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2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Görüşülen işler 1103 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/462) 1103:1120 

2. — Yüzbaşı Osman Erbay'm hüküm
lü olduğu cezanın affı hakkında Adalet 
Komisyonu raporu (5/104) 1120:112;} 

3. — idareci Üyeler Kurulunun, Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üye
lerinden Ankara dışında vazife icabı ince
leme yapacak olanlara ikamet yevmiyesi 
verilmesi hakkında Kanun teklifi ve Büt
çe Komisyonu raporu (2/167) 1123:1124,1126. 

1127,1132,1141,1151,1169:1172,1177:1180 
4. — 4598 sayılı Kanunun yayımı ta

rihinde bulundukları derecede iki yıldan 
fazla kalmış ve mezkûr kanunun yürürlü
ğünden sonra 2556 sayılı Kanunun 61 nci 
maddesi gereğince mümtazen iki üst dere
ceye yükseltilmiş olan yargıç ve savcıların 
4908 sayılı Kanundan faydalanıp fayda-
lanmıyacağmın yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve Bütçe Ko
misyonları raporları (3/336) 1124 
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5. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re

şit Tarakçıoğlu'nun, Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin (E) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/30) 1124:1125 

6. — Vakıflar Memba Suları ile Orman 
ve Zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 
3913 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/548) 1126,1130, 

1132,1141,1151,1173 :1176,1181:1184 
7. — Vakıflar Kanununun 3513 sayılı 

Kanunla değişik birinci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, 
Maliye, Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/324) 1126:1129 

8. — Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununun 28 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tasarısı ve Tarım ve 
Maliye Komisyonları raporları (1/505) 1129 

9. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmındaki tercümanlık kadroları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komis
yonu raporu (3/360) 1129:1130 



Sayfa 
10. — Niğde Milletvekillleri Rifat Gür-

soy ve Hüseyin Ulusoy'un, Muamele Ver
gisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiş
tirilen beşinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/99) 1130:1132, 

1132:1137,1141,1151,1185:1188 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusuban-
doları ve Cumhurbaşkanlığı Armoni mu-
zıkası için yetiştirilecek muzıka öğretmen
leri hakkında Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/354) 1137:1138 

12. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 ta
rihinde kabul ve imza edilen «Dünya Me
teoroloji Teşkilâtı» hakkındaki Sözleşme
nin onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Ulaştırma Komisyonu raporu (1/306) 1138: 

1139,1141,1151,1189:1192 

13. — Milletlerarası iktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/544) 1139:1141, 

1146,1151,11£3:1196 
14; -~- Demiryollar ve Limanlar inşaata 

için geîfeeek yıllara geçici yüklenmelere 
girişiln&esi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna 

Birinci Oturum 
Dış memleketlere yapılan hubuhat satışları i 

hakkındaki Karma Komisyon raporu üzerinde | 
konuşuldu. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara | 
verildi. | 

îktnci^ Oturum I 
Dışr-memleketlere yapılan hububat satışla n- { 

na dair olan Karma Komisyon raporunun görü- I 
şülm esine devam olunduktan sonra Ticaret oski 
Bakanı Atıf İnan 'm bu hususta hiçbir sorumlu- i 
luğu olmadığı ve bundan sonraki işlemlerin .v a-
pılması içm dosyaların Hükümete verilmesi, I 
kabul olundu ve 

Birleşime ara verildi. j 

Sayfa 
ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/532) 1141:1142, 

1146,1151,1197:1200 
Î5. — iskele ve ufak barınaklar yapı

mı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındır
lık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/535) 1142:1143,1146,1151,1201:1204 

16. — Kozlu - Ereğli hattı ile Armut
çuk şube hattının yapımı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/536) 1143: 

1145,1148,1151,1205:1208 
17. — Şose ve köprüler yapımı için ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında Kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/541) 1145 :1146,1151,1209 :1212 

18. -— İller Kanunu tasarısı ve Adalet, 
Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, 
Millî Savunma, Sağlık ve So'syal Yardım, 
Tarım ve Ulaştırma Komisyonlarının dü
şünceleri hakkındaki raporlarla İçişleri 
Komisyonu raporu (1/340) 1146:1151,1152: 

1156,1156:1158,1158:1160,1160 :1168,1213 :1216, 
1217:1220 

Üçüncü Oturum 
| İstanbul'da, Beşiktaş'ta Teşvikiye ve Maçka 
I Meydanı sokaklarında kâin Hazineye ait bina

nın İstanbul Belediyesine devri hakkındaki Ka-
I nun kabal olundu. 
| Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Gö-
I revlarine dair olan Kanun, tasarısının maddele-
I rine geçildi. 
I 30 . V . 1949 Pa-zartesi günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

I Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Dü§ün$4Î Necmeddin 8aMr Sılan 

I Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Askerî Fabrikalar işletmesi Kurumu 

Kanunu tasarısı (1/567) (Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Memur ve hizmetlilerden mal beyanna
mesi aİMEması hakkında Kanun tasarısı (1/566) 
(içişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Milletlerarası Telekomünikasyon Söz

leşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması 

hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komis
yonu raporu (1/546) (<fündeme); 

4. — Nisan : Eylül 1948 aylarına ait rnpo-
rtın sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komsyonu raporu (3/274) 
(Gündeme); 

5. — 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris 'te top
lanmış olan XII nci Evrensel Posta Kon'gresi 
kararlarını karpsıyan senetlerin onanmasına 
dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyr?rra 
raporu (1/508) (Gündeme). 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,06 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER - Necmaddan Sahir Sıla a (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Türkiye Cumktariy&bi Etmkli Samd-ğt 
Kanunu tamrıs% ve Geçici Kormsyon raporu 
(1/U2) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanun tasarısının görüşülmesine de
vam ediyoruz. Geçici 47 nci maddenin eski 
metnini Komisyon aynen muhafaza etmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 47. — 1683 sayılı Kamın 
yürürlükte iken : 

a) Emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerm; 
b) Açıkta veya vazifede büünnan-lapdan 

ölenlerin; 
(Erler hariç) dul ve yetimlerine, 1€İR3 saytlı 

Kanun hükümlerine göre bağlanmış aylıklar r e 
bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış aylık zamları toplamları; emekli iken 
ölenlerin dul ve yetimleri için geçici 45 ve 46 
acı maddelerdeki esaslara ve Tarife yüzönden 
ölmüş olanların dul ve yetimleri için de aynı 
zamanda 69 ncu maddeye göre bulunacak emek
li, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları 
ve varsa son hizmet, harb malûllüğü kamları 

üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul 
ve yetimlere göre bu kanunun 68 nci maddesi 
gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yük
seltilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 48. — 1683 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce subay ve askerî 
memurlara bağlanmış vazife malûllüğü aylıkla-
.riyle bunlara bu kanunla kaldırılan hükümler
le yapılmış aylık ve .terfih zamlarının toplam
ları; 1 . VI . 1930 tarihinde emekliye ayrılan 
aynı rütbe ve aynı hizmet müddetli vazife ırâ-
lûlü emsallerinin geçici 46 ncı madde gereğin
ce yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarıl
mıştır. 

Bunların, varsa, son hizmet zamlarının ge
çici 46 ncı madde gereğince artırılmasında 
1 . VI . 1930 tarihindeki aynı rütbeli emsalleri
nin aylık asıllarının bu kanunun yÜrülüğe gir
diği tarihteki tutarları esas alınır. 

BAŞKAN —- Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul olundu. ı 

GEÇlCİ MADDE 49. — 1683 sayılı Kanıma 
veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
er aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan 
hükümlerle eklenmiş aylık ve terfih zamları 
(5107 sayılı Kanunla yapılan zamlar hariç) 
toplamları; malûllük derecelerine göre 56 nci 
maddede gösterilen miktarlara yükseltilmiştir. 

5107 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle ay
lıklarına zam yapılmış erlere bu zamları yerine 
64 ncü maddede yazılı harb malûllüğü zamları 
ayrıca ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 
E - Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvel

ki tarihli olanların yaşları ile ilgili hükümler 

GEÇİCİ MADDE 54. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği taıihte iştirakçi durumunda bulu
nanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tev-
diatçı durumuna gireceklerden doğumları 8 Şu
bat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hak
kında» bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşa
ğıdaki esaslara göre tatbik olunur. 

I - istanbul doğumlularda nüfus kayıtla
rında tek tarih olanlar için bu tarihler hicrî 
sayılır. 

II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtla
rında tek tarih, fakat Rumi kaydını havi olanla
rın bu tarihleri rumi sayılır. 

ITT - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
tek tarihler rumi itibar olunur. (Bu tek tarih
ler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde 
olsa da). 

IV - istanbul'dan başka yer doğumlularda 
hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu tarih hicrî sa
yılır. 

V - Diğer yerlerde veya istanbul r-oğumiu-
larda hem rumi hem hicrî doğum tarihi yazılı 
olanların rumi tarihleri alınır. 

VI - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan 
hallerde 105 nci madde hükmü ve hicrî tarihler
de gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe 
tesadüf eden rumi yılm günü, ay da belli olmı
yan hallerde o yılm Recep ayının birinci günü
ne tesadüf eden rumi yılm ayının rasladığı gün j 
esas tutulur. 

VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının 
tasdikli örneği de bulunanların sicildeki do
ğum kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kay-
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di arasında aykırılık yoksa bu kayıtlar esas 
tutulur. Varsa nüfus hüviyet cüzdanının las-
dikli örneğindeki kayıt alınır. 

Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olma
yıp (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) kıy
dı varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet 
cüzdanındaki kayda uymasa da, esas tutulur. 
Ancak sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa 
nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır. 

VIII - 105 nci maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkraları hükümleri yukarda yazılı olanlar hak
kında da tatbik olunur. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet 
cüzdanı örneği bulunmıyanlarm gösterecekleri 
nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukan-
ki T - VII nci bentlerdeki hükümler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, esas tutulur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyondan 
sormak istiyorum; bu «hicrî» yi izah etsinler. 
Şemsi midir, Kamerî midir? izah edilmemiştir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ S \ IT AZ-

Ml FEYZİOÖLU (Kayseri) — Şemsi hicrî ol
duğunu geçen birleşimde arzetmiştim. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu> — Ka
merî olacak. 

SAlT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 
Öyle imiş. Eski kanunlardan beri Devlet Şûrası 
kararları ve saire böyle imiş. Bildiğimiz butbır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) —Efend im; 
geçende bu maddenin müzakeresinde arzetmiş
tim. Tek tarih hicrî addedildiği zaman, İstan
bul nüfus kayıtlarına göre bu hicrinin kamerî 
olması lâzımgelir. Aksi takdirde şemsî hicrî 
addedilmek lâzımgelirse kamerî seneye göre 63 
yaşında olan bir adamın hükmen 65 yaşında 
addedilmesi gibi bir netice hâsıl olacaktır. Ya
ni bu kanunla o adamın iki sene daha yaşlan
mış addedileceğini arzetmiştim. istanbul nüfu
sundaki taamül hicrî kameridir, hicrî şemsî de
ğildir. îcabederse bunun kamerî olduğuna dair 
bir de takrir vereyim. 

istanbul'da öteden beri tek tarih atıldığı 
zaman kamerî tek tarih kullanılırdı. Kamerî 
tek tarih bizde öteden beri kullanılan ve Mu
harrem ayı ile başlıyan tarihtir. Hicrî şemsî ta
rih yalnız takvimciler nezdinde muteber olan 
bir senedir. O halde buradaki hicrî tabirinin 
hicrî kamerî mânasına olması lâzımgelir. Ve 
bu tasrih edilmelidir, 
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BAŞKAN — Komisyon lütfen bunu tasrih 

etsin bil âhara bir yanlışlık olmasın. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Buradaki şemsî ve kamerî meselesinde komis
yonun bir zühulü olduğuna * kaniim. Buradaki 
hicrî tarihin kamerî olması icabeder. Kanuni 
mevzuatımızda ve Devlet muamelâtında Garbi 
takvimi esas ve mebde ittihaz eden. 698 ve 125 
numaralı kanunlarda da bu yolda kayıt var
dır. Burada tarih hicrî kamerî kemakân isti
mal şartiyle.. denilmektedir. Ayrıca bunda di
ğer bâzı hükümler de vardır. Şimdiye kadar 
kullandığımız hicrî tarihler kameridir, şemsî 
değildir. Onun içLı bu maddeyi tekrar tetkik 
etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, Sayış-
tayın salahiyetli üyeleriyle görüştük. Devlet 
Şûrası kararlarında hicrî tarihleri kamerî olarak 
kabul ediyormuş ve tatbikat da kameridir, ka
merî olarak tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon kamerî olarak ka
bul ediyor mu? 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Kamerî olarak 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da kamerî olarak 
kabul ediyor, mamafih Sandal arkadaşımızın 
bir önergesi vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
54 ncü maddedeki (Hicrî) tâbiri (Hicrî ka

merî) demek olduğundan: 
1. nci bendin 2. nci satırında ve IV. ncü ben

dinin 2 nci satırında (Hicrî sayılar ifadesinin 
(Hicrî kamerî sayılır) şeklinde düzeltilmesini 
teklif ederim. 

.Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? Komis
yon da bunda mutabık mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kamerî oldu
ğunda mutabıkız. 

BAŞKAN — Komisyon da bu hususta mu
tabıktır, önergeyi oyunuza sunuyorum. Dikka
te alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — önergeyi filhal Komisyon ka
bul etmiştir, Bu tashihle maddeyi oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. madde 
bu tashihle kabul edilmiştir. 

(G) Borçlanma hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 65. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte: Aşağıda (I) işaretli fıkra
da gösterilenlerin; (II) işaretli fıkrada yazılı 
vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet müd
detlerinin en çok 10 yılı kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 'yazı ile 
Sandığa müracaatle geçici 66 nci madde gere
ğince borçlandırılmalarım istemeleri halinde 
yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak üzere 
fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

I - Borçlanabilecekler: 
a) 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında 

gösterilenler; 
(Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 

aylığı bağlanmış olanlar hariç) 
b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 nci maddelerde 

yazılı olanlar; 
c) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde çalışma

larına devam edecekleri gösterilen emekli ve 
zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri. 

II - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler: 
a) 12 nci maddenin (I) işaretli fıkrasında 

gösterilen kurumların (Bu fıkranın (K) bendi 
hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, ye
rine geçtiği, satmaldıği; mülga daire, müesse
se, idare ve ortaklıklarını, (Kurumlara intikal 
eden veya geçen müesseseler dâhil) 

b) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde gösteri
len emekli ve zat maaşları sandıklarının; 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik 
müddetlerine eklenen mülga daire, müessese, 
idare ve ortaklıklarının; 

ç) Mülga Reji idaresinin ve mülga liman, 
rıhtım ortaklıklarının (Fenerler İdaresi ve İz
mir körfez ortaklığı dâhil) ; 

Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (Aylıklı 
kadrolarda ücretle geçen müddetler dâhil) ; 

d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların 
komiserliklerinde; 

e) Azınlık ve yabancı okulların Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tâyin olunan öğret
menliklerinde ; 

f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alın
makta iken bir kanunla sürekli ücretli hale ge
tirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadro
larda; 
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g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelif hakem 

mahkemelerine aylıkla tâyin edilip bu vazife
lerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen 
bu vazifelerde; 

h) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra belediye başkanlığında ve 
illerin daimî komisyonu üyeliğinde; 

i) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin 
olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli 
hizmetliliklerinde; 

j) Ticaret ve sanayi odalariyle ticaret ve 
zahire borsalarının tâyinleri Ticaret Bakanlı
ğınca yapılan aylık ücretli sürekli kadroların-
daki memurluklarında; 

Geçen müddetlerle; 
k) Türkiye'de yüksek öğretimini bitirdik

ten ve aylıklı memuriyette bulunduktan sonra 
meslekî bilgilerini genişletmek üzere 10.TV.1929 
tarihli ve 1416 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Devletçe yabancı memleketlere 
gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş 
olanların, yabancı memleketlerde Devletten 
ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler: 

Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere 
göre borçlanma suretiyle eklenen müddetlerle 
bu madde gereğince eklenecek müddetler top
lamı 10 yılı geçemez. 

<Şu kadar ki, 10 yılın hesabında 4 . VI . 1937 
tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 nci madde
sine, 21 . IV . 1941 tarihli ve 4001 sayılı Kanu
nun 12 ve 13 ncü maddelerine ve 20 . V . 1942 
tarihli ve 4222 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci 
maddelerine göre borçlanma suretiyle eklenen 
müddetler nazara alınmaz. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Aziz 
arkadaşlarım, hatırlarsınız ki, bu maddenin ge
çen müzakeresinde bâzı arkadaşlar tarafından 
yerilmiş önergeler vardır. Onlar meyanmda be
nimle Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın 
arkadaşımızın müşterek bir önergesi de mevcut 
idi. Yüksek Heyetiniz bu önergelerin Komis
yonda bir defa gözden geçirilmesini karar altına 
aldı ve o suretle bütün önergeler Komisyona git
ti.. önergemiz şu idi : 

«Sebepleriyle lüzum ve icaplarım şifahen 
arzetmiş olduğum geçici 65 nci maddenin K fık
rasında yazılı 10 . IV . 1929 tarihli ve 1416 sayılı 
kanun kaydının kaldırılmasını veya 20 . IX . 
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1943 tarihli ve 4489 «ayılı Kanun kaydına tebdil 
edilmesinin reye konmasını arz ve teklif ede
riz ». 

O tasarıda bu fıkra (J) idi, iakat şimdi ko
misyondan gelen raporda (K) fıkrası olmuştur. 

Komisyonda bu madde ınevzunbalris 4>ldu. 
Onun için müsaade ederseniz bir de (J) fıkrasını 
bir defa gözden .geçirelim. «Türkiye'de yükseköğ
retimini bitirdikten ve aylıklı memuriyette bulun
duktan sonra meslekî bilgilerini genişletmek 
üzere 10 . IV . 1929 tarihli ve 1416 say*lı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden£noe Devletçe ya
bancı memleketlere gönderilmiş memuriyetle il
gileri kesilmiş olanların yabancı memleketlerde 

i Devletten ödenek almak suretiyle- geçirdikleri 
i müddetler > yalnız emeklilik hakkına sayılmak 

üzere fiilî hizmetlere eklenir. 
Anlaşılıyor ki, bu madde borçlaardınkaa 

sistemi yahut prensipi dâhilinde bazı istisnai nok 
j 4aları ihtiva etmektedir. Bu fıkrayı haddi zatin-

da adalete muvafık gördüm. Çünkü giden ar
kadaşlara bir hak "temin ediyor. Yukarda Komis
yon, toplandığı zaman prensip kararı alınmıştır. 
O prensip kararını Sayın Bakan şöyle izah et
tiler: « Esasta tekaütlük hakkı tanınan veyahut 
tanınmıyaoılar için karar almak lâzımdır, dedi
ler. Binaenaleyh, Komisyonca esasında tekaüt
lük hakkı tanınmış olanların: borçlanmaları pren
sipi ka-bul edilmişti. Tabiî bu prensip kabul 
edilince bizim söyliyeceğhniz şeyler de bu pren
sip dâhiline girdiği için çok ferahlık duyduk. 

Fakat vaktaki, müzakere başladı, müza
kere başladığı zaman tabiî Maliye mümessille
rimiz bir porte işi ve bir de bunun nef'i Ha
zine bakımından ki, birtakım alâka ve ihti
malleri nazarı dikkate alarak yaratılan hava 
içinde bizim iddiamız lâyikiyle incelenemedi. 
Onu bendeniz şu veçhile izah edeceğim. Şimdi 
tevsii malûmat için gönderilmiş olan arkadaş
lardan bahsedilen 1929 tarihinden evvel gitmiş 
olanlar b i r d e 1930 - 1931'tarihinden sonra 
gitmiş olanlar var. Anlaşılıyor ki, bu iki grup 
aynı karakter ve evsafı taşımaktadır, bu iki 
tip arasında bir duvar, bir baraj kuruluyor, 
1416 sayılı Kanunla. Bu kanım ise Avrupa'ya 
g i d e r i l e n talebenin haklarını gösteren bir ka
nundur. Bu kanunda deniyor ki, «Devair ve 
inhisarlar idareleri vilâyetlerin, şehremanetleri 
ile belediye ve ticaret odalarının ve şirketlerin 
ecnebi memleketlere gönderecekleri talebenin 
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Maarif Vekâletine* müsabakalara yapıbr ve ih
tisas zümrelerine' ayrılma; vasıflafını gösterir 
bir karakter taşıyaa bu kanunun J veya K 
flkcasiyle hiçbir alâkası olmadığı meydanda
dır» 

YanLbu, vaziyette Türkiye'de yüksek mek
tepleri bitirip, ancak tevsii malûmat veya. bil
gilerini genişletmek üaere Avrupa 'ya gönderile
cek memurlarla bunlaaın arasında bir fark ol-. 
dttğ-u. bariz bir şekilde- gözükmektedir. 

Yukarda müzakere cereyan ederken de ha* 
zır bulunan mümessil arkadaşlar arzettiğim gi
bi,, işin mahiyetini tamamiyle orada görüşmek 
imkânını bulamadılar. Ve yine bu vaziyeti Ha-
zinft menfaati ve hu? de» porte bakımından öna
da karışık bir hava iejnde> recbde sebep oldular 
ve bana orada dediler ki r bu bahsoluaaa yani 
1416 sayılı Eamıauû bir madâesi vaadar ki, 
Q maddeyi okuyorum: 

(21 nci madde -, Birinci madde de yazılı ma
kamlar tarafından tahsil için ayrıca ecnebi 
memleketlere memur gönderilmesi caiz değildir. 
Ecnebi memleketlere gitmek istiyen memurlar 
olursa- gitmezden evvel istifaya mecburdurlar.) 
maddenin bu kısmını okudum. Yani lâtakeebüs* 
salâteyi okudum. Fakat altındaki kaldı. Onu da 
okuyayım: «Dairelerince sitaj makaadiyle ec
nebi memleketlere gönderilecek memurlara bu 
kanunun şümulü yoktur». 

) Şimdi yalnız lâtakrebüssalâte dediler ve ka
ran o suretle neticelendirdiler. 

Şimdi bendeniz her zaman hak ve adalet ko
nularında.' daima yüksek bir hassasiyet gösteren 
Meclisi Âliye yüksek huzurunuzda arzediyo-
i'urn. Hakem olunuz. Çünkü ayni karakter ve 
evsafta olarak evvelce gönderilmiş olan diğer 
arkadaşlarına bu fıkra ile hak verildiği halde 
onlardan bir iki sene sonra gitmiş olan, yanım
da isimleri de vardır, 11 memur meslekî malû
matım genişletmek ve sitaj yapmak üzere gön
derilen bn memuriar bu haktan mahrum kalı
yorlar. Onun için rica edeceğim daima hassa
siyetle takip buyurduğunuz hak ve adalet mev
zuunu nazarı dikkata alarak bu meseleyi rey
lerinizle hallediniz. Zannediyorum ki sayın 
temsilciler ve komisyon arkadaşlarımız da ve
receğiniz karara süplesle mukabele ederler. Ve 
bu kanunun istisnalar arasında Reji Jeneral 
memurlarına dahi- hak verilmektedir. Başkala
rını saymıyacağım, kanun ööünüzdedir, orada 
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I göreceksiniz İd o isim, yani reji jeneral ismi 

orada vardır. Bir takım da Millî Piyangoya 
geçmek suretiyle evvelce hiç tekaüt hakkı ol
mamalarına rağmen verilmiştir. Halbuki bu ar-
zettiğim bu on bir memur meslekî bilgilerini 
tevsia gidiyoeken hepsi tekaütlük hakkını ka
nunen iktisap etmiş hizmetlerde iken gitmişler
dir. Hülâsa, «ve entüm sükârâ» ya dâhildirler. 
Bunlar giddyorken sitaj ve tevsii malûmat kay-
diy]o gidiyoi'laı:. Yaradılışım itibariyle adaleti 
rencide edeceğini kuvvetle görüyorum. Böyle 
hiçbir şey heyeti aliyenizden beklenemez. 

Bu hususta bir de takrir yazmıştım, esasen 
eskiden de bir takririmiz vardı, bunu teyit et
miş oluyorum, reye konmasını rica ederim. 

Mümessiller porte filân diyorlar, öyle uzun 
boylu bir portesi yoktur. Bunlar 11 kişidir. 

Zülâli hak ve adaletten mahrum edilmeme
lerini ısdarla rioa ediyorum. Arzu buyurulursa 
resmî evraV vo belge do vardır, bunu da oku
yabilirim. Bunlar sitaja ve tahsile gönderilmiş
lerdir. Evvelce izam edilen arkadaşlarından 
katiyen farklı değildirler. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Arkadaşlar, 

bu tasarının 65 nci geçici maddesi münasebetiyle 
evvelce birkaç noktaya temas etmiştim. 

Bunlardan birisi; özel okullarda öğretmen olan 
arkadaşlarm borçlanmadan istifade ederek bu ka-
nusau girmeleri. 

İkincisi; mübadele komisyonlarında hizmet 
gönenlerin vaziyet^ 

Üçüncüsü def Ana Yurt haricinde çalışıp şim-
| di emeklilik hakkı tanılan bir hizmette bulunan 

yani Türkiye'ye gelenlerin bu haklarının tanın-
j ması idi.. 

Şimdi yine görüyoruz ki, bunlardan Hüküme
tin teklifinde bulunan özel okullar cümlesini ko
misyon büsbütün kaldırmıştır. Komisyondaki mü
dafaamız ve yetkili arkadaşların vermiş olduğu 

I izahlaar bir fayda sağlamadı. 
İkincisi de Muhtelit Mübadele îşleri Eomis»-

' yonunda çalışan 10: - 15 kişiden- bahsettik, bunlar
da tasarıda müdafaamıza rağmen yer alamadı. 

] Bir, üçüncü teklif de yurt haricinde çalışan 
i öğretmenlerin Türkiye'ye geldikleri ve emekli 

hakkı tanman bir hizmette çalıştıkları takdirde 
' 10 yıl borçlanmaları idi. Maalesef buda kabul edil

medi. Hattâ geçici komisyon ikinci toplantısında 
i bu fıkrayı büsbütün çıkarmış oldu. 
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Şimdi ben bu kürsüye bir zihniyeti müdafaa 

için çıktım. O zihniyet şudur : 
Biz ekseriya Hükümete her hangi bir teklif 

veya bir tasarı getirdiğimiz zaman ekseriya içi
mizden seçtiğimiz ve Başbakanlığın kendisine ça
lışma arkadaşı olarak ayırdığı arkadaşlara bunu 
söylediğimiz zaman Hükümete karşı bir müşkilât 
çıkarmakla itham eder vaziyete geliyoruz. Kati
yen böyle bir fikrimiz yoktur. Bizim maksadımız 
doğrudan doğruya yardımdır. Biz istiyoruz ki, 
köylere, şehirlere gittiğimiz ve her hangi bir gru-
pun arasına girdiğimiz zaman bizimle temas eden 
gerek kendi mmtakamızda ve gerekse diğer mın-
takalarda bulunan seçmenlerimize kendi me
sai arkadaşlarınızla birlikte yardım edebi
lelim. Nihayet bütün isteklerimiz hüsnüniyettir. 
Ben birçok arkadaşlar gibi bu tasarı yürürlüğe 
girdiği zaman her hangi bir temasımızda, her 
hangi bir gezimizde, halk topluluğu içinde, 15 -
20 kişi de olsa, siz Büyük Millet Meclisinde Emek
lilik Kanunu tasarısı konuşulurken bizim hakkı
mızı tanımadınız, demesinler. Zaten bunu dedirt
memek için komisyonlarda, Heyeti Umumiyede 
çalışıyor, müdafaalar yapıyor, önergeler veriyo
ruz. Bu önergelerin bir kısmı kabul edili
yor, bir kısmı kabul ediliyor. Ben bundan 
müteessir değilim. Yalnız burada duydu
ğum bir iç huzuru vardır, vazifeyi yapmak kud
retini kendimizde görmemizdir. 

Şimdiye kadar Milletvekilliği işlerim arasın
da almış olduğum tecrübeler vardır ki, üzerinde 
durmadığım esaslı veya duramadığım için elem 
ıstırabını çekmekteyim. Bunlardan bir tanesi, ha
tırlarsınız, üç Hükümet evvel vermiş olduğum 
istanbul'da bulunan ve o zaman adedleri 700 
olan ve Parti Grupunda uzun uzadıya konuş
mayı icabettiren gecekondu evleri idi. Buna lâ-
zımgelen ehemmiyeti vermedik, 700 kadar olan 
gecekondu evleri bugün 70 bini buldu. 

Bir ikinci konu da, Hükümet on yıllık bir 
sağlık programı getireceğim dedi. Getirdi, mü
teşekkiriz. Fakat o günden bugüne kadar bir 
şey yapılmadı. İstanbul'a giden hasta vatandaş
ların barındırma yurtları kurulmadı. Bu da ele 
alınmış bulunmamaktadır. 

Hülâsa bizim istediğimiz bu maddenin için
de bulunan vatandaşların haklarım müdafaa et
mektir. Ben yine Mübadele Komisyonu üzerin
de duruyor. Ve yabancı memleketlerde öğret
menlik etmiş arkadaşlar, için de bir takrir ve- i 
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rerek özel okullara temas ediyorum. Bunların 
her üçünün arkadaşlarca nazarı dikkate alın
masını ehemmiyetle rica ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — 65 nci mad
dede komisyon çok yerinde bir (K) fıkrası ilâ
ve etmiştir. Bu (K) fıkrasında «Türkiye'de 
yüksek öğretimini bitirdikten ve bir müddet 
memuriyette bulunduktan sonra meslekî bilgile
rinin genişlemesini temin etmek maksadiyle dış 
memleketlere gidenlerin o memlekette geçirdik
leri müddetler emekliliklerinde sayılır denili
yor. Filhakika bu çok yerinde bir hükümdür. 
Eski Emeklilik Kanununda bu hüküm yoktur. 
Ne hilâfında ne aleyhinde bir hüküm olmadığı 
için 1683 sayılı Kanunla emekli olanların aynı 
mahiyette olan hizmet müddetleri emeklilikle
rinde hesap edilmezdi. Birçok devlet memur
luklarında muhtelif mesleklere mensup olanlar 
memuriyetlerden çekilmişler ve mesleklerinde 
bilgi edinmek üzere muhtelif, tarihlerde yaban
cı memleketlere gitmişler, oralarda tahsillerini 
bitirmişler, tetebbülerini ikmal etmişler, sonra 
memlekete gelerek hizmetlerine daha önemli 
işlerde devam etmişlerdir. Bendenizin arzım, 
komisyonca kabul edilmiş olan ve çok yerinde 
bulunan bu hükmün halen emekli olan ve du
rumları aynı bulunan emeklilere de teşmilidir. 
Yani öyle bir emekli tasavvur edelim ki, 25 - 30 
sene üzerinden emekliye ayrılmış, fakat aynı 
vaziyette ecnebi memleketlerde geçen 3 - 5 se
nesi daha vardır. Lâkin 1683 sayılı Kanun da 
buna dair hüküm olmadığı için bu hizmet müd
detlerinden istifade edememişlerdir. Onların da 
bu hükümden istifade edebilmeleri için bu K 
bendinin sonuna «bu hükmü halen emekli olan
lar hakkında da uygulanır» ibaresinin ilâvesi 
çok yerinde olur. Arkadaşlarımdan kabulünü 
rica ediyor ve bir de önerge takdim ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar, 65 nci maddenin birçok önergelerle 
komisyona havale edildiği zaman, mevzu komis
yonda bence çok esaslı ve doğru olmak üzere 
bir prensip noktası üzerinde üç saat münakaşa 
edildi. 

Bu münakaşa şu idi; esas itibariyle borçlan
ma müessesesi anormal bir müessesedir ve ka
nunda istisna teşkil eder. Zaruretlerin çerçeve
si içinde kabul edilmesi lazımgelir; borçlanma 
çerçevesi içinde kabul edilen hizmetlerin mu
ayyen ölçülerle kabul edilmesi lazımgelir. Bu-
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nun prensipi Maliye Bakanının izahları üzerine I 
şu şekilde vazedildi. Borçlanma müessesesinin 
kabul edileceği haler ikidir. 

Birincisi; evvelce herhangi bir kanunla ken
disine borçlanma veya tekaütlük hakkı tanınmış I 
olanlar. 

İkincisi evelce herhangi bir kanunla tanınma
mış olsa bile şimdi konuşulmakta olan bu emek
lilik kanunun ana hükümleri dâhilinde» yani 12 
nci maddesi içinde yeniden tekaütlük hakkı ta
nınmış olanlar. Bu iki zümreye borçlanma hak
kı verelim, dışındakilere ise vermiyelim. Bu pren
sip gayet mâkuldür. Hakikaten bu kanunda 
hâkim olması lâzımgelen bir esastır. Bu pren-
sipe göre baştan itibaren yapılan teklifler ve da
ha evelki komisyon çalışmalarında kabul edilip-
de tasarıya geçmiş olan, 65 nci maddeye dâhil 
olan hükümlerin hepsi beraber mütalâa edilmeye 
başlandı. Bu arada bendenizin de bir teklifim 
vardı, Yüksek kararınızla Komisyona havale 
edilmişti. Teklifim şu idi : 

12 nci maddede evvelce tekaütlük hakkı ta
nınmadığı halde yeniden bu kanunla kendisine 
tekaütlük hakkı tanınan Ticaret Odalarının, Ti
caret Bakanlığı tarafından tâyin edilecek me
murlara yeniden tekaütlük hakkı kazanmış ol
duğu, 65 nci madde delâleti ile 10 senelik hiz
metlerini borçlanmak suretiyle kabul ediyordu. 

Bendeniz arzettim ki, Ticaret Bakanlığı tara
fından ticaret odalarına, borsalara tâyin edilen 
memurların durumunun halledilsin. 1943 tarih
li Kanunla yeniden Ticaret Bakanlığı tarafından 
tâyin edilen bu memurların geçmiş olan bu hiz
metleri nazarı itibara alınsın. Ticaret Bakanlı
ğı tarafından tâyin edilmeyip de borsa veya ti
caret odalarının re'sen tâyin ettikleri memuri
yette geçirilen müddete eklenmek suretiyle 10 
yılm tanınmasını rica etmiştim. Bu prensipe te
baan denildi ki, senin bu teklifin prensipin dışın
dadır. Çünkü 12 nci madde Ticaret Bakanlığı 
tarafından tâyin edilen bir memuriyette geçeen 
müddetleri narazı itibara almıştır. Eğer Onun 
ticaret odası veya borsalanndanki geçirdikleri 
müddetler nazarı itibara alınsa idi o müddet
lere de sirayeti olurdu. 

Bunun gibi özel okulların bu maddeye göre 
borçlandırma keyfiyeti yine bu prensip nokta*-
sından reddedildi. Çünkü özel okullar vaktiyle 
kabul edilen bir kanunla bu müesseseye dâhil 
edilmemişlerdi. | 
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Arkadaşlar, bu prensipe sadakat ve süratle 

devam ederken benim müşahadem odur ki ko
misyonun son saatlardaki çalışmalarında bu 
prensipten dışarıya çıkılmıştır: Ve şimdi eli
nizde bulunan tasarının bâzı hükümleri tama
men bu prensipin dışındadır. Şimdi benim ar
zım odur ki ya prensipin hepsine sadakat gös
terelim, eğer kabul ettiğimiz prensipi aşacak-
sak bunu en ileri hallerde aşalım, ölçelim; aca
ba özel okullara bu hakkı tanımak mı daha 
faydalı, yoksa yabancı memleketlerden gelen 
öğretmenlere mi bu hakkı tanımak faydalı, ti
caret odaları memurlarına mı tanımak faydalı
dır ve şimdi tasarıda mevcut olan ve borçlan
ması kabul edilenlere mi tanımalı noktasından 
bir prensip ayarlaması yapmalı ve bunun en 
zarurisini kabul etmeli ve diğerlerini dışarıya 
çıkarmalıdır. Bu itibarla bendeniz tasarıda ka
bul edilenlerin yersiz ve haksız olduğunu iddia 
edecek değilim. Onlar da bir mucip sebebe da
yanır. Ama prensipin dışındadırlar. Prensipi aş
tığımız yerde diğerlerinin ret sebebi ve esbabı 
mucibesi ortadan kalkmıştır. Onun için ben de 
rica ediyorum. Ticaret Bakanlığı tarafından 
tâyin edilmiş olanların on sene burada kalma
mış olmaları 1943 te çıkan kanunla kabil oldu
ğuna göre müddetlerinin sayılmasını ve on se
ne hakkın beş seneye ve beş bazan iki seneye 
inmesine mâni olunmasını rica ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
bundan evvelki tasarıda Romanya ve Bulga
ristan'da Türk okullarında öğretmenlik yap
mış öğretmenlerin bu maddeden faydalanma
ları hakkında bir hüküm vardı, kanundan bu
nu niçin çıkarmışlardır? Komisyonun izah bu-
vurmasını rica edeceğim. 

Bunlar içinde hakikaten Türklüğe hizmet 
etmiş çok kıymetli unsurlar vardır. Bunlar
dan yalnız Türk kanunlarına göre öğretmenlik 
vasfını haiz olanların bu haklarının tanınması 
yerindedir. 

Bunun için bir de önerge takdim ediyorum, 
takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Lûtfi Gören. 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) —Muhterem arka

daşlar; ben bu 65 nci maddenin müzakeresin
de bir noktanın tashih ve tadilini rica edece
ğim. O da şudur: Bu borçlanmalardan istifade 
edecek kimselerin en çok altı ay zarfında mü-
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racaat etmesi noktasıdır. Biliyorsunuz ki bir ka
nun çıkarıyoruz, buna en çok altı ay müddet 
koyuyoruz, müracaat müddetini uzatmaya 
mecbur oluyoruz. Demek oluyor ki ; memlekette 
yayım işi lâyikıyle ve zamanında yapılamıyor. 
Yayın vasıtalarımız tam ve mükemmel değil
dir. Altı ay müddetle çıkardığımız bâzı kanun
ları sonradan uzatmak mecburiyetinde kaldı
ğımızı hatırlatmak isterim. Onun için müddetin 
buradan çıkarılmasını teklif ediyorum. Bu husus
ta bir de önerge takdim ediyorum. Bu önerge ile 
âzami bir sene zarfında müracaat etmek kay
dı vardır. Kabulü halinde sandığın kaybedecek 
bir şeyi yoktur. Hak sahibinin âzami bir sene 
zarfında müracaat etmesi lâzımdır, şeklinde ko
nursa bir daha bu gibi müracaatları olmaz. Yal
nız duyurma işimiz esaslı olmadığı için bu ka
bil müracaatlar vâki olmaktadır. Dilekçe Ko
misyonunda bunlarla meşgul olmaktayız. Onun 
için rica ediyorum. 

