun 

Dr. 8. Konuk 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 

A. Fırat 
İsparta 

K. Güllü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 
Manisa 
F. Nslu 
Seyhan 

A. M. Tegena 
Seyhan 

K. Çelik 

» © - « 

( S. Sayısı : 62 ) 



. Sayısı: 64 
Kocaeli'nin Akmeşe Bucağına bağlı Kızılcıktı Köyünden Beytullah-
oğlu Salih Baştürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /141) 

26 . VII. 194r, 

T. G. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. : 5/4-3281, 6-2069 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmek suçundan dolayı Beytullahoğlu 1328 doğumlu Salih Baştürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki ka
nuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 9 . VI I . 1947 tarih 
ve 178/65 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 3 L. X I I . 1946 tarih ve 2765/2931-2129 sayılı 
ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzedevim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/141 
Karar No. 18 

20 .1. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Osman Ağırkaya'yı öldürmekten suçlu Koca
eli'nin Kızılcıklı köyünden Beytullahoğlu 1328 
doğumlu Salih Baştürk'ün ölüm cezasına çarptı
rıldığı hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen hükmün onanmasına dair Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinden çıkan 31 . X I I . 1946 
tarih ve 2765 esas 2931 karar sayılı ilâm Anaya
sa'nm 26 ncı maddesindeki işlemin yapılması için 
Başbakanlığın 26 Temmuz 1947 tarih ve 5 - 4 -
3281/6 - 2069 sayılı tezkeresiyle birlikte Komis
yonumuza havale buyurulması üzerine bu işle il
gili dâva dosyasının tetkikmda : 

Adı geçen Salih Baştürk'ün Osman Ağırkaya'
yı taammüden öldürdüğü mahkemece sabit gö
rülerek hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince ölüm 
cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 

suçlu Salih Baştürk'e hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasa'nm 26 ncı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altı
na alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Kayseri 

R. Özsoy 
Ankara 

E. H. Ergurt 
Bursa 

A. Konuk 
İstanbul 

M. H. Gelenbeğ 
Manisa 
F. Uslu 

İzmir 
E. Oran 

Antalya 
N. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Dr. 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

İsparta 
R. Güllü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 
Bize 

S. A. Dilenire 





S. Sayısı: 65 
Afyon Karahisar Milletvekili GL Sadık Aîdoğan'ın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu (3 /89) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı Iş'ıtri ve Sicil Müdürlüğü 14 . II . 1947 
Özel No. 6/z - 381, 6/415 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Demokrat Parti Kurultayının 9 . 1 . 1947 günlü oturumunda Devletçilik konusu etrafında ko
nuşmuş olan Sadık Aîdoğan'ın, köylünün durum undan bahsederken (eski hamam eski tas, yalnız 
tellâklar değişti) dediği ve 12 . 1 . 1947 günlü [ıhın Gazetesinde yayınlama! mektubunda da bu 
sözlerinin jandarmaya matuf olduğunu açıkladığı cihetle Devletin emniyet kuvvetlerine hakareti 
laramuu eden im sözlerinden dolayı kovuşturma yapılabilmesi için halen Afyon Milletvekili bulu
nan adı gecen İnddunds Anayasanın 17 uei suni dişine göre gereken karar verilmek üzere Adalet 
: iakauLiğmnan alman 7 . 1 i . i947 tardı ve 4.7/17 sayılı terken? örneği ile eklerinin ilişik olarak su
nulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet. Bakanlığının 7 . 1 ! . .1947 tarihli ve 45/17 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Vüksek Bcişbaka nlığa 

Demokrai, Parlı kurultayının!) . I . 1947 günlü oturumunda Devletçilik konusu etrafında konuş-
a.nı.ş olan Afyon Milletvekili Sadık Aîdoğan'ın, köylünün durumundan bahsederken «eski hamam eski 
tas, yalnız tellâklar değişti » dediği ve 12 . I . 1917 günlü Ulus Gazetesinde yayınlanan mektubunda 
da bu sözlerinin jandarmaya maduı olduğunu açıkladığı cihetle Devletin emniyet kuvvetlerine haka
reti t azamimin eden bu sözlerinden dolayı hakkında kovuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hususunda gereken işlemlerin ifası Ankara C. Savcılığından istenmiş
tir. 

Bu hâdise sebebiyle Sadık Aldoğan hakkında kovuşturma yapılması isteğiyle Jandarma Yar
bayı Galip Yüksel tarafından C. Savcılığına verilmiş olan şikâyet dilekçesiyle Ankara C. »Savcılı
ğının yazısı ve hakaret teşkil ettiği ileri sürülen sözleri ihtiva eden gazete ve bununla ilgili yazılar Yük
sek huzurlarına sunulmuştur. 

Anayasanın 17 nci'maddesi uyarınca gereğinin ifasına müsaadelerini üstün saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 



T. a 
Ankara 4.11.1947 

C. Savcılığı 
Sayı : 3/554 

Yüksek Adalet Bakanlığına 

Devletin emniyet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif eylemekten sanık bulunan Afyon Milletve
kili General Sadık Aldoğan hakkında tanzim edilen evrak birlikte sunulmuştur. 

Filhakika Demokrat Parti Kurultayının 9 Ocak 1947 tarihli oturumunda söz alarak çeşitli konu
lar üzerinde konuşan şahsi fikirlerini ve düşüncelerini belirten mumaileyhin (Devletçilik) prensipi 
etrafındaki görüşlerini de incelerken «köylerin bakımsız bırakıldığına, memleketin sosyal bir iıı-
kilâba muhtaç, bulunduğuna» işaretle Vilâyetler İdaresi Kanununun değiştirilmesindeki lüzum ve 
zaruretten bahseylediği sırada sarf eylediği (Eski tas - eski hamam, yalnız tellâklar değişti..) sözleri 
ile Devletin emniyet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyit' eylediği kanaatine varıldığından 12 Ocak 
1947 tarihli «Ulus» Gazatesinde intişar eden mektubunda dahi sözlerinin jandarmaya matuf bulun
duğunu sarahaten teyideden General Aldoğan hakkında kovuşturma icrası için izin verilmesine ve 
izin verildiği takdirde Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını tc-minen evrakın Büyük Mil
let Meclisi Yüce Başkanlığına takdimine yüksek müsaadeleri saygı ile arzolunur. 

Dizi kâğıdı• 
Sıra No. Adedi Tarihi Numarası Evrakın cinsi 

1 1 10. T.1947 

(i — 
5 28.1.1947 357/398 

1'2 oniki parçadır. 

Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'in Demokrat 
Parti Kongresindeki demecini muhtevi Ulus Ga
zetesi. 
Muhtelif kupürler. 
İzmir C. Savcılığının yazısı, İzmir Valiliğinin 
17 . 1 . 1947 tarihli 1131 sayılı yazısı, 13 Ocak 
1947 tarihli Ticaret Gazetesi, İzmir İ. J . Alay 
Komutanı Yb. Galip Yüksel imzalı dilekçe, 12 
Ocak 1947 tarihli Ulus Gazetesi. 

L(S. Sayısı : 65) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/89 
Karar No. 14 

20.1.1948 

Yüksek Başkanlığa 

Demokrat Parti Kurultayının 9 .1 .1947 ta
rihli oturumunda Devletin emniyet kuvvetlerini 
alenen tahkir ettiği iddia olunan Afyon Kara hi
sar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
olup Komisyonumuza havale buyurulmuş olan 
Başbakanlığın 381/42 sayı ve 14 . X I . 1947 tarih
li yazısı ve ilişiği dosya; İçtüzük'ün 178 nci mad
desi gereğince adçekme suretiyle ayrılan Hazır
lama Komisyonu raporu ile birlikte tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Devletin emniyet kuvvetlerini alenen tahkir 
ettiği iddia olunan Afyon Karahisar Milletveki
li Gl. Sadık Aldoğan'ın Demokrat Parti Kurul
tayında bugünkü idare tarzını tenkit eylediği sı
rada (Abdülhamit zamanındaki bucaklarda nasıl 
halk teşkilâtı yok idise, nasıl orada nahiye mü
dürü efendi gibi halkın başına çökmüş ise bugün
de öyledir, yani eski hamam eski tas yalnız tellâk
lar değişti) dediği ve bilâhare Ulus Gazetesinde 
intişar eden mektubunda da bu sözlerini (Yani 
eski köy eski halile duruyor şimdi ise zaptiye ye
rine jandarma kaim olmuştur demektir) diye 
tavzih eylediği anlaşılmakta ve hakikaten sarfo-
lunan bu sözlerle yapılan teşbih çok çirkin ve bir 
Milletvekilinin haiz olması lâzımgelen vakar ve 
ciddiyete aykırı bulunmakta ise de Hazırlama Ko
misyonu raporunda da belirtildiği üzere bu söz
lerin kendi Parti Kurultayında ve iktidar idare
sinin bozukluğunu beyan sadedinde söylenmiş 
olmasına ve Devletin emniyet kuvvetlerini tahkir 
maksadına matuf olduğunu gösterir mahiyette bu
lunmamasına binaen yapılmak istenen kovuştur
ma ile yargılamanın dönem sonuna bırakılmasına 
çoğunlukla karar verilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmak üze
re Yüce Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkam 

Ankara 
/. Ezğü 

Sözcü 
Rize 

F. Sirmen 
Ankara 

M. Ökmen 
Bolu 

C. S. Siren 
Erzincan 

İS. Sağıroğlu 
İsparta 

Kâtip 
Samsun 

Dr. İS. Konuk 
Antalya Balıkesir 

İV. Aksoy O. N. Burcu 
Bursa Denizli 

M. B. Pars N. Küçüka 
Erzincan Elâzığ 

A. Fırat İ. T. Öngören 
İstanbul Kırşehir 

B. Güllü F. II. Demir elli S. Kurutluoğlu 
Kırklareli Konya Manisa 

Dr. F. Vmay II. Karagülle F. Uslu 
Muhalifim 

Bize Samsun Seyhan 
Dr. İS. A. Dilenire II. Çakır A. Al. Yegena 

Tekirdağ Seyhan 
F. Öztrak K. Çelik 

Milletvekillerinin dokunulmazlığı, müş
terek hukuk fevkinde bir imtiyaz olmadığı ve 
ancak görevin fevkalâde ehemmiyeti yüzün
den kanunsuz ve gayriciddî takipleri berta
raf etmek için bir süzgeç hizmeti göreceği bir 
hukuk gerçeğidir. Komisyonun inceliyeceği 
iki noktadır: 

1) İsnat olunan fiilin Anayasanın 12 nci 
maddesinde söylenen yasak eylemlerden olup 
olmadığı ciheti ile, 

2) Bu isnadın ciddî, yani kâfi teminat
lı ve kanuni, yani mevzuata uygun bir tahkik 
eseri bulunduğu; bir tertip, bir tasni mahiye
tinde olmadığı noktalarıdır. 

Komisyon raporunda «Bu sözlerin.... Dev
let ve emniyet kuvvetlerini tahkir maksa
dına matuf olduğunu gösterir mahiyette bu
lunmamasına binaen yapılmak istenen kovuş
turma ile yargılamanın dönem sonuna bıra
kılmasına....» Denilmek suretiyle yetkisini aşa
rak kazai mahiyette bir karar vermiş oluyor. 
Çünkü, isnadın ciddî ve kanuni bir mahiyet
te olduğu ve hattâ fail tarafından yazılı ola-

;(S. Sayısı : 66); 
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S. Sayısı: 66 
Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer ve iki arkadaşının, üni
versiteler Kanununa ek kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra

poru (2 /81 ) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4936 sayılı Kanıma ek olarak hazırlayıp teklif ettiğimiz bağlı kanun tasarısının ve gerekçesi
nin ait olduğu Komisyonlara havale buyrulmak suretiyle kanun haline gelmesi için gerekli mua-

• melenin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederiz. 

Manisa Milletvekili Bilecik Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
R, N. Edgüet* M. Ş. Esendal N. A. Kansu 

Gerekçe 

Milletvekilliği ile Üniversite Profesörlüğünün bir zat üzerinde birleşmesi meselesi memleketimiz
de iki. safha geçirmiştir. Meşrutiyet devrinde Mebuslukla Üniversite ve yüksek öğretim müessese
leri öğretmenleri birleşebilirdi. Cumhuriyet devrinde de Ankara Üniversitesinin ilk Fakültesi olan 
Hukuk Fakültesi açılınca bu Fakülte Profesörlüklerine Milletvekillerinden bazıları seçildiler. Buna 
kıyas edilerek o tarihten sonra Milletvekili seçilen Profesörler öğretim görevlerine devam ettiler. 
Bu fiilî durumlar gösteriyordu ki. Cumhuriyet devrinde de Üniversite Profesörlüğü ile Milletve

killiğinin bir zat üzerinde birleşmesi caiz görülüyordu. 
Ancak bundan altı yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği kendiliğinden bir karar 

alarak parti mensuplarının hem öğretim işini, hem de Milletvekilliğini yapamıyacağmı bildirdi. 
Bunun üzerine Milletvekilleri ya Üniversitedeki görevlerinden ayrıldılar, yahut Milletvekilliğini 
bıraktılar. Bu suretle Milletvekilliği ile Profesörlüğün bir zat üzerinde birleşeni iveceği teamülü 
yerleşerek bu meselede ikinci safha başladı. Bu tarihten sonra Milletvekilliğine seçilen Profesörler 
öğretim işinden ayrıldılar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterini kendiliğinden böyle bir teşebbüse girmeye ve parti 
disiplini adına, partili milletvekillerine tebliğde bulunmaya sevkeden önemli sebepler şunlardır: 

1.—Milletvekilleri Profesörlük görevini yapmaya devam edince Milletvekilliği ödeneği dışında 
ayrıca Devlet bütçesinden maaş veya ücret almaları lazımgeliyordıı. Bu Milletvekillerinin Devlet 
bütçesinden munzam bir para almaları halk umumi efkârında iyi tesir bırakmıyordu. 

