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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2:3 
2. — Havale ediİ9n kâğıtlar 3:4 
3. — Sorular ve cevaplar 5 
1. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur

tuluş'un istanbul Adalet Sarayı yangının
da yanan bir dosya hakkında Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/264) 5 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Dr. Bedri Noyan'm kesinle
şen cezasının infaz edilmemesi sebebi hak
kında Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/265) 5 

3.*— Tokad Milletvekili Recai Güreli'-
nin, memleketin ekim durumu hakkında 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/272) 5 

4. — Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünon'in, köy sağlık memurlarının gezi 
yevmiyelerine dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayizit'in 
yazılı cevabı (6/271) 21:22 

4. — Görüşülen işler 5 
1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-

Sayfa 
tuoğlu ve iki arkadaşının 1757 sayılı Ka
nuna ek 5142 sayılı Kanunun kaldırılması
na dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (2/125) 5:11 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu ve iki arkadaşının, 3135 ve 4440 
sayılı kanunlara ek 5143 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Büt
çe Komisyonu raporu (2/126) 11:12 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/238) 12,21,23:26 

4. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurulların idaresi hakkındaki 867 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Tarım 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/419) 12 

5. — Köy enstitüleri Kanununun 9 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/417) 12:13 



Sayla 
6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanr 

lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağ
lı 1 ve 2 sayılı cetvellere bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/485) 

7. — Yozgad Milletvekili ihsan Olgun 
ve İsparta Milletvekili Sait Koksal'm, 
Dâhiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın-

13 

Sayfa 
daki 4089 sayılı Kanunla bu kanuna ek 
4329 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyo
nu ile Geçici Komisyon raporları (2/87) 13:20 

8. — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Der
nekleri Birlikleri hakkında kanun tasarı
sı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/443) 20 

9. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (1/427) 21 

mmm 

1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturmn 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçeleri 

kabul olundu. 
Saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Sinob Milletvekili Kocaçli Milletvekili 
C. K. încedayı C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

AT. At alay 

tkinci Oturum 

Tarım Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlü
ğü bütçelerinin tümü üzerinde görüşüldü. 

Saat 20 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Çorum Milletvekili 

R. Karadeniz N. Ataîay 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Üçüncü Oturum 
Tarım Bakanlığı; 
Orman Genel Müdürlüğü; 
Ulaştırma Bakanlığı; 
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 

Müdürlüğü 1949 yılı Bütçeleri kabul olundu. 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

de bir müddet görüşüldükten sonra Birleşime 
10 dakika ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel C, Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 



28. n . 1949 Pazartesi 

Dördüncü Oturum 
Çalışma Bakanlığı; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe

leri kabul olunduktan sonra Birleşime ara ve
rildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel C. Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 

Beşinci Oturum 
1949 yılı Bütçe Kanununun kabul olunduğu 

bildirildikten sonra 14 . I I I , 1949 Pazartesi gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
tzmir Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Ş. Saraçoğlu C. Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 

Sorular 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelfoğlu'-
nun, Silifke Barajı inşaatı hakkındaki sözlü 
soru önergesi; Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/273) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Devlete ait metruk emlâktan mevzuat ha
ricinde mal alanlar olup olmadığına dair olan 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş-
tir. (6/274) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelroğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum şube
sinde yapılan şikâyet hakkındaki sözlü soru 
önergesi Ticaret Balkanlığına gönderilmiştir. 
(6/275) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun şu
besinin eski memurlarından biri tarafından bir 
gazetede yayınlanan açık mektubu hakkındaki 

sözlü sorusu Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/276) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu?-
nun, Mason Cemiyetine ne suretle müsaade edil
diğine dair olan sözlü sorusu Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/277) 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, İstanbul, Sütlüce'deki infilâk hâdisesi 
hakkındaki sözlü sorusu Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/278) 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koeagü-
ney'in, Nuri Killioğlu Fabrikası hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/279) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve-
ziroğlu'nun; Antalya bölgesindeki çeltik ekimi
ne dair olan yazılı soru Önergesi; Tarım, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/280) 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1947 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

(1/512) (Sayıştay Komisyonuna); 
2. — Çankaya İlçesinin kaldırılarak bu ilce 

kadrosiyle Altındağ adiyle yeniden bir ilce ku
rulması hakkında kanun tasarısı (1/513) (İçişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Dış memleketlerden getirilecek ahşap 
kurma evlerin gümrük resminden istisnası hak
kında Kanun tasarısı (1/514) (Bayındırlık, Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 
2613 sav ılı Kanunun 36 ncı ve 37 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/5J.5^ 
(Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 29 
ncu toplantısında kabul edilen «son maddelerin 
değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» nin 
onanmasına dair Kanun tasarısı (1/516) (Dış
işleri ve Çalışma Komisyonlarına); 

6. — Millî Savunma Bakanlığı Tay Deposu
nun ve döner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, 
arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle birlikte Ta
rım Bakanlığına devri hakkında Kanun tasarısı 
(1/517) (Millî Savunma, Tarım ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 
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7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi" hak
kında Kanun tasarısı (1/518) (Ticaret, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

8. — Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı 
ilâçların Gümrük resmiyle sair bütün resim ve 
harçlardan muafiyeti hakkında Kanun tasarısı 
(1/519) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve 
Tekel ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklif 
9. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ve Ur-

fa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in, Millî Eği
tim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle Merkez Ku
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna ek Kanun teklifi (2/152) (Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
10. — 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 

bulundukları derecede iki yıldan fazla kalmış ve 
mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 2556 sa
yılı Kanunun 61 nci maddesi gereğince mümtazen 
iki üst dereceye yükseltilmiş olan yargıç ve sav
cıların 4908 sayılı Kanundan faydalanıp fayda
lanmayacağının yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/336) (Adalet ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

11. — Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 
sayılı Kanunun 16 nci maddesinde yazılı (veya 
resmî bir görevi bulunan) tâbirinin şümulüne 
Milletvekilliğinin dâhil olup olmadığının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/337) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyon
larına) ; 

12. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunnunun ge
çici 2 nci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya fi
yatları fahiş görülenler» ibaresinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/338) (Güm
rük ve Tekel, Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

13. — Kiğı'h Neciboğlu Selim Ayık'm Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/339) (Adalet Komisyonuna); 

14. — Sayıştayda açık bulunan daire baş

kanlığı içhı seçim yapılmasına dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/340) (Bütçe, Maliye ve 
Sayıştay Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyona) ; 

15. — 3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Ka
nunla değiştirilen 14 ncü ve 3486 sayılı Kanunun 
12 nci maddelerindeki (Şehit tâbirinin) 927 sayılı 
Kararda tarif edilen (Şehit) mânasında kabul 
edilip edilmiyeceğinin ve 5107 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle harb malûllerine yapılan zam
ların yetimlere intikal edip etmiyeceğinin yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/341) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

önergeler 
16. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in, 

Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 1949 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 1754 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/140) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

17. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 1949 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1753 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/141) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

18. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21. I I . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1114 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/142) (Geçici Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
19. — 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/236) (Gündeme); 

20. — Erzincan eski Milletvekili Behçet Ke
mal Çağlar'm, Dilekçe Komisyonunun 23 .1.1948 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 787 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/78) (Gün
deme) ; • 

21. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in, 
Dilekçe Komisyonunun 6 . XII . 1948 tarihlî Haf
talık Karar Cetvelindeki 1405 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/131) (Gündeme). 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

•ı « • • ı 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — Si 

1. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş*-
un, İstanbul Adalet Sarayı yangınında yanan Ur 
dosya hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/264) 

BAŞKAN — Buna Başbakanlık, Adalet Ba
kanlığını memur etmiştir, Adalet Bakanı seya-
hettedir, aym 18 i Cuma günü gündemine bıra
kıyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Dr. Bedri Noyan'ın kesinleşen cezasının 

1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuophı 
ve iki arkadaşının, 1757 sayılı Kanuna ek 5142 
saydı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (2/125) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
Buyurun Abidin Potuoğlu. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; bu teklifin yapılmasının se
beplerini izah ederken mucip sebepler arasında 
evvel emirde Devletimizin bugünkü malî ve ikti
sadi vaziyetine bir göz atmak icabeder. 

Bütün vergi kaynaklarımızın zorlanmasına, 
hattâ havayici zaruriyeden bulunan şekere ve en 
mühim hayat pahalılığına müessir olacak olan 
benzine 1948 ve 1949 senesinde yapılan zamlara 
rağmen bütçemiz bildiğiniz veçhile 120 milyon 

[1] -138 saytU bamayazı tutanağın sonunda-
d\r, 

CJLAR i 

infaz edilmemesi sebebi hakkında Adalet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Bunu da yine 18 nci Cuma gü
nüne bırakıyoruz. 

3. — Tokad Milletvekili Recai Oüreli'nin, 
memleketin ekim durumu hakkında Tarım Ba-
kanlığmdan sözlü sorusu (6/272) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı vazife seyahatin-
dedir; tetkik tahkik ettik, 21 Pazartesi gündemine 
bırakıyoruz. 

açıkla kapanmıştır. Ve esasen ağır olan bu ver
gilerimizi bir kat daha ağırlaştırmıştır. 

Borçlarımıza gelince; bu hususta uzun boylu 
tafsilâta girmiyeceğim çünkü bütçe müzakereleri 
esnasında uzun uzadıya mevzuubahs edildi; yal
nız kısa kısa temas edip geçeceğim. Bugün borç
larımız malûmunuz olduğu üzere İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin borçları dâhili hesap olmadığı 
halde yalnız Devlet ve mülhak bütçeler borçları 
iki buçuk milyara yaklaşmış bir vaziyette bulun
makta ve her sene bir miktar daha artmaktadır. 

Emisyon vaziyeti de aynı şekildedir, mem
nuniyet verici bir halde gitmiyor. Artık son had
dini bulmuş ve bu arada da İktisadi Devlet Teşek
külleri reeskont bonoları hesabedilmediği halde 
emisyon miktarı milyarın eşiğindedir. 

Altın ve döviz vaziyetimize gelince; bu da 
cümlenizin bildiği üzere, altın vaziyetimiz iki se
ne evvelkine nazaran üçte biri erimiş ve üçte iki 
nispetinde kalmıştır, döviz vaziyetimiz tamamen 
yok denebilecek bir hale gelmiştir. 

Bütçe açıklarını kapamak için bas vurduğu-

4. — GÖRÜŞÜLEEN İŞLER 
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muz istikrazı dahilî İşleri hali işbaa gelmiş, artık | 
satılamaz bir vaziyete düşmüş bulunmaktadır, i 
Ve bu 1948 senesinde de çıkarılan istikrazı dahilî 
tahvilleri de bu işin böyle olduğunu pekâlâ ispat 
etmektedir. Bu gözümüzün önündedir. 

Tediye, ithalât ve ihracat muvazenemiz de ta
mamen aleyhîmizedir. Hakikaten muntazam bir j 
tediye muvazenemiz olmadığı gibi ithalât ve ih
racatımız da bilindiği gibi 1948 senesinde 220 
milyon açıkla kapatılmıştır. Bunun önümüzdeki 
senede ne suretle kapatabileceğine dair hiçbir I 
iyî emare de göremiyoruz. Çünkü istihsalâtımızııı 
artacağına dair de elsizde bir delil yoktur; bi
lâkis îstihsalâtımız da*düşmektedir. Hattâ bugün 
dünya harbi biteli, üç sene olduğu halde, harb-
den evvelki seviyedeki istihsal âtımıza varabilmek 
ve yetişebilmek için daha çok merhale katetmekü-
ğimiz lâzım geliyor. îstihsalât vasatilerimizi al
dığımız zaman bunun böyle olduğunu ispat et
mek güç değildir. Hulâsa bu malî ve iktisadi vazi
yetlerimizin şu durumu karşısında yapacağımız 
işin hi'ç olmazsa bütçede tasarruf yapmak sure
tiyle hem bütçe açıklarını kapatmak, aynı zaman
da da milletten vergi olarak aldığımız paraları 
müsmir işlere sarfedilmesine ciddî ve cezrî ola
rak çalışmaktan ibarettir. Bu tasarrufu yapmak 
için Büyük Millet Meclisinin muhterem azaları 
evvelâ kendileri fedakârlık faziletini gösterdikleri 
takdirde tabiî bu yapılacak tasarrufları yapmak 
mümkün olacaktır. îşte bunun için arkadaşla
rımla birlikte bu teklifi yapmış bulunuyoruz. 
Burada milletvekillerine verilen ödenekler az mı, 
çok mu, kifayet eder mi, etmez mi? Müsaade eder
seniz bunun üzerinde de bir, iki kelime söyliye-
yim. 