BAŞKAN — Reşit özsoy. 
REŞİT ÖZSOY (Kayseri) — Arkadaşlar, 

geçen bir toplantımızda 65 nci maddenin ikinci 
beninin E fıkrasına ait olmak üzere sayın Baş
kanlığa bir önerge takdim etmiştim. Bu öner
gem Geçici Komisyona tevdi buyruldu ve Ge
çici Komisyon, yaptığı tetkikat neticesini, eli
nizde bulunan, ilâve tasarı ile heyeti muhtere-
monize arzetmiş bulunmaktadır. Mâruzâtım şu 
idi: Bu E fıkrası hakkında Hükümet tasarısın
da doğrudan doğruya özel okul öğretmenlerinin 
borçlanma hükümlerinden istifade etmeleri tek-
Vi edüdiği halde geçici komisyon, bunu doğru
dan doğruya azınlık ve yabancı okullarda öğ
retmenlik edenlere hasretmek suretiyle ilâve 
buvurduğu bir fıkravı Heyeti Muhteremenizin 
tasvibine arzetmiş bulunuyor. Vakıa komisyon 
bu fıkrada bu öğretmenlerin Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından tâyin edilmiş olmalarını şart 
koşmuş bulunmaktadır. Ama arkadaşlar, geçen 
bir toplantıda da, arz ve izah ettiğim gibi bizim 
Türk özel okullarında vazife deruhte eden öğ
retmenler de öğretmenlik sıfat ve şartlarını ha
iz olup bunların memuriyetleri de Millî Eğitim 
Bakanlığınca tasvip edilmek suretiyle vazife 
ifa etmektedirler. Diğer cihetten, komisyonun 
teklif ettiği bu ve buna mümasil hükümleri 
deruhde edilen hizmet ve vazifenin mahiyetini 
derpiş ederek ona göre hüküm tesis ettiği hal
de, hiç te mahiyeti itibariyle yabancı ve azm-
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lık okullarda vazife görenlerden farklı olmıyan 
bu özel okul öğretmenlerinin hariç bırakılması 
adalete uygun değildir. 

Benden evvel söz söyliyen bir arkadaş, ko
misyondan alman prensip kararını izah etmiş 
olmasına göre bu kararın, o prensip kararma 
rağmen yeni hükümler ûe ihdas ve ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu fıkranın özel 
Türk okulları öğretmenlerine de teşmili sure
tiyle kabulünü yüksek takdir ve tasvibinize arz 
ederim. Yeni bir önerge de takdim etmiş bulu
nuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar; muhtelif kanunlarla borçlanma mües
sesesi diye bir müessese ihdas edilmiştir. Bu 
yapılırken haklı veya haksız, isabetli isabetiz 
bâzı borçlanmalar olmuştur. Bu tasarı, Sayın 
Abdürrahman Konuk arkadaşımızın da ifade 
buyurdukları gibi, tertiplenirken haklı veya 
haksız, sebepli sebepsiz bir kanunla borçlanma
ları tanınmış olanların bu borçlanmalarını de
vam ettirmek ve bundan ayrılmamak esasını 
Komisyon kabul etmiştir. 

İkinci bir prensip olarak da emeklilik hakkı 
tanınmıvan bir vazife sonradan emeklilik 
hakkı tanınmış ise bu vazifeye daha evvel
den tâyin edilmiş bulunanlara geçmişteki hiz
met sürelerinin 10 yılının borçlandırılması esc sı 
kabul edilmiştir. İki prensipe dayanılmıştır. 

Filhakika 65 nci maddede bu esastan bâzı 
inhiraflar olmuştur. Komisyonun bazan çoğun
luğu ile bunlar yapılmış bulunmaktadır Mese
lâ özel okul öğretmenleri için emeklilik hakkı 
istenilmektedir özelokul öğretmenleri Devlet 
memuru değildir. Ticari bir müessesenin hususi 
memurları mahiyetindedir. Azınlık ok alları da 
aynı mahiyettedir. Hiçbir farkı yoktur. Bili
sini kabul edip diğerini etmemek hakikaten bir 
ikilik de yaratmaktadır. 

Ancak Komisyonumuzda, azınlık ve yabar.cı 
okulların Türk dili, Türk tarihi ve Vatan bilgisi 
gibi muayyen dersleri okutan öğretmenlerin 
bakanlıkça tâyin edildikleri ve bundan sonra 
artık bu mekteplere yapılacak olan yardım ya-
pılmıyarak bunlar doğrudan doğruya bakanlık
ça tâyin ve tahsisatlarının da bakanlıkça ve
rileceği Millî Eğitim eski mensupları mille t ve-

I kili arkadaşlarımız tarafından ifade edildiği için 
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kabul edilmiştir. Şimdiı öğı-eniyoruz ki, bakan
lığın böyle bir tasavvuru, mevcut değildir. Yine 
eskisi gibi yardım- yapmakta, devam edecektir. 
özel okullar çıkarıldığı gibi azınlık ve yabancı 
okulların da. çıkarılmasını yüksek tasvibinize 
arzediyoruz, çıkarılırsa hem. hudut, genişlememiş 
olur, hem de prensiplere sadakat gösterilmiş 
olur. 

Sayın Abdülhak. Eırat arkadaşımız tasarırın 
(K) bendi ile 10. I V . 1929 tarih ve 1416 sayılı 
Kanunun neşrinden, mukaddem memuriyetle il* 
gileri kesilerek tahsil için Avrupa'ya gönderi
lenlerin tahsil sürelerinin emekli müddetine 
mahsup edildiği halde, bundan bir, iki sene 
sonra aynı sebep ve aynı maksatla tahsile gön
derilmiş olanların tahsil sürelerinin sayılmama
sının mâdelet esaslarına uygun olmadığını be
yan ederek ya fıkradaki kaydın, tarih ve gün 
kaydının çıkarılmasını veyahut 20. I X . 1943 ta* 
rih ve 4489 sayılı Kanunun kaydına tahvilini iste
mektedir. Ancak. Yüksek Meclise arzetmek iste
rim ki emeklilik hakkını iktisap etmek için Dev
let memuru olmak şarttır. Memuriyette emeği 
sepketmiş olmalıdır, maaş veya ücret almalıdır. 
Talebelik emekliliğe sayılmaz nitekim istisna 
olarak Harbokulu talebeleri için mektepte ge
çen süreleri kabul ettik tıp, hukuk şu ve bu 
şubelerde çalışanlar için tahsilde geçen süre
lerini emekliliğe kabul etmedik. Vatan dâhi
linde kendi okullarımızda mekteplerde okuyan 
talebeler için bu hakkı kabul etmediğimiz hfi
de 65 nci maddenin (K) bendi ile yabancı mem
leketlerde tahsil eden talebelere bu hakkı ka
bul edersek tezada düşmüş oluyoruz. Bu fıkra 
prensiplere aykırı olarak 65 nci maddenin bün
yesine girmiştir. Bunu Yüksek Kamutay mu
hafaza edecekse, Sayın Abdülhak Fırat arka
daşımızın teklifini kabul etmemek için bizce 
ciddî bir sebep bulmak müşküldür. Bunu kal
dırmak ve tevsi etmek Yüksek Kamutayın tas
vibine menut bir kayfiyettir. 

Sayın Hasene İlgaz, Mübadele Komisyonu 
üyelerinin, bu komisyonda geçen sürelerinin, 
borçlandırılmak suretiyle emekliliğe tâbi tu
tulmasını istediler. Kendilerine hak verdiren 
sebep, muhtelit hakem mahkemeleri âzası için 
bir hak tanınmış olmasıdır. Bu ikisi arasında 
bir fark yoktur. Muhtelit hakem maııkemesi 
azaları için bu hak eski bir kanunla kabul edil
miş, mevzuatımıza girmiş olduğu için burada 
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tekrarlanmaktadır. Mübadele Komisyonu ha
riçte kalmıştır, ifa ettikleri vazifeler, tahsisat
larını alış şekli bir memuriyetten gelip gelme
me keyfiyeti müsavidir. Sayın Vehbi Sandal 
arkadaşımızın teklifi ile Komisyon asla mura-
bık değildir. Esasen emeklilik süresine katıl
maması lâzımgelen Avrupa 'daki tahsil süresini 
vazifede bulunanlara tanıyan (K) fıkrasını 
emekliye ayrılmış olanlara da teşmil ediyorlar. 
Emekliye ayrılmış olanlara teşmil edersek bun
lardan ölenlerin, dul ve yetimlerine niçin teş
mil etmiyelim. Bu mütemadiyen tevsi ve müte
madiyen genişleme oluyor. Af buyuruu biz ,1e 
bir tâbir vardır «Sıçan gelir geçer yol olur» 
derler, bir delik açılıyor mütemadiyen tevsi 
ediliyor. Demiyoruz ki ; bu prensiplere, hukuk 
esaslarına aykırı olarak nasılsa girmiş. Bu is
tisna olarak kalsın, girdiği yerde kalsın, tevsi 
etmiyelim. Aksine biz o imkândan faydalanarak 
mütemadiyen tevsi cihetini iltizam ediyoruz ki. 
bunun hukuk esaslarına uymıyacağı ve Sandı
ğın durumuna fena tesirleri olacağı aşikârdır. 

Sayın Konuk arkadaşımızın tekliflerini am 
lıyabildiysem şudur : 

Bu tasarının 12 nci maddesi; ticaret ve sa
nayi odalarının borsaların bakanlık tarafından 
tâyin edilen memurlarına emeklilik hakkı ta
nınmaktadır. Tasarı geldiği zaman Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kanunu hükmüne göre bir kı
sım memurlar bakanlıkça tâyin edilmekteydi 
Yeni bir tadil tasarısı Yüksek Meclistedir. 
Bundan böyle bakanlıkça tâyin mevzuu bahis de
ğildir, bakanlık tâyin etmeyecektir, kendile
rine terketmektedir. Bakanlığın tâyin edeceği 
memur kalmadığına göre istifade imkânları da 
mevcut değildir. 

Sayın Konuk, bakanlığın tâyin ettiği, edece
ği memuriyette evvelce oda tarafından tâyin 
edilerek sepkeden hizmeti bu tasarı borçlandırı
yor, aynı vazife olmasa dahi başka bir vazife
de bulunmuş ise on senelik süresini doldurarak 
nispette bunu teşmil edelim diyorlar. 

Arzettiğimiz ve kendilerinin de söyledikleri 
prensiplere muhalif olduğu için Komisyonca ka
bul edilmemiştir. 

Lûtfi Gören'in bu altı ayın bir seneye çıka
rılması hakkında bir teklifi vardır. Birçok ah
valde altı ay kâfi gelmediği için tekrar tekrar 
temditler- olmuştur buyuruyorlar. Borçlandır
ma müessesesinde asla temdit olmamıştır. Altı 
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ay kâfi gelmiştir. Borçlanmayı arzu eden 
pekâlâ altı ayda müracaat edebilir. Bu bakım
dan müddetin temdidi için bir lüzum ve zaruret 
hissetmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı 
MÎLLÎ EĞITIM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, özel okullar
daki öğretmenlerin durumu hakkında kısaca bir 
açıklama yapmaklığıma müsaadenizi rica ediyo
rum. 

Bizde üç nevi özel okul vardır. Biri Türk özel 
okulları, ikincisi ecnebi özel okulları, üçüncüsü 
de ekalliyet özel okullarıdır. Bunların, hepsi 
hususi mahiyette öğretim yaparlar. Bunların 
hepsi mektep olmak itibariyle âmme hizmeti gö
rürler, fakat öğretmenleri memur değildir hiçbi
risinin. özel okullar maarif teşkilâtımızın yar
dımcılarıdır. Hakikatta, gördükleri hizmet âm
me hizmeti olmak itibariyle, Hükümet teklifinde 
bu okullardaki öğretmenlerin borçlanma hak
kından istifade etmeleri düşünülmüş ve bu yol
da teklif yapılmıştır. Sayın komisyon, bunlar
dan yalnız tâyinleri Millî Eğitim Bakanlığına 
ait olanların, yani yabancı ve ekalliyet özel 
okullarında kültür dersleri adını verdiğimiz 
dersleri okutan öğretmenlerin istifadesini ka
bul etmiş, diğerlerininkini kabul etmemiştir. 

Yabancı ve akalliyet okullarında türkçe. 
tarih, coğrafya, yurt bilgisi gibi dersleri oku
tan öğretmenleri biz tâyin ediyoruz. Fakat 
bunlar bizim memurlarımız değildir. Bu tâyin 
ancak murakabeyi temin etmek içindir. Bu 
azınlık okullarının diğer öğretmenlerini mek
tepleri teklif eder, biz tasdik ederiz. Türk özel 
okullarında ise bütün öğretmenlerin müessese-
lerince tâyini yapılır. Biz onları tasdik ederiz. 

Bütün bu özel okullardaki öğretmenlerde 
diğer öğretmenlerimizle aynı vasıfları ararız. 
O vasıfları haiz olmıyanları tâyin veya tasdik 
etmeyiz. îki çeşit öğretmen arasında fark yok
tur. Şu farkla ki azınlık okullarında okutulan 
kültür dersleri için Devlet yardım yapmakta
dır. Bütçemizde bunlar için 60 bin liralık bir 
yardım parası vardır. Biz bu yardım faslını 
artırmak kararındayız. Aşağı yukarı bu ders
lerin ücretlerini karşılıyacak derecede yardım 
parasını artırmak kararındayız. Yalnız bu mek
tep hocalarını kendi kadromuza alacak değiliz. 
Yine ücretleri mektepleri tarafından verilecek
tir, 

Durum budur. Evsaf itibariyle bu Öğretmen
lerin hepsi aynıdır. Onun için Hükümetin tek
lifinde bunların hepsi birden düşünülmüştür. 
Şimdi bir kısmını almak bir kısmını almamak 
olmıyacak kanaatindeyim. Ya özel okullarda 
çalışan öğretmenlerin hepsini almak, yahut da 
bu fıkrayı tayyetmek lâzımdır. Bunlar bu borç
lanmaya giremezler, demek lâzımgelecektir. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim; 
ben şunu öğrenmek istiyorum: Zaman zaman 
ana yurt haricinden gelen öğretmenler için ma
kamınıza müracaat ediyoruz ve onlar için bâzı 
okullarda iş alıyoruz siz şahsiyetinizin, ve ma
kamınızın verdiği yetkilerden istifade ederek 
bu gelen arkadaşları yerleştiriyorsunuz. Bil
hassa Umumi Heyet huzurunda teşekkür 
ederim. Fakat senelerce çalışmış olan ve halen 
emeklilik hakkı tanınan bir hizmette bulunan 
bu öğretmen arkadaşların bu kanun tasarısın
dan niçin çıkartıldığını anlamıyorum. Bakan
lık, büyük bir yardım düşüncesiyle bu işi gö
rürken bunları niçin bu kanun haricinde bı
rakma cihetine gidildiğini anlamak istiyorum. 

MlLLÎ EĞITÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Bu sorunuza Komisyon 
cevap verecektir. Biz dışarı memleketlerde öğret
menlik yapmış, aslen Türk öğretmenleri alıyo
ruz ve yerleştiriyoruz. Maddeyi niçin çıkart
tıklarını lütfen komisyondan sorun. 

Efendim, Hamdi Çelen arkadaşımızın işa
ret ettiği kanun 4923 sayılı Kanundur ki, bura
da C fıkrasiyle özel okulların denetlenmesi 
Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin öğretmenleri 
denmektedir. 

HAMDI ÇELEN (Kastamonu) — Bu, hak
kı müktesep olarak verilmiştir. 

RIFAT DOLUNAY (Çankırı) — özel okul
larda öğretmenlik yapanlarla, Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde öğretmenlik yapanlar, aynı 
maaş ve ücrete mi tâbidir?. 

MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Hayır, onlar çalıştık
ları okullarda hususi şartlarla çalışırlar. Yal
nız öğretmenlik vasfı olarak aynı vasıfları ha
izdirler. Aksi takdirde onların öğretmenlik 
yapmasına muvafakat etmeyiz. Meselâ ortao
kul ve lise öğretmenliği için yüksek tahsil gör
müş olması şarttır. 
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RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Aldıkları 

ücret hakkında bir malûmatınız yok mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

ÜUOĞLU (Devamla) — Birbirinden farklıdır. 
-Jensup oldukları müesseselerle yapacakları 
anlaşmalara göre tâyin edilirler. Bizim tâyin 
edilmiş bir ücretimiz yoktur. 

ZlYA ERSlN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Benim sualim de Hasene İlgaz'ın suali mahi
yetinde olduğundan sualimi komisyona tevcih 
edeceğim. 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Komisyon E fık
rasının tayyına muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Hangi fıkranın? 
SIRRI DAY (Trabzon) — E fıkrasının. 
NAZlF ERGlN (Devamla) — Müsaade 

ederseniz izah edeyim. 
Sözcümüzün izah ettiği veçhile azlık ve ya

bancı okul öğretmenleriyle özel okul öğret
menlerinin birbirinden tefrikine imkân görmü
yoruz. Özel okulları almak mümkün değildir. 
Esasen azınlık ve yabancı okullarda vazife 
alan öğretmenler de Devlet memuru değiller
dir, Millî Eğitim memuru değillerdir. Münha
sıran onların Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-

* dan tâyinleri ehliyet ve sicillerini tasdik ba
kımındandır. Bu itibarla istisnaen kabul edil
miş olan bu fıkranın tayyını komisyon da ka
bul ediyor. 

BAŞKAN — Tayyını teklif eden yok. Ko
misyon re'sen teklif ediyorsa mesele yok. 

GEÇİCİ K. BAŞKANI NAZİF ERGİN (Si
vas) — Komisyon teklif ediyor. 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Efendim, burada (h) bendinde, Romanya ve 
Bulgaristan'ın Türk köylerinde yapılmış öğ
retmenliklerde geçen müddetleri borçlandırıl
mak suretiyle emekliye tâbi tutulurlar, diyor. 
Romanya ve Bulgaristan'da, Türk köylerinde 
Türk çocuklarına Türkçeyi ve Türklüğü oku
tan muallimler Türkiye'ye geldikten sonra 
muallim olmak hakkını alıyorlar. Niçin on se-

e evvelki müddetleri için borçlandırılmak su
retiyle muamele yapılıyor? 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Bu öğretmenler 
Romanya ve Bulgaristan'da vazife yaptıkları 
sırada Türk tabiiyetinde değillerdi. Son müza
kerede bu tabiiyet meselesi bunların borçlan
maya tabiî olmaları komisyonca mâni görül
müştür. 
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I ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Sebep? 
KOMİSYON BAŞKANI NAZİF ERGİN 

(Devamla) — Komisyonun noktai '.azarı bu
dur, yabancı memleketlerde hizmet el • nişlerdir, 
Türk tabiiyeti:ıde değillerdir.. 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Türk tabiiyetinde değillerse bile kanı Türktür, 
borçlansınlar. 

KOMİSYON BAŞKANI NAZİF ERGİN 
(Devamla) — Türk tabiiyetinde değilken me
mur olarak o Devlet veya köyü hesabına çalış
mışlardır. Romanya'da Romanya Hükümetinin 
bir köyünde öğretmen olarak çalışmıştır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — 4923 sayüı, 
Belediye Memurları Emekli Kanunu vardır Bu 
kanunun geçici birinci maddesinin C fıkrasın
da, Millî Eğitim Bakanlığının murakabesine tâ
bi özel okullarda öğretmenliklerde çalışanlar 
emeklilik hakkından istifade eder diye kayıt 
vardır. Bu hüküm halen tatbik edilmektedir. 
Belediyeler Emekli Sandığı lâğvedilerek bu 
sandığa kalbedilecektir. Bunların bir hakkı 
müktesepi olacaktır. Bu bir. 

Bundan başka emekli olabileceklerin sayısı 
ne kadar çoğalırsa onların verecekleri prim de 
o kadar çoğalacaktır. On senelik primlerini hem 
kendileri, hem de iş veren okul idareleri için 
ödiyecekleri için Sandığın bu suretle geliri 
de çoğalacaktır. Bu hususta ne mahzur görü
yorlar? 

GEÇİCİ K. BAŞKANI NAZİF ERGİN (Si
vas) — Bu hususu komisyon sözcüsü cevapla
sın. Çünkü, Belediye Emekli Sandığı ile ilgileri 
bakımından, benim şahsan bilgim yoktur. 

Fakat o Belediye Emekli Sandığına bunları 
koyar istisnai bir mahiyettir. Oradaki istisnai 
vaziyeti bütün emekliye etşmil etmek doğru 
değildir. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Vehbi Sandal 

arkadaşım benim söylemek istediğimi söyledi
ler. Yalnız ben bir noktaya temas edeceğim. 
Ana yurttan hariçte öğretmenlik yapıp da yur
da dönmüş olanların elbet oradaki tabiiyet
leri Türkiye Cumhuriyeti değildir. Yoksa ora
daki Hükümetler kendilerine vazife vermezler
di. Fakat ana yurda döndükleri zaman hepsi 

| Türk tabiiyetine geçmişlerdir. Bunların sayıla-
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ri az olduğundan çok fazla portesi de yoktur. 
Borçlanma suretiyle emekliliklerinin tanınma
sını tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir sual dalıa var. 
GEÇİCİ K. BAŞKANI NAZİF ERCİN (De

vamla) — Komisyonun noktai nazarını izah et
tim, suale sözcü cevap verecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Vehbi Sa
ndal arkadaşımızın bir suali vardı. Ona cevap 
arzedeyim. Belediye Emekliler Sandığı Kanunu 
bir borçlanma müessesesi kabul etmişdir. 6 ay 
müddet tâyin edilmiştir. Altı ay içinde borçlan-
mıyanlar bir hak da iktisap etmiş değildirler. 
Borçlananlar hak kazanmıştır. Bu Sandık bütün 
hukuk ve vecaibi ile yeni kurulmakta olan Emek
li Sandığına devredildiğine göre borçlananların 
hakkı mahfuzdur; 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Sorduğumuz 
şey şudur : 

Aynı prensipi bozmaya sebep nedir?. Beledi
ye Emeklileri Kanununda tanınmıştır. Müraca
at etmişlerdir, bu hakkı iktisap etmişlerdir. Bu 
kanunda da tanınacak olursa müracaat ederler 
vo hakları tanınır. 

GEÇİCİ KOMİSYO NSÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın Millî Eği
tim Bakanı da izah buyurdular; bendeniz de arz-
ediyorum. Bu, bir istisnadır. Bunlar Devlet me
muru değildir. Hususi, ticari bir müessesenin 
memurlarıdır. Herkese bol bol atıfet yapacaksak 
pekâlâ dediğiniz yollara gidebiliriz. Takdir Yük
sek Kamutayındır. Komisyon olarak, Hükümet 
olarak noktai nazarımızı ve sebeplerini arzetmiş 
bulunuyoruz. 

Sayın Sandal buyuruyorlar ki, mademki borç
lanıyorlar, on senelik karşılığını vereceklerdir, 
borçlanmanın ne zaran vardır. 

Zaran şudur : Borçlanmak suretile fiilî hiz
mete zammedilecek süre ile 30 yılı doldurduğu 
zaman bir senelik ve son aylığı üze
rinden ikramiye alacaktır. İkramiye son 
maaşın on yıllık aidat ve karşılığına te
kabül etmektedir. Şahsan vermesi lâzımgelseydi 
bu, 20 senelik keseneğinin, mukabili idi. özel okul
da çalıştı, diye bir borçlanma müessesesi kabul 
edeceğiz, borçlandıracağız, iki sene borçlanmak 
suretiyle hizmeti 30 seneyi bulacak 10 bin, 12 bin 
lira ikramiye vermek gibi bir vaziyet hâsıl ola
caktır, birkaç yıl çalıştı, diye 20 senelik kesene-
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ğine ve faizine tekabül edecek bir ikramiye ver-
mek ve ayrıca tahsis edilecek tekaüt maaşının 
yüzdesini arttırmak Sandığa risk. tahmil eder. 
Ama yine takdir Yüksek Kamutayındır. Atıfet 
yaparsınız, bunu verirsiniz. Yalnız bu Sandığın 
da prim esasına dayanan, sigorta sistemi esasına 
dayanan bir Sandık olduğunu ve ancak aldığı ai
datı karşılığını verebileceğini hesap etmekde lâ
zımdır. Böyle bir müesseseyi bir atıfet müesseser 
si haline getirmeyi de zannetmiyorum ki; Yük
sek Kamutay kabul buyursun. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Müsaade bu
yurursanız bir sual, çünkü vaziyeti yanlış müta
lâa ettiler. 

BAŞKAN — Sözcü ile bu kadar şiddetli bir 
münakaşaya girişmek doğru değil,.. Çünkü sonra 
bir daha sözcü bulamıyaeağız, sözcü bulmak da 
bir mesele olacaktır, 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, bu komisyonun bir üyesi ve 
kâtibi ve raporun altında imzası, bulunan bir 
arkadaşınız sıfatiyle İçtüzük mucibince aleylıiiL-
de konuşmamaklığım icabeder. Ben bu prensi-
pe sadık kalacağım. Ancak benim altında imzam 
bulunan kararlarda bir maddenin komisyon ta
rafından tadili istenmektedir. Onun için onu 
müdafaa etmek vazifemdir. Bu bakımdan hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Efendim, biz komisyonda Hükümet tarafın
dan gelmiş olan fıkraya istinaden azınlık ve ya
bancı okullara Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan tâyin olunan öğretmenlere borçlanmak su
retiyle bir hak tanıdık. Şimdi ikinci bir mesele 
olarak, hususi Türk okullarında çalışan öğret
menlere de bu hakkın tanınması veyahut hepsi
nin birden tasarıdan çıkarılması mevzuubahis-
tır. Millî Eğitim Bakanının da açıkladığı gibi, 
o okullarda görülen hizmet, âmme hizmetidir. 
Birçok memleketlerde ve ezcümle İngiltere'de 
hususi okullara hem de fazla miktarda yardım 
yapılır ve bu suretle teşvik edilir. Yabancı okul
larda ve azınlık dediğimiz okullarda, kültür der
si okutan öğretmenlere böyle bir hak tanımaz
sak şimdiye kadar olduğu gibi bu dersler pek 
zayıf öğretmenler elinde kalacaktır. Biz kendi 

( kültürümüzü, yani tarihimizi, dilimizi ve coğ
rafyamızı ve nihayet yurdumuzun sevk ve idare 
şeklini memlekette bulunanlara, bu havayı te-
nefüs edenlere öğretmek için maliyenin sırf ma
lî çerçevesi ve adına prensip dediği sınır içinde 
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mı kalacağız? Arkadaşlar, Türk kültürünü yay
mak ye bilhassa memleket içinde bulunanları 
işba, haline getirmek bu şekilde para çerçeve
sinin ifade edemiyeceği kadar büyük ve onun 
üstünde bir prensiptir. Millî varlığımızı kendi 
memleketimizde yaşıyanlara tanıtmak için bu 
şekildeki formalitelere bağlanmamak lâzımdır. 

Binaenaleyh bence alınacak prensip şu olma
lıdır; mademki özel azınlık okullarındaki hiz
met âmme hizmetidir ve o müesseseler olmasay
dı biz doğrudan doğruya okuyan çocukları 
okutmak için, bütçemizden para sarfedecek 
idik, bize yardımcı olarak hizmet görenlere, pa
ra sarfedenlere bizim de bir yardım yapmaklı-
ğımız aklın, mantığın ve insafın kabul ettiği bir 
prensiptir. Binaenaleyh bu müesseselerde çalı
şan öğretmenlere biraz heves vermiş olmak için 
böylece onları borçlandırmak suretiyle emekli 
hakkını tanımamız millî menfaatimiz icabıdır. 
Millî menfaatin üstünde bir prensip tanımıyo
rum. Zaten geçici maddedir. Geçici maddeleri 
o kadar kıskıvrak bağlıyarak millî menfaatleri 
de sıkıştırmak asla doğru değildir. Bendeniz ev
velce komisyonlardan gelmiş olan azınlık ve ya
bancı öğretmenlerinin ve Reşit Bey arkadaşımı
zın özel okullar hakkındaki teklifinin Yüksek 
Heyetinizce kabulünü rica ederim. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — Komisyondan bir 
sual soracağım. Elimizde imzalı bir rapor vardır. 
Bu 65 nci madde geçici komisyonda iki defa ya
pılan uzun görüşmelerden sonra kabul edilmiştir. 
Bilmiyorum, komisyon heyeti umumiyesinin ma
lûmatı olmadan, komisj^on divanının, «nasılsa 
girmiştir » diyerek filân filân meddeyi çıkarma 
teklifi 3'apmaya salâhiyeti var mıdır ? 

BAŞKAN — içtüzüğe göre yoktur. 
Efendim; üç tane yeterlik önergesi vardır, 

okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 

A. K. Varınca 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Oya konmasını teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. Maddenin reye konmasını 
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teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Ali Zırh 

EKREM ORAN (îzmir) — Yeterlik aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Mesele tamamen anlaşıldı, me
selenin açıklanmadık bir noktası kalmadı. 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim; yüksek 
Riyaset makamının da açıkladığı gibi, bir ko
misyonda karar altına alman bir hususu kendi 
mazbatasına kaydedip buraya getirdikten sonra, 
bu fikri aşan bir talep karşısında, ben bundan 
vazgeçiyorum, demeye komisyon divanının hakkı 
yoktur. Memleketin yüksek menfaatlerini inzibat 
altında bulundurmak gayesiyle ekalliyet mektep
lerinde Millî Eğitim Bakanlığının emir ve ten-
sibiyle tâyin edilmiş muallimlerin hakkı tekaü
dünü reddetmek doğru değildir. Ama hususi 
mektep muallimlerinin hakkı tekaüdünün tanın 
masının lüzumu yolunda Millî Eğitim Bakanlığı-
ııııı bir talebi olabilir. Eğer bu, Yüksek Meclisin 
tasvibine iktiran ederse o da kabul edilir. Ama, 
o kabul edilmezse, öteki kalır, binaenaleyh, ben 
bunu kabul etmiyorum demeye komisyon diva
nının hakkı yoktur. Bu hususta görüşmek, anlaş
mak lâzımgelirken yeterlik doğru değildir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 65 nci madde; bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yazı ile 
sandığa müracaatları şart koymaktadır. Bu müd
detin bir yıl olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 65 nci maddenin I I işaretli bendinin 

E fıkrasının şu suretle değiştirilerek kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

E) özel Türk okulları öğretmenlikleriylc 
azınlık ve yabancı okulların Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından tâyin olunan öğretmenliklerinde; 

Kayseri Milletvekili 
Reşid özsoy 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı (G) 
bendine aşağıdaki fıkranın eklenmesini rica ede 
rim. 

Çorum Milletvekili 
H. İlgaz 

Aylıkları ücrete çevrilenlerin ibaresinden 
sonra : 

(ve evvelce Devlette emeliliğe tâbi bir vazife 
görmüş olanlardan muhtelit mübadele komisyo
nunda bir hizmete alınmış olanların) 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim veçhile Emekli San

dığı tasarısının geçici 65 nci maddesinin I I işa
retli fıkrasının (J) bendinin sonuna aşağıda ya
zılı bendin eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

Bursa Milletvekili 
Abdürrahman Konuk 

«veya bu müddet 10 yılı doldurmadığı tak
dirde daha evvel bu müesseseler tarafından re'-
sen tâyin edildikleri sürekli kadrolardaki me
murluklarda» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğimiz sebeplerle geçici 65 nci 

maddenin (K) fıkrasının Komisyon Sözcüsü 
tarafından da kabul olunduğu üzere aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederiz: 
Erzincan Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Abdülhak Fırat Muzaffer Akalın 
Değiştirilen (K) fıkrası: 
Türkiye'de yüksek öğrenimini bitirdikten 

ve aylıklı memuriyette bulunduktan sonra mes
lekî bilgilerini genişletmek üzere 20 . IX . 1943 
tarihli ve 4489 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Devletçe yabancı memleketlere 
gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş 
olanların, yabancı memleketlere Devletten öde
nek almak suretiyle geçirdikleri müddetler: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere: 
Geçici 65 nci maddedeki (K) bendinin sonu

na «bu hüküm halen emekli olanlar hakkında 
da uygulanır» ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 65 nci maddeye aşağıdaki fıkranın 
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eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Milletvekili Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy Hasene İlgaz 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki 

Türk azınlıkları okullarında öğretmenlik yapan
lardan Türk kanunlarına göre öğretmen vasfını 
haiz olanlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye memurları Emekli Kanunundaki ge

çici maddede de kabul olunduğu gibi bu kanun
da da denetlenmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
ait olan özel okullarda çalışan öğretmenlerin 
borçlanma suretiyle emeklilik hakkından fayda
lanmalarının kabulünü teklif ederiz. 
Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — önergeleri birer, birer okutu
yorum. 
(Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in önergesi tek

rar okundu) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ F E V Z I O Ğ L U (Kayeseri) — Biz, altı ay 
müddeti kâfi görüyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 
(Kayseri Milletvekili Reşid özsoy'un önergesi 

tekrar okundu) 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bizim takri

rimizde aynı mahiyettedir. Yalnız Reşid özsoy 
arkadaşımızın takriri kabul edilirse, edilmesini 
biz de istiyoruz, (Tâyinleri Bakanlığa ait) fık
rası yerine bunların tâyinleri Bakanlığa ait de
ğildir. 

BAŞKAN — özel okullara mahsus bir öner
gedir, mahiyet itibariyle alt tarafı E bendinde 
dâhildir. 

önergeyi dikkate alanlar... Dikkate almıyan-
lar ... önerge dikkate alınmamıştır. 

(Çorum Milletvekili Hasene İlgaz'ın öner
gesi tekrar okundu). 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Arzettim. 

BAŞKAN —• önergeyi dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Alınmamıştır. 

(Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söyledim. 
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BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... Alınmamıştır. 
(Erzincan Milletvekili Abdülhak Fırat ve 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm 
önergesi tekrar okundu). 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Şunu 
arzedeyim ki, kaldırılmasını önce rica ettim. 
Çünkü zaten Komisyonun Muhterem Sözcüsü 
bir suples göstermişti.. Hak ve adaleti temin 
edici bir beyanda bulundu. Kayıt kalkarsa me
sele kalmaz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı dikkate 
alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'm önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı dikkate 
alanlar ... Almıyanlar ... Alınmamıştır. 

(Çorum Hasene İlgaz ve Niğde Hüseyin Ulu-
soy'un önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar ... Al
mıyanlar ... Alınmamıştır. 

(Niğde Vehbi Sandal ve Hüseyin Ulusoy'-
un önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — ön,ergeyi dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Alınmamıştır. 

ABDÜLHAK FIRAT ((Erzincan) — Sayın 
Başkan, benim önergemi Komisyon dikkate al-
mişken, bunu tebarüz ettirmeden oya koydu
nuz. 

BAŞKAN — Dikkate almamıştı Komisyon 
efendim. 

Geçici 65 nci madedyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

RÎFAT DOLUNAY (Çankırı) — Komisyo
nun E bendi hakkında tay teklifi vardı. 

BAŞKAN — Tay teklifi mevzuubahs ola
maz, maddenin içindedir. 

GEÇÎCÎ MADDE 66. — Geçici 65 nci madde 
hükmünden faydalanmak üzere müracaat eden
lerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren geriye doğru arada fasıla bulunsa da gi
dilerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar 
olan geçmiş hizmet müddetleri içinde aldıkları 
ücretleri toplamının % 10 u Sandıkça adlarına 
borç kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin ( n ) işaretli fıkrası
nın (K) bendinde yazılı müddetler içinde staja 
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giderken ayrıldıkları memuriyetlerin aylık ve 
olağanüstü ödenekleri toplamının % 10 u borç
landırılır. 

Bu borçlar müracaat müddetinin bitimi tari
hini takibeden ay başından başlamak üzere ilgi
lilerin 15 nci maddeye göre keseneğe esas ay
lık veya ücreti tutarının % 5 i, kesenekten ay
rı olarak 16 nci ve 17 nci maddeler gereğince 
kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa 
gönderilir. îstiyenler borçlandıkları paraları da
ha önce toptan ödiyebilecekleri gibi aylık veya 
ücretlerinden her ay daha fazla miktarda kesin
ti de yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi ve 
ya yapılamaması tahsili geciktirmez ve borçlan
ma isteğinden dönülemez. 

87 nci maddede yazılı olanların ayrılışların
da borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil 
edilen miktarlar kesenekleriyle birlikte kendile
rine geri verilir. Ancak bunlardan 88 nci mad
dede yazılı durumda bulunanlar içm bir ay için
de yazı ile Sandıktan istemeleri ve borç artıkla
rını da keseneğe esas son aylık veya ücret tu
tarları üzerinden her ay muntazam olarak San
dığa ödemeleri şartiyle iptal muamelesi yapıl
maz. 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlanma 
iptal edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak 
borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre 
mütenasiben bulunacak müddetler, fiilî hizmet 
müddetlerine eklendikten sonra bu müddetler 
25 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 nci mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemek
sizin emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü ay
lığı bağlananların veya son hizmet zammı yapı
lanların boç artıkları, bağlanan aylıklarının 
her ay % 5 inin kesilmesi suretiyle tahsiline 
devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren haller
de 83 ncü maddede yazılı miktarlara, borçlanı
lan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar ek
lenerek artıkları silinir. 

Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerek
tiren hallerde borç artıkları, bağlanan aylıklar 
nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu 
aylıkların her birinden her ay % 5 kesilmek su
retiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan 
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıkları-
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nm, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, 
kendilerine isabet eden borç artıkları aranmaz. 

87 nci maddede keseneklerin iadesi için ka
bul edilen 5 yıllık müddetin hesabında borçla
nılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım 
nazara alınır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 84. — Subaylarla askerî 
ve mülki memurlardan; yabancı tabiiyetindeki 
kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız ola
rak yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar ve emek
lilik hakları düşer. 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal et
memiş iseler muayyen olan tazminatı verirler. 
Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya 
memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına 
gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hak
kında yukarıki fıkrada gösterilen muamelenin 
tatbiki ile beraber orada bulundukları müddet 
zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan bü
tün masraflar ve ayrıca ceza olarak bunun bir 
misli kendilerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar lOTfi sayılı Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurları Kanu
nunun 23 ncü maddesi hükmüne tâbi tutularak 
yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince mu
amele görürler. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bu maddeyi insan hakları beyanna
mesinin ruh ve metin itibariyle bir tezad olup 
olmadığını incelemek için komisyonumuz geri 
almış idi. Beyannamenin gerek metin ve gerek 
ruhuna bir tearuz olmadığı neticesine varıl
mıştır. Hükümlerin tahdit veya tevsii Memu
rin Kanununa ve Askerî Subay ve Memurlar ka
nununa taallûk eden bir keyfiyettir. Daha 
esaslı bir şekilde hükmü orada derpiş edile
bilir. Mümasil hükümlerin başka milletlerde 
de mevcut olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Seyahat serbesttir. Fakat her Devlet kendi em
niyetini sağlamak bakımından, seyahat için 
bâzı emniyet tedbirleri ve tahditler alabildiği 
gibi evlenmede de serbesttir. Ancak devletler 
kendi emniyeti bakımından tedbirler alabil
mektedir. Bunun için bir tearuz olmadığı ne
ticesine varılmıştır. Komisyonunuz maddenin 
yüksek tasvibinize iktiran etmesini rica et
mektedir. 

. 1949 O : 1 
BAŞKAN — Nazım Poroy. 
NAZÎM POKOY (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyonun, bu madde hükmiyle in
san hakları beyannamesi arasında tearuz bu
lunmadığı yolundaki beyanatını bendeniz ka
bul etmemekteyim. Bunda tearuz vardır, zaten 
bu iş komisyonun vazifesi dâhilinde değildir. 
Binaenaleyh memurin ve ordu mensupları ka
nunları tetkik edildiği zaman bu noktanın bil
hassa Muhterem Heyetiniz tarafından nazarı 
dikkate alınmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Abdülhak Fırat. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Aziz ar

kadaşlar; beyanatımı tekrarlamaktayım, evvel
ce de arzetmiş olduğum gibi Komisyonun Muh
terem Sözcüsü benim sözlerimi teyit edici be
yanatta bulundular burada. Fakat birçok tak
rirler vardı, bunlar okunurken hak ve adalete 
uygun gördüğüm kendi talebimin ne karara ik
tiran ettiğini, samimiyetle itiraf edeyim, ben
deniz de anlıyamadım. 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesi 
vardır, ozaman söylersiniz. 

