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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Rahmetli Başkan Gl. Kâzım Karabekir'in 
ölümü dolayısiyle gelen taziye telgrafları oku
narak, Başkanlıkça gereken cevapların verile
ceği bildirildi. 

Mahatma Gandi'nin öldürülmesinden do
layı Büyük Millet Meclisinin duyduğu acı
yı belirtmek üzere Başkanlık tarafından bir ta
ziye telgrafı çekilmesi muvafık görüldü. 

Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı me
murları Kuruluşu hakkındaki Kanunla bu Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4632 ve 4644 sayılı kanunlara bağlı ku
ruluş kadrolarında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı, Başbakanlığın isteği 
üzerine geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Emin Erişirgil'in, 
Avrupa kalkınmasını hedef tutan Marshall Pua
nının tatbik şekli hakkındaki sözlü sorusuna, 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak cevap verdi. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhur Başkanlığı ve 
Sayıştay 1946 yılı Kesinhesapları hakkındaki 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru, Hazine Kesinhesabma katılmak üzere, Hü
kümete verildi. 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Eylül ve 
Ekim ayları hesabına dair olan Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu, okunarak 

Tasanlar 
1. — Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Boy

san'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı (1/297) (Büto-. 
Komisyonuna). 

2. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanu
nuna ek Deniz Kredisi hakkında kanun tasa
rısı (1/298) (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

3. —• Yabancı memleketlerden taksitle sa-
tırıalmacak gemilerin taksite bağlanacak be
delleri için Maliye Bakanlığınca rehin veya te
minat karşılığında kefalet verilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/299) (Ulaştırma, Maliye ve 
Bütço Komisyonlarına). 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mi 
dürlüğü 1946 yılı Kesihesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/300) (Sayıştay Komisyonuna). 

bilgi edinildi. 
Yalova Kaplıcaları İşletmesinin 1943 yılı 

Kesinhesabma ait rapor ile bilançonun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
hakkındaki Sayıştay Komisyonu raporu, is
tek üzerine Komisyona geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Kırallıği; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dani
marka Hükümeti; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrak 
Kırallık Hükümeti; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmalar ile; 

Miletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde 
yapılan değişikliklerin onanması hakkındaki 
kanun tasarılarının birinci görüşmeleri biti
rildi. 

4 . II . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan . Kâtip 
Konya Milletvekili İsparta Milletvekili 
Ol. A. F. Cebesoy S. Koksal 

Kâtip 
Samsun Mileltvekili 

N. Fiat 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/301) (Sayıştay Komisyonu
na). 

Teklif 
6. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, Ge

dikli Erbaşların aylıklarının Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 3779 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad-
do eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/89) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkereler 
7. — Bandırma îlcesi Sığırcı Bucağının Sı-

ğırcınıecdiye Köyünde kayıtlı bulunan ve İs
tanbul Sultanahmet Akbıyık Mahallesi Koyun
cu sokağında 24/26 numaralı evde oturan öz-
demiroğlu Ali özdemir'in ölüm cezasına çarp-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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B. : 38 4 .2 
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ( 3 / 
182) (Adalet Komisyonuna). 

8. —•Danıştay'da açık bulunan Dördüncü 
Daire Başkanlığı için seçim yapılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/183) (Adalet ve İçiş
leri Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona). 

9. — Danıştayda açık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezke
resi (3/184) (Adalet ve İçişleri Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon). 

10. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 
aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinde yazılı (Toprak sahibi olmıyan
lar) ibaresinin yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/185) (Tarım, Adalet ve Bütçe 
Komisyonlarına). 

önergeler 
11. — Seyhan Miletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 766 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/70) 
(Dilekçe Komisyonuna). 

12. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 tarihli 
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Haftalık Karar cetvelindeki 775 sayılı kararın 
Kamutay'da görüşülmesine dair önergesi (4/71) 
(Dilekçe Komisyonuna). 

Raporlar 
13. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs
mını değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/291) (Gündeme). 

14. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısiyle Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Askerî Hastabakıcı Hemşireler kadrosu 
hakkındaki 3475 sayılı Kanuna ek kanun tek* 
lifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/221, 2/37) (Gündeme). 

15. —• Uyuşturucu maddeler hakkındaki Lâ-
hey, Cenevre ve Bangkok, Anlaşma, Sözleşme ve 
Protokollarını değiştiren Protokolün onanma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları rapor
ları (1/186) (Gündeme). 

)>€»-

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Rahmetli Ol. Kâzım Karabekir'in ölü
mü münasebetiyle gelen taziye telgrafları 

BAŞKAN — Mısır Millî Meclisi Başkanlığın
dan, Holânda'nın Türkiye Elçiliğinden, Nor
veç'in Türkiye Elçiliğinden, Erzurum Belediye 
Meclisi Başkanlığından; rahmetli Kâzım Ka-
rabekir'in ölümü dolayısiyle Yüksek Mecli
sinize taziye telgrafları gelmiştir. Yüksek adı
nıza, Başkanlığımız lâzımgelen cevabı verecek
tir. 

2. — Dilekçe Komisyonuna yardımcı olarak 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonun, Dilekçe 
Komisyonunda mevcut dosyalan o Komisyonla 
yan yarıya bölerek incelemelerine dair Başkanın 
sözleri. 

BAŞKAN — 21 Ocak Çarşamba Birleşiminde 
teşkiline karar verilen Geçici Dilekçe Komisyo
nu ile Daimî Komisyonda tetkik edilecek evra
kın tevzi şekli hakkında Başkanlık mâruzâtta 
bulunmak istiyor. O konuşmada; bir Kasımdan 
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B : 38 4.2.1948 
sonra gelen müracaatları Dilekçe Komisyonu gö
recek, ondan evvelkileri de Geçici Komisyona 
vermek yolunda bir tasvibiniz alınmıştı. 

Başkanlık Divanı, bir Kasımdan evvel ev
rak 7 000 i mütecaviz olduğu için hepsinin Geçi
ci Komisyona verilmesinin. Yüksek Kamutayın 

düşündüğü sürati temin edemiyeeeği neticesine 
vardı. Tensip buyurursanız teraküm etmiş olan 
bu evrakı da iki Komisyon arasında musavatan 
ayırıp, tesrii temin edelim. (Muvafık sesleri). 

Tensibinize iktiran ettiğine göre böyle yapa
rız. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Gazianteb Müetvckili Cemil S a id Bar-
las'ın, üniversiteler Kimya Şulusinden mezun 
olanlar hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekin'in sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 

Mühendisliği Şubesinden her yıl üç devrede 
(Mart - Haziran - Eylül) olmak üzere ortalama 
kırk elli genç mezun olmaktadır. Ayrıca bu 
yıldan itibaren Ankara Üniversitesi Kimya Ens
titüsü de mezun verecektir. 

Bugün için memleketimizde kimya mühendis
leri, iş bulmak hususunda, sıkıntı çekmektedir
ler. Bu elamanlar için çalışma sahası olan fab
rikalarımızın kadroları dolmuştur. Bu yüzden 
birçok şikâyetler olmaktadır. Bu duruma gö
re Kimya Enstitüsünden mezun olanlar ihtiyaç-
dan fazla demektir. Milli Eğitim ve Ekonomi 
Bakanlarından şu noktaları sözlü olarak cevap
landırmasını rica ederim : 

1. — Kimya Şubesinden şimdiye kadar me
zun olanlar hakkında ne gibi tedbirler alınmış
tır. 

2. — Bundan sonra mezun olacaklar için 
ne düşünülmektedir. 

(iazianteb Milletvekili 
C. Said Barlas 

MİLLÎ EGÎTİM BAKANI KESAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Müsaade buyurur
sanız, arkadaşımızın bu suallerine gelecek haf
ta cevap arzedeceğim. 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanının bir diye
ceği var mı? 

EKONOMİ BAKANI GAYİT EKİN (Diyar
bakır") — Soruya, Ekonomi Bakanlığı zaviye
sinden cevap vermek üzere üç noktaya temas 
edeceğim. Bu noktalardan birisi; bugün Eko
nomi Bakanlığına bağlı teşekküllerde çalışan 
kimya mühendisleri ve kimyagerler konusu
dur. ikincisi, kimya, mühendisleri ve kimya

gerleri alâkadar eden ve zamanla teessüs ve in
kişaf edecek mevzular, üçüncüsü de; bunların 
meslekî haklarını koruma bakımından mevzu
atta yapılması düşünülen değişikliklerdir. 

Ekonomi Bakanlığına bağlı muhtelif teşek
küllerde bugün görevlendirilmiş kimya mü
hendislerinin ve kimyagerlerin sayısı Sümer-
bank camiasında 107, Etibank camiasında Yİ, 
Şeker Şirketinde ol, Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünde K> olmak üzere ceman Joo 
dür. 

Birkaç yıl evveline nazaran bu rakam bu
gün oldukça kabarık bir yekûn ifade etmekte
dir. Kimyager ve kimya mühendisleri adedi 
bakımından halen kadrolar tamamen dolmuştur, 
ilerde iş hacminin artmasiyle müterafik ve bu 
inkişafın tabiî neticesi olarak kadrolarda ge
nişleme olması ve böylece yeni elemanlara ih
tiyaç hissedilmesi de mümkündür. 

İkinci nokta; yurdumuzda kimya sanayii
nin tesis edilmesiyle ilgilidir. Gerçek azot sa
nayii, soda, sütkostik ve organik kimya sana
yii gibi kimya sanayii memleketimizde teessüs 
ettikçe kimyager ve kimya mühendislerine olan 
ihtiyaç ta cihetteki artacaktır. Şimdi üçüncü 
noktaya geçiyorum. Kimyagerliğin mesleki 
haklarının korunması için daha evvel Ekono
mi Bakanlığı bir tasarı hazırlamış ve Büyük 
Meclise sunmuştur. Bu tasarı, muhtelif ko
misyonlarda tetkika tâbi tutulmuş ve en son 
Ekonomi Komisyonuna verilmişti. Komisyon
ca evvelâ bir su komisyon teşkil edilmişti 
Su Komisyon mevzuu tetkik ederken Büyük 
Meclis seçime karar verdiği için bu tasarı ka-
dük oldu. Şimdi tekrar Yüksek Meclisinize 
gelmesi için lâzım gelen muameleye Bakanlık 
tevessül edecektir. Tasarı kimya işlerinde esas
lı kimya formasiyonu olan elemanların çalıştırıl
ması mecburiyetini hedef tutmakta ve böylece ve 
başka hükümlere meslekî haklarının korun
ması gaye olarak güdülmektedir. Bunların 
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haricinde Ekonomi 13akanlığı zaviyesinden alı
nacak başkaca bir tedbir mütalâa etmemekte
yim. Mâruzâtım budur. 

CEMÎL SAlD BABLAS (Gazianteb) — E-
f endim, kimyagerler hakkında Ekonomi Bakanı 
lâzım gelen izahatı verdi, kendilerine arzı teşek
kür ederim. 