2. — Ozaman Üniversite Profesörlerinin tâyinlerine ve bu görevleri yaptıkları esnada tâbi ola
cakları rejime ait esaslı bir kanun mevcut değildi. Bu hal yüzünden Profesör ve Doçentler Millî 
Eğitim Bakanının kararlarına tâbi birer memur halinde idiler. Böyle olunca Millî Eğitim B»k:ı-
muin icraatını denetleme görevinde olan bir Milletvekilinin onun kararlarına tâbi olması caiz de*ilrM. 

Halbuki bu iki sebepten ikincisi bugün ortadan kalkmıştır. Üniversite öğretim üveleri üni
versitenin özerkliğine dair kanun hükümleri gereğince Millî Eğitim Bakanının kararlarına tâbi 
bir memur olmaktan çıkmıştırlar. Bir üniversite öğretim üyesi ancak kanun hükümlerine göre 
kurulan gayrişahsi heyetlerin kararlarına bağlıdır. Şu halde yukarda söylediğimiz mahzur şimdi 
asla hatıra gelmez. 

Birinci mahzur ile Milletvekili olan üniversite öğretim üvesinin kadro maaşı ve ücreti almama
sı ile, yani bu işten hiçbir para istememesi ile ortadan kaldırılabilir. Gerçekten de Devlet Bütçe
sinden para almmıyacağı kanunda gösterilince hem. ProfösÖrlük ve Milletvekilliğinin bir zat uhde
sinde birleşmesi mahzurları ortadan kalkacak, hem de gerek yasama hayatımız için ve gerek öğ-
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retim kurumlarımız için faydalı bir durum ola 'aktır. Çünkü böylece, Milletvekili seçilen Profö-
sörlerin, Milletvekilliğini kabul ederek kendi bil-florini'1 en yaşansa hayatımızı faydalandırmaları
na imkan hâsıl olaeak, diğer taraftan yaşama hayatı içinde bir çok müşahedeler yapacak olan pro-
fösörlerden üniversite kürsüleri mahrum kalmıyacaktu*. 

Bundan başka bildiğimiz demokrat memleketler !e; ftl ii'etvckUliği ile profösörlüğün şu veya bu şe
kilde bir /at üzerinde birleşmesi esası umumiyet1;) kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleketimiz de 
sebepsiz olarak onların dışında bir yol ihtiyar etmemiş olacaktır. 

Bağlı kanun teklifi bu maksatla sunulmakta'n'. Tekli fimizdeki hükümlerin esasları şunlardır: 
1. — Üniversite öğretim üyelerinden biri Milletvekilliğine- seçildiği zaman, üniversitedeki öğre

tim göromne devamı, kedi ihtiyarına bırakılmaktadır. 
2. — öğretim görevine devam eden Milletvekili bu sıfatının devamı müddetine; üniversitedeki 

kadrosundan ayrıca, maaş veya ücret almıvaeaktır. 
3. —• Bu suretle öğretim görevine devam eden Milletvekili, görevin icaplarını yerine getirecek

ti]'. 
4. — Geçiri hüküm: Halen Milletvekili'bulunan ve Üniversiteler Kanununun 75 nci maddesiyle 

hak ve uuvanmrı saklı tutulmuş olan öğretim üye'mânin, ;>eue kendileri istedikleri takdirde, öğre
tim görevlerine başka hiçbir muameleye ihtiyaç, olmaksızın dönebilnıeleriır. sağlamak maksadını 
gütmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 20 . T . 1.948 

Esas No. 2/81 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Ki civan Nafiz Edgüer, ğine seçilen profesörlerin üniversitedeki görev-
Bilecik Milletvekili M."emduh Şevket Esendal, lm-üm hiçbir maaş ve ücret almaksızın devam et 
Kırklareli Milletvekili Nafi Atuf Kansu'nun. tikimi takdirde: bu teamülün yerleşmesine saik 
4936 sayılı Kanuna ek olarak hazırlayıp teldir olan sebeplerden bir kısmının tamamiyle ortadan 
ettikleri kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonu- h'dka«'ağı, üniversitelerin özerkliğine ait 403(1 
muzun 16 . T . 1948 tarihli oturumunda, Millî sayılı Kanunun ise diğer düşünce \e mahzurları 
Eğitim Bakanı hazır bulunduğu halde okundu. da ortadan kaldırıldığı belirtilmekte, tasarı ka-

Tasarı Üniversite öğretim meslekî üyen iken bul edildiği takdirde doğacak faydalar açıklan 
Milletvekilliğine seçilenlerin, kendileri istedikleri maktadır. 
takdirde hiçbir'maaş ve ücret almaksızın Ünü Komisyonumuz tasarının tümünü müzakere-
versitedeki görevlerine devam ^edebileceklerin--' ye başladığı sırada herşeydmı ünce Milletvekili 
dairdi. seçilen üniversite öğretim üyelerimu öğretim 

Gerekçesinde Milletvekilliği ile profesörlüğün işlerine devam etmelerini bugün imu zaruri ki
bir zat üzerinde birleşmesi meselesinin ınemle- laeak sebeplerin mevcut olı.ıp olmadığı mevzuu 
ketimizde geçirdiği safhalar anlatıldıktan sonra, üzerinde durmuş ve İm hususla Millî Eğitim Ea-
Milletvekilliğine seçilen profesör veya doçentin kanının dnlsüucH erini öğrenmek istemiştir. 
aynı zamanda öğretim işini yapanı ıyacağuıa dair. Millî Eğitim Bakanı hâlâ kuruluş devrinde 
Halk Partisi Genel Sekreterliğince sonradan olan Ankara Üniversitesinde Milletvekilliğine s-~ 
bir karar alındığı, bu suretle Milletvekilliği ile ç'leu profesör ve doçentlerin boş bıraktıkları ba-
profesörlüğün bir zat üzerinde birleşemiyeoeği zı kürsü ve derslere öğretim üyesi bulunmamakta 
teamülünün yerleştiği yazılmakta, ve Miletvekilü- olduğu ve ileride do bu Üniversiteden Milletvekili 
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seçileceklerin yerlerinin kısa zamanda kolaylıkla 
doldurulacağını hiç. zannetmediğini, onun için, 
kendi Bakanlığı bakımından 4936 sayılı Kanunu ti 
75 ııci maddesi gereğince kazanılmış ve saklı tu
tulmuş üniversite öğretim üyeliği unvanlar ın ı da 
haiz olanların yani mesleği hocalık bulunanlar ın 
öğretim görevlerine de\anı etmelerinde, bugünkü 
şar t la ra göre büyük bir zaruret ve fayda gör
mekte olduğu gibi bir ınalîzur da mütalâa etme
diğini söylemiş, ancak gerek bu ihtiyacın cnçok 
Ankara Üniversitesinde duyulmakta bulunduğun
dan, gerekse İstanbul. Üniversitesine gidip gelmek 
suretiyle öğretim görevine devam etmenin tür lü 
güçlüğü ve mahzuru olacağından bu esasın tasa
rıda yazıldığı gibi bütün üniversite için değil 
yalnız Ankara Üniversitesi için kabul edilmesini 
teklif etmiştir. 

Komisyonumuz Millî Eğ i t im Bakan ın ın ihti
yaca ve b u g ü n ü n gerçekler ine dayana rak , An
k a r a Ünivers i tes inden Milletvekil i seçilmiş ve 
seçilecek olan öğret im üyeler inin görevlerine 
devam etmeleri hakk ındak i düşünceler ini ye
r inde bulmuş ve bu esası kabul ettikten sonra me
selenin kanunlar bakımından du rumunu incele
miştir . Esas itibariyle m u h t a r üniversite reji
minde öğretim üyelerinin riyaset ile iştigallerine 
bir engel bulunmadığı gibi Milletvekilliği ile Öğ
ret im görevinin birleşebileceğini, Büyük Millet 
Meclisi, Ankara Hukuk Fakültesi kurulduğu za
man, 3 Mar t 1926 tarihli ve 312 saydı tefsiri ile, 
âli mekteplerde, (Muallimliğin mebuslukla içti-
m a m d a hiçbir mahzur yoktur) diyerek kabul "i 
inişti. 

Profesör lüğün hiçbir şar ta bağlı olmadığı bir 
devirde, fakültelerin özerkliği bahis konusu bu
lunmadığı bir zamanda kabu l edilen bu esasın. 
4936 sayılı kanun la tamamen muh ta r bir rejime 
tâbi olan üniversi teler öğret im üyeler i için kabu
lü yalnız zarur i değil tabiî bu lunmuştur . Esa
sen bu demokras in in de icabıdır . Ni tekim de
mokra t milletlerin hepsinde milletvekilliği ile 
profesörlüğün bir zat üzerinde birleşmesi pren
sip! umumiyetle kabul edilmiştir. Onun için 
B ü y ü k Meclisin tefsir yoliyle ortaya koyduğu 
içt ihat diğer milletlerin usullerine de tamamen 
uygundur . 

Konıisvonumuz, teklif edilen kanun tasarısı
nı ve esas i t ibariyle bu fikre i l t ihak eden Millî 
Eğ i t im Bakan ın ın düşünceler ini şu iki esaslı 

nok tada toplamıştır . 
1. — Milletvekill iğine seçilen bir üniversi te 

öğretim üyesi, öğret im görevinden dolayı hiçbir 
maaş ve ücret a lmamalıdır . 

2. — Milletvekill iğine seçilen öğret im üyesi, 
ancak A n k a r a Üniversitesinde ders verebilmeli 
ve İs tanbul ünivers i tes i için böyle bir hak isten-
nıemelidir. 

Bu esasları kabul eden Komisyonumuz da ta
sarının birinci maddesini buna göre değiştirmiş
tir. 

Yalnız bir seçim döneminde öğretim görevi
ne devam eden milletvekilleri, ikinci defa Mil
letvekili seçildikleri takdirde, Eğer Üniversitede 
onların görevlerini yapacak öğretim unsur lar ı 
yetişmiş ve bu milletvekillerinin ders okutmala
rına ihtiyaç kalmamış ise veya onların öğretim 
görevlerine ait vecibeleri yerine getirmedikleri 
görülüyorsa, ilgili müesseseler yetkili kurul lar ı 
böylece bu dersi okutmakta olan bu milletvekil
lerine. Milletvekilliği ile profesörlükten birini 
tercih etmelerini teklif etmekte serbest olmalıdır : 
Bu maksada göre brinci maddeye bir fıkra, ilâ
ve edilmiş ve Milletvekili olup da öğretim göre
vine devam edenlerin hiç bir ücret ve maaş ala-
mıyacakları da sarih olarak yazılmıştır. 

Tasarının geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kuru luş halinde bu lunan ve kurulacak olan 
üniversitelerin, yüksek okullarda öğretmenlik 
eden ve kendi ara lar ında ilmî eserlerle tanınmış 
olan öğretmenlerden de, öğretim üyesi olarak 
faydalanmaları için, kanuni imkânların aranma
sını da lüzumlu görmüştür . 

Bu tasar ının kanunlaşması için "Kamutaya su
nulmasını saygılarımızla arzederiz. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 
E rzu rum TTrfa 

C. Dursunoğlu S. K. Yetkin 
Kât ip 
Kars Ankara Balıkesir 

T. Takırım A. B. Bekman E. Çeliköz 
Bingöl Çorum Diyarbakır 

T. Bancjııo ala İT. îh/az O. Ocak 

İs tanbul İzmir Maras 
F. Köprülü E. Çınar Dr. K. îdil 

Tekirdağ Trabzon 
E. Atanç M. R. Tarukçıoğlu 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ RIDVAN NAFÎZ 
EDGÜER VE İKİ ARKADAŞININ 

4936 sayılı ve 13 . VI . 1946 tarihli Üniversi
teler Kanununa eh kanun teklifi 

MADDE 1. — Üniversite öğretim mesleki 
üyesi iken Milletvekilliğine seçilenler, seçim 
dönemi sonuna kadar mezun sayılırlar. 