Madde hakkında başka söz istiyen yoktur 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler. . 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 87 nci madde olarak yeni bir teıclif 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle sureti bağlı metnin ta

sarıya geçici 87 nci madde olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

Geçici madde 87. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte geçici 65 nci maddenin (T) işa
retli fıkrasında yazılı hizmetlerde bulunanlar
dan 2248 sayılı Kanunun 15 nci maddesi hükmü
ne göre maaşlı hizmetlerinden dolayı tazminat 
almış bulunanların bu tazminatları hakkında da 
geçici 72 nci maddenin (B) fıkrasına göre mua
mele yapılır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bir nok
ta hakkında maruzatım olacaktır. 1933 senesin
de yapılan işlerden biri Tuz îdaresi, Maliyenin 
bir cüzü olan ve maaşlı memurları olan Tuz 
îdaresi inhisarlara devrediliyor. 

Birisi de, Seyrisefain îdaresi ilga edileıek 
Denizyollarına, Akay ve Fabrikalar îdaresine 
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tahvil ediliyor. Aynı sene 2159 numaralı Ka
nun kabul ediliyor onda deniliyor ki; Tuz ida
resinin maaş alan ve hizmetlileri 15 seneden 
aşağı olanların maaşları ücrete çevrildiğine gö
re isterlerse her sene için iki maaş tazminat alır
lar. 

Bu tasarı hazırlanmcıya kadar bu vaziyet 
böylece devam etmektedir. Bir memur eski hiz
metinden dolayı tazminat alıyor. Aradan bir o 
kadar vakit daha geçiyor yeni hizmetinden 
dolayı yine tekaüt hakkını iktisap etmiyor. Bu 
vaziyetleri bertaraf edici bir hüküm olmak üze
re geçici 72 nci maddenin (B) fıkrasında bunu 
derpiş ettik. Dedik ki, elyevm emekli hakkı ta
nınan memuriyetlerde bulunup evvelce tazmi
nat almak suretiyle ayrılmış ve sonra yeniden 
memuriyette bulunmak suretiyle emekli hakkı 
tanınmış olanlar varsa, bunlar aldıkları tazmi
natı % 5 faiziyle öderlerse kendilerine evvelce 
geçirdikleri bu hizmetleri tekaütlüklerinde sa
yılır. Arzettiğim gibi, iki hizmetin bu kanunla 
birleştirilmesi zaruretine dayanarak bu hu
sus kabul edilmiştir. Ancak, Mülga Seyri-
sefain İdaresinde 20 seneden eksik hizmet 
edenlere her hizmet senesi için fevkalâde 
tazminatiyle beraber bir maaş tazminat ve
rilmiştir. Bu parayı alanlardan halen bir 
ikisinin vazife başında bulunduğu anlaşılıyor. 
Dediler ki, vaziyetimiz aynıdır. Binaenaleyh 
biz de hizmet ettiğimiz devrenin tazminat t ı 
iade edelim fakat hakkımız tanınsın. Hükümet 
mümessili arkadaşlarla görüşerek ve Komisyon 
Sözcüsü ile de mutabık kaldık. Komisyon me
saisi sona erdikten sonra buna muttali ola.k. 
Bu teklif ve maruzatımla adaletin tecellisine 
hizmet etmek mümkün olabileceği kanaatine 
vardım. Bu suretle Yüksek Heyetinizi rahatsız 
etmeye ve vaziyeti Yüksek Heyetinize arzetr.ıe-
ye mecbur oldum. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon ne di
yor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Seyrisefain İda
resi kaldırıldığı zaman memurlarına her yıl için 
bir aylık tazminat vermek suretiyle alâka.arı 
kesilmiştir. Bunlardan tekaütlük kesilir diye 
de bir hüküm konmamıştır. İzmir Rıhtım İda
resine de bunlar tatbik edilmiştir. Esasen bı n-
ların pek az kişiden ibaret olduğu da anlaşılmış-
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tır. Bu itibarla Komisyon da bu teklifin ka
bulünde mahzur görmemektedir. 

BAŞKAN —: Önergeyi Komisyon da kabul 
etmektedir. Önergeyi madde olarak tekrar 
okutuyorum. 

(Önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sırrı Day'ın önergesini n a ^ r ı 

itibara alanlar... Almıyanlar... Anlaşılmadı. S'r-
rı Day'ın önergesini nazarı dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksınlar... Almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Bu önergeyi geçici 87 nci madde olacak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 88 nci madde olarak bir teklif daha 
var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin geçici 88 nci madde 

olarak kabulünü teklif ederiz-
Geçici Madde 88 - 23 Nisan 1920 tarihi ile 

30-Ağustos 1923 tarihi arasında Büyük Millet 
Meclisinde bilfiil görevli bulunan memurların 
emeklilikleri bir üst derece üzerinden yapılır. 
Sivas Milletvekili Giresun Milletvekili 

F. Tirkeş A. Ulus 
Kütahya Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

H. Benli Hacim Çarıklı 
Balıkesir Milletvekili Amasya Milletvekili 

11. Şeremetli A. K. Yiğitoğlu 
Bolu Milletvekili Ankara Milletvekili 

1. Yalçın A. R. Bekman 
Balıkesir Milletvekili Gazianteb Milletvekili 

F. Tiritoğlu B. Kaleli 
Okunamadı 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Emeklilik Kanunu hakikaten 
bir istisna; bir atıfet kanunu değildir. Halbuki 
bâzı istisnalar yapılmıştır. Bu bir tek istisna 
ve bir tek atıfet ise yerinde olacaktır: Meclisin 
Ankara'da açıldığı ilk gününden zaferin ilk 
gününe kadar Millet Meclisine Milletvekili ola
rak iştirak etmiş olan arkadaşlar hangi fera
gatle gelmişlerse, âkibeti ne olacağı belli olmı-
yan o devirde Meclise memur olarak gelmiş 
olan kimselerde aynı feragat ve millî bağlılığı 
aynı şekilde göstermiş insanlardır. Bu itibarla
dır ki, adedleri zaten 7, 8 e inmiş olan bu insan
lara da tıpkı Sivas Kongresine, tıpkı Birinci 
Büyük Millet Meclisine iştirak etmiş olan kim-
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selere gösterilen atıfetin, gösterilmesini yerinde 
bir karşılık telâkkisi ile bu takriri vermiş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ne buyuruyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim; pri
mi ödenmemiş bir üst derece üzerinden maaş 
tahsisi hakkında bu tasarı hiçbir hükmü kabul 
etmemektedir. 

Ancak, teklif sahiplerinin beyan ve izah bu
yurdukları gibi iş bir atıfet meselesidir. Bu tek
lif, kanunun bünyesine uyar veya uymaz; fakat 
bir atıfet olarak kabul olunabilir. Karar yük
sek heyetindir. Biz, komisyon olarak bu husus
ta bir karar almış değiliz. 

BAŞKAN —• Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Ol. Fikri Tirkeş ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlai'.. Dikkate alınmamıştır. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu Ka
nunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
nın kuruluşuna ait birinci kısma dâhil madde
leriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte 
olan hükümler tatbik edilmek üzere 39 ncu mad
denin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci 
maddeleri yayımı gününü takibeden ay başın
dan, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay son
ra yürürlüğe girer. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, büyük emeklerle güzel bir 
eser meydana getirdiniz. Bununla emekli arka
daşlarımızla, yetim kızlarımızın, çocuklarımızın 
sıkıntısı kımen giderilmiş olacaktır. 

Ancak bu maddede bu kanunun altı ay son
ra yürürlüğe gireceğine dair bir kayıt var. 
Halbuki bunların sıkıntısı aşikârdır. 

Bu kanunun tatbikini geciktiren 40 ncı mad
dede iki nokta vardı. Birisi sandık muamelesi, 
ikincisi de Sayıştaym tescili idi. Komisyon bu
na çok güzel bir formül buldu, bunun için % 
60 bir zammı kabul etmişlerdir. 

Binaenaleyh bu kolaylık gösterildikten son
ra buradaki «altı ay» m «dört ay» a indirilme
sinde çok fayda görüyorum. Bunu kabul buyu
rursanız bu yaptığınız yardımların ikincisi ola
caktı?. 

İki arkadaş bir takriri sunuyoruz, kabulünü 
rica ederim. 

. im 6 : İ 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor. 
G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A I T A Z 

M I FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim,bu bir 
bütçe ve tahsisat işidir. Bugün bütçe de böyle 
bir tahsisat kabul edilmemiştir. Ancak zamanı 
geldiğinde kabul edilir. Ortada sandık yok, 
müdür yok, yönetim kurulu yok, defter yok, 
evrakı matbua yok, bu yürümez. (Doğru doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sıebebe mebni 136 ncı maddeeki 

altı ayın, dört ay olarak kabulünün oya kon
masını arz ve teklif ederiz. 
Kayseri Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Gl. Salh Avgın Gl. Vehbi Kocagüney 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sarıda! 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Önerge dikkate alınmamıştır. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu ka
nunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka!bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli Kanunu tasarısının birinci görüşül
mesi bitmiştir. 

2. — Yüzbaşı Osman Erbay'm, hükümlü ol
duğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu 
raporu (5/104) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var. 

Yüksek Başkanlğa 
Gündemin, birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 2 numaralı maddede yazılı raporun ön
celikle konuşulmasını arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Kabul olunmuştur. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
EMlNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Bu 

bir Af Kanunu tasarısıdır. Af Kanun tasarısı
nın gerekçesinde beyan edilenleri uzun uzadı-

[1] 204 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ya mevzuubahis etmiyeceğim. Yalnız hepinizin 
okuduğuna kani bulunduğum bu tasarıda bâzı 
zayıf noktalar vardır. Gerekçenin işaretine gö
re kanunla affı talep edilen yüzbaşı hakkında 
Bolu Asliye Ceza Mahkemesinden çıkan ilâm 
Yargıtay dan geçmiştir. Bu ilâma göre bu yüz
başı vazifesini kötüye kullandığından dolayı 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi mucibince al
tı ay hapis ve altı ay memuriyetten alıkonma ile 
cezalandırılmıştır. Yargıtayda cezalının savun
masına delâlet eden sözlerine dayanan gerekçe 
ile af tasarısı buraya getirilmiştir ki, bunu 
Yargıtay reddetmiştir. Dilekçe Komisyonundan 
çoğunlukla geçmiştir, Adalet Komisyonunda da 
üç tane çekinser vardır. Gerek Dilekçe Komis
yonu ve gerek Adalet Komisyonu Yargıtayın ve 
mahkemelerden geçen safhaların hiçbir şekilde 
hatalı olmadığını işaret etmiş olmakla beraber 
gerek mektep hayatında ve gerek başka zaman
larda çalışmaları anında ve bundan sonra da 
çalışacakları zamanlarda kendisinden istifade 
edilebileceğine işaret ediyor ve hattâ şöyle bir 
kayıt da var. Kendisi vekâlet etmekte olduğu 
bölüğünü teshin için bulduğu odunlarla ısıtarak, 
teâhin parasını terkin ettirmiş, Hazineye bu pa
rayı kaydettirmiş gibi, adeta değerli bir tarzda 
bir cümlesi de var. Ben bunu hoş bulmadım. 
Çünkü herhangi bir teshin için verilmiş olan, 
bir paranın terkin edilmesi ve şuradan buradan 
tedarik edilen odunların yakılması bence hoş 
değildir. Bu hoş görülecek bir şey değildir. Kal
dı ki, gerek Yargıtay ve gerek asliye cezanın 
ve sonradan Yargıtayın tashihi kararında sa
vunmaya dayanan ifadede, bir tüccardan, bir 
mütaâhhitten telefon direklerinin parçalarını 
alıp getirtmiştir, şeklindeki savunma redde uğ
ramıştır.. (Hayır öyle değil sesleri) öyle ise 
Yargıtayın kararını aynen okuyacağım, öyle 
mi, değil mi? Anlaşılsın. Madem ki, müdahale 
ettiniz okuyayım. 

Efendim, Bolu Asliye Ceza Yargıçlığı 11. . 
X . 1947 tarihinde karar vermiştir. 

Bu karara göre : Altı ay hapis cezası ve altı ay 
memuriyetten alıkonulmasını öğreniyoruz. Yargı
tay 4 ncü Ceza Dairesi 25 . IV . 1947 tarihinde 
bu cezayı tasdik etmiştir. Ve 1700 kuruş orman 
harcı olarak da kendisinden alınmasına karar 
verilmiştir. Aziz arkadaşlarım; tashihi karar 
için müracaat etmiş ve 22 . HI . 1949 tarihin
de reddedilmiştir. Redde şöyle söylüyor, müsa-
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adenizle okuyacağım, «Sanığın 1944 senesinde 
yakacak ihtiyacını temin için parası sonra veril
mek üzere 50 - 60 - araba odunu köy karakol
ları vasıtasiyle köylüye toplattığı ve bundan 
15 - 20 arabasını evine naklederek yaktığı şa
hadetle anlaşılmış olmasına göre bu senenin ih
tiyacını Düzce Orman İdaresinden aldığı çürük 
telefon direkleri ve kesik direk başlariyle te
min ettiğine dair olan savunması yerinde görül
memiş ve mahallî mahkemeler karariyle Yargı
tay Dördüncü Ceza Dairesi kararlarına uyula
rak Ceza Genel Kurulu tashihi karar istemesi
nin reddine karar vermiştir. 

Aziz arkadaşlarım; Dilekçe Komisyonunun 
18 . I I . 1948 tarihinde çoğunlukla vermiş olduğu 
kararla izhar etmiş olduğu bu arzudan tashihi 
karar tarihi üç ay sonradır. Bu talebi de bir ay 
sonradır. Yalnız şurasını Sayın Sözcüye arze-
deyim ve öğreneyim. 10 . V . 1948 tarihini gör
düm, bu 1949 olacaktır. Bu hale göre iki defa 
Yargıtaydan geçmiş ve her ikisinde de tasdik 
edilmiş olan bu cezanın af tasarısına ben razi 
olamıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu münasebetle bir geye 
işaret edeyim: Herhangi bir köylü, arabasının 
içinde iki odun bulundu diye iki mandasiyle, 
arabasını beş sene yedieminde mahvü türap et
meyi ve adamın beş sene mahkemede süründü
ğünü düşünürsek bu işin acılığı daha çok teza
hür eder ve sonra arzedeyim ki, 240 ncı mad
denin üç aydan başladığını düşünüverirsek 
mesele daha canlanır. Ceza Kaunnunun 240 ncı 
maddesi üç aydan başlar. Cezasını 6 aya çıkaran 
mahkeme ve Yargıtay bundan esbabı müşedde-
de çıkarmış demektir. Böyle hususi af kanun
larının çıkarılması icabında yapılan kabahat
lerin yolu bulunarak atfedilebileceği hissini 
vermek doğru değildir. Onun için ben ne şekil
de olursa olsun buna beyaz oy vermiyeceğimi 
size arzetmekle iftihar ederim. Bunun için af 
kanununun reddi için bir önerge veriyorum. 

Rey Yüksek Kamutayındır. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAÎT 

AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Afûm dile
yen Yüzbaşı Erbay Düzce Jandarma kumanda
nı bulunduğu zaman bölüğün ihtiyacı olan odu
nu köy arabası, maden ocağı direk müteahhidi
nin kamyonu ve Orman işletmesinin kamyoniyle 
bölüğe getirmiş ve bu suretle bölükte sarf ve 
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istihlâk edilmiştir. Kendisi Adapazarı bölül: 
kumandanlığına lâyin edildikten sonra vâki bir 
müracaat ve şikâyet üzerine tahkikat yapılmış, 
tahkikat Bolu idare Heyetine verilmiştir. Bo
lu idare Heyeti men'i muhakemeye karar ver
miştir. Usulen bu karar Danıştaya gelmiş, Da-
mştayca men'i muhakeme kararı refedilnıiştir. 
Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde kısmen gıya
bında, kısmen vicahmda cereyan eden muhake
mesi neticesinde altı ay hapsine ve altı ay me
muriyetten mahrumiyetine karar verilmiştir. 
Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesi hükmü tasdik et
miştir. Sanık bu tasdik kararı aleyhine tashi
hi karar istemiş, bu mdracaati da 18 . VI . 194Ü 
tarihinde redolunmuştur. Başsavcılık Dördün
cü Ceza Dairesinin bu kararına itiraz etmiş, iş 
Genel Kurula gitmiştir. Genel Kurul 9 . I I . 
1948 tarihinde çoğunlukla bu itirazı reddetmiş 
tir. Yine Başsavcılık bu redde de kanaat getir-
miyerek tekrar tashih istemiş, 14 . I I . 1949 ta
rihinde kezalik çoğunlukla bu talep Genel Ku
rulca reddedilmiştir. 

Tahkikat safahatını ve adlî safahatı şu su
retle arzetmiş bulunuyorum. Dilekçi bu vazi
yet üzerine Yüksek Meclise başvurarak af rica
sında bulunmuş, Dilekçe Komisyonu dilekçinin 
dosyasını, geçmişini, sicilini ve sair tefer
ruatı tetkik ettikten sonra onu affa lâyık 
görerek içtüzük hükmüne tevfikan bir af ka
nunu tasarısını hazırlamak üzere dosyayı ko
misyonumuza vermiştir. Komisyonda da tetki-
kat yaptık: 1332 doğumlu olan Yüzbaşı Osman 
Erbay, jandarma ve harb okulundan daima 
iyi ve müspet not ve iyi sicil almıştır. Vazifeye 
tâyin edildikten sonra da daima üstlerinden bir 
üst dereoe vazifeye ehil olduğu hakkında si
cil almıştır. Jandarma vazifesinde bulunduğu 
müddetçe de mülkiye âmirlerinden ayrıca sicil 
alması iktiza ettiği için bulunduğu kaza kay
makam ve valilerden de müspet sicil almıştır. 
Yaptığı müdafaasında «Maden kömürü ocak
larında kullanılacak direklerin uç ve dip kı
sımlarından mütaahhitler tarafından kesilip 
atılan parçalarla değiştirilen köy telefon di
reklerinin yol üstüne atılmış idi. Bunları köy 
arabaları, mütaahhit ve Orman işletmesinin 
arabalariyle naklettirdim ve millî servettir, he
der olmasın diye toplattırdım; Jandarma 
Umum Kumandanlığının bölüğe vermiş olduğu 

5.1949 Ö : İ 
I teshin tahsisatını da sene sonunda terkin ettir

dim, demektedir. 
Komisyon meseleyi tetkik ett i ; suiniyet de

ğil, bir intifa maksadı değil, iyi bir işi yapıyo
rum zihniyeti altında bu odunları getirtmş ol
duğu netcesine varmıştır. Niyetin iyiliği şüp
hesiz usulsüzlük ve kanuna riayetsizlikten do
ğan mesuliyeti bertaraf edemez. Yüksek Yar
gıtay in da kararlarında bir hata olduğu veya 
olacağı iddiasında değiliz. 

Yalnız genç oluşu, yüzbaşılığa terfi etmiş ol
ması ve her bulunduğu yerde gerek üstlerin
den ve gerek idare amirlerinden temiz olduğu 
hakkında ve mafevk makama ehil olduğu hak
kında sicil alması ve başka suç işlememiş bu
lunması ve yetişmiş bir elemanın bir şekil nok
sanı ve usulsüzlükten dolayı kaderinin büsbü
tün mahvedilmesinin muvafık olmadığı kanaa
tine varmış ve komisyon atıfete lâyık görmüş
tür. Takdir Yüksek Kamutayındır, lûtfunuzu 
rica ederim. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
Hüküm infaz edilmiş midir? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMt FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Edilmemiştir. Çünkü 
tashihi karar dileği, 14 . 11 . 1949 tarihinde, 
bundan üç ay kadar evvel, Yüksek Yargıtay-
<la reddedilmiştir. Fakat bâzı kalem formali
teleri yüzünden henüz mahalline intikal et-

I mis değildir. Yani hükmün infazı için kâfi 
bir zaman geçmiş değildir. 

SİNAN TEKELİ OĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; çok iyi bilirsiniz ki, ben ; daima 
memlekete kötülük eden kimseler hakkında 
mücadeleyi kendim için bir borç bilirim. Fakat 
bu arkadaşın hakkında verilmiş olan hükmün 

| doğru olduğuna katiyen eminim. Esasen bu ar
kadaş da benim hakkımda verilmiş olan hüküm 
yanlış verilmiştir. Ve bir gareze müsteniden 

I verilmiş dediği yok. Bu arkadaş hakkında yaki-
I nen yaptığım tetkikatta kendisi gayet kıymet

li bir subaydır. Yetiştirilmesi mümkün olmıya-
cak kadar kıymetli olan İm subayın bu şekilde 
tecziyesi istikbali için bir tehlike teşkil ettiği 
gibi, memleket için de, böyle yetişmekte olan 

! bir genç subaydan mahrumiyeti her halde ol-
! dukç.a telâfisi mümkün olmıyan bir vaziyet 

ihdas eder kanaatini bendenize verdi. 
I Arkadaşlar; bu zat kendi kanaatine göre, bö-
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lüğüne, Hükümetine, Hazineye hizmet ediyorum 
zehabına kapılarak, öteye beriye atılmış olan 
çürük direkleri toplatarak bölüğüne getirme
si, Hazinenin vermiş olduğu mahrukat bedelin
den tasarruf etmesi, bendenizce bir vazife yap
mak değil midir ? Vazifesini yapmıştır. (Kâfi, 
kâfi sesleri) 

Reylerinizle bu subayı kurtarmanızı dilerim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü Adalet 

Komisyonunun raporunun ve Af Kanununun 
reddini teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Oeliköz 

(Ret, ret sesleri) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

İvedilik hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da büluiıan 2 sayıdaki tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Adalet Komisyonu sözcüsü 
Sait Azmi Feyzioğlu 

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

Birinci maddeyi arzediyorum. 

Yüzbaşı Osman Erbay'm hükümlü olduğn ceza
nın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Cihanbeyli Jandarma Bölük 
Komutanı, 1332 doğumlu Hasan Alioğlu 1938-6 
sicilli Jandarma Yüzbaşısı Osman Erbay'm. Bo
lu Asliye Ceza Yargıçlığmca 1 1 . I I . 1947 tari
hinde 1947/17 esas ve 1947/28 sayılı kararla, Düz
ce Jandarma Bölük Komutan vekili iken memu
riyet görevini kötüye kullanmaktan dolayı Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca hü
kümlü olduğu altı ay hapis ve altı ay memuri
yetten mahrumiyet cezası bütün hukuki neticele
riyle beraber affedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
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| kabul edenler... Kabul etmiyenler,. Mad<4© kabul 
I olunmuştur. 

r 

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

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. İfaddeyi 
ovunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, İçişleri ve 
I Millî Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler.. Tasarı
nın kanunluğu kabul olunmuştur. 

3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Meclis He
saplarım İnceleme Komisyonu üyelerinden An
kara dışında vazife icabı inceleme yapacak olan
lara ikâmet yevmiyesi verilmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/167) [I] 

BAŞKAN — Bir önerge var, ivedilikle görü
şülmesine aittir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündem in birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 4 ncü sayıdaki tasarının ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

idareci üye İdareci üye 
Tokad Milletvekili Sivas Milletvekili 

I R, (Türeli M. öker 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu üyelerine Ankara dışında yapa
cakları incelemeler için verilecek ikamet yevmi

yesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İçtüzüğün 62 nci maddesi 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu üyelerinden, görevle
ri gereğince İnceleme ve teftiş için, Ankara dı
şında vazife görenlere genel hükümler dairesinde 
ikamet yevmiyesi verilir. 

[1] 213 sayılt basmayazı tuianûğtn^mundadtr. 
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BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
olunmuştur. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu-kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen! Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyeııler... Kabul •edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. —•• 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 
bulundukları derecede iki yıldan fazla kalmış ve 
mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 2556 sa
yılı 'Kanunun 61 nci maddesi gereğince mümta-
zen iki üst. dereceye yükseltilmiş olan yargıç ve 
savcıların 4908 sayılı Kanundan faydalanıp 
f ay dalanmıy ocağının yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve Bütçe Komis
yonları raporları (3/336} [11 

BAŞKAN — Bu bepta Komisyon yorum yap-
mıyarak bir madde teklif etmiştir. Binaenaleyh 
tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

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

İvedilik hakkında bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(}midemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 4 ncü sayıdaki tasarının ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Muammer Eriş 

BAŞKAN — ivediliği kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 211 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanuna 
ek 4908 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4908 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

4598 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta 
rihte bulundukları derecelerde iki yıldan faz
la kalmış ve bu derecelerde iken 2556 sayılı 
Yargıçlar Kanunu gereğince mümtaz terfie lâ
yık görülerek sözü geçen tarihten başlamak 
üzere iki üst dereceye yükseltilmiş veya kad
rosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşı veril
miş olan yüksek okul mezunu her sınıf ve de
recedeki yargıç, savcı ve yardımcılariyle biz 
metleri bu mesleklerde geçmiş sayılanlar hak
kında da ikinci fıkra hükmü 31 . Y . 1946 tari
hinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
vürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
kanuni uğu kabul edilmiştir. 

5. —• Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (2/30) [II 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı 1 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Millî Eği

t i ] 214 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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tim Bakanından bu ihtisası yapanların hüviyeti 
hakkında malûmat istiyorum. Lütfen. 

MÎLLÎ-EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Soruyu anlamadım. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bu ihtisası 
yapanlar bugün hangi kanuni safhadadırlar'': 
Faydalananlar, faydalanmıyanlar kimlerdir ? 
Tenvirinizi rica ederim. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Her hangi bir kanuni saf
hada değillerdir. Memuriyete girdikten sonra 
istif a «dip yeniden tahsil yapmış ve avdetlerinde 
yeniden tâyinleri mevzuubahis olan kimselerdik. 

Bilmem izah edebildim mi ? 
BAŞKAN — Buyurun Bütçe Komisyonu. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar ; 
Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımızın bir teklifi da
ha evvel Bütçe Komisyonuna gelmişti, bu tek
lifte, Devlet memuriyetine girdikten sonra dok
tora yapanların bir üst dereceye geçmeleri is
tenmekteydi. Yüksek Heyetinizce malûmdur. 
Keyfiyet Bütçe Komisyonunda tezekkür edil
dikten sonra esbabı mucibesiyle yüksek huzu
runuza getirildi. Ozanıan Millî Eğitim Komis
yonu, bunu bir daha müzakere etmek üzere 
Komisyona istemiş, ve kabul olunmuştu. Bu Je-
faki teklifleri şuna inhisar etmektedir. Devi et 
memuriyetinden istifade etmiş olan ve yapacak
ları, doktora tezinden sonra bir üst dereceye 
geçmesini sağlamak ve aynızamanda da doçent
lik imtihanından evvel daktrasıııı veren asis
tanların da bir üst dereceye geçmesini sağla
maktır. Eğer Yüksek Heyetiniz tensip buyu-
rursa, bu kısım Bütçe Konıisyonunda tetkik 
edilmek ve herhangi bir adaletsizliğe meydan 
vermemek için .tasarının Bütçe Komisyonuna 
havalesini arz ve teklif:ederim. 

MİLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU ADINA TE-
ZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, muhterem 
arkadaşımızın bahis buyurdukları gibi evveJce 
Yüksek Heyetinize geldiği zaman Bütçe Komis
yonu, Millî" Eğitim Komisyonunun ittifakla 
kabul ettiği teklifi ittifakla reddetmiş bulunu
yordu. Bütçe Komisyonunun noktai nazarları
nı yeni baştan tetkik eden Mülî Eğitim Komis
yonu öyle zannediyorum ki, bütün imkânları 
ve her tarafını düşünerek yeni bir hüküm ge-
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tirmiş bulunuyor. Bu tasarıda memur'ara ait 
olan kısmında, memur olanlardan istifa ettik
ten sonra doktora yapanların yeniden memuri
yete girdikleri takdirde bir üst dereceye terfi
lerin! sağlamak istiyoruz. Çünkü, Bütçe Koıris-
yonu daha evvel teklifi reddettiği, zaman Me
murin Kanunununkurslara devam bakımından 
buna imkân sağlamadığını ileri sürerek itiraz 
etmiş bulunuyordu. 

Asistanlara gelince; arkadaşım bu cepheden 
Komisyona gelmesini arzu buyuruyorlar, Bütçe 
Komisyonunun daha evvelki müzakeresinde ve
rilmiş kararları var, Binaenaleyh yeni baştan. 
Bütçe Komisyonunda tetkik edilecek her hangi 
bir durum mevzuubahis değildir. 

Bugün asistanların' duramu şudur; müsaade 
ederseniz kısaca izah edeyim: Mevcut kanunla
rımızda asistanların asistanlık vazifelerinde bu
lundukları müddetçe doktora imtihanı verseler 
dahi bir üst dereceye terfi imkânı sağlanmış de
ğildir. Halbuki fahrî çalışan bir asistan, bir 
sene sonra doktorasını verip işe başladığı zaman 
Memurin Kanunu hükümlerine dayanarak bir 
üst dereceye çıkmak hakkına sahiptir. 

Buna mukabil vazifeli olan asistanın böyle 
bir durumu yoktur. Biz bu teklifimizle maaşlı 
işe başbyan asistanlarımızın, doktora imtihan
larını verdikten sonra bir üst dereceye çıkma
larını sağlamak istiyoruz. Vazifeli v». fahrî 
olanlar arasmda adalet bakımından her ikisinin 
müştereken yaptıkları işten, neticede müştere
ken istifade etmeleri bakımından bu şakli tes-
bit etmiş bulunuyoruz. Bütçe Komisyonunun 
hangi cepheden bunu tetkika muhtaç gördüğü
nü doğrusu ben anlamış değilim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Sözcüden 
bir sual soracağım. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
asistaîüarı da dâhil raidir? 

TEZER TAfEIBAN (Devamla) — Ziraat 
Enstitüsü Üniversite camiasına dâhil bulundu
ğuna göre dâhildir. 

BAŞKAN — Tasarının Bütçe Komisyonuna 
tetkik edilmek üzere verilnıesinüabul edenler... 
Etmiyenler... Tereddüt hâsıl olmuştur efendJm. 

Tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesini 
kabul edenler ayağa kalksınlar... Etmiyeijler 
ayağa kalksınlar... Bütçe Komisyonuna veril
mesi kabul edilmiştir. 
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6. — Vakıflar 3Iemba Suları ile Ormayı ve 
Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/548) [1J 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyeıı var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıflar Memba suları ile Orman ve Zey

tinliklerin işletilmesi hakkındaki tasarının ive
dilikle görüşülmesini rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 4 ncü sayıdaki tasarının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Bütçe Komisyonu Sözciv.ü 
Ankara Milletvekili 

Muammer Eriş 

BAŞKAN — Gerek Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı, Hükümet adına ve gerek Bütçe 
Komisyonu sözcüsü Komisyon adına ivedilik 
teklif ediyorlar. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinlik
lerin îşle'tilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin dağiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Vakıf Memba Suları ile Or
man ve Zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 
3913 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıla 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilmek
te olan Memba Suları ve Zeytinliklerle Naren
ciye ve rneyva bahçelerinin ticari esaslar daire
sinde işletiimesi için 2762 sayılı Vakıflar 
Kanunu mucibince tahsil edilen taviz bedelle
rinden (1 500 000) liraya kadar döner sermaye 
tahsisine Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-

[1] 216 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

7. — Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye, Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/324) [1] 

BAŞKAN — Gündemin 13 ncü maddesinde 
bulunan tasarının yeğlikle ve ivedilikle görü
şülmesini istiyen bir önerge vardır. Okutaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 13 ncü maddesinde Vakıflara 'dt 

tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili ve 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bundan evvelki tasarıya oy vermiyen var 
mı ? 

Dr. NÎKOLA FAKAÇELLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar; tasarının gerekçesiyle kanun
da teklif edilen tadilât Yüksek Meclis tarafın
dan kabul edildiği takdirde çok faydalı olacakı 
kanaatindeyim. Bu vesile ile gösterilen alâka 
dolayısiyle Sayın Hükümetimize teşekkür etme
yi vazife bilirim. Hakikaten mütevelli sistemiy
le cemaat vakıflarının idare edilmesi hem Hü
kümeti, hem de cemaati tatmin etmemiştir. Bu 
sistem intizamsızlık ve müessif ihtilâflar husu
lüne sebep olmuştur. Bugün teklif edilen tadi
lât İni gibi sebepleri ortadan kaldırmış olacak-

[1] 229 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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bir noktayı zikretmek tır. Yalnız tadilâttaki 

arzusundayım. Teklif edilen tadilâtta aşağıda
ki cümle nazarı dikkatimi eelbetti; o da şudur; 
«Cemiyetlere ve esnafa mahsus vakıflar bunlar 
tarafından seçilen kişi veya heyetlerce idare 
edilirler, ilgili makamlarla Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından denetlenirler.» 

Kanaatimce Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
ayrıca vazifelendirilmesine lüzum yoktur. Çün
kü Cemiyetlerin İdaresi Kanunu ile daima Hü
kümetin ve yetkili makamların kontrolü altın
dadır. Bunun için Hükümetin teklif ettiği 
şekli daha uygun bulmaktayım. Bu hususta bir 
önerge hazırladım, takdim ediyorum. Karar, 
tabiî, Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Birinci tasarıya oy verme mu
amelesi bitmiştir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem • arkadaşlar, yüksek tetkikımza arzedilen 
kanun tasarısı bundan birkaç sene evvel kabul 
edilen bir usulün kaldırılmasına matuftur. 
Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, ce
maatlara ait ve dinî ve içtimai ihtiyaçları tat
min edebilmek için asırlardan beri mevrut olan 
müesseseler, vakıf olarak telâkki edilmiş ve 
bu müesseselerin idaresi için mütevelliler tâ
yin edilmek usulü kabul edilmiştir. 

Halbuki bu müesseseler vakıf bakımından 
her hangi bir hususiyeti haiz değildir, çünkü 
vakıf müessesesi olarak kabul edilen cemaata 
ait bir hastane kira ile isticar edilen bir gayrimen-
kulde faaliyet gösterdiği ve bu hastanenin hiç
bir geliri olmadığı halde vakıf olarak telâkki 
edilmiştir. Fakat vakıfta ise bir gelir temin 
eden bir müessese mevcuttur. Ve o gelir de bir 
maksada tahsis edilir. Bu mahiyet, bihakkın 
kavranmamasından dolayı yanlış bir usul tat
bik edilmiş ve bütün müesseselerin başına, ida
re ile alâkası bulunmıyan kimseler mütevelli 
olarak getirilmiştir. Halbuki müessese cemaata 
mensup fertler tarafından verilen teberrularla 
idare edilmekte idi ve cemaata mensup olanlar 
vakfa o teberruu yaptıkları zaman, müessese
nin başında bulunan şahsa büyük kıymet ver
mekte ideler. 

Eğer o şahıs idarede kabiliyet gösterir ve 
cemaat efradının itimadına lâyıksa tabiîdir ki 
teberruda bulunmakta devam edilir. Fakat ma
alesef tâyin edilmiş mütevellilerin büyük bir 
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kısmı bu şartları haiz değildir. Bu müessese
ler, inkişaf edecekleri yerde bilâkis faaliyetle
rini tahdit etmek zorunda kalmışlardır. Geçen 
Hükümet ve halihazır Hükümetimiz bu reali
teyi kabul ederek yüksek huzurunuza bu tasa
rıyı vermek lüzumunu görmüştür. Tasarı ka
bul olunduğu takdirde içtimai ve vatani bir 
vazife gören bu müesseseler daha ziyade inki
şaf edecektir. Müesseseler cemaatlarca intihap 
edilecek kimseler tarafından idare edilecek ve 
fakat yine alâkalı makamlarca kontrol edil
mek suretiyle faaliyetlerine devam edecekler
dir. Binaenaleyh tasarı yerindedir, kabul edil
mesini Yüksek Meclisten rica ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
Bütçe Komisyonu Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesinden a, b, c, ç, d fıkralarını kaldırıyor. 
Halbuki bu fıkraların burada bulunması va
kıflar hukuku bakımından teyidi mahiyettedir. 
Onun için bunların burada kalması herhalde 
faydalı olur; çünkü Hükümet tasarısının son 
fıkrasında olan hükümleri Bütçe Komisyonu da 
1 nci maddeye almıştır. Bu maddeye göre mü-
tevelliliği vakfedenlerin ferilerine şartedilmiş va
kıflara (Mülhak vakıflar) denir, bunları müte
vellileri idare ederler. Ve bu mülhak vakıflar da 
Evkaf İdaresinin kontrolü altındadır. Hükü
metin teklifinde de aynı şey var. Fakat bu 
mülhak vakıflar mütevelliler tarafından vakfın 
şartnamelerine göre iyi idare edilmezse ve va
kıflar hakkındaki kanuni hükümlere göre mü
tevelliler azledilecek olurlarsa bu mülhak vakıf
lar (Mazbut vakıf) mahiyetini alır. Mazbut 
vakfın mahiyetini de yukardaki a, b, c, ç ve 
d bentlerindeki hükümler göstermektedir. Ben
deniz komisyonun gerekçesinde, bu fıkraların 
çıkarılması hakkındaki izahları okudum ve tat
min edici bulmadım. Tasarıdaki Hükümetin bi
rinci maddesinin müzakereye esas tutulmasını 
Fakaçelli arkadaşım teklif etmişti. Ben de bu 
düşüncedeyim. Hükümetin metnini kabul ede
lim. 

BAŞKAN — Buyurdukları nokta maddeye 
mütaalliktir. 

Tasarının tümü hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 
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arasında bulunan 13 ncü sayıdaki tasarının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerini. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Muammer Eriş 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyalım: 

Vakıflar Kanununun muaddel birinci madde
sinin mülhak vakıflara ait hükmünün değişti
rilmesine ve 24 ncü maddesinin kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 3513 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesinin mülhak vakıflara ait hükmü aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine şarte-
d il m iş vakıflara (Mülhak vakıflar) denir Bun
lar mütevellileri tarafamdan idare olunur. 

Mütevelliler Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
ve Genel Müdürlük de İdare Meclisinin kontro
lü altındadır. 

Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar, bun
lar tarafından seçilen kişi veya heyetlerce idare 
edilirler. İlgili makamlarla Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından denetlenirler. 

BAŞKAN — Buyurun Bütçe Komisyonu. 
..BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Vehbi Sandal arkadaşımızın bahis buyurduk
ları ve Hükümetin teklifinde mevcut olan kı
sımlar, esasen kanunda yaşamaktadır. 

Bütçe Komisyonu maddenin yalnız tadil edi
len mülhak vakıflar kısmını burada zikretmiş
tir. Binaenaleyh mevzuubahis ettikleri kısım
lar maddede kemakân kalmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
.2702 sayılı Vakıflar Kanununun 3513 sayı

lı Kanunla değiştirilen 1 nci maddenin son fık
rasının Hükümetin teklif ettiği şekilde bırakıl
masını arz ve teklif ederim. 