Evet bugünkü medeni hayat seviyesine göre, 
hayat pahalılığına göre, iyi yaşama seviyesine 
göre bu verilen para azdır. Fakat milletimizin 
fakrü zarureti karşısında, Türkiye'deki ha
yat istandardı karşısında muhakkak kî, bu 
para fazladır. Bunu Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarımız diğer büyük memurlarla kı
yas ediyorlar. Hayır arkadaşlar bizim bunu 
büyük memurlarla kıyas etmemiz hata olur 
bir sınıf büyük memurlar belki yüksek sevi
yeye çıkarılmış olabilir fakat ötede köylü ve fa
kir halkın, küçük memurların hayat istandardmı 
düşünelim bunu onunla ölçmek lâzımdır. Bu hu
susta bir, misalle hayat pahalıdır, milletvekilleri 
büyük memurlar kadar para alamıyorlar, biz | 
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bunlara yetiştirelim, demek muhakkak kî bir ha
tadır. îşte iktisadi ve malî vaziyetlerimiz muva
cehesinde biz, Büyük Millet Meclisinin Muhte
rem âazsiiıı bu fedakârlığa davet ediyoruz. 

Bu teklifimin kabulünü rica ederiz, aynı za
manda bu îş için bir de takrir. sunuyorum. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Sayın ar
kadaşlarım; 

Hepinizin malûmu olduğu üzere bu sene büt
çesinin giderler kısmı yekûnu bir milyar 371 mil> 
yon liradır. 

Geçen sene bütçesiyle karşılaştıracak olursak 
124 milyon lira, bu seneki bütçe giderleri daha 
fazladır. 

Her ne kadar bütçe konuşmalarında ve bu ko
nuşmalara takaddüm eden resmî beyanlara göre 
bu farkın müsmir işler için bütçeye konan tahsi
sattan ileri geldiği iddia edilmekte ise de bu iddi
anın yerinde olup olmadığım tetkik etmek için 
bütçe mütahassısı olmaya lüzum yoktur. Yüksek 
tasvibinizeden geçen bütçenin masraflar faslı 
1948 senesi masraflar faslı ile karşılaştıracak olur
sak görülür ki, bu 124 milyon farkın 32 milyonu 
yapıcı ve 92 milyonu, diğer seneler gibi, yiyici 
masraflara eklenen meblâğlar tutarıdır, 

Derhal arzedeyim ki, bu sene bütçesi de 47 
48 senesi bütçeleri gibi yapıcı vasfından tamamen 
uzak ve vatandaşa bir evvelki bütçelere nazaran 
daha ağır külfetler tahmil eden ve 120 milyon 
açıkla kapanan ve yiyici karekteri taşıyan biı 
bütçedir. Sayın Şevket Adalan bu bütçeyi umumi 
efkâra takdim ederken mevcut gelir kanunla 
riyle bütçenin giderler kısmının karşılanamıya 
cağını, yeni Vergi kanunları kabul etmenin bir 
zaruret olduğunu ve esasen Kazanç ve Yol Ver
gisi Kanunlarının gayri âdil bulunduğunu ve bu 
kanunlarla alınan verginin mükelleflerin kazanç-
lariyle kıyaslanacak olursa lâşey makamında bu
lunduğunu ve bu kanunlar Hükümetçe tekrar 
gözden geçirilip nispetlerde yükselmeler yapıldı
ğını ve bu gibi eşyadan vergi almanın icap ede
ceğini ve bu yolda da Hükümetin bir kanun ta
sarısı hazırlamakta olduğunu ve bu kanunların 
Meclis çalışmıya başlar başlamaz Meclis Başkan
lığına sunulacağını ve bu kanunların temin ede
ceği gelirlerle bütçe açığının mühim bir kısmının 
kapatılacağını ve geri kalan 120 milyon açıkta 
dâhili istikrazla karşılanacağı yolunda beyanatta 
bulunmuştu. Gerek Maliye Bakanının beyanatı 

e 
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ve gerekse 1949 senesi Bütçe tasarısı. 

1. İkinci Sayın Hasan Saka Hükümeti de 
selefleri gibi bütçede esaslı tasarrufu sarp ve çe
tin bir yol görerek böyle bir tasarruftan kaçın
dığı, bütçelerin mütemadiyen kabaran masraflar 
yekûnunu borçlanarak ve vatandaşa yeni mükelle
fiyetler tahmil ederek karşılamıya çalıştığı, 

2. Gelirlerimize göre bütçe giderlerini ayar
lama yani yorganımıza göre ayak uzatma zama
nının çoktan gelip geçtiği ve bu şekildeki bütçe sis
temleri ancak bizim gibi fakir milletlere uygun 
düşen bir bütçe sistemi olduğunu çok iyi bilen 
Sayın Maliye Profesörü Hasan Saka'mn da büt
çelerimizin açıkla kapanmıya başladığı tarihten 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Maliyesini bugün
kü duruma sokan ve çok zengin milletlere has 
bütçe sisteminde politika icabı ısrar ettiği,. 

3. Harb yüzünden yıkılıp yakılan birçok 
memleketlerin bir taraftan harbin maddî ve mâ
nevi yaralarını merhemlerken diğer taraftan ik
tisadi ve malî durumlarında iyimser yol katet-
tikleri ve bu yolda her sene biraz daha hedefe 
yaklaştıkları gözümüzün önünde cereyan eden 
bir vakıa iken sakat bir görüş ve yanlış bir gi
dişin mahsulü olarak tersine bizde de malî ve 
iktisadi durumumuz seneden seneye hattâ gün
den güne fenaya doğru yol katetmekte olduğu, 

4. Bütçenin %72 sini teşkil eden özlük hak-
lariyle daire hizmetlerinin bu gidişle bütçenin 
tamamını bel'edeceği 1947, 1948, 1949 seneleri
nin kıyaslanmasiyle anlaşılacağı bir kehanet 
işi olmadığı, 

5. Taşımakta olduğu vergi yükünün şidde
tini çok iyi bir surette hissetmekte olan vatan
daşa yeni bir vergi yüklemenin imkânsız oldu
ğu ve binnetice bu menbaın müracaat edilmez 
bir durumda bulunduğu, 

6. Borçlar yekûnunun millî gelirlerimizin 
üçte birini geçmesi yani 2,5 milyara yaklaşma
sı hakikatlerini resmî ağız ve vesikalarla bir 
daha tekrarlanmasından ibaret bulunmaktadır. 

İşte bu durum bizi endişeye düşürmüş, büt
çelerdeki bu artışın verimi bütçe açıklarının ye
ni mükellefiyet ve borçlar ile kapanışı ilerde de 
devam edecek gibi görünüşü ve bu artış ve bu 
suretle açık kapama karşısında iş başına gelen 
hükümetlerin meselenin ciddiyetini idrak ede
rek bu vaziyeti önlemeye çalışacakları yerde, 
esefle arzedeyim ki, bu gidişi normal gösterme

ye gayret sarfedişieri bu endişemizi twiibütün 
artırmış ve artırmaktadır. Gerek Peker hükü
metlerinin ve gerekse Hasan Saika hükümetle
rinin yanlış görüş ve gidişiyle bütçenin giderler 
'kısmının artmasına sebep olmaları ve bu artış
ta hiçbir sunu taksiri olmıyan vatandaşa yeni 
mükellefiyet tahmil ve âti nesillere de borç 
yüklemenin asla mâkul ve âdil olmıyacağı kazi
yesine sadık kalarak her şeyden evvel ve der
hal alınması lâzımgelen en basiretli tedbirin ta
sarruf tedbiri olduğu kanaatine muvafaktin de 
varmasını yalnız tenkit ile değil kanun teklifi 
ile de talep etmek neticesine varmış bulunuyo
ruz. 

îşte bu netice bize tasarruf temelinin ilk ta
şını Devlet Bütçesinin giderlerinde dâhil bulu
nan milletvekilleri ödeneklerine ve yollukları
na 5142 ve 5143 sayılı kanunlarla yapılan zam
ların kaldırılmasını ve bu kanunlardan evvelki 
vaziyetlerin iadesini sağlamak suretiyle, ancak 
ve böylece tabiî ve mâkul olan ilk.şarta riayet 
etmek -lâzımgeldiğine inandırmış ve bütçe gi
derlerinde tasarruf çarelerini aramak imkânla
rını tahakkuk ettirmek vazifesiyle mükellef bu
lunan milletvekillerinin parti mülâhazaları ve 
günlük politikaların üstüne çıkarak bu yolda ilk 
feragat ve fedakârlık misalini vereceklerine gü
venerek arkadaşlarca konuşma konumuzu teş
kil eden bir kanun teklifini yapmış bulunuyo
ruz. 

Arkadaşlar; bu teklifimizin leh ve aleyhinde ko
nuşulabilir. Milletvekilleri ödenekleri birinci sınıf 
memurların tahsisatlarına ancak bugünkü vaziyet
te müsavi veya daha az olabilir. Kara kanatlarını 
nerelere kadar uzatacağı pek kestirilemiyen hayat 
pahalılığının boğucu havası karşısında Milletve
killerine verilen ödeneğin ve yollukların ancak 
yetişmekte olduğu iddiası da ortaya atılabilir. 
Gerek muhalif ve gerekse muvafık partilere men
sup Milletvekilleri arkadaşlarımızın bu seneki 
tahsisatlarının mühim bir kısmını çekmiş olma
ları bizlere verilen tahsisatların kifayetsiz dahi 
olduğu iddiasını müdafaa edecekler için bir 
mesnet teşkil edebilir. Fakat arkadaşlar bunlar 
madalyonun bir tarafını te?ki«. eder. Bîr 'avafh 
dar bir görüşün zebunu olarak bu teklifi ka
nuniyi getirmiş değiliz. 

Biz malî ve iktisadi durumumuzu çok iyi bi
len ve buna çarenin ancak cezaî tasarrufla 
mümkün olduğu kanaatine varmış olduğunu 
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zannettiğimiz Milletvekillerinden tasarruf yo
lundaki ilk teşebbüs ve feragatin numunesini 
vermek istiyoruz. 

Arkadaşlar; bteler iktisadi ve malî durumu
muzu hem nihai bir surette tetkik eden bir 
merci ve hem de bu malî ve iktisadi durum için
de yaşıyan insanları bir an için muhayyilemizi 
yoklıyahm. 

îşte nüfusumuzun % 85 ini teşkil eden Türk 
Köylüsünün acıklı tablosu, işte işçilerimizin ve 
küçük memurlarımızın feci vaziyeti, işte bize 
bugünü hazırlıyan ve istirahat için yerlerini 
bizlere terkeden mütekaitlerin hiçbir kelime ile 
tarif ve tasvir edemiyeceğim gözler yaşartıcı 
durumlan bir sinema şeridi gibi gözümüzün 
önünden geçiyor. Mahiye elimize geçen bin 
küsur lirayı madalyonun bu tarafı ile karşılaş
tıracak olursak bugün almakta olduğumuz öde
neğin fazla ve pek fazla olduğu bir vakıadır. 