Milletvekilliğine seçilen öğretim üyeleri me
zun sayıldıkları dönem içinde, kendileri iste
dikleri ve ilgili üniversite fakülteleri uygun 
gördüğü takdirde, hiçbir maaş veya ücret al
maksızın, üniversitedeki öğretim görevlerine 
devam edebilirler. 

Seçim dönemi sonunda tekrar Milletvekili 
seçilmiyen öğretim üyeleri, üniversitedeki gö
revlerine devam ederler. Tekrar seçilenlerin izin
lerinin uzatılması ilgili üniversite senatosunun 
kararma bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE — Yukarıki maddenin hü
kümleri, üniversiteler kanununun 75 nci maddesi 
uyarınca üniversite öğretim üyeliği unvanları, 
yetkileri ve sıfatları saklı tutulanlardan bu ka
nunun yayımında Milletvekili bulunanlar için 
de uygulanır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

4 -
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

4936 sayılı ve 13 . VI . 1946 tarihli Üniversiteler 
Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesiyle Baş
kent'te 4936 sayılı Kanun hükümlerinden fay
dalanacak olan diğer yüksek öğretim kurumla
rı öğretim üyelerinden Milletvekilliğine seçilen
ler seçildikleri dönem müddetince öğretim gö
revlerine devam edebilirler. Mütaakip dönemde 
yeniden Milletvekilliğine seçilenlerin öğretim 
görevlerine devamları ilgili müesseseler yetkili 
kurullarının kararma bağlıdır. Başkent dışı 
üniversiteler öğretim üyelerinden milletvekilli-
liğine seçilenleri Ankara Üniversitesi ve yuka
rıda adı geçen yüksek öğretim kurundan ihti
yaca göre görevlendirebilirler. 

Bu suretle görevlerine devam etmeyi kabul 
eden bu öğretim üyeleri milletvekili bulunduk
ları müddetçe mensup oldukları müesseseden 
hiçbir aylık ve ücret alamazlar. Ancak akademik 
yükselme haklarından istifade edenler. Milletve
killiğinden ayrıldıkları zaman mensup olduk
ları müesseselerde derecelerine uygun açık kad
ro bulunmazsa kadro t sağlanıncaya kadar bun
ların aylıkları ve tazminatları müktesep dere
celerine göre ilgili müesseseler bütçelerinin ma
aş ve ücret bölümleri tasarruflarından ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İkinci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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S. Sayısı: 68 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştır

ma ve Bütçe Komisyonları raporlorı (1 /224) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 1 . VII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 795, 0/1825 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon îşletnıe Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . V I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arüederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün Hükümetçe tasdikli tevsiat prog
ramlarının tatbiki için., 1944 yılı rayiçlerine göre yapılan hesaplara istinaden, 4892 sayılı Kanunla 
yıllık ödeme miktarı 8 milyon lirayı geçmemek üzere 60 milyon liraya kadar 1947 - 1956 yılları
na geçici yüklenmelere girişmek ve gerekirse faizlerle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono 
çıkarmak yetkisi alınmıştı. 

Program gereğince yapılacak işlerin başlıcalari; onbeş bin kilometrelik telefon devresi inşası; 
mevcut ve yeniden yapılacak telefon devrelerinin telgraf ve telefon kuranportör cihazlariyle tak
viyesi; Ankara ve İstanbul'da en uzak memleketlerde haberleşme yapabilecek takatte telsiz tel
graf ve telsiz telefon istasyonları tesisi; Ankara, İstanbul ve İzmir'deki şehir dâhili telefon şe
bekelerinin tevsii; 75 şehir ve kasabada telefon tesisatı vücude getirilmesi; posta vagonları alın
ması; basımevi kurulması: fabrikanın tevsi ve takviyesi; servis için lüzumlu binaların inşası 
işleridir. 

Şimdiye kadar, 5 481 861 lirası telgraf ve telefon kuranportör tesisatı; 768 545 lirası İstanbul 
ve Beyoğlu telefon santrallerinin bir kısım takviye tesisatı; 3 561 500 lirası Ankara ve İstanbul 
telsiz telgraf ve telsiz telefon istasyonlarının tesisi; 498 943 lirası İstanbul ve Beyoğlu telefon 

santrallerinin enerji tesisatının yenilenmesi; 3 278 100 lirası otuz posta vagonu alımı; 2 945 503 li
rası telefon kablosu alımı için olmak üzere muhtelif ecnebi firmalariyle ceman 16 534 452 liralık 
sözleşmeler akdedilmiş ve bu sözleşmeler gereğince idarece ödenecek ücret vergi ve masraflarla bu 
tesislerin İdareye 25 milyon liraya malolacağı tahmin edilmekte bulunmuştur. 

Ankara, İzmir ve Şişli'deki telefon santral erinin tevsii için ceman 5.372.890 liralık sözleş
meler akdedilmiş ve idareye 8 milyon liraya ma'olacağı tahmin edilen bu sözleşmelerle yarının 
ihtiyaçları tamamen karşılanmış ise de Fransızl r tarafından tesis edilmiş olan İstanbul tele
fon. santrallerinin ihtiyaç nisbetinde tevsiine ho.ıüz imkân hâsıl olamamıştı!', 
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i ler ne kadar, istanbul ve Beyoğlu santrallerinin yeniden 2300 abone bağla nılabilecek şe

kilde tesvii ve takviyesi için 2,5 milyon lira tutarında siparişler yapılmış ise de bu tesisat 
günün ihtiyaçlarını dahi temine kâfi değildir. 

Yarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için istanbul ve Beyoğlu santrallerinin onar bin abone
lik olarak tevsii, banliyö santrallerinin tevsian otomatikleştirilmesi suretiyle İstanbul'daki tele
fon tesisatımızın kırk bin abone bağlanılmasma müsait bir hale getirilmesi ve İstanbul'da şehir
lerarası tesisatının tevsii zarurî bulunmakta veprojelerine göre bu tesisatın idareye 15 milyon 
liraya malolacağı tahmin edilmektedir. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'den gayri mühim şehir ve kasabalarda ki halkın da gerek şehir 
dâhili gerek şehirlerarası telefon konuşmalarından faydalanması maksadiyle 75 şehir ve kasabada 
kurulacak telefon şebekeleri için 15 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Program gereğince yeniden yapılacak onbeş bin kilometrelik telefon devresinin takriben bin 
beşyüz kilometrelik kısmı inşa edilmiş ve yapılan sarfiyata göre bu devrelerin inşası için yirmi 
milyon liraya ihtiyaç hâsıl olacağı tahakkuk etmiştir. 

Servisler için lüzumlu binaların yirmi milyon liraya yapılabileceği tahmin edilmekte ve bu 
hesaplara göre idarenin tevsiat programının tamamen tatbik edilebilmesi için 60 milyon liralık 
yetkinin 100 milyon liraya ve sekiz milyon liradan ibaret olan yıllık ödeme miktarının 1948 ve 
3949 yılları için 15 şer, 1950 - 1956 yılları için 10 nar milyon liraya çıkarılması zarurî görül
müş ve bunu teminen ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/224 
Karar No. 21 

3 . IX . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanmış ve Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise sunularak komisyo
numuza havale buyurulmuş olan kanun tasarısı 
P. T. T. Genel Müdürü de hazır olduğu halde 
incelendi. 

Yukarda sözü geçen 4892 sayılı Kanunla 
verilmiş olan (60 000 000) liralık ödeneğin, 
günün ekonomik ve malî şartlarına göre 
(1000 000 000) liraya iblâğ edilmesini tazam-
mun eden yeni tasarı hakkında, gerekçesinde 
belirtilmiş olan malûmata ilâveten Genel Mü
dürünün izahatı da dinlendi. 

Verilen izahata ve gösterilen programlarına 
göre: 

1. (20 00 0000) lira tahmin edilen 15 bin 
kilometrelik telefon devresi inşaatı; 

2. (7 000 000) lira tahmin edilen yeni te
lefon devrelerinin telgraf ve kuranportör ci-
hazlariyle takviyesi; 

3. (6 000 000) lirayı bulacağı hesabedilen 
Ankara ve İstanbul'da (En uzak memleketlerle 
en gayrimüsait hava şartları içinde) haberleş
me yapabilecek takatta telsiz ve telgraf istas
yonları tesisi; 

4. (23 000 000) lira tutarında olabilecek 
Ankara, İstanbul ve İzmir Santrallerinin tevsi 
ve takviyesi; 

5. (15 000 000) lira kıymetinde olabilece
ği hesaplanmış bulunan muhtelif 75 şehir ve ka
sabalarımızda yeniden telefon santralleri yapıl
ması; 

6. Hepsi (5 000 000) liraya malolabileceği 
tahmin olunan 50 posta vagonunun satmalm-
ması; 

7. (20 000 000) lira değerinde (Muhtelif 
şehirlerimizde) P. T. T. Binalarının inşası ve 
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bunlardan başka basınevinin inşasiyle P. T. T. 
Fabrikasının tevsi ve takviyesi; 

İşlerinin programlanmış olduğu ve bunlar
dan mühimce bir kısmının da tatbikat sahasına 
konmuş bulunduğu; 

Bu meyanda: 
(15 000) kilometrelik telefon şebekesinden 

(2 000) kilometreye yakın bir kısmının kurul
muş olduğu ve 1850 kilometreye yakın bir kıs
mının da bu yıl içinde tamamlanmış bulunacağı 
ve 1948 yılında ise (2 300) kilometrelik yeni 
hatların inşasına ait hazırlıkların da yapılmış 
olduğu; 

Hususları anlaşılmıştır. 
Sözü geçen (7 000) kilometrelik telefon şe

bekesinin görüşme, takat ve süratini artıracak 
olan kuranportör cihazlarının da bu arada si
parişe bağlanmış olduğu ve bunlardan başka 
İstanbul ve Ankara'da kurulacak iki telsiz tel
graf ve telefon istasyonları ile, Ankara, izmir 
ve İstanbul şehirlerinin telefon santrallerinin 
azamî takatlerine göre ayarlanmış tevsiat mal
zemelerinin ve mubayaası derpiş edilmiş bulu
nan 50 posta vagonundan 30 unun; 

Ve sözü geçen üç büyük şehirde yapılacak 
telefon tevsiatına ait yeraltı şebekesi için de 

(3 000 000) liraya kadar bir değerde yeraltı 
kablolarının siparişlerinin yapılmış olduğu be
lirtilmiştir. 

Bunlardan gayri (8 000 000) lira kıymetini 
bulacak bina inşaatı taahhüdüne girişilmiş ol
duğu ve 1947 yılında (3 000 000) liraya yakın 
bir kısmının bitmiş olacağı, geri kalan kısmı
nın 1948 yılında tamamlanması için de gerekli 
tedbir ve tertibatın alınmış bulunduğu husus
ları da Genel Mkdürlükçe izah edilmiştir. 

Buraya kadar kaydedilmiş bulunan izahat
tan anlaşıldığı gibi P. T. T. İdaresi programın
da tesbit etmiş bulunduğu işlerin mühim bk> 

kısmını (gerek hatların inşası ve gerekse mal
zeme tedariki bakımlarından) muayyen müd
detlerinden daha evvel gerçekleştirilmiş bulun
maktadır. 

Bu itibarla 4982 sayılı Kanunla verilmiş olan 
(00 000 000) liralık yetkinin (100 000 000) lira^ 

ya iblâğı ve yine ayni kanunla 8 milyon lirayı 
aşmıyacak yıllık tediye miktarının ilk iki yıl 
için 15 er milyon ve bakiye yıllar için de onar 
milyon lirayı geçmemek üzere kanun tasarısı 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ancak; siparişlerdeki ve imalâttaki zorluk
lar sebepleriyle evvelce bağlantı sözleşmeleri ya
pılamamış olan Beyoğlu ve İstanbul cihetleri 
santrallerinin onar bin abone devresine ve İs
tanbul'un 11 banliyö telefonu tesislerinin de 
tevsii suretiyle otomatikleştirilmeleri için teklif
ler alınmış bulunduğu beyan edilmiş bulunma
sından ötürü, en büyük şehrimiz olan ve bu
günün ihtiyaçlarını bir türlü karşılıyamamakta 
bulunan İstanbul telefon tesislerinin biranevvel 
gelişletilmesi ve matlup faal duruma ifrağı key
fiyetleri ürerinde Komisyonumuz ısrarla dur
muştur. 

Bu bakımdan Komisyonumuz; kanun tasa
rısında 1948 yılının (15 000 000) liralık tediye 
miktarının 20 milyon ve 1949 yılı tediye mikta
rının da 18 milyon liraya iblâğının zaruri oldu
ğu kanaatine varmıştır. 