Fakat daha ziyade, memlekette kimya sana
yii kuruluncaya kadar, ortalıkta bir realite mev
cuttur, bugün kimyagerler cemiyetinin iddiası-

1948 O : 1 
na göre 1000 kimyagerden 300 ü açıktadır. Millî 
Eğitim Bakanlığı Üniversite tahsili hususunda 
ne düşünüyor.' Gelecek hafta bu hususta bizi 
tenvir ederse.... Memlekette doktorlar, eczacılar 
bugün bir kurs geçirdikten sonra kimyager ola
biliyorlar, halbuki buna mukabil kimyagerler 
bir eczane açamıyorlar. Arada bir nispetsizlik, 
bir müsavatsızlık vardır. Bu hususlar hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor? Gelecek 
Çarşamba bizi tenvir ederlerse ben de sözümü 
söylerim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara. 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 
sayılı Kanımda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/224) [1 | 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okutuyorum. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı Ka

nunda değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 17 . V . 1946 tarihli ve 4802 sa
yılı Kanunun 1 rıci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için telsiz 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 ve tezgâh satınalmması maksadiyle yıllık 
ödeme 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 Bakan mm kefaleti ile faizleriyle 
birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkar
maya Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Türk - İspanyol Kliring hesabının 
tasfiyesi hususunda mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/246) \\ | 

BAŞKAN 
lere geeivoru,: 

İkinci görüşülmesidir, madde-

[1] Birinci görüşülmesi 36 ncı birleşim 
nağındadır. 

Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi hak
kında up teatisi münasebetiyle yapılan 

Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 

[1] Birinci görüşülmesi 36 net birleşim tuta-
nağındadır. 
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Bankası nezdinde mevcut bulunan Türk - İs
panyol Kliring hesabının tasfiyesi hususunda, 
4931 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Dışişleri Bakanlığı ile Ankara 'daki ispan
ya Elçiliği arasında, 8 Eylül 1947 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BxVŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tü
münü açık oyunuza sunuyorum. 

3. —- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun insansı ve Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/233) [1] 

BAŞKAN -•• ikinci görüşül mesid ir. Madde
lere geçiyoruz. 

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

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tesisine dair olan 11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1715 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Madedyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ 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. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

[1] Birinci görüşiûmesi 36 net birle§im tuta-
nalındadır, 
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yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... F,tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Belediye Kanununun 94 ncü maddesi
nin (A) fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/286) [1] 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun ivedi
likle görüşülmesi teklifi vardır. Oyunuza sunu
yorum. Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı! 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; yüksek tetkikmıza arzolunan 
tasarı Ankara Belediye Meclis Reisinin Belediye 
Meclisince intihabına mütedairdir. Hükümetin 
sunduğu raporda istanbul Belediyesinin de bu 
vaziyette bulunduğu tebarüz ettirilmektedir. Bü
tün memleketimizde Belediye Meclislerince Be-
ledİ3^e Reisi intihap edilnıiyen iki Belediye var
dır; İstanbul ve Ankara. 

Bu tasarının istinadettiği mucip sebepler, 
mevzii mahiyeti haiz değildir. Bu mucip sebep
ler prensiplere dayanmaktadır. Hükümetin 
raporunda Anayasaya uygun olacağı tebarüz 
ettirildiği gibi İçişleri raporunda da böyle bir 
usulün demokratik bir usul olacağı tebarüz eti-
rilmiştir. Binaenaleyh, hâdisede mahillî bir 
ihtiyacın iltizam ettiği bir tadil bahis mevzuu 
değildir. Bu itibarla bendeniz bunda bir müs
taceliyet görmemekteyim. (Müstaceliyet var ses
leri). Yoktur efendim. İstanbul neden aynı re
jime tâbi tutulmamaktadır? Sebep olarak İs
tanbul Belediyesinin İl özel İdaresi ile birleş
miş olması ve karar uzvu olarak bir tek mec
liste toplanmış bulunması ileri sürülmektedir. 

[1] 79 sayılı basmayazı tutanağın sov unda
dır. 

— 22 



B : 38 4 .2 
Bunların ayrılmasından doğacak hukuki vazi
yetler etrafında incelenmesi gerekiyorsa bu 
rapor 22 . XII . 1947 de tanzim edilmiş olduğu
na göre aradan iki ay müddet geçtiği halde bu 
konu İstanbul bakımından da tetkik edilmiş 
midir? Edilmiş ise tetkikatm mahiyeti nedir? 
Son durum nedir? Eğer belediye reisinin mec
lisçe intihap edilmesi lüzumu nazara almıyor
sa bu lüzum zannederim istanbul için daha zi
yade bir müstaceliyet göstermektedir. Çünkü-
îstanbul Belediyesinin iş hacmi çok büyüktür. 
İstanbul gazeteleri aylardanberi bu mevzu üze
rinde makaleler yazmaktadırlar. İstanbul Be
lediyesinin kendi reisini intihap etmesi için bir 
kanun tasarısı hazırlanmakta olduğunu öğren
dik; bu kanun tasarısının Yüksek Meclisinize 
sunulmasına intizaren bu tasarının müzakere
sinin talikma karar verilmesini rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Bütçe müzakereleri sırasın
da içişleri Bakanı, Belediye Kanununda yapıl
ması düşünülen değişiklikle İstanbul ve An
kara'daki Belediye Reisliklerinin valiler tara
fından görülmesi rejimine yakında son verile
ceğini bildirmişti. O sıralarda Ankara Beledi
yesinin intihapla seçilecek bir reisin idaresine 
bırakılması düşünülürken bu hususun İstanbul 
için neden kabul edilmediğini şahsan sor
duğum zaman şimdi mazbatada bir satırla işa
ret edildiği gibi istanbul'da Özel İdare ile Be
lediye idaresinin birbirine kaynaşmış olduğunu 
ve bunların ayrılmalarının ve hesaplarının tas
fiyesinin uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiğini 
beyan etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının mucip se
beplerini okuduğumuz zaman iki yıldır mem
lekette bütün Devlet idaresinde demokrasiyi 
ana prensip ve metot olarak kabul etmek ah
dinde olan ve bunu bir zihniyet değişmesi mâ
nasını taşıdığını ifade eden bir Meclisin iki se
nedir hâlâ zaman bulamadık ne yapalım, istan
bul işini ileriye bırakmıya mecbur olduk, de
mesi kabul edilmiyecek bir şeydir 

Mahallî idarelerin ana prensipi olan ida
ri ademi merkeziyet bu meselenin mucip sebep
lerinden birisi oluyor. Her şeyde vuzuh çok 
lâzımdır. Mahallî idarelerin ana prensipi ol
maktan ziyade artık biz göğsümüzü gere ge
re demokrasi sistemiyle idare edilen bir mem
leketteyiz diyebilmeliyiz. Bunu demedikçe, her 
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şeyde ana prensipi hâkim kılmadıkça meydana 
getirdiğimiz neticeler tam olmıyacak ve bizi 
yarın tadillerle sevkedecktir. 

Arkadaşlar, hele ikinci fıkra şayanı dik
kattir. Deniliyor ki : « Diğer taraftan idari 
vesayet makamları ». 

Arkadaşlar, demokrasi prensipinde idari ve
sayet sistemi yoktur. Demokrasi sisteminde 
murakabeyi vatandaş; siyasi haklarını kullan
makla vücuda getirir. Oradaki idari mura
kabenin hedefi Devletin Anayasa prensipleri
ni tatbik etmek zarureti ile nihayet teftiş vazi
fesinden ibarettir. Yoksa bizatihi vesayet mü
essesesi gibi telâkki etmek, zihniyette hiçbir 
değişiklik vücuda gelmediğini gösteren bir de
lildir. 

Sonra Belediye Kanununu yenibaştan göz
den geçirip de yeni zihniyete göre tadil et-
met ciheti varken yalnız Ankara Belediyesin
de mevcut heyette reislik makamının intihap
la temin etmek gibi basit ve tek bir noktadan 
dâvayı ele almak muhakak ki hatalıdır arka
daşlar. Belediye Kanununun belediyeler üze
rinde idari makamların murakabesine dair olan 
maddelerinde değişmesi lâzımgelen birçok hü
kümler vardır. 

Diğer taraftan istanbul işini sırf malî se
beplerle iki yıllık zaman varken ve bunları bir 
prensip ve zihniyet değişikliği neticesi değiş
tirmek zarureti mevcut olduğuna göre Hükü
metin hâlâ bunları malî zaruretlerle tavik ve 
tehir edilmesi cidden tenkide şayandır. 

ikinci bir mesele de arkadaşlar, valilerden 
riyaset alınıp da belediye meclislerinden mün-
tahap bir makama tevdii kâfi değildir. 
Valilerin riyasetine göre seçilmiş belediye mec
lisleri ayrı bir zihniyet içinde idare edilen meclis
ler halindedir. Arkadaşlar bana diyecekler
dir ki ; kanunda, kitapta böyle birşey yoktur. 
Meclis belediyeye hâkimdir. Kararları o verir, 
bu kararlara göre belediyeyi idare ederler. Ri
yaset makamının ötedenberi valilik otoritesi
ne istinaden yürütüldüğü yerlerde ne gibi men
fi neticeler verdiğini ve meclis üyelerinin tek 
derece ile seçilmiş olmalarına rağmen vazifeleri
ni ne kadar güçlükle yaptığını görüyoruz. Bina
enaleyh böyle bir prensip değişmesinde intiha
bın yenilenmesi de bir yoldur arkadaşlar. Ohal-
de elimize aldığımız her meselenin dört bir ta-
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rafını münakaşa ederek, toptan halletmek yo
lu varken, Belediye Kanunumuzun, demokra
siye uymıyan, Mahallî İdarelerin murakabe 
zihniyetine uymıyan maddelerini değiştirip 
bütün bir iş olarak meydana getirmek var iken, 
yalnız Ankara Belediye Reisliği makamının, 
valilikten alınıp da evvelce seçilmiş bir meclisin 
intihap edeceği bir reise tevdi edilmesi hiçbir 
zaman ilerdenberi büyük şehirlerdeki belediye 
idarelerinin başında bulunan valilerin kalmasnı-
dan doğan prensip ve icraat güçlüklerini ber
taraf ctmiyecektir. Onun için, eğer Büyük 
Meclis, demokrasiyi bütün müesseselerimiz için 
değişmez bir prensip olarak kabul ediyorsa, şu 
tadilleri, İstanbul'da Belediye İdaresine de teş
mil etmek ve Belediye Kanununun diğer mad
delerine teşmil etmek için, tasarıyı encümene 
iade edelim. Bu suretle her elimize aldığımız işi 
yarım yarım değil, arkadaşlar; memlekele fai-
deli olacak ve üzerinde tekrar münakaşa ve 
tadiller yapılmıyacak bir şekilde, mükemmel 
bir surette meydana getirelim. Yoksa arkadaş
lar, yarım yarım birtakım icraatla, eğer bu 
memlekette demokrasinin müspet prensiplerini 
ve yapıcı prensiplerini bir sistem olarak yerleş
tireceğimizi sanıyorsak aklanıyoruz. Bu hususta 
kaybedeceğimiz zaman; yarın Sekizinci Büyük 
Millet Meclisinin icraatında tenkit edilecek en 
büyük bir nokta olacaktır. Bunu, samimî ka
naatim olarak arzediyorum. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Ankara 
Belediye Reisinin intihapla seçilmeyi yoluna 
gidilmesi takdire şayan ve hepimizin memnuni
yetle karşıladığı bir keyfiyettir. Fakat arkadaş
lar, Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının tadili ile bu maksat temin edil
miş değildir. Belediye Kanununun muhtelif 
maddeleri bugünkü prensiplere ve hayatımıza 
tetabuk edemiyecek derecede aykırılıkları ihti
va ediyor. Belediyeler, malûm ual iniz Mutlakiyet 
devrinde bile halk idaresini memnuniyetle kabul 
etmiş ve tatbik etmiş mütekâmil bir usuldür. 
1271 tarihinde kurulan Şehremaneti ve 1284 ta
rihinde kurulan Vilâyetler Belediye teşkilâtı 
bugüne kadar elbette tekâmül etmiş ve rüşt sa
hibi olmuştur. Binaenaleyh söylemek istediğim 
mesele şudur ki, halk idaresine tamamiyle lâyık 
olmuş olan bu müesseselerden vesayet ve velayet 
hakkını kaldırmak lâzımdır. Bu müesseselerin 
kendi kendilerini olgun şekilde idare edeceklerine 
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hepimizin kanaati vardır. 