Sayın arkadaşlar, tasarrufta çuvaldızı baş
kasına sokabilmek için iğneyi daha evvel kendi
mize sokabilirsek hareketlerimiz de samimî ve 
yolumuzda behemehal muvaffak oluruz. Bu se
beplerle Bütçe Komisyonunun okunan raporun
daki esbabı mucibe tatmin edici değildir. Rapo
run reddiyle teklifimizin kabulünü maddelere 
geçilmesine karar verilmesini istiyoruz. Takdir 
sizlerindir. 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; Müstakil Demokratlar 
Grııpu bu mevzu etrafındaki düşüncelerini Büt
çe konuşmaları arasında gerek Bütçe Komisyo
nunda yaptığı tasarruf teklifleri ile, gerekse 
Umumi Heyette bunu açıklar mahiyetteki geniş 
izahları ile ileri sürmüş bulunmaktadır. Hakika
ten bütçemizin 1,5 milyara yaklaşan vaziyeti, borç
larımızın üç milyara yaklaşan durumu •karşı
sında bir malî çıkmaz ve müşkülât içerisinde 
bulunduğumuz meydandadır. Bu çıkmazdan kur
tulmanın çareleri arasında her şeyde «Âzami ta
sarruf» tan başka, «Mahrumiyete katlanmada 
fedakârlık» tedbirlerinin de tatbiki icabetmek-
tedir. Biz, tasarruf fikrinden daha üstün olarak, 
«Mahrumiyete katlanmada fedakârlık» mevzuun
da B. M. Meclisinin numune olmasını düşü
nerek, bu teklifi yapmış durumdayız. Gerçekten 
bu çıkmazı, ancak muhtelif bütçelerde, muhte
lif makamların tahsisatında kısıntılar yapmak 
suretiyle, ve mahrumiyete katlanmada âzami 
fedakârlık göstermekle bertaraf edebiliriz. Bu 
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itibarla bu mesele hakkında evvelce arzedilen 
fikirlerimizi tekrarlamak suretiyle Yüksek Mec-
lesi meşgul etmek istemiyoruz; yapılmış olan 
bu teklifin lehindeyiz ve bu fedakârlığı Yüksek 
Meclisten beklemekte kendimizi haklı görüyo
ruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOY (Niğde) — Sayın arkadaşlarım, Eski
şehir Milletvekili sayın arkadaşım Abidin Po-
tuoğlu ile iki arkadaşının teklif ettiği kanuna 
ait tetkikatını yapan Bütçe Komisyonunuz ra
porunu hazırlamış ve yüksek huzurunuza sun
muştur. 27 Kasam 1948 tarihinde hazırlanmış 
bulunan bu Kanun teklifi 1949 Bütçesinin B. 
M. Meclisine yani sunulduğu zamanlarda ve büt
çe açığının bir kısmının yeni Varidat kanunla-
riyle karşılanması mevzuubahs olduğu zaman
larda yapılmıştır. Bundan dolayıdır ki, gerek 
teklifin esbabı mueibesinde ve gerekse teklifi 
yapan arkadaşların bugünkü izahların da büt
çedeki artışları tasarrufla karşılamayı hedef tut
tukları anlaşılmıştır. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere bütçe 
yüksek tasvibinize iktiran etmiştir. Bütçe mü
zakereleri esnasında tasarruf mevzuu ve şimdi 
mevzuubahis edilen durumlar tamamen konuşul
muş ve neticeye bağlanmıştır. Bütçe Komis
yonunuz da tasarruf hususunda âzami derecede 
hassas davranarak ve Hükümetle mutabık ola
rak 44 milyon liraya yakın bir tasarrufu Bütçe 
de yapmış ve Yüksek Huzurunuza sunmuş ve 
Bütçe de kabul edilmiştir. Binaenaleyh tasar
ruf hususunda başkaca mâruzâtta bulunmıya lü
zum görmüyorum. 

Yalnız Milletvekilleri ödeneklerinin indiril
mesi mevzuubahs olduğuna göre müsaade bu
yurursanız bu ödenekler üzerinde biraz dur
mak istiyorum. 

Evvelâ Milletvekilleri ödenekleri malûmu âli
niz olduğu üzere 15 Mayıs 1930 tarihinde ve 1613 
sayılı Kanunla senelik ödenek miktarı 6 000 lira 
ve aylık ödenek miktarı da 500 lira olarak tesbit 
edilmiş bulunuyordu. 

7 Mart 1931 tarihli ve 1757 sayılı Kanunun 
birinci maddesi mucibince bu ödenekler 4 200 
liraya indirilmiştir. 

Bilâhara da 4178 sayılı Kanunun ikinci mad
desiyle bütün maaş ve tahsisatlar gibi % 15 zam 
görmüştür. 
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21 Haziran 1944 tarihli ve 4602 sayılı Kanu

nun birinci maddesi mucibince ödeneklerinin se
neliği 6 000 ve aylığı da 500 e çıkarılmıştır. Bu 
kanunla bu ödenekler bu şekilde çıkarılırken 
yine aynı kanunun birinci maddesi mucibince 
2 nci aylık tutarlarının esas tutulması kanuna 
geçmiş olduğundan dolayı, bundan sonraki 
ödeneklerin miktarı 2 nci derece aylıklarına tâbi 
olarak değişmiştir. 

Meselâ 4805 sayılı Kanunla bu ikinci derece 
aylıkları meyanında Milletvekilleri de 600 liraya 
ve kezalik 4988 sayılı Kanunla 875 liraya ve 
bugün kaldırılması teklif edilen 5142 sayılı Ka
nunla 1150 liraya çıkarılmış bulunuyor. Müsaade 
ederseniz bu rakamların ita miktarları üzerinde 
biraz durulması muvafık olur. Bundan evvelki, 
yani bir sene evvelki ödenek miktarı 875 lira 
olduğuna göre Milletvekillerinin ellerine geçen 
paralar üç kısmıdır. 

Birincisi tekaüt hizmeti bulunmıyan Millet
vekilleri, 

ikincisi tekaüde tâbi olanlar, 
Üçüncüsü de tekaüde tâbi bulunmakla bera

ber 4644 sayılı Kanuna göre borçlanmaya tâbi 
Milletvekillerinin durumu dur ki bunlardan bi
rincilere 286 lira 47 kuruş tevkif edildikten 
sonra ellerine 588 lira 53 kuruş geçiyordu. 

İkincilerin eline 560 lira 69 kuruş, üçüncü 
kısmın eline de 532 lira 86 kuruş geçmekte idi. 

5142 sayılı Kanunla tahsisat miktarı yüksel
tildikten sonra vaziyet şöyle olmuştur : Birinci
lerin ödeneklerinden muvazene, buhran, kazanç 
ve hava vergileri olarak yekûnu olan 397 lira 
50 kuruş çıktıktan sonra ellerine 752 lira 50 ku
ruş geçiyor. 

İkincilerin eline, 425 lira 34 kuruş çıktıktan 
sonra, 724 lira 66 kuruş geçiyor. 

Üçüncü kışımın eline de, 453 lira 18 kuruş 
çıktıktan sonra, 636 lira 82 kuruş geçmektedir. 
Bugün alınan para bunlardır. Evvelki kanunla 
bu kanun arasındaki fark sadece 163 lira 97 ku
ruştan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki bu sene 
aylık ödeneklere ilâve edilen bu farkı kaldıra
lım, aylıklar eski haline irca edilsin. Bu noktayı 
bu şekilde ifade ettikten sonra müsaadenizle 
ikinci bir noktaya geçiyorum. 

O da bu aylıkların Devlet memurları aylık-
lariyle mukayesesidir. Bu mukayeseyi yapmayı 
bendeniz iki sebeple faydalı buluyorum. 
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Birincisi; 4602 sayılı Kanunda ödeneklerin 

2 nci derece aylık tutarına göre hesap edileceği 
zikredilmiş olduğuna göre bir mukayese yapmak 
yerinde olacaktır. 

İkincisi; Milletvekili ödenekleri 1150 lira 
olduğuna göre birinci derece memurlardan daha 
üstün alıyor gibi bir manzara mevcuttur. Bu 
bakımdan da bu noktanın belirmesinde bendeniz 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Malûmu âlileri olduğu üzere muhtelif ka
nunlarla muhtelif tariherde maaşlara birtakım 
zamlar, yapılmıştır. Meselâ 4598 sayılı Kanun
la iki defa olduğu yerde üst derece maaşı veril
mesi esası kabul edilmiştir. Aynı zamanda me
mur birinci sınıf bir memursa üst derecesi olmı-
yacağmdan ona da bir terfi müddeti geçirdiğin
de 100 lira ikinci bir terfi müddeti geçirdiğinde 
de tekrar bir 100 lira olmak üzere tazminat veril
mesi kabul edilmiştir. 5017 sayılı Kanunla hâkim
ler ödeneği, 5027 sayılı Kanunla da temsil öde
neği kabul edilmiştir. Bunların miktarlarını 
ayrı ayrı bildirerek sizleri yormak istemem. Bu 
zamlardan sonra netice ne olmuştur? Vaziyet şu
dur : 

150 lira aylıklı birinci derecede Devlet me
murlarını üç grupta mütalâa etmek mümkündür. 

Birinci sınıf hâkimler, malûmu âliniz olduğu 
üzere, kanunu mucibince 1 000 lira aylık alır
lar. İki sene sonra zam görerek 1 200 liraya ve 
500 lira yargıç ödeneği de zam edildikten sonra 
1 700 liraya baliğ olmuştur. Az kıdemli hâkim
ler de bir tazminat tutarları almıştır ki bunla
rın tutarı 1 000 + 100 4- 500 ki ceman 1 600 
lira eder. Hiç kıdemi olmıyan birinci sınıf hâ
kim 1 000 lira almaktadır. Ayrıca 500 lira da 
ödenek almaktadır ki yekûn 1 500 lira tutar. Hâ
kimlerin durumu budur. 

Bir de birinci derecede devlet memurların
dan temsil tahsisatı alanlar vardır. Birinci sınıf 
devlet memuru Başvekâlet müsteşarı, Danıştay 
ve Sayıştay Başkanları ve kâtibi umumiler. 
Bunların aylıkları 1 000 liradır. Bunların tıpki 
hâkimlerde olduğu gibi her üç senede bir de taz
minat alırlar. İki tazminat almış olanlar 1200 li
ra alırlar, buna ilâveten 250 lira da temsil tahsi
satları vardır ki, bunların tutarları 1450 lira 
eder. Kıdemleri az olanlar 1350, kıdemi daha az 
olanlar daha aşağı yani 1350 ve 1250 lira alır
lar ama şunu da arzedeyim ki bunlar üçer sene-
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ierinı .doldurdukça, birinciye giderici. Yani 
1700 liraya, diğerleri 1450 liraya giderler. 

Valiler de böyledir. Onların da aylık tutarı 
,< tazminatX temsil tahsisatı yekûnu 1375 liraya 
kadar yükselir. Bunların da kıdemleri daha az 
olanlar tedricen daha aşağı yani 1275 ve 1175 
lira alırlar. Pakat bunlar da müddetlerini dol
durdukça yukarıya, doğru giderler. Şu vaziyet 
gösteriyor ki, en kıdemsizi 1175 lira ve en ki-
demlisi de 1700 liradan beşliyor, vo bunların 
hepsinin aldıkları tahsisat Milletvekillerinin al
dığı tahsisatın üstündedir. Arzettiğim bu ra
kamlarda çocuk zamları ve mesken tazminatı 
dâhil değildir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

Müsaade ederseniz şu noktayı da arzedeyim, 
ikinci derecede bulunan memurların aylıkları 
875 liradır. Bunlar da üç sene sonra terfi ede
rek 1000 lira alırlar- ve bittabi üç sene sonra 
da tazminat da alırlar, bunlardan hâkimlerin 
hâkim ödeneği vardır, maaş ve ödenek yekûnu 
kidemlerine göre 1500, 1400 ve 1275 liraya ba
liğ olmaktadır. İkinci dereceden 875 alan müs
teşarların biraz sonra üst derece olan 1000 f 
100+250=1350 lira maaş eder. Uzatmıyayım, 
şöyle oluyor; bu grup 1350 ve 1250 lira valiler 
1275 ve 1175 alırlar. Netice derecede olan me
mem urların heyeti umumyesi de Milletvekilleri 
tahsisatından daha üstün ödenek almaktadır
lar, 

Üçüncü derecedeki memurlara geliyorum. 
Acaba üçüncü derecede de bulunan memur

lardan Milletvekillerinden daha üstün maaş 
alan memurlar var mı? Meselâ hâkimler. 

