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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçöban 
hakkında üç Birleşim için Meclisten çıkarılma ce
zasının uygulanması kabul olundu-

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, kömür 
sıkıntısı sebebinin aydınlanmasına dair olan söz
lü sorusuna, Ekonomi Bakanı cevap verdi-

Sivas Kongresince seçilen' Temsil Heyeti Üye
leriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair olan Kanun ka
bul olundu' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Tem

muz, Ağustos, Eylül, ayları Kesinhesabı hakkın
daki Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru okunarak bilgi edinildi-

17 . XII . 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime, son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Soru 

1. — Van Milletvekili İbrahim Arvas'm, öğ
retimin birleştirilmesi hakkındaki Kanunun uy
gulanmasına, Türk İslâm İlahiyat Fakültesine ve 

ilkokullarda okutulacak din derslerine dair olan 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/455) (Bütçe 
Komisyonuna); 

2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/454) (Bütçe Komisyonuna); 

Önerge 
3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Dilekçe Komisyonunun 15 . XI I . 1948 ta
rihlî Haftalık Karar cetvelindeki 1505 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/122) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/455) (Gündeme); 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işartli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/445) (Gündeme); 

6. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/453) (Gündeme); 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/446) 
(Gündeme); 

8. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/447) (Gündeme); 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarıları ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/380, 452) (Gündeme); 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/379) (Gündeme); 

11. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 yıılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/439) (Gündeme); 

12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkmda kanun tasansı ve Büt-
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çe Komisyonu raporu (1/449) (Gündeme); 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/450) (Gündeme); 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/451) (Gündeme); 

15. — özel idarelerden aylık alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlı
ğı teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilme-
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sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/428) (Gündeme); 

16. —- Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi hak
kındaki 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Ka
nunun bâzı madelerinin, değiştirilmesine ve bâ
zı madedlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Geçici Komisyon raporu (1/431) (Günde
me);' 

17. — Zonguldak Maden Başçavuş Okulu ile 
Maden Teknisiyen Okulunun Millî Eğitim Ba
kanlığına devri hakkında kanun tasarısı ve Eko
nomi, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/342) (Gündeme); 

» o « 

B Î R Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

m*m 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifinin geçici bir komisyonda gö
rüşülmesi halikında Adalet Komisyonu raporu 
(5/91) 

Esas No: 2/98 
Karar No: 12 

15 . XII . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun ge
çici maddesine iki fıkra eklenmesine dair Bin
göl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in ka
nun teklifi üzerine Adalet ve Maliye Bakanlık
ları temsilcileri huzurlariyle Komisyonumuzca 
yapılan görüşme sonunda bu kanun teklifinin; 
elyevm yürürlükte bulunan adıgeçen geçici 
maddenin uygulanmasında husule gelen fark ve 
tefavüte işaretle, kanun vâzıınm istihdaf ettiği 
gayeyi temin ve telife matuf olarak Bolu Mil
letvekili Lûtfi Gören tarafından teklif ve Ma

liye Komisyonuna da havale edilerek bu 
komisyonda görüşülmek üzere bulunan ka
nun teklifiyle birleştirilerek her iki kanun 
teklifinin havale edildiği komisyonlar
dan alınacak üyelerden mürekkep bir geçici ko
misyonda görüşülmesi, konunun mahiyeti ve ha
iz olduğu müstaceliyet bakımından muvafık ola
cağı mülâhazası ile gereğinin Yüksek Kamuta
yın takdir ve tasvibine arzı Komisyonumuzca 
muvafık görülmüştür, icabına müsaade buyurul-
mak üzere keyfiyet Yüksek Başkanlığa arzolu-
nur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 
Manisa Antalya 

K. Coşkunoğlu N. Aksoy 
Erzincan Denizli 

Bu rapor 
sözcüsü 
Bursa 

A. Konuk 

Bursa 
A. Konuk 

Erzurum 
N. Küçüka A. Fırat Ş. îbrahimhakkıoğlu 
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İsparta İstanbul İzmir 
E. Güllü M. H. Gelenbeğ E. Oran 
Kayseri Konya Mardin 

S. A. Feyzioğlu H. Karagülle M. K. Bora 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; saym Feridun Fikri Düşünsel arkada
şımızın teklif ettiği kanunun tasarısı, yalnız 
yargıçlara münhasır bulunmaktadır. Halbuki 
Maaş Kanununa ek olan 4379 sayılı Kanun hü
kümleri âm ve şâmildir. Aynı zamanda bu ka
nun dolayısiyle müktesep haklarının ihlâl edil
diğinden dolayı da Dilekçe Komisyonuna başvu
ranlar, yalnız yargıçlar değil diğer bakanlıklara 
mensup olan vatandaşlar da başvurmaktadır. 