«Cemaatlere ve bâzı sanat sahiplerine mah
sus vakıflar, bunlar tarafından seçilen şahıs ve
ya heyetlerce idare edilir. Bunlar ilgili makam
larla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lü
zumu halinde denetlenirler.» 

istanbul Milletvekili 
Fakaçelli 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara.) — Efendim; buradaki 
«lüzumu halindeki» kelimelerini komisyonumuz 
çıkarmıştır. Çünkü lüzumu halinde denildiği za
man, hangi lüzum üzerine bu denetlemeyi ya
pacaktır? Binaenaleyh bizim koyduğumuz hü
küm daha katî bir hükümdür. Biz Genel Mü
dürlük tarafından denetlenir, diye katî bir hü
küm koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Sözcü arka

daşımız, birinci maddedeki A, B, C, D fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz, diyor. Bunu 
birinci madde diye okuduğumuz zaman yuka
rıya nasıl raptedeceğiz? Bu şekilde beyan daha 
doğrudur. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Maddenin başı, mül
hak vakıflara ait kısmı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Maksadınız hasıldır, önergeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Önergeyi dikkate 
alanlar.. Almıyanlaı.. Dikkate .alınmamıştır. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Kanununun 24 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE — Mülhak vakıflar ile ce
maatlere ve esnafa mahsus vakıflar için tahak
kuk ettirilmiş olan kontrol haklarının kayıtları 
silinir. Tahsil, edilmiş olanlar geri verilmez. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı larihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü yüksek oyunuza, snnııyo- I 

ıınn. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının 
Kanunluğu kabul edilmiştir. 

8. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunumun 
28 nci madesine bir fıkra eeklenmesine dair Ka 
nun tasarısı ve Tarım ve Maliye Komisyonları 
raporları (1/505) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında sos 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler madelere geçilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
önerge var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
dündenim birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 8 sayıdaki tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Tarım Bakanı 
Oavid Oral 

BAŞKAN — İvediliği kabul edenler ... Kı-
bul etmiyenler ... İvedilikle görüşülmesi kabal 
edilmiştir. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 28 ncı 
madedsine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununun 28 nci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir: 

Veteriner, Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitü
leri ve bölge lâboratuvarlarında aşı ve serom 
istihsal, kontrol ve araştırma işlerinde kulla-
nılancak hayvanlar, mahallî satınalma komis
yonları veya lüzum görüldüğü takdirde Tarım 
Bakanlığınca mütahassıslar arasından seçilecek 
en çok üç kişiden müteşekkil geçici komisyon
lar tarafından pazarlık yolu ile satın alınabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Madeyi Yüksek oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu knun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Madeyi kabul edenler ... Kabul etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

[1] 219 sayılı basmayazı tutanağın sonurtu 
dadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Varım 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Tasarının 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

9. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Lj 
cevelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında
ki tercümanlık kadroları hakkında Basbakanlak 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/360) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında sö/ 
istiyen var mı? 

Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hakkında önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
dündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 9 sayıdaki tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

İçişleri Bakanı 
Emin Erişirgil 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

1949 yılı Bütçs Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde düzeltme yapılması hakkında Kanun 

.MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 
teşkilatındaki sekizinci dereceden (50) lira ay
lıklı iki tercüman kadrosunun münhal bulun
madıkları halde, 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmesi suretiy
le yapılan işlemin düzeltilmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul edea-
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

fi] 195 e ek sayılı basmayanı tutanağın so
n/undadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü 

rütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler . 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
htğu kabul edilmiştir. 

İkinci tasarıya oy vermiyen var mı? Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

10. — Niğde Milletvekilleri Rıfat Gürsoy ve 
Hüseyin Ulusoy'un, Muamele Vergisi hakkında
ki 3843 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 4700 
sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ticaret, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/99) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Ol. F lKRt TİRKEŞ (Sivas) — Arkadaşlar; 
bu teklifle kara değirmenlerinde öğütülen 
buğdayların Muamele Vergisinden muaf tutul
masını istiyorlar. Halbuki valsli ve elekli de
ğirmenlerde öğütülen unlardan Muamele Ver
gisi almıyor. Şimdi meselenin asıl ahlaki ve 
iktisadi bii' tarafı var. Bir defa fabrikalarda. 
Öğütülen buğdayların yarıdan fazlasını fabri
kacılar ve fırıncılar çalıyorlar, Muamele Ver
gisinden muaf olarak işletiyorlar. Milletin ke
sesinden bu Muamele Vergisini alıp ceplerine 
koyuyorlar. Ve Hazineye de bundan 10 para 
vermiyorlar. 

Bütçenin gelir kısmına bakarsak 25 milyon 
lira un vergisi olarak bir irat görürüz. Fakat 
Maliye Bakanı da burada itiraf etti. 6 buçuk 
milyon lirasını Hükümet veriyormuş. Mükel
leften yalnız 18 milyon lira alabiliyoruz, dedi. 
Bu da doğru bir rakam değildir. Eğer Muame
le Vergisi yediğimiz unların tamamından alın
mış olsaydı 40 milyon lirayı bulurdu. 

ikincisi; bu para değirmenlerde öğütülen 
unlara veriliyor. Biz Muamele Vergisine tâbi 
olan fırınlardan ekmek alıyoruz. Fakat çamur
lu, toprak undan bize ekmek yediriyorlar. ikin
ci nevi ekmek denilen şeyi, alırsanız görürsü
nüz ki, yenilir yutulur zehir değildir. Hattâ 
francala diye satılan ekmeğin içine de bunlar 

[1] 221 sayılı hasmaazı tutanağın sonunda-
dxr. 
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katılıyor. Çok iyi ve sıhhi bir müessese olan 
fabrikaların öğüttüğü undan vergi alıp da di
ğerlerinden vergi almamak; hem bu kaçakçılı
ğa yardım etmek, hem de milleti sıhhatinden 
mahrum etmeye sebep olmaktadır. 

Bunun için bendeniz diyorum ki : Ya hepsi
ni kaldırın, yahut da heyeti umumiyesini ver
giye tâbi tutun. 

Arkadaşlarımız iddia edecekler ki ; efen
dim, köylüler kendi yiyeceği unları bu kara 
değirmenlerinde öğütürler. Halbuki fırıncılar 
gidiyor, değirmencilerden bu unları satın alı
yorlar, Muamele Vergisine tâbi olmadığı için, 
daha ucuza temin ettikleri bu unları burada 
pişirip yediriyorlar. Daha acı tarafı var. Bu 
muamele Vergisinin hesabında, burada arzetti-
ğim gibi Bütçe Komisyonunda da arzettim, ya
pılan bir tetkikatta Sivas'ta 12-13 ton yevmiye 
un işlendiği halde Hükümet ancak 4 tonundan 
vergi alıyor. Şu halde demekki 8 tonu kaçak
tır. Bu 8 tonun içinden hemen yarısından faz
lası bu kara değirmenlerinde öğütülen unlar
dır. Bu, sıhhate muzir olan unların pazarlarda 
satılması, ekmeğin nefis çıkması, rekabetin art
ması için şayet muafiyet kabul edilecekse, 
fabrikalardan da verginin kaldırılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN —-. Rifat Gürsoy (Niğde). 
RİFAT GÜRSOY (Niğde) — Efendim, Sa

yın General konuştuktan sonra teklifimizin ma
hiyeti hakkında kısaca malûmat vermek zarure
ti hâsıl oldu. 

Evvelâ şurasını arzedeyim ki, bütün değir
menlerin imalâtından mütevellit vergilerinin af
fı için Sayın Generalin bir kanun teklifi vardır 
ve Bütçe Komisyonunda tetkik olunuyor. Bilâ-
hara yüksek huzurunuza arzedileeek ve bir ne
ticeye varılacaktır. (Beraber müzakere ediisiıı 
sesleri). 

Şimdi teklifin mahiyeti şudur : 
Bugün mer'i bulunan Muamelât Vergisi Ka

nununun 10 ncu maddesinin beşinci fıkrası esa
sen iki nevi değirmenler için bir muafiyet kabul 
etmiştir, yeni bir muafiyet m'evzuubahis değil
dir. 

Bu maddede iki kısım mevzuubahistir;, biri 
kara değirmeni diğeri ise 40 beygirden daha az 
kuvvei muharrikiyesi bulunan motorlu değirmen
ler ki, bunlar bugün istisnaya tâbi tutulmu§-
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tur. Fakat kayıt ve şart ile istisna etmiştir. 
Eğer bu değirmenler halkın zatî ihtiyacı için 
imalât yaparsa vergi almmıyacaktır. Ancak bu de
ğirmenler tüccarlar için fırınlar için un öğütü
yorlarsa bu takdirde o değirmen vergi muaflı
ğını kaybetmektedir. 

ikincisi; bu değirmenlerin zatî ihtiyaç için, 
muaf olarak öğüttükleri onlardan bir kısmının 
sahipleri tarafından günün birinde satılması 
halinde, o adam vergi verecektir, tekerrürü ha
linde tüccar mahiyetini iktisap edecektir. Bu 
takdirde ise unu öğüten değirmen muafiyetini 
kaybedecektir. Bu gibi haller tatbikatta bir ak
saklık vücuda getirdi. Biz bu aksaklığı izaleye 
matuf olarak teklifi getirmiş bulunuyoruz. Bir 
değirmen bu şekilde muafiyetini kaybedince, 
malmemuru geliyor, vergi tarhediyor. Bir sene
lik imalâtı gerek zatî ihtiyaç için gerek diğer 
öğüttüğü unlar için olsun heyeti umumiyesini 
vergiye tâbi tutuyor, bir senelik imalâtını tak
dir ediyor. Bir sene zarfında şu kadar imal yap
tınız, şu kadar vergi vereceksiniz diyor. İkinci 
bir vaziyet var; Muamele Vergisine tabi olan 
müesseseler kanun mucibince beyanname verir. 
Fakat bunlar muafiyete mazhar olduğu için be
yanname vermiş değildir. Böyle bir durum hâ
sıl olunca beyanname vermemiş diye bunlar bir 
kat cezaya çarptırılmaktadırlar. Şu hesaba gö-

* re haddizatında muaf olan bu değirmenler bir 
çuval zahire için bir senelik imalâta şâmil ol
mak üzere iki kat cezaya mâruz kalmaktadır. 
Bu, değirmen için gayet ağırdır. Bu vaziyette 
tabiî değirmenciler itiraz ediyorlar, itirazları 
tetkik ediliyor ve enticede sübut delili kâfi ol
madığı mucip sebebiyle ekserisi hakkında 
Teniyiz komisyonları tay kararı veriyorlar. 

İkinci bir sıkıntılı nokta şuradadır. 
Son zamanlarda kasabalarda ve bâzı köyler

de halka kolaylık olmak üzere pazarlar kurul
maktadır. Bu pazarlara gelen 10 - 20 köy Hal
kı ekmek bulamıyorlar, köyden ekmek getirmek 
zorunda kalıyorlar, istiyoruz ki, pazar kurulan 
yerde bir fırın yapılsın. Fakat bu fırın ununu 
nerede bulacak. Bir çuval unu köyün değirme
ninden alacak. Köy halkının ihtiyacı için kurul
muş olan değirmen bir çuval undan dolayı ver
gi muafiyetini gaip edecektir. Yahut o fırıncı 
şehirden bir çuval un getirecektir. Bu güç bir 
iş olduğu için pazar kurulan köylerde fırm 
açılamıyor. Hattı zatinde Muamele Vergisi Ka-
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ııununuıı muaf tuttuğu zati ihtiyaçlara ait ima
lât da vergiye tâbi tutulmaktadır. Biz buna bir 
çare düşündük. Kara değirmenleri için bu mu
afiyet şartsız olsun diye. Teklif ettik. Ticaret 
ve Maliye komisyonlarınca aynen kabul edildi. 
Bütçe Komisyonu da ufak bir tadille huzurunu
za getirdi. Komisyon dediki; ileri sürdüğünüz 
esbabı mucibeyi biz kabul etmekteyiz. 

Bu değirmenler muafiyetini kaybetmesin. 
Ancak bunlar da günün birinde fırıncıya, tüc
cara un öğütürlerse, imi ederlerse bundan dola
yı vergi versin dediler. Biz de bunu uygun bul
duk. Bizim kastimiz mutlak bir muafiyetten zi
yade,, değirmenlerin günün birinde muafiyetini 
kaybetmemesiydi. Tüccar namına un imal eder
lerse bundan dolayı vergi versinler. Teklif bu 
şekilde huzurunuza gelmiş bulunuyor. Esasen 
kanun mucibince muafiyete mazhar olduğu hal
de, muafiyetini kaybedip sıkıntılı duruma dü
şen değrmenler şu kadardır; Maliye Bakanlığı
nın istatistiklerine göre : 

1944 de 2694 değirmen. Bu arzettiğim sebep
lerle muafiyetini kaybetmiş ve cezalı vergiye 
tâbi tutulmuştur. Verdikleri ceza 287 585 li
radır. 1945 de 120 değirmen şarta riayetsizlik
ten dolayı cezalı vergiye tâbi tutulmuştur. 

1946 da 113 değirmen cezalı vergiye tâbi tu
tulmuştur. 1947 de 104 değirmen cezalı vergiye 
tâbi tutulmuştur ki, ceman 3031 değirmen bu şe
kilde muafiyet hakkını kaybetmiştir. Ve sıkıntı 
ile karşı karşıya gelmiştir. 

Şöyle bir suale mâruz kalabiliriz: 
Bunu kara değirmenleri için istiyorsunuz da 

neden motorlu değirmenler için istemiyorsunuz 1 
Biz tetkik ettik. Motorlu değirmenler daha 

ziyade tüccarlara ve fırıncıara imalât yapmak
tadır. Oraya kadar gidersek vergide bir eksil
me vukua gelecektir. Binaenaleyh biz oraya ka
dar gitmeye cesaret edemedik. Bunu mütvazı 
bir teklif olarak yüksek huzurunuza getirdik. 40 
beygiri geçmiyen motorlu değirmenlerden 1944 
de 8, 1945 de 18, 1946 da 8, 1947 de 9 ki, ceman 
43 değirmen 4 sene zarfında bu muameleye Mâ
ruz kalmışlardır. 

BAŞKAN — Efendim, eğer uzayacaksa, ye
mek tatili yapalım, size tekrar söz veririm. 

EİFAT GÜRSOY (Devamla) — Hayır az kal
dı efendim. 

Bütçe komisyonun teklifi şudur : Biz bu iki 
değirmeni birbirinden ayırmıyalım. Kara değir-
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Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkan vekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmettin Sahir Sılan (Tunceli) Atalay Akan (Urfa) 
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âdilânedir. Bunun kabulü alâkalı vatandaşları 
mâruz kaldıkları sıkıntıdan kurtulacaklar demek
tir. Onun için lûtfunuzu ve kabulünü istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Daha üç arkadaş söz istemiştir. 
Bütçe Komisyonuda söyliyecektir. 

Bundan evvelki açık oya sunulan tasarılar 
için verilen oylarda nisap hâsıl olmamıştır, öğ
leden sonraki oturumda tekrar açık oya sunaca
ğım. 

Saat 15 to toplanılmak üzere oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13 

OTURUM 
aati : 15,5 

li Feridun Fikri Düşünsel 

ilan (Tunceli) Atalay Akan (Urfa) 

I I » 
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meni ile muharrik kuvvetli 40 beygiri geçmiyen 
motorlu değirmen aynı şekilde muameleye maz-
har olsun. Birbirinden ayıracak olursak, müşte
riler kara değirmenine doğru kayacaklar ve bir 
kaçakçılık vâki olacaktır. Binaenaleyh şöyle ya
palım, dediler. Kara değirmenleri ile 40 beygir
den daha az kuvvei muharrikesi olan motorlu de
ğirmenler esas olarak vergiden muaf olsun zahi
re tüccarları bu değirmenlerde hububat öğütür
lerse Muamele Vergisine tâbi olsun dediler. Bu 
şekilde her ikisi de aynı şekilde muameleye tâbi 
olacak demektir. 

Bu mutavassıt bir teklif olduğuna göre gayet 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Saim Ali Dilenire'nin; 
Birinci Oturumda Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyele
rine Ankara dışında yapacakları incelemeler için 
ikamet yevmiyesi verilmesi hakkındaki Kanun
la, Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinlik
lerinin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanunlar açık oya konulmuştu. Nisap hâsıl 
olmadığından yeniden açık oya sunuyorum. 

Buyurun Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Arka

daşlar, ekmek gibi, milyonlarca kilo sarf edilen 
bir madâehın, mühim bir gıdanin temelini teş
kil eden undur. Bu unun bir kısmı ucuz, bir 
kısmı pahalıdır. Çünkü bir kısmından Muamele 
Vergisi alınır, bir kısmından Muamele Vergisi 
alınmaz. Şimdi bu ikilik hâsıl olunca, furuncı-
larm, unlu maddelerle iştigal eden esnafın, ver
giden muaf olanı, muaf olmıyanın yerine kulla
nıp para kazanma cihetine gittikleri senelerden 
beri söyleniyor. Bâzı mütehassısların da söyle
diklerine göre, bu Muamele Vergisinden zaten 
Hükümetin bir faydası yokmuş. Bu bapta ben 

salâhiyet sahibi değilim, fakat salâhiyet sahibi 
olan gözlerim var, fizyolojik salâhiyetim var. 
Simitçiler, poğaçacılar değil apartman, saray 
yaptırmışlardır. Bunu gördüm ve gösterebili
rim, gelin benimle beraber. Kadıköy'üne Küse 
Meydanında bir simitçi vardır, orada senelerce 
simit satardı o adam öyle bir saray yaptırmış
tır ki, saray ve apartman müptelâlarının ağız
larının suyu akar. Geçen sene, evvelki sene 
duyduğumuz şey, turunculardan, simitçilerden 
bu Muamele Vergisi kalkarsa bizim halimiz ne 
olur diyorlardı. Demek ki, bu işte mühim bir 
nokta vardır. Binaenaleyh nasıl oluyor da ver
giden muaf olan aşağı derecede unla, muaf ol-
mıyan iyi kalitedeki unu karıştırıp, yahut büs
bütün onun yerine öbürünü ikame ederek, 
piyasaya arzediyor? Bu halkı tesınim et
mektedir. Bu değirmenlerin bugün uğradı
ğı muaflık dolayısiyle öğüttüğü unlarda has
talıkların vücut bulduğunu duydum, yal
nız bizim eskiden beri bildiğimiz (Ergot 
de seigle)i yani çavdar malımuzesini kal
dıracak usuller hakkiyle tatbik edilmediği için 
buğdayda mevcuttur. Fena unlardaki Ergot de 
seigle denilen parazit, tırnağı döker, gözü kör 
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eder. Böyle hastalıklar görülmüş, tıp tarihinde, 
İtalya'da şurada burada bunlara türlü isimler 
verilmiştir. 

Yalnız uzun müddet tahammül edilebilecek 
miktarını, az bir kısmını galiba biz alıyoruz. 
Çünkü bu nebati semmin damarlara tesiri mu
hakkaktır. Ellerde, ayaklarda kangren yapar. 
Mebdei de damar gerginliğidir. Biz de ekmeği 
çok yeriz, çok ekmek sarf eden bir milletiz. Bu 
yüzden hipertansiyon hastalığı almış yürümüş
tür. Bu, etrafında çok düşünülecek bir mesele
dir. Burada halli imkânsızdır. Çok buğday, çok 
unumuz olmalı, bol bol yemeliyiz. Inşaallah bu 
tasfiye işine bir gün vâsıl oluruz. 

Şimdi, bu kürsüden söylemek istediğim, 
unun bir kısmı muaf, bir kısmı Muamele Vergi-
gisine tâbi olmasıdır. Burada öyle bir ihtikâr 
almış yürümüştür ki, kilo başına 6 - 7 kuruş 
eder. Kaç kilo ekmek sarfettiğimizi düşünürse
niz bunun ne büyük bir ihtikâr olduğu meyda
na çıkar. 

Demin Fikri Paşanın dediği gibi, bu muafi
yeti ya büsbütün kaldırmalıdır ki, coneurrence; 
nedir? Türkçesi birdenbire (hatırıma gelmedi; 
(rekabet sesleri) rekabet girsin araya; yahut 
da yahut ikisini de tatbik etmeli ve rekabetin 
doğmasını temin etmelidir. Bu bizim fikrimizi 
gıcıklıyor. Geçen sene, evvelki sene; daima pas
talar, baklavalar, kurabiyeler yapıldı. Bir kere 
kurabiyeyi evde yapacak olunuz, bakkaldan 
kurabiye unu isterseniz size onun ununu verir 
ki, glüteni azdır, vurunca şöyle dökülür. Bu, 
çok mühim bir meseledir. Meclisin, arkadaşları
mızın bunun üzerinde çok iyi düşünmesi Lnzını-
gelir. Sıkışmışsak; ne bileyim, geri gitsin 'bu ka
nun. 

ZİYA ERSlN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar, undan alman Muamele Ver
gisi, Muamele vergilerinin en fenası olduğunda 
'herkes müttefiktir. Benim de undan Muamele 
Vergisi alınsın demek hiçbir zaman hatırımdan 
geçmez. Alınmasın. Şimdi almıyor mu? Almı
yor. Ama arkadaşlar bir nokta üzerinde suiisti
mal oluyor. Vergi, ekmeği yiyenden alınıyor, 
fakat şunun bunun elinde kalıyor. Bu hususta 
daha evvel bir vesile ile bu mevzu üzerinde izah 
ettiğim için tekrar etmiyeceğim. 

Şayet biz kara değirmenlerinden satılan unu 
dahi Muamele Vergisini kadırırsak şu takdir-
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I de köylü yediği undan bir miktar satarsa bun

dan vergi alınmıyacak. Bu kadar suiistimale 
müsait ki, kaldırdığımız takdirde, kaçakçılığı 
tesis etmiş olacağız. Zaten bu yol bugün vardır, 
fakat yarın açılması mubah olacak, daha genig-
liyecektir. 

Sonra sayın arkadaşlarım, tasarıyı teklif 
edenlerin büyük bir hüsnüniyetle koydukları 
kara değirmenleri ufak tefek istihsalâtı hakkın
da buyurdular. Fakat köylerde filân, filân bir 
şeydir, su değirmeni, yel değirmeni denildi. Fa
kat komisyondan çıkan şekilde 40 beygirlik mo
torlu değirmenlere istihsali muaf tutulmuştur. 
40 beygirlik motorlu değirmenler iki taş çeker. 
iki taş 24 saatte 20 ton buğday öğütür, yalnız 
'bunun vergisi 800 lira tutar. Nasıl olur da Dev
letin 800 liralık bir vergisini affederiz. Bu bir. 

ikincisi : Şimdiye kadar bu gibi sebeplerle 
şunun, bunun uhdesinde teraküm etmiş, veril
memiş muamele vergileri vardır. Bu muamele 
vergilerinden hâsıl olan para esasen milletten 
çıkmıştır. Hiçbir kimse Muamele Vergisiz ek
mek satın almadığı için, satın alman ekmekle
rin Muamele Vergisi millet tarafından öden
miştir. Bunu, bu vergiyi değirmenci vermemiş
tir, değirmencide kalmıştır. Bu şekil birtakım 
suiistimallere yol açtığı gibi, Hazineyi de ızrar 
ediyor. Hem de ahlâkı bozuyor. Bunu vergiden 
affetmek doğru değildir. Vergisini verenler 
safdil mevkiinde kalacaklardır. Binaenaleyh 
arzettiğim sebepten dolayı esasen Fikri Pa
şanın bütün Muamele Vergisinin affı hakkında 

I Meclise verdiği bir tasarı Bütçe Enrümeninde-
j dir ikisinin birleştirerek Meilise gelmesi için 

bu tasarının da Bütçe Komisyonuna iadesini 
teklif ediyorum. Sayın arkadaşlar benim hak
lı olduğumu kabul edip takririmi kabul etmele-

J rini rica ederim. 
İ Gl. F lKRl TlRKEŞ (Sivas) — Efendim bu 

Muamele Vergisi hakkındaki mâruzâtımı daha 
esaslı aszetmek için huzurunuzda iki misal ver-

1 meme müsaadelerini rica ederim. Ben vaktiyle 
S bir yerde Alay komutanı iken oradaki fabrika-

ör fabrikanın vergisini veremediği için kendi-
I sini hapse koydular, evinin eşyasını sattılar, bu 

suretle vergiyi tahsil ettiler. Şimdi bu adam. 
Istanbll'un en mutena yerinde belki 4 - 5 mil
yon lira değerinde apartman kurdu. Bunu Mu
amele Vergisi ile yaptığını kendisi de itiraf et-

I mistir. Yine ben Selimiye'de alay kumandanı 
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iken bizim kantine ayda yüz liralık ekmek ve
ren birisi vardı. Ay başlarında bunu 80 liraya 
indirirdi, bize 20 lira ikram ederdi. Şimdi bu 
adamın Kadıköyü'nde kurduğu apartmanı git
sin herkes görsün, ibret alsın. Şu halde fabri
kacılara, fırıncılara verdiğimiz bu vergiyi Hü
kümete verelim, millet de buna razı; fakat 4-5 
muhtekire, 4 - 5 ahlâksıza böyle bir para ver
mekte mâna yoktur. 

Şimdi arkadaşlarımızın teklifi, köylüyü si-
yanet ve muhafaza noktai nazarından insani 
bir teklif olabilir. Fakat temin edebilirler mi 
ki bu köylüler havayici zaruriyelerini temin 
etmek için bu unları pazarda satmasınlar? İş
te, Ankara pazarlarında köylüler çuvallarla 
un satıyorlar. Bunlardan Muamele Vergisi 
alınmış değildir; fakat- bu unlar fabrikalardan 
çıkmış unlar gibi fırınlarda işleniyorlar, ikinci 
nevi olarak yediğimiz ekmek bu unlardan ya
pılmaktadır. Niçin bunun Muamele Vergisini 
vermesin? Onun için Hükümetten ricamız şu
dur: 

Ya heyeti umumiyesinden alsın, veyahut 
heyeti umumiyesinden kaldırsın. Kaldırılırsa 
Hükümetin bir zararı olmıyacaktır arkadaşlar. 
Bunu da size temin ederim. Çünkü rekabet 
noktai nazarından her fırın en nefis ekmeği çı
karmaya mecbur olacak, neticede o fırının müş
terisi artacak ve Kazanç Vergisi de artacaktır. 
Hükümet Kazanç Vergisi ile zararını telâfi 
edecektir. 

Sonra bu fabrikalarda kullanılan ve Mua
mele Vergisi vermiyen kaçak unların arkasın
dan da Kazanç Vergisi alınacaktır. 

Şu halde bir kilo ekmeye, arkadaşlar, vasa
ti olarak hesap ediyorum, kaçak un katıldığı 
ve Muamele Vergisi kaldırıldığı halde 9 kuruş 
zammediliyor. 

Beş nüfuslu bir amele evine günde dört ek
mek alsa 40 kuruş yevmiye fırıncıya haraç ve
riyor demektir. Bunu insafla tetkik etmenizi 
ve bu tasarıyı komisyona iade etmenizi rica 
ediyorum. 

HÜSEYİN ÜLUSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, Muamele Vergisinin bünyesinin mü
nakaşası başka şey, undan alınan Muamele Ver
gisinin tatbikatının gösterdiği aksaklıkların 
münakaşası başka şey, bizim teklifimizin bünyesi 
büsbütün başka bir şeydir. 
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Bugün yürümekte olan hükümlerle teklifimiz 

arasındaki farkları kısaca arzedersem yüksek 
heyetinizi tenvir etmiş olurum. 

Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu madde
sinin muaddel şekli şudur. 

Burada birinci hüküm mevzu olarak; yel ve 
su ile müteharrik taşlı değirmenlerle kuvvei mu-
harrikcsi 40 bej^girden aşağı eleksiz, valssız değir
menler de bu muafiyete dâhildir, deniliyor. Bi
zim teklifimiz de aynıdır. 

İkinci hüküm olarak; bu eleksiz, valssız değir
menlerde zatî ihtiyaçlar için öğütülen unlar, yi
ne muaftır', pazara çıkıyorsa, yine çıkacak. Tat
bikat bugüne kadar ne ise, bundan sonra da odur. 

Yani bizim teklifimizde zatî ihtiyaçlar için 
öğütülen unlar muaftır. Bu bakımlardan esas 
maddenin bünyesini her hangi şekilde tadil etmiş 
değiliz. 

İkincisi; tüccarlar tarafından, furuııcular ta
rafından, yukarda arzettiğim yel ve su ile müte
harrik değirmenlerde öğütülecek hububattan yi
ne Muamele Vergisi alınacaktır. Bütçe komisyonu
nun metninde bu hüküm kabul edilmiştir. Tacir
lerin dahi değirmenlerde öğüttükleri hububat 
yine Muamele Vergisine tâbidir. Bütçe komisyo
nu metniyle. Asıl maddenin metninde değişen 
nokta şudur : 

Şimdiye kadar yukarda muaf olduğu söyle
nen değirmenler, zatî ihtiyaçlar için hububat 
öğüttüğü takdirde tamamen vergiden muaftır. 
Ancak bu değirmenlerden her hangi birisi sene 
içerisinde on kilo, elli kilo, yüz kilo her hangi 
bir tüccara hububat öğüttüğü takdirde o değir
menin bütün seneliği, bütün muamelâtı toptan 
Muamele Vergisine tâbi oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir intihap dairesi his
siyle söylediğime hamletmeyin, Arapsun'da bir 
köy değirmenine bir yılda 48 000 lira vergi ta 
hakkul: ettirilmiştir. Bu değirmeni satsanız beş 
bin lira etmez. Maddenin hükmünden bu yanlış
lığın doğurduğu netice, bu şekli meydana getir
miştir. Bizim şeklimiz esas maddenin bünyeye 
uymamasıdır. Arkadaşlarımızın buyurdukları 
aksak noktalar, bugün maddenin tatbikatında 
doğan neticelerdir. Biz teklifimizde diyoruz ki; 
değirmenler bir senelik mamulâtmdan değil, tüc
cara, fırıncıya öğüttüğü miktar ne ise o mik
tar üzerinden vergiye tâbi olsun. Bu, tamamiyle 
şekle tâbi bir noktadır, Muamele Vergisinin bün
yesine taallûku yoktur. Arkadaşlarımın, bu me-
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selenin büyük halk kütlelerini ilgilendirmesi ba
kımından taşıdığı ehemmiyete nazarı dikkatini 
celbeder. Bütçe Komisyonu metninin olduğu gibi 
kabul edilmesini bilhassa rica ederim. 

ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efen
dim bu Muamele Vergisi yalnız değirmenler 
bakımından değil memleketteki hayat üzerinde 
de yaptığı tesir bakımından hakikaten ıslahı çok 
gecikmiş bir vergidir. Muamele Vergisi geçen 

büyük harbde bütün Avrupa'da vaz'edilmiş fakat 
kısa bir zamanda bütün memleketlerden kaldı
rılmış bir vergidir. Fakat biz bütçe zaruretleri 
dolayısiyle bu vergiyi kaldıramadık. Aynı za
manda bu verginin nispetini biz, diğer bütün 
dünya memleketlerinin çok fevkinde, muhafaza 
ettik. Hakikaten maliyete müessir olan bu nevi 
vergiler, zaman geçtikçe suiistimale çok müsait 
bir hal almaktadır. Fakat bir verginin herhangi 
bir tatbik şeklinden bir suiistimal sezerek, sui
istimal vardır diye, tesirini hafifletme bakımın
dan teklif edilen bir tedbire karşı Hükümet ben 
bunu kabul ediyorum diye muvafakatinden sonra 
bir Milletvekilinin, bu hususta suiistimal olu
yor, bu yüzden para kazanıyorlar, bu teklifi tat
bik etmiyelim, kaldıralım demesini, şahsi kana
atim olarak, kabul edemiyorum. 

Şimdi halkın kendi ihtiyacı için öğütmesi 
halinde vergiden müstesna olsun denmiş, Mua
mele Vergisinin tatbikmdan beri köylerdeld kara 
değirmenleri bu istisnaya girmişken herhangi bir 
değirmende tüccar hesabına un öğütmüştür, 
kontrolünü kendim yapamıyorum diye bütün bir 
senelik muamelesine sâri vergi tarhetmenin ben 
de hakikaten lehinde değilim. Ama bu suretle 
kaçakçılık yapan bir adamı himaye mi edelim? 
Etmiyelim ama arkadaşların teklif ettiği şekilde 
vazıh bir fıkra mevcut ve encümen de muvafakat 
etmişken, müsaade etsinler, bu böylece çıksın. 
Herhangi iyi bir şeyi teklif ederken, falan ko
misyonda bir kanun vardır, o kanunla birleşsin 
de beraber müzakere edilsin, demek doğru değil
dir. Esasen bu vergi bir memleketin kültür sevi
yesiyle çok yakından alâkalıdır. Hakikaten köy
lere kadar teşmil edilince bunların tatbiki da bi
raz zor oluyor. Binaenaleyh hayırlı olan bu tek
lifin kabulünü ben de rica ediyorum. 

RtFAT GÜRSOY (Niğde) — Efendim, ma
ruzatım gayet kısa olacaktır. Biraz evvel tak
rir veren Sayın arkadaşım Cezaroğlu teklifimi
zin Bütçe Komisyonuna gitmesini ve orada tek-
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rar görüşülmesini teklif ettiler. Şunu arzede-
yim ki, Bütçe Komisyonunda bulunan işle bu
nun alâkası yoktur. Bütçe Komisyonundaki iş 
15 - 20 milyon lira Bütçeye tesir edecek mahi
yettedir.. Bu teklif ise bugünkü kanunun tat
bikmdan doğan müşkülâtın izalesine ait müte
vazı bir tekliftir. Binaenaleyh, biran evvel inta
cına müsaadelerinizi rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Gl. Fikri Tirkeş'in undan alınan Mua
mele Vergisinin kaldırılmasına dair bir teklifi 
kanunisi vardır. Bu, arkadaşlarımızın da ifade 
buyurdukları gibi, Komisyonumuzdadır. Tak
dir buyurursunuz ki, undan Muamele Vergisini 
kaldırmak, ıslah etmek veya yerine başka bir 
vergi ikame etmek kolay bir iş değildir. Bu iti
barla bu teklifi bir su komisyona havale ettik; 
arkadaşlarımız tarafından tetkik edilmektedir. 

Saym arkadaşlarımızın teklifleri büsbütün 
başkadır. Bugün mevcut olan kanunla, izah 
edildiği veçhile, yel ve su değirmenlerinde zat: 
ihtiyaçlar için öğütülmüş unlar zaten Muamele 
Vergisinden muaftır. Aynı zamanda 40 beygir 
kuvvetinden aşağı kuvvette bulunan değirmen
lerde de aynı hüküm caridir. Bâzı arkadaşları
mız cereyan etmiş olan bâzı hâdiseler dolayısiy
le kanunda bir tadil yapılmasını arzu etmişler 
ve bu teklifi kanuniyi Yüksek huzurunuza sev-
ketmişlerdir. 

Teklif şudur; kara değirmenlerinde zatî ihti
yaç için öğütülen unlardan vergi alınmaması key
fiyetidir. Fakat bunu tetkik eden Komisyonu
muz, arkadaşlarımızın da tebarüz ettirdikleri 
gibi sıhhî mahzurları gözönünde tutarak teklifi 
şu şekilde değiştirmiştir; gerek yel gerek su ve 
gerek 40 beygir kuvvetinden aşağı olan değir
menlerde öğütülecek zatî unlar muaf olsun, bu
nun dışında gerek tüccar için ve gerek sair un
lar için ister su, yel ve ister 40 beygir kuvve
tinden aşağı dahi olsa Muamele Vergisine tâbi 
olsun. 

Vaziyet bundan ibarettir. 
Bunu temin için Bütçe Komisyonu teklifini 

Yüksek Huzurunuza sevketmiştir. Arkadaşları
mız Muamele Vergisinin ıslaha muhtaç oldu
ğundan bahsile her iki işin beraber mütalâasını 
ileri sürdüler. Bu mesele büsbütün ayrı bir 
şeydir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

— 1135 — 



Ö : 97 31. 
Yüksek Başkanlığa 

Bu tasarının Bütçe Komisyonundaki tasa
rı ile beraber gelmek üzere Bütçe Komisyonu
na geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Naim Atalay Akif Arkan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim sebeplerle tasarının Büt

çe Komisyonuna iadesini rica ederim. 
Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Oezaroğlu 

BAŞKAN —- Tasarının Bütçe Komisyonuna 
iadesini kabul edenler... Emiyenler... 

Efendim, tereddüt hâsıl oldu. Bütçe Komis
yonuna iadesini kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar. Lütfen oturunuz. Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Muamele Vergisi Kanununun 10 ucu madde

sinin 5 ııei fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
Rıfat Gürsoy H. Ulusoy 

BAŞKAN — İvedilikle kabul edenler... Etmi
yenler... ivedilik kabul edilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun onuncu maddesi
nin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3843 sayılı Kanunun onuncu 
maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen be
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5. Münhasıran halkın kendi ihtiyacı için 
getirdiği hububat ve bakliyatı öğüten, döven, 
kıran veya ezen yel ve su ile müteharrik valssiz 
ve eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti kırk 
beygiri geçmiyen motorlu, valssiz ve eleksiz de
ğirmenler, 

Bu değirmenlerde fırınlara, zahire tüccarla
rına veya değirmeni işletenler hesabına imalât 
yapıldığı takdirde münhasıran bu kısım vergi
ye tâbi tutulur, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE — Bu değirmenlerde halk 
ihtiyacı için imal edilen maddelerin kısmen sa
tılığa çıkarılmasından dolayı salman vergilerle 
yel ve su ile işliyen valssiz ve eleksiz değirmen
ler için herhangi şekilde salınmış olan Muame
le Vergilerinden ve muharrik kuvveti 40 beygi
ri geçmiyen motorlu, valssiz ve eleksiz değir
menlerin halk ihtiyacı için imal ettikleri mad
delerden dolayı tarhedilen vergilerden bu ka
nunun yayımı tarihine kadar tahsil edilmemiş 
olan kısımlar silinir ve bu türlü imallerden do
layı yeniden vergi salınmaz. 

ZtYA ERSİN OEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Müsaade buyurun, tahakkuk etmiş vergiler hak
kında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZtYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Arkadaşlar; şimdi kabul etmek üzere bulundu
ğunuz kanunla ne tatbikatta bir faydamız ola
caktır, ne de millete bir kolaylık getirmiş ola
cağız. Bugün tatbik edilmekte olan kanun köy
lüyü kendi ihtiyacı için 40 beygire kadar mo
torlu değirmen, rüzgâr ve su değirmeninde, 
öğütsün, bu kuvvetteki hangi değirmende öğü
türse öğütsün vergisi yoktur. 

Şimdi bu. kanunun en mühim bir maddesin-
deyiz, şimdiye kadar bu işleri suiistimal edip de 
üzerine cezasiyle beraber tahakkuk etmiş olan 
borçlar, şu kadar yüz bin veya milyon, mikta
rını iyi bilmiyorum, vergi borcu on kuruş da 
olsa bu vergiyi affettirmek için yapılmış bir ka
nundur. Bunda kimsenin suiniyeti vardır diye
mem, ama yüz suyuna, şuna buna bakıp ya
pılmış bir kanundur. 