Üçüncü derecede 100 lira asli maaşlı olan 
bir hâkimin aylık tutarı 750 lira iki sene son
ra bir üst derece alır 875 olur, ikinci bir üst 
dereceye yükselince 1000 olur. Bu 1000 liraya 
300 lira hâkim tazminatı ilâve edilirse 1300 ve 
bir üst derece alanlar 1175 lira alırlar. 

Sonra valiler, Hâkimler iki üst derece bu 
maaşı aldıkları gibi valilerde 100 lira üzerinden 
evvelâ 750, bit üst derece sonra 875, bir üst 
derece daha 1000 lira alırlar ve 175 lira tem »il 
tahsisatı ile 1175 liraya baliğ olur. 

Hülâsa etmek lâzımgelirse; sıra ile, 1 700, 
1 600, 1 500, 1 450, 1 400, 1 375, 1 350 lira ve 

(bu suretle aşağıya doğru iniyor. Ve milletve
killeri ödeneği ita makt arları itibariyle 14 nen 
sırada gelmektedir. 

îta miktarlarına gelince; en yüksek olan 
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1 049 lira 49 kuruştan 989. 2, 929. 39, 899. 57, 
869. 76 olarak aşağı doğru inmekte milletvekil
lerinin ödenekleri ita sırasına göre 15 nci sıra
yı tutmaktadır. 

Bu sıra milletvekillerinin 'bugünkü aldıkları 
ödeneklere göredir. Teklif edilen şekilde indi
rilecek olursa kaçıncı dereceye düşeceğinin tâ
yinini Yüksek Takdirinize arzederim. 

Efendim, bu mukayeseyi yaptıktan sonra ne
ticeye geliyorum. Bütçe Komisyonunuz bu tek 
lif üzerinde durmuş ve uzun uzun görüşmüştür. 
Geçen sene bu artırmayı yaparken, ele alınan 
esbabı mucibe şunlardır : Denilmiştir ki, diğeı 
aylıklara türlü şekillerde zamlar yapıldığı hal
de bunlar Büyük Millet Meclisi ödeneklerine 
intikal ettirilmemiştir, ettirilmesi yerinde olur 

İkincisi, milletvekilleri hariçte vezife alma
dıkları için 'bunların ödeneklerinin artırılmasın
da zaruret vardır diye bir mülâhaza ileri sürül
müştü. 

Üçüncü olarak da hayal şartları ile geçim 
! şartları göz önüne alınmış 'bulunuyordu. 

Sayın arkadaşlarım, bugün tetkik edildiği 
zaman anlaşılır ki, 'bir sene evvel bu, zammı 

j ieabettiren sebepler bugün de mevcuttur. Bina
enaleyh bu şartlar mevcutken, hayat pahalılı
ğında bir düşüklük yokken, bu tahsisatın indi
rilmesi cihetine gidilip gidilmemesini Yüksek 
takdirinize arzediyorum. 

Bütün bunları göz önüne alan komisyonu
nuz, teklif edilen kanunun kabulünün uygun ol
madığı neticesine varmış ve raporunu Yüksek 
Huzurunuza sunmuştur. Komisyon raporunun 
kabulünü istirham ederim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli; Muhterem 
arkadaşlaı, Demokrol Partili arkadaşlarımızın 
teklif' cümlemizin ınalûmudut 

Biz de bu nokta üzerinde görüşlerimiz; arzeı 
m ek lüzumunu hissetmiş btılunnyoııı/ 

Milletvekillerinin aldıkları para çok olur, b\: 
I takdirde hayat pahalılığı muvacehesinde bit sı

kıntı çekmezieı. Halbuki bütün memleket hayat 
• pahalılığından muztariptîı, vo kıvranmaktadır. 

Hayat pahalılığını doğuran âmillerin başında 
uırgımeuluk ve soygunculuk vardır. Binaenaleyh 
bu ve emsali hâdiseleri yakından yaşamak ve bun
ları önlemek için bugün sarf ettiğimi*! mesainin 
on mislini, yüa mislini sarfetnıek mecburiyetindi; 
bulabilmek için bizim de maaşlarımızın az olma-
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sı ve bu ıstırabı hakikaten halk ile beraber çek
memiz lâzımdır kaatindeyiz. 

Bu bi*. 
İkincisi; Millet Partisi tasarrufa baştan başla

mak lüzumuna kanidir. Bu tekli i': B. M. M. inde 
bir tasarrufu temin eder. B. M. M. tarafından 
bu tasamıfıın yapılması bütçeye bir hafiflik ve
recek harekettir. Bu itibarla bugün bu fedakâr
lığı Büyük Millet Meclisi kabul edecek olursa 
bütçeye bir tasarruf sağlıyacaktır. Bu bakımdan 
da bunu. yerinde buluyoruz. 

Sonra sayın arkadaşımız komisyon adına ko
nuşurken, Milletvekillerinin aldıkları paralarla, 
memurların aldıkları maaşları kıyasladılar. Bu 
doğru değildir. 

ALİ RİZA ESEN (Siird'i Neden doğru de
ğildir :. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) .-- Neden; 
Çünki, Milletvekilliği memuriyet değildir, Millet
vekilliği meslek değildir. 

Bu takdirde Milletvekilliğini memurla kıyas
lamak, valiler çok alıyor, meclisi idare reisleri 
şunu alıyor, banka müdürleri bunu alıyor, biz az 
alıyoruz tarzında bir mukayese yapmayı uygun 
bulmuyoruz. 

ALl HİZA ESEN (Siird) - Kâfi kafi. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) - Evet, ma

aşınıza zam teklifi yapmadığımız için kâfi bulu
yorsunuz. (Devam sesleri) 

Sonra üçüncü bir nokta; Milletvekilleri öde
nekleri çok olursa, ihtiras da o nispette artar; 
(Gülüşmeler) Binaenaleyh daha az olacak olursa, 
seçimlerin de daha selâmetle cereyan edeceğine 
kani bulunuyoruz. (Bn da güzel sesleri) Onun 
için seçimlerin dürüst ve selâmetle cereyanı nok
tasından bizim parayı, Ödeneği azaltalım, Çünkü 
bu ödenekleri bu suretle azaltacak olursak bunun 
memleket için birçok menfaatleri olacaktır. Bu 
bakımdan biz bu tasarıyı destekliyeceğimizi bu 
kürsüden arzetmek isteriz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu yoktur, bir 
önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Milletve

killeri ödenekleri hakkında vâki teklifimize karşı 
Bütçe Komisyonu mütalâası varit olamıyacağm 
dan, Komisyon raporunun reddiyle bu husustaki 
kamın teklifimizin kabulü cihetinin Kamutayın 
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yüksek tasvibine arzını rica ederiz. 

Kayseri Eskişehir 
Kâmil Gündeş Abidin Potuoğlu 

BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşlar öner
gedeki sebebi izah ettiler. Bütçe Komisyonunun 
raporunun reddini istiyen önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bütçe Komisyonunun, Milletvekilleri ödenek 
lerinin indirilmesi hakkındaki teklifi reddeden 
raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 
•ve iki arkadaşıyım, 3135 ve 4440 sayılı Kanunla
ra ek 5143 say ıh Kanunun kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/126) [1] 

( Rapor okundu ) 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muhte 
rem arkadaşlar, bundan evvel reddedilen teklifi
mizin esbabı mucibesini burada tekrara lüzum 
görmem ve vaktinizi işgal etmek istemem. Yalnız 
birşey ilâve etmek isterim ki bu yolluklar mese
lesinde malûmu âlileri Milletvekilleri Devlet ka
ra ve deniz yollarında parasız olarak icrayı se
yahat ederler. Bu itibarla hiç olmazsa bu teklifi
mizin kabulünü rica ederiz ve bu hususta da bir 
önerge takdim ediyoruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOYr (Niğde) — Sayın arkadaşlarım, Eski
şehir Milletvekili Sayın Abidin Potuoğlu ile üç 
arkadaşının 5143 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifini Bütçe Komisyonunuz 
incelemiş ve raporu yüksek huzurunuza sunul
muştur. 

Arkadaşlamuızm bahsettiği gibi bu teklifin 
esbabı nıucibesi de, bundan evvelki teklifte ol
duğu gibi tasarruf esasına istinadetmektedir. 
Tasarruf hakkındaki maruzatımı biraz evvel ar-
zettim. Bunları tekrar etmek istemiyorum. 

Bu yollukların artırılması keyfiyeti, Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına ara verdiği za
manlarda Milletvekillerinin intihap dairelerine 
gitmesi ve Büyük Millet Meclisinin halkla temasını 
artırması için düşünülmüş ve vesaiti nakliye fi
yatlarının artmış olması dolayısiyle masrafları 

1] 139 sayılı basmayazı tutanağın sonundad". 
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nı karşılamak istenmiştir. Bugün bu sebepler I 
değişmemiş ve aynı mucip sebepler mevcut bu
lunmuştur. 

Bu sebeplerle kanunun kaldırılmasına lüzum 
görmiyen Bütçe Komisyonunuz bu kanunun 
reddini uygun bulmuş ve raporunu hazırlı-
yarak yüksek huzurunuza sunmuştur. Rap'o-
rumuzun kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğimiz sebeplere binaen 

Milletvekilleri yollukları hakkındaki teklifimi
ze karşı Bütçe Komisyonu raporu varit değil
dir. Komisyon raporunun reddiyle bu husus
taki kanun teklifimizin kabulü cihetinin Kamu
tayın yüksek tasvibine arzını rica ederiz. 
Kayseri Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Kâmil Gündeş Abidin Potuoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... önerge reddolunmuştur. 

Komisyonun, Milletvekilleri yolluklarının 
indirilmesini reddeden teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/238) 
t i] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Bilan
çosunun onanması hakkında 5230 sayılı Ka

nuna -ek Kanun 

MADDE 1. — Teke! Genel Müdürlüğünün 
1942 yılı Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

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

[1] 14Û sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 

ve Tekel Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurulların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/419) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Tarım Bakanlığına bağlı bazı okul ve kurulla
rın idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek 

Kanun 

MADDE 1. — Bafra İlçesinin Karaköy mev
kiinde kurulacak olan Karaköy harası 29 Mayıs 
1926 tarihli ve 867 sayılı Kanun hükümlerine 
göre idare edilir. 

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

MADDE 2. --- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ,.. Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tanın 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

5. — Köy Enstitüleri Kanununm 9 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kamun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/417) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

[1,2] Birinci görüşülmeleri 46 ncı Birleşim tu-
toMağındadır 
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3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu | 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun | 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin eylem
li askerlik hizmetleri esnasında kayıtları silin-
miyeceği gibi kendilerine 1076 sayılı Kanun 
gereğince asteğmenlik veya askerî memurluk 
tevcihine kadar almakta oldukları ücretin üçte 
biri verilir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
• Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kanun kabul edil
miştir. 

6. — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sa-
yıli Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal yardım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/485) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. maddeleri okutuyorum. 

Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı cet-
vellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 425S sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere, ilişik i l) ve 
(2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 46 nci birleşim tut®-
nağındadn 

, 1949 O : 1 
BAŞKAN — DeğiştVge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesindeki yürürlük tari

hinin 1 Mart 1949 dan başlatılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Dr. C. Kazancıoğlu 

BAŞKAN — önerge yi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi, kabul buyurduğunuz öner
ge mucibince, yürürlük tarihinin 1 Mart 1949 
olarak düzeltilmesi suretiyle, oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştr. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarımlı tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Yozgad Milletvekili îhsan Olgun ve İs
parta Milletvekili Sait Köksal'ın, Dahiliye Me
murları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddeleri-
nin değiştirilmesi hakkındaki 4089 sayılı Kanun
la bu kanuna ek 4329 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu ile Geçici Komisyon raporları (2/87) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde 
lere geçiyoruz. 

Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 
nci ve 2 noi maddelerinin ve 4089 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine ek 4329 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 9 . VI .1930 tarih ve 1700 
sayılı Dahiliye Memurları hakkındaki Kanunun 

[1] Birinci görüşülmesi 47 nci Birleşim $o-
nundadtr. 
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2 nci ve 3 ncü maddelerini değiştiren 4 . VII . j 
1941 tarih ve 4089 sayılı Kanunun 1 nei madde
si ile 4089 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek . 
16 . XII . 1942 tarih ve 4329 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına inti
sap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışında 
genel hükümler uygulanır. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
dördüncü ve daha yukarı sınıflardaki memur
luklara geçebilmek ve tâyin olunmafe için Siya
sal Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakülte
sinden mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fa-
kültesi mezunlarından yaşları 29 u geçmemiş I 
olanlar : I 

788 «ayılı Memurin Kanununda yazılı sağ
lık şartlarını haiz oldukları ve memleketin her I 
ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip do- I 
laşmaya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam I 
teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan I 
rapor alanlar maiyet memurluklarına aday ola- I 
rak tâyin olunurlar. I 

Altı ay adaylık süresi «onunda valilerce eh- I 
liyeti tasdik edilenler asıl olarak maiyet me- I 
murluğuna tâyin olunurlar ve maiyet memurlu- I 
ğunda bir fouçuk yıllık kaymakamlık stajına ve I 
bundan sonra da âzami altı aylık kaymakamlık I 
kursuna tftibi tutulurlar. I 

Şu kadar ki, fiilî askerlik ödevine çağrılıp I 
ta 29 yaşam bu ödevleri sırasında geçirmiş bu- I 
lunanlarm terhislerinden itibaren altı ay içinde I 
müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları 
aday olarak maiyet memurluklarına aimmala- i 
rina engel teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen maiyet I 
memuru adayları başka bir yere nakledilerek I 
haklarında A fıkrası gereğince genel hükümler I 
uygulanır'. I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi I 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler,.. Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü madde- I 
sini değiştiren 4 . VII . 1941 tarihli ve 4089 I 
sayıh Kanunun 2 nci maddesi aşağıda'ki şekilde J 
değiştirilmiştir : I 

A). Kaymakamlık stajı; maiyet memurları- I 
na içişleri Bakanlığınca tedbit edilecek esaslar I 
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dâhilinde bucak müdürlüklerinde, illerin çeşitli 
idare şubelerinde, ilce kaymakamlıkları refaka
tinde, kaymakamlık vekâletinde ve buralarda -
ki belediyelerde fiilen çalıştırılma suretiyle yap
tırılır. Adaylık süresi de dâhil iki yıllık staj 
sonunda 'kaymakam olmıya ehliyetleri staj gör 
düğü valilerce ve valilerin <bu hususta birbirine 
zıt işarda 'bulunmaları halinde İçişleri Bakanlı
ğınca tasdik olunanlar Bakanlık tarafından 
kaymakamlık kursuna çağrılırlar. 

Kur» programı ile uygulama tarzı İçişleri 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kaymakamlık kursunu 'başarı ile bitirenler 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
'birinci maddesinde yazılı maaş derecelerinin 9 
ncu derecesiyle ve bunlardan mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinin (H) fıkrası gereğince yaban* 
cı dil imtihanını kazanmış olanlar da 8 nci de 
rece ile kaymakamlığa tâyin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam ol 
maya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kay 
ma'ka/mlrk 'kursunda muvaffak olamıyanlar İç
işleri Bakanlığının diğer memurluklarına tâyin 
edilirler. 

B) Kaymakamlık stajı sırasında Bucak 
Müdürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memur
ları burada kendi maaşları ile ve Bucak Müdü
rü unvanı altında istihdam olunurlar. Ancak bu 
takdirde Bucak Müdürlüğü kadrosu mevkuf 
tutulur. 

Maiyet memuru kadrosu bulunmazsa Bucak 
Müdürlüğü veya foaşka bir memurluk kadro
sunda veya kaymakam vekâletinde stajiyer ola* 
rak çalıştırılabilirler. 

C) Üç yıl kaymakamlık edenlerden Millet
vekilliğine veya Cumhurbaşkanlığı, Büyük Mil
let Meclisi, Başkanlık, Danıştay kadrolarmdaki 
memurluklara veya Belediye Başkanlığı, Bele
diye Başkan yardımcılığı ve Belediye Şube mü
dürlüklerine seçilen veya tâyin olunanların bu 
görevlerdeki hizmet süreleri içişleri memurluk
larında geçmiş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tâyin 
edilen kaymakamlardan yukaroki cümlede yazı
lı yerlerdeki memurluklarla içişleri Bakanlığı 
teşkilâtı dışında diğer bir memurluğa tâyin ve
ya nakledilenlerin tâyin veya nakledikleri me-
murluklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa 
tâyinleri sırasında kazandıkları süre farkı ka« 
dar uzatılır. 

14 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 

vardır, teklif sahibi söz istiyor. Buyurun. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, be

nim de var. 
BAŞKAN — Siz de söz istiyor musunuz? 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Evet. 
ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arkadaş

lar; Meclis içinde birçok meslekleri temsil eden 
arkadaşlar vardır. Bu kanunda bir kelime yani 
(Milletvekilliği) kelimesi beni bu önergeyi ver-
meye şevketti. Bundan evvel Yüksek Meclis 
bâzı meslekler hakkında bu imtiyaz hakkını ta
nımış olması dâhiliye memurlarımız da mülki
ye memurlarımız da aynı konudan istifade et
mek arzularını bu kanun içine yerleştirilmiş 
olan bir kelime, tasarının birinci görüşülmesi 
Birasında gözümüzden kaçmış bulunuyor. 

Evvellemirde geçici bir komisyon tarafın
dan incelenmesi itibariyle; geçici komisyonların 
bu hususta lâzımgelen incelemeleri yapmadığını 
la bu kelime dolayısiyle burada belirtmeyi be

nim için bîr vazife sayıyorum. Ayni mahiyette 
bir kanun Bütçe Komisyonuna sevk ediliyor. 
Diğer kanunlarla tearuz etmemesi mehmaemken 
bu komisyonda temin ediliyor. Geçici komisyon
ların bu noktadaki varmış olduğu yanlış neti
ceyi bu kelime dolayısiyle Yüksek Meclis huzu
runda bir daha tebarüz ettirmek isterim. Bu 
bir kelime; Milletvekili kelimesi, dâhiliye me
murlarına bir imtiyaz bahşediyor. O da şudur; 
tiç yıl kaymakamlık yapmış bir arkadaş Millet
vekili olarak buraya geldiği zaman, iki devre 
Milletvekilliği yaptıktan sonra otomatikman bu
radan vali olarak çıkacaktır. Bu, istisnai imti
yazın tabiî bir neticesi olacaktır. Diğer meslek 
sahipleri de evvelce aldılar. 

Meselâ Denizyollarında Üçüncü sınıf bir kap
tan Milletvekili olsa umumiyet prensipihi buna 
tatbik etsek, Mecliste üç devre Milletvekilliği 
yaptıktan sonra otomatik olarak terfi edecek 
Transatlantik süvarisi olacaktır. (Gülüşmeler) 
öyle ya diğer mesleklere de teşmil ettiğimiz 
zaman bir orman bekçisi ohır ya Milletvekili 
olur. 4 devre Milletvekilliği yaptıktan sonra 
terfii otomatik olacak o da günün birinde Or
man Genel Müdürlüğünü istiyecektîr. Bunun va
racağı netice bundan başka birşey olamaz. Mec
lisin kendi bünyesinde yapmış olduğu bu imti
yazları ref edecek bir tekaüt kanunu Hükümet 
tarafından teklif edilirken bu gibi kanunların 
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komisyonda incelenmiş bulunurken bu tasarının 
bu şekilde Meclisten geçmesi adalet prensiple
rini yıkayacaktır. Buna inandık. Bu sebepten 
bu tasarının buradaki yalnız bir kelimesinin, di
ğer hususiyetlerini bilmem, şüphesiz ki dâhiliye 
mensubu olan arkadaşlarım benden daha iyi 
bilirler. Üst tarafına bir sözüm yoktur. 

Arkadaşlar karar sizindir. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, mü

saade buyurursanız, bu kanun teklifinin, bir neb
ze dâhi olsa, Bütçe Komisyonundaki müzakeresi 
sırasında hâsıl olan havayı arzetmektc fayda mü
lâhaza ediyorum. O gün, bilhassa bu maddenin 
(C) bendi üzerinde durulurken denildi ki: Biz 
Devlet olarak bir prensip koymak zorundayız, 
hangi meslekten olursa olsun, hangi sahada ça
lışırsa çalışsın, arkadaşlar Milletvekilliğine in
tisap ettikten sonra, buradaki mesailerini taki
ben bir daha seçilmezlerse, tekrar memuriyete ia
de edildikleri zaman, veyahut gittikleri zaman 
buradaki müddet ya hepsinin kıdemine sayılmak 
veyahut hiç birisinin kıdemine sayılmamak lâzım 
gelir. Bu ana prensibi.... 

BAŞKAN — Ahmet bey, birşeyi tavzih ede
yim, bu, Bütçe Komisyonunun değil, Geçici Ko
misyonundur. 

AHMET OGÜZ (Devanda) — Evet, biliyo
rum, bütçe müzakerelerinin yükü altında birçok 
komisyonlar geçici komisyonlara inkılâbetti, şe
kil d iliştirdi. İşte osırada Sayın Başkan, bize de 
bu maddei kanuniye gelmişti. Bendeniz o oturum
daki ttbarüz eden konuşmaları nakletmekle Yük
sek Heyetin görüşünü, Yüksek Meclisin görüşünü 
aydınlatmak istiyorum, 

BAŞKAN — Çok güzel. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu prensip 

vâkt ;yle bir kere Millî Eğitim mensuplariyle Ada
let mensupları için, zümreye taallûku itibariyle 
bir kanun şeklinde çıkmıştır. O sırada haklı ola
rak hatırımıza şunlar geldi : Bir Maliye münte-
sibi arkadaş B. M. M. ne intisap ediyor. Maliye 
Korniş;-onunda senelerce çalışıyor, hâttâ komis
yonun riyasetinde çalışıyor, Bütçe Komisyonuna 
<levam ediyor, orada riyasette çalışıyor, hattâ Ba
kan oluyor. Nasıl olur da bu arkadaşa biz, sen 
Milletvekili oldun, ikinci intihapta seçilmediğin 
için senin burada geçen dört yıllık faaliyetin, 
sende yeni bir kıymet yeni bir hat ve yaratmadı, 
binaenaleyh eski kıymetinde olan maaşını biz'ödi-

lö 
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yebiliriz, deniyor? Yine nasıl olur da bir arka- I 
daş bankalar mevzuatı, kıredi mevzuatı üzerinde 
çalışır, kararlar verir, fikirler ileri sürer de, bu 
arkadaşa sonradan Mecliste geçirdiğin zaman kı
demine sayılmaz, diye onun bu Mecliste geçirdi
ği müddet red edilir? 