Size yaşıyan mevcut kanundan bir iki mad
deyi sizi sıkmamak için kısaca arzedeyiın: 

1930 tarihli ve 1580 numaralı Belediye Ka
nununun 76 ncı maddesinde Belediye Reislerinin 
senelik mesaisini arkadaşları tasvip eder veya 
etmez. Yani kifayetsiz görülen Belediye Reis
leri daha üst makamlarca, kaza belediyelerinde 
ise vilâyetçe, vilâyetleree ise Dahiliye Vekâletine 
Belediye Reisinin mesai raporu ile arkadaşlarının 
mülâhazası gönderilir. Oraları hakem vaziyetiu-
dedir. Binaenaleyh arkadaşlarının tasvip ve 
emniyetini kazanmıyau bir Belediye Reisi her
hangi bir idari makamın zoriyle yerinde tutu
lursa, bu arkadaşlarının emniyetini selbeder. E-
sasen hakemlikte vesayet hakkı da milletin 
egemenlik hakkına tearuz teşkil eder. Dahası 
var; burada hiç değilse Belediye Reisi ile arka
daşlarının mülâhazalarını tetkik eden bir makam 
vardır. Tersi hakkında misal arzedeyim; mese
lâ; Belediye ilcisi halkın reyi ile seçilir, bu seçim 
halk egemenliğinin bir timsalidir. Bu seçim eğer 
kazada ise valinin, vilâyetle ise İçişleri Bakanı
nın tasdikına iktiran etmedikçe Belediye Reisi 
olamaz. Rica ederini arkadaşlar, bir millet 
hâkimiyeti, bir irade i milliye vardır. Bu millet 
hâkimiyetiyle oynıyamayız arkadaşlar. (Sağdan 
alkışlar ve bıravo sesleri) Bunu Anayasamız 
menetmiştir ve biz bunun için bu kürsüden yemin 
ettik. (Sağdan alkışlar) Yalnız benim burada 
İçişleri Bakanlığından ve Hükümetten Beledi
ye Kanununu esas olarak ele alıp bugünkü 
prensiplerimize aykırı olan, daha vaktinizi alma
mak için izah etmediğim, muhtelif maddelerini 
meczederek bugünkü yürüyüşlrimizle mütera 
fik bir şekilde buraya getirilmesini rica ederim. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğüne ait tasarı ile, Türk -
İspanyol kliring hesabının tasfiyesiyle ilgili ta
sarı için oy vermiyen arkadaş var mı? 

BAŞKAN — Oy toplama işi bitmiştir. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; Belediye Kanununun 94 ncü madde
sinin (A) fıkrasını kaldırmak teklifi ile Ankara 
Belediye Başkanlığının Ankara Valiliğinden 
ayırtedilmesini istihdaf eden projeyi Hükümet 
teklifi üzerine İçişleri Komisyonumuz etrafiylc 
inceledi. 
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Arkadaşlarım, bugün elinizde bulunan Bele

diye Kanununun hazırlanmasında da vaktiyle 
naçizane 12 yıl emeği sebkatetmiş bir arkadaşı-

. ııızım. Ve bugün elde bulunan kanunun dörtte 
üç hacmındaki redaksiyonu naçizane elin
den geçmiş arkadaşınızım. Yeryüzünde Be
lediye Reislerinin, reislik vazifesini te-
fevvüz etmelerinin muhtelif şekilleri tec

rübe edilmiştir. Yalnız Fransa bunun 12 şeklini tec
rübe etmiştir. Bizim elimizdeki kanunda, bu kanun 
Melise iki defa teklif edilmiştir, bir defasında 
Şükrü Kaya Bey tarafından geri alınmış ve dört
te biri değiştirilmiştir. Bu değişik şekle göre 
Belediye Reislerinin reislik vazifesini üzerlerine 
almakta başlıca üç figür kabul edilmiştir. 

Birisi, müntahap reis sistemidir, k;ıidei umu
miye budur. 

Millet Belediye Meclisini seçer, Meclis de 
kendi içinden veya dışından bir reis seçer. 

îkinci şekil, mansup reis sistemidir. 
Bu da icra Vekilleri Heyeti karar verdiği 

yerlerde Belediye Reisleri mansup tur. Bu man
sup şekilde bir ufak figür daha vardır. Bu man
sup Belediye Reisliği ayrıca mansup olabileceği 
gibi bulunduğu yerin kaymakam veya valisini 
mansup kılmak şekli de vardır. 

Üçüncü şekil; İstanbul'da gördüğümüz şe
kildir ki, orada valilikle belediye reisliği yalnız 
valinin şahsında birleşmiyor, bütün teşkilâtta, 

< bütün teşkilât kademelerinde, belediyenin bü
tün icrai vazifeleri, Devletin idare mekanizma
sındaki icra vazifeleriyle birleştirilmiş bulunu
yor. Bu en son figürü ıslah edip kanundaki va-
zn asliye irca etmek hakikaten uzun tetkika ih
tiyaç messettirdiği gibi, idarei hususiye malları 
ile belediye mallarının ayırdedilmesini istihdaf 
eden yeni bir proje ile Hükümet bize geleceğini 
ifade ettiği için, biz şimdiye kadar en son baki
yesi kalmış mansup sistemden, 30 yerin vali 
ve kaymakamlarının uhdesindeki belediye reislik
lerinin ayrılmasına dair îcra Vekilleri Heyeti 
kararının ısdar edildiğini haber aldıktan sonra, 
Ankara Belediye Reisliğiyle, Valiliğinin ayrıl
masının yalnız îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
değil, ancak 94. maddedeki A fıkrasının kalkma
sı ile mümkün olacağı kararma vararak Hükü
metin tadil teklifini kabul ettik. Aza sormuşlar: 
Nereye? Çoğun yanma, demiş. Kaidei külliye; 
Belediye Kanunumuzda kabul etmiş olduğumuz 
Meclisin kendi reisini seçmesi kaidesidir. An-
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kara'da Belediye Reisliğine vereceğimiz şekli de 
bu kaideye icra ediyoruz. Bunun itiraz edilecek 
neresi olabilir? İstanbul, onu da getirecekler. 

Arkadaşlar; İstanbul Belediyesinin, ki ku-
ruluşundanberi devairi belediyenin reisliklerin
de müntahap sistem kabul edildiği vâkidir. Fa* 
kat İstanbul Şehrinin kül halinde şahsiyeti hük-
ıuiyesini, mahallî menafiini, ihtiyacatı mede-
niyesini; kavrıyan, temsil eden, ifa eden, tat
min eden icra makamı mevkiindeki, İstanbul 
Şehreminliği kuruldu kurulalı bugüne kadar ve 
Yüksek Meclisinizin himmetiyle, kanun değişti-
rilinciye kadar mansup sisteme bağlı kalmıştır. 
Bu mansup sistemin de kaldı rılmasiyle, seçim 
esasına ve Belediye Kanunumuzun kabul etmiş 
olduğu, tek kaideye gidilmesi de, Yüksek He
yetinize, Sekizinci Büyük Millet Meclisine na
sip olacaktır. 

Belediyelerimizde, Belediye İdareleri üze
rindeki, idari murakabenin sistemlerine ve da
yandığı esaslara gelince: Yüksek malûmlarıdır, 
arkadaşlarımın, şahsan, belediye reisinin üzerin
de iki sıfatı kanuniye vardır. Birisi malûm ol
duğu üzere, başında bulunduğu şehrin ve Bele
diye idaresinin, mahallî menafiinin mümessili
dir. Şehir namına söz söyler, Belediyenin tü
zelkişiliği namına mukavele imzalar, şehrin şah
siyeti mânaviyesini ilzam eder. 

İkinci bir sıfatı da; Belediye Reisi Devlet 
memurudur. İdare kademelerimizin, şehirde 
en küçüğü olan Komün kademesinde, o Komü
nün başı sıfatiyle Devletin memurudur. Devlet 
kanunlarını şehir hudutları içerisinde neşri ilânı, 
infazı belediye reisine aittir. Yüksek %hukukşi-
nas arkadaşlarımız takdir buyururlar ki, Ka
nunu Medenimize varıncıya kadar belediye 
reisine vazife verilmiş hükümleri taşıyan mevzu
atımız vardır. Belediye reisi bir bakımdan of-
ficier de l'ltatcivildir. Belediye reisi nikâh me
murudur. Bir kanun, bir şehirde belediye re
isi eliyle ilân edilmezse o kanun vatandaşların 
ıttılaına vazedilmiş sayılmaz. 

İmdi belediye reisi, Devletin memuru sıfa
tiyle Devlet teşkilâtının süper pozisyonu içeri-
smda bir kere hiyeraşik kontrola müratebe mu
rakabesine tâbidir. Devlet vezaifini yaptığın
dan, yapmadığından dolayı baştaki en büyük 
mülkiye memurunun re'sen teftişine, kontrolü
ne tâbidir. 
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Belediye reisinin reisliğe getirilmesindeki 

seçim muamelesinin tasdiki keyfiyetinde dahi bu 
mâna. mündemiçtir. Bir taraftan şehri temsil 
edecek olan adam o şehrin vekillerinin iıı'tihabi 
ile iktidara, geldiği gibi bu intihabın neticesini 
kanunu temsil eden idare makamı ve derece de
rece Cumhurbaşkanı o reisin intiha]» keyfiyeti
ni tasdik eder. Bu tasdik ona Devlet memurlu
mu sıfatını idari murakabe murakebesine tâbi 
olan, üzerindeki Devlet memuru sıfat, salâhiyet, 
hizmet vazifelerinin tef f izin i tazammun eden bir 
akitti r. 