Hiç olmazsa tahakkuk etmiş vergilerin affe
dilmesini istihdaf eden şu maddenin kabul edil
memesini rica ederim. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Hüseyin Uluyoy Buyurun. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

muhterem arkadaşımız af buyursunlar. Biz her 
hangi bir cereyana kapılarak haklı görmediği
miz bir dâvanın peşine düşecek insanlar değiliz. 
Mesele şudur; demin arzettim ki, bugünkü ka
nun hükümlerine göre bir değirmende tama-
miyle zatî ihtiyaçlar için buğday öğütülürse 
o değirmen Muamele Yergisine tâbi değildir. 
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Fakat aynı değirmende bir fırına veya bir tüccara i 
elli kilo zahire öğütüldüğünü, o değirmenin mu
amelâtı ne ise, o takdir edilip o miktar üzerin
den Muamele Vergisi cezasına tâbi oluyor. 
Arapsun'da bir köy değirmenine bu nevi tak- ı 
dir yoliyle aşağı yukarı 48 000 liraya yakın 
Muamele Vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Değir
menci cahildir. Her zaman defter tutmak imkânı 
yoktur. Ve öğütenlerden alınmadığı halde de
ğirmenciden doğrudan doğruya tahakkuk etti
rilerek alınmak istenen cezalardır. Takdirinize 
bırakırım, teklifimizin kabulü çok faydalı bir 
netice doğurur. (Reye, reye sesleri). 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bakınız 
efendim, Şefik Bey kardeşim zati âlinize iş ça
buk anlaşılsın diye söylüyorum. Meselâ 20 
çuvalın 1 - 2 si zatî, 18 tanesi vergi verecek. 
Bundan ne istifade edilecek? Hiç olmazsa yarı 
yarıya olmalı. Fakat ne oluyor? Şu kadarı zatî, 
bu kadarı gayrizatidir, binaenaleyh vergi vere
cektir diyerekten... Bereket versin yarısını ça
lıp da satıyor. 

Ol. FÎKRt TİRKEŞ (Sivas) — Arkadaşlar, 
kara değirmenlerinde öğütülen unların cezası
nı affediyorsunuz. Fabrikalar da bunun yolu
nu başka türlü buldular. Kayseri Milletvekille
ri pekâlâ bilirler. 250 bin liraya mahkûm olan 
bir fabrika neticede 4 bin lira vererek yakası
nı kurtardı. Sivas'a gelen bir kontrol memuru 
fabrikalara 1,5 milyon lira ceza kesti, 10 para 
almadı. Bunu iyi tetkik edelim. Arkadaşlarımı
zın dediği gibi, hüsnüniyetlerinden eminiz, köy
lüden bir şey alınmasın. Fakat nasıl tesbit ede
ceksiniz ki o köylünün kendi ihtiyacı için bu 
nun öğüttüğü veya evine götürdüğünü, sonra bu 
meselede doğrudan doğruya memleketin, bilhassa 
şehirlinin memurun, amelenin nafakasına in
tikal eden bu kaçak un meselesi alıp yürüye
cektir ve hiçbir zaman doğru dürüst ekmek 
yemiyeceğiz. Ankara'da ikinci nevi ekmek yi
yenler toz toprak yiyor, fabrika malı olduğunu 
iddia eden varsa çıksın karşıma. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER' ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar 
bu geçici madde biraz evvel kabul buyurduğu
nuz maddeye mütenazır "olarak yazılmıştır. Ya
ni zatî ihtiyaçlar için öğütülmüş olan unlardan 
muamele vergisini kaldıran madde ile mütena
zırdır. Komisyonun' geici maddesi üç esası ih
tiva etmektedir; I 
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1. Halk ihtiyacı için imal edilen maddele

rin kısmen satılığa çıkarılması dolayısiyle alı
nan Muamele Vergisi. 

İkincisi yel ve su ile işliyen valssiz ve eh k-
siz değirmenler mamulleri esasen muamele ver
gisinden muaftır. 

Üçüncüsü muharrik kuvveti 40 beygiri geç
in iyen motorlu, valssiz ve eleksiz değirmenlerin 
halk ihtiyacı için, zati ihtiyaçlar için öğüttük
leri unlar. 

Bunlar da esasen muamele vergisinden muaf-
tir. Binaenaleyh bu esas kabul edilmiş olduğu 
için geçici maddenin kabulü adalete uygundur. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutacağim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin kaldırılmasını teklif ede

rim. 
Tekirdağ 

Ziya Ersin Cezeroğlu 

BAŞKAN — Geçici maddenin kaldırılması 
hakkındaki önergeyi dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsınlar... İndiriniz efendim. Nazarı dikka
te almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmış ve madde kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
ları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları 
ve Cumhurbaşkanlığı Armoni muzıkası için ye
tiştirilecek muzıka öğretmenleri hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma, Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/354) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kab i l 

edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

[1] 210 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında bulunan 11 sayıdaki tasarının ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — îvedilikliği kabul edenler... Ft-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Bandoları ve 
Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası için yetiş
tirilecek muzıka öğretmenleri hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ordu bandoları ile Cumhur
başkanlığı Armoni Muzıkası öğretmenleri ye
tiştirmek üzere üç yıl süreli ve üç sınıflı bir 
Askerî Muzıka Meslek Okulu açılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu okula aşağıda yazılı kay
naklardan her yıl ihtiyaç nispetinde sınavla öğ
renci alınır : 

A) Muzıka Gedikli Hazırlama Ortaokulunu 
en az iyi derece ile bitirenler; 

B) Ortaokulu veya bu derecedeki tahsili 
hariçte bitiren istekliler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Askerî Muzıka Meslek Oku
lunu başarı ile bitirenler Cumhurbaşkanlığı Ar
moni Muzıkasmda bir yıl staja tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3 ncü maddedeki stajı başarı 
ile bitirenler 1076 sayılı Yedeksubay ve Askerî 
memurlar Kanununa göre yedeksubay yetişti
rilirler. 

Yedeksubay Okulunu başarı ile bitirenler 
yedek asteğmen nasbolunm alarmı mütaakıp 
8 nci sınıf muzıka öğretmenliğine naklolunurlar 
Bunlardan bando öğretmeni olarak yetiştirilmiş 
olanlar ordu bandolarına ve Cumhurbaşkanlığı 
Armoni Muzikasma atanırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Muzıka öğretmen Okulunda 
üst üste bir sınıfta veya okul devresinde nu<h-
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j telif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak ohra-
j mış sayılırlar. 

Gedikli Hazırlama Ortaokulundan gelmiş 
! olanlardan, birinci sınıfta muvaffak olamıyan-

lar Gedikli Hazırlama Ortaokulunu bitirip 
, gedikli yetiştirileceklerin staj şartlarına tâbi 
! tutularak muzıka gedikli çavuşu yetiştirilirler. 

İkinci ve üçüncü sınıflarda muvaffak olamı-
yanlar 8 aylık kıta stajından sonra Muzıka ge-

i dikli çavuşu olurlar. Meslek stajında ve Ye-
I deksubay Okulunda muvaffak olamıyanlar Mu

zıka gedikli çavuşu olarak kıtalara verilirler. 
i Bunlardan sivil ortaokullardan gelmiş olan 

lar hakkında askerî okullarda başarı göstere-
miyen öğrenciler hakkındaki hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Askerî Muzıka öğretmen 
Okulu öğrencilerinin her türlü ihtiyaçları As-

! kerî liseler öğrencileri gibi ve meslek stajm-
da bulunan öğrencilerin ise Harbokulu birinci 

I sınıf öğrencileri gibi Millî Savunma Bakanlı-
I ğmca sağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
I mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul çeten

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

! MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
; yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
j mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanuniuğu 
Kabul edilmiştir. 

12. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde 
kabul ve imza edilen «Dünya Meteoroloji Teşki
latı"» hakkındaki Sözleşmenin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/306) [1] 

[1] 230 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — öncelik hakkında bir önerge 

vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler ara

sında 14 sayılı tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Kanun tasarının, öncelikle gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

İvediliği kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Vaşington'da 11 EMm 1947 tarihinde kabul 
ve 7 Şubat 1948 tarihinde imza edilen «Dünya 
Meteoroloji Teşkilatı» hakkındaki Sözleşme 

nin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 
tarihinde kabul ve 7 Şiibat 1948 tarihinde imza 
edilen «Dünya Meteoroloji Teşkilâtı* Sözleşme
si onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Eabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

13. — Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teş
kilâtı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/544) [1] 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge var okutuyorum. 

[1] 238 sayth basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

.1949 0 : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 13 ncü maddesinin öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Devlet Bakanı 
Antalya Milletvekili 

NurullahSümer 

BAŞKAN — önceliği kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik talep etmekte
dir^ ivedilikle görüşülmesini kabul edenler . 
Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hak
kında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa İktisadi İşbirliği çer
çevesi içinde Türkiye'nin ekonomik kalkınma
sına ait olarak Bakanlıklar ve dairelerce hazır
lanan iş programlanın Avrupa İktisadi İşbir
liği Teşkilâtına ve Birleşik Amerika İktisadi iş
birliği idaresine tevdi ve bu programları adı 
geçen İdarenin Türkiye içinde ve dışındaki 
teşkilâtiyle müzakere ve intaç etmek, bu İda
renin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ve 
Türk iktisadi ve malî teşkilâtiyle, temaslarına 
muhatap ve merci olmak, iktisadi ve malî mese
lelerde yabancı memleketlerin resmî veya hu
susi müessese ve teşekkülleriyle her türlü te
mas ve müzakerelere girişmek, bunları tanzim 
ve takip etmek, bu gibi müzakerelere doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle ilgili müracaatlara 
muhatap olmak üzere Başbakanlığa bağlı Mil
letlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı kurul
muştur 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler... Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milletlerarası İktisadi İşbirli
ği Teşkilâtının aylık kadroları bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Arkadaşlarım; 

Burada bir tavzih yapmama müsaade etme
nizi rica ederim. 

Bir tabı hatası olarak «Hükümetin ikinci 

— 1139 — 



B : 97 31.5.1949 
maddesi aynen kabul edilmiştir» denilmiştir. 
Fakat ikinci maddeye bağlı cetvelde komisyo
numuz ufak bir tashih yapmıştır. Bu da (Baş 
delege yedek) yazılmıştır. Halbuki bu (Başkan 
Delege vekili) diye tashih edilmiştir. Maddede 
bir değişiklik yapılmadan Hükümet teklifi ka
bul edilmiş gibi bir vaziyet hâsıl olmuştur. Bu
nu tavzih ederim. 

BAŞKAN — Vekilden maksadınız nedir? 
MUAMMER ERİŞ — Baş delege Dışişleri 

bakanıdır, bunun bulunmadığı yerlerde Vekili 
Baş delege olarak bulunacaktır. 

BAŞKAN — Cetvelle birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Genel ve Katma Bütçeli dai
relerle Devlet Ekonomi Kurumlarından ve ka
nunla kurulu Banka ve kurumlara mensup me
mur ve hizmetlilerden çalıştırılmalarına ihti
yaç duyulanlar esas görevlerine ait bütün hak
ları saklı kalmak ve aylık, ücret ve diğer bü
tün özlük haklarını da bağlı bulundukları yer
lerden almak şartiyle lüzum görüldüğü sürece 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği teşkilâtında ça
lıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur; Kabul 
edenler;. Etmiyenler;. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet daireleriyle Devlet 
Ekonomi Kurumlarından bu kanuna bağlı ay
lıklı kadrolara nakil ve tâyin edilenlerden teş
kilâtta kalmaları zarureti zail olanlar bu vazi
felerde kazandıkları haklara göre eski daire 
veya teşekküllerindeki boş kadrolara tercihan 
tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
yunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunla Paris ve Vaşing-
ton için kabul edilen kadrolara tâyin edilecek 
aylıklı memurların aylıkları 4991 sayılı Kanun 
gereğince ödenir. 

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

GEÇtCt MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Başbakanlık 
kısmında yeniden açılan ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı tertiplere (718 333) lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

O : 2 
[2] SAYILI CETVEL 

B. Lira 

Milletlerarası İkitisadi İşbirliği Teşkilâtı 
88 Aylıklar 429 450 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

88/A Hizmetliler ücreti 47 425 
BAŞKAN — Kaimi edilmiş
tir. 

88/B Geçici tazminat 5 740 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

88/G 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardım
lar 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

88/D 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 9 418 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

88/E Yönetim giderleri 123 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

88/P Yolluklar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Geçici birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

cetvelle birlikte kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mına bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 Mayıs 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... • Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Birinci ve ikinci tasarılara oy vermiyen var 

mı? Oy toplama muamelesi bitmiatir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 16, 17, 18 ve 20 nci maddelerin 

öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

Kâzım Aydar 

BAŞKAN — Demiryollar ve Limanlar inşa
atı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkın
da Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

— Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 
hattının yapımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı 
öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Demiryollar ve Limanlar inşaatı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/532) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayın arka
daşlarım; Ekonomi gelişme alanında daha birkaç 
demiryolunun inşası arifesinde bulunuyoruz. 

Bildiğiniz gibi, demiryol politikamız (bir ka 
rış fazla demiryol) prensipi ile ayarlanmıştır. 

Demiryollarm mânalarını, değerlerini yüksek 
huzurunuzda izahtan (malûmu ilâm olacağı için) 
çekmiyorum. 

Ekonomi kalkınma çarelerinin her türlüsüne 
baş vurmaktan geri durmamakta bulunan Hükü
met, bugün (Gazianetb - Karkamış) iltisak de
miryolunun inşasına gerekli yetki tasarısını da 
Kamutaya getirmiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; (Köprüağzı - Maraş) şu-

[1] 236 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 

be hattının bugün işletilmekte bulunduğunu ta
biî biliyorsunuz. Bu, 30 kilometrelik bir şube 
hattı ise de; ilerde yapılması düşünülen (Kayseri 
-Maraş - Toprakkale) ve yine (Kayseri - Maraş -
Narlı - Gaarianteb - Karkamış) demiryolunun bir 
parçasıdır. 

Bir parçası deyip de geçmemeliyiz. Bunuu 
( 59 - 85 ) nci kilometresi araşma raslıyan yal
nız 26 Km. lik bir kısmını yapabilmek için ba
kınız neler kullanılacak : 4 000 ton çimento, 600 
ton demir, 250 ton kireç ve 2 000 m3 kereste sar-
folunacağı ve ayrıca 40 000 kilo da dinamit har
canacağı hesaplanmış. 

Aziz arkadaşlarım, sırası geldikçe belirtegel-
diğim gibi, yurdumuzun coğrafi teşekkülü, de
miryol inşasını zorlayıcı durumdadır, işte bu 
yüzdendir ki, demiryollarımızın inşa maliyetleri 
daima, yüksek olagelmektedir. 

1924 yılından 1940 yılma kadar kilometre 
maliyeti ortalama 133 500 lirayı bulmuştu. 1Ö40 
yılından beri ise inşa maliyeti bu rakamın birkaç 
misline yaklaşmıştır. (1948 yılı dâhil olarak) 
Cumhuriyetin yaptırmış olduğu demiryollar bu
gün 3470 kilometreyi, bunlar için harcanmış 
olan para da; 514 051 376 lirayı bulmuş. Coğ
rafi durumumuz elverişli olsaydı bu para i'e 
yapabileceğimiz demiryollarm uzunluğu bu 3470 
kilometrenin en az iki mislini bulurdu. 

Aziz arkadaşlarım; (Köprüağzı - Maraş) ve 
(Narh - Gazianteb) şube hatlarının yapılması 
için «4643» sayılı Kanunla gelecek yıllara geçi
ci (.20 milyon) liralık yüklenme yetkisi ve
rilmişti. 

Şimdi elimizde bulunan bu tasarı ile bu yet
kinin (65 milyon) liraya çıkarılması istenil
mektedir. 

Bu suretle şube hatları da Cenup Demiryo
lu üzerindeki Karkamış istasyonuna kadar 
uzatılmış ve bağlanmış olacaktır. Güzergâhı 
da bu esasa göre çizilmiş ve hazırlanmıştır. 

Esasen 85 kilometre uzunluğundaki (Nar
lı - Anteb) kısmının inşasına (1946) yılında 
başlanmıştır. 

İnşasına bir şube hattı gibi başlanmış olan 
bu hattın (Anteb - Nizip - Kar-kamış) bağlan
tısının yapılmasındaki faydalar ise çok belli
dir. 

Bu hat; Cenup Bemiryollariyle (Fevzipa-
şa - Malatya) hattı arasında bir (İltisak hattı) 
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dır. İltisak hatlarının ise; mesafe kısalığı, za
man kazancı, navlun ucuzluğu gibi iyilikleri 
çoktur. 

Narh - Ayıntap hattı, Karkamış'a bağlan
dıktan sonra ulaştırma, istikametini tabiatiy-
le değiştirecektir. Yani, Suriye'den dolaşmıya-
rak daha kısa olan (Ayıntap - Narlı) istikame
tini boylıy a çaktır. 

Şüphe yok ki, (Kayseri - Maraş) hattı ya
pılınca (Knrkamıs - Ankara) demiryolu da 

^Tİana gelmiş olacaktır. Ankara'dan Onney 
bölgelere sarkacak olan bu hattın her bakim
in n önemi ise yüksek olacaktır. 

Bu sebeplerle, hattın bir an önce inşa ve 
ikmalini hedef tutan ve önce kabul edilmiş bu
lunan 20 milyon lira yetkinin 65 milyon liraya 
iblâğında ben de zaruret görmekteyim. 

Bu şube hatlarının tamamlanmaları için ra
yiçlerin ve şartların değişmesi münasebetîvle 
20 milyonluk yetkiye (15 milvon) lira daha 
katılması gerekli görülmektedir. 

Bu suretle 35 milyon lira sarfedilince her 
iki şube hattı da yapılmış olacaktır. 

Gazianteb'in 100 kilometre mesafede Cenup 
hattı ile birleştirilmesi için de tahminen (30 
milvon) liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Bugün Suriye demiryollarına trenlerimizin 
transit geçmelerinden dolayı her yıl (1,5) mil
yon lira ödemekteyiz. Trafik arttıkça bu para 
da çoğalmaktadır. Bu 1,5 milyon liranın fara
za çoğalmadığmı kabul etsek bile nihayet 20 
yılda bu 30 milyon inşaat bedelinin kapanmış 
olacağı aşikârdır. Ayrıca bu para memlekette 
kalacak gibi, işletme bakımından bir hayli zor
luklar yaratan transit formalitelerinden de kur
tulmuş olunacaktır ve oldukça kalabalık Nizip 
(15 000) Birecik (10 000) nüfuslu ilce merkez
lerinin ekonomik gelişmelerine de büyük hiz
met edecektir. Faydalarını kısmen sayabildiğim 
bu demiryolunun inşasına ait tasarının kabulü
nü temenni ederken, bu bayındırlık başarısının 
da Şemsettin Günaltay Hükümetine nasip ol
masını dilerim. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Maddelere geçilmsi kabul olunmuştur. 

İvedilik komisyon raporunda yazılıdır. İvedi
likle görüşülmesini kabul edenler.... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1949 O : 2 
Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın

daki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Demiryollar ve Limanlar inşa
atı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 2 . V I I I . 1944 tarihli ve 4643 
sayılı Kanunun birinci maddesiyle Maraş ve Ga-
zianteb şube hatlarının inşası için verilen (20) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenme yetkisi, Maraş - Narlı - Gazianteb - Kar-
kamış hatları inşaatına harcanmak üzere (65) 
milyon liraya çıkarılmıştır. 

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

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

BAŞKAN — Süz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

15. — İskele ve ufak harınaklar yapımı 
hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe komisyonları raporları (1/535) \1] 

BAŞKAN —• Taşanımı tümü hakkında söz 
istiyen var mı efendim? Yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul, edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun raporunda ivedilik vardır. İve
diliği kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik ka
bul edilmiştir. 

İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Yurdun ve kıyılardaki şehir 
ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üze
re iskele, rıhtım ve küçük barınaklar inşası, te
sisleri, teçhizleri ve gerekenlerin taranması ve 
bu işlere ilişkin etüd ve projelerin yaptırılması 
ve diğer her türlü giderleri için yıllık ödeme 
miktarı bir buçuk milyondan az olmamak ve en 
çok on yılda ödenmek üzere yirmi beş milyon 

[1] 234 sayılı Basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 
Bir buçuk milyon liradan fazla yıllık ödemeyi 
gerektirecek yüklenmelere girişilmesi Maliye 
Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. 

Bu kanun gereğince verilecek yıllık ödene
ğin üçte biri kadarı az giderle yapılabilecek 
küçük işlere tahsis olunur. 

ALI RIZA K1RSEVER (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, bundan iki sene evvel 
Çanakkale'nin ehemmiyeti mevkiiyesini nazarı 
itibara alarak harap olan iskelesinin yapılması 
için bir önerge takdim etmiştim. O zaman Ba
yındırlık Bakanı bulunan sayın lncedayı bu 
kürsüden, evet Çanakkale'nin iskeleye ihtiya
cı olduğunu takdir ederim ve bu iskelenin ya
pılması için lâzımgelen" projeler hazırdır ve ya
pılmıştır demiş ve 1947 de başlanacağını ve 
1948 de hitam bulacağını tebşir etmişti ve bü
tün Çanakkale'liler bundan memnun olmuştu. 

Ne yazık ki şimdiye kadar daha başlanma
mıştır. 

Binaenaleyh bu iskelenin bir an evvel ya
pılması için Hükümetten ricada bulunuyorum. 

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

MADDE 2. —• Birinci maddede yazılı işle
rin yapı programı Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilir. Her yapı tamamlandıkça ilgisine göre 
Hükümetçe Devlet Demiryolları ve Limanları 
veya Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüklerine veya mahallî idarelere 
devrolunur. 

BAŞKAN — SÖZ istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmıyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. —• Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmelerin karşılıkları her yıl Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerin Ba
yındırlık Bakanlığı kısımlarında özel bölümle
re konur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenleı*.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

16. — Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 
Jıatünın yapımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/536) [1] 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Aziz arka
daşlarım i bira2 önce. (Gazianteb - Karmamış) 
demiryolunun yapılması hakkındaki tasarı mü
nasebetiyle de arzettiğim gibi, (başladığımız de
miryollarının biteceği nokta yoktur) iiikLLsiyle 
demiryol politikasını kurmuş olan Cumhuriyet 
Hüükümetinin ikinci bir tasarısı ile de karşı kar-
şıyayız. 

Bu tasarı gördüğümüz gibi, (Kozlu - Ereğli) 
demiryolu, ile (Armutçuk) şube hattının yapıl
masını hedef tutmaktadır. 

Şemsettin Günaltay Hükümetinin çok değerli 
bu teşebbüsünden bahtiyarlık duymamak kabil 
değildir. Hükümeti bilhassa tebrik ederim. 

Aziz arkadaşlarım; kabul buyurmuş olduğu
nuz kanunlarla bugün (Elâzığ - Van), (Erzu
rum - Sarıkamış) ve (Narh - Gazianteb) demir
yolları yapılmaktadır. Şükranla görüyoruz ki; 
bir yandan bu hatlar yapıla dururken diğeı yan
dan da yeni demiryollarm yapılması için çalışı
lıyor tasarıları hazırlanıyor, işte bu tasarılar
dan biri de, (Kozlu - Ereğli) ve (Armutçuk) 
şube hatlarının inşasını hedef tutan bir tasarı 
da elimizde bulunuyor. Bu yüzden derin bir 
sevinç duymamak kabil değil. ı 

Efendim, bu tasarı, Kozlu'ya kadar işletil
mekte olan demiryolunun Ereğli Limanına kadar 
uzatılmasını ve (Armutçuk) şube hattının da ya
pılmasını istihdaf ediyor. Bu gayeye kavuşmak 
için de gelecek yıllara geçici 65 milyon liralık 
bir yüklenme yetkisi istenilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 2214 sayılı Kanunla; Fil-
yos Limanından başlamak ve Karadeniz kıyıları
nı boylamak suretiyle Ereğli Limanına bir de
miryolunun yapılması kabul edilmişti. Fakat; 
1933 yılında yayınlanmış olan bu kanun altı yıl 

[1] 235 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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bundan daha önemli diğer bir mecburiyetle kar
şılaşırız. Bu da; (Ekonomik işletme) dâvasında 
çok büyük bir rol oynıyan (Güzergâh meyilleri) 
dir. Bu meyil Devrek istikametinde çok serttir. 
Binde 25 civarında olduğu görülmüş. Bildiğiniz 
gibi, sert meyiller, demiryollarının taşıma güç
lerini azaltan elemanların başında gelir. 

Bu sebeplerden ötürü; (Kozlu - Ereğli) gü
zergâhının Karadeniz kıyılarını boylamak sure
tiyle Ereğli Limanına bağlanması, hem kömür 
ocaklarının güzergâha yakınlıkları, hem de eko
nomik işletmenin tesisi bakımlarından - Devrek 
istikametine nazaran - üstün görülmüştür. 

Çok temenni ederim ki, yakın bir zamanda 
bu demiryolunun inşasına başlanmış olsun. Ve 
yine gönül ister ki : Yıllardan beri beklemekte 
olduğumuz (Adapazarı - Bolu - Bayburt) ve 
(Bozöyük - Bursa) demiryollarının inşaat tasa
rıları da yakın bir zamanda Yüksek Kamutaya 
gelmiş bulunsun. Çünkü her iki demiryolunun 
ekonomik alandaki yüksek önemi ölçülemiyecek 
kadar değerlidir. Takdir Yüksek Kamutayındır. 

2, 3, 4 ve 5 nci tasarılara oy vermiyen var mı?. 
Oy toplama işi bitmiştir. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — 25 seneden-
beri hakkı mahfuz olan şu Bursa hattını 99 \uk 
teşbih çeker gibi bir daha hatırlatıp kürsüden 
iniyorum. Başka söyliyecek sözüm yoktur. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Komisyon raporunda tasarı hakkın
da ivedilik teklifi vardır. Kabul edenler .... Et-
miyenler ... Tasarının ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Madelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Maddelere geçilmsi kabul dilmiştir. 
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için yürürlüğe konmuştu. Şu kayda göre de 1939 ; 
yılında hükmü kalmamıştı. Çünkü birbirini ko-
valıyan sebepler ve İkinci Dünya Harbi gibi sü
rekli engeller bugüne kadar bu ideali de gerçek 
leştirmek imkânını o vermemişti. 

Sayın arkadaşlarım, (Filyos - Ereğli) demir
yolunun (Kozlu - Ereğli) kısmı 38 kilometre, 
Armutçuk şube hattı da 6 kilometre uzunluğun
dadır. 

Bu bölge demiryolunun yapılmasiyle Kara
deniz'de sık sık hüküm süren fıtmalar yüzün
den denizden yapılamryan (Kireçli), (Kandil
li), (Armutçuk) ve bunların arasına rastlryan 
kömür ocaklarının mevsimlere bağlı kalmaksı
zın trenlerle Ereğli Limanına taşınması imkânı 
sağlanmış olacaktır. 

Aziz arkadaşlar; denizden yüklemeler için 
iskeleler yapılmış ve yüklemeler yapılmaya ça
lışılmıştı. Fakat bildiğiniz gibi, bu bölgenin 
dalgaları amansız, şiddet tesirleri de insafsız
dır. Hattâ bu şiddetli dalgalardan (biri 27 met
re yüksekliğinde bir kaya üzerine kurulmuş bu
lunan deniz fenerinin camlarını bile kırmıştı. 
Böyle kükreyici dalgalara iskele dayanabilir 
mi? Dayansa bile ömrü çok kısa olur. 

(Kozlu - Ereğli demiryolu yapıldıktan sonra 
bu zorluklar tabiatiyle ortadan kalkacak ve ma
den kömürlerinin işletme ve taşıma işlerinde 
büyük gelişmeler meydana gelecektir. Bugün 
Hükümetin feyizli himmetiyle başlanmış olan • 
Ereğli Limanı harıl harıl yapılıyor. (Kozlu -
Ereğli) demiryolu da yapılarak Ereğli Limanı
na kavuşursa Karadeniz'in Batı bölgesinde çok 
önemli bir ihraç limanı kurulmuş olacaktır. 

Bahusus, Karabük ağır demir sanayii fabri
kalarının mamulleri de kolayca Ereğli' Limanı
na gönderilebilecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu yeni demiryolunun güzergâhı tesbit edi

lirken (Tefen - Devrek - Ereğli) istikametinde 
de istikşaflar, araştırmalar yapılmıştı. Esasen 
zemin üzerinde güzergâh istikşafı yapılmadan 
ve haritaları üzerinde de uzun, uzun araştırma
lar, münakaşalar yapılmadan hiçbir demiryolu 
yapılmaz ki... Devrek istikametinin teknik araş
tırmaları neticesinde 4 500 metre uzunluğunda 
bir tünel delinmesi mecburiyeti meydana çk-
mıştır. Bugünün fiyat rayici ile tünelin yalnız 
(bir metresinin inşa maliyeti (2) bin lirayı bulu
yor. Bu pahalılığa müsamaha ile baksak bile 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk Şube hattı in
şasına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakmda Kanun 

MADDE 1. — 2214 sayılı Kanunun birinci 
madesiyle Filyos istasyonundan başlıyarak sa
hili takiben Ereğli'ye müntehi olmak üzere in
şasına izin verilen demiryolunun Kozlu - Ereğli 
kısmı ile Armutçuk şube hattının yapılması için 
65 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler 

için gerekli ödenekler her yıl Bütçe kanunlarına I 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakan
lığı kısımlarına konur. 

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

G-EÇÎCİ MADDE — 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı sermaye, kredi ve tesisler kısmanın 19 
ncu bölümünde (kanunu gereğince yapılacak 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı ya
pımı her çeşit giderleri) adiyle yeniden açılan 11 
nci maddeye (2 500 000) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

17. — Şose ve Köprüler yapmı için gelece* 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları ((1/541) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Sayın arka
daşlar; 5128 sayı ve 3 . IX . 1947 tarihli Kanun, 
Maliye, Bayındırlık Bakanlıklarına yol ve köp
rü inşası için : 

1. Yılda 10 milyon liraya kadar bono çıkar
ma; 

2. Yıllık ödeme miktarı 25 milyon lirayı geç
memek şartiyle 50 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişme; yetkisi ver
mektedir. Bu seneye kadar yol ve köprü inşaatı 
için bütçeye konan ödeneklerde on beş, yirmi mil
yon lirayı geçmediği için bu yetki kâfi gelmek
te idi. Hükümetçe yol dâvamız esaslı olarak ele 

[1] 237 sayik basmayazı tutanağın sommda-
dır. 
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alınmış bulunması ve bütçeye oldukça mühim 
miktarda ödenek konması vaziyeti değiştirdi. 

Filhakika 9 senelik yol proğramiyle 23 500 
kilometrelik bir yol şebekesi ıslah, tevsi ve inşa 
edilecektir. Devlet yolları adını verdiğimiz bu 
anaşebeke için 9 yılda 600 milyon lira kadar bir 
para da sarfedilecektir ki, senede 65 milyon lira 
kadar bir para harcanacaktır. Bugünkü rayiç
lere ve makine ile çalışılacağına göre beher ki
lometreye 25 000 lira raddesinde bir para isabet 
etmektedir. Bu ümidimiz tahakkuk ederse, az 
çok kısa bir zamanda ve ucuz olarak en lü
zumlu yollarımız yapılmış olacaktır. 

1949 yılı Bütçesine konan tahsisat her yıldan 
fazla olmak üzere 38 milyon liradır. Bâzı ilâ
velerle bu para elli milyon lirayı geçmektedir. 
İşin icabı gelecek yıllara geçici taahhüd mik
tarını 5128 sayılı Kanunun çerçevesi dâhilinde 
yürütmek mümkün olamıyacağı aşikârdır. Bu 
mülâhazaya binaen bu yetkiyi 50 milyondan 125 
milyona çıkarmak üzere bu tasarı Yüksek Ka
mutayın tasvibine sunulmuştur. Bütçeye de ye
ni bir yük tahmil etmiyecektir. Tasarının ka
bul edilmesi muvafık olacaktır kanaatindeyim. 

Yalnız 43 500 kilometrelik yol şebekemizden 
geriye kalan 20 000 kilometrelik kısım ne ola
caktır? 

Vilâyet özel idarelerinin himmet ve gayre
tine bırakılan 20 000 kilometrelik bu şebekeyi 
bu idareler hiçbir zaman gidiş ve gelişe ve hat
tâ geçide elverişli bir halde bulunduramıya-
caklardir. 

Çünkü özel idarelerin malî durumu çok za
yıftır. 

Yol Vergisi olarak tahsil ettikleri paranın 
mühim bir kısmını yoldan başka yerlere sar-
fetmek zaruretinde kalmaktadırlar. 

Esasen 30,32 milyon lira raddesinde bir ta
hakkuku olan Yol Vergisinin tamamı vilâyetle
rin ellerinde kalsa ve yola sarfedilse bile yine 
20 bin kilometreyi 9 veya 10 yıllık bir program
la ıslah ve inşa etmek mümkün olamıyacaktır. 

Bu yüzden, bu yolterm hiç olmazsa geçit 
verecek şekilde muhal azası çarelerini aramak ve 
bulmak lâzımdır. 

Brarau için; 
1. VSâyet yoüarınm ıslak ve insasiKm da 

mutlak surette kati bir programa ballanması. 
2. İkmal edil«miyeGek yeni yoflara başlan

maması. 
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3. Yol parasının mutlak surette yollara 

tahsisi. 
4. Vilâyet yollarından mühim, olanlarının 

ıslah ve inşasına Hazineden yardım edilmesi. 
5. Dokuz senelik Devlet yolları programı 

t a marnlandıktan sonra en az yirmi bin kilometre 
tutan bu yolların da ele alınması şimdiden göz 
ününde tutulması lüzumlu olduğu kanaatinde
yim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ahmet Eymir. 
AHMET EYMİR (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar; bu tasarının Hükümetin büyük yol 
siyaseti bakımından tesirli ve çok hayırlı ne
ticeler vereceğine kaniim, Hükümete ve Sayın 
Bayındırlık Bakanına muvaffakiyetler dilerim. 

Yüksek huzurunuzu bir iki sual için işgal 
ediyorum. 9 yıllık yol programında bâzı keşif
lerin yapılacağına dair söylentiler vardır. Bu 
hususta Sayın Bakanın bir açıklama yapmasını 
rica ediyorum. 

Yol programına ait tevzi edilen bültendeki 
esaslara göre faaliyete devam edilecek midir? 
Bunu rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Efendim 9 yıllık Yol progra
mında şimdi her hangi bir değişiklik yapılma
sı mevzuubahis değildir. Bu program evvelce 
arzolunduğu gibi tatbik edilecektir. Fakat tat
bikat esnasında lüzum görüldüğü takdirde bâzı 
ilâveler yapılabilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Madedelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır, ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şose ve Köprüler yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDEİ 1. — Şose* ve Köprüler yapımı için. 
yıllık ödeme miktarı 25 milyon lirayı geçmemek 
üzere 125 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Ba
kanı ve tamamı bu miktar içinde kalmak ve fa
izleriyle birlikte bir yılda ödenecek kısmı 10 
milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler her yıl Bütçe Kanunlarına 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Ba
kanlığı kısımlarında özel bölümlere konulacak 
ödeneklerle 2 . V I . 1929 tarihli ve 1525 sayüı 
ve 25 . V I I . 1931 tarihli ve 1882 sayüı ve 
3 1 . V . 1943 tarihli ve 4427 sayılı kanunlar 
gereğince elde edilecek paralardan karşılanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 3. — 3 . IX . 1947 tarihli ve 5128 sa
yıl: Kanun kaldırılmıştır 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE — 3 . I X . 1947 tarihli ve 
5128 sayılı Kanuna dayanılarak girişilen yük
lenmelerden henüz ödenmemiş bulunanlar birin
ci madde gereğince verilen yetkiden mahsup 
edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADED 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Altı, yedi, sekiz numaralı tasarılara oy ver-

miyen var mı efendim?. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

18. — İller Kanunu tasarısı ve Adalet, Ba
yındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük 
ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Ulaştırma 
Komisyonlarının düşünceleri hakkındaki rapor
larla İçişleri Komisyonu raporu (1/340) 

BAŞKAN — Beşinci maddenin müzakeresine 
devam ediyoruz. Söz istiyenler : Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu?. Hüseyin Ulusoy?. Necati Erdem?. 
Yokturlar. 

önergeler var okutuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim üzere beşinci maddenin son 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

«Vali muavini, en az altı yıl kaymakamlık ve
ya muadili hizmette bulunmuş ve bu hizmetin üç 
yılını bilfiil kaymakamlıkta geçirmiş olanlardan, 
tâyin edilir». 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin ikinci fıkrasının «Vali mu

avini enaz altı yıl kaymakamlık veyahut yüksek 
tahsil görenlerden altı yıl mektupçuluk yapmış 
ve bunun iki yılını doğuda geçirmiş olanlar ara
sından tâyin olunur» şeklinde tâdilini arz ve tek
lif eylerim. 

Antalya Milletvekili 
Numan Aksoy 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; kanunun bu maddesi vali muavinliğine 
tâyin edileceklerde aranacak vasıf ve şartları tes-
bit etmektedir. Bu vasıf ve şartların; asgari 6 
sene kaymakamlık etmiş bulunması, bir de bu 
müddetin en az iki senesini Şarkta geçirenlerden 
olmasıdır. 

Şimdi arkadaşlarımızın okunan önergelerin
den birisi; bu Şark'ta hizmet şartının kaldırılma
sını teklif ediyor. 

Diğeri de, altı sene kaymakamlık şart olmasın, 
kaymakamlığa muadil hizmetlerde bulunanlardan 
seçilebilsin, diyor. 

Hakikaten meslekte, kaymakamlıkta altı sene 
hizmeti mesbuk olmamış ve bu iki .senelik şark 
hizmetini de geçirmemig kimseler arasında hiz
metinden faydalanılacak zevat vardır. Bunlar
dan benim tanıdıklarım da mevcuttur, Fakat 
kanunu şahıslara göre yapmak, kanaatimce 
doğru değildir. Bu meslekin esası kaymakam
lıktır. Vali Muavinliğine getireceğimiz zat; 
kaymakamlara emir verecektir. Binaenaleyh 
kaymakamlık işlerini lâyikıyle kavramış ve 
kaymakamlıktan yetişmiş kimselerden olması 
şartından vaz geçilmesi, vali muavinliği mües
sesesini zayıflatır, bu hizmet ve meslekin aley
hine olur, kanaatindeyim. 

Valiyi, icabında meslek dışından seçmeye 
imkân vardır, bu kanuna nazaran. Onun için 
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vali muavininin tam bir meslek adamı olması 
zaruridir. 

Şimdi, arkadaşlarımız demek istiyorlar ki ; 
kaymakamlığa muadil mülkiye müfettişliği ve 
Bakanlık şube müdürleri de vardır. Bunları ni
çin vali muavinliğine esas ittihaz etmiyoruz? 

Arkadaşlar, bu hüküm, şube müdürlüğü ve 
mülkiye müfettişliğinde bulunmuş arkadaşların 
vali muavinliğine getirilmesine mâni teşkil et
mediği gibi, vali muavini olmadan evvel kısmen 
buralarda hizmet yapmaya da mâni değildir. 
Altı sene kaymakamlık, bu ne demek? Baremin 
elli lira asli maaşını bitirmiş kimse demektir. 
Malûmuâliniz kaymakamlık 40 liradan başlar. 
Üç sene kırk lira da, üç sene de 50 lira da etti 
altı sene. Hemen elli lira maaşı asli alır almaz 
vali muavini olacak değildir. Şube müdürlü
ğü de 70 liradan başlar. Mülkiye Müfettişliği-
de yapacaktır. Ondan sonra vali muavini ola
bilir. Bu itibarla asgari altı sene, kaymakamlık 
yapmak şartından vaz geçilmemesi ve madde
nin, vali muavinleri için aradığı bu kayıt ve 
şartın olduğu gibi kabul edilmesinin muvafık 
olduğu kanaatinde bulunduğumu arzederim. 