Bu mütalâalardan sonra kanun tasarısının 
heyeti umumiyesi kabul edilerek maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiş ve birinci maddesinin son 
fıkrasında (1948 ve 1949 yılları için 15 mil
yon) ibaresindcki 15 rakamından sonra bir (şer) 
kelimesinin ve yine aynı fıkrada (Ulaştırma 
Bakanının izni) ibaresinden sonra bir (ve) ke
limesinin ilâveleri suretiyle kanun tasarısının 
maddeleri de oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. 
Başkam Bu. R. Sözcüsü Kâtip 

Çoruh Samsun Erzurum 
A. R. Ereni Y. Kalgay S. Altuğ 

Edirne Kayseri Kocaeli 
M. E. Ağaoğulları F. Seler F. Balkan 

Kütahya Niğde Ordu 
A Bozbay V. Sandal Dr. V. Demir 

Ordu Sivas 
Fi. Gökdalay H. Işık 

( S. Sayısı : 68 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe, Komisyonu 
Esas No. 1/224 

Karar No. 43 

Ankara 22/1/1948 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
1 . YİT . 1947 tarihli ve (i/1825 saydı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı, U-
laştırma Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza verilmekle Ulaştırma Bakanı Şükrü 
Koçak, Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdü
rü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol ve Mazine Genel Müdürleri hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Ulaştırma Komisyonunca şekle ait küçük 
bir iki değişiklikle kabul edilen tasarı, 4892 
sayılı Kanunla Posta, Telgraf ve Telefon Genel 
Müdürlüğüne verilmiş olan (60) milyon lira
lık gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisinin (100) milyon liraya çıkarılması mak-
sadiyle hazırlanmıştır. 

4892 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
narak Genel Müdürlük, 1944 yılında onanan 
programa dâhil, işlerden, (15) bin kilometrelik 
telefon devresi inşası, mevcutların telgraf ve 
telefon kuranportör cihazlariyle takviyesi, An
kara ve İstanbul'da, en uzak memleketlerle 
haberleşme yapabilecek takatta telsiz telgraf ve 
telsiz telefon istasyonları tesisi, Ankara, İzmir 
ve Isatnbul'daki şehir telefon şebekelerinin tev
sii, (75) şehir ve kasabada telefon tesisatı vu-
ende getirilmesi, posta vagonları alınması, pul 
tabı için basımevi kurulması mevcut Posta 
Telgraf ve Telefon fabrikalarının tevsii ve tak
viyesi ve servis için lüzumlu binaların yapıl
ması konularım kısmen yüklenmelere bağlan
mış bulunmaktadır. 

1947 sonlarına doğru bütün dünya piyasa
larında eşya ve malzeme fiyatlarında vâki olan 
%25 - 30 nispetindeki artış ve gerek Türk pa
rasının ayarlanmasından doğan fark bundan 
sonra girişilecek yüklenmelerin 4892 sayılı Ka
nundaki (60) milyonluk yetki hududu içinde 

temin edilemiyeceği anlaşıldığından bu yetki
nin .(100) milyona çıkarılması ve yıllık tediye 
miktarının da 1948 ve 1949 yılları için (15) şer 
ve müteakip yıllar için (10) ar milyon liraya 
çıkarılması derpiş edilmiştir. 

Ulaştırma. Komisyonu raporunda, İstanbul 
telefon şebekesine daha (20) bin telefon devre
sinin eklenmesi ve bugün ayrı santıralle işle
mekte olan telefon tesislerinin otomatiğe tah
vili için idarenin yeni teklifler almış olduğunu 
ve bunların bir yüklenmeye bağlanması halin
de 1948 yılmm ödeme miktarını (20) ve 1949 
yılının ödeme miktarını da (18) milyona çıkar
ması zaruretini işaret etmekte ise de komisyo
numuz, ödemelerin münhasıran idarenin gelir 
fazlasiyle karşılanmasını ve bu suretle emisyo
nu daha fazla genişletecek bir tediye sistemin
den kaçınılmasını uygun bulduğundan Hükü
met gerekçesinde ilk iki yıl için on beşer mil
yon lirayı muvafık bulmuş ve bu suretle komis
yonun hazırladığı tasarı metnini ayniyle ka
bul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
Gl. E. Alpman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 
Eskişehir 
Muhalifim 
A. Oğuz 
Kırşehir 
8. Torgut Di 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. E. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 
Kocaeli 

\ F. Ş. Bürge 
Urfa 

E. Tekeli 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Eskişehir 

Muhalifim 
A. Potuoğlu 

Konya 
S. Çumralı 

Yozgad 
S. tçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 24 . V . 1946 tarihli ve 4892 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için telsiz telgraf ve 
telsiz telefon istasyonları, telgraf ve telefon 
kuranportör ve repetör merkezleri, telefon san
tralleri, posta, telgraf ve telefon merkezleri, şe-
hiriçi ve şehirlerarası telgraf ve telefon şebe
keleri, fabrika, basımevi, depo, garaj ve atelye-
ler kurulması, mevcut tesislerin genişletilmesi, 
kuvvetlendirilmesi ve yenilenmesi, bina yapıl
ması, kara ve deniz taşıtları, posta, telli ve tel
siz telgraf ve telefon alet ve cihazları, kurma 
ve işletme malzemesi ve yedekleri, saat, kasa, 
takım, tezgâh satınalınması maksadiyle yıllık 
ödeme miktarı, 1948 ve 1949 yılları için 15 
milyon, geri kalan yıllar için 10 milyon lirayı 
geçmemek üzere 100 milyon liraya kadar 1948 -
1956 yıllarına geçici yüklenmelere girişmeye 
Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakanının iz
ni, Maliye Bakanının kefaleti ile faizleriyle 
birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çı
karmaya Posta ve Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Derlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcın 

M. ökmtn 

Derlet Bakanı 
M. A. B$ndm 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H.Saka 

Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Adalet Bakanı 
Ş. D$vrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmemûer 

Maliye Bakanı 
B. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayt 

ULAŞTİRMA KOMİSYONU TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı Kanun

da değişiklik yapılmasına dair kanım tasarısı 

MADDE 1. — 24 . V . 1946 tarihli ve 4892 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için telsiz ve telgraf ve tel
siz telefon istasyonları telgraf ve telefon kuran
portör ve repetör merkezleri, telefon santral
leri,. Posta, Telgraf ve Telefon merkezleri, şehir 
içi ve şehirlerarası telgraf ve telefon şebeke
leri, fabrika, basımevi, depo, garaj ve atelye-
ler kurulması, mevcut tesislerin genişletilmesi, 
kuvvetlendirilmesi ve yenilenmesi, bina yapıl
ması, kara ve deniz taşıtları, posta, telli ve tel
siz telgraf ve telefon alet ve cihazları, kurma ve 
işletme malzemesi ve yedekleri, saat, kasa, ta
kım, tezgâh satınalınması maksadiyle yıllık Öde
me miktarı, 1948 ve 1949 yılları için 15 şer 
milyon geri kalan yıllar için 10 ar milyon lira
yı geçmemek üzere 100 milyon liraya kadar 
1948 - 1956 yıllarına geçici yüklenmelere giriş
meye, Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakanının 
izni ve Maliye Bakanının kefaleti ile faizleriyle 
birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkar
maya Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ekonomi Bakanı 
Tahsin B. Balta 

»ağlık v« Sosyal 
Tardım Bakanı 

Dr. B. Uz 
Gümrük TA Tekel Bakanı 

T. Coşkun 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnmn 
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S. Sayısı: 69 
Türk - ispanyol Kliring hesabının tasfiyesi hususunda mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/264) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü < • - • - » 
Tetkik Müdürlüğü 4 . X . 1947 

Sayı : 71-925, 6/2711 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk, - İspanyol Kliring hesabında mevcut paralardan Türk alacaklılara gereken bütün öde
meler yapıldıktan şoma bakiyenin İspanya'ya transferi hususunda ispanya Elçiliği ile teati olu
nan mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
l . X . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulmuştur. 

Uzlaşmaya ait mektupların 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 1. X . 1947 tarihli ve 3/6480 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
. • / / . Saka 

Gerekçe 

31 Aralık 1935 tarihli Türkiye - İspanya Kliring Anlaşması yürürlükte bulunduğu sırada bazı 
tât'irlerimiz İspanya'ya mal sevketmişler, fakat Barselon'daki Cumhuriyetçi Hükümet makamları 
tarafından bunların müsadere edilmesi yüzünden gerekli belgeler İspanya Bankasına tevdi edileme
diği için bu malların bedellerini tahsil edememişlerdir. 

30 Eylül 1937 de feshi ihbar edilip 31 Ocak 1937 de yürürlükten kaldırılan söz konusu Anlaş
manın 7 aci maddesi hükümlerinin tatbikma imkân görülmemesi hasebiyle ve bu hususta vuku-
bulan nıütaaddit müracaatlar üzerine, ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
temsilcilerinden mürekkep bir komisyon tarafından hazırlanan esaslara dayanılarak Bakanlar Kuru
lunun 21 Nisan 1938 tarihli ve 2/8639 sayılı karariyle bu gibi tacirlerin bazılarına Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasınca teminat mektubu mukabilinde tediyatta bulunulmuştu. 

Ancak, ihracatçıların teminat mektubunu veren müesseselere, miktarı gittikçe büyüyen ve 
alacak meblâğına yaklaşan faiz ve konıüsyon ödemek zorunda kalmaları gün geçtikçe zararlarının 
artmasını mucip olmuştur. 

Bir taraftan tacirlerimizin zararını mucip olan, diğer taraftan İspanya ile normal ticari münase
betler kurulmasını engelliyen bu duruma bir son verilmek üzere İspanya Hükümeti nezdinde yapı
lan teşebbüsler sonunda tacirlerimizin alacaklarının, katlandıkları masraflar ve ödedikleri faiz
lerle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki kliring hesabının mevcudundan 
ödenmesi ve bu ödemeden sonra mezkûr hesapta kalacak bakiyenin ingiliz lirası olarak İspanya 
Hükümetinin enirine verilmesi hususunda mutabık kalınmış ve bu hususta Dışişleri Bakanlığı ile 
Ankara'daki İspanya Elçiliği arasında 8 Eylül 1947 tarihinde mektup teatisi suretiyle bir Anlaşma 
yapılmıştır. * 



Bu suretle varılan Anlaşma, zarar görmüş tacirlerimizin birçok şikâyetlerine sebep olan durumu 
lehimize olarak düzeltmekte ve gerek ihracatçılarımızın alacaklarının, gerek bu alacaklarının tesvi
yesinde vukua gelen gecikme yüzünden ödediklei'i faizlerin ve katlanılan masrafların tamamen 
tesviyesini mümkün kılmaktadır. 

Bu itibarla, teati edilen mektuplarla sağlanan işbu Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldü
ğünden Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
D ı şişleri Ko nıisy o mı 

Esas No. J/264 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi 
hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan an
laşmanın onanması hakkındaki kanun tasarısı 
Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüş
tür. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko
misyonu Baş. Sözcü Kâtip 

Bilecik Kocaeli Gazianteb 
M. S. Esendal N. Erim Dr. ,1 . Melek 

13.1.1948 

Afyon K. Aydın 
Dr. C. Tunca Dr. M. Germen 

İmzada bulunamadı 

İstanbul İzmir 
I/. E. Akaygen Yücel 

Kütahya Manisa 
A. Gündüz A. R. Artunkal 

Sinob 
)'. 7l. Tengirsenk 

Burdur 
F. Al tay 

Konya 
A. R. Türel 

Samsun 
C. Bilsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Kvmisyonu 

Esas No. 1/264 
Karar No. 

Yüksek Başkanlığa 

23 . I . 1948 

Türk İspanyol Kliring hesabında mevcut pa
radan Türk alacaklılara gereken bütün ödeme
ler yapıldıktan sonra bakiyenin İspanya'ya 
ödenmesi hususunda İspanya Elçiliği ile teati 
edilen mektupların onanması hakkında Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca l . X . 1947 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 4 
Ekim 1947 gün 71/925 ve 6/2714 sayılı yazısına 
bağlı kanun tasarısı ve gerekçe ve ilişikleri 
havalesi gereğince komisyonumuzda Dışişleri 

Bakanlığı temsilcisinin de katılmasiyle ince
lendi. 