Asıl mesele bir prensip işinin kararlaştırıl
ması civarında toplanıyor. Ya Milletvekilliği ya
pan arkadaşlar sonradan Milletvekilliğinden ay
rılırlar ve memuriyete intisabederlerse hepsinin 
burada geçirdikleri müddetler kıdemine sayılır, 
veyahut sayılmaz. Bunun yanısıra, yüksek ma
lûmunuz; bir tekaütlük kanunu çıkarmak üzere
yi*, komisyonda üzerinde çalışılmaktadır. Bu
rada ana prensip olarak, milletvekillerinin Mec
listeki faaliyetlerinden dolayı kıdemleri meselesi; 
tamamen kaldırılmış bulunuyor. Bir hataya düş
müş olmamak için, ilgili arkadaşla konuştum; 
dedim ki; nasıl olur, siz Tekaüt Kanununu çıka
rırken bu ana prensibi kararlaştı rdınız. Şimdi 
onun yanısıra gelen bu kanunla muayyen bir 
zümreye ayrı bir hak tanımak, istiyorsunuz? sua
line karşı bizim bundan haberimiz yok, Geçici Ko
misyondan da bizi çağırıp izahat istemediler de
di. Bendeniz daha fazla maruzatımı uzatmıya-
cağım. Benden evvelki arkadaşımın temas ettiği 
noktalar vâkıdır. Yüksek Heyetin huzuruna bir 
kanun gelecek, bu da ana prensipe mugayirdir; 
burada bu fıkrayı bırakmak bir fayda mülâhaza 
etmez, kanaatindeyim. Bu itibarla ikinci mad
denin (C) bendinin birinci fıkrasının tamamen 
tayyı yerinde olur. Bunu arz ve teklif ederini. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
(Geçici Komisyon Sözcüsü yok sesleri). 
BAŞKAN — Sait Koksal. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar, huzurunuzda ikinci görüşülmesi yapılan 
kanun teklifi bir arkadaşımızla birlikte bendenize 
aittir. Teklifin mahiyeti; gerekçelerimiz ve Ko
misyon gerekçelerinde de açıklanmış olduğu gibi 
içişleri mevzuatındaki birtakım boşlukları dol
durmak ve Hükümet idare mekanizmasını daha 
iyi işler bir makina haline getirmektir. Sayın 
Enver Kök arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi 
yalnız Geçici Komisyondan geçmiş değildir, ta
sarı önümüzdedir. Ana komisyon olarak İçişleri 
Komisyonuna verilmiş orada enine boyuna ince
lenmiş oradan Bütçe Komisyonuna gitmiş fakat... 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Hayır. 
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SAİT KOKSAL (Devamla) — Hayır demeyin 

rica ederim, yalancı mevkiine sokmayın insanı. 
Bilmiyorsunuz demek ki. 

Oradan Bütçe Komisyonuna gitmiş, teklifte 
mevcut olan Maaş Kanunu ile ilgili bir hüküm 
dolayısiyle 4379 sayılı Kanunun tadil teklifleriy
le birleştirilerek, Bütçe Komisyonundan da iki 
arkadaşın bulunduğu Geçiei Komisyona verilmiş
tir. Bu itibarla bu kanun yalnız Geçici Komis
yonda incelenmiş değildir, ana komisyon olan 
İçişleri Komisyonu teklifi kanunimiz üzerinde 
esaslı şekilde incelemesini yapmış ve kanuna son 
şeklini vererek Maaş Kanununa mütaalik hükmü 
vesilesiyle kanun Geçici Komisyona gönderil
miştir, 

Kanunun hususiyetleri üzerinde durarak siz
leri meşgul etmek istemem. Milletvekilliği mev
zuu üzerinde de asla durmıyacağun, ne lehinde ne 
de aleyhinde. Çünkü bizim teklifimizde milletve
killiğinde geçen müddetlerin meslekte geçmiş sayıl
masına ait en küçük bir hüküm mevcut değildir. 
Bu teklif İçişleri Komisyonunda tetkik edilirken 
ilâve edilmiştir. İçişleri Komisyonunun mütehas.-
sıs arkadaşları şu noktadan hareket ettiler. De-
dilerki, şu kadar müddet kaymakamlık yaptıktan 
sonra Millet Meclisinin Kâtipliğine getirilen bir 
arkadaşın kâtiplikte geçen müddeti meslekte geç
miş sayılır da, neden milletvekilliğine seçilerek 
bu sakaf altına üye olarak gelen arkadaşın bura
da geçireceği müddete meslekte geçmiş sayılma
sını kabule mantıkan imkân yoktur ve bu büyük 
bir tezattır. Kâtiplikte geçen müddet hizmette 
geçmiş, sayılır da üyelikte geçen müddet hiz
mette geçmiş sayılmaz, madelet ve nasfet kaide-
lerıyle uygun değildir, bu itibarla buraya (mil
letvekilliği) kelimesini koyalım dediler. Bu se
beple bu kayıt tamamen İçişleri Komisyonuna 
aittir, lehinde veya aleyhinde cevap vermek yet
kisi daha çok bu komisyonun sözcüsüne düşer. 

Yalnız ben sayın Enver Kök arkadaşımın bi
raz da «ridiculiser» ederek canlandırmaya çalış
tığı bir misal üzerinde durmak isterim. Dediler 
ki, üç yıl kaymakamlık yaptıktan sonra mil
letvekilliğine seçilen bir kaymakam iki devre bu
rada kalırsa otomatikman vali çıkacaktır. Mazur 
görürüm, çünkü arkadaşım bu meslek ile tabia-
tiyle ilgilenmek mecburiyetinde değildir. Fakat 
şurasını arzetmek isterim ve Yüksek Heyetiniz de 
bilir kî, valilik bir kariyer kademesi değildir. Bu
günkü mevzuatımızda okuyup yazma bilen, ilk 
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okul mezunu bir vatandaş dahi vali olur, fakat ı 
kaymakam olamaz. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Se
fir de olur. 

SAÎT KOKSAL (Devamla) — Çünkü 3656 I 
sayılı Kanunun altıncı maddesi hükmüne göre, 
(tekrar okumama lüzum yok, pek iyi bilirsiniz). 
valilik, müsteşarlık, elçilikler derece takip 
eden memuriyetler değildir. Bir gün dahi me
murluk yapmamış herhangi bir vatandaş, siya
sı mevkii olması itibariyle, derhal vali, derhal j 
sefir, derhal müsteşar olabilir. 

Şurasını da arzetmek isterim ki; bugünkü 
mevzuatımızda şu ve bu dereceye tâyin mut
lak kidem kaydiyle bağlı değildir. Bunun tat
bikatta aksıyan tarafları bulunabilir. Fakat 
24 sene milletvekilliği yapmış diye onu o mes
leğin en yüksek kademesine getirmeye hiçbir I 
makamın hakkı değildir. Mücerret kıdeme da
yanarak bir hak talep edilemez, idare bu arka
daşı tâyin edip etmemekte muhtardır. Bu iti
barla buraya gelen kaymakam arkadaş bir ve 
iki devre sonra otomatikman vali çıkmaz. Bura- j 
ya gelen bir kaptan arkadaş bir veya iki devre 
mebusluk yaptıktan sonra otomatikman tran
satlantik süvarisi olamaz. Bu misallerin yanlış 
verilmesi, yüksek nişlerinizin tahrik edilmesi 
maksadına matuf olsa gerektir. 

Filhakika yeni Emekli Sandığı Kanunu, he
pinizin görmüş olduğu gibi, milletvekilliğinde ı 
geçen müddetin emeklilik müddetine mahsup 
edilmemesi, sayılmaması, hakkında (Hükümet 
tasarısı) bir hüküm ihtiva etmektedir. Fakat 
bu kanun bugün komisyonda tekemmül etmiş 
ve yüksek huzurunuza gelerek kanunlaşmış de
ğildir. Bu itibarla emekli kanununda şöyle bir 
hüküm sevkolunmuştur diye bu kanunda mev
cut bir kaydı ona izafeten, onu mâtufunaleyh 
tutarak tayyetmeğe mantıkan imkân olmaması I 
lâzım gelir. 

Fakat arzettiğim gibi bu kaydın kalması ve
ya kalkması hakkında, teklif sahibi olarak, 
hiçbir fikir ve mütalâamız mevcut değildir. An
cak sayın Ahmet Oğuz arkadaşımızın temas 
ettiği bir noktaya ben de temas etmeden geçe- j 
miyeceğim. ] 

Bu kayıt, Hâkimler Kanununun 71 nci mad- ( 
desine ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun | 
76 ncı maddesine sarih olarak girmiştir. Sâde I 
hâkimler değil, Adalet Bakanlığı mensuplarının ! 
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kâffesi Milletvekilliğine seçildikleri takdirde 
kanunun 71 nci maddesine göre , Milletvekilli
ğinde geçirdikleri her saat kendi mesleklerinde 
geçmiş sayılır ve üniversiteler Kanununun 76 
ncı maddesine göre de, üniversite öğretim üye
lerinin Milletvekilliğinde geçen her dakikaları 
yine kendi mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Daha evvel Millî Eğitim mensuplarının, öğ
retmen olanlar hakkında tamamen mevcut olan 
aynı kayıt, Bütçe Kanununun 25 nci maddesiyle 
1931 yılında, eğer yanılmıyorsam ,kaldırılmıştır. 

Demek oluyor ki; Milletvekilliğine memuri
yetten gelen arkadaşlar arasında farklı bir du
rum vardır ve yaşamaktadır. Eğer bu hâkimlik 
ve üniversite öğretim üyeliği mesleklerinin za
ruri bir imtiyazı değilse, diğer mesleklere de 
teşmil etmek lâzımgelir. Zaruri bir imtiyazı ise 
aynı mucip sebeplerle yine diğer meslek erbabı
na teşmil edilmesi lâzımdır. 

Burada bir meslek mensupları bir hüküm, 
diğer başka bir meslek erbabı için başka bir 
hüküm tedvin etmeye adalet ve hakkaniyet kai
delerinin müsaade etmemesi lâzımgelir kanaa
tindeyim. Yüksek heyetiniz bu prensip nokta
sını halletmelidir. Eğer bu kayıt kalacaksa, di
ğer meslek mensuplarına da teşmil edilmelidir. 
yok kalmıyacaksa, birkaç gün sonra huzurunu
za gelecek olan Hâkimler Kanununun tadilinde 
71 nci madde kaldırılmalıdır. Yine önümüzdeki 
günlerde huzurunuza gelecek olan Üniversite 
Kanununun tadilinde 76 ncı madde kaldırılmalı 
ve meslekî memur olup da sonradan Milletvekil
liğine seçilen arkadaşlar arasındaki bu farklı 
durum bertaraf edilmelidir. 

Benim; Yüksek Meclisten istirhamım, bu 
prensip noktasının halledilmesidir. Yoksa, şu 
meslek için lâzımdır, şu meslek için değildir gi
bi bir hükme varmamıza imkân yoktur. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

. BAŞKAN — Enver Kök. 
ENVER KÖK (Sinob) — Arkadaşlarım; Sa

it Koksal arkadaşım, bu işi ridikülize ettiğimden 
bahsetti. Ben bu meselenin tevsii halinde işin 
nerelere kadar gideceğini arz için söylemiştim. 