Diğer taraftan belediye idareleri bir de ve
sayet murakabesine tâbidir. Belediyelerin büt
çeleri, vergi, resini tarifeleri yalnız mahallin 
mahallî alâkaların bağladığı ve üzerinde top
landığı bir konudan ibaret değildir. Tasavvur 
bnyrunıız istanbul'da sn veya bu belediye hiz
metlerinin tâbi olduğu tarife bütün Türkiye'nin 
fiyatlarına, hayal pahalılığına tesiri olması mel
huz mahallî alâkanın çok fevkinde bütün bir 
memleket camiasının alâkasını üzerine çekecek 
mahiyetteki konulara dayanabilir ve bunların 
bir üst. makam tarafından tasdiki idari vesayet 
murakabesini tazminim eder. Kezalik bir şehir 
idaresinin uzun senelere? şümullü büyük nispet
lerde taahhütlere, bilhassa istikrazlara girişme
si hususiyle bütçesinin senelik miktarı üstünde 
istikraza girişmesi mahallî alâkanın çok fevkin
de bir tasarrufa gittiğini gösterir, bu da bunla
rın idari vesayet murakabesi, hattâ kanuni teş
riî vesayet murakabesine tâbi tutulmasını zaruri 
kılar. 

Üçüncü murakabe şekli de yüksek malûmları 
olduğu üzere idari vesayet murakabesidir. Ma
hallî idareler yerine, mahallî alâkanın üstünde 
de olsa üçüncü şahısların hukukunu I eze eden 
herhangi bir tasarrufu, kesbi katiyet etmiş hal
de, muayyen müddet zarfında esas, şekil, mak
sat bakımlarından ve vazife ve salâhiyet ba
kımlarından kanuna aykırılığı iddia olunduk
ta, müddeti zarfında idari kaza mercileri
ne müracaat edilir ve idari kaza mercileri de bu 
şekildeki m ahalî kararları bozar. Bir memle
ketin gerek regime administratif, gerek, regime 
judiciere yoluyle Mahallî idareler üzerindeki 
şu saydığım mahiyetteki murakabelerini kur
ması ve işletmesi, Anayasa bakımından, bir 
memleketin demokratik inkişafı bakımından, 
fertle idare arasındaki münasebetlerin hukuki 
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tanzimi bakımından birinci derecede zaruri olan 
hükümlerdir, Tesislerdir. Bunlarda de
mokrasiye, Anayasaya aykırı ne gö
rülebilir? İdarî vesayet sistemi hâlâ mı 
belediyelerimizin üzerinde? Densin. Ha
yır efendim, belediyelerimizin üzerinde 
olan murakabe ancak belediyenin kendi vazife
lerine dâhil ve kanunca muayyen madde
nin kontrolünden ibarettir. Bir maddeye tahsisat 
koymuş mu ? Koy muş. Koymadığı takdirde ne lâ
zım? Onu yapmak için kendi gelir kaynakla
rının üst haddine kadar müracaat etmiş mi
dir? 

Onu re'sen yazar. Pekâlâ, kendi vazifesi
ne dâhil olmıyan herhangi bir hizmet, herhan
gi bir kalem masraf için tahsisat koymuş mu
dur? Koymuşsa onu çıkarır. İdari vesayet 
murakabesi bundan ibarettir. Belediye Mec
lisleriyle, reisleri arasında her sene reisin bir 
yıllık belediye icraatına dair okuyacağı ra
porun kifayet veya ademi kifayeti üzerine ve
rilen meclis kararları, kezalik mecliste muay
yen belediye hizmetleri hakkında reise karşı 
iradedilmiş suallere verilen cevapların tatmin
kâr olup olmaması halinde verilen ademi kifa
yet kararları ne netice verecektir? Kanunu
muz bunu tâyin etmiştir, Böyle vaziyetlerde 
üst idare makamı hakem olur, demiştir. Üst 
idare makamı keyfiyetin müzakere ve müna
kaşa edildiği celsenin zabıtlarını da beraber 
alıp tetkik eder. Kifayet veya ademi kifayet 
kararlarının mucip sebeplerini inceler. Elbet
te ki, ademi kifayet kararı almış ve hakiki mucip 
sebeplere dayanan ve milletin sevgi ve itimadı
nı kaybetmiş olan belediye reisini Hükümet 
orada sebepsiz olarak niçin tutsun efendim?. 

Şimdi, farzedelim ki, tutar : tutarsa onu 
tutan adam kimdir1? Ya derece derece validir 
veya merkezdir. Nihayet bu şekilde bir tu
tulma bize burada bu belediye işlerinin, Bele
diye Kanununun tatbikmdan Yüksek huzuru
nuzda mesul olan arkadaşımız içişleri Bakanı-
mızdır, Hükümetimizdir. O, niçin tutulur, 
niçin tutulmaz, keyfiyetinde, o zaman Meclis 
murakabesi, siyasi murakabe yolu ile onu bi
zim burada kontrol etmemiz pekâlâ mümkün
dür, kabildir, Anayasa 'ya da uygundur. 

Aksi takdirde şu veya bu kombinezon ve 
tertiplerle muayyen bir devre için seçilmiş olan 
belediye reisini orada bazı tertiplerle dü-
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sürmeyi istihdaf eden bir mekanizmanın hiç 
kontrolsüz, kanun bakımından hiçbir takyide 
mâruz kalmadan vızır, vızır işlemesi lâzım ge
lir ki, bunu Yüksek Meclisinizin de tasvip 
edeceğine kanaat etmem. Bunun nazari fay
dası da yoktur, hukuki, kanuni faydası da 
yoktur, arkadaşlar. Dediğim şekilde, bizde 
meselâ valiler de Meclisi Umumi kararlarının 
infazı ile mükellef, vazifedar arkadaşlardır. 
Onlar da bir yıllık icraatından gelir, meclise 
hesap verirler. Vilâyet meclisi umumileri de 
neticede üçte iki çoğunlukla izahnamenin ki
fayetine karar vermek mevkiindedir. Üçte iki 
ekseriyet hâsıl olmazsa ne olur? Hâsıl olmazsa 
ne olacağını bizim İdarei Vilâyat Kanunu yaz
maz. Garip bir şeydir. Meclisi umumi karar 
zabıtları ve evrakı reisi saninin imzasiyle Da
hiliye Vekâletine gönderilir. Gönderilir, fakat 
Dahiliye Vekili hakem olur diye, Hükümet hâ
kem olur diye bir kayıt, bir hüküm yoktur. 
Vazıı kanun buna ihtiyaç görmemiştir. Çünkü o 
valiyi azletmekte, nasbetmekte zaten Hükümetin 
elindedir. O bakımdan İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle böyle bir zabıt, evrak muhteviyatına 
muttali olan Hükümet gereken muameleyi yapar 
farzolunur. 

Beriki şekle gelince; dediğim gibi aksi tak
dirde belediye işlerinde vazifei icraiyede hiçbir 
veçhile istikrardan eser kalmaz. Ve belediye rei
sinin dediğim gibi meclisin hakikaten itimadını 
kaybedecek derecede görevini iyi yapmamış oldu
ğu tesbit edilirse üst makamın bu hakemlik vazife
sini, kanunun kastettiği çerçeve dâhilinde yapa
cağı itimat etmemiz lâzım olduğu kanaatindeyim. 

Müsaade buyurursanız, belediye idareleri
nin ve şahsan reislerinin sıfatları, salâhiyet
leri, hizmetleri ve tâbi olduğu türlü idari kon
trol şekilleri ve neticei kanuniyeleri hakkmda-

-daki bu izahtımdan sonra, Ankara Belediye
sinde de, tıpkı Adana, Sivas Belediyesinde ol
duğu gibi bu sıfatların, bu hizmetlerin, bu sa
lâhiyetlerin, bu idari kontrolün aynı şekilde 
işliyeceğini ve Belediye Kanunumuzdaki ana 
kaide, Adana Belediye Başkaumın ve onun teş
kilâtının ve onun başındaki icra mesuliyet ma
kamının aynı sisteme tâbi tutulduğu ve Yüksek 
Meclisiniz de; bu esası takdir tabiî Heyeti Ali-
yenize aittir, fakat bendeniz Yüksek Kamuta
ya kendi şahsi kanaatimi arzediyorum; memle
ketin diğer yerlerinde olduğu gibi mahzurlu gö-
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rülnıeıniş olan bu şekil bizzat Cumhuriyet Mer
kezi olan Ankara 'da da şöyle böyle 1923 tenberi 
devam etmiş mansup şehreminliği ve valilikle 
birlikte Belediye Reisliği şekline son veren ve 
ana kaideye giden normal esaslı bir belediye 
hükmü olarak tedvinine Yüksek Heyetinizin de 
taraftar olacağına inanım vardır. Karar Yük
sek Kamutayındır. Kanunun aynen kabulünü ar/ 
ve rica ederim. 
* BAŞKAN — Emin Halim Ergim. 

KMlN HALİM ERGUN (Ankara) — Anka
ra Belediyesinin kendi Reisini seçimle getirme
si esasını istihdaf eden tasarının müzakeresi ve
silesiyle itirazda bulunan bir iki arkadaşımın 
noktai nazarlarına karşı görüşlerimi arz için 
huzurunuza çıktım. 

Esas cevaplarımı arza geçmeden evvel bu 
kanunun ihzar ve Kamutaya takdimi vesilesiyle 
hemşerilerimin duyduğu sevinci ve şükran his
lerini belirtmek isterim. Bu arada Partimin, C. 
H. Partisinin memlekette demokrasi esaslarını 
kurmak için hiçbir noktayı ihmal etmediğini ve 
buna uymıyan kanunları her zaman değistinnek 
için âzami gayret sarf ettiğini görmekten müte
vellit şahsi sevinçlerimle beraber bu eser ve de
lili de selâmlamakla bahtiyar olduğumu da ifa
de etmek isterim. (Sağdan alkışlar). 

Sayın arkadaşlar; kanunun müzakerenin 
İstanbul Belediyesinin de aynı vaziyette ıslahı
nı temin edecek şekilde hazırlanmasına kadar 
taliki yolunda Salomon Adato meslektaşımın 
noktai nazarına iştirak etmiyorum. İstanbul 
Belediyesinin vaziyeti ve İstanbul Şehir Mec
lisinin vaziyetiyle Ankara Belediye Meclisinin 
vaziyeti birbirinin aynı değildir. Ankara'da 
malûmu âliniz olduğu veçhile Belediye Meclisi 
ve Genel Meclis ayrı ayrıdır. İstanbul 'da bu iki 
Meclisin ikisi de birarada ve Şehir Meclisi ola
rak vazife görmektedir. Ankara Belediyesi ile 
özel İdarenin hükmi şahsiyetleri ve emvali 
ayrı ayrıdır. İstanbul'da ise bu emval birleşik 
vaziyettedir. Hiç şüphesizdir ki, benim demin 
esaslarım alkışladığım ve selâmladığım kaideye 
göre İstanbul Belediyesinin de vaziyeti 
diğer belediyeler ve şimdi kabul edile
cek şekilde, Ankara Belediyesi gibi bele
diye reisini kendisinin seçmesi esasını ka
bul etmekte zaruret vardır, ve bu lâzım
dır, ancak bunun ve idari tasfiyelerini hal ve in
taç edinciye kadar bugün kolayca yapılması 
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mümkün olan şeyi yaparak Ankara Şehrinin 
bu yeni vaziyetini geciktirmekte isabet olmadı
ğını zannederim takdir* buyurursunuz. 