Bu anlaşma ile yapılacak tasfiyenin ser
best dövizle değil, mal vermek suretiyle yapıl
masını daha muvafık olacağı üzerinde komisyo
numuz durmuş ve bununla beraber İspanya 
ile yapılan, bu ticaret anlaşmasının uzunca bir 
müddet evvel yapılıp orada İspanya'da husule 
gelen rejim değişikliği ve saire gibi sebepler 
dolayısiyle şimdiye kadar yapılamıyan tasfiye 
işi gerek mal ihraç etmiş olan Türk tacirlerinin 

( S. Sayısı : (i!) ) 
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alacaklarını alamaması r e gerek yeniden yapı
lacak anlaşmayı geri bırakacak bir durum do
ğurmakta olması dolayısiyle yapılan anlaşma
nın yerinde görülerek Yüksek Kamutaya sunul
masına karar verildi. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli H. Ulusuy 

Amasya 
E. Uras 

Kırklareli 
•§. Ödül 

Ankara 
H. Atltoğlu 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Bilecik 
R. Bozüyük 
Trabzon 
A. R. Işıl 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

M. Yarımbıyık 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
imzada bulunamadı 

• M Ü » 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi hak
kındaki Anlaşmanın onanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde mevcut bulunan Türk - is
panyol Kliring hesabının tasfiyesi hususunda, 
49.Jİ sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak'Dışişleri Bakanlığı ile Ankara'daki İspan
ya Elçiliği arasında, 8 Eylül 1947 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımtnsı 

Barutçu 

Devlet Bakanı 
M< A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
G\ Ekin 

Gümrük ye Tekel Bakam 
Ş.Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

içişleri Bakanı 
M. H. OSU 

Maliye Bakanı 
M. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakam 
İV. Gündüzalp 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

(S . Sayısı': 69) 
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Ankara, 8 Eylül 1947 

Bay Elçi, 

Mealini aşağıya nakleydeğim, 8 Eylül 1947 tarihli ve 97 - T. 464 sayılı nıektunbuıı alındığını, 
Ekselâularına bildirmekle şeref duyarım. 

« Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nez dinde mevcut bulunan ve Ekselanslarının geçen 
24 Mayıs tarihli ve 84769/5 sayılı Nota ile beyanını bana göndermek lûtfunda bulundukları 
Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesini arzu eden İspanya Hükümetinin, Türk ihracatçı
larının şimdiye kadar askıda kalmış alacakları ile bu ihracatçıların alacaklarının tesviyesi işinde 
vukuagelen gecikme yüzünden katlandıkları bütün masraflar ve ödedikleri faizlerin, adı geçen hesa
bın alacaklı bakiyesinden tesviyesi için, anılan Bankaya yetki verilmesi hususunda mutabık bu
lunduğunu Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım. 

Bu tesviyeden sonra Kliring hesabının göstereceği bakiye ingiliz lirasına çevrilecek ve İspanya 
Hükümeti emrine tahsis edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkmda Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi 
Ekselanslarından rica ederim. ». 

Yukardaki hususlar hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu size birdimıeye 
müsaraat eylerim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 
Dışişleri Bakanı Y. 

Kkselâs imza 
Don Alfonso Fiscowich Fuad Carım 

İspanya Elçisi 
Ankara 

' • , '. ~t - ' ' " ' •"•*'* 

**•' . . S ' V I ' v''•'*"•'-^'v --^j- *• Ankara, 8 Eylül 1917 

Bay Bakan, . 

« Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez dinde mevcut bulunan ve Ekselanslarının geçen 
24 Mayıs tarihli ve 84769/5 sayılı Nota ile beya mm bana göndermek lûtfunda bulundukları 
Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesini arzu eden İspanya Hükümetinin, Türk ihracatçı
larının şimdiye kadar askıda kalmış alacakları ile bu ihracatçıların alacaklarının tesviyesi işinde 
vukuagelen gecikme yüzünden katlandıkları bütün masraflar ve ödedikleri faizlerin, adı geçen hesa
bın alacaklı bakiyesinden tesviyesi için, anılan Bankaya yetki verilmesi hususunda mutabık bu
lunduğunu Ekselanslarına bildirmekle şeref duy arım. 

Bu tesviyeden sonra Kliring hesabının göste receği bakiye ingiliz lirasına çevrilecek ve İspanya 
Hükümeti emrine tahsis edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükü metinin mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi 
Ekselanslarından rica ederim. ». 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. Bay Bakan. 
İmza 

Ekselans Alfonso Fiscoıvich 
Bay Hasan Saka 

Türkiye Dışişleri Bakanı 
Ankara 

( S. Sayısı : 69 ) 



S. Sayısı: 70 
özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkında kanun tasarısı 

ve Geçici Komisyon raporu (1/293) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 19 .1.1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 976, 6/192 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özel İdarelerden aylık alan İlkokul öğretmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında adı geçen Bakanlık tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
15.1.1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarını I a arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 
Umumi Bütçeden aylık ve ücret alan Devlet memurlarının bir kısmının aybaşında, bir kısmının 

da ayın sonunda olmak üzere hizmetlerinin karşılı^uıı teşkil eden paranın hiçbir tedahüle uğrama
dan muntazam surette tediye olunması Cumhuriyet İdaresinin öğünülecek bir başarısıdır. Umumi 
Bütçenin tediye intizamına karşılık İller özel idarelerinde aylıkların tedahülde kalmasının, bu 
idareleri takviye tedbirlerine rağmen, bir türlü önüne geçilememiş olması da bir gerçektir. Neti
ce itibariyle özel idareye bağlı olanlar da bir gün gelip istihkaklarını almaktadırlar. Fakat bazan 
birkaç ayı bulan maaş ve altı ayı bile geçen maaş farkı, ücret ve sair istihkak tedahülleri bu ida
relerden aylık alanların dörtte üçünü teşkil eden ilkokul öğretmenlerini perişan ve meyus etmek
tedir. Ayni zamanda şimdiye kadar geliri elverişli olan illerde ilköğretimin geniş ölçüde tahakkuk 
ettirilmiş olmasına karşılık geliri elverişli bulunmıyan illerde ilköğretimin istenilen hızla gelişeme-
mesindeki sakınca da giderilmiş olacaktır. 

Daha önce çıkan kanunlarla Vilâyet Millî Eğitim Daireleri memurlarının ve İlköğretim Mü
fettişlerinin aylıkları Devlet Bütçesine alınmıştır. Sayıları bugünden 7 000 i geçen enstitü me
zunu öğretmenlerin aylıkları ve her türlü masrafları ve gezici başöğretmenlerin yollukları da Dev
let Bütçesinden verilmektedir. 

Aylık tedahüllerinin önüne geçmek üzere ilk iş olarak ilkokul öğretmenlerinin aylıklarını Dev
let Bütçesinin tediye intizamından faydalandırılmak üzere umumi Devlet Bütçesine almak zaruri 
görülmüştür. 

4S57 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle vilâyetlerin 10 yıllık ilköğretim kadroları tesbit olun
muştur. Aynı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bu kadrolar umumi meclislerin kararlariyle 
bugüne kadar artırılmıştır. Kanun tasarısına ekli (1) numaralı cetvelde halen vazifede bulunan 
ilkokul öğretmenlerinin sayıları ve aylık dereceleri gösterilmiştir. Bu cetvel velayetlerin 1947 
yılı bütçeleriyle kabul ettikleri kadrolara göre düzenlonmiştir. Halen münhal bulunan 200 öğ
retmenlik bu kadrolardan düşülmüştür. 

4988 sayılı Kanuna göre bu öğretmenlerin 1947 yılındaki aylık tutarları 41 300 000 lirayı 
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geçmektedir. Ehliyetleri sabit olan öğretmenlerden bir kısmı 4598 sayılı Kanuna göre kadro dışı 
olmak üzere üst dereceden aylık almaktadırlar. Kanun tasarısından 2. maddesi Millî Eğitim me-
murlariyle Başöğretmenlerin veya yardımcılarının görev ücretlerini tâyin etmektedir. Bugüne ka
dar Millî Eğitim memurları aynı zamanda bir okulun başöğretmenliğini ifa etmekte idiler. Köy eğiti
minin büyük bir hızla gelişmesi Millî Eğitim memurluklarının başöğretmenlikten ayrılmasını gerekti
riyor. Bu suretle ilce Millî Eğitim memurları hem başöğretmenlik hem Millî Eğitim memurlu
ğu yapmıyacaklar, sadece öğretmenlik görevi ile beraber aynı zamanda Millî Eğitim memurluğu 
görevini ifa edeceklerdir. Böylelikle ilce Millî Eğitim memurları bütün ilçenin ilköğretim işlerin
den sorumlu bir halde ödev görebileceklerdir. Sayıları 1 300 ü geqcn şehir ve kasaba ve teşkilâtı 
geniş köy ilk okııllaruım başöğretmenliklerinin ek görev ödenekleri de bütçenin takati içinde bir 
miktar artırılmıştır. 87 

Bu kanun tasarısına göre ilk okul öğretmenlerinin aylık, ücret ve sair istihkakları Devlet bütçe
sinden ödenmekle beraber ilk okul yapımı; onarımı, bu okulların genel giderleri, müstahdemlerinin 
ücretleri ve sair masrafları eskisi gibi vilâyetlerde bırakılmıştır. Kanun tasarısının yürürlüğe gir
mesinden önce ilk okul öğretmenlerinin özel İdarelerce tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek istihkak
ları yine vilâyetlerce ödenecektir. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış veya ayrılma işlemi henüz bitirilmemiş bu
lunan ilk okul öğretmenlerinin emeklilik aylıkları eskisi gibi özel İdareler Emeklilik Sandığından 
ödenecektir. Aylıklı ve ücretli bütün âmme hizmeti görenlerin emeklilik rejimini düzenliyen kanun 
tasarısı Hükümetçe hazırlanmış bulunduğundan ilerde ilk okul öğretmenlerinin emeklilüs aylıkları 
da bu sandıktan ödenecektir. 

Bu tasarı kanııniyet kesbettikten sonra ilk okul öğretmenlerinin yüzde beş emeklilik payı Dev
let bütçesinden verilecektir, özel İdarelerin de bugüne kadar vilâyet bütçelerinden aylıklarını 
almış öğretmenlerin emeklilik haklarını mahfuz tutmak üzere kanun tasarısına vilâyetlerin bu alan
daki mükellefiyetlerini belirten hükümler konmuştur. 

Sayıları 8 000 i aşmış bulunan eğitmenlerin ücretleri bugüne kadar 3238 sayılı Kanunun 5 
maddesi gereğince Devlet bütçesinden illere yardım olarak veriliyor ve bu ücretler özel İdare
ler saymanlıklarınca istihkak sahiplerine ödeniyordu. İlköğretimde hizmet gören öğreticilerin hep
sinin aylıklarını Devlet bütçesinden ödeyebilmek için esasen Devlet bütçesinden çıkan eğitim üc
retlerinin de doğrudan doğruya Malsandıklarınca ödenmesini sağlamak üzere kanun' tasarısına hü
küm konmuştur. İlk okul öğretmenlerinin aylıklarını Devlet bütçesinden karşılamaya medar ol
mak üzere bir kısım vergi ve resimlerden vilâyetlere ayrılan payları belirten madde ve hükümler 
bu kanun tasarısı ile kaldırılmıştır. 

Ana hatları açıklanan bu tasarı kanuniyet kazanmakla Millî Eğitimin yıllardır tahakkukunu 
özlediği bir mesele halledilerek fedakârlıkları büyük olan öğretmenlerimiz huzura kavuşturulmuş 
olacaklardır. 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Geçici Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 24.1.1948 
Esas No. 1/293 

Karar No. â 
Yüksek Başkanlığa 

özel idarelerden aylık alan ilkokul öğret
menlerinin Millî Eğitim Bakanlığı .teşkilâtına 
alınması hakkındaki kanun tasarısının Millî 
Eğitim, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rından seçilecek Milletvekillerinden müteşek
kil bir Geçici Komisyonda müzakeresi Türkiye 
Büyük Millet Meulsinin 21 . 1 . 1948 tarihli Top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Bu karar gereğince teşekkül eden Geçici Ko
misyon 23 .1.1948 tarihinde Millî Eğitim Baka
nı, İlköğretim Genel Müdürü ve Maliye ve iç
işleri Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle 
toplanmıştır. 

Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra ka
nun tasarısının mucip sebeplerine ve umumi mü
zakeresine geçilmiştir. 

Kanun tasarısı, esasında yetiştirilmeleri, tâ
yinleri, nakil ve terfileri Millî Eğitim Bakan
lığınca merkezden yapılmakta olan ilkokul öğ
retmenlerinin aylıklariyle yolluklarının ve di
ğer özlük haklarının Genel Bütçeye alınmasını, 
okul binalarının yapımı ile onarılması, aydın
latılması, ısıtılma, temizleme ve idare masraf
larının mahallî hizmetler olarak özel idare büt
çelerinde kalmasını hedef tutmaktadır. Bu su
retle bugün ilkokul öğretmenlerinden köy ens
titüsü mezunu olanlarla eğitmenlerin aylıkları
nın Genel Bütçeden ve diğer öğretmenlere ait 
aylıkların özel idare bütçelerinden verilmesi 
dolayısiyle ortaya çıkan farkların da kaldırıl
ması maksadı güdülmektedir. 

ilköğretimin mesut inkişafı yüzünden mas
rafların artması ve özel idarelerin bu masraf
ları karşılamakta çektiği güçlük de kanunun 
tasarısının gerekçesinde belirtilmektedir. 