Bâzı mesleklere imtiyazlar verilmiştir. Arka
daşlar, bâtıl makisünaleyh olamaz. Meselâ ben
ce meselâ üniversiteden bir asistan gelmiş, dört 
devre Milletvekilliği yapmış otomatikman Üni
versiteler Kanununa dayanmış, terfi hakkını ka-
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zanıyor. Mukabili ne alacak? Maaşı en aşağı 125 I 
liradır. Bu arkadaşı, kariyerini yapmadan üni
versiteye iade ettiğimiz zaman ordünaryüs pro- I 
fesör mü yapacaksınız? Maksadım bunu söy
lemekti. Yoksa bu sözlerimle kimseyi ve hiçbir 
meseleyi kastetmiş değilim. Evvelâ bunu tavzih I 
etmek isterim. I 

BAŞKAN - - Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bilançosu Kanununa oy vermiyen arkadaş 
vıar mı?.. Oy toplama muamelesi bitmiştir. i 

İÇİŞLERİ KO. SÖZCÜSt] AKİF EYİDO-
(h\N (Kars) — Muhterem arkadaşlar: mesleki I 
memuriyet olupda memuriyeti bırakıp Milletve- I 
killiği vazifesine gelenleri gerek; tekaütleri bakı
mından gerekse kendi meslekî hizmet)eri bakımın- I 
dan kıdemlerinin yürütülmesi hakkındaki nıülâha- I 
za meslekî zümreler için eşit: şâmil, umumi olma- I 
lıdır, denildi. 

Yalnız Dahiliye Memurları Kanun unda, da
hiliye hizmeti ile ilgili olan bâzı hükümler vardır 
ki, teklif edilen değişiklik başlıca unlan alâkadar I 
eder. Bunun hakkında da »Sait Koksal arkada- I 
şım Muhterem Heyetinizi tenvir edecek izahat I 
verdiler. Bendenizin arzedeceğim, yine dahiliye 
hizmetinin özelliği ile alâkalı ve sırf L 700 sayılı 
İçişleri Memurları Kanununun 17 nei maddesi 
ile alâkalı bir hükümdür. Bu 17 nei maddeye gö
re dahiliye hizmetinin her hangi bir derecesinde 
bulunan bir adam istifa ederse onun istifası ka- I 
bul olduktan sonra ve aradan birkaç yıl geçtikten 
sonra tekrar dahiliye hizmetine girmek için mü
racaat eder de müracaatı kabul, edilirse, kanun 
17 nei maddesinde, kendi meselâ üçüncü sınıf kay-
makamsa, bıraktığı yerden üçüneü sınıf kayma
kamların kıdem tablosunun sonuna eklen i i* d iyor. 
Böyle bir hüküm, esasen hiç bir meslek zümresi
nin kanununda yoktur. Dahiliye hizmetinin özel
liği, hattızatmda bu hükmü icabettirir. Bir da
hiliye memuru bulunduğu sınıftan İstifa edipde 
ayrüırsa bir daha geldiği vakit kendi sınıfının 
kıdem tablosundaki en. son numaradan daha son
raya iltihak eder. Ticaret için ayrüırsa böyle 
olur,başka her hangi bir iş için ayrılımı böyle 1 
olur. Fakat Milletvekilliği hizmeti gibi diğer mes- ı 
leklere nazaran idare meslekine'fikrî mükteseba-
tm gelişmesi ve işin eereyanmdaki faaliyeti ba
kımından çok yakın bir alâkası bulunan Milletve
killiği için seçilmiş bir arkadaşın tekrar meslekine I 
döndüğü vakitte bıraktığı kıdem tablosunun en i 
gerisine kalması doğru değildir. | 
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Onun kıdemi yürüsün ve arkadaşlardan geri 

kalmasın, istiyoruz. Yapılan iş, budur. Kimse 
için bir imtiyaz değildir. İmtiyazın tamamen ak
sine bugün mevcut olan bir vaziyet vardır. Bü
tün istifa edenlere şâmildir. Bunlardan Mebus 
olanlar için bu kadar katı ve bu kadar aei bir 
hüküm işlemesin diyoruz. Onların Mebuslukla 
geçen müddetleri kendi tablolarında yürümüş 
olsun. 

Çünkü aynı kanunda, yeni teklif edilen ka
nunda olduğu gibi, yürürlükte bulunan hüküm 
lerde de Meclisin meselâ hususi kalem Müdürü. 
yahut evrak Müdürü, Kâtibi Umumi vazifelerini 
ifa eden bir kimsenin kıdemi valilikte, kayma 
kamlıkta kıdem tablosunda aynı numara ile yü
rür ve diğer kendi emsaline nazaran hukuku 
mahfuzdur. Meclisin hizmetinde bulunan, man-
sup bir memuriyette çalışan bir arkadaşa bunu 
veriyoruz da, Milletvekilliğinde çalışan bir arka
daşa niçin vermiyoruz'? Komisyonumuz bunu 
ovleviyetle kabul etmiş, kendi hususi mesleki 
olan işinden istifa ederek mebusluğa rağbet 
edenlerin mağduriyetine mahal vermemeyi göz 
önünde tutmuştur, çünkü. Milletvekilliği de bir 
vatan hizmetidir, onu da kendi meslekinde çalı
şıyor gibi saymayı evle viyetle kabul etmiştir. 
Esasen bunda bütçeye de tesir edecek hiçbir va
ziyet yoktur. Çünkü Büyük Millet Meclisinin 
kabul ettiği kadrolar aynen bakidir. Meclisi Âli
nin kabul ettiği maaş ve fasıl, tertipler yine ay
nen bakidir. Yalnız Milletvekilliği dolayısiyle 
meslekteki arkadaşlarından geri kalmasın, nok
tasını istihdaf etmektedir. Kezalik buraya kadar 
gelmiş bir kaymakam çıkıp da defaten bir vali 
olmaz, olamaz, çünkü onu da meneden Dahiliyi. 
memurları teşkilâtı kanununda ayrı bir hüküm 
vardır. Kaymakamlıkta üç sene ilerlemiş gelmiş. 
onun kıdem tablosunun sonuna iltihak ettiril
mesi suretiyle mağduriyetini müstelzim bir va
ziyetin önüne geçmiş olalım, Takdir Yüksek he
yetindir. 

BAŞKAN — İhsan Hâmid Tigrcl, 
İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Arkadaşlar, İçtüzük'ün 119 ncu maddesi, tasarı
ların ikinci görüşülüşünde yalnız Komisyon na
mına konuşulacağını veya önerge verenlerin söz 
söylemek hakkı olacağını âmirdir. Buna rağmen 
sayın Başkanımız Akif Eyidoğan'a cöz verdiler.. 

AKİF EYÎDOĞAN (Kars) — Sözcü olarak 
konuştum. 

— 18 — 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun; Akif Eyido-

ğan arkadaşımıza içişleri Komisyonu sözcüsü 
olarak söz verdim. 

İHSAN HÂMlD TİGREL (Devamla) — O 
halde mesele yoktur. Arkadaşlarımızın izah bu
yurduğu gibi, hâkimlere, muallimlere ve üniver
site hocalarına, Büyük Millet Meclisinde geçen 
hizmetlerinin bir kısmının zammını âmir hük
mü olması, esasen başlı başına bir adaletsizlik 
teşkil ederken, şimdi de o adaletsizliği takviye 
suretiyle yeni bir teklifi kanuni gelmiş bulunu
yor. Heyeti Celileniz bu teklifi kanuniyi kabul 
buyurduğu takdirde yarın Sağlık Bakanlığı me
murları için de, Bayındırlık Bakanlığı memur
ları için de, hattâ bilûmum Devlet teşkilatındaki 
memurlar için bu kaydın konması lâzımgelecek-
tir. Halbuki, eğer maksat taadülü tesis ise bunun 
hepsinin birlikte yapılması lâzımdır. Daha evvel 
muallimler ve hâkimler için bir kayıt konmuşsa, 
o geçmiştir, şimdi mevcut adaletsizliği takviye 
etmekten kaçınmak lâzımgelirken, arkadaşımızın 
bunu müdafaa etmesini doğrusu ben hayretle 
karşıladım. 

Maddenin büsbütün tayyı cihetine gidilmeden 
fvvel, gerek malî portesi ve gerekse teadül ba
kımından meselenin bir kere de Bütçe 'Komisyo
nunda tetkik edilmesine müsaadenizi rica ederim. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlarım; bir mesleke mensup arkadaşla
rımıza bir hak tanınmak isteniyor. Bu hak da kı
deme taallûk ediyor. Evvelce bâzı meslekler için 
bâzı haklar tanınmıştır. 

Benim mâruzâtım şu olacaktır. Milletvekilliği, 
memuriyetin devamı değildir. Bunu bu şekilde 
de izaha imkân yoktur, ne hukukan ve ne de 
mantıkan. Milletvekilliği politik hayatın, politik 
faaliyetin ön safında bulunan bir vazife olması 
itibariyle, buna bir memuriyetin devamı denile
mez. 

Emeklilik Kanunundan bahis buyurdular. 
Emeklilik Kanunu »tamamen ayrı prensiplere 
bağlı bir kanundur . Halbuki bu teklif, bir me
muriyete kıdem hakkının tanınmasını istihdaf 
ediyor. Burada mebusluk yapan bîr memur ar
kadaşımızın yaptığı vazife, memuriyetinin deva
mı olsaydı bu hakkı tanımak da mümkün olurdu. 
Bendeniz bu işin prensip itibariyle hallini rica 
edeceğim. Bu prensip ana hatlara taallûk ettiği 
cihetle teklifin bir milletvekilinden değil doğru-
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dan doğruya Hükümetten gelmesi lâzımdı. Hü
kümet, Emeklilik Kanununun tedvin edeceği hü
kümleri ve koyacağı prensipleri beklemeksizin 
evvelce yapılmış, böyle haksız ve yersiz veyahut 
bâtıl muameleleri bertaraf etmek için müstaceldi 
bir kanun tasarısı getirsin ve Heyeti Aliyeniz 
bunu kabul buyursun ve-bu madeletsizlik de bu 
suretle ortadan kalksın, aynı zamanda bir memu
riyetin devamı gibi telâkki edilen milletvekilliği 
uhdesinden de bu yanlış tarzın giderilmesi çare
leri bulunsun. Bunu rica ediyorum. Böyle bir 
şeyin kabulünü bize tahmil buyurmasınlar, ana 
prensiplere taalluk etmesi bakımından bunu, 
kendileri halletsinler. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim; evve
lâ teklifin hiçbir malî portesi yoktur. Yani bâ
zı arkadaşlar bütçeye malî külfet tahmil ediyor 
diye ifade ettiler. Halbuki böyle değildir. 

ikincisi; Sayın İçişleri Komisyonu Sözcüsü
nün ifade buyurdukları gibi, Dahiliye Memur
ları Kanununda yer alan bîr hüküm vardır. 
Her hangi bir sebeple içişleri Bakanlığından ay
rılan bir memur, tekrar o mesleke avdet etmek 
arzusunu gösterdiği veya bakanlık onun hizme
tinden faydalanmak istediği takdirde, tekrar 
aynı mevkie gelemez, ancak mevcut arkadaşları
nın en son sınıfına gelebilir. 

Sonra, 4089 sayılı Kanunda; üç sene kayma
kamlık edenlerden Riyaseti Cumhur, Türkiye Bür 
yük Mîllet Meclisi, Başvekâlet ve Devlet Şûrasın
da bir memuriyete tâyin edilenlerin buralardaki 
hizmet müddetleri Dahiliye memurluklarında 
geçmiş sayılır, diye bir fıkra vardır. Yani daha 
evvel Yüksek Meclisin kabul buyurduğu bir ka
nunla, Büyük Millet Meclisi memurluklarında 
geçen müddet keene Dahilîye hizmetinde geçmiş 
gibi sayılmaktadır. 