Dilekçe Komisyonu işin, bir tesis mevzuu ol
ması itibariyle bir işlem yapamamaktadır. Bende
niz bu maksatla bir kanun teklifinde bulımdumdu. 
Maliye Komisyonu da çok bariz olan bu haksızlı
ğın temadisine meydan bırakmamak üzere, bir 
geçici komisyon kurularak teklifimi, arkadaşımın 
teklifleriyle tevhit edilerek bu geçici komisyonda 
görüşülerek müstacelen çıkarılmasını arz ve rica 
ederim. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; bu teklif dolayısiyle benim de 
ıttıla ettiğim bâzı hususat vardır. Lûtfi Gören 
arkadaşımızın işaret buyurdukları gibi 4379 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 4379 sa
yılı Kanunun birinci maddesi âm ve şâmil bir 
hüküm tesis eylemişse de ikinci maddesi bu şü
mulü tahdit eylemiştir ve bu madde 3653, 3659 
sayılı Kanunlara atfen tedvin olunmuştur. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın teklifi 
yalnız hâkimleri nazarı itibara almış bulunuyor. 
Halbuki 3173 sayılı Kanuna tâbi olan Devlet De
miryolları memurları da vardır. Binaenaleyh 
bu sahada ve bu mevzuda hak sahipleri taaddüt 
etmektedir. Vaktiyle bu kanun yapılırken, ikin
ci maddede takyidi atıflar konmuştur. Bu suretle 
bir kısım daire ve müesseselerdeki memur arka
daşların hakları zayi edilmiştir. 

Geçici komisyona bendeniz de taraftarım. 
3173 sayılı Kanun daha evvel ve 4379 sayılı 
Kanun muahhar tedvin edilmiş olduğuna ve hü
kümlerinde atıflar da bulunduğuna göre bütün 
hak sahiplerinin haklarını temin edecek âm ve şâ
mil bir hüküm tesis edilebilmesi için, vaktiyle 
yapılmış olan yasama zühulü diye tefsir edebile
ceğimiz vaziyetin ıslâhı sadedinde böyle bir geçici 
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komisyon kurulması çok uygun olur. Yüksek 
i l ey etinizden bu komisyonun kurulmasına karar 
verilmesini ben de istirham eylerim. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar biz de daha evvel İçişleri mensubininin, 
Saym arkadaşlarımızın izah buyurduğu nokta
dan, askerlikte geçen müddetlerinin 4089 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi mucibince bu 4379 sa
yılı Kanunun daha evvel bahşetmiş olduğu hak
lardan faydalanmasını" ve bu meslek mensubi
ninin de askerlikte geçen zaman içinde uğramış 
olduğu kıdem ziyamı telâfi etmek için bu mev
zuu arkadaşım Sait Köksal'la birlikte bir teklifi 
kanuni halinde vermiştik. Bu teklifi kanunimiz 
İçişleri Komisyonundan geçtikten sonra Bütçe 
Komisyonuna da havale edilmiştir. Halen kanun 
Bütçe Komisyonundadır. Yüksek Meclis bu ko
nuyu ele almışken bizim bu mevzuumuzun da 
aynı kanuna ithal edilerek geçici komisyonda 
tetkik Duyurulmasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendeniz evvelâ bu işi genç yargıç ar
kadaşların yazdıkları mektuplar üzerine öğren
miştim. Binaenaleyh bendenizin teklifim münha
sıran yargıçlara aitti. Fakat Adalet Komisyonun
da üç celse devam eden müzakere sonunda ya
pılan tetkikat neticesinde diğer memur arkadaş
ların da bu mevzua girdiği anlaşıldı. Bu sebeple 
Lûtfi Gören arkadaşımız bir teklif vermişlerdi, 
şimdi İhsan Olgun arkadaşımızın da Sait Koksal 
arkadaşımızla böyle bir teklif verdiği anlaşılı
yor. Bence de askerî vazifesini güzelce ifa etmiş 
vatandaşları alâkadar eden bu hususun teşkil 
edilecek geçici bir komisyonda ariz ve amîk tet
kiki yerinde olur. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu, Feridun 
Fikri ve Lûtfi Gören arkadaşlarımızın teklifle
rinin bir Geçici Komisyonda görüşülmesini isti
yor. Bu mahiyette İhsan Olgun'la Sait Koksal 
arkadaşlarımızın müştereken verdikleri ve halen 
Bütçe Komisyonunda bulunan bir teklifleri var
dır, teklif sahipleri onun da bu geçici komisyon
da görüşülmesi fikrindedirler. Tekliflerin havale 
olundukları ilgili komisyonlar : Millî Savunma, 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları
dır. 