Komisyonumuz bu micip sebepleri tamamiy-
le varit görmüş ve kanun tasarısının esas iti-
biriyle kabulünü muvafık mütalâa etmiştir. 
Bu arada ilkokul öğretmenlerinin genel duru
mu münasebetiyle bazı mülâhazalar ileriye sü
rülmüştür. ilkokul başözretmenlerine 22 . III . 
1946 tarihli ve 789 sayılı Kanunun 13. maddesi 

hükmüne göre ayda 10 - 20 lira arasında bir 
makam ücreti verilmektedir. 

Bugünkü hayat şartları karşısında bu ücre
tin azlığı ileri sürülerek artırılması yolunda
ki temcuninin mazbatada belirtilmesi kabul 
edilmiştir. 

İlkokul öğretmenlerinin emeklilik durum
ları münasebetiyle do müzakere cereyan etmiş
tir. İlkokul öğretmenlerinden emekliye ayrıl
mış olanların aylıkları, evvelce olduğu gibi 
bundau sonra da özel İdareler Emekli Sandığı 
tarafından ödenecektir; ancak bunun muvak
kat bir zamana ait olduğu ve genel olarak emek
lilik hükümleri hakkında yeni bir kanun tasa
rısı hazırlandığı Maliye temsilcisi tarafından 
ifade edilmiş, aylıkları Genel Bütçeye alman 
ilkokul öğretmenlerinin emekli aylıklarının 
özel İdareler Emekli Sandığınca ödenmekte de
vam edilmesi bu mucip sebeple kabul edilmiş
tir. Yeni emeklilik kanununun yürürlüğe gir
mesine kadar yeniden emekliye ayrılacak ilk
okul öğretmenlerine verilecek emekli aylığı 
ile ikramiyelerin ve bu müddet içerisinde 
vefat edecek öğretmenlerin dul ve ye
timlerinin aylıklarının ödenmesi hususu-
sunda özel İdareler Emekli Sandığına 
bir yardım olmak üzere Genel Bütçeden 
150 000 liralık yardımda bulunulması uygun 
görülmüş ve tasarıya bağlı 3 ve 4 sayılı cetvel
lerde o suretle değişildik yapılmıştır. 

Kanun tasarısında ilkokul öğretmenlerinin 
aylıklarının Genel Bütçeden verilmesi sağlanır
ken şimdiye kadar özel idarelere ve beledi
yelere yapılmakta olan para yardımı da kesil
mektedir. özel idareler, ilkokul öğretmenleri 
aylıklarını ödemek durumundan çıktığına gö
re Hükümetçe yapılmakta olan yardımdan müs
tağni kalabilecek ise de belediyelere yapılmak
ta olan yardımın kesilmesi onların durumunu 
güçleştirecek mahiyette görülmüş ve bu cihetin 
Hükümetçe gözönünde tutulacağı tabiî mü
lâhaza edilmiştir. 

( S. Şayi* : 70) 
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Kanun tasarısının maddeleri ayrı ayrı mü

zakere edilerek birinci maddede bazı kelime 
tashihleri yapılmış, 3 ncü maddede Genel 
Bütçeden ve Özel İdarelerden ödenecek olan 
paralar ayrı ayrı hükümlere bağlanarak mad
deye sarahat verilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddede cetvellere uygun ra
kam tashihleri yapılmıştır. Diğer maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine saygı ile arzo-
lunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Tokad Çorum 

R. A. Sevcngil II. İlgaz 

Kâtip 
Kocaeli 
G. Aksu 

Balıkesir 
E. Al tan 

Bolu 
fi. §. Ad al 

Ankara 
G. Gölet 

Bitlis 
M. Erkan 

Çomnı 
»S. Karafakıhoğlu 

Kırşehir 
/. II. Baltan oğlu 

Rize 
Dr. F. Kın-tulu.-. 

Tokad 
(.'. Kovalı 

Ykirdağ 
E. Ataç 

Amasya 
K. Yiğit oğlu 

Bolu 
/. Yalçın 

Kastamonu 
M. Akalın 

Maraş 
Muhalifini. 
E. Soysal 

Van 
/. Arras 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmenle
rinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teş

kilâtına alınması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde sa
yıları ile aylık dereceleri yazılı ilkokul öğretmen 
ve yaröğretmenlerine ait kadrolar Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kurulu
şu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (lf. Millî Eğitim 
idarleri) kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. —789 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince ilkokul başöğretmenlerine 
verilecek ücretler ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 3. — İlkokulların öğretmen aylık
ları ile 22 . J I I . 1926 tarihli ve 789 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinde yazılı ödenekler dışın
da kalan hizmetlilerin ücretleri; yapım, ona
rım ve her çeşit genel giderleri özel İdare büt
çelerinden ödenir. 

MAADDE 4. — 2 . VI . 1937 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre 
belirtilecek eğitmen ücretleri Genel Bütçeden 
ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına geçecek 
Başöğretmen, öğretmen ve Yaröğrctmenlerin 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmenle* 
rinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teş

kilâtına alınması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İlişik (1) numaralı cetvelde 
sayılariyle aylık dereceleri yazılı ilkokul öğret
men ve yaröğretmenlerine ait kadrolar 22 . VI . 
1933 tarihli ve 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 15 . VI . 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (2 
nci Millî Eğitim İdareleri) kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. •— İlkokul başöğretmen, öğret
men ve yaröğretmenlerinin aylık ve her türlü 
kanuni istihkakları Genel Bütçeden ödenir. îlk-
okullardaki hizmetlilerin ücretleriyle okulların 
yapım, onarını ve her çeşit genel giderleri özel 
idare bütçelerinden verilir. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. —Aynen. 

( S. Sayası . 70 ) 
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halen kazanmış bulunduran ve bundan aonra 
da kazanacakları emelilik hakları mahfuz olup 
bunların gerek kendileri gerekse dul ve yetim
leri hakkında eski ve yeni hizmetleri için 
14 . I . 1933 tarihli ve 2097 sayılı Kanun uygu
lanır ve bunların her türlü emeklilik haklan 
sözü geçen kanunla kurulmuş olan (Vilâyet Hu
susi idareleri Tekaüt Sandığı) ndan ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte özel idare bütçelerinden ma
aş MİmaktH olan ilkokul başöğretmen, öğretmen 
ve yaröğretmenleri kadrolarına eşit aylıklı kad
rolara, almakta olduklan aylıklan ile nakil su
retiyle tâyin edilmiş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Başöğretmen, öğret
men ve yaröğretmenlerin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş ve ede
cek her türlü istihkakları ilgili özel idare bütçe
lerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1948 yüı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasmda 
(38 798 908) liralık aktarma yapılmış, 558 nci 
bölümün 1 nci (Memurlar aylığı) maddesine 
(6 096 000) lira ek ödenek verilmiş ve aynı 
cetvelde yeniden açılan ilişik (4) sayılı cetvel
de yazılı tertiplere (4 643 000) lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

MADDE 6. — A) 23 . I . 1936 tarihli ve 
2871 sayılı Kanunun 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri 
ile 8 . XII . 1937 tarihli ve 3279 sayılı Kanun, 
8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 43 
ncü maddesinin özel idare hissesine ait hükmü, 
16 . V . 1929 tarihli ve 1451 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası, 28 . I . 1942 ta
rihli ve 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
8 nci fıkrası ve 21 . VI . 1944 tarihli 4599 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (F) ve (G) fıkra-
lan; 

B) 13 . I . 1943 tarihli ve 4357 saydı Ka
nunun 1, 6 ve 9 ncu maddeleri; 

Kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 
7, 11 ve 12 nci maddelerinde yazılı (Hususi ida
relerden maaş alan) sözleri çıkarılmıştır. 

Oeeici K. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aynen. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aynen. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sa

yılı cetvelde yazılı tertipleri arasmda (38 798908) 
liralık aktarma yapılmış, 558 nci bölümün 1 nci 
(Memurlar aylığı) maddesine (6 019 000) lira 
ek ödenek verilmiş ve aynı cetvelde yeniden açı
lan ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
(4 793 000) lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

MADDE 6. — Ayntn. 
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MADDE 7. — Bu kanunun 4 ncü maddesiyle 
6 neı maddesinin (A) fıkrası 1 . I . 1948 tarihin
de, sair hükümleri 31 . I . 1948 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. -
lu yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
tçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 

Geçici K, 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. - Aynen. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

ilkokul öğretmen re yar öğretmenlerin aylıkları 

D. (jörcvin adı Sayı Aylık 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

İlkokul 
1» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

öğ) ̂ etmeni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 

yaröğ. 
» 
» 
» 
.» 
» 
> 
» 
» 
» 

8 
20 
87 

181 
682 

2268 
5585 
3937 
2776 

3 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

15547 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı 

1570 
2000 
2680 

Ücret 

20 
15 
10 

6250 

[3] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen . Eklenen 

Maliye Bakanlığı 
479 Kanunları gereğince özel idarelere yapılacak yardımlar 

1 2871 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yapılacak öde
meler 1 200 000 

495 özel idare ve belediyelere 33 926 108 

Devlet Borçlan 

556 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emek
li ikramiyesi 77 000 

( S. Sayısı : 70 ) 



ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

34 386 908 

2 034 000 
58 
77 

000 
000 

36 000 

Bölüm toplamı 2 205 000 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenek emekli kesene
ği karşılığı 2 024 000 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 58 000 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 48 000 
tiler 
İlkokullarla köy eğitmenleri için 2 151 000 
4459 sayılı Kanun gereğince yapılacak aynı yardım karşılığı 1 521 800 

Bölüm toplamı 3 672 800 

Genel toplam 38 798 908 38 798 908 

[4] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

Millî Eğitim Bakanlığı 
* 

Ücretler 
Eğitmenler ücreti 3 673 000 
Kanuni an gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
789 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince verilecek başöğretmen ücretleri 970 000 

TOPLAM 4 643 000 

( 8. Sayıatt* 70 ) 
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Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı cetveller 

[3J SAYILI CETVEL 

Ödeneğin cinsi Düşülen Eklenen 

MALİYE BAKANLIĞI 

Kanunları gereğince Özel İdarelere yapılacak yardımlar 
2871 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 1 200 000 

Özel İdare ve belediyelere 33 926 108 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 34 463 908 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödeneck emekli ke
seneği karşılığı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 58 000 

İller 
İlkokullarla köy eğitmenleri için 2 -151 000 
4459 sayılı Kanun gereğince yapılacak ayni yardım kar
şılığı 1 521 800 

2 

2 

2 

034 000 
58 000 
77 000 
36 000 

205 000 

024 000 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 
ve yolukları 48 000 

Bölüm toplamı 3 672 800 

GENEL TOPLAM 88 798 908 38 798 908 
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[41 SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

MALÎYE BAKANLIĞI 

(Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığına) 150 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Ücretler 
Eğitmenler ücreti 3 673 

Kanunları gereğince verilecek ücretler <Te tazminatlar: 
789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince verilecek başöğretmen üc
retleri 970 

Toplam 4 793 

I • IMt^fcB • • 
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S. Sayısı: 71 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/233) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 23 . VIII . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/870, 6/2401 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . VII . 1947 tarihinde Yüksek Meclis" 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca Berlin'de bastırılan 100 liralıklardan seri ve sı
ra numaralarını taşımıyanlarla Banka tarafından henüz ihraç edilmemiş olanlara tesadüf edildi
ğinden, bu banknotların 25/4/1946 tarihinden itibaren tedavülden geri çekilmesine karar veril
miştir. 

Yapılan ilânı mütaakip tedavülde bulunan 225.000.000 liralık banknottan 223.500.000 liralık 
kısmı çok kısa bir zaman içinde Bankaca değiştirilmiş ve bu arada yukarda arzolunan vasıflar
da ve hattâ Bankaca ihraç edilenlerin seri ve sıra numaralarını mükerrer olarak taşıyan 23.900 
liralık dublikatalara tesadüf edilmiş ve ibraz edenlerin sorumluluğunu tesbite maddeten imkân 
olmadığından bunların tutarları da Banka tarafından ödenmiştir. 

1715 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, banknot tebdilini on senelik bir zamanaşımına tâbi tut
tuğundan halen tediye gişelerine getirilmemiş olan 1.500.000 liralık banknotun değiştirilmesi çin 
daha dokuz sene gibi uzun bir müddet beklemek iktiza etmektedir. 

Bu on senelik zamanaşımı,süresi normal tebdil muameleleri için zarurî görülmektedir. Ancak 
bu müddetin yukarda arzolunan istisnai sebeplerle tedavülden çekilen banknotlara tatbiki halin
de, asıllarından tefrikine imkân olmıyan dublikatalarm Banka tarafından ödenmesinden cesaret 
alınarak yeniden sürülmesi ihtimali artacaktır. 