Şimdi vazıı kanun; üç sene kaymakamlık eden 
her hangi bir arkadaş Büyük Millet Meclisinde 
memurluk yaparsa, onun hizmet ve kıdemini, 
idari bir hizmet telâkki buyurarak, keenne Dahi
liyede geçmiş gibi kıdemine saymaktadır. 4089 
asyılı Kanunda bu hüküm vardır ve bu hüküm 
ayaktadır, yaşamaktadır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde memur olarak, kâtip olarak, istih
damı Dahiliyede geçmiş telâkki buyurursunuz da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine üye olarak ge
lenden bu hakkı nezetmek. bilmem, yaşıyan ka-

- 19 -



B : 55 14. 
nunlara ve adalet prensipine uygun olmaz kanaa
tindeyim. 

Esasen bu mevzuu, teklif sahibi olan ben ve 
arkadaşım Sait Koksal getirmiş değiliz. Bu nok
tayı da yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek is
terim. Bu mevzuu, arzettiğim gibi, İçişleri Ko
misyonu vazetmiştir. Kabul veya reddedilmesi 
hususundaki takdir Yüksek Heyete aittir. (Kâfi 
sesleri). 

BAŞKAN — Dört önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
«4089 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddele

rinde değişiklikler yapılması hakkında kanun ta
sarısının» ikinci maddesinin (c) bendinin birinci 
fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 4 ncü maddesindeki içişleri me

murları hakkındaki kanun teklifinin ikinci mad
desinin (c) fıkrasındaki (Milletvekilliğine) iba
resinin maddeden tayyını teklif ederim. 

Sinob Milletvekili 
Enver Kök 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin (c) fıkrasının Bütçe Komis

yonunda incelenmesi için tasarının bu komisyona 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milîetevkili 
İhsan Hâmid Tigrel 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle (CM fıkrası

nın tayyını ioklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Altan 

BAŞKAN — Efendim, dört önergeyi dinle* 
diniz. Bunlardan birisi C fıkrasının çıkarılması 
hakkındaki tekliftir, 'biri; milletvekilliği tâbiri
nin çıkarılması, diğeri de (C) bendinden birin
ci fıkranın tayyı hakkındadır. 

MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Bende
niz de; milletvekilliği fıkrasının tayyı hakkın
daki önergeye iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — önergelerden dördüncüsü de 
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teklifin Bütçe Komisyonuna verilmesi hakkın
dadır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Benim tekli
fim de, diğer arkadaşın teklifine esasta teta
buk eder. Milletvekili ibaresinin çıkarılması
nı kendileri de söylüyorlar, bendeniz de iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — O halde önergenin yalnız biri 
Bütçe Komisyonuna gitmesi ve bir daha ince-

j Jenmesi hakkındadır, diğerleri C fıkrasından 
(Milletvekilliği) ibaresinin çıkarılmasına dair
dir. 

İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Milletvekilliği fıkrasının çıkarılmasına bende
niz de iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinin hepsi bir-
| leşti O fıkrasından «Milletvekili» tâbirinin çı

karılmasında birleştiler. Önergeyi tekrar okutu-
i voıum. 
( (Enver Kök ün Önergesi tekrar okundu) 
i BAŞKAN Diğer arkadaşlar da buna işti

rak etmiştir. 
Oyunuza sunuyorum. Kahiri edenler... Etmı-

yenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi, C fıkrasında, simdi kabul 

buyurduğunuz tadilâtla oyunuza sunuyorum. 
j Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ••- Bn kanun yayımı tarihindi: 
• vürürlüğe girer. 
j BAŞKAN Kabul edenler... Etmiyenler.. 
| Kabul edilmiştir. 
i 
; MADDE 4. ~~ Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
j yürütür. 
j BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
| Kabul edilmiştir. 
1 Kanunun tümünü Yüksek oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
I Birlikleri hakkmda kanun tasarısı ve Ekonomi 
I ve Ticaret Komisyonları raporları (1/443) 

\ BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
yoktur. Kanunun müzakeresi sırasında Bakan
dan izahat istiyenler olabilir. Binaenaleyh, ten
sibinizle bunu gelecek gündeme bırakıyoruz, 

İ (Muvafık sesleri). 
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9. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü I 

ihtiyaçlan için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/427) 
[1] 

ULŞATIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TIR (Seyhan) — Efendim, huzurunuza Devlet 
Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
sevdekilmiş bulunan bu kanun tasarısı, Bütçe 
Kanunu çıkmadan evvel Yüksek Meclise sev-
kedileceğı mülâhazasiyle, ödeneğe ait kısım bu 
tasarıda gösterilmemiştir, Bugünkü halinde 
çıkacak olursa, ödeneği Ulaştırma Bakanlığın
da, vazifesi de Bayındırlık Bakanlığında ola
caktır. i 

Binaenaleyh, bunların hepsinin birden top-

[1] 141 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

4. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in, Köy sağlık memurlarının gezi yevmiyelerine 
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemali Bayizit'in yazılı cevabı (6/271) 

Yüksek Başkanlığa 
Doktorlarımızın azlığı ve yolsuzluk köylü

lerimizin sağlık işlerini daha esaslı bir şekilde 
eje almaya mâni teşkil ettiği malûmdur. 

Köy sağlık memurlarının bu ihtiyacı kısmen 
önlemeleri mümkün ise de 75 kuruş gezi yevmi-
yesiyle ne at beslenebilir ne de kiralanabilir. 

Kanaatimce köy sağlık memurlarının daha 
verimli olabilmeleri, gezilerinin sıklaştırılması 
ve bunu temin için de gezi yevmiyelerinin ar-
tırılmasiyle kabildir. 

Köylümüzün sağlığiyle alâkalı işlerde tasar
ruf zihniyetinden vareste kalınması zaruridir. 

Hükümet de bunun lüzumuna kail ise ne 
gibi bir tedbire baş vuracaktır. 

Bu sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 
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lanıp huzurunuza gelmesi için bu kanun tasarı* 
sının Bütçe Komisyonuna havalesini rica edi
yorum. 

BÜTÇE Ko. BAŞKANI RIZA ERTEN 
(Mardin) — Efendim, tasarının Komisyona ve
rilmesini biz de rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, tasarıyı Bütçe Ko
misyonu istiyor, Hükümet de tasarının Bütçe 
Komisyonuna gönderilmesini talebediyor. 

Müsadenizle oraya veriyoruz. (Muvafık ses
leri). 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Bilan
çosunun onanması hakkındaki 5230 sayılı Ka
nuna ek Kanuna (237) oya iştirak vardır. (234) 
Kabul (3) ret vardır. Muamele tamamdır, Ka
nun (234) oyla kabul edilmiştir. 

Konuşulacak başka birşey kalmadı. Ayın 
16 ncı Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Kapanma sati : 17a 

özeti: Köy sağlık memurlarının 
gezi yevmiyeleri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan 

271/6, 2557/4572 sayılı ve 22 . 2 . 1949 tarihli 
yazıları karşılığıdır: 

Köy sağlık memurlarının gezi yevmiyeleri 
hakkında Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen 
tarafından verilen yazılı soru için hazırladığı
mız cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemali Bayizit 

Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık 
memurlarına 4459 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol 
masrafı verilir, diye yazılıdır. 

Bugün vazife başında 992 köy sağlık memu
ru vardır. 1949 senesi içinde mezun olacak 250 
kadar köy sağlık memuru da ilâve edilirse aded-
leri 1 250 ye yaklaşmış olacaktır. Kanunun izah 
ettiği şekilde bunların yol masrafı 1949 yılı 
Bütçesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
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kısmının 692 bölümünün 2 nci geçici görev yol- | 
luğu maddesine konulan 155 bin liradan veril- j 
mektedir ki Bakanlığımızın mücadele teşkilâtı j 
dışındaki bütün memurlarının geçici görev yol- | 
luklarma ayrılabilen bu tahsisatın artırılmasına j 
imkân bulunamadığından köy sağlık memurla
rına verilmekte olan 75 kuruş artırılamamıştır. 

Esasen söz konusu köy sağlık memurlarının 
dışında ve Bakanlığımız kadrosunda çalışan 
gezici sağlık memurları ile savaş memurları ve 
sağlık koruyucuları da 4192 sayılı Kanun hük
müne göre hayvan beslemek mecburiyetinde de 
olmalarına rağmen bunlara hiçbir yol masrafı 
verilmemekte olup ancak ayda 15 lira hayvan 
yem bedeli verilmektedir ki bir hayvan besle 
mek mecburiyetinde olmalarına ve hayvan tedar 
rikinden sonra 15 lira aylığa müstahak bulun
malarına rağmen ancak günlüklerine 50 kuruş 
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isabet etmektedir. 

Köy sağlık memurlarına ise kendileri daima 
esasen çalıştıkları köylerin çocuklarından bu
lunmaları ve orada ikametlerine ait bâzı kolay
lıklar bulunamsına ve iştigal sahalarının vasati 
8 - 10 köyden ibaret bulunan grupun ortasında 
merkez ittihaz edilmiş köyde bulunması ve bir 
ay içindeki gezi günlerinin de en çok bulunduğu 
aylarda dahi 15 günü geçmemesine rağmen Ba
kanlığımızca da kâfi görülemiyen 75 kuruş 
günlük yol masrafı diğer bilûmum sağlık me
murlarımıza nazaran biraz daha köy sağlık me
murları lehine olarak farklıdır. 

Bütçede bu gibi tahsisatın artırılması imkâ
nı bulunmadan köy Bağlık memurlarına veril
mekte olan yol masraflarının artırılması kabil 
görülememektedir. 

< • » 

DÜZELTÎŞLEE 

Bu tutanak dergisine bağlı 140 sayılı basma-
yazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Yanlış Doğru 

Sahife Lira K. Lira K. 

6 416 915 21 614 915 21 
7 286 893 25 286 698 25 
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Tekel Oenel Müdürlüğü 1942 yılı Blâncosunun onanması hakkındaki 5230 sayılı Kanuna ek 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFVHK irARAtttAAll 

Mehmet Aşkar 
AÛRI 

Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitegta 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Aya&h 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Osman Niyazi Burcu 
Em mittin Çeliköz 
Orgl. Kftztm Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğhı 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler 237 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler 3 
Çekinserler 0 

Oya katümıyanlar : 220 
Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Munlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
GL Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Can t ekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 

Kemal Cemal öncel 
DİYARBAKIR 

Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocajrüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAKÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatb 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 

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

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptogan 
Tahsin Coskan 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
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Baki Tûmtürk 

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

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F, Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza ArtunkaJ 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Ali Zırh 

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

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

SÜRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

[Reddedenler} 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

[Oya kattlmıyanlar] 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunea (1.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
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Avni Refik Bekman 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
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ismet İnönü (Cumhur- I 
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmii Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayf ut Sökmen 
Nurullak Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN k 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Maahar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpttnar 
Fuat Bilal. 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendnl 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ i 
Hasan Şükrü Adal i 
Hasan Cemil Çambel ! 
Hıfzırrahmau R. öymen 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars -
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen j 
îhsan Karesioğlu ! 
AH Rıza Kıreever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(1.) 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Eriınçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Münir Hüsrcv Göle 
(t) 
Şakır lbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Said Barlns 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
do 

Eşref Dizdar I 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli | 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Kasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (T.) , 
Saim Ergenekon I 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğiuj 

İSTANBUL | 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) i 
Enis Akaygen 
Ali Rıza An i 
Cihad Baban (î.) I 
Celâl Bayar I 
Gl. Refet Bele | 
Mareşal Fevzi Çakmak j 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli i 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöveı ; 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen , 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 

Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
d.) 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(î.) 
Ali Dikmen 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Fa tin Gökmen (T.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi (I.) 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 



Feyzullah Uslu 
MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kasını Ener (1.) 
Kasım Gül ek 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StlRD 
Etem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

14.3.1949 0 : 1 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Regat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Galib Pekel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfı Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Şiııasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Încealemdaroğîu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Açıh Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
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T. B. M. M. Basımevi 