Diğer bir arkadaş; Ankara Belediye Meclisinin 
yanlış anlamamışsam valinin belediye reisi olması 
esasına göre seçildiği için bunların Belediye 
Meclisinde vazife görmekte müşkülât çektik
lerini ifade ettiler. Ankara Belediye Meclisine 
seçilmiş olan lıemşerilerimiz ve arkadaşla fi
miz tamamen milletin serbest seçimine istina
den, belediye reisi kim olursa olsun, hem-
şerilerin belediye işle tine mütaallik hususlar
da tenkitlerini ve vazifelerini esaslı bir surette 
yapmaktadırlar. Bunların seçimlerinde bele
diye reisinin mansup vali olması hiçbir zaman 
düşünülmediği gibi, bunlar vazifelerini görür
ken reisin şahsiyeti üzerinde de biran durmı-
yarak kemali serbesti ile şehre ait vazifeleri 
yapmakta teredüt etmemektedirler. Bu Mecli
sin seçeceği belediye reisinin de Başkente ve 
kendi meclisine lâyik olarak belediye vazife
lerini yapacağına itimat buyurmanızı rica ede
rim. Bu bakımdan tasarının Komisyona geri 
çevrilmesi yolundaki talebin de doğru olmadığı
nı arzetmk isterim. 

Diğer hususlara ait mütalâada bulunan Dr. 
Hikmet Fırat arkadaşımın mütalâalarını sem
pati ile karşıladım. Onun güzel fikirleri üze
rinde münakaşa yapmak, konuyu tetkik etmek 
mümkündür. Ancak bu mevzu yalnız Ankara 
Şehrini alâkadar etmeyip Bütün Türkiye Bele
diyelerini alâkadar eden bir mevzudur. Bu ba
kımdan zamanı geldiği vakit yahut böyle bir 
teklifle karşılaştığımız zaman bu münakaşaları 
yaparız, kendileriyle birleşeceğimiz noktalar 
vardır. Ama bu mütalâalar bu kanunun mü
zakeresini ve kabulünü geciktirmem elidir. 

Heyeti Celilenizden istirhamım bu kanunun 
kabul edilerek Ankara Şehrine ve Ankara Be
lediye Meclisi azalarına kendi reislerini kendi
lerinin seçme hakkını bahşetmenizdir. Hem-
şerilerimizin ve vatandaşlarımızın sevincini ve 
teşekkürlerini tekrar ederim. (Bravo sesleri). 

ŞAKÎR UMA (Sivas) — Arkadaşlar, vak
tinizi üç, beş dakika işgal edeceğim. Fakat her 
vakit cesaret etmediğim için beni mazur görece
ğinizi ve müsamaha ile karşılıyacağınızı ümide-
dedirm. 

Ben, Ankara'ya iptida 10 sene evvel gel

miştim, bundan sonra birkaç defa muvakkaten 
geldim, gittim, son intihaptanberi de aranızda 
bulunuyorum. Burada bulunduğum zaman, her 
ne vakit Ankara Belediyesi mevzuubahsoldu ise 
her defasında bende gayritabiî bir sual varit ol
du, kendi kendime. Bu sual belki de yersiz
dir. Ve bu açıklamamı lüzumsuz görecek olan 
arkadaşlar da vardır. Fakat bende bir ukde ha
linde olduğu için bir mülhakatlı gözüyle gördü
ğüm için burada açıklamak hususundaki irade
me galebe çalamadım. Binaenaleyh açıklıyorum; 
Ankara'da Belediye var mı? Sualim budur. 
Acaba bunun sâiki nedir? Kanunlardan bahset-
miyeceğim. Arkadaşlarım kanunlardan bahset
tiler. Ankara Belediyesi, Belediye Meclisi, Be
lediye İntihap Kanununa tevfikan seçilmiştir. 
İsterse belediye reisi vali olsun, isterse içinden 
seçilen birisi olsun, o İntihap Kanununa tâbidir. 

Sâiklerinden diğer bir iki meseleyi de arzede-
ceğım. Şurada, üç - dört yüz metre mesafede 
bir meydan vardır. İtfaiye Meydanı. Bu mey
danın asıl ismini söylemeye lüzum yoktur ve 
Merkezi Hükümetle mütenasip görülmiyerek is
mi değiştirilmiştir. (Gülüşmeler). Meydanın 
öbür tarafında Gazi Lisesi ve avlu duvarları. 
bu tarafında Belediye Tephirhanesi, Karyağdı 
Kümbeti ve Belediye Tephirhanesine nıülâsik olan 
ve tabelâsı iyice okunamıyan yine belediyeye ait 
bir bina vardır. Belediye binalariyle Gazi Li
sesinin arasındaki açıklık hayvan arabalarının 
toplanmasına terkedilmiştir. Zemin tanzim edil
memiştir, birçok çukurlukları ihtiva etmekte
dir. Gazi Lisesi duvarının arka ı ara fi ve Be
lediye Tephirhanesi duvarının uç tarafı, orada 
birçok insanların ayakta tebüvvül etmesine tah
sis edilmiştir. Tahsis edilmiş diyorum, çünkü 
tahsis edildiğinin şahit ve ispatı Belediye ora
ya arasıra kireç döküyor. Bunun için de bir te
sisat yoktur, duvar dibidir. Memlekette kolera 
ve tifo gibi türlü salgınlara karşı yer yer aşılar. 
serumlar yapıldığı halde bu müzahrafat yığını
nın bir metre yakınından 7 - H metre etrafına 
ka.'lar yol üzerinde her türlü yaş meyva ve sebze 
salısında beis görülmüyor. Bu vaziyeti ta ilk 
geldiğim sıralarda orada oturan bir arkadaşımı 
ziyarete gittiğim zaman görmüştüm. Bu defa 
geldiğimde öğrendim; o arkadaş bunun önüne 
geçmek için Belediyeye birçok müracaat yaptığı 
halele muvaffak olamamış ve evini satmak mec-

| buriyetinde kalmıştır. Tabiî herkes evini satıp 
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çekilemez. Merakımı mucip oldu, ilgili bazı ze
vatla görüştüm. Aacaba Belediye muvakkat te
sisat yaparak buradaki bu müzahrafat ve taaf-
t'ünün önüne geçse, dedim. Bana verilen cevap
ta dediler k i ; Belediye ilerde burada büyük te
sisat yapacaktır. Bu tesisat yapılmcıya kadar 
muvakkat masraf yapmaya lüzum görmüyor. 
Eğer bu cevap vâki ise, eğer bu söz doğru ise, 
doğrusu hayret etmemek elimden gelmedi. Çün
kü Belediye varidatı memleketin sıhhat ve neza-
feti uğruna israf edilmemek suretiyle ne kadar 
sarfedilirse hiçbir zaman acınmamalıdır. 

Sonra arkadaşlar, şehirde pek çok seyyar 
satıcı vardır. Bunlar sabahleyin güneş doğma
dan daha evvel mahalle aralarına düşer. Çıkar
dıkları bin türlü nağme ile müterafik olarak at
tıkları acayip nara ve sayhaları, her kapının 
önünde tekrarladıkları cihetle, bilhassa dar so-
kaklı mahallerde oturanlarda rahat ve huzur na
mına bir şey bırakmazlar ve bundan kimse mu
hatap olmaz. 

Sonra arkadaşlar; bazan yolum İtfaiye Ga
rajının önüne tesadüf ederdi, orada efradın gi
yiniş vaziyetine ve makinelerin duruş vaziyeti
ne bakarak bunların memleketin ihtiyacına göre 
tanzim edildiğini zannederek kendimde bir mem
nunluk duyardım. Son,1 Millî Eğitim Bakanlığı 
binasının yangınında görüldü ki, bu aletler de 
memleketimizin ihtiyacı ile mütenasip bir şekil
de tanzim edilmemiştir. Binanın çatı kısmın
dan başlıyan alev zemin katma indirilinceye ka
dar söndürülemedi. O vakit aklıma bir şey gel
di. Maazallah memleketin başka bir yerinde 
başka bir yangının daha zuhur ettiğini farzetsek 
acaba halimiz nereye varır? Elimizi ovalamak
tan başka bir çare olmadığı kanaatine vardım. 

Arkadaşlar; son zamanlarda memlekette yi
yecek satan bazı yerlerin sıhhi teftişine girişilen, 
büyük salon ve lokantalarımızın teftişi esnasın
da bunların yemek pişirilen yerlerinde hamam 
böceklerine, teldolaplarında yüzlerce sineğe, tuz-
kutusu ve diğer kaplarında ise sinek ölülerine 
raslanılmış, bunlar Belediye Encümenine ve
rilmiştir. Teftiş yapılırken bu salon müstah
demleri kendilerinin siyasi ve içtimai yüksek ze
vatın yemeklerini yapmakta olduklarını söyli-
yerek teftişi yapanları da tesir altında bırak
maya kalkmışlardır. Bunları arzetmekten mak
sadım; Ankara'da Belediye Kanununun, şimdi
ye kadar her yerdekinden daha az tatbik olun-
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! maşıdır. Yaya kaldırmıların üzerinde satış, 

sergilerinin açılması; taksi arabalarının çekilme
si, şoförlerin müşteri celbi için lüzumsuz yere ve 
fazlaca korna çalmaları... Bunlar ahvali âdiye-
dendir. 

Bunları arzetmekteki maksadım şudur; bun
ları hariçten görenler nasıl görüyorlar? Onu da 
düşünmeye lüzum görmedim. Yalnız mülhakat
tan gelmiş olmak itibariyle burasının başka yer
lere nümunei imtisal olması icabettiği noktasın
dan işi ele almak istedim. Bugün herkesin gözü
nü üzerinde bulundurduğu Ankara'nm binbir 
türlü entrikalara sahne olması ihtimaline karşı 
çok müteyakkız olması lâzımgelen zatın uhdesi
ne bir de Belediye Reisliği vazifesi tevdi edilir
se tabiî belediye işleri böyle mühmel kalır. 
Onun için bu lüzumu hissederek şu kanunu se\r-
kettiğinden dolayı Hükümete ne kadar teşekkür 
edilse yeridir. 

Yalnız şurasını işaret etmek isterim ki; bele
diye reis muavinlerinin Bakanlık kadrosunda 
kalmasında belki fayda görmeyeceğiz bilâhara 
tetkik etsinler. 

Sözüme nihayet verirken yeni intihap edile
cek reisin pek çok intizamsız, insicamsız, inzibat
sız kütle ile de karşılaşacağı ve bunlarla disip
linli bir surette çalışma mecburiyetinde kalacağı 
için bir gün kendi teşkilâtını yapmak müyesser 
olur ve çalışmaya başlarsa kendilerine metin 
adımlar, kuvvetli azim ve irade ve çok büyük 
sabır ve tahammül temenni eder ve Hükümete bu 
tasarıyı Meclise getirdiğinden ötürü teşekkür 
ederim. 

SENlI l t YÜKTEN (istanbul) — Sayın Mil
letvekilleri, Blediye Reisliği ile idare âmirlikle-
riniıı bir kişinin uhdesinde olmasının seneler 
denberi ne kadar mahzurlu olduğunu, belediye 
ile alâkalı olan veya belediye ile işi olan kimse
ler çok iyi takdir ederler. Hükümetin, belediye 
reislerini idare âmirlerinden ayırma tasarısını 
Meclise getirdiğinden dolayı kendilerine teşek
kür etmemekliğime imkân yoktur, bunu hay
ranlıkla karşılarım. 