Bu 5 komisyondan 3 er üye alınmak suretiyle 
15 kişilik bir geçici komisyon kurulmasını tensip 
buyurursanız Yüksek Oyunuza arzedeyim : 
(Üçer kişi çok, ikişer kişi olsun sesleri) 
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İkişer kişi olursa ekseriyet temin edemezler. Bu itibarla bu beş komisyondan 3 er arkadaş 

3 er kişiden eksik üye ile komisyon teşkil ettiği- alınmak suretiyle 15 üyelik geçici bir komisyon 
miz yoktur. Teamül böyledir. Her komisyondan teşkilini kabul edenler... Etmiyenler... Geçici ko-
asgari üç kişi ayırmak lâzımdır. misyon kurulması kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR 

i. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm, Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
nun 53 ve 100 ncü maddelerinin uygulanması 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Gümrük 
ve Tekel Bakanı Emin Erişilgil'in sözlü cevabı 
(6/228) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

10 . 12 . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. — 3437 numaralı Tütün ve Tütün İnhisarı 
Kanununun 53 ve 100 ncü maddeleri gereğince 
«dara, küf ve su çürüğünden ileri gelen azalt
malardan başka iskonto veya iskarta veya diğer 
namlarla bedel veya siklet veya bedelsiz alına
cak kısmın ayrılması» yasak olduğu halde 1947 
mahsulü tütün satışlarında Tekel İdaresi de 
dâhil olduğu halde tütün alıcılarının satın al
dıkları tütün denklerinden görmez, çürük gibi 
bahanelerle iskonto yaptıklarından hükümet ha
berdar olmuş mudur? 

2. — Bu sene mahsulü tütün satışlarında 
kanunun arzettiğim hükümlerinin mahfuziyeti 
ve sıkıca takibi için lâzımgelen tebliğ ve ta
mimlerinin şimdiden yapılmasını hükümet mu
vafık görür mü? 

Bu işin yapılması mubayaaları bakımından 
Gümrük ve Tekel Bakanlığını, takibat bakımın
dan İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını ilgilendir
diğinden bu soruma Başbakanlık namına söz
lü olarak cevap verilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Y. Muammer Alakant 

BAŞKAN — Adalet Bakanı burada mı? 
(Yok sesleri). 

Adalet Bakanı yoktur, diğer Bakanların ve
receği cevaplar sizi tatmin eder mi? 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu 
Bakanlıkları da alâkadar ettiği için, bendeniz 
Başbakanlık adına cevap verilmesini istemiş
tim. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Hükümet namına ilgili Bakan
lar cevap verecekler. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Nasıl tensip ederlerse. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI EMİN 
ERİŞİRGİL (Zonguldak) — Manisa Milletvekili 
Sayın Muammer Alakant'm şimdi okunan sual 
takriri birinci derecede Gümrük ve Tekel Bakan
lığını alâkadar ettiği için Başbakan bu suallere 
kendi namlarına cevap vermeye beni memur etti
ler. Suallerine cevap veriyorum. 

Birinci sualin cevabı: 
Evet bâzı yerlerden bahs edildiği şekilde Güm

rük ve Tekel Bakanlığına şikâyetler olmuştur. 
3437 sayılı Kanuna göre çürük, yanık, karayeşil 
ve kırıntı tütünlerin satılacak tütünler arasına 
karıştırılmaması ve bedelsiz olarak ayrıca Tekele 
teslim edilmesi lâzım gelirken bâzı yerlerde eki
cilerin bu tütünleri satılacak tütünler arasına 
karıştırdıkları görülmüştür. 

Ekicilere ayırtılması lâzım gelen bu tütünle
rin satış zamanında ayırtılması ekiciler için büyük 
külfet olduğu ve bu yüzden satışların aksaya-
bileceği göz önüne alınarak bunların Tekele 
teslim edileceğine dair tüccardan taahhüt 
alınmak suretiyle satışına mümanaat edilme
diği durumlar olmuştur. Tekel İdaresince de 
bu kısmları, kendisi ayırmak üzere, balyenin 
tuttuğu miktardan indirildiği haller de ol
muştur. 

Tekel İdaresi bu hareketi kanunun maksadı
na muhalif görmemiştir. Mahsûl balyelerinin 
içinde görmez var diye fiat tenzili yapıldığı hak
kında Bakanlığa aksetmiş hiç bir şikâyet yok
tur. 