Şarkta iki sene hizmet esasına gelince; sa
yın arkadaşlarım, bu hüküm, vali muavini ola
cak arkadaşlarda, memleketin çeşitli bölgeleri
ne ait hayat ve idare şartlarını öğrenmiş olma 
vasfım, tecelli ettirecektir. Biliyorsunuz Şark 
için iyi memur bulamıyoruz gibi şikâyetler za
man zaman kulaklarımızı doldurmaktadır. Şu 
veya bu sebeple Şarka gitmemek imkânını bul
muş olanların, memleketin nispeten mahrumi
yeti]' bölgelerindeki şartlara katlanmamaları 
yanında, nimet ve hak tevziinde müsavi şartlar 
istemek bence âdilâne olmaz. Bu itibarla çok 
yerinde gördüğüm maddenin aynen kabulünün 
muvafık olacağını arzediyorum. 

BAŞKAN —• Komisyon bu hususta ne der? 
ÎCÎSLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYÎDOÖAN (Kars) — Maddenin aynen kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyarum. 
(Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in önerge

si tekrar okundu). 
BAŞKAN —• önergeyi nazarı itibara alan

lar.. Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Antalya Milletvekili Numan Aksoy'un 

önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Et-

miyenler.. önerge nazarı itibara alınmamıştır. 
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
9 ncu tasarıya oy vermiyen var mı? Oy top

lama muamelesi bitmiştir. 

ALTINCI MADDE — Her ilde bir merkez 
ilçesi teşkilâtı kurulabilir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; mü
zakeresine başladığımız bu altıncı madde ben-
denizce tasarının hemen en mühim ve hayati 
maddelerinden birini teşkil etmektedir. Onun 
için bu husustaki mütalâalarımı dinlemek hu
susunda müsamahanıza sığınırım. 

Malûm olduğu üzere, valilerin iki türlü gö
revleri vardır. Bunlardan birisi memur sıfatiyle 
Devlet kanunlarının ve nizamnamelerinin ken
disine tahmil ettiği vazifeleri yapmak ve yetki
leri kullanmak vazifesidir ki, bu vazifeleri her 
valinin icra etmesi bir sorumluluk taşır. 

Valinin ikinci grupta bâzı vazifeleri vardır 
ki, bu da Devletin ve Hükümetin ve her baka
nın ayrı ayrı temsilcisi olmak sıfatiyle yapmaya 
mecbur olduğu murakabe vazifesidir. Bu ikinci 
grupta arzettiğim vazifeleri yapmaya icbar edi
ci mevzuat bugüne kadar tedvin edilmemiştir. 
Bu kanunla da derpiş edilmemektedir. Bu ikin
ci gruptan arzettiğim vazifeleri vali yapmazsa 
mevzuatta da bunu soracak bir kayıt yoktur. 

Şimdi bu noktayı böylece tesbit ettikten son
ra bu iki nevi vazifeyi valinin yapabilmesini 
mümkün kılacak şartları vermekle ondan iste
diğimiz randımanı temin edebiliriz. Eğer vali
ye bu vasatları vermezsek vali ne yapacaktır? 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da me
mur olarak yapmaya mecbur olduğu hizmetleri 
ön plâna alacak ve murakabe vazifesini ihmal
de devam edecektir. 

Sayın arkadaşlar; 300 - 400 bin nüfuslu bir 
vilâyeti ele alalım 8 - 10 ilçesi ve bu tasarının 
gerekçesinde ifade edildiği gibi 60 ilâ yüz bin 
nüfuslu merkez ilçesinin de inzimamiyle mahal
lî hizmetleri grupu ile umumi hizmetler gru-
pundan valiyi kurtararak murakabe vazifesini 
yapabilmesine imkân verecek zamanı vermek 
mecburiyetindeyiz. Vali bu imkâna bundan ev
velki kanunlarımızla malik olmamıştır. Bu mad
de de böyle kabul edilirse sayın arkadaşlarım, 
yine malik olmıyacaktır. Âmme hizmetlerinin 
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dimağı mesabesinde tuttuğumuz valinin, şimdi
ye kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu mad
de böyle kaldıkça yetkileri kullanmaya zamanı 
olmıyacaktır. Bugünkü valilik müessesesiyle bu 
tasarının kanuniyeti tahakkuk ettikten sonra 
teessüs edecek valilik müessesesinden beklediği
miz nedir? îlin muhtelif daireleri arasında ko
ordinasyon tesisi ve her nevi hizmet gruplarının 
nizamlanması, direktif, murakabe organı olma
sıdır. Validen beklediğimiz şey budur. Köy 
muhtarlarından tutunuz da bucak müdürlüğü, 
merkez ilçesi kaymakamlığı, nihayet ilin umu
mi idaresinden mesul Devlet mümessili olan va
linin (Bu kanunla ona daha ileri bir dinamizm 
vermeye uğraşmaktayız.) Bu kadar hizmet ve 
yükün altından kalkabileceğine inanmak biraz 
safdillik olur. Merkez kaymakamlıkları kuruyo
ruz diye mektupçuluğu kaldırmışlar. Valinin 
kırtasi işleri bir dereceye kadar merkez kayma
kamlığı kurulunca kendiliğinden kalkacak. Bi1-
naenaleyh, vali muavinleri, mektupçunun gör
mekte olduğu muamelâta taallûk eden işlere 
hasrı mesai edebileceği nazarı dikkate alınarak 
bu husus mucip sebeple 5 nci madde yapıl
mıştır, bugün vilâyetlerimizde vali ve mek tüp
çü vardır. Hattâ bâzı vilâyetlerde vali muavin
leri birden de fazladır. Vaziyet böyle olduğu 
halde vilâyetlerin muamelât ve bilhassa me
murin muhakematı ve idare heyetleri işleri de 
nazarı itibara alınırsa bütün muamelâtı tam 
mânası ile yapabileceğini iddia etmek bile doğ
ru olamaz. Kaldı ki, bugün bu kanunla valiye 
verdiğimiz birçok yetkiler vardır, yetki hare
keti hareket, ise kırtasiyeciliği doğuracaktır. 

Bu takdirde vali bu kadar yükün altından 
nasıl kalkacaktır? Bunu hayretle karşılıyorum. 
Yine bir misalle arzedeyim; Konya Vilâyetinin 
valisi iki ay müddetle mezundur, yerine vali 
muavini vekâlet edecektir. 400 bin nüfuslu (500 
bin nüfuslu sesleri) bir valâyetin vali muavin
liğini, mektupçuluğunu da kendisi yapacaktır, 
muamelâtını da kendisi yapacaktır. Bundan 
başka bütün kazalarını da teftiş edecektir, ka
zaların çözülmiyen problemlerini de çözecek, 
Vekâletlerle karşı karşıya kalacak böyle bir 
valiyi bulup getirmek muhali temenni etmek
ten başka bir şey değildir. 

Valinin, bu kanunla derpiş edilen âmme 
hizmetlerinden başka yapacağı mühim işleri 
de vardır. Vali, ilin iktisadi, kültürel, zirai, 
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sıhhi ve hattâ siyasi kalkınması ile de meşgul 
olacaktır. Bunlar için icap eden tedbirleri bu
lup tatbik etmekle vazifelendirilmiştir. 

Sabahın saat dokuzundan akşamın geç sa
atlerine kadar çalıştıktan sonra günlük mesai 
dışında bu saydığım işlerle meşgul olacak bir 
valinin vaziyetini gözünüzün önüne getiriniz. 
Ben bunların içinden gelmiş bir arkadaş ola
rak arz ediyorum; bütün bu işleri valilerin iş 
hacmini yüksek takdirinize arzediyorum. 

Dün, eski bir idareci arkadaşım bana bir su
al sordu, bu mevzu ile ilgili olduğu için arzet-
mem& müsaadenizi rica ederim. 

Dediler ki bugünün velileri hattâ Meşruti
yet zamanındaki valiler derecesinde iktidar 
gösterememektedirler, bunun sebebi nedir? 

Bendeniz bu mütalâaya asla iştirak etmiyo
rum, fakat kendisine şu cevabı verdim. Böyle 
bir şey varsa bunu iki sebebe istinat ettirmök 
lâzımdır. Birisi, sıkı merkeziyetçiliktir, en kü
çük problemlerin çözülmesini, bile valiye bı
rakmayıp merkeze mal etmek zihniyeti, tkinei-
si, valinin tefekkür, tetkik için zaman bulama
ması. Buna bîr de programsızlığı ilâve ederse
niz bumm tam cevabı ve mânasını vermiş olur
sunuz. Doğru veya yanlış bu benim kanaatin
dir. 

Hakikaten arkadaşlar bsgünün valisi ne 
tahsil ve ne de iktidar bakımından dünkü a#a-
bevlörindert as^a ereri bir durumda değildir, 
ler, h&ttft biraz da ileri savıl abilirl er. Bu kür
süden vitri erce defa. konuşulmuştur. 63 vali 
bulalım. E&er bu vali Tere tetkik için imkân ve 
zaman vermezsek 63 değil, €3 bin vali bnl*wmz 
uetV.e kıl kadar ileri gidemez. Valıve tefekkür, 
tetkik için zaman bırakmak zorundavız. E&er 
biz bu Cumhurivet devrinin 25 vılında ileri 
şahısların üro^ramsız ekspriva birbirini nakz 
ed^n. birinin vaptılfını dikeri bozan idare sis
temine terk etmemiş olsavdık, eğer biz Aua-
vasamızın sarih emrine nazaran valivi merke-

• zin emrine münkat otomat hale sokmasavdık 
eğer valiyi illerin içtimai iktisadi ve zirai kal
kınmasında kendi inisivatifine tâbi hale getir
me idik, bugün memleket göründüğünden bam-
f̂l<*ka olacak idi, ne yazık bunu yapamadık ve 

bu kanunla eğer böyle kalırsa yapamıyaeağız. 
Şimdi yukardan beri arzettiğim mahzurla

rın çarelerine geçmek istiyorum. 
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Valiyi tasarının istihdaf ettiği mânada ilde 

Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve âmme hiz
metleri manzumesinin en büyük icra âmiri ha
line getirmek için iki küçük ve bendenizce 
mümkün tedbiri almak lâzımdır kanaatinde
yim. Bunlardan birincisi daha ziyade mahallî 
hizmetler grupuna taallûk etmektedir: Fakat 
burada alâkası olduğu için müsaade buyurur
sanız arzedeyim. Muayyen ölçüdeki mahallî 
hizmetlerle umumi teşekküllerin ifasına mecbur 
oldukları hizmetler manzumesini gelir kaynak
larını da tesbit etmek şartiyle valilerin şahsına 
tahviline bağlı olmamak merkezin tasvibi ile 
kesin şeklini alacak genel ve özel programlara 
bağlamak. Yani şunu demek istiyorum: 

Her ilin beş yıllık iktisat, kültür, bayındır
lık, sosyal ve sıhhat programını yapmak. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Bununla alâ
kası ne? 

CENAP AKSTIJDevamla) ,-~ Alâkası ol
masa arzetmem. Biraz müsamaha buyurun. 

Bununla her valinin keyfemayeşa, tasarru
funa nihayet vermek mümkün olacaktır. Daha 
ziyade çerçeveli hizmet sistemine gidilmiş ola
caktır. Bu daha çok mahallî hizmetler gru-
pudur. 

Bu takdirde vali daha vilâyete . gitmeden 
hangi senenin hangi ayında ne iş yapacağını bi
lir w merkezden valinin hangi işleri yapıp yap
madığını kontrol etmek kolayca mümkün olur. 
Meselâ Bayındırlık sahasında; Bayındırlık Ba
kanı bir müfettişini vilâyete gönderecek, o mü
fettiş valiyi ve bavmdırlık müdürünü hiç zi
yaret etmeden elindeki programa göre kontrol 
edin vali hakkındaki raporunu bakınlığa vere
cektir. Valilerin çalışıp çalışmadığı bu suretle 
çıkacaktır. Artık şahısların tesiri de bertaraf 
edilecektir. 

ikinci çare arkadaşlarım; merkez kayma
kamlıklarının kurulmasıdır. Bunun üzerinde 
iki seneden beri, bütçe konuşmalarında dikkat 
buyurmuşsamz ehemmiyetle duruyorum. Buna 
hakikaten çok ihtiyaç vardır. 

Hattâ bu tasarı Encümende konuşulurken, 
merkez ilçelerinin her ilde kurulmasından bü
tün arkadaşlarımız ittifak etmişlerdi. 

KASÎH KAPLAN (Antalya) — ittifakla 
değil: 

CENAP AKSU (Devamla) — İttifakla de
ğilse de hemen hemen mutlak bir ekseriyet var-

— 1149 — 



B : 97 31.5 
di. Ozaman Sayın Bakan dahi bu merkez kay- I 
makamlıklarmm kurulmasında iştirak etmişler 
ve fakat kaymakamların azlığından, elde mev
cut eleman olmadığından bahsetmişlerdi. Son
ra öyle zannediyorum ki ; ortaya bir malî porte 
atılmıştı ve kanun bir daha takriri müzakereye 
tâbi tutulmuş ve madde bu şekle sokulmuştur. 
Bu madde yeni değildir. Bu eski Vilâyetler Ida-
resi Kanunumuzda da mevcuttur. Orada dahi 
âmir hüküm halinde mevcuttur. Bakanlar Ku
rulunun lüzum göreceği yerlerde birer merkez 
ilçesi kurulur diye bir madde vardır. Bu mad
de böyle kaldığı müddetçe bir ilce kurulacağına 
bendeniz kani değilim. Yüksek Meclisiniz lü
zum görmüyorsa tamamen kaldırılmak daha iyi 
olur. işlemez madde halinde kalmaktansa tek
lif edilecek madde halinde kalması daha faideli 
olur. Bu madde benim istediğim şekilde ted
vin edilirse, bu takdirde ne olacaktır? Böyle 
mukadder bir sual hatıra geliyor, böyle bir 
merkez kaymakamı olunca, valinin hangi işi ha
fif liyecektir ? 

Sayın arakadşlar; bugün içine girdiğimiz 
demokrasi hayatında artık arzuhallerin çengele 
talik edilmesine imkân kalmamıştır. Bugün 
halkın ihtiyaçlarını isteklerini vali, daima tet
kik edip yerine getirmek mevkiindedir. Bugün 
bunun aksi olduğunu iddia etmiyorum fakat 
bundan sonra daha dikkatli olmak lâzım geldi
ğini tebarüz ettirmek istiyorum. Oh aide vali 
buna imkân bulamıyaeak, işlerinin bir kısmını 
aksatacaktır. Bu aksıyan kısım da behemehal 
murakabe kısmı olacaktır. Halbuki valilerin 
en mühim vazifesi, bendenizce, ilin muhtelif 
kaza ve daireleri arasındaki koordinasyonu te
sis etmesidir. 

Sonra bugün mer'i olan kanuna göre arze-
divorum. Memurin Muhakemat Kanununun tat
bik şekli itibariyle idare heyeti işleri itibariyle 
ikilik arzedeeektir. Kazalarda tahkik mercii 
kaza idare heyetidir, illerde ise il idare heyeti 
oluyor, aynı nevi işi, birinci derecede hem ilce 
hem il görecek ikinci derecede tetkik mercileri 
ise değişecektir. 

Fakat bunları dahi önce arzettim. Kaç gün
den beri uzun boylu sözlerle Yüksek Meclisiniz 
hali işba a geldiği için söz uzatmak istemiyo
rum. Bendeniz mutlaka bu merkez kaymakam
lığının kurulmasına taraftarım. Ancak her vi
lâyette kurulsun iddiasında da değilim, i l beş | 
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senelik programla halledilmek suretiyle nüfusu 
50 binden yukarı olan iller için birer merkez 
kaymakamlığını müsaade ediniz de kuralım. 
Zaten her vilâyette merkez, kazayı teşkile yete
cek eleman vardır. Nüfus memuru, her şey var
dır. Başta bir kaymakam olacaktır, icabında 
maiyet memurlariyle de bunu idare etmek müm
kündür. Fakat iyiliği şudur ki, valiyi yıpran
maktan kurtaracağız. Buna zaruret de vardır. 
Bunu yapmazsanız bir kaç sene sonra yine bağı
racağız: 63 valiye ihtiyacımız var. Fakat bu 
şekil kabul edilirse Mitat Paşa derecesinde de
ğilse de ona yakın kudrette valileri iş başında 
göreceğiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Bir 
önergem vardır, bunun da kabulünü rica ede
rim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bu merkez kaymakamlığı ihdası 
kimin aklına geldi, bilmiyorum. Malûmya, eski
den "Rumeli'de Edirne, Manastır, Tîsküp ve Yan-
ya vilâyetleri vardı. Bunu Anadolu'nun vilâyet 
merkezlerinde hangi sebeple ihdas ediyorlar? 
Bu. tamamen lüzumsuz ve hattâ muzır bir 
kademe olacaktır, ispat edeyim: Bir kere mas
raflı olacaktır. Eğer kaza teşkilâtı lazımsa bin 
tane isteriz. Bunların yerleri de tesbit edil
miştir. Paramız varsa evvelâ bunları yapalım. 

Sonra, vali halkla doğrudan doğruva yalnız 
merkez kazasında temas eder. Ilın diğer bölge-
Iprindekılerle, b ;lvasıta, kaymakamlar vasıta-
sivle temas eder. Bu suretle valiyi merkezde 
dahi halkla temas etmekten menedeceksiniz. 
Çünkü merkezde vali. muhtarlarla, halkla te
mas eder ve konuşur. Şimdi merkez kaymakamı 
vasıtasıyle temas edecek demektir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Kalkmasının 
faydası nedir? 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Temas; valinin halkla temasını keseceksiniz. 
Valiyi perde arkasına koyacağız. Vali doğru
dan doğruva halkla temas edemiyecek bir duru
ma düşecektir. 

Sonra bu, birtakım marazi ihtilâtlar da hâ
sıl eder. Kaymakam, vali muavini veya mektup-
"va benzemez. Merkez kaymakamı bir hudut 

çizer, bîr ünite hâsıl olur; iste, bu ünite isleri 
icın vali ile arasında marazi ihtilâtlar mevdana 
gelebilir. Marazi ihtilâtlar, senin vazifen, be
nim vazifem diye çıkar. Bunlar muavin gibi, 
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mektupçu gibi değildirler. Çünkü kaymakamın 
âzami salâhiyeti vardır. Bunların hepsi, ben 
zannediyorum ki, valiye iyilik değildir. İyi vali, 
iş yapmak istiyen vali, kaymakamlığa hasret 
çeker. Benim bir valim vardı, derdi ki, vali 
oldum, ama kaymakamlığın hasretini çekiyo
rum, ne varsa kaymakamlıkta var. 

Bir önerge veriyorum, maddenin kaldırıl
ması hakkındadır. 

BAŞKAN — Onaylama sonuçlarını arzedi-
yorum: 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
inceleme Komisyonu üyelerine Ankara dışında 
yapacakları incelemeler için ikamet yevmiyesi 
verilmesi hakkındaki Kanun tasarısına (24G) 
oy verilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Nisap 
vardır, muamele tamamdır. Tasarının kanuni-
yeti (246) oyla kabul edilmiştir. 

— Vakıf Memba Suları ile orman ve zeytin
liklerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısına (252) oy verilmiştir. Ret ve 
çekinser yoktur. Nisap vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanuniyeti (252) oyla ka
bul edilmiştir. 

— Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu madde
sinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci fık
rasının değiştirilmesine dair kanuna (245) oy 
verilmiştir (239) kabul (2) ret, çekinser yok
tur, nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu (239) oyla kabul edilmiştir. 

— Vaşinğton'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul 
ve 7 Şubat 1948 tarihinde imza edilen «Dünya 
Meteoroloji Teşkilâtı» hakkındaki Sözleşmenin 
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onanmasına dair olan Kanuna (241) oy veril
miştir, ret ve çekinser yoktur, nisap vardır, 
muamele tamamdır, tasarının kanunluğu (241) 
oyla kabul edilmiştir. 

— Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı 
hakkındaki kanun tasarısına (234) oy verilmiş
tir, nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu (234) oyla kabul edilmiştir. 

— Demiryolları ve Limanları inşaatı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına (234) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok
tur, nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu (234) oyla kabul edilmiştir. 

— iskele ve ufak barınaklar yapımı hakkın
daki kanun tasarısına (241) oy verilmiştir, ret, 
çekinser yoktur, nisap vardır, muamele tamam
dır, tasarının kanunluğu (241) oyla kabul edil
miştir. 

— Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk Şube hat
tı inşasına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanun tasarısına (239) 
oy verilmiştir ret, çekinser yoktun nisap var
dır, muamele tamamdır, tasarının kanunluğu 
(239) oyla kabul edilmiştir. 

— Şose ve köprüler yapımı için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına (235) oy verilmiştir. Ret ve çe
kinser yoktur, nisap vardır, muamele tamamdır. 
Kanun (235) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika dinlenmek üzere Oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,5 



ÜÇÜNCÜ OTUBUM 
Açılma : saati : 17.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Feı idun Fikri Düşünsel (Bingöl) 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

4. — YOKLAMA 

( Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, celseyi 

açıyorum. 
Söz Muzaffer Akalın'indir. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa

yın arkadaşlar, merkez ilçesi bir realitedir, bu 
kanunla ne kurulması ne de kurulmaması üzerin
de durulmasına mahal yoktur. 

Biliyorsunuz ki diğer ilçelere bağlı olmayıp 
doğrudan doğruya il merkezine bağlı olan köyler 
ve bucaklarla birlikte her il bir merkez iJeesı 
teşkil etmektedir. Demek ki diğer ilçelerin ya
nında il merkezinin doğrudan doğruya kendisine 
bağlı olan köy ve bucaklarla birlikte bir ilce teş
kil ettiği bir vakıadır. Bu ilçenin teşkilâtı da 
vardır. Meselâ jandarmayı ele alalım. Merkez 
ilçesinin bölük kumandanı vardır, vilâyet jan
darma kumandanından ayrı olarak merkez kaza
nın jandarma kuvvetleri onun emrindedir. Em
niyet teşkilâtı da böyledir. Hattâ maliye teşkilâtı 
tam ilce esasına göre ayarlanmamış bulunmakla 
beraber tahakkuk ve tahsil işlerinde ilçenin bir 
teşkilâtı mevcuttur. Merkez ilcesine göre teşkilâ
tını ayarlanmamış olan daireler vardır. Ziraatte 
bile merkez kazasının merkez memurları buluna
bilir. Şu halde evvelâ bu kanunda ifade edilmesi 
lâzımgelen şey merkez kazasının mevcudiiyeti ve 
hüviyetini belirtmektir. Ben bu hükme tesadüf 
etmedim. î l idareleri kanununda vilâyetlerimizin 
idarelerini teşkil eden hükümler arasında mer
kez ilçesini de ifade eden bir hükme ihtiyaç var
dır. Demeliyiz ki; her ilin merkezi kendisine bağ!: 
olan köyler ve bucaklarla bir ilce teşkil eder. 

Ondan dolayı bu merkez ilçelerinde de ilçeye 
mahsus hizmetleri görecek teşkilât bulunması 
esastır. Bunu da ifade etmelidir. Ayrı merkez 
kaymakamlığı bulunsun veya bulunmasın her 
teşkilât her mahal ilçeye mütenazır ayrı teşkilât 

ihdas etsin mi etmesin mi edebildiği takdirde 
mevzuubahis olan hizmetleri o teşkilât ifa eder. 
Fakat edilmediği takdirde bunu kimlerin yapa
cağını bu maddede ifade etmek lâzımdır. Yanı 
demek lâzımdır ki merkez ilçesinin, ayrı ilce teş
kilâtına bağlanmamış olan hizmetleri il teşkilâtı 
tarafından görülür; merkez kaymakamlığını vali 
yapar, merkezin muhasebe müdürlüğünü defter
darlık muhasebe müdürü yapar. Hâsılı, ayrı 
teşkilâtı olmıyaıı hizmetlerin mesulü ve mercii 
oradaki il teşkilâtı olduğunu ifade etmek lâzım-
dir. Bendenizce bu hükmü ifade ve tesis ettiğimiz 
takdirde maksat lâzımgeldiği gibi sağlanmış-; 
oluı*. Takdir Yüksek heyetinizindir. Ve bu hu
susta bir de takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Şakir Uma. 
ŞAKÎR UMA (Sivas) — Muhterem arkadaş

lar, Meşrutiyetten sonra bir merkez kaymakam
lığı teşkilâtı kurulmuştu. Bunu birçok arkadaş
larımız hatırlarlar. Bendeniz de bu teşekkülün 
içinde bulundum. Vilâyetlerdeki teşkilât he
men de daire müdürlerinin emirlerine merbut 
bulunduğu için ayrıca merkeze ait teşkilâtları 
yoktu. Nüfus, Tapu, Maliye, özel idare ve diğer 
devair de bunların ayrı teşkilâtları yoktu. Teş
kilâtı olmayınca merkez kaymakamı tarafından 
herhangi bir muamele için vâki olan bir müra
caat havale edildiği zaman zaten hepsi merkez
den tâyin edilen müdiran olduğu için kayma
kamın havale ettiği işleri çok kere bu müdirler 
nazarı itibara almadılar. Bunu tecrübeme isti
naden söylüyorum. Hattâ merkez kaymakamı
nın havale ettiği işlerin çıkması için bu işler vi
lâyetten havale ettirildi.. 

Binaenaleyh, eğer merkez kaymakamlığı yal
nız kaymakam olarak teşekül edecekse valinin 
maiyetine verilecek bir maiyet memuru bunu ya
pabilir. Yok eğer merkezde ayrıca bir ilce teş-
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kilâtı yapılırsa devair suretinde, bunun faydası 
vardır. Merkez teşkilâtı olmayınca bunun fay
dası olmıyacağı kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Efendim; arkadaşlar, 
çok güzel izah buyurdular. Esasen rapora da 
muhterem arkadaşlar, eğer atfı nazar ettilerse 
tafsilât mevcuttur, onun için mâruzâtım kısa 
olacaktır. 

Bir ilin mülhak kazaları olduğu gibi her ilin 
bir de meıkez kazası mevcuttur, bu ilce köyle
riyle, kasabalariyle» bucaklariyle bir ilin merke
zinde bir merkez kazası demektir. Bu teşkilâtın 
muhtelif vilâyetler teşkilâtında mevcut olduğu 
malûmu âlinizdir. Fakat bizim şimdiye kadar 
tedvin edilmiş olan İdarei Umumiyei Vilâyat 
kanunları, Fransa ve Belçika gibi Avrupai ör
neklerinden alındığı için, onların merkez ilçe
leri aynı veçhile idare edileceğine dair ayrıca 
bir hüküm de bulunmadığına göıre bizce de orası 
şimdiye kadar meskût geçmiştir. 

Yalnız 329 tarihli Kanunumuzla 1929 tarihli 
Kanunumuzda, lüzumlu illerde merkez ilce teş
kilâtının kurulacağı tasrih edilmiştir. Bize ör
nek memleketlerin vilâyetler teşkilâtında, beher 
vilâyetin 3 - 4 kazası vardır. Yoksa bizdeki gibi 
14 - 15 kazalı vilâyet örneği pek yoktur. 

Diğer taraftan bizdeki gibi Adana misali, 
Antep misali kocabaş vilâyetler örneği pek yok
tur. Yani bizde vali daha çok merkezin işleriyle 
mahmul olup mülhak kazalar ihmal edilmiş 
olur, kontrolsuz kalır. Bendeniz Adana Vilâ
yetinde bulunduğum zaman şöyle kazalara bir 
bakayım dedim, adım kazaların valisi diye çık
tı. Raporda arzedildiği veçhile İstanbul Vi
lâyetinin merkezinde 10 tane kazası vardır. 
Geriye kalan 62 ilden 14 nün merkez ilçeleri nü
fusu yüz binden fazladır. 17 sinin üç fazlasiyle 
merkez ilçelerinin nüfusu doksan binden fazladır. 
Böyle böyle kademe kademe 80 binden fazla, 60 
bindaa fazla merkez ilçelerinin nüfusu olan il
lerimiz mevcuttur. 

Arkadaşlar; bu idare kademeleri, malûmu 
âlileri olduğu üzere milletin hukuku âmmesin-
dendir. Bir ilin mülhak kazasının vatandaşı 
idare ile temasında karşısında kaymakamı mu
hatap bulur. Onunla ihtilâfa düşerse il idare he
yetine gider. Fakat merkez ilce teşkilâtını kur
madığınız bir il merkezinde idare ile temasa ge
lecek halkın muhatabı doğrudan doğruya vali 
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I olacaktır. Bu ne demektir? Bir yerde istinaf 

mahkemesi kurup da bidayet mahkemesi kurma
mak ve tarafları bidayet mahkemesine uğrat
madan doğrudan doğruya istinaf mahkemele
rine getirmek gibi birşeydir. 

Askerî teşkilâtla kıyas edelim, geçende bir 
arkadaşımız tümenden bahsettiler, tümen ko
mutanını o tümenin birinci alayının, o alayın 
birinci taburunun, o taburun birinci bölüğünün 
de komuta vazifesinde istihdam etmek gibidir. 

Bu şekilde vali, vilâyetin valisi merkez ka
zasının kaymakamı, kaza kaymakamı, merkez 
bucağının müdürü olacaktır. Bilhassa merkez il
çelerimizin nüfusu çok olan illerimizde bu vazi
yet ısıaha muhtaçtır. Yeknasak olarak bütün 
illerin haddi zatında, nefselemirde mevzuu-
bahis elan merkez ilce teşkilâtını da karmak lâ
zımdır. Bir ilce teşkilâtı kurmamız, bir il mer
kezindeki teşkilâttaki memurları oraya aktar
mak, birinden alıp diğerine ilâve etmektir ki, 
bunun bütçe bakımından Devlete bir yük tahmil 
edece x ciheti yoktur. 

Yalnız nüfusu .şu kadar olan yerlerde ilçeyi 
kurmak ve kaymakamla idare etmek, şu kadar
dan az olanlarda da bir maiyet memuru tâyin 
ederek onunla kaza işlerini gördürmek ve bun
dan istifade etmek mümkündür. Bu işleri azal
tır, Şûrayi Devlete giden dâva sayısını azaltır, 
valilerin diğer kazalarla uğraşmasını mümkün 
kılar, valinin o merkez kazasına ait olmak üze
re ittihaz ettiği kararlar, diğerleri için emsal 
olur. Halbuki o karar hatalı bir karar olabilir 
ve onun ıslahı için Şûrayi Devlete kadar gi
dilmemiş olabilir ve bu böyle bir kararla kay
makamlar nüfuz altında bulundurulabilir. Ni
hayet bu kaza kaymakamlarının kararlarını vi
lâyet idare heyetinde ıslah ve tadil etmeye 
doğru bir yol açar. Bu vaziyette valiyi bitaraf 
durumda tutmak hukuki âmmemizin esası olma
lıdır. Bizim ilçelerimiz Fransız ilçeleri gibi de
ğildir. Bizim ilçelerimiz bir idare cüz'ü tanı
mıdır. Yani bâzı ahvalde kendi tensibiyle 
halledileceği için yerine vali kendi tensibini ika
me edemez. Onu nakzeder, fakat yine kayma
kama yaptırır. Veya idai iptal dâvasiyle ıslah 
yoluna gider. Binaenaleyh bizde merkez kazaya 
lüzum ve zaruret vardır. 

Altıncı maddede, «kurulabilir» dediğimizin 
sebebi hikmetini tafsil ettik. Bu, bütçe mese-

I leşi olmaktan ziyade bir kadro meselesi olduğu 
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içîa her vilâyette muhtelif vekâletlerin teşkilât 
kadrolarında taramalar yaparak bir taraftan 
mınha öbür tarafa ilâve için de vaktimiz yoktu. 
Bunu da tekrar Bütçe Komisyonuna gönderme
ye vaktimiz yoktu. Dedik ki, 1950 ye kadar 
bütün vekâletler merkez teşkilâtında esasen ras
yonel ve iktisadi bir ıslaha gidilecektir. Bu ıs
lahat sırasında vukua gelecek tasarruflardan 
merkez ilce teşkilâtı kuracağımız illere bilhassa 
merkez ilçesinin nüfusunun çokluğu dolayısiyle 
yüz binden yukarı olan ile Öû binden yukarı 
olan il ve ilce merkezlerine birer merkez kay
makamı verebiliriz. Bunda bütçe itibariyle 
hiçbir mahzur olamaz ve kadro ,kanunlariyle 
böyle bir işi görebiliriz dedik. Her il merke
zinde bir merkez ilce teşkilâtı kurulabilir kay
dını, Hükümetle mutabık olarak, Komisyon 
ekseriyetinizin kararı olarak koyuyoruz. Ve
rilen takrirlere nazaran da Muhterem Heyetiniz 
gereken kararı; şıkkı ihtiyar buyurur. Şahsi 
kanaatim Muzaffer arkadaşımla mutabıktır. 
Hükümetin de buna muhalefet edeceğini zan
netmem. Çünkü bu takrir 1950 senesi bütçesini 
angaje etmemektedir. Bizim de istediğimiz bu
dur; malî bir taahhüde girmiyelim, esasını ka
bul edelim ve önümüzdeki senelerde imkân bu
lunursa tatbik olunur. Takdir Heyeti Aliyeni-
zindir. 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Bir soruda bulu
nacağım, ya Hükümet cevap verir yahut Sayın 
Sözcü cevaplandırır. 

Merkez ilçelerinin lüzumunda herkes mütte
fiktir, kurulabilir. Fakat biliyorsunuz, gayet 
büyük nahiyeler vardır. Merkez ilçesi teşkilâ
tı, nahiyelerde, yeni ilçeler kurulmasına mâni 
olacak mı, olmıyacak mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF ÎYİDOĞAN 
(Devamla) — Mâni olmıyacaktır. Haddi zatın
da kurulacak ilçeler masrafsız olacaktır ve 14 -
15 kaymakamla kurulacaktır ve kadroları, de
diğim gibi, bir taraftan alınacak öbür tarafa 
verilecektir. Merkez ilçesi kurulacağına, uzak 
yerlere ilce kurulsun denirse, bu şekilde kurula
cak olan ilçelerin her biri 50 -100 000 lira mas
rafa mütevakkıftır. O uzak yerlerin iktiza et
tirdiği hizmet ve nüfus kesafeti kaza teşkilâtı 
kurulmasına mâni değildir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, ben İçişleri Komisyonunda bu fıkra
ya muhalif kaldım. Şu bakımdan, Şimdi Şakir 
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Uma arkadaşım merkez ilce kaymakamlığının 
tâyin edildiği zaman hâsıl olacak olan müşkü
lâttan. Ben bu müşkülâttan korkmaktayım. 

İkincisi de Akif Eyidoğan arkadaşımız de
diler ki teşkil edilecek bir çok kazalar vardır, 
bunları kabul edelim, fakat merkez ilce teşki
lâtına kurulacak kazalar mâni değildir, binna-
zariye mâni değildir. Fakat para bakımından 
mânidir arkadaşlar. Birçok yerlere merkez ilce 
kaymakamı tâyin edeceğiz bunun maaşını ne
reden vereceğiz. Kadrolardan tasarruf edile
cektir diyorlar. Eğer kadrolardan tasarruf et
mek mümkünse, para bulmak mümkünse, me
mur tâyin etmek mümkünse bugün kazalara 
8 - 1 0 saat mesafede bulunan birçok köyler 
vardır buradaki vatandaşlar bir günlük işleri
ni görmek için sırasına göre bir haftalık ömür
lerini heba ederler. Eğer yapılacaksa evvelâ 
oralara kaza teşkilâtı yapalım. Eğer tasarruf 
mümkünse, arkadaşımız çok güzel ifade buyur
dular, eğer mümkünse Hükümet te bunu isti
yor, ilce teşkilâtına ihtiyaç olan yerlerde ilce 
teşkilâtı yapalım. 

İnsafınıza müracaat ederim arkadaşlar, 
hiçbir vilâyet merkezinde merkez kazası o vilâ
yetin imar bakımından, idare bakımından di
ğer kazalardan geri kaldığını bana gösterebi
lir misiniz? Yoktur. Bunlar merkez kazalarıdır. 
Diğer kazalara nazaran her bakımdan ileri git
miştir. Yolları daha muntazamdır, mektepleri 
vardır. 

Akif Beyefendi buyurdular ki, bana kaza
lar kaymakamı demişlerdi. Kazalar kaymaka
mı diye şu bakımdan demişlerdir; umumiyetle 
vali arkadaşlarımız yalnız merkez kazaları ile 
meşgul olmuşlardır, diğer kazalarla meşgul 
olmazlar. Dedikleri gibi, kendileri hakikaten 
kazalarla meşgul olmuşsa, vaziyetlerini lâyıkı 
ile yapmış demektir ,elbette kaza kaymakamı 
diyeceklerdir, bu yüzden kendilerini tebrik 
ederim. 

Bendeniz bir defa tasarruf bakımından bu 
memlekette daha birçok kazaların teşkilâtına 
imkân olmadığı kanaatindeyim. Eğer kaza teş
kili mutasavverse evvelâ ihtiyaç olan yerlerde 
kaza teşkilâtı kuralım. Bunun için kadro tasar
rufu, para tasarrufu ne lazımsa yapmalıyız. 
Yoksa merkez, merkez diye birçok nahiyeleri 
ve saireyi ihmal etmiyelim, bendeniz bu husus
taki noktai nazarım tamamen komisyonun nok-

— 1154 — 



ÎB : 97 31.5 
tai nazarının aleyhindedir, bunun için bir de 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 
(Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Cenap Aksu. (Reye, reye ses
leri*) 

CENAP AKSU (Kocaeli) — îhsan Yalçın 
arkadaşım merkez teşkilâtı yerine, kazaları ku
ralım dediler, doğrudur, fakat şuna dikkat bu-
yurmadılar. Burada kuracağımız bir tek kay
makamdır. Diğer teşkilât esasen bulunmamak
tadır. Halbuki diğer kazaların kurulabilmesi 
için büyük teşkilâta ihtiyaç vardır. Buna dik
kat etmediler bu bir. 

İkincisi, kendileri merkez kazalar daha ma
murdur dediler. Çünkü valiler, biraz evvel işa
ret ettiğim gibi, vali merkez kazasının kayma
kamlığım yapmaktadır. 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Vali muavinleri 
yapar. 

CENAP AKSU (Devamla) — Biz merkez 
kazalarını valilerden ayırıp diğer kazalarla il
gisini artırmak istiyoruz, sözleriyle kendileri 
tutuluyorlar. Binaenaleyh müsaade buyursamz 
bu bir zarurettir. Vilâyetleri tam mânasiyle is
tediğimiz şekilde idare etmek bu memleketin 
istikbalde inkişafına hizmet etmek istiyorsak 
bunu kabul edeceğiz. Bu bir zarurettir. Tek bir, 
bir (Kavmakam) kelimesinin ilâvesini rica edi
yorum. Beş senelik bir zaman bırakıyorum, bir
den bire yapılsın demiyorum. Nüfusu 50 binden 
fazla olan yerlerde bir kazanın nüfusu yüz bi
ne geldimi bir kaymakam idare edemiyor, iki
ye üçe parçalanıyor. Bir kaymakam nasıl bir 
adamsa bir vali de beşerdir. Hem yüz bin nü
fuslu bir kazanın idaresini hem de koca bir vi
lâyetin idaresini veriyorsunuz. Böyle valilik 
olmaz arkadaşlar. 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Cevap vermek 
istiyorum. 