Ancak Yüksek Meclisinizi şu kanun meşgul 
ederken, İstanbul Belediyesinin idare amirliğin
den ayrılmasının daha bir, iki, üç ay sonraya bı
rakılmasının doğru olmıyacağı kanaati ile huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Mademki, buı-M-
dan böyle bir kanun çıkıyor, Ankara Belediye 
sine teşmil ediliyor, bunun İstanbul Belediyesine 
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<le teşmilini rica ediyorum. Eğer İstanbul Be
lediyesi ile Özel İdareler arasında yapılacak ve 
görülecek hesaplar varsa bu hesaplar yine 2 - M 
ayda görülebilir. Bu kanun çıkarken, İstanbul 
Belediyesine de teşmilini, bilhassa İstanbul Mil
letvekili sıfatı yi e sizlerden istirham ediyorum., 

BAŞKAN -— Fuad Hulusi Demirelli. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) 

- - Muhterem arkadaşlar; bu gelen tasarı, esas 
itibariyle demokratik ve mâkul bir şekle doğru 
bir adım sayılabilir. Fakat kifayetsizdir. Ben de 
Muhterem arkadaşım Ahmet Tahtakıhç gibi bu 
Belediye Kanununun birçok daha başka hüküm
lerinin demokratik ve mâkul olmadığı kanaatin
deyim. Bariz bir misal; bugünkü kanunda söy
ledikleri madde, bir belediye meclisi, reisinin 
meclis kararlarını iyi tatbik ve infaz etmediği 
ve verdiği izahatın kâfi olmadığı kanaatini 
ekseriyetle izhar etmiş. Burada deniyor ki, üst 
idari makam hakem olacaktır. Çünkü vesayet 
hakkı vardır. İşte bu ne demokratiktir, ne de 
mâkuldür, ne de müşkülü halleder. Demokratik 
değildir, çünkü beldenin işleri, belde halkına, 
seçmenlerine aittir ve onların seçtikleri meclisin 
intihap ettiği reis, o meclisin mukarreratı dâhi
linde hareket etmeye mecburdur, onun kontro
lü altındadır. Bu kontrolü başka bir idari ma
kamın hakemliği ile ihlâl etmesi bit- demokrasi 
esaslarına uygun değildir. Fakat acaba mesele 
yi ve çıkan güçlüğü halletmiş olur muH İdare 
makamı farzedelinı ki; ekseriyetin kararına bak-
mıyarak reisi haklı görmüştür, reisin maka
mında kalması fikrinde bulunuyor, hakemliğini 
bu suretle kullanıyor. Şimdi bir tarafta bu 
suretle mevkiinde bırakılmış olan reis, karşı ta
rafta da onu murakabe eden meclisin ekseriyeti. 
Bunlar birbirlerine karşı vaziyet almışlardır. 
Böyle bir vaziyette belediye meclisinin, belediye 
işlerini selâmetle yürüteceğine nasıl inanıla-
bilir? 

Peki meseleyi nasıl halledelim? Meseleyi seç
menler halleder". İdare makamına yalnız şu sa
lâhiyet verilmelidir; eğer belediye meclisinin 
ekseriyetinin seçmenlerin fikirlerine muvafık 
surette rey izhar ettiğinde tereddüt ediyorsa 
hakem olarak değil, bir tereddüt üzerine Mec
lisin feshine ve yeni seçim yapılmasına karar 
verilmelidir. İşte mesele bu suretle hallolur. 
Seçmenler hakem olur. Çünkü her şeyde hâ
kim millettir, belde işinde, belediyede o şeh-
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rin halkı ve onlardan seçmenlik vasfını ve hak
kını haiz olanlardır. İşte yalnız ozaman böyle 
bir tereddüt halinde belediye meclisinin dağıl
ması ve yeniden reylere müracaat edilmesi, yani 
yeni seçim yapılması kararlaştırılır. Yoksa ben 
hakemim, ekseriyetin sözünü dinlemiyorum di
yerek valinin, belediye reisi yerinde kalacaktır, 
demesi doğru bir hareket olmaz. Çünkü ekseri
yet onunla beraber gitmiyor ve her zaman onun 
icraatına muhalefet edecektir. Bunu nazara 
alnı ayıpta, âdeta i.şi sekteye uğratmak, seç
menlerin hakkını tanımamak olur. Meclisin 
yeniden seçilmesi halinde ve işte ozaman yeni 
seçim neticesinde aynı karar verilirse, reisin 
behemehal mevkiinden çekilmesi icabeder. 

Müşkülât bu suretle halledilebilir ve demok
ratik esaslar bu suretle yerine getirilmiş olur. 
Onun için yine ben de diyorum ki, isticale lü
zum yoktur. Belediye Kanunu böyle birtakım 
hükümleri havidir. Bu hükümler birer birer in
celenmeli, demokratik esaslara ve mâkul pren
siplere irca edilerek ıslah edilmelidir. Ozamana 
kadar da İstanbul için tasavvur edilen teşkilât 
ve aynı zamanda tasfiye, işi yapılır, bütün iş
ler birarada görülür, hem Ankara'da, hem İs
tanbul'da Belediye Reisleri müstakil olur, vali
den ayrılır. Müstakil diyorum ve bu tâbirde 
ısrar ediyorum. Çünkü belediye meclisi istik
lâline sahip olmalıdır. O şehrin belediye işlerini 
halletmek, halkın menfaatine göre idare etmek, 
seçmenlerin itimat ettikleri bir heyete aittir. 
Yoksa, valiye ait değildir. 

Burada birşey daha söylendi. Ben zaten onun 
aleyhindeyim, belediye meclisleri birtakım mun
zam resimlere karar verebilir. Bugün bu .sa
lâhiyeti haizdir. 

Bu salâhiyetin taksiri ve yalnız esas itibariyle 
kanunun kendilerine göstereceği bazı madde
ler ve nispetler içinde kalmak üzere mahdut bir 
salâhiyet verilmesi icabeder. İşte o salâhiyet 
mevzuubahis olduğu zaman o salâhiyeti kullan
madan dolayı Büyük Millet Meclisine itiraz edile
bilmeli, Dilekçe Komisyonuna gelebilmelidir. Di
lekçe Komisyonunun kararları hakkındaki usulü 
biliyorsunuz. Şayet itiraz vâki olursa Yüksek He
yetiniz meseleyi halleder. 

Yoksa, istedikleri gibi resim tezyit etmek, es
nafı tazyik etmek, cezaları artırmak salâhiyet
lerinin zaten mutlak olarak belediye meclislerin
de bu. vüsatta bırakılmasına taraftar değilim. Bu 
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demokrasi esaslarına ve Anayasa prensiplerine 
de uygun oJmaz. 

Arkadaşlar görüyorsunuz ki, bunda birçok 
noktalar vardır. Ben de Ahmet Tahtakılıç arka
daşımın dediği gibi bunun müzakeresinin tehi
rini ve kanunun tadil hakkında yeniden bir tasarı 
getirilmesini, İstanbul meselesinin de birlikte lıal-
ledilüp hepsinin bir arada oörüşülnıesiııi sizden 
rica ediyorum. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) Aziz ar
kadaşlarım ; Akif Eyidoğan arkadaşımızdan 
sonra, bu alanda konuşmak istemezdim. Sala
hiyetli arkadaşımız konuyu bütün çıplaklığı ile 
önümüze serdi. Fakat konuşma devam etmek
tedir, ilmine kıymet verdiğini K'uad ' Hulusi 
arkadaşımız da konuştular. Muayyen tâbirlere 
hakiki mânalarını vermediler veya vermek is
temediler. Tahtakılıç arkadaşımız da aynı 
alanda konuştu. Yani merkeziyet, ademi mer
keziyet, idari vesayet tâbirlerine ilmin verdiği 
mânayı bir tarafta bırakarak indî mânalandırr 
dılar. Demokrasi, demokratik esaslar, usuller
le izaha kalkıştılar. Merkeziyet kabul edilir de 
orada yine demokrasi vardır; ademi merkezi
yet sistemi kabul edilmiştir de orada demokra
si yoktur. Bunlar uihayet tarihin ve ilmin 
verdiği mânalar içinde apaçıktır. Osmanlı 
devrinin bidayetinde ademi merkeziyet usulü 
vardı, derebeylik mevcuttu. İşte siyasi bir 
ademi merkeziyet. Orada demokrasi mi var
dı ! Bu, demokrasi esaslarına uyar mı? Şu hal
de merkeziyet, ademi merkeziyet sistemlerine 
hakiki mânalarını vererek konuşmakta mem
leket ve nihayet alacağımız karar bakımından 
fayda mülâhaza ederim. 

İdari vesayeti âdeta başka türlü tefsir ve 
izah ettiler, idari vesayet, demokratik esasta 
yürüyen memleketlerin kanunlarında yenilmiş 
hukuki bir müessesedir. İdari vesayet dediği
miz zaman saltanatı, bir heyulayı, bütün hür
riyetleri çiğniyen bir dev gibi tahayyül et
meye lüzum yoktur. 

Ahmet Tahtakılıç arkadaşımız konuştuktan 
sonra kütüphaneye çıktım. Sıddik Sami Bey 
arkadaşımızın muazzam eserinde, idari vesaye
tin mânası nedir diye baktım. Çünkü Tahta
kılıç. arkadaşımız bu şekilde konuşunca kork
tum. acaba kendi telâkki ettiği gibi mi diye 
anlamak-istedim. İşte Sıddik Sami Bey konu-
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şuyor. Kitabından aldığım satırları okuyo
rum : 

(idari ademi merkeziyetin en mühim mah
zuru Devitin birliğini ve hizmetlerinin görül
mesinde aranılacak insicamı ihlâl edebilmesi
dir. Merkezin ademi merkeziyet idareleri 
üzerindeki murakabesini, idari vesayet denilen 
hukuki bir vasıta ile temin eder. Şu halde 
idari vesayet, merkezin ademi merkeziyet ida
relerini icra kararlarını ve idari fiil ve hare
ketlerini murakabe etmek ve bu kararlan 
bozmak salâhiyetidir). 

Görülüyor ki, ademi merkeziyette ifrat ve 
tefrite giderseniz tehlikeli- görülür. Halbuki, 
Devlet maknnizmasınıu verimli işliyebilmesi 
için şartı esasi insicamdır. Ademi merkeziyet
teki ifrat bu insicamı bozar. Gene demokrasi 
esaslarına uygun bir şekilde bu husus nasıl dü
zenlenebilir? Bunun üzerimle idari vesayet de
diğimiz tam mânasiyle demokratik bir müesse
se meydana getirilmiştir. Devlet, hayatiyeti 
için lüzumlu olan kanuni, hukuki bilgi sağlı-
yacak idari insicamı temin edici ademi merke
ziyet idareleri üzerindeki murakabesini idari 
vesayet denilen hukuki bir vasıta ile temiı, 
eder. Şu halde idari vesayet, ademi merkezi 
yet idarelerinin icara kararlarını fc'iil ve hare 
ketlerini murakaba ve bu kararları bozma sa
lâhiyetinden ibarettir. Niçin çıkmıştır bu mü 
essese? İnsicamsızlığı önlemek için. Bunu, anti
demokratik diye vasıflandırmasını bilhass ı 
ilmine kıymet ve önem verdiğim I^uad liıılû: i 
Deınirelli arkadaşıma yakıştıramadım, çok 
sevdiğim, politikada çok hassas olan Tahtakı
lıç arkadaşımızdan ilmî ıstılahlarda da aynı 
hassasiyeti göstermesini beklerdim. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — (içişleri Bakanına hitaben) 

Söz almış iki arkadaş daha var. Sonra mı s ">z 
istiyorsunuz şimdi mi? 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNlR TIÜSRLY 
GÖLE (Erzurum) — Bendeniz izah edersi m 
arkadaşlarımı tatmin edeceğimi zannediyo
rum. 