Şimdi arkadaşımın ikinci sualine geçiyorum. 
Iskonto ve iskarta gibi kötü bir yolun açıl

maması için bu yıl tütün kırımı zamanı yaklaşır
ken Tekel İdaresi «ekicilere öğüt» başlıklı ri
saleler bastırttı, her yere dağıttı. Risalelerde iyi 
mahsûl elde etmenin çareleri sayılırken denkle
me işlerinde kanun hükümlerine riayet edilmesi 
de ekicilere tavsiye olundu. 
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"Tütün işlerimizde takip edilecek esaslar Ana

dolu Ajansiyle ve ayrıca radyo ile yayınlandı. 
Bundan başka Tekel Genel Müdürlüğünden 

alâkadarlara yapılan tebliğde, kanuna aykırı ha
reket edenlerin müsamaha görmiyeceği belirtildi. 

Eksperler, memurlar bu konuda alâkalılara 
ikazda devam ettiler. 

Onun için bu yıl alımlarında iskonto veya is-
karta telâkkisine yol açacak bir vaziyette mahal 
bırakılmayacaktır. 

Diğer Sayın Manisa Milletvekilleri arkadaş
larım daha evvel bu yıl alınması lâzımgelen ted
birleri bana söylediler ben de Tekele lâzım gelen 
tebligatta bulundum. 

MUAMMER ALAKAND (Manisa) — Efen
dim; İnhisarlar Kanunu mucibince tütünler; 
Hükümetin murakabesi altında alâkadarların 
daimî kontrolü altında hazırlanır, denklenir. 
Şayet bu denkler içerisinde çürük gibi bâzı tü
tünler karıştırılmışa bunlar hakkında ceza var
dır, o ceza tatbik edilir. Fakat bu murakabe al
tında denk haline getirilmiş olan tütünleri eks
perler görürler ve kalitesine göre bir fiyat ve
rirler. Fakat tütün satışlarının ve piyasanın dü
şük olduğu zamanda alıcılar müstahsili zor du
rumda bırakırlar. Denk haline geldiği halde tü
tünün kalitesine göre fiyat verdikleri halde çü
rüktür, içinde görmez varmış gibi bahanelerle 
fiyatları kırarlar, müstahsil bu yüzden ezilir. 
Bir zamanlar bu, müstahsili çok zor bir durum
da bırakmış hattâ bir müstahsil bu şekilde ha
reket eden bir adamı tabancası ile öldürmek gi
bi bir facia ile karşı karşıya kalmak gibi bir du
ruma düşürmüştür. 

Onun içindir ki 1938 senesinde çıkan bir ka
nunla bir balya tütün alıcının karşısına ne şe
kilde geliyorsa ona göre bir fiyat veriliyor. Bi
naenaleyh böyle bir balya tütün geldikten sonra 
bâzı sebep ve bahanelerle sonradan ayrı bir va-
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ziyet hâsıl olmazsa, esasen bu nokta kanunla na
zara alınmıştır. Fakat geçen sene Tekel İdaresi 
bu şekilde yani, yukarda arzettiğim şekilde 
tatbik etmiştir. Fakat geçen sene hükmü kanu
niyi bu şekilde tefsir ile tatbik eden ve demin 
Sayın Bakanın da izahatından anlaşıldığı üze
re, gelmiş olan denklerin içerisinde bâzı ecnebi 
maddeler vardır gibi sebep ve bahanelerle fiyat 
bakımından alırken tenzilât yapmıştır. Tekel 
İdaresinin bu şekilde hareketi kanuna mugayir
d i r . 

Bunu gçen seneki Tekel Bakanı Sayın Şev
ket Adalan'm zimmetine kaydederek geçiyorum. 
Bu sene demek ki telâkki değişmiş, geçen sene 
yapılan bu işlerin bir daha yapılmaması için şim
diden bâzı tedbirlerle çalışılmakta bulunulduğu 
ifade edilmiştir. Bunu da bu şekilde Büyük Mil
let Meclisine mal ederek öinümüzde yapılan sa
tışlarda geçen seneki halin tekerrür etmiyeceğini 
ümit ederek mutmain olmak istiyorum. Çok te
menni ederim ki bu satışlarda yapılmış olan bu 
tebligat ve kanun hükmüne uyularak geçen se
ne olduğu gibi bu sene de bir çok müstahsilin 
şikâyet etmesine ve zararlara düşmesine sebe
biyet verilmemiş olur. 

BAŞKAN — Açıklryacak bir nokta mı var
dır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI EMİN 
EBİŞİRGİL (Zonguldak) — Arkadaşım sayın 
selefim Şevket Adalan hakkında sayın Muammer 
Ala kant zimmetine kaydedilecek bir nokta oldu
ğuna söylediler. Bilâkis arkadaşımın zimmetine 
kaydedilecek bir nokta olmadığı gibi geçen sene 
yapılan destekleme alımını en güç şartlar altın
da bu kadar iyi idare etmeleri benim selefim hak
kında duyduğc'um saygıyı artırmıştır. Binaen
aleyh selefim hakkında zimmetine kaydedilecek 
hiçbir şey olmadığından başka bilâkis kendisi 
hakkında hakiki şükran borçlarımız olması lâ
zımdır. Bıı noktayı açıklamak isterim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