Bu itibarla bahis mevzuu banknotlara münhasır olmak üzere kısa bir tebdil müddeti tesbit et
mek lüzumlu görülmüş ve 1715 sayılı Kanuna geçici madde olarak eklenmek üzere ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/233 
Karar No. 6 

2<!. XI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 16 . V I I . 1947 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale olunmakla okunup in
celendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca 
harb içinde Berlin'de bastırılan 100 liralıklar
dan bir kısmının tedavüle çıkarılmış olduğu sı
ralarda, piyasada bunlardan sıra ve seri numara
sını taşımıyanlarla henüz tedavüle hiç çıkarıl
mamış olanların sıra ve seri numaralarını taşı
yanların da sürülmekte olduğu görülmüş, bu 
yüzden Bankaca bu 100 liralıklar derhal teda
vülden geri çekilmiştir. 

Bununla beraber 1735 sayılı Kanun hüküm
lerine göre tedavülden çekilen paralar çekilme 
tarihlerinden itibaren on sene içinde Bankaya 
ibraz edildiği takdirde bunların Bankaca kabulü 
gerekmektedir. Halbuki sıra ve seri numaraları 
mükerrer veya hiç bulunmamaktan başka asıl
larına aykırı bir hususiyet faşjmıyan bu panda

mı zaman zaman Banka gişelerine sürülmek is
tenmesi ve bundan da kötü niyet sahibi kimsele
rin menfaat temin etmesi ve Bankanın da za
rar görmesi ihtimalleri mevcuttur. 

Bunları önlemek için tedavülden normal pa
ra çekmelerinde on sene olan zamanaşımı müd
detinin münhasıran bu 100 liralıklara ait olmak 
üzere kısaltılmasında fayda görülmüş ve Hükü
met tasarısı aynen ve oybirliğiyle kabul olun
muştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Ofimüşanc 
//. F. Ataç 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Klâzığ 

F. Kar akaya 

Samsun 
(). Karat as 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Balıkesir 

//. Screnıetli 
Kastamonu 
H. Çelen 

Tekirdağ 
Z, E. Cezarofflu 

Kâtip 
Malatya 
(/. .S. Eli 
Tankın 

İt. Dolunay 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Tokad 

('. Kovalı 
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Bütçe Kom 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/233 

Karar No. 4-4 
Yüksek 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 
Başbakanlığın 23 V I I I . 1947 tarih ve 6/2401 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Maliye Komisyonu raporu ile birlikte 
komisyonumuza verilmekle Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Cumhuriyet Merkez Bankasınca Ber
lin'de bastırılan yüz liralık banknotların za
manaşımı süresinin altı aya indirilmesi maksa-
diyle tanzim edilmiş bulunmaktadır. Sözü edi
len Almanya'da bastırılmış 100 liralık banknot
ların tedavüle çıkarılışında seri ve sıra numa
ralarını taşımıyanlara ve banka tarafından he-
uüz ihraç edilmiyenlere de tesadüf edildiğinden 
bu banknotların 25 . IV . 1946 tarihinden iti
baren tedavülden çekilmesine karar verilmiş ve 
tedavüldeki 225 milyondan 223,5 milyonu ban
kaca değiştirilmiştir. Bu değiştirilenler arasın
da yukarda bildirilen vasıflarda olanlara ve 
hattâ seri ve sıra numaralarını mükerrer olarak 
taşıyanlara tesadüf edilmiş ve bunları ibraz 
edenlerin sorumluluğunu tesbite imkân bulun
madığından bedellerinin bankaca ödendiği an
laşılmıştır. 

1715 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde teda
vülde bulunan banknotların yenileriyle tebdili 
halinde on yıllık bir zamanaşımına tâbi olaca
ğı kabul olunmuş ise de; 

Sözü edilen banknotlardan henüz değiştiril-
miyenlerin ki, miktarı (1 500 000) lira kadar-

(8. 

'onu raporu 

24 . / . 1948 

Başkanlığa 

dır, bunlar hakkında yukarda arzedilen 18 nci 
madde hükmü tatbik edildiği takdirde daha 9 
yıl beklemek icabedeceği ve bundan kötü niyet
li şahısların faydalanarak yeniden bu kabil 
banknotları sürmeleri mümkün olduğu ve neti
cede bankanın zarar göreceği düşünülerek nor
mal değiştirmeler için uygulanması gereken 
sözü edilen 18 nci maddenin bu konuda uygu-
lanmıyarak, bu banknotlara münhasır olmak 
üzere, altı aylık bir zamanaşımı süresi kabulü 
ve bu suretle bankanın zarardan korunmasını 
istihdaf eden tasarı, komisyonumuzca da yerin
de görüldüğünden ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

B. Erten 
Kâtip 

Ankara 
• F. öymen 

Aydın 
Gl. R. Alpmam 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 
Eskişehir 
Muhalifim 

A. Oğuz 
Kırşehir 
Ş. Torgut Di 

Başkan V. 
Diyarbakır 

t. H. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 
Kocaeli 

r. F. Ş. Bürge 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Konya 

8. Çumralı 
Samsun Urfa Yozgad 

M. A. Yörüker E. Tekeli 8. îçöz 
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İIÜKÜMETÎN TEKLÎFt 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı kanununa geçici madde eklenmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tesisine dair 30 Haziran 1930 tarihli 
ve 1715 numaralı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından Almanya'da bastı
rılıp tedavüle çıkarılmış olan 100 liralık bank
notların zamanaşımı süresi bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı aya indirilmiştir. Bu 
süre içinde Bankaya ibraz edilip değiştirilmi-
yen banknotlar para olmaktan çıkar. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Pcker 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
V. A. Rendû 

MilJÎ Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakam 
ve Adalet B. V. 
Tahsin B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkttn 

Adalet Bakanı 

fçişleri Bakanı 
«5- Sökmenaüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tnceday* 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 
Ş. Koçmh A. tnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

( S. Sayısı : 71 ) 



5 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapı
lacak yardımdan münhasıran Millî Savunma ihti
yaçları için sağlanacak maddelerin vergi muflık-

ları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletlerin
ce Türkiye'ye yapılacak yardımlardan münhası
ran Millî Savunma ihtiyaçları ile yine bu mak
satla her çeşit yol, köprü, liman ve iskelelerin 
yapılması, onarılması, tamamlanması ve cihaz-
landırılması için sağlanack; 

A) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı ve 
mühimmatı, araçlariyle bunların yedek ve yeni
leme parçaları ve levazımı; 

B) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, 
konmasına mahsus duba, sarnıç, teneke, bidon 
gibi her türlü kap ve araçları, her çeşit taşıt, 
muhabere, inşaat, tesisat malzemesi; makine
ler, cihaz ve aletlerle bunların yedek ve yenile
me parçaları ve levazımı, baraka, sabit ve sabih 
vasıtaları; 

C) Her ütrlü giyecek maddeleri; 
D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, askerî 

fabrika ve teknik atelyesi idaresi için lüzumlu 
her çeşit tezgâh, malzeme, ham madde, eşya, ilâç
lar ve müstahzerat, âletler ve cihazları; 

( S. Sayun : 56) 
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Hü. 

l a n ; 
e) a, b, c, d fıkraları dışında Millî Savun

ma ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit mad
deleri; 

Gümrük vergisi ve zamları ile Hazineye, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç ve zamlarla ardiye ücretinden mu
af olarak yurda sokmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümlerine 
göre Bakanlar Kurulunca yurda sokulmasına 
karar verilecek maddeler, gümrüklerce hiçbir 
muameleye ve muayeneye tâbi tutulmaksızın 
yurda sokulur. Bu suretle gümrüklerden ge
çirilecek eşyanın manifestoları Millî Savunma 
veya Bayındırlık Bakanlığının yazısı üzerine 
kapatılır. 

GEÇÎCt MADDE — Bu kanunun yayımın
dan önce Millî Savunma veya Bayındırlık Ba
kanlığınca getirilmiş olup 1 nci madde de yazı
lı ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak 
olan maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu 
kararı ile bu kanunun hükümleri uygulanır. 

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Ba-

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adatan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. re So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

G. ve T. K. 

E) a, b, c, d fıkraları dışında Millî Savun
ma ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit mad
deleri ; 

Gümrük vergisi ile Hazineye, özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi ve resim, harç, 
ve zamlarla ardiye ücretinden bağışık olarak yur
da sokmağa Bakanlar Kurlu yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümlerine gö
re Bakanlar Kurlunca yurda sokulmasına karar 
verilecek maddeler, Gümrüklerce hiç bir mua
meleye ve muayeneye tâbi tutulmaksızın yurda 
sokulur. Bu suretle gümrüklerden geçirilecek 
eşyanın manifestoları Millî Savunma Gümrük ve 
Tekel, Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte tes-
bit edilecek usul dairesinde kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayınım
dan önce Millî Savunma veya Bayındırlık Ba
kanlığınca getirilmiş olup birinci maddede yazılı 
ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak olan 
maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu karariyle 
bu kanunun hükümleri uygulanır. 

MADDT 3. —• Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

•'(•S. SayiBi: 56) 



- 1 -
B. K. 

E) a, b, e, d fıkraları dışında Millî Savun
ma ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit madde
leri; 

Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye, özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi ve re
sim, harç ve zamlarla ardiye ücretinden bağı
şık olarak yurda sokmağa Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 2. — Gümrük ve Tekel Komisyo
nunun ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun geçici maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 56 ) 



S. Sayısı: 56 
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak 
yardımdan münhasıran Millî Savunma ihtiyaçları için 
sağlanacak maddelerin vergi muaflıkları hakkında 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe 

Komisyonları raporlrı (1/265) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 11 . X . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 912, 6/2750 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savunma ihti
yaçları için sağlanacak maddelerin vergi muaflıkları hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 6.X.1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Amerika Devletleri arasında imzalanmış 
bulunan Anlaşma gereğince Amerika'dan büyük mikyasta silâh, mühimmat, malzeme ve saire 
gelecektir. Bunlardan silâh, mühimmat, top, tayyare, mevadı infilâkiye ve gemi 1499 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine göre gümrük resminden muaf ise de oldukça büyük yekûna baliğ ola
cak olan diğer malzeme ve teçhizat gümrük resmine ve muayenesine tâbi olacağından aşağıdaki güçlük
ler meydana gelecektir. 

a) Bakanlık bütçesinde ödenek bulunmadığından bunların gümrük resmini ödemek 
mümkün olamıyacak ve yahut bu husus için yeniden ödenek istemek zarureti doğacaktır. 

b) Gümrük muayenesine ve resmine tâbi olan bu malzeme uzun müddet depo ve antre
polarda bekletileceğinden önemli ihtiyaçlardan olan bu malzemenin biran evvel mürettep ma
hallerine şevkleri hem mümkün olamıyacak hem de depo ve antrepolar uzun müddet meşgul 
kalacaktır. 

Aynı zamanda gümrük muayenesi tamamlanıncaya kadar bekliyecek malzemeyi istiap 
edecek gümrüklerde yer bulmak da mümkün olamayacaktır. 

c) Gümrüklerde muayeneye tâbi tutulan malzemenin tekrar muntazam surette yerleşti
rilmesi ve ambalajlanarak şevki mümkün olamıyacağmdan birçok malzeme mürettep mahalline 
varmadan ya kırılacak veya zayi olacaktır. 

Harb yıllarında memlekete hariçten külliyetli miktarda silâh ve malzeme geldiği zaman bu 
mahzurlar gözönünde tutularak 1946 yılı sonuna kadar yürürlükte kalan 4340 sayılı Kanunda 
her türlü askerî malzeme gümrük muayene ve resminden muaf tutulduğu gibi 23 . VI . 1947 
tarihine kadar yürürlükte kalan 4267 sayılı Kanunla da olağanüstü ihtiyaçlar için Nafı-
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aca yaptırılacak her çeşit yol, liman, iskele ve köprülerin yapılması, onarılması, tamamlanması 
ve cihazlandırılması için dış memleketlerden gelecek her türlü malzeme ve maddeler gümrük
ten muaf tutulmuştur. 

Bugün ise Amerika Birleşik Devletlerinin yeni yardımiyle daha geniş ölçüde malzeme ve sa-
irenin getirilmesi aynı güçlükleri daha şümullü bir şekilde doğuracağından bunu önlemek için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/265 
Karar No.15 

Yüksek 

Birleşik Amerika Devletlerince Türkiye'ye 
yapılacak yardımdan Millî Savunma ihtiyaç
ları için sağlanacak maddelerin verdiği bağışık
lığı hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanan 6/2750 sayılı ve 11 . X . 1947 tarihli 
Başbakanlık tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gümrük ve Tekel, Bayındırlık, Millî Savun
ma Bakanlıklarının temsilcileri görüşmede 
hazır bulundular. 

Harb araç ve gereçleri 1499 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde vergiden bağışık ise de 
bunların gümrüklerce yoklamadan geçirilmesi 
yüzünden uğranacak gecikme ve güçlükler ta
sarının gerekçesinde birer birer sayılmaktadır. 
Harb yıllarında dış memleketlerden getirilen 
silâh ve mühmmatm gümrük vergisiyle beraber 
gümrüklerce muayeneden de muaf tutulmasına 
dair 4340 sayılı Kanun 1946 yılı sonunda yü
rürlükten kalkmış bulunuyor. Olağanüstü ih
tiyaçlar için Bayındırlık Bakanlığınca yaptı
rılacak ve onarılacak yol, liman, iskele, köprü 

22 . XI . 1947 

Başkanlığa 

malzemesi hakkındaki gümrük vergisi muaflı
ğına dair 4267 sayılı Kanun da bu yıl içinde 
yürürlükten kalkmıştır. 