(Kâfi kâfi sesleri). 
ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım, kabul ettiğimiz maddelerde valilere 
muavin veriyoruz. Muavinler ne yapacak anlı-
yamıyorum. (Gürültüler). 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Muavine mek
tupçuluk veriyoruz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim.. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, mü

saade buyurun, aydınlansın mesele. 

.1949 O : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Altıncı madde —• Hükümetçe hazırlanacak 
ve bu kanunun yavımı tarihinden itiba
ren en gec bes yılda tatbik olunacak programa 
göre merkez ilçesi nüfusu 50 binden yukarı il
lerde merkez ilçesi teşkilâtı kurulur. 

Kocaeli 
O. Aksu 

Başkanlığa 
Altıncı maddenin kaldırılmasını teklif ede

rim. 
Gümüşane 

A. K. Varınca 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün altıncı madde olarak ka

bulünü rica ederim. 
Kastamonu 

Muzaffer Akalın 
Her ilin merkezi doğrudan doğruya kendi

sine bağlı köy ve bucaklarla birlikte bir ilce 
teşkil eder. 

Merkez ilçelerinin ayrı ilce teşkilâtı kurul
mamış olan hizmetleri îl teşkilâtı tarafından 
görülür. 

(Cenap Aksu'nun önergesi tekrar okundu). 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Bir sual. (Kâfi 

kâfi sesleri) Efendim, müsaade buvurun. 
Efendim, bu teklif üzerine Hükümetin bir 

noktai nazarı olmak lâzımgelir. Lâalettâyin re
ye konulamaz ki. 

ÎCÎSLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎG 
(Zonguldak) — Arkadaşlar, merkez ilçesi teşkili 
hakkındaki leh ve aleyhte söz söyliyen arkadaş
larımızın sözlerinde hiç şüphe yok ki, mühim 
hakikatler vardır. Lehinde söyliyen arkadaşla
rımız valilerin daha çok bütün vilâyetle meşgul 
olması için merkez ilçesi vazifesini deruhde ede
cek müstakil bir kaymakama ihtiyaç olduğu fik
rindedirler. Aleyhte söyliyen arkadaşlarımızda 
ilce yapacak olursak evvelâ memleketin çok uzak 
yerlerinde bulunan ve bir sürü vazifeleri, idare 
icaplarına göre vatandaşlarla temas güç olan 
yerWde ilce teşkil edelim demektedirler. 

Bendenizce kanunun metni bütün meseleyi hal 
leder. Bir salâhiyet veriyor, îçişleri Bakanına. 
Diyor ki, merkez ilçesi kurulabilir. Yani kayma-
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kamın varsa, eğer sen diğer ehemmiyetli yerler
de ilce kttrmuşsan merkezde de kur diyor ve bu 
hareket de Cenap arkadaşımızın dediği gibi bir 
program?! tâbi olarak yapılacaktır ve bu program 
da Yüksek Heyetinizin tasvibine arzedilecektir. 
Bence gerek lehte, ve gerek aleyhte bulunan arka
daşlarımızı teklif edilen tasan tatmin etmek
tedir. Şu noktayı arzedeyim ki; bir ilce kurul
ması nihayet bir Bütçe meselesidir. Fakat, bıı 
aynı zamanda bir eleman meselesidir. Yüksek 
Heyetin malûmudur ki, kaymakam olabilmek 
için onun birtakım merhalelerden geçmesi lâzım
dır. Maiyet memurluğu yapacak, kurstan ge
çecek ve saire. Ondan sonra da kaymak olacak. 
Bu da kadro ile mukayyettir. Onun için Yüksek 
Heyetinizce maddenin aynen kabulünü istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Maddenin tayyı hakkında bir 
önerge var, okutuyorum. 

(Günraşane Milletvekili Ahmet Kemal Va
rınca' nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Maddenin tayyını teklif eden 
bir önergedir. O tay teklifi cümlesine müreccah
tır. Maddenin kaldırılması mahiyetinde olan 
önergeyi dikkate alanlar ... Lütfen indirelim. 
önergeyi dikkate almıyanlar ... Arkadaşlarımız 
arasında ihtilâf vardır. 

önergeyi dikkate alanlar, yani bu maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 
Sayalım. Lütfen oturalım. Maddenin tayyını 
kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar. İh
tilâf vardır* tenkidi muciptir. (Gürültüler). 

Dr. MİTHAT SAKAROĞLU (Muğla) — 
Pekâlâ ekseriyet var. (Açık oya sesleri). 

BAŞKAN — Tereddüdü mucip olduğu için 
açık oya sunacağım. Müdahale edemszsiniz. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — 
ESsedyet vardır, açık oya koymaya lüzum yok
tur, hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Onu Divanı Biyaset takdir eder, 
rica ederim müdahale etmeyiniz. 

Açık oya koyacağını; önergeyi dikkate alan
lar, yani tayyı kabul edenler beyaz, tayyı kabul 
etmiyenler de kırmızı vereceklerdir. 

Arkadaşlar, iyi anlaşıldı mı? Bir daha arz
edeyim : Maddenin tayyı hakkındaki öenrgeyi 
kabul edenler beyaz, yani merkez kaymakamlı
ğının kaldırılmasını kabul edenler beyaz, mer
kez kaymakamlığının kalmasını kabul edenler 
kırmızı oy vereceklerdir. 

5.1949 O : 3 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oy vermiyen var mı efendim? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnifin neticesine intizaren 6 ncı maddeyi 

geçiyoruz. 

I - İl memurlarının tâyin usulü 
YEDİNCİ MADDE — Valiler, İçişleri Ba

kanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı 
ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin olunur
lar. Vali tâyininde 3656 sayılı Kanun hükümle
ri cari değildir. 

Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule gö
re kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçiş
leri Bakanının tensibedeceği işlerde görevlendi
rilebilirler. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, bendeniz usul meselesinden bah
sedeceğim. Biraz evvel reddettiğiniz 6 ncı mad
de hakkında bir teklifte bulunacağım. (Nereden 
biliyorsunu? Daha reyler tasnif edilmedi sesle
ri) Affedersiniz, ben öyle tahmin ettim. Şimdi 
ben altıncı madde için verdiğim önergede diyo
rum ki : «Her ilin merkezi doğrudan doğruya 
kendisine bağlı köy ve bucaklarla birlikte bir 
ilce teşkil eder» Bunu İl İdare Kanununun içe
risinde ifade ve beyan etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar 6 ncı madde
ye aittir, önergeniz vardır. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Efen
dim, önergem vardı, oya konmıyacak sanıyor
dum, 

BAŞKAN — Hakkınız mahfuzdur, 6 ncı 
maddenin üzerinde toplanan oyların neticesine 
kadar 7 nci maddenin müzakeresine geçtik. Al
tıncı maddeye döndüğümüzde önergeniz ayrıca 
meVkii muameleye konacaktır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim; 7 nci 
maddede (Valiler İçişleri Bakanlığının inhası, 
Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşka
nının tasdiki ile tâyin olunur) deniliyor. Ana
yasanın 39 ncu maddesinde; Cumhurbaşkanı
nın çıkaracağı bütün kararlar Başbakanlıkla be
raber ilgili bakanlar tarafından imzalanır hük
mü mevcuttur. Şu vaziyete göre Cumhurbaşkan
lığı bir tasdik mercii değildir, kararnameyi ken
di namına çıkarır ve onun çıkardığı o kararna
meye Başbakanla ilgili bakan da imzasını kor. 
Halbuki bu maddenin ifadesinde Cumhurbaş-

I kanlığı bir tasdik mercii olarak gösterilmiştir. 
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Pratik bakımdan büyük bir değişiklik yapma- 1 
makla beraber kanunların ifadesinde bir lâuba
liliğe gitmemek için Anayasanın ifadesine uydu
rulması lâzımdır^ ... —---

ikincisi; valinin tâyininde 3656 sayılı Kanun 
hükümleri cari değildir deniyor. 3656 sayılı Ka
nunda şöyle hükümler vardır; üçüncü maddesi 
vazifeye alınacakların tahsil derecelerine ve hiz
met sürelerine göre alabilecekleri barem derece
sini göstermektedir. Yani tahsil derecesi ve hiz
met süresine göre baremin kaçıncı derecesine alı
nabileceğini ifade eder. Bir de 6 ncı maddesi var
dır. Üçüncü maddenin istisnasını teşkil eder ki, 
ıımumi müfettişlik, Riyaseti Cumhur dairesi me
murları, hususi kalem müdürleri, mütercimlik ve 
hukuk müşavirleri gibi bâzı memuriyetler bu kay
da tâbi olmaksızın kadro maaşı ile tâyini edilebi
leceğini gösterir. Binaenaleyh burada 3656 sayılı 
Kanun hükümleri cari değildir denildiğine göre 
üçüncü madde hükmü mü cari olmıyacaktır, yok
sa 6 ncı madde hükmü mü câri olmıyacaktır?. 
Bu, ifade edilmemiştir, ve bir noksanlıktır. Ko
misyonda bulunan bir arkadaşımız 3656 sayılı 
Kanunun cari ojmıyacağı yolundaki kaydm, va
lilerin hariçten değil kariyerden olmasını, mes
lekten getirilmesini temin için konulduğunu söy
ledi. Hakikaten böyle bir maksat benini şahsi ka
naatime göre yerinde olur. Çünkü, valilik siyasi 
bir makamdır gibi bir fikri ben kabul edemiyorum. 
Ne demek siyasi makam?. Vali; ilin bütün işleri
ni tedviredecek, ili idare edecektir, onun siyaset
le alâkası yoktur. İdarecilik bir kabiliyet ve tec
rübe işidir. Uzun tecrübelerle, kabiliyet ve liya
katini ispat etmiş kimseler arasından valilerin se
çilmesi yerinde olur. Ve aynı zamanda idarecilik 
meslekine intisap etmiş olanlar için de bir terfi 
kademesi olarak, .çalışmaya teşvik eder. Her ida
recinin terfi etmek hakkıdır. Ve bu kanun ken
disinin valilikte vazife alacağını bilerek ve bu ka
naatle kendisini hazırlaması, yetiştirmesini temin 
eder. Bu hak ondan alınacak ve hariçten, tahsil 
kaydına tâbi olmadan ilkmektep tahsili yap
mış olan bir kimsenin de bu vazifeye getirilmesi 
ihtimali idare meslekine intisap edenler için şüp
hesiz ki, şevk kırıcı olacaktır. 

3656 sayılı Kanunun cari olmıyacağı kaydın
dan maksat nedir?. 3 ncü madde midir?. 6 ncı 
madde midir?. Bunun tavzih edilmesi yerinde 
olur. I 

. 1949 0 : 3 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim; mâ

ruzâtım tamamen şahsidir. 
7 nci maddede valinin tâyinine!eki prose

dür 'ün konulması bu kanunun hususiyetine ve 
il teşkilâtının anayasası olması mucip sebebine 
müstenittir. Vali tâyini hakkında 1700 sayılı 
Dâhiliye Memurları Kanununda mevcut olan 
hüküm aynı şekilde yaşamaktadır. 1700 sayılı 
Kânunda da valiler, o zaman ki, tâbirle; Dâ
hiliye Vekâletinin inhası Vekiller Heyetinin 
kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tâyin edi
lir, der. 

Anayasa kelimeleri değiştirilmiş, 1700 sayılı 
Kanunda yaşıyan aynı hüküm aynı şekilde bu
raya alınmıştır. 

Bu tibarla Anayasanın 39 hcu maddesi ile 
bu hükmün tehalüf ettiği ışekildeki noktai na
zarın pek yerinde olmaması lâzımgelir. Filha
kika Bakanlar Kurulu kararı Reisicumhur, ta
rafından imza edilmedikçe tekemmül etmiye-
ceğine göre, [Reisicumhurun tasdiki] kelimesi 
haşiv gibi görünmiyorsa da 1700 sayılı, yaşıyan 
Kanunda aynı hüküm mevcut olduğu için ko
misyon da bunu aynen almıştır. 

ı 3656 sayılı Kanunun, vali tâyininde cari ol
amaması keyfiyetine gelince; valilik, umumi mü
fettişlik. hususi kalem müdürlüğü, hukuk mü
şavirliği, elçilikler ve mütercimlikler, 3656 sa
yılı Kanunun altıncı maddesi ile, aynı kanunun 
üçüncü maddesinin kayıtlarından istisna edil
miştir. Bu da halen yaşıyan bir hükümdür. Bu 
kaydın yine buraya alınması, valiliğin hususi
yeti icabıdır. Barem Kanunu değişebilir, başka 
kayıt ve şartlar konabilir, fakat bu kanun bir 
Anayasa mahiyetinde olduğu için valiliğin hu- / 
kuki hususiyetine uygun bir mekanizmanın bur 
kanunda da yer alması tecviz edilmiş ve uygı^n 
olacağı mütalâa edilmiş ve bu itibarla bu-rnü-
küm buraya konulmuştur. Bunda valiliği kar i 
yer mensuplarına hasretmek asla hatırı hayal
den geçmemiş ve bu hüküm böyle bir \$ ontalite 
ile buraya konmamıştır. Bilâkis 3656 f ayılı Ka
nunun yalnız üçüncü maddesinden / a l iy i istis
na etmemiş, altıncı maddedeki ka / ıtlardan da 
istisna etmiş ve valinin tâyinini t amamen Hü
kümetin takdirine bırakmıştııv Valiyi tâyinde 
Hükümet serbesttir, dilerse k/ıriyerden, dilerse 
serbest meslek erbabından /d ı r . Vlhâsıl Hükü
meti bu madde ile tamayken serbest bırakıl
mıştır. Ama bu demek 'değildir ki, ehliyetsiz 
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ve liyakatsiz insanlar vali olacaktır, asla, bunun 
takriri Hükümete aittir. Takrirsizliğin teminatı 
da teşriî murakabedir. Hükümet vali tâyin eder. 
Teşriî murakabe bu takrirsizliği murakabe ede
cektir. Bu itibarla maddenin aynen kabulü 
muvafık olur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
R":'.MİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYtDOÖAN 

(Kars) — Vali de Dâhiliye Memurları Kanu
nuna göre İçişleri memurlarmdandır. Getirdi
ğimiz tasarıda ilde en büyük Hükümet memu
rudur. Âmme hizmetini ifa eden memurdur. 
Özlük hakları itibariyle mevzuata hattizatm-
da tâbidir. Yalnız valilik vazifesi de müessese
nin hususiyetine binaen ve kendisine Devletin 

1949 O : 4 
)ir mümessili vasfını haiz olmasına binaen bü
tün medeni memleketlerde olduğu gibi 21 ya

dında vali olabilir, Fransa'da da olduğu gibi 
^Türkiye'de de olur. Vali tâyininde 3656 sayılı 
Kanun hükümleriyle Hükümet mukayyet de

l i l d i r . Kastedilen bundan ibarettir. 

-BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Efendim, 6 ncı maddenin neticesini arzede-

yim. Oya katılan 196, kabul eden 130, reddeden 
91, çekinser 2 dir. Nisap yoktur. Tüzüğün ver
diği yetkiye binaen gelecek oturumda tekrar 
oya sunulmak üzere oturuma beş dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 18,40 

BAŞKAN — Başkan vekili Feridun Fikri Düşüsel (Bingöl). 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa). 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Demin oya sunulan hususta yeter sayı hâsıl 

'olmamıştır. Tüzük mucibince yeni bir Oturum
da yeniden oya sunulması lüzumludur ve mute
berdir. Bu ikinci oyların sayısı ne olursa olsun 
geçerlidir. Şimdi tekrar oya sunacağım. 

Kabul edenler Toeyaz verecek, reddedenler 
kırmızı verecektir. 

.Dr. MlTAT SAKAROÖLU (Muğla) — Usul 
hakkında. Efendim, tüzüğün 81 nci maddesinde 
«yeter sayı yoksa, başkan görüşmeye başlana-
mıyacağ.'nı bildirerek veya sonradan yeter sayı 
'bulunmak ihtimali varsa Birleşimi bir saat öte
ye bırakarak Kamutayı kapar.» Demektedir. 
Binaenaleyh şimdi beş dakika ara verilmesi 
usulsüzdür, bı'r saat ara verilmelidir. Bu husus
ta riyaseti ikaı' ediyorum. 

BAŞKAN — Tüzükteki o kayıt buraya ait 
değildir. O Mecliste yeter sayı olmadığı hale 
göredir. Halbuki bu> vaziyette oylamada yeter 
sayı olmamış. Meclisi yoklamada yeter sayı 
mevzuubahis değildir, Tüzüğü yanlış anlıyorsu

nuz. Şimdi müsaade buyurun 'bunun izahını yap
mış oluyorum. 

Oyunuza müracaat ediyorum. 
Önergeyi kabul edenler. Yani merkez kay

makamlığının kaldırılması fikrinde olanlar be
yaz, merkez kaymakamlığının kalması fikrinde 
olanlar kırmızı oy vereceklerdir. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaş var mı 

efendim? (Yok sesleri). 
Oy toplama işi bitmiştir. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Burada 

160 kişi var. 
BAŞKAN — Efendim, 160 kişinin olup olma

dığını biz takdir ederiz. Yoklama ayrı şeydir, 
oylama ayrı şeydir. Arkadaşlar Meclistedirler 
dışarda otururlar, fakat reye iştirak etmezler, 
hazırdırlar. 

.Oylamanın sonucuna kadar intizara mahal 
yoktur. 

7 nci madde hakkındaki mütalâalara karsı 
komisyon ne diyor? (Reye sesleri), 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Komisyon noktai naza
rını arzetti efendim. 

I \ ' NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, Türki
ye Cumhuriyetinde memurların derecee irini 
tesbit eden kanun 3656 sayılı Kanundur. Buııun 
dışında derece tâyin eden başka mevzuat yok
tur. Şimdi bu kanundan müstesnadır, denildiği
ne göre, dereceye falan tâbi olmuyorlar. Yani 
bu şekilde 40 lira maaşlı bir kaymakam, 150 li
ra maaşlı bir valiliğe getirilebilir mi? Hiçbir 

| kayda tâbi olmıyacağına göre ve bu 3656 sayılı 
I Kanun hükümleri de cari olmıyacağına göre, 
! günün birinde 40 liralık bir kaymakamın 150 
j liralık bir valiliğe getirilmesi mümkün olacak 
i mıdır?. Bunu Yüksek Meclis nasıl telâkki eder?. 
\ Takdirinize bırakıyoruz. 
^—-İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Bendeniz arzettim. 
'"~" BAŞKAN — Bir kere daha tekrar edin. 

J EYİDOĞAN (Kars) — Maddeten maksut olan 
_] şey, valinin tâyininde Hükümeti kanunla mu-. 
'/ kayyet kılmamaktadır. Hükümet bu yere lâyık' 

her hangi bir vatandaşı, ;bilâ kaydu şart vali-
\ lige tâyin edebilir. 
V NURİ ÖZSAN (Muğla) — Kırk liralık kay

makam 150J.iraJıİLvaliliğe getirilebilir mi? 
" İAŞKAN — 3656 sayılı Kanun hükümleri-

ne tâbi^lmadığını^komisyon ifade ediyor. 
BAŞKAN — Fayık Öztrak. 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Efendim, 

hükümetin vali tâyininde bir dereceye kadar ser
best bırakılmasının sebebi, bir memleket idare
sinde zuhuru muhtemel olan her türlü ahval kar
şısında serbest tedbir alabilmesi imkânını hükü 
mette mahfuz tutmak içindir. Yoksa, meslek 
adamlarını mütemadiyen ihmal ederek bu mes
lekten gelmemiş olanları valiliklere getirmek için 
değil. 

Burada arkadaşlardan birisinin sorduğu sua
lin cevabı bir az eksik kaldı gibi geldi bana onun 
için söz aldım. 40, 50 liralık bir kaymakam vali 
olamaz. Eğer öyle birşey kabul edersek meslek' 
altüst ederiz. Ben bu maddeden böyle bir mâna 
anlamadım eğer böyle bir mâna taşıyorsa bunu 
düzeltmek lâzımdır. Fevkalâde ahvalde hükümet, 
bâzı kimselerde fevkalâde vasıf görür de o işleri 
karşılamak için ondan büyük istifade edeceğini 
umarsa o kapıyı açık tutabiliriz. Ama 40 - 50 
liralık kaymakamın, mektupcunun, hukuk işleri 
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müdürünün vali olabilmesi imkânı bulunursa 
meslek erbabı daimî bir tereddüt ve emniyetsiz
lik içinde kalır. Kim iltizam edilir gelir, kim 
iltizam edilmez ? Bunu bilemeyiz... Bu meslek 
erbabına emniyet vermek için maddeyi böyle yap
mak lâzımdır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Vali tâyinind-
3656 sayılı Kanun hükmünün cari olmamasında 
Nuri özsan arkadaşımızın işaret buyurduğu en
dişe yerindedir. Fakat 40 liralık 50 liralık bir 
kaymakamı durup dururken valiliğe tâyinine 
maddeten imkân yoktur. Çünkü dâhiliye teşki
lât kanununda taşra teşkilâtı tadat edilmiştir. 
Taşrada birinci derecede vali 2 nci muavini. 3 
ncü derecede kaymakam, emniyet müdürü, mek-
tupçular.. Kaymakamların sınıfı da dahiliye teş
kilât kanununda birinci sınıf, ikinci sınıf, üçün
cü sınıf olarak ayrı ayrı gösterilmiştir, birinci 
sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf kaymakamlar. 
Meslek dahilindeki karyerde bulunduğu derece
nin en yükseğine çıkmadan bir kaymakamın vali 
tâyin edilmesi elbette o dereceyi ihraz etmiş olan 
diğer meslektaşlarını rencide eder. Binaenaleyh. 
burada zapta geçen bu beyanlar ve Yüksek Ka
mutayın izhar edeceği hissiyat elbette ki Hükü
metin icra ve ittihaz edeceği bu gibi kararlarda 
kendisine bir direktif mahiyetinde telâkkisi müm
kündür. Ama kanun mutlaktır. 3556 sayılı Ka
nun hükümleri cari değildir denmektedir. Ar
kadaşlar, esasen bu 3656 nm altıncı maddesinde 
vardı. Vali tâyininde Hükümet zaten serbestti. 
Tahsile bakmaz, maaş derecesine bakmaz tâyin 
edebilirdi. Fakat meslek içindeki karyerden şim
diye kadar vali tâyini imkânı olmamıştır. Nite
kim son bir karar olarak vekil vali tâyini salâhi
yetini 70 lira asli maaşlı kaymakamlara hasret
miştir. Vali vekili olarak tâyini imkânı hâsıl 
olur. Vali vekili sıfatiyle çalışırken muvaffakiyet 
gösterdiği takdirde o zaman vali tâyini cihetine 
gidilmiştir. Tatbikat halen bu merkezdedir. 

Binaenaleyh gelişi güzel bir endişe yaratacağı 
'kanaatinde değilim. Bu itibarla maddenin kabu-
'ünde hiçbir mahzur yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞİRGÎL, 
(Zonguldak) — 3656 sayılı Kanunun vali tâyi
ninde nazara alınmaması hakkındaki kayıt Hü
kümet teklifinde mevcut değildir. Bunu Ko
misyon, Hükümete bir salâhiyet olarak vermiş
tir. Şurasını arzedeyim ki ; meslekteki hiyera-
şiyi bozabilecek ve meslekteki arkadaşlar ara-
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sıiKİa çalışma esasını zedeliyecek hiçbir kaydı 
İçişleri Bakanı asla kabul edemez. Binaenaleyh 
böyle bir şey asla varit değildir. Faka Komis
yonun Hükümette geniş bir salâhiyet olsun ; vali 
tâyininde Hükümeti -'5656 sayılı Kanunla takyit 
etmiyelim demesi karşısında bizim söyliyeceği-
miz hiçbir mütalâa yoktu. Tekrar edeyim ki, bu 
kayıt Hükümet tasarısında mevcut değildi. 
" NURİ ÖZSAN (Muğla) — Teminat yalnız 
İçişleri Bakanının şahsına ait kalmaktadır. Fa
kat kanuni bir mâni bulunmadıkça bu tehlike 
her zaman kendini gösterir. 

BAŞKAN — Yedinci madde hakkındaki gö
rüşme bitmiştir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) —• Bu madde hak
kında bir teklifim var. 

BAŞKAN — Teklifiniz okunacaktır. On
dan evvel (i ncı madde hakkındaki açık oyla
manın sonucunu arzedeyim : 

İl İdaresi Kanun tasarısının merkez kayma
kamlıkları teşkiline dair (i ncı maddesinin kaldı
rılması hakkındaki önergeye (180) oy verilmiş
tir. (101.) kabul ve (78) ret (1) çekinser var
dır. Muamele tamamdır. Önerge (101) oyla 
nazarı itibara alınmıştır. Binaenaleyh merkez 
kaymakamlıkları teşkilâtı kurulması hakkında 
(i ncı madde tayyedilmiştir. 

Cenap Aksu'nun önergesini oya sunmıyaca-
ğım. (î ncı madde hakkında, merkez ilçesi mev
zuu ha incinde Muzaffer Akalın bir önerge ver
miştir. 

MUZAFFKR AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, merkez ilçeleri teşkilâtı kurul
ması kabul buyurulmadı. Şimdi benini tekli
fim bu kararınıza mütearız bir teklif değildir. 
Ben kanunun bir boşluğunu doldurmak maksa-
diyle .iki hüküm tesisi için teklif ediyorum bi
risi. merkez ilçesi deyip duruyoruz. Fakat bu 
kanun içinde merkez ilçesini tarif eden bir hü
küm mevcut değildir. 

Ben, teklifimde diyorum ki, her ilin mer
kezi, kedisine bağlı köy ve bueaklariyle beraber 
bir ilce teşkil eder. 

İkinci fıkrasında da biraz evvel arzetmistim, 
esasen merkez ilçelerinde o ilçeye mahsus bir
çok teşkilât vardır jandarma ve saire £İbi ol-
mıyanlarm, vilâyetin teşkilâtı tarafından ifa 
edileceğine dair bir hüküm. 

Merkez ilçesinin ayrı ilce teşkilâtı kurulma-
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m iş olan hizmetleri il teşkilâtı tarafından gö
rülür diye, bir takrir takdim ediyorum. Kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF İYİDOĞAN 

(Kars) — Bu bir emri tabiîdir. Heyeti Muhte
rem enin kararma bağldır, kabul ederseniz biz 
de kabul ederiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 
İler ilin merkezi doğrudan doğruya kendi

sine bağlı bucak ve köylerle birlikte bir, ilçedir. 
Merkez ilçelerinde de ilce teşkilâtı krrulma-

sı esastır. 
Merkez ilçelerinin ayrı ilce teşkilâtımı bağ

lanmamış olan hizmetleri il teşkilâtı tarafından 
görülür. 

BAŞKAN — Bu önerge mahiyeti itibariyle, 
demin kabul olunan önerge ile reddohuıan al
tıncı maddenin nıahiyeten aynıdır. Binaenaleyh 
bunu oyunuza sunmıyacağım. Arkadaşımız di
lerse, ikinci görüşmede bir teklif yapabilirler. 
Bu görüşmede bunu oya sunmaya imkân yok
tur. Altıncı madde1 bu suretle ortadan kalk
mış oluyor, 7 nci madde de (> numarayı almış 
bulunuyor. 

Yeni altıncı, sabık yedinci madde hakkında 
söz Vasfi Cerger'indir. 

YASKİ (İERCER (Uri'a) — Deminki iza
hatımda arzettiğim üzere burada işaret edil
miş olan endişeyi ve kanunun tatbikatında her 
hangi bir tereddüdün önünü almak için bende
niz şöyle bir teklifte bulunacağım. 

70 lira maaş alan kaymakamlar vali vekâ
letim1 tâyin kılındıkları zaman aradaki maaş 
farkı tazminat olarak verilmektedir, bu ka
nun hükmü halen cari bulunmaktadır. Bina
enaleyh bu maddenin ikinci fıkrasına şu hü
küm eklenirse Nuri Özsan arkadaşımızın endi
şesi de ortadan kalkar. 

«Ancak meslek içinde bulunanlar hakkında 
;>907 sayılı Kanunun ikinci maddesi tatbik olu
nur. » 

Yani kanun hükmünü teyiden buraya da ko
yalım. (Ne lüzum var sesleri) Evet, zait oldu
ğunu bendeniz de izahatımda arzetnıiştim, fa-
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kat meslektaşlara bir teminat verme bakımın
dan ve tatbikatta tereddüde düşmemek irin lü
zumlu görüyorum. 

BAŞKAN — İki önerge vardır okulnvorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle yeni 

altıncı maddenin düzeltilmesi için Komisyona 
iadesi Mİ arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri Özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni altıncı maddedeki «ve Cumhurbaşkan-

nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini rica ede
rim. 

«Ancak meslek içinde bulunanlar hakkında 
U907 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü tat
bik olunur» 

Urfa Milletvekili 
Vasf'i Gerger 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni altıncı maddenin «ve Cumhurbaşkanı

nın tasdiki» kaydı zaittir. Kaldırılmasını dile
rim. 

Çankırı Milletvekili 
Zeki Roydemir 

(Xuri Özsan'in önergesi tekrar okunda). 
BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar, 

yani Komisyona gitmesini kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul olunmamıştır. 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al

nı ly ani ar... Alınmadı. 
(Çankırı Milletvekili (il. Zeki Soydemir'in 

önergesi tekrar okundu). 
'BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanla;-... Al-

mıyanlar... Alınmadı. 
Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

YEDİNCİ MADDE — Vali muavinleriyle 
hukuk işleri müdürleri il idare şube başkanları 
ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat 
müdürleri ve Hazine avukatları valilerin müta
lâası alınarak bakanlık veya tüzel kişiliği haiz 
genel müdürlüklerin teşkilât kanunlarındaki hü- • 
kümleıe göre tâyin edilirler. 

BAŞKAN —. Eymir. 
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AHMET EYMİR (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz Yüksek Meclis mesaisinde İç
işleri Komisyonunda vazifeliyim, iller Kanunu 
tasarısının Komisyonda müzakeresi esnasında 
bulundum. Tedvinindeki maksadın taraflısı ve 
öz kanatimle taraflısıyım. Fakat ; bâzı madde
lerde, bâzı hükümlerde naçiz fikirlerimi, naçiz 
mütalâalarımı arzettim ve bu hükümlerden bâ
zılarının tadilini, değiştirilmesini istedim ve 
söz hakkımı muhafaza edeceğimi Komisyon 
huzurunda söyledim. Komisyondan çıkan nihai 
şeklin daktilo edilmesi sırasında seçim bölgem
de bulunduğumdan ihtirazi kaydın imzamın üs
tüne konulmadığını gördüm. Yüksek huzu
runuzda bâzı maddelerde kısa kısa serde-
deeeğim mütalâaları, mülâhazaları mahfuz ol
ması tabiî bulunan bu hakkıma binaen arzedi-
yorum. 

Sekizinci maddede, her ilde bir hukuk işleri 
müdürlüğü teşkil olunuyor. Bendeniz buna 
mülki taksimatın, bugünkü durumu ve birçok il
lerin pek küçülmüş olması bakımından hepsinde 
bulunmasına lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Gönül : illerimizin kepsinde ve hattâ ibik
leri birbirine çok bağlanan bütçemizin, takati üs
tüne, kazalarımızda da ihdas edilmesini, bulun
masını ister. Belki bâzı hukukçu arkadaşlarımız 
bu vadide hukuk prensipleri bakımından cazip 
deliller, kuvvetli hukuk nazariyeleri serdedebi-
lirler, Çünkü mevzu zengindir. 

Arkadaşlar, bugünkü mülki taksimat - tâbiri 
mazur görünüz - bir acaiplik ifade eder vaziyer-
tedir.. illerin Anayasasındaki ve bu kanunun 
da kaidesini, ana direğini teşkil eden yetki ge
nişliği ve görev ayrılığı hükmünün amaçlarından 
birisi de bu «mniyeyi özel idarelerin finanse et
mesi maksadından doğar. Halbuki, civarında lü
zumundan fazla büyütülmüş ve yanı başında ka
dim olmasına ve vüsatini muhafaza etmesi lâ-
zımgelmesine rağmen halkın ekonomik ve iktisa
di münasebetleri hiç de nazara alınmıyarak son 
teşkilâttta küçültülmüş, özel idareleri sızlatılmış 
ve bir fayda sağlamıyacak hale gelmiş durumlar 
hâsıl olmuştur. 

Bu durumun en yakın zamanda ıslahı vo 
mülki taksimatın yeniden bir tetkika tâbi tutul
ması gerektir. O vakte kadar hukuk işleri teşki
lâtının bütün il adnn taşıyan yerlere teşmil edil
mesi doğru değildir ve aceledir. Bu, bir kaç bü
yük illere m akstır ve münhasır kalmalıdır. 
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Bu vadide fazla maruzatta bulunmuyorum. 

Maksadım Heyeti Aliyenizce pekâlâ bilinen şey
lerdir, benimki bir hatırlatmaktır. Her ile 
mektupçularm yerine biraz daha geniş yetki ile 
verilen vali muavinleri Hukuk ve Siyasal Bilgi
ler Okulu mezunlardından olacaklardır. Hukuk me
zunları adları üzerin,de hukuk adamlarıdır. Si
yasal Bilgiler Okulu mezunları da yalnız idare 
hukukunda değil, bütün hukuk ilminde kifayetli, 
kültürlü zatlardır. Vali; işlerinde, idaresinde 
hukuki bir güçlüğe uğrarsa kendi kültürüne, 
yardımcısının bilgisini de katarak bu işi pekâlâ 
başarabilir ve muhakkak başarır. Sayın Sözcü 
ve Komisyon belki noktai nazarıma iltihak bu
yururlar. Aksi takdirde karşılıklarını dinledik
ten, sonra önergemi Yüksek Başkanlığa sunaca
ğım. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Bu kanun hak
kındaki muhalefetin endişesini kanunun tümü 
üzerinde konuşurken Yüksek Kamutaya arzet-
miştim. Bu kanunla valilere verilen salâhiyet
ler bütün memurları bir baskı altında tutaca
ğını ve bir kışla inzibatı içerisinde onları emrine 
tâbi kılacağını ifade etmiştim. Cevap veren ar
kadaşlarım sümmet tedarik ve lâalettayin iddi
alardan ibaret olduğunu ve kanun maddesi 
göstermemi söylediler; işte o maddeler geldi. 
Bu maddeye göre il şube başkanlarının ve di
ğer isimleri tadat edilen yüksek memurların 
tâyini için evvelemirde valinin muvafakatinin 
alınması şart koşuluyor. 

Arkadaşlar, bir memur ki bütün evsafı haiz 
ve geçmişteki icraatiyle o hizmeti başarabile
cek bir durumda olduğunu tatbikatla ispat et
miştir liyakat ve kabiliyeti kabul ve takdir edi
lerek vilâyette vazife almasını ait olduğu Ba
kanlık ve Umum Müdürlük muvafık görmüş
tür. Fakat başarısı sabit böyle bir memurun 
vilâyete gönderilmesi ve vazife alması için 
behemahal validen de muvafakat isteniyor; 
niçin? Validen neden muvafakat almıyor? 
Eğer kanunlara göre tahsil derecesi, kıdemi ve 
sair bütün vasıfları haiz ve o işi yapabilmek 
kudretinde olduğunu Bakanlık ve umum mü
dür kabul ettikten sonra artık ayrıca bu şubet 

başkanlarının tâyini için valilerin muvafakat
lerinin şart koşulmasının tek mânası, bunları 
valilerin nüfuz ve hâkimiyeti altında tutmak
tır. Gene tümü üzerinde konuşurken arzetmiş-
tim bu takdirde ne olacaktır? Valinin muva-

. 1Ö49 6 : 4 
fakatini istihsal etmek ve kendisini valiye şi
rin göstermek mecburiyetinde olduğu için, bu 
muvafakati vermiş olan valiye karşı bidayeten 
bir minnet borcu altında kalacaktır. Valinin 
muvafakatiyle iş başına gelmiş olmasına göre bir 
müddet tecrübeden sonra her türlü emrine ka
yıtsız şartsız itaat etmediğini görürse veyahut 
da hoşuna gitmezse bunu alın diyebilecektir. 
Şu halde kendi maiyetindeki memurlar üzerin
de mühim tesiri ve otoritesi bulunması icabe-
den bir şube âmiri valinin mutlak emri altında 
kalmış olacaktır. Halbuki vilâyet idaresinde 
vali lâyüsel değildir. Bir idare sisteminde kar
şılıklı murakabenin de mevcuidyeti lâzımdır. 

Bu murakabe de şube âmirleri vasıtasiyle 
temin olunabilir. Bir şube başkanı valiye karşı 
fikirlerini serbestçe söyliyebilmeli ve icabında 
kabul ettirebilmelidir. Daha aşağıdaki madde
lerde de bu aksaklıkları izah edeceğim. Fakat 
burada valinin mütalâası alınmasının makbul 
bir mucip sebebini göremiyorum. Bunun yegâ
ne mucip sebebi şube başkanları üzerinde bir 
otorite yaratmak ve valiyi son söz sahibi kıl
maktan başka bir şey değildir. 

Efendim, niçin bu kadar endişe gösteriyor
sunuz? Hiç mi valilere yetki vermiyelim? diyen 
arkadaşlar var. Hakikaten valilere bâzı lüzum
lu yetki vermek zarureti hâsıl olacaktır. Eğer 
)u kanun önümüzde normal ve dedikodusu/-
'r seçim yapıldıktan sonra, seçim işlerinde hiç
bir suretle idari tesir ve hilenin olmıyacağı 
kanaati milletin kalbinde yerleştikten sonra 
getirmiş olsaydınız bu kadar endişeye mahal 
kalmazdı. 

Fakat seçimlerin arifesinde ve ortada bir 
sebep de yokken valilere bu şekilde geniş bir 
yetki vermek yolundaki hareket ve istical hak
lı olarak üzüntü ve endişe vericidir. 

Binaenaleyh, buradaki «Valinin mütalâası 
alınması» kaydının maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bir de önerge veriyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKAN r EMİK ERİŞİRdİL 
(Zonguldak) —• Arkadaşlar, Nuri Özsan arka
daşımız bu madde ile valilere memurları tesir 
altında bırakan gerçekten salâhiyet verilecek 
ve binaenaleyh valilerin şube başkanları üze
rinde otoritesi artırılacak kanaatindedir. 

Halbuki mesele böyle değildir; bir kere tâ
yinde valilerin muvafakati alınacak diyelim, 
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yani Millî Eğitim Bakanığı Eğitim Müdürünün 
tâyininde valinin muvafakatini alacak, ve tâ
yin edecek, asla böyle bir hüküm yoktur. İs
timzaç edecek, yani ben şu zatı senin eline Mil-
yani Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müdürünün 
olarak tâyin ediyorum mütalâan ne dir? diye
cek. 

Bu usul halen İçişleri Bakanlığında mev
cuttur. Bir mektupçu tâyin edilirken, bir emni
yet müdürü tâyin edilirken validen sorulur. 
Biz filânı emniyet müdürü olarak tâyin ediyo
ruz, mütalâan ne dir diye. Biz bununla muva
fakat istemiyoruz bu vilâyette ifayı vazife et
mesine mâni katî bir sebep var mı? diye soru
yoruz. 