•i. — Aydın Milletvekili Gl. Refet Alpman'm, 
Dilekçe Komisyonunun 10 . XII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 694 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/64) [1] 

[1] 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

(Rapor okundu) 
Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Süvari 

Yüzbaşısı Ekrem Rize İstiklâl Harbinde Garp 
Cephesi Birinci Süvari Fırkası Erkânı Harbiye-
sine memur iken muharebede yaralanmıştır. İkin
ci Büyük Millet Meclisine, yüzbaşı rütbesini mu
hafaza etmek üzere mebus seçilmiştir. Mebus 
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bulunduğu sırada 23 Mart 1927 tarihinde beşinci 
dereceden malulen tekaüt edilmiştir. Millî Sa
vunma Tekaüt Şubesince, o tarihte yürürlükte 
bulunan 788 sayılı Kanunun üçüncü maddesi 
mucibince mebusluk tahsisatının aslı olan on bin 
kuruş esas tutularak tekaüt maaşı hesaplanmıştır. 
Mebusların, bilâhara neşrolunan 3255 sayılı Ka
nun gereğince 551 sayılı Kanunla almakta olduk
ları terfi zammı kanunun neşri tarihi olan 24 
Haziran 1937 tarihindeki aynı rütbeli, aynı hiz
metli malûl emsallerine bağlanan aylık miktarı
na iblâğ edilerek terfi zamları bu hadde kadar 
artırılmıştır. ...;';>$! 

Bu kanun gereğince mebusluk tahsisatı olan 
100 lira esas tutulmak suretiyle Ekrem'in ma
aşına 289 lira küsur kuruş emsaline göre 136 lira 
84 kuruş zammedilerek Divanı Muhasebatça tes
cil edilmiştir. 3 sene sonra Divanı Muhasebat 
diğer bâzı malûl zabıtanın evrakını tetkik eder
ken bunlara malûl subay emsalinin mi yoksa 
mebus tahsisatı emsalinin mi esas tutulacağı hak
kında tereddüde düşmüş olduğundan Yüksek 
Meclise müracaatle karar istemiş bunun üzerine 
Yüksek Meclisin 1489 sayılı kararı çıkmıştır. Bu 
kararda malûl subay emsalinin esas tutulması 
lâzımgeldiği, beyan buyrulduğundandan evvelce 
3255 ve 4463 sayılı kanunlarla yapılan zamların 
geri alınması icabetmiştir. 

Buna binaen Yüzbaşı Ekrem'in maaşı üç 
sene sonra 289 lira 96 kuruştan 128 lira 12 ku
ruşa düşmüştür. 

Şurasıda arza şyandır ki, malûl olan bir 
yüzbaşının tekaüt maaşı aynı şartlar dâhilinde 
158 lira 47 kuruş tutmakta iken, malûl olan Yüz
başı Ekrem'in maaşı 128 lira 12 kuruş tutmak
tadır. Yarı i 30 lira 35 kuruş aşağı düşmektedir. 

Bu farkı gören Dilekçe Komisyonu Yüzbaşı 
Ekrem'e malûl olmıyan bir yüzbaşının maaşının 
tahsisini kararlaştırmıştır. Bu sefer Yüzbaşı 
Ekrem mfdûl bulunmıyan bir yüzbaşı sırasına 
düşmüştür. Muahharan 128 lira 12 kuruş üze
rine 4492 sayılı Kanunla ceman 72 lira 25 ku
ruş zammedilmek suretiyle bu maaş 200 lira. 37 
kuruşa çıkıyor ve en son neşredilen 5107 sayılı 
Kanunla da «Dördüncü maddesindeki şartlara 
bağlı olarak» 100 lira ilâve edilmek suretiyle 
yapılan bordro Sayıştaym tasdikma iktiran 
ediyor. Bu halde mezkûr dördüncü maddedeki 
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şarta muallâk olarak Yüzbaşı Ekrem'in maaşı 
300 lira 55 kuruş olabilecek demektir. 5107 sa
yılı Kanunun dördüncü maddesindeki şart şu
dur; senevi varidatı 1500 lirayı geçenlerle o nis
pette emvali bulunanlar bundan faydalanamı-
yaeaklardır diyor. Yani şarta muallâk bir 
zamdır. Belki de bu zamdan istifade edemiye-
cektir. Yani 200 lirada kalması ihtimali daha 
çoktur. 