Sayın arkadaşlarını, İçişleri Bakanlığı Büt
çesi müzakere edilirken bendeniz mahallî id {.re
lerimize yepyeni bir istikamet vermek kararında 
bulunduğumuzu ve binaenaleyh yeni bir Bele
diye Kanunu hazırlamak için etüdler yapmakta 
olduğumuzu arzetmiştim. Bu maruzatım d hi-
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ünde icabeden etüdler yapılmaktadır. Memle
ketimizin bünyesine ve takip etmek istediğimiz 
demokratik rejimlere tam mânasiyle muvafık bir 
kanunu huzurunuza sunmuş olacağız. Binaen
aleyh arkadaşlarınım bu kanun sunulduğu zaman 
etraflı ve ihatalı olarak münakaşa etmeleri el
bette yerinde olur. Bu sebeple müsaade ederseniz 
teferruata ait cevap vermiyeceğim. Kanunu ge
tirmek nasip olursa, ozaman konuşularak ona 
göre istikamet verilmesi elbette daha hayırlı 
olur. 

Virıe hatırlarsınız ki, Sayın Başbakan muh
telif konuşmalarında, belediyelere yeni bir is
tikâmet vereceğimizi; idare âmirlerinin uhde
sinde bulunan belediye reisliklerini ayıracağı
mızı Hükümet namına ifade buyurmuşlardı ve 
biz bu ifadenin neticesi olarak birçok şeyler yap
mışızdır. İstanbul ve Ankara dâhil olduğu 
halde 68 vilâyet ve ilçede müşterek bulunan be
lediye ve idare amirliklerini birbirinden tama
men tefrik etmişizdir. Ve bugün de Ankara'
nın, Ankara Belediye Reisliğinin Valilikten ay
rılmasını temin edebilecek bir tasarıyı huzuru
nuza surmıuş bulunuyoruz. Biz de samimiyetle 
arzu ederdik ki; Ankara ve İstanbul'u müşte
rek olarak bir kanunla huzurunuza getirelim. 
Fakat buna maddeten imkân bulamadık. Malû
mu âlinizdir ki; bir müessesenin aksamadan ve 
muntazaman çalışabilmesi için birtakım hareket
ler yapmak ve o müeseseniri çalışmasını sağlı-
yabilecek tedbirleri almak ve ona göre bir isti
kamet vermek icabeder. Aksi takdirde iki mü
essesenin de işliyebilmesi gibi büyük bir mahzur 
5ve kargaşalık karşısında kalınabilir. O itibarla
dır ki, İstanbul'u tehir etmek mecburiyet ve 
zarureti karşısında kaldık. Bu, o demek değil
dir ki, İstanbul Belediyesi Vilâyetten ayrılnn-
yaeak. Hayır ayıracağız. Fakat ayırdığımız 
zaman, her iki müessesenin de muntazam bir 
halde çalışmasını sağlıyacak vasıta ve imkânları 
elde ettikten sonradır ki, ayıracağız. Onun 
için müşterek mal sahibi bulunan İstanbul Bele
diye ve özel İdarelerinin bu mallarını ayırmak 
ve bu iki müesseseyi de işler bir hale getirmek 
vazifemizdir. Bu iş üzerindeyiz ve zannediyo
ruz ki, bir tasfiye kanunu ile, huzurunuza gel
mek lüzumunu hissedeceğiz. Bunun da pek ya
kın bir zamanda getireceğimizi zan ve tahmin 
etmekteyim. Bu itibarla ben çok temenni eder
dim ki, Tahtakılıç arkadaşımın, Sayın Adato 
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arkadaşımın demokratik rejime atılmış bir adım 
olmak itibariyle bu kürsüden memnuniyetlerini 
beyan etsinler. Fakat böyle yapmadılar; bil
hassa, attığımız bu adımın, İstanbul ve An
kara Belediyelerinin birlikte yapılması için tehir 
edilmesini istediler. Ben, takip ettikleri hattı-
hareketle bunu uygun bulmadım. 

Yine, Sayın arkadaşım Tahtakılıç, idari 
vesayet mevzuuna temas buyurdular. Bu, ta
mamen ilmî bir meseledir ve kendileri de çok 
iyi takdir buyururlar ki, demokratik usullerle 
idare edilen memleketlerde idari murakabe her 
yerde mevcuttur ve bilhassa Fransa'da Tutel 
administratif denilen bir rejim vardır ki, tama
men mahallî idarelerde başlı başına bir prensip
tir. Biz de bunu Fransız kanunundan almışız
dır. Bu, tam mânasiyle idari murakabedir. Yok
sa vesayetin lûgavi mânası itibariyle henüz da
ha her nevi tasarrufa sahip ve malik olmamış 
idareye vesayet edeceğiz mânasına almamak lâ
zım gel ir. Ve bunu hukukçu olmaları itibariyle 
benden daha iyi takdir etmeleri icabeder. 

Bir arkadaşım, millî egemenliği temsil eden 
bir heyetin işlerinde tam mânasiyle geniş bir 
serbestiye sahip olması lâzımgeleceğini ifade bu
yurdular. 

Bendeniz o fikirde değilim. Millî Egemen 
ligi temsil eden yegâne Meclis burasıdır. Ma
hallî idarelerdeki meclisler mahallî işlere iştirak 
ve onun otonomisi bakımından işleri muntaza
man yürütmek için teessüs ve teşekkül etmiş 
bir heyettir. Binaenaleyh biz egemenlik hakkı
nı onlara tanıyanlayız. Ozaman siyasi bir 
muhtariyet mânasını ihtiva eder ki, doğru de
ğildir. 

Hülâsa olarak şunu arzedeyim ki; maksat 
ve gayemiz, doğrudan doğruya memlekette de
mokratik rejim icaplarını tamamen ve harfiyen 
tatbik etmektir. Bunu tatbik ederken herhangi 
bir müessesenin aksamasına, yahut çalışmama
sını intaç edecek hareketlerden tevakki etmeyi 
de bir vazife sayar ve biliriz. Onun için mü
saade buyurursanız Ankara için teklif ettiğimiz 
bu kanun tasvibi âlinize iktiran etsin. (Kâfi, kâ
fi sesleri.). 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Bakanın sö

zünden sonra vazgeçtim. 
(Kâfi, kâfi sesleri.). 
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ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Saym kardeş

lerim; müzakere kâfi olabilir. Fakat evvelce 
de huzurunuzda demiştim ki; istanbul beş vilâ
yet büyüklüğündedir. Yalnız evvelce arzettiğim 
zaman; istanbul, bildiğiniz veçhile, geniş bir 
vilâyettir. Zaten sözü uzatmak istemiyorum. 
Ricam, istanbul özel idareleriyle Belediyesi
nin biran evvel ayrılmasıdır. (Ayıracağız ses
leri) Bendeniz Öyle sanıyorum ki, kürsüden 
konuşulur. Arzediyorum ki, istanbul özel ida
resiyle Belediyesinin ayrılmaları için vakit hay
li geçmiştir. Biz bundan altı ay evvel aldığımız 
malûmata istinaden, bu işin altı aya kadar in
taç edileceğinden seçmenlerimize bahsettik. Ri
ca ediyorum, bu kanunun tasfiye safhası da ge
tirilsin ve verdiğimiz söz husul bulsun, istan
bul da, Aukara kadar iki idarenin bir elde bu
lunmasından mustariptir, istirham ediyorum, 
bu iş tacil edilsin. 

ABDULLAH FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, bendeniz bu mevzuda konuşmıyacağım. Fa
kat görüyorum ki, şimdi Ankara Belediyesi 
mevzuubahis oluyor. Bu müşterek idare Anka
ra'nın yoluna, duvarına çok para sarf etmiştir. 
Ancak noksanı var, bunlar sıhhi ve içtimaidir. 
Bu sıhhi ve içtimai noksanı duyurmak suretiyle 
vaktiyle biraz ihsas da ettim. Fakat gördüm ki, 
bir faydası olmadı. Ümidederim ki, yeni Bele
diye Reisi, burada kendi belediyesi için cereyan 
eden müzakeratı ihtiva eden tutanağı okuduğu za
man bir hâtıra olarak bunları öğrenmiş olur. 
Sokaklarda, bulvarlarda (pisivar) bulunma
ması medenî bir noksandır. Geceleri sinemalar
dan binlerce adam çıktığı zaman sokakların ha
lini görünüz. Yollar şimdi toprak olmayıp be
ton olduğu için akıp gidiyor, çok çirkin bir 
manzara arzediyor. 

Sonra, Ankara'da amele ve işçi hiç düşünül
müyor. Yazın, otobüse, troleybüse, nereye biner

seniz bininiz bir amele geldiği zaman onun sağında 
ve salonda bulunan adamlar derhal ayağa kalkar
lar. Hattâ sokaklarda da bu ağır taaffün hisse
dilir. Binaenaleyh çok rica ederim buna bir 
çare bulsunlar; bu işçiler ve ameleler yüzlerce 
kuruş verip hamamlarda, banyolarda yıkana-
mazlar. Binaenaleyh bunlara da hangar ve sa
ire gibi büyük bir şey yaparak, sabununu alıp 
gelecek olanlar burada 20 kuruşa yıkanır, diye 
bir müessese meydana getirilmesini temenni 
ediyorum. 
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I Temennilerim bundan ibarettir. Kendilerin

den bunu rica diyorum. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Tasarının, istanbul Belediyesi işini hallede

cek kanunla birleştirilmesi için Komisyona ia
desi hakkında bir önerge vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Belediye 

Kanununun 94 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı müzake
resinin aynı kanunun 149 ve 150 nci maddeleri
nin tadiline mütedair Hükümetçe hazırlanmakta 
olduğu bildirilen kanun tasarısının Yüksek Mec
lise sunulmasına intizaren talikma ve her iki 
tasarının müştereken tetkik ve müzakeresine ka
rar verilmesini teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Salaman Adato 

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

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Belediye Kânununun 94 ncü maddesinin (A) 
fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 94 ncü maddesinin (A) fıkrası kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
ını? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

Açıkoylarm sonucunu arzediyorum: 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü

dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
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yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısına (302) oy verilmiştir. Bunun (270) i ka
bul, (32) si rettir. Muamele tamamdır. Kanun 
(270) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye - ispanyol Kliring hesabının tasfiyesi 
hakkında mektup teatisi münasebetiyle yapılan 

1948 O : 1 
Anlaşmanın onanmasına dair kanun tasarısına 
(305) oy verilmiştir. (304) kabul, (1) rettir. 
Muamele tamamdır. Kanun (304) oyla kabul 
edilmiştir. 