Komisyonumuz Amerikan yardımı ile sağla
nacak malzemenin bir an önce yurda sokulma-
sındaki zarureti gözönünde tutarak kanun ta
sarısını bazı yazış düzeltmeleriyle kabule karar 
vermiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüce Başkanlığa sunulur. 
Güm. ve Tekel 

Sözcü Kâtip 
Erzurum Malatya 
K. Kamu O. Taner 

Hatay Kastamonu 
S. B. Fluç F. Mağara 
Konya Mardin 

H. Ulusan İ. F. Alpaya 
Samsun Samsun 

H. Berk M. Köprülü 
Zonguldak Yozgad 

O. S. Orhon . C. Arat 

Kom. Başkanı 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Bitlis 

A. Özdemir 
Kırşehir 

M. Erdem 
Mardin 

A. R. Satana 
Trabzon 

D. Eyüboğlu 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/265 
Karar No. .9 

Yüksek Başkanlığa 

18 . XII. 1947 

Millî Savunma ihtiyaçlarından Amerikan yar
dımı ile sağlanacak kısımlarının gümrük muaye

ne ve resimlerinden bağışık tutulması hakkında 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanıp 

( S. Sayısı : 56 ) 
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Bakanlar Kurulunun. 6 . X . 1947 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
tasarısı, Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu ile 
birlikte, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili 
Bakanlıklar temsilcilerinin huzuru ile okunup in
celendi. 

Millî Savunma ihtiyaçlarından olan silâh, mü
himmat, top, uçak, patlayıcı maddeler V. S. gibi 
bir kısım malzeme 1499 sayılı Kanunun dördün
cü maddesi gereğince gümrük resminden muaf 
kılınmış ise de bunlar gümrük muayenesine tâbi 
bulunmaktadırlar. Bundan başka doğrudan 
doğruya harb silâhları arasında sayılmamakla 
beraber modern harbin en lüzumlu muvaffakiyet 
unsurunu teşkil eden yolların yapımında kulla
nılan alet ve m akmalar da gümrük muayene ve 
resminden istisna edilmemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Hükümetimiz 
arasında akdolunan mukavele gereğince Millî 
Savunma ihtiyaçları için Amerika'dan gelecek 
her nevi makina ve malzemelerin gerek gümrük 
resminden ve gerekse gümrük muayenesinden 
vareste tutulmaları hem gümrük memur ve 
elemanlarının bu işlerle meşgul edilmiyerek 

daha faydalı sahalarda kullanılmalarını, hem 
zaten dar ve mahdut miktarda olan gümrük 
depo ve antrepolarının uzun müddet beyhude 
yere bu malzeme ile meşgul vaziyette kalmamasını 
ve hem de gelecek olan eşyanın biran evvel kul
lanma mahallerine sevkedilmelerini temin etmesi 
bakımından faydalı görülmüş, Gümrük ve Tekel 
Komisyonu tarafından düzeltilen tasarı Komis
yonumuzca aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Gümüşaııe Samsun 
/ / . F. Ataç R 

Erzurum 
N. Dumlu 

İmzada bulunmadı 
Malatya 

M. N. Zabcı 
İmzada bulunmadı 

Tekirdağ 
E. Pekel 

. İsıtan 

Kâtip 
Çankırı 

R. Dolunay 
Kastamonu 
/ / . Çelen 

Samsun 
Ö. Karat aş 

Tokad 
C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
E san No. 1/265 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

30 . XII . 1947 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye 
yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savunma 
ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkında Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 11 . X . 1947 ta
rihli ve 6/2750 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Gümrük ve Tekel ve 
Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza tevdi buyurulmakla Millî Savun
ma Bakanı Münir Birsel hazır olduğu halde in
celenip görüşüldü. 

Türkiye Hükümetiyle Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Anlşma greğince 
Amerika'dan Türkiye'ye gelecek birçok silâh, 
mühimmat malzeme vesair Millî Savunma ihti
yaçları bulunmakta olup bu ithalâtın Gümrük 

( S. Sayısı 

Vergisi ve zamlariyle Hazineye özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve 
zamlarla ardiye ücretinden muaflığın ve bu 
konuda Bakanlar Kurulunca yurda sokulması
na karar verilecek maddelerin gümrüklerce mu
ayeneye tâbi tutulmamasmı ve şimdiye kadar ay
nı mevzu içinde getirilmiş bulunan maddelerin 
de Bakanlar Kurulu karariyle muaflıktan fay
dalanmalarını temin maksadiyle bu tasarının 
hazırlandığı yapılan incelemelerden ve alınan 
izahlardan anlaşılmıştır. 

Gerçi Millî Savunma ihtiyaçlarından silâh, 
mühimmat, top, tayyare, infilâk maddelerinin 
gümrük muaflığı 1499 sayılı Kanunla temin 
edilmiş ise de bugünkü Millî Savunma vasıta
ları içinde bunlardan gayri birçok çeşitli mad-

56) 
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delerin de bulunduğu açıklanmış ve İkinci Ci
han Harbi sıralarında memleketimize gelmek
te olan bu kabil eşyanın aynı muafılktan fay
dalanmalarını temin maksadiyle gerek Millî Sa
vunma ve gerekse Bayındırlık işlrinde kulla
nılacak mevad için 4340 ve 4267 sayılı Kanun
lar kabul edilerek üç yıl müddetle bu muaflık 
temin edilmiş bulunduğundan son Amerikan 
yardımı için de böyle bir muafiyetin tesisi isten
miştir. Bu teçhizat ve malzemenin biran evvel 
ve kolaylıkla mürettep mahallerine şevklerini 
arızasız olarak temin maksadiyle hazırlandığı 
anlaşılan tasarı Komisyonumuzca da yerinde 
görülerek Gümrük ve Tekel Komisyonunun 
metni üzerinde incelemeler yapılmıştır. Hükü
met teklifinin birinci maddesinde muaflığı te
sis eden fıkrada gümrük resminden sonra zam
ları kaydı da mevuut ise de bu kayit Gümrük 
Komisyonunca kaldırılmış bulunmaktadır. Hal

buki gümrük resmini aslı için muaflık kabul 
edildiğine göre bunun zamlarmdan da muaf
lığı; tabiî bulan Komisyonumuz bu kelimenin 
tekrar metne ilâvesini kabul ederek maddeyi 
yeniden yazmıştır. Diğer maddeleri ayniyle ka
bul edilmiş bulunan tasarı Kamutayın onayına 
arzedilmek üzer Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

H. Ertem 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 
Ankara 

(\ Gölet Gl. K 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Konya 

S. Çumralı R 

Amasya 
A. Ey mir 

Aydın 
Alpman 

izmir 
S. Dikmen 
Niğde 

. Gür soy 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
Dr. M. Talât Simer 

Kırşehir 
*ŞY. T org ut 

Samsun 
M. A. Yörüker 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye''ye yapı
lacak yardımdan münhasıran Millî Savunma ihti
yaçları için sağlanacak maddelerin vergi muaflık

ları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletlerin
ce Türkiye'ye yapılacak yardımlardan münha
sıran Millî Savunma ihtiyaçları ile yine bu 
maksatla yapılacak her çeşit yol, köprü, liman 
ve iskelelerin yapılması, onarılması, tamam
lanması ve cihaziandırılması için sağlanacak; 

a) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı ve 
mühimmatı, araçlariyle bunların yedek ve ye
nileme parçaları ve levazımı; 

b) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, 
konmasına mahsus duba, sarnıç, teneke, bidon 
gibi her türlü kap ve araçları, her çeşit taşıt. 
muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, makine
ler, cihaz ve aletlerle bunların yedek ve yeni
leme parçaları ve levazımı, baraka, sabit ve 
sahih vasıtaları; 

e) Her türlü giyecek maddeleri; 
d) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, as

kerî fabrika ve teknik atelyesi idaresi için lü
zumlu her çeşit tezgâh, malzeme, hammadde, 
eşya, ilâçlar ve müstahzarat, aletler ve cihaz-

(GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapı
lacak yardamdan münhasıran Millî Savunma ihti
yaçları için sağlanacak maddelerin vergi muaflık

ları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletle
rince Türkiye'ye yapılacak yardımlardan mün
hasıran Millî Savunma ihtiyaçları ile yine bu 
maksatla her çeşit yol, köprü, liman ve iskele
lerin yapılması, onarılması, tamamlanması ve 
cihaziandırılması için sağlanacak; 

A) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı, 
ve mühimmatı araçları ile bunların yedek ve 
yenilenme parçaları ve levazımı; 

B) Akar yakıtlar ile bunların taşınma
sına, konmasına mahsus duba, sarnıç, teneke ; 

bidon gibi her türlü kap ve araçları, her çeşit 
taşıt, muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, 
makineler, cihaz ve aletlerle bunların yedek 
ve yenileme parçaları ve levazımı, baraka, 
sabit ve sabih vasıtaları; 

C) Her türlü giyecek maddeleri; 
D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, aske

rî fabrika ve, teknik atelyesi idresi için lüzum
lu her çeşit tezgâh, malzeme, hammadde, eş
ya, ilâçlar ve müstahzarat, aletler ve cihazları; 

( S. Sayısı •; 56 ) 



S.Sayısı: 60 
Bolu Milletvekili İhsan Yalçının Dilekçe Komisyonunun 25.VIII.1947 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 632 sayılı kararın Kamutayda gö

rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4 /44 ) 

2 . IX .1947 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

25 . VIII . 1947 tarihinde ve 8 noh cetvelde yayınlanan ve Timur Özbek'in dilekçesinin red
di hakkındaki 632 nolı ve 16 . VI . 1947 günlü kararma itirazla yeniden incelenmesini dilerim 

Bolu Milletvekili 
I. Yalçın 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 19 . 1 . 1948 

İşlem Kayıt No. 1734 - 1906,4/44 
Yüksek Başkanlığa 

Kıdemiyle mütenasip olmıyarı maaş duru
munun düzeltilmesini istiyen Timur Özbek'e ait 
Dilekçe, Komisyonumuzca incelenmiş ve 789,842 
sayılı kanunların 9 ncu maddeleri gereğince, 15 
lira maaşla İstanbul - Eminönü şehir yatı okulu 
öğretmenliğine 1 . XII . 1926 tarihinde işe baş
lamış ve kıdem zammı verilmek suretiyle maaşı 
1 . XT . 1929 da 1725, 1 . 10 . 1931 de 1750, 1 . 
IX . 1930 da 2 000 kuruşa çıkarılmış, 21 . IX . 
1937 de de 25 lira ile Ankara Gazi Lisesi Tarih 
Coğrafya öğretmenliğine atanmış ve 21 . IV . 
1940 ta, 3 000, 22 VIII . 1942 de 3 500 ve 4598 
sayılı Kanun gereğince 22 . VIII . 1045 ten iti 
baren de maaşı 40 liraya terfi ettirilmiş ve Da
nıştay 5 nci dairesine vâki olan müracaatı d-ı 
red edilmiş olduğundan dilekçi hakkında bir 
işlem yapıl amıyaeağma dair 16 . VI . 1947 tari
hinde karar verilmişti. 

632 sayılı olan bu kararın Kamutay'da gö
rüşülmesini istiyen Bolu Milletvekili îhsan Yal
çın'm önergesi Komisyona havale edilmekle iş 
üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve bu ra
por hazırlanmıştır. 

Dilekçi: 20 yıllık devlet memuru olduğundan 

kıdemiyle maaşının denk olmamasından ve ay
nı vaziyette bulunan arkadaşlarının kendisin
den yüksek maaş aldıkları halde kendisinin hâ
len 40 lira maaşı olduğundan bahsile mağduri
yetine bir sonuç verilmesi isteği hakkındaki ko
misyonumuzun evvelce verdiği kararı değiştire
cek yeni bir vaziyetin mevcut olmadığı görül
mekle keyfiyetin yüksek Kamutay'a arzına ço
ğunlukla karar verildi. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Sivas Urfa Ağrı 

(Tl. F. Tirkeş V. Gerger M. Aktan 
Ankara Ankara Aydın 

M. Aksoley î. Ii. Ayaşh N. Akkor 
Balıkesir Balıkesir Çanakkale 
F. Bilâl H. Çarıklı A. R. Ktrsever 

Elâzığ İsparta Kars 
Hasan Kişioğlu Muhalifim Z. Orhon 

İmzada bulunmadı 8. Yalvaç 
Kastamonu Kayseri Kütahya 
B. Tümtürk K. Gündeş M. Ispartalığü 

Malatya Zonguldak 
A. V. Bey dağı N, Tarhan 
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