Hulâsa olarak arzederinı ki; muamele henüz 
kesbi katiyet etmemiştir. Arzettiğim bu iki nok
ta nazarı dikkate alınmak üzere keyfiyetin 
tekrar Dilekçe Komisyonunda tetkik edilmesini 
rica ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Efendim; sayın arkadaşı
mızın mevzuubahis ettiği mesele hakkında bizim 
ittihaz ettiğimiz, Dilekçe Komisyonunun ittihaz 
ettiği karar aleyhte değildir. 

Mucip sebebini kendileri de izah ettiği üzere, 
Meclisi Âlinin 1489 sayılı Kararma göre, rütbe 
esastır. Yani milletvekili seçilmiş olan bir ma
lûl subayın alacağı maluliyet maaşı, rütbesine 
göre hesap edilir. Yoksa milletvekilliği esas tu
tularak buna göre maluliyet maaşı hesap edilme'/.. 

Şimdi bu terfi zammından iradı gayrisâfi ka
zancı fazladır, kesiliyor, demesine göre, bizim 
Komisyon dedi ki, ortada iki şekil var; birisi, 
maluliyet esası üzerinden maaş alması, diğeri de 
milletvekilliği tahsisatı üzerinden maaş alması
dır. Hangisini kabul ediyorsanız ona göre tahsis 
yapılır, dendi. Bize gelen müracaatı milletvekil
liği tahsisatı üzerindendi. Mevzu, itirazı üzeri
ne Komisyonda incelendi ve arzettiğim gibi, mil
letvekilliği tahsisatının maluliyete esas tutulma
sına kanunen imkân yoktur. Buna kanunen im
kân olmadığına göre, ya yüzbaşı rütbesi üzerin
den* maaş almaya razı olacak ve bu takdirde ka
nunun vaz'ettiği esaslara göre ticaret veya başka 
bir işte çalışıyorsa bundan istifade edemiyecek-
tir. Kendisi malûl subay olarak maa§ tahsisin
den maddeten bir zarar görüyorsa, milletvekilli
ği tahsisatı üzerinden emeklilik maaşı tahsisi is
temesi hakkıdır. Bu hususta Komisyonca yapıla
cak birse v yoktur, tekrar Komisyona verilmesiy
le bir fa ide temin etmiyecektir. Binaenaleyh 
bendeniz raporun tasdikini istirham ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
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Efendim; Dilekçe Komisyonunun kararında iki J 
noktanın düzeltilmesi lâzımdır. Yani iki nokta 
maddi bir zühule istinat ediyor. 

Birincisi, kararda Ekrem Rize'nin malûl yüz
başı olarak emekliye ayrıldığı ve sonradan mil
letvekili olduğu yazılıdır. Halbuki Ekrem Rize 
•arkadaşımız, ikinci devrede mebus bulunan bu 
arkadaş, mebus olduğu zaman rütbesi omuzların
da olarak gelmiştir. Malûm Âliniz Birinci ve 
İkinci Devre mebuslarına ait istisnai bir durum I 
vardı. Bunlar hakkında ayrıca bir kanun yapıl
dı. O kanundan evvelki durumdur. Binaenaleyh 
sonraki vaziyetler buna mümasil değildir. O 
devrede, hattâ Anayasanın sonunda geçici bir mad
de vardı ki; birinci, ikinci Millet Meclisi aza
ları hakkındaki kanunun hükümleri bakidir di
ye. Şimdi o maddenin tatbikatına lüzum kalma
dığı için Anayasanın sonunda dercedilmiş du
rumda değildir. Binaenaleyh mebus olduktan 
sonra, mebusluk esnasında, rütbesi omuzlarında 
iken 1927 de harb maluliyetinden dolayı tekaüt 
olmuş, yani tkinei devrei intihabiyenin üçüncü I 
senesinde ve bu sebeple harb maluliyeti zamla
rını da almıştır. Bu, birinci nokta. 

ikinci nokta ise; komisyon kararının Ekrem I 
Rize'nin lehinde olduğu söyleniyor, halbuki de
ğildir. Maluliyeti ilga edildiği için bu sebeple 
karar, aleyhindedir. Harb malûlü olan bir ada
mın kaarrla maluliyeti refediliyor. 

Şimdi müsaade buyurursanız, Sayın General 
Reîet Alpman arkadaşımızın teklif buyurduk
ları şekilde, komisyonumuz bu iki hususu da in-
celiyerek vaziyeti tamamiyle kanaatbahş olacak 
bir şekilde yüksek huzurunuza getirsin. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFI 
GERGER (Urfa) — Şimdi efendim; kararda bir 
hata yoktur, kararımız şöyledir : «icabı düşü
nüldü : Sayıştaydan gelen yazılı cevap mündere
catına ve üçüncü Daire Başkanı Ziya Arslan'ın 
komisyon huzurundaki beyanatına nazaran di
lekçiye 100 lira maaşlı malûl subay addedilerek 
terfi zammı verilemiyeceği ve ancak lehine olan 
mebusluk üzerinden maaş tahsisi lehine olduğu 
anlaşılmasına binaen olveçhile tekaüt maaşı tah
sisatının 158 lira 82 kuruşa çıkarılmak suretiy
le muamelenin tashihine karar verildi». 