Ayın altıncı Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Hal i d Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebruro Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
x\vni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Fakiho öymcn 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

Ü j 'e sayısı : 465 
Oy verenler : 302 

Kabul edenler : 270 
Oya katılmıyanlar : 155 

Reddedenler : 3 2 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri • 3 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
T^,Qjıt A İ t n n 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Ad al 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
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Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz ' 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. 1. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
liaif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Ath 
Dr. Muzaffer Canbolat 
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 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at GüUü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
.Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
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Muiısin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Basim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. »Sadi İrmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalığil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif at Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim'Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

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

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
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Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
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Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı» 
oğlu 

TUNOELÎ 
Necmeddin Sahir Sılan 
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Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Sııut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat. 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarkan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
.Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 

Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazsnoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıb'»! 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

[Oya katlimi yanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi (1.) 
Cevdet Gölet 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

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

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören (1.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 

Necdet Yücer 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah (1.) 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğua 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (1.) 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
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İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
(İl. Refet Bele (İ.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMlR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çevrekbaşı 
(t) 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan (t.) 
Hüsamettin Tugaç 
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KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay,(î.) 

KAYSERİ 
JI ayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet thsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Kara-
köylü (1.) 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(I.) 
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İsmail .Ertem (I.) 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdürrezak Satana (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran (î.) 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 

SÎNOB 
Enver Kök 

StVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel (I.) 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
T'emel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yanmbıyık 

UEFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
İsmail Ergener (t.) 
Emin Erişirgü 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza încealemdaroğta 
(t.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi hakkında mektup teatisi münasebetiyle yapılan An

laşmanın onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 305 

Kabul edenler : 304 
Oya katılmıyanlar : 152 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebruro Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruii Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğiu 
Muzaffer Akpınar 
Esat A İtan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çcliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

ismail Hakkı Uzunçarşıiı 
BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Cemil Özçağlar 
Celal Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgeri 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 

Mustafa Fehmi Gerçeke*. 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ere m 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Kasene Tl gaz 
Suheyp Karafakıoğhı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ego 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
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Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çmar 
Ekrem Oran 
Şükrü Soracoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
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KASTAMONU 

Muzaffer Akalm 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 

1948 O : 1 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
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. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirraen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsei 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mohmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yeğen a 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Inceda-
yı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkseş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

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

TRABZON 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

B : 38 4 . 2 . 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

1948 O : 1 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suııt Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 

Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
KAYSERt 

Reşit Turgut 

[Oya kahlmıyanlar] 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi (t.) 
Cevdet Gölet 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (î.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bsendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûti'i gören (1.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANKIRI 

M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantefcin 
Münir Çağıl 

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

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. tjündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağrah (t.) 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
\hmet Oğuz 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör ( t ) 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis A kay gen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (I.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki PTikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyreklnısı 
(t) . 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haj'dar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan (I.) 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Hayrullah Ürkün 
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B : 38 4.2.1948 
KIRKLARELİ 

Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Dr. Alamet ihsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Kara-
köylü (I.) 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Kâmil Üoşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

(t) 
ismail Ertem (I.) 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdürrezak Satana (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran (I.) 

NÎĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

[Açık Mille 
Aydın 
Erzincan 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
Yozgad 

O : 1 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (1 ) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Orai 
Hilmi Uran 

SÜRD 
Sabri Çeliktuğ 

SlNOB 
Enver Kök 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

Ekrem Pekcl (I.) 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyibuğlıı 
Temel U ökse t 
Ali Rıza Jşıi 
Ali Sarıalioğiu 
Muammer Varımbıyık 

URPA 
Osman Ağau 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
ismail Ergener (1.) 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
(1.) 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
leri kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtı
na alınması dolayısiyle aşağıda yazılı teşekkür tel
graflarına Başkanlıkça gereken karşılıklar veril
miştir. 

Aydın Millî Eğitim Müdürü; 
Aydm ilkokul öğretmenleri; 
Beyoğlu Taksim 45 nci ilkokul Başöğretmeni; 
Çanakkale ilkokul öğretmenleri; 

Edirne » » 
Eşme » » 
İsparta » » 
Kasımpaşa » » 
Kırklareli » » 
Göknar » » 
Kumkapı » » 
Niksar » .» 
Sarıyer Millî Eğitim Memuru 

»-•-« 



S. Sayısı: 79 
Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin (A) fıkrasının kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1 286) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 22 . XII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-961, 6 - 3286 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Belediye Kamanınım 94 ncü maddesinin (A) fıkrasının kaldırılması hakkında 1 çiğleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 1 1 . X I I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

1580 sayılı Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin (A) fıkrasındaki «Ankara Belediye Reisi, 
Dahiliye Vekâletinin intihap ve inhası ve Reisicumhurun tasdikiyle» tâyin edileceği ve aynı Ka
nunun 149 ve 150 nci maddelerindeki İstanbul Belediyesiyle i l Özel İdaresinin birleştirildiği ve 
İstanbul Belediye Reisliğini İstanbul Valisinin ifa edeceği yolundaki hükümleri aynı Kanunun 
«Belediye Başkanlarının Belediye Meclisleri taralından seçileceği» tarzındaki 89 ncıı maddesiyle 
konulmuş olan genel esasın birer istisnasını teşkil etmektedir. 

Belediye Başkanlarının secimle işbaşına getirilmeleri; bir taraftan Mahallî İdarelerin ana preıı-
sipi olan idari ademi merkeziyet ve görev ayrımının şehir ve kasabalarımızda istisnasız uygulan
masına, diğer taraftan idari vesayet makamlarının bu idareler üzerinde daha tesirli ve .tarafsız bir 
murakabe tesisine imkân vereceği gözönünde bulundurularak Ankara ve İstanbul Belediye Baş
kanlarının da diğer şehir ve kasabalarımızda olduğu gibi seçim suretiyle işbaşına getirilmeleri uy-

,gım ve zaruri görülmüştür. 
Ancak İstanbul Belediyesinin İl Özel İdaresiyle birleşmiş olması ve karar uzvu olarak tek bir 

Meçlisi bulunması; konuya bir özellik vermekte ve bu iki idarede ayırmadan doğacak hukuki vazi
yetlerin etraflı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. 

Bu itibarla İstanbul Birleşik Mahallî İdaresine ait hükümlerin bu inceleme sonucuna bırakıla
rak; bu tasarıya yalnız Ankara Belediye Başkanının seçimle getirilmesini sağlamak üzere Bele
diye Kanununun 94 ncü maddesinin (A) fıkrasının kaldırılması uygun görülerek ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 



— 2 — 
İçişleri Jtomisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/286 
Karar No. 13 

30 .1 . 1948 

* Yüksek Başkanlığa 

Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin «A» 
fıkrasının kaldırılması hakkında içişleri Bakan
lığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulu kararı ile 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı, İçişle
ri Bakanının huzuru ile Komisyonumuzda ince
lendi. 

Ankara Belediye Başkanlığının valilikten ay
rılarak, diğer illerimizde olduğu gibi Ankara'
da da Belediye Başkanının Meclisçe seçilmesini 
istihdaf eden tasarının tümü üzerinde açılan mü
zakerede Anayasamızın Mahallî İdareler için ka
bul ettiği görev ayrımı esasına daha muvafık 
ve bütün yurtta Belediyelerimiz için umumi kai
de teşkil eden seçim prensipinin son istisnala
rından birini daha kaldırmaya matuf bu tasa
rının Hükümetçe ileri sürülen mucip sebepleri 
Türkiyemizin demokratik gelişmelerinin seyrine 
uygun görülmüştür. 

Ancak, başkanlığın valilikten ayrılması ile 
Ankara'da Belediye Zabıtası Teşkilâtının duru
mu ve mercii ne olacağı keyfiyetinin de teemmü
le muhtaç görülmesi üzerine İçişleri Bakanı 
şimdiki halde belediye zabıta işleri Belediye Ka
nununun 109 ncu maddesine dayanan Bakanlar 
Kurulu Karariyle Ankara polis teşkilâtınca de-
ruhde edilmiş ise de yeni bir karar ile bunu 
ayırıp belediye zabıtası görevini ifa etmekte olan 
polis kuvvetini doğrudan doğruya Belediye Baş
kanı emrine ve yektisine tevdi eylemeye aynı 
nıaddei kantmiyenin müsait olduğunu, şu kadar 
ki maaşların 1948 sonuna kadar Devlet bütçe
sinden verileceğini, 1949 dan itibaren de bütün 
zabıtai belediye maaş ve masralarmın belediye 

bütçesine aldırılmasmın yeni Belediye Gelirleri 
tasarısının kanunlaştırılması ile sağlanabile
ceğini ve esasen zabıtanın tevhidine dair ince
lemelerin ilerlemesi ve yeni bir teklif ile gelin
mesi halinde prensip bakımından zabıtai bele
diye işlerinin de yeni teklif çerçevesi içinde yer 
alacağını dernıeyan etmiştir. Belediye başkan 
yardımcılarının durumu hakkındaki istifsar 
üzerine İçişleri Bakanı muavinlerinin durumu 
hakkında İstanbul Belediye Başkanlığının Va
lilikten ayrılmasını derpiş eden bir diğer tasa
rı da hal şeklini bulacağını ifade etmiştir. 

Bakanın her iki nokta üzerindeki izahları 
Komisyonumuzca da şayanı kabul görülerek, 
tasarı oy birliğiyle ve aynen kabul edilmiş ol
makla ivedilikle görüşülmek üzere Kamutaya 
sunulması Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

İçişleri Ko. lîaşkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

(J. Uy badın A. Tiiziin A. Eyidoğan 
Balıkesir Bitlis Bolu' 

V. Tiriloğlu M. Ertan II. §. Ada! 
İmzada bulunmadı. 

Çanakale Çoruh 
Dr. N. Çıtakoğlu Dr. C. Kazancıoğlu 

Çorum Gümüşane Kayseri 
S. Karafakıoğlu A. K. Varınca F. Apaydın 

İmzada bulunmadı. 
Siird Tokad Tokad Trabzon 

L. Yavuz K. Güreli A. G, Peke! H. Orhon 
İmzada 
bulunmadı. 

( S. Sayısı : 79 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin A fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 94 ncü maddesinin A fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakam 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T, Coşkan 

Ticaret Bakam. 
N. Gündüzalp 

( S. Sayısı : 79 ) 


	tbmm080100380017.pdf
	tbmm080100380018.pdf
	tbmm080100380019.pdf
	tbmm080100380020.pdf
	tbmm080100380021.pdf
	tbmm080100380022.pdf
	tbmm080100380023.pdf
	tbmm080100380024.pdf
	tbmm080100380025.pdf
	tbmm080100380026.pdf
	tbmm080100380027.pdf
	tbmm080100380028.pdf
	tbmm080100380029.pdf
	tbmm080100380030.pdf
	tbmm080100380031.pdf
	tbmm080100380032.pdf
	tbmm080100380033.pdf
	tbmm080100380034.pdf
	tbmm080100380035.pdf
	tbmm080100380036.pdf
	tbmm080100380037.pdf
	tbmm080100380038.pdf
	tbmm080100380039.pdf
	tbmm080100380040.pdf
	tbmm080100380041.pdf
	tbmm080100380042.pdf
	tbmm080100380043.pdf
	tbmm080100380044.pdf