Demin de arzettiğim gibi hâdiseyi şu şekil
de tetkik etmek icabede*r; 
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Ekrem Rize'nin talebi; mebusluk tahsisatı 

üzerinden maluliyet maaşının tâyinidir. Buna, 
1489 numaralı Karar mânidir. Halbuki bizim bu 
kararı vermemizden maksadımız, maluliyet üze
rinden aldığı maaş, mebusluk tahsisatı üzerin
den aldığı maaştan daha azdır. Az olduğu için 
mebusluk tahsisatı üzerinden maaş alsın de
mektir. Aneak talebinin, mebusluk tahsisatı üze
rinden maluliyet maaşının, 125 lira üzerinden 
tesbitine imkânı kanuni yoktur. Binanenaleyh bu 
bakımdan komisyona verilmesine de lüzum yok
tur. 

Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Meselenin 
bir de başka bir komisyon tarafından tetkik Du
yurulmasını rica ediyorum. Bunun için de bir 
takrir takdim ediyorum.. (Olmaz sesleri) 

BAŞKAN --- Bir önerge var, okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayisiyie, bu 

kararın Dilekçe Komisyonuna geri verilerek yeni
den incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Gl. Ref et Alpman 

Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Diğer bir 
komisyona diye tashih edelim. 

BAŞKAN — Hangi komisyona? 

Gl. REFET ALPMAN (Devamla) — Maliye 
Komisyonuna. 

BAŞKAN — Arkadaşımız kararın bir defa 
da Maliye Komisyonunda incelenmesi için öner 
gesini tashih ediyor. 

VASFİ GERGER (Urla) — Dilekçe Komis
yonuna ait olan bir rapor ya kabul veyahut red
dedilir. 

BAŞKAN —- Komisyon raporuna muhalif 
olarak bir teklif karşısındayız. Bu teklifi Ko
misyon raporundan evvel oyunuza arzedeceğim. 
Kabul edilirse ne âlâ, edilmezse ... 

Gl. Ref et Alpman 'm teklifi veçhile bu me
selenin bir defa da Maliye Komisyonuna, tetkik 
edilmek üzere, gönderilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenleı- ... Kabul olunmamıştır. 

Dilekçe Komisyonunun raporunu Yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Dilekçe Komisyonunun raporu 
kabul edilmiştir. 
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2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-

•öz'ün Bilekçe Komisyonunun 24 . V . 1948 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 982 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/104) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Dilekçe Ko

misyonu mütemmim malûmat vermek niyetinde 
midir? 

DİLEKÇE Ko. ADINA VASFİ GERGER 
(Urfa) — Arzu edilirse arzederim. 

BAŞKAN — İzah etseniz iyi olur. Çünkü 
önerge sahibi hazır değildir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Hâdise, Emniyet muamele, 
kadrosunda çalışan Kadri Ocak ismindeki va
tandaşın maluliyetine dair bilâhara aldığı ra
por üzerine emekliye ayrılmasıdır. 

Bu emekliye ayrılma işi vazifeden doğma bir 
maluliyet olmadığı Sağlık Bakanlığı raporiyle-
dc tesbit edilmiş ve hizmeti 17 seneden ibaret 
olmakla kendisine tazminatı verilerek alâkası 
kesilmiştir. Bu arkadaşın refikası şimdi müra
caat ediyor, diyor ki, benim kocam telefon san-
tıralinde uzun. seneler çalıştığı için bu arıza 
vazifesi icabı olarak doğmuştur, ınâlûlen emek
liye ayrılması lâzımdır. Biz tetkik ettik, mü
messille]' eelbettik. Elindeki rapor hastalığının 
vazife icabı olmadığına dairdir ve Sağlık Ba
kanlığınca tasdik edilmiştir. Eğer bu hastalığın 
vazifeden doğduğunu- sonradan ispat eder ve 
mahkeme kararı alır veya diğer herhangi sağ
lık kurullarından alacağı bir vesikaya işi isti
nat ettirirse- bu muamelenin tashihi daima müm-
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kündür. Fakat eldeki dosyaya göre komisyonu
nuz yeni bir karar ittihazına mahal görememiş
tir. 

BAŞKAN — Başka önerge yoktur. Dilekçe 
Komisyonunun raporunu oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Dilekçe Komisyo
nunun raporu kabul edilmiştir. 

1 | 19 sayılı basmayazı tutanağın somnıda-
dır. 

3. — Erzincan Milletvekili Becet Kemal Çağ
lar'm, Bilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 787 sayılı Ka
rarın Kamutayda grüşülmesine dair önergesi ve 
Bilekçe Komisyonu raporu (4/78) 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Bir maruzatım var. 

Sayın Millî Savunma Bakam bendenize dün 
bu raporun kendi huzuriyle görüşülmesini söy
lemişti. Aldığımız malûmata göre ecnebi misa
firleri vardır ve bunların beraberinde bulunmak 
zaruretiyle Meclise gelememek durumuna düş
müştür. Kendilerinin arzulariyle bu işin Baka
nın. huzuriyle müzakere edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi güne tehirini istiyorsu
nuz ? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendeniz de aynı şeyi rica edeceğim. Gelecek 
Çarşambaya Bakanın huzuru ile müzakeresi ya
pılsın. 

BAŞKAN — Bakanın huzuru ile müzakeresi 
yapılmak üzere Çarşamba gününe tehirini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. 
Bu teklifi kabul buyuranlar.... Etmiyenler... Ge
lecek Çarşamba gününe tehiri kabul edilmiştir. 

Gündemde başka bir işimiz kalmamıştır. Pa
zartesi günü toplanmak üzere Oturuma son ve
rilmiştir. 

Kapanma saati : 15, 40 



B : 20 17. 
2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-

öz'ün, İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları 
aylık dereceleri hakkındaki 5242 sayılı Kanunun 
uygulanmasına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Tahsin Banguoğlu'nun yazılı cevabı (6/223) 

' 4. XII. 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumu Millî Eğitim Bakanının 
-yazılı olarak - cevaplamasına müsaadelerini 

' ' derin saygılarımla arzederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Eminittin Çeliköz 

Som : 
; 5242 sayılı Kanun uygulanırken, öğretmenle
rin hizmet süreleri içinde - eğer varsa - Millî 
Eğitim Müdürlüğü edenlerin o vazife süreleri 
kıdemlerinden tenzil edildiği doğru mudur? 

Doğruysa, hangi esaslara dayanılarak öğret
menlerin Millî Eğitim Müdürlüklerindeki hiz
metleri bu uygulamada sayılmıyor1?. 

T. C. 
Millî. Eğitim Bakanlığı 

İlköğretim Genel Müdürlüğü . 
Sayı : 62.14,29293 

15 Aralık 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Başkanlığına 
6 . X I I . 1948 tarihli ve Kanunlar Müdürlü

ğünün 3948 - 2570 sayılı yazıları karşılığıdır. 
5242 sayılı Kanunun uygulanması hakkın

da Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 
yapılı sorusu incelendi : 

5242 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde aynen 
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« bu kanunun yayımı tarihine kadar resmî ilk
okullarda veya. ilkokul öğretmenliğinden gelip de 

-ilköğretim müfettişliğinde yahut köy enstitü
leri öğretmenliğinde en az 15 yıl hizmet ederek 
bu hizmetlerde fiilen çalışmakta bulunanlardan» 
denilmektedir. 

Bu sarih hükme göre 5242 sayılı Kanun, 
a) Resmî ilkokullardaki hizmeti, 
b) Resmî ilkokullarda öğretmen iken ilköğ

retim müfettişi olanların ilkokul ve ilköğretim 
müfettişliğinde geçen hizmetleri, 

c) Resmî ilkokullarda öğretmen iken köy 
enstitülerine geçen öğretmenlerin ilkokul ve ens-
titülerdeki hizmetlerini hesaba katmıştır. 

Bu üç katagorinin dışında kalan diğer Millî 
Eğitim hizmetleri (Ortaokul, lise, meslek okul
ları öğretmenlikleri, Millî Eğitim Müdürlüğü, 
resmî ilkokul öğretmenliğinden gelmiyen İlköğ
retim Müfettişleri ile Köy Enstitüleri öğretmen
lerinin bu vazifelerdeki hizmetleri) 5242 sayılı 
Kanununun kastettiği hizmetler dışında sayıl
maktadır. 

Bu yüzden 5242 sayılı Kanununun yayımı 
tarihinde resmî ilkokullarda öğretmen bulunan 
önce ilkokul öğretmeni iken müfettişliğe geçmi» 
bulunan ve yine evvelce ilkokul öğretmeni iken 
Köy Enstitüleri öğretmenliğine geçmiş bulunan
lar arasında Millî Eğitim Müdürlüğü yapmış 
olanların Millî Eğitim Müdürlüğündeki hizmet
leri, 5242 sayılı Kanunun a, b, c, d ve e fıkrala
rında gösterilen hizmet sürelerinden düşülmüş 
olduğunu arzeder, en derin saygılarımı sunarım. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

T. B. M. M. Basımevi 