Arkadaşlar; içişleri Bakanlığı bundan çok 
faide görmüştür. Bakınız benim Bakanlığım za
manında olan bir vaziyeti size nakledeyim. 

Bir Emniyet Müdürünü bir vilâyete tâyin 
etmeye karar verdim, valiye usulen istimzaçta 
bulundum, falanı senin vilâyetine emniyet mü
dürü olarak tâyin etmek istiyorum, mütalâan 
no dir? Dedim. Vali cevap verdi; emniyet mü
dürü olarak tâyin etmek istediğiniz zatın, ilde, 
şu işten dolayı bir vakası geçmiştir, tâyin edil
diği takdirde, kendisinin burada vazife ifa et
mesi güç olur. Binaenaleyh bu zatı tâyin etme
yin. Bu. cevaptan, İçişleri Bakanı olarak çok 
faydalandım. 

İçişleri Bakanlığı, bu cevaba rağmen, ernifU 
yet müdürünü tâyin edebilirdi. Vali, bu zat hak
kında bu şekilde bir cevap verdi diye İçişleri 
Bakanlığı, emniyet müdürünü tâyin etmekten 
kendini çekemezdi. İsterse, senin söylediğin se
bep asla varit değildir, diyebilirim ve emniyet 
müdürümü tâyin ederim. Şu var ki bu mütalâ
ayı almakta ben, İçişleri. Bakam olmak sıfatiy-
le, fayda görüyorum. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Hiç. faydası yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERiŞİRGÎL 

(Devamla) — Bu kanunun memurlar üzerinde 
bir tesir yapmakta olduğu hakkında şüphe uya
nabileceğim bu kanunun heyeti umumiyesiniıı 
görüşülmesi zamanında muttali oldum; daha 
evvel böyle bir şey asla hatırıma gelmemişti 
samimî olarak Yüksek Meclisi temin ediyorum ki, 
bu kanuna memurlar üzerinde tesir kanunu deni
leceğini kanun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
sırasında muttaliğ oldum. Arkadaşlar bu kanun-
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la istihdaf edilen maksat, bürokrasiyi kaldırmak, 
işleri kolaylaştırmak, halkın hakiki ihtiyacının 
bir an evvel hallinde karar alınıp yapmaktır.. 

Diğer taraftan bir noktayı daha arzetmek is
terim. 

Vilâyetlerdeki, daire başkanlarının hakikaten 
kuvvetli olması lâzımdır. Hakikaten valiyi kendi 
sahalarında tenvir etmesi ve aydınlatması lâznn-
dır. Ve o noktada Emin Soysal ile tamamen bi
rim ve vali hiçbir zaman, hiçbir adamı daire baş
kanının inhası olmadıkça ne tahvil edebilecektir, 
ne de salâhiyeti dâhilinde tâyin edebilecektir. Ni
tekim Bakan da ait olduğu dairenin reyi olma
dıkça, kendiliğinden, kanunen kendine verilmiş 
olan salâhiyet dışında pek emir vermez. Onun 
için arkadaşlar, bu kanunun halkın ihtiyacını 
tatmin bakımından, noksanları varsa onları müta
lâa edelim. Çok rica ederim, iller Kanununun 
siyasi bir kanun telâkkisi ve politik bir kanun 
telâkkisi fikrini de unutalım. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Arkadaşlar, Sa
yın Bakan izahlarda bulundular. Mütalâa alınmak 
kaydı Hükümet tasarısında da 9 ncu madde olarak 
vardı. Komisyonda uzun münakaşalardan sonra, 
aynı kaydı muhafaza etti. Mütalâa muvafakat 
değildir, kelimeler üzerinde hassasiyetle dur
mak lâzımdır. Bu, mütalâadır, istimzaçtır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Tahtından «mu
vafakat» çıkar. 

SAİT KOKSAL (Devamla) — Tahtında mu
vafakat çıkmaz. 

Muvafakat demek; isterim veya istemem, de
mektir. Halbuki burada maksat, mütalâa almak
tır. Bunun da hakiki mesnedi, 13 ncü maddedeki, 
valinin hukuki hüviyetinin iycabıdır. Bakınız o 
maddenin birinci fıkrasında ne diyor. «Vali ilde 
Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.» 

Aynı maddenin (A) fıkrasında da şöyle di
yor. «Valiler ilin genel durumundan her Bakana 
karşı sorumludur». Şimdi ilin genel idaresinden 
sorumlu bir insanın vilâyetine göndereceğimiz 
bir veteriner müdürünü, bir tarım müdürünü, 
sağlık müdürünü Bakanlar valiye bu müdürü 
sana gönderelim mi? Derse siz bunda fayda mü
talâa etmez misiniz? Bu, bir valinin hukuki sta
tüsünün tabiî bir neticesi olarak hem zaruri, 
hem de istenilen adamın faydasınadır. 

Onun için eğer valinin hakiki bir vali olma
sını istiyorsak, il genel idaresinden onu mesul 
tutacak isek lütfedip de şu adamı sana gön-
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dereyim mi: Ne dersin diye kendisinden sora
lım. Bundan şu .faydalar da doğabilir: O mü
dürle vali, başka bir ilde beraberce çalışmış 
ve tanımış olabilir; yakınındeki bir vilâyetten 
sesini işitmiş olabilir, şu veya bu durumuna 
muttali olabilir. Belki bunlar suç. da teşkil etmi-
yebilir fakat o ilin umumi idaresini felce uğ
ratabilir vali, bildiği için mütalâasını Bakana 
arzeder Bakan da kabul etmiyebilir tâyin edece
ğim der ve tâyin eder. Zaten yetkisi dahilin
dedir. Bunun başka bir faydası daha vardır 
istimzaç, voliyle «elen bir adanı için vali, 
sümmettedarik sebeplerle bunu buradan alın, 
diyemez. Kendisi almıştır alın derken mucip se
beplerini de sarih olarak göstermek mecburiye
tindedir. Bu, memurun aleyhine değildir, lehi
ne bir netice tevlit eder. Kaldı ki, arkadaşlar, 
ildeki müdürlerin seçimle ne alâkası olabilir 
izah etsinler. Valiye sorularak tâyin edilmiş bir 
müdürle sorulmadan tâyin edilmiş bir müdürün 
seçimde, valiye ne gibi bir zararı veya ne gibi 
bir faydası olabilir. Yapmasınlar böyle tahdit
leri... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Elendim geçen
de tümünün müzakeresinde arzettiğim gibi il 
idare başkanlığının tâyinini yaparken valinin 
mütalâasının alınması hususunda Sayın İçişleri 
Bakanının ve Sait Goksal arkadaşımızın müta
lâaları beııdenizce realiteye pek uymuyor. Bir 
arkadaşımızın buyurduğu gibi (Valinin müta
lâası alınır) tâbiri içinde «muvafakati alınır» 
sözü ve hükmü zımnen vardır ve bugün kısmen 
de öyle gitmektedir. Arzetmiştim ki, illerde 
valileri kim kontrol edecek? Mülkiye müfettiş
leri mi, bu asla bunun için kâfi değildir de
miştim. Valinin ve Bakanın işin içinden kon
trolörü daire müdürleridir. 

içişleri Bakanının buyurdukları gibi, daire 
müdürlerinin kuvvetli olmaları lâzımdır. Bunu 
diğer münasebetlerle her vakit söylüyorum ama 
şimdi bayındırlık müdürü tâyin edilirken Ba
yındırlık Bakanı valinin muvafakatini alacak... 
Vali nafıa işinden anlamıyabilir.-Muhakkak mü
hendis değildir ya. Millî Eğitim Bakam sora-
cakı hakikatte meslek bakımından kuvvetli olan 
bir maarifçi, şu veya bu dedikodularla vali 
tarafından hayır denebilir. 

Bu mütalâa, bu neviden bir mütalâadır ama 
pek faydalı bir şey olmaz. Ayrıca bunu ileri
sine muvafakat edildiği takdirde valiler kendi 
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istedikleri daire müdürlerini vilâyete getirdik
leri takdirde olabilir ki, işleri şu veya bu şekil
de kötüye götürebilirler. Bunun misallerini 
görmüşüzdür ve görmekteyiz, vilâyetlerde Dev
letin asıl işlerinin başında teknik âmirleri olan 
daire müdürlerinin hakikaten valinin mütalâa-
siyle tâyin edilmeleri beııdenizce doğru değil
dir. Ama oraya tâyin edildikten sonra çalış
mıyormuş, uygunsuzluklar yapıyormuş, onu vali 
bildirebilir. Mütalâası alındığı zaman memurun 
lehine bir hüküm çıkarmaya kalkıyoruz. 

Hiç ona ihtiyaç yoktur. Vekil ile ait ihtiyaç
ları, aldıkları malûmatla, verilen raporlar dola-
yı.siyle birbir, tesbit eder. Oraya lâyık gördüğü 
bir müdürü tâyin eder ve o ila gider. Müdür 
orada kendi sahasındaki çalışmalarında, kanun 
dairesinde, vali ile irtibatta bulunur. Bu iti 
barla valilerin mütalâa ve muvafakatinin alma 
rak daire müdürü tâyin edilmesi fikrinden vaz 
geçelim. Vali nihayet gökten inmiş değildir, o da 
bir insandır, onun da kontrol edilecek, tenkr. 
edilecek tarafları vardır. Valinin salâhiyetin! 
artırıyoruz diye işlerde teknik elamanlar mutlak 
surette onun rey ve arzusu hilâfına hareket ct-
miyecek, kendi arzusuna ix'6vv işi yürütmek için 
mütalâası alınacak demektir. Bu bakımdan ben
deniz bu noktanın aleyhindeyim. Vali, vilâyeti;1. 
iç işlerini kontrol edecek daire müdürleridir. 
Bu motifi kaybetmediğimiz takdirde burada 
t mütalâa) kelimesine beııdenizce lüzum yoktur. 

Bu maddede hukuk işleri müdürlükleri var
dır. Her vilâyete bir hukuk işleri müdürü tâyin 
ediyoruz. Bu kadro da fazla, 'üzüm yok. G3 vilâ
yete yeniden f>0 - (K) hukuk işleri müdürü tâyin 
edeceğiz. Dar bütçe içinde biz daha, mütemadi
yen memur artırmaya çalışıyoruz. Bütçe müza
kerelerinde hepimiz çırpını]) duruyoruz. Parav; 
bulmakta sıkıntılar çekiyoruz, Maliye Bakanı 
ıştıra]) içinde kıvranıyor, bütçe açığımız var di
yor. Ama biz her teşkilât kanunu getirdikçe yi 
ı-ini bularak, ustalıkla birkaç memur ekliyoruz. 

Arkadaşlar bunun sonu gelmez. Vali hukuk 
işleri müdürünün vazifesi nedir .' 

Vilâyetlerin bir kısmında görüyoruz, daire' 
müdürleri, diğer zevat, hukuktan anlıyaıı birçok 
zevat vardır, icabederse vali bunlarla istişare 
edebilir, zaten vali tâyin ettiğimiz adamın hu
kuk işleri müdürü kadar işlere vâkıf olması lâ 
zımgelir. Bütün vilâyetlere birer hukuk işler; 
müdürü bulacağız, her birini 70 - SO lira, 100 
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lira maaşla tâyin edeceğiz bir sürü masraf. Bu
nun sonu gelmez arkadaşlar. 

NUEl ÖZSAN (Muğla) — Efendim; Sait 
Koksal arkadaşımız, müdürlerin seçim üzerinde 
ne gibi, ne şekilde tesirleri olabileceği hakkın
da bir. misal vermemi istediler. Kendilerine can
lı bir misal vereyim. 

Bir kazamızda bir kaymakam mevcuttu, bu, 
kaymakam, âdeta hastalık derecesinde demok
rat düşmanı idi. Bu hissini söylemekten hiç 
çekinmezdi. Çok defa, her yerde, bir Demok
ratı Partiden istifa ettirdiğim zaman, bir gâvuru 
islâm etmiş kadar haz duyuyorum, derdi. 

D. Partiyi teşkil ettikten sonra bana da düş
man oldu. Yalnız bana değil, bütün aileme düş
man oldu. İl seçimini kazandıktan sonra, âdeta 
diş biledi, onun bulunduğu îsâzacta kardeşim 
öğretmendi, 18 - 19 senelik öğretmenlik hizmeti 
vardı, sırf demokratlara karşı duyduğu gayz 
dolayısiyle vilâyete jurnal ediyor, bu , filânın 
kardeşidir ve seçimlere müessir olmuştur, yerini 
değiştirmek lâzımdır diyor. Bunu sırf iz 'aç et
mek için yapmaktadır. Valiyi ikna ediyor, vali 
Millî Eğitim müdürünü çağırıyor, filân öğret
meni falan yere kaldıracaksın, diye emir veri
yor. Millî Eğitim müdürü, efendim diyor,, bu, 
kıymetli ve çalışkan bir elemanımızdır ve bu 
gibi işlere katiyen müdahalesi olmadığını tah
kikatla tesbit ettik. Fakat vali ısrar edince, 
nakil cetveline ithal edilerek Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderiliyor. Fakat şayanı şükrandır 
ki, Millî Eğitim Bakanlığı «Bu gibi sebeplerden 
dolayı bir öğretmenin yeri değiştirilemez, se
çimlere müdahale suçtur, mahkemeye verirsiniz, 
eğer bu suçu işlemişse mahkûm olur» diyor, 
ve vâki teklifi reddediyor. Fakat tahvil teklifi
ne muttali olan kardeşim müteessir oluyor ve 
istifa ediyor. 18 - 19 senelik emeğini feda edi
yor. Şimdi bu şekilde bir memurun yerinin de
ğiştirilmesi ve onun üzerine bütün hayatını alt 
üst edecek şekilde bir kazadan öbür kazaya 
atılması korkusu memuru hürriyetsiz hale geti
recek,. muhalefet üzerinde baskı yapmak emrini 
yerine getirmekte alet edecektir. Bunun seçim
ler üzerinde bir tesiri yoktur diye iddia etmek 
için iktadar sandalyesinde bulunmak lâzımdır. 
Bunun tesirini muhalefet safında acısını çeken
ler bilir: 
: BAŞKAN — Mitat Şakir Altan. 

. 1949 O : 4 
••• MÎTAT ŞAKİR ALTAN (Koıiya) — Muh
terem arkadaşlar; bendeniz söz almak niye
tinde değildim. Yalnız bâzı mütalâalar dinle
dim. Valilere verilmek istenen salâhiyetler do
layısiyle bu maddenin ihtiva ettiği hüküm üze
rinde bilhassa seçim emniyeti bahsinde sayın 
arkadaşım Nuri özsan durdular. Biz seçim
leri halkla mı yapacağız, yoksa memurlarla, 
müdiranla mı? 

ÂHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Memurla yapacaksınız? 

MtTAT ŞAKİR ALTAN (Devamla) — Bu 
şu demektir; biz halka dayanan demokrasinin 
mükemmeliyetine inanmıyoruz; bir Tuba ağacı 
gibi bizim demokrasimiz tersinden mütalâa edil
sin ve böyle noktai nazarlar ileriye sürülsün. 

Bu, bendenizce Türk halkının, milletinin 
anlayışına itimatsızlıktır. Valilerin, beraberin
de çalışacak arkadaşlar hakkında mütalâa be
yan etmeleri ne seçim emniyetini ihlal eder ne 
de sağlar. Güvenilecek şey halkı» fikir kame
tidir. Vatandaşın şahsiyeti bu işin kâfi temi
nâtıdır. 

Demokrasiyi tersinden mütalâa ederek seçi
mi memurlarla yapıyoruz gibi bir manzara ver
mek ve o şekilde bu milletin mevcudiyet ve hü
viyetini teşhir etmek doğru'değildir. Biz mil
letin ruhundaki asalete ve irfanına; ve demok
rasiyi halkla yapabileceğimize inanmalıyız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
StNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; şu kürsüden aşağı yukarı 10 sene
dir. idare âmirlerine lâzımgelen salâhiyeti ver
mediğimizden şikâyetçi olan bir arkadaşınız ol
duğumu bilirsiniz. 

Arkadaşlar; şimdi bitaraf olarak konuşaca
ğım. 

Seçim meselesi ayrı bir iştir. Fakat yalnız 
vilâyetlerde bir valinin, Devletin ve Hükümetin 
reisi olduğunu kabul edersek; onu aynen bir 
vilâyetin içerisinde bir Başbakan makamında 
telâkki edersek, Başbakan nasıl kendi kabinesi
ne al ıcağı insanları kendisi seçiyorsa, - hepimi
zin gönlü istiyor, biz de vekil olsak, diyoruz, 
ama o olmuyor, tabiî istiyoruz, otomobil var, se
yahat var, fena bir iş değil, gözüne bakıyoruz 
ama olmıyor - valinin de öyle olması lâzımğe-
lir. Çünkü vali bir defa Devlete, Hükümete ve 
millete karşı mesuldür. Bugüne kadar böyle 
değildi. Çünkü 30 senedir hepimiz vaziyeti yakın-
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dan biliyoruz. Bu memlekette bundan sonra 
valinin ne alacağını düşünmemiz lâzımdaı. Ar
tık demokrasi sistemine girdikten sonra, *-r va
linin bir memleketin mukadderatını o muzuna 
aldıktan sonra şunun bunun keyfine hizmet 
edecek bir insan olmasını ben tasavvur edemi
yorum. Onun için valiye lâzımgelen salâhiyeti 
vermeliyiz. Bugün 63 vilâyetin hepsinde de 
vali vardır. Bunların hepsi de hakiki vali midir? 
Değildir... Çünkü toprak Ofisten yarım kilo 
buğday almıya salâhiyeti olmıyan, Ormanı İda
resinden bir tahtayı ajamıyan bir valiyi ben 
neyapayım? Ben şimdi öyle bir vali istiyorum 
ki; salahiyetli olsun, iş yapsın hem millete hem 
Hükümete karşı da mesul olsun. 

Arkadaşlar; ben deminki maddenin de aleyh
tarı idim fakat sesimi çıkartmadım. Bakdım ki, 
iş siyasete, seçim işine gidiyor söz almak mecbu
riyetinde kaldım. 

Geçen seçimde ben Adana'da idim val? Akif 
Bey de orada idi sandığın yanma bile sol; almak 
mümkün olmadı. 

Arkadaşlar; bu millet hakkını kimseye ver
mez. Buna emin olmak lâzımgelir. Türk mil
leti hakikaten olgundur. Onun için benim, ken
di hesabıma hiç tereddüde ihtiyaç yoktur. Se
çimlere fesat karıştırılmaması için hepimiz el
birliğiyle çalışarak Seçim Kanununu arzu etti
ğimiz şekilde yaparsak, partiler için değil, mil
let için kanun yapacak olursak hiç şüphesiz mil
lete de hizmet etmiş oluruz. 

Şimdi memleketin valilerine salâhiyet verir
ken ben sayın Hükümetten rica ederim, bu sa
lâhiyeti alan valilerden onu kötüye kullanan
larını müeyyidesiz bırakmıyalnn, onlar için ga-
eyt kuvvetli müeyyideler koyalım, eğer vali sa
lâhiyetini kötüye kullanırsa, bir maarif müdü
rünü haksız yerinden oynatmak isıeterse, bir 
nafia müdürünü, yerinden oynatmak isterse, 
yahut seçimi tehlikeye sokmak isterse onu yal
nız mesulsün demekle kalmamalıdır. 

Ben kendi payıma bunun için gayet ağır 
müeyyideler koymak lâzımdır kanaatindeyim. 

Bir yere bir vali tâyin ettik mi o tam vali 
olmalıdır, hattâ oraya tâyin edeceğimiz kuman
danları bile onun emrine vermelidir. Çünki va
li nasıl nafia müdürünün âmiri ise, maarif mü
dürünün âmiri ise Millî Müdafaa Bakanının 
oraya tâyin edeceği kumandanın da âmiri ol
malıdır. Yani Türk Devletini ve Türk Milletini 
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1 bir birlik halinde tekevvün ettirmek istiyorsak 

buna lüzum vardır. Nafia Müdürü Bakanına 
bağlı, Maarif Müdürü müstakil hareket ederse, 
no olur böyle bir vilâyette. Bir jandarma nefe
rini karakoldan karakola nakil salâhiyetini da
hi haiz olmıyan bir vali ne demektir... Buna 
idare denmez arkadaşlar. Böyle bir validen ne 

I bekliyebiliriz? îşto memleketin bugünkü geliş-
i mep/ndeki gecikme bu yüzden olmuştur. Vali-
j yo salâhiyet vermemekten olmuştur. Tamamiy-
j le bitaraf konuşuyorum, ne Halk Partisinden 
I bir şey bckliyerek, ne Demokrat Partiden bir 
i şey umarak konuşuyor değilim. Bu milletin iş

lerini tezclden düzeltmek için başka çare yok
tur arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

I Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Kize) — Efen--
i dim; böyle memleketin parçalarını idare eden 
j valilere itimatsızlığa, yahut bâzı endişelerin te-
j vellüdüne mahal olmasa gerek. Bir kere Mee-
I lis var. Burada jandarma ve polis için ne ka

dar mücadeleler -olduğunu üç seneden beri gö
rüyoruz. 

Sonra seçimler neticesinde buraya gelecek 
olan ve adını, muvafık, Hükümetçi koyacağı
mız adamların içinden neler çıkacaktır. Bili
yorsunuz ki muhalefet partisi de ondan çıktı. 

Vali maiyetindeki adamlarınki o adam en-
depadandıv, onların intihabında valinin hüsnü-
rızası olmasın. Bundan beklenen ne dir? Kont
rol ve mukabil kontrol. Arkadaşlar bu casus
luk teşkilâtı gibi bir şey. Bu, bugün en fena 

I idare edilen memleketlerde tatbik olunan bir 
usuldür. Biz şimdi mesuliyet tahmil ederek ge
niş salâhiyet veriyoruz ve bu suretle fena veya 
iyi idareyi kökünden yakalamak istiyoruz. Çok 
şüpheii bir yerde zaten yaşanamaz, bu kadar 
ad' aıi itimat içinde zaten oturulamaz ve iş gö
rülemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Önergeleri 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu maddedeki «Valilerin mütalâası alınarak» 

hükmünün çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Muğla Milletvekili 

Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddeden il idare şube başkanları-

I mn valilerin mütalâası alınarak tâyin edilmesi 
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hususunun çıkarılmasının oya konmasını tek
lif ve rica «derim: 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — îkisi -aynı mânadadır. (Vali
lerin mütalâası alınarak) kısmımın çıkarılması 
teklif ediliyor. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Benim tekli
fim yalnız il idare başkanları içindir, ayrıdır. 

BAŞKAN — O halde ayrı ayrı reye koya
cağım. 

önergeleri tekrar okutup oyunuza sımaca-
ğım. 

(Nuri özsan (Muğla) nm önergesi tekrar 
okundu) 

• BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Emin Soysal (Maraş) m önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Et miy enler.. Madde kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Yetiştirme ve ik
mal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği 
haiz genel müdürlüklere bağlı olup il içinde 
birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, 
fen ve uzmanlık kadrolarına dâhil görevler- i 
den: i 

A) îlce idare şube başkanı sıfatını haiz 
olanlarla il merkezinde Devlet gelir giderleri
nin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve 
idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, 
nakit muhasipleri ve lise ve derecesindeki okul 
müdür ve öğretmenleri «Hastaneler mütehas
sısları» Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz 
genel müdürlükler tarafından tâyin edilirler. 

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar 
Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel mü
dürlükler tarafından valilik emrine verilerek 
il idare şube başkanının inhası üzerine valiler 
tarafından tâyin olunurlar. 

Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memur
ların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvil
leri mensup olduğu il idare şube başkanlarının 
inhası üzerine valiler tarafından icra edilmek
le beraber mensup oldukları bakanlıklar veya 
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genel müdürlüklere sebepleriyle bei'aber bildi
rilir. 

Yukacdu (A, B) fıkraları httrieande kalan 
M merkez teşkilâtına bağlı memurlar ilgili ida
re şube başkanlarının inhası ile valiler tarafın
dan tâyin, nakil ve tahvil "olunurlar. 

Tayin, nakîl ve tahviller için gereken yol
luk ödenekleri bütçe yüı başmda ilgili bakan
lık veya genel müdürlüklerçe valiler emrine 
gönderilir. 

EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) — Ko
misyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen

dim ; bu maddede il merkez teşkilâtına bağlı 
memurların valilerce tâyin, tahvil ve nakilleri 
yazılı bulunmaktadır. 

4 ncü maddeye Adalet Komisyonunun tek
lifi üzerine, ikinci fıkra olarak (Hâkimler ka
nuna tâbi hâkimler ile adalet memurları bu 
madde hükmünden müstesna) bir fıkra ilâve 
edildi. Müstesna hükmü bu maddede cari mi
dir? Bunu Komisyonun aydınlatmasını rica 
ediyorum. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Adliye memurini taliye-
sinin tâyini hususi nizamnemelere tâbidir ve hü
küm mevcuttur. Bunların tâyinleri, tahvilleri 
valiliğin tasvibi ile olur. 

BAŞKAN — (Hüseyin Ulusoy'a) Size söz 
vereceğim. Vakit dardır. Söyliyecekleriniz uzun 
mu? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Biraz uzun
ca. 

BAŞKAN — Efendim; daha dört arkadaş 
söz almıştır; Hüseyin Ulusoy, Emin Soysal, Re
şit Tarakçıoğlu, Gündüza'lp. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Benim söyliyeceklerim çok kısa olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 

— Benim temas edeceğim nokta, bu madde ile 
bundan evvel geçmiş olan üçüncü madde ara
sında tenazuru temindir. 

Üçüncü maddede mevzuubahis olan teşkilâ
tın illerde, il genel idaresini ilgilendiren teşki
lât olduğunu demin, bir soru üzerine açıklamış 
bulundular. Bu, kabul edilmişti. 

Şimdi, burada il teşkilâtına dâhil olan me
me murların tâyin şekilleri tesbit ediliyor. Bura-
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da'ki mutlak hükümlere göre il genel teşkilâtına 
dâhil olmıyan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ve 
sairenin, il genel idaresiyle ilgili olmıyan teşki
lât memurlarının da, valiler veya kaymakamlar 
tarafından, buradaki esaslara göre, tâyin edile
cekleri gibi bir mâna çıkıyor. Böyle bir iltibası 
önlemek için sayın komisyon hu maddenin ba
şına «il genel idare teşkilâtının» diye yazarak 
açıklaması muvafık olmaz mı? 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKlF 
EYÎDOĞAN (Kars) — «îl genel idare teşkilâ-
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tının yetiştirme ve ikmal kaynakları» diyebili
riz, zaten buyurdukları maksadımızın haricin-; 
ded,ir. 

BAŞKAN — Komisyon hunu kabul ediyor. 
Bu ilâveyi yapıyoruz. 

Başka söz istiyen arkadaşlar. Hüseyin Ulu-
soy, Tarakçıoğlu, Emin Soysaladır. 

Saat 20 ye gelmiştir. Yarın saat 10 da top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

DÜZELTÎŞLER 

Bu tutanak dergisine bağlı 280 sayılı basnıayazıda aşağıdaki düzeltirler yapılacaktır 

Sayfa Satır Yan!L* Doğru 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

15 
15 
15 

3 
21 
21 

1 
2 
3 

10 
31 
33 
36 
37 

11 
16 
16 

devletler 
•mutaleasında 
bakanı 
ii 
üi 
kogre 
Birleşik 
( i ) 
( " ) 
Birleşik 

davetler 
mütalâaları da 
başkanı 
II 
III 
kongre 
Birleşmiş 
d ) 
( T l ) 
Birleşmiş 

Milletler ("î̂ nel Sekreter- Milletler fîenel Sekreteri 
leri 
Devletlerin 
Kaldonya 
Suriname 

Devletin 
Kaledonya 
Surmam 

Bu basmayazıda geçen işbu kelimeler Bu olarak okunacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet'Meclisi Hesaplarını İncele ne Komisyorm üyelerine Ankara dışında ya
pacakları incelemeler için ikamet yevmiyesi verilmesi hakkındaki Kanun tasarısına verilen 

, oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur) 

* 'VVİ' ;•':.•' t' « 

• • . • ' • ' ) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Vje?iroğha 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
tbrahim Raıif Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgün 
îhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTAIYAJ İ 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor J 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabcyoğlu 
Esat Altan • 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi, Çjurcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Jf̂ eşit Bozüyük ;;, 

Üye sayısı : 4ö5 
Oy verenler ; 225 

Kabul edenler 225 
Reddedenler : 0 

Çekinserler 0 ' > 
Oya katılmıyanlar 226 

Açık Milletvekillikleri : 14 
• ••• • • ' ı 

[Kdbyl edenler] 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU 

Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bıik 
A?iz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yıİmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

} • - • • • 

ÇANKIRI 
ftrVÂkif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Rdi^Alpsar i 
NTaim Atalay -
Hasene Ilffaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Feyzii Kalfagil 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

0LAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
ıVtesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
TsrfıAil.Bnbnnrvı;'.; 
Ahmed Ulus 
Fikret Tözatlı 
Dr. Galir» K. Zni.m.oplv 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varım»! 

HATAY 
01. Eynp Durukan 

Suphi Bedir Uluç 
Rasftn Yurdman 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Ali Rıza Arı 
Gl Rpfet Bele 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sami Gülcöoğlu 
Atıf tnan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
nasan Âli Yüool 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğnn 
Dr. Esad Oktny 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sünnpn 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkari 
Fethi Mağara 
ÂdilTokozlü 



Baki Tümtürk 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Züiıtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğhı 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
AhmefFaik Abas*yenık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Ak«u 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
M i tat Şakir Altau 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asını Gündüz 
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Mcınduh IsparUUıgü 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Esat, Doğan 
Atıf Esenbeî 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunk&l 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bay izi t 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 

Abdullah Yayeıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUÖLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
TTaliH Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
Şükrü Süer 

ÖRDÜ 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 

. 1M9 0 : 4 
Amiral II . G£fe<ial*y 
Arif Hikmet Onat 
Bar.. Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Ilamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Yakııp Kalgay 
Ömer Karataş .» 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Törüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

StîRD 
Etem îzzet Ben ire 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cerdet Kerim ln«**»dayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Mnttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
t(*mail MehmeH Ujrnr 
Şakir Un»;, 

TEKÎRDAG 
Emin Ataç 

2%a Ersin Cazafrafk 
Ekısem Bekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazını Poroy 
Refik Ahmet Seveujril 

TRABZON 
Danış Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin 'Şehir Sılan 
Mahmut Wam 

URFA 
Osman Ağan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar. 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Krbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Derrin 
ismail Ergener 
Emin Erifirgil 
A-hönet Gü*ıe4 
i^abri Koçer 
Orhan Scyfî .Orhon 

/Oya hahlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin I;âçin 
Kemal ö/çoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 

Halid Bayrak (î. Ü.) 
( t ) 

AMASYA 
Esad üras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkermau 
M ebru re Aksoloy 
Falih R, Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş 

Cevdet Gölet 
îsmet înönü (Cumhur 
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmot Hânı it Sel^il 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1.) 

Tayfur Sökmen 

AYDİN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpraan 
Uitat Aydın 
i >r. Mazhar Germen 
\'uri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
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Orgl. tzaeddhı Çalitfbu 
do 
Süreyya örgeavren 
Orgl. Kâzıst Q«aip 

BİLECİK 
Memduh Şau&et Eseudal 
Dr. Muhlis- Sunear (!.)> 

BÖWK)L 
Tahsin Banguoğlu 
(B,akaa-> 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adai 
Hasan» Cemâl Ç*mfrel 
Hıfzırrahman R. öymeı 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıl Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi G-erô ker 
(I.) 
Oemü öz 
Muhittin Baha Par» 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Raresioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENtZLt 
Reşad Ayduıh 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 

Kemal Cemal öneel 
Dr. Behçet Ur 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

i Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak 

i ihsan fiâmid Tigrel 
EDİRNE 

! Mehmet E. Ag&oğulları 
• Fethi fîriiitçag 

ELAZIĞ 
; Fahri ffarakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

1 Sabit Sağwftflaa 
ERZURUM 

Eyüp Sabri AkgöL 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursutıoğlu 
Münir IIüsrevf O ol e 
a.) 
Şakir lbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
tara a il Hakkı ÇeviJ 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potnağlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytimoğlu 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Sait Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Folııni Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (t.) 
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İÇEL 

Haydar Adlan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Banna-aattoğl-u 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal TuraB-

İSTANBUL 
Dr. Adnan A<$r*ar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
MekkiHükmet Gelenbeğ 
Osma© Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
HüaeyiaCahit Yalçın 
Senöri Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran öre 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik S eler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Dr. Faza! S. Bürge 
(Bakan} 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA, 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumraiı 
Rasim Erel 
Hulki Kjaptgple» 
Dr. Aziz Perkiin 
Ali Rıza Törel. 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Cürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (î.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Knrdogln 
Yaşar özey (î.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroghı 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sarıdal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RİZE 

Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasını Gülek 
Tavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 

< '' 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Riza Esen 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 

Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoglu 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (t.) - ' s 

Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

[Açık Milletvekillikleri I 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
IstanbuJ 
Kars 
Kastamom 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
l 
2 
1 

ı 1 
1 
2 
1 

1 
1 

Mustafa R. Tarakçıoğlu 
URFA 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZĞAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Naim Kromer 

! Nuri Tarhan (1.) 

;; nv-y -V-- .-

• . , • , 

• • • ' " 
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Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur)-

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Din çer 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Fakihe öymtn 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail TTakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Ban£UO§lu 
Feridun Fikri Düşünsel 

Ü ye sayısı : 465 
Oy verenler I85 

Kabul edenler 185 
Reddedenler 0 

Çekinserler 0 
Oya katılmıyanlar 266 

Açık Milletvekillikleri 1 4 

[Kabul edenler] 
BOLÜ 

Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Abdürrahman Konuk 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpam 
Dr. İbrahim T. ftngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 

Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Orgl. Cemil 0. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 

-

Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim -

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fııad Cebesoy 
Seda d Çumrah 
Dr. Sadi Irmak 
Naim TTnzim Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
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MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. ITikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaı 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi Oztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayoıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Eri en 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
^eri t Ecer 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 

Halid Bayrak (î. Ü.) (t.) 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oshız Bekata 
İhsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (1.) 
Dr. Ahmet nâmit Selgil 

B : 97 
Rıfat Gürsoy 
Vehhi Sandal 
Şükrü Süer 
nüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif nikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

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

. 1949 0 : 4 
SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Ol. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 

Refik Ahmet Sevengil 
TRABZON 

Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğhı 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlıı 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

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

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Ha sen e Tl gaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
ANTALYA 

Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoglu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Süreyya örgeevren 
nilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymer 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Cemil Oz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
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Necdet îucer 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (î.) 
Feyzi Kailagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDÜtNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakır lbrahimhakkıoğiu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(D 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

B : 91 31.5 
GÜMUŞANE 

Hasan Fehnıi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Jnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 

. 1949 O : 4 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran -
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
(t) 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 

Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıiıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer Ozelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NlĞDE 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş ( I ) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
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Hilmi Uran 
Ali Müııif Yregeıı» 

SIÎRD 
Eteni İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi favuz 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Irıcedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Blcda (1.) 

B : « âl.5 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
İsmail Mehmed Uğur 
."jakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil lîybadın 

TOKAD 
Recai Oüreli (î. Ü.) (î.) 
Reşit önder (î.) 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

. 194Ö 0 : 4 
Sırrı Day 
Üaniş Kyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı t çöz 
flisan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erifirgil (Bakan) 
Ali R. Incealenıdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

14 

< • » 



B : 97 31.5.1949 Ö : 4 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele ıe Komisyonu üyelerine Ankara dışında yapa

cakları incelemeler için verilecek ikamet yevmi /esi hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen 
oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAB 
Mehmet Aşkar 
Ahuıed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi] 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

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

ü, ye sayısı : 465 
Oy verenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 205 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım üzalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tuzun 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Necdet Aücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T;,öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varuıca 

HATAY 
Gl. Evup Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdmau 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kâzmı Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
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[Oya katılmty anlar] 

. 1949 O : 4 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Asım. Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NIÛDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 

SHRD 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 

mıyanlar] 

Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toköziü 
Baki Tümtürk 

KAYSERÎ 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

B : 97 31. £ 
KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halü Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil Idü 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(î.) 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtif oğlu 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
JJaiiiş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Yasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Palih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
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Cevdet Gölet 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın ' 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (1.) 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker (î.) 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

B : 97 
DENÎZLÎ 

Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak 
thsan Ham i d Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erim çağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağırn&lu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (î.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(î.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytînoğlu 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galir» K. Zaimoğlu 

GÜMÜSANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

31. 5 .1949 O : 4 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrilî 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl.Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tuflraç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ol. Salih Avsrın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

Hayrullah Ürkün (î.) 
KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesov 
(t.) 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Thsan Şerif özgen 
Ahmet, Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tusray 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
(t) 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan "Resid Tankut 

MARDİN 
îrfan Feri d Alpaya 
Dr. Azİ7 Urqs 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Snkaroğlu 

NİĞDE 
Halı d Mengi 
Vehbi Sandal 
îbrahim Refik Soypr 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RÎZE 

Hasan Cavid Belûl 
SAMSUN 

Hüseyin Berk (î.) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Etem îzzet Benice 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet K. încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mit at Şükrü Bleda (I.) 
Kamil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

İsmail Mehmed Uğur 
TEKİRDAĞ 

Fayık Oztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli (t. Ü.) (1.) 
Reşit önder (1.) 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza İşıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

Hasan Saka 

URPA 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tökad 
Urfa 

14 
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Vakıf Memba Su-lanüe Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı "Kanunun 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanuna ikinci defa verilen* oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Ayık Milletvekillikleri 

465 
252 
252 

0 
0 

199 
14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Yeziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zekf Tâfhan 
Ksad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş. 
İhsan Ezğü 
Mtinitaz Ökmen 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi' 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat -Sümer 

AYDIN 
Gl.' Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguöğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Alta.v 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yümazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Söydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us • 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Ora! 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfakil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 

Şükrü Koçak 
OAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
' Gl. Aşir Âtlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfifc Ekfiıen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet'Gelenbeğ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
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Münir Bersel 
Lâtife B, Çeyr ekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya V'iğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 

B : 97 31.5 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Meınduh îspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşaııgil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

.1949 0 : 4 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirraen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 

3ÎÎRD 
Sabrı Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

EÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Dan iş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R: Tarakçıoğlu 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Ta^ 

URFA 
Osman Ağan • r 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel. 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Sevfi Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

[Oya katılmtyardar] 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
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Cevdet Gölet 
îsınet tnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akm 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket'Esen d al 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ün en 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

ÇORUH 
Dr Cemal Kazancının 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tek in 
Münir Çağıl 
îsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoglu 

B : 97 31.5 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal önfiel 
Dr. Behçet Un 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (t.) 
Şaki •«• tbrahimhakkıoğ'u j 
Gl. Vehbi Koeagüney | 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 

Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
i\bidin Potuoğlu 
Emin Sii/ak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mel ok 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsev.ın 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 
Dr, Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
rTasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

. 1949 O : 4 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Tl. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf in«rı 
Sait 'Hvak 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
01. Salih Argın 
Sait Azmi Feyzinglu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

Hayrullah Ürkün (1.) 
KIRKLARELİ 

Şevket ödül 
KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesov 
(t.) 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle (î.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelci 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zab»M 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (î.) 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mi t at Sakarogln 

NİĞDE 
Hal id Mengi 
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Vehbi Sandal 
İbrahim JReök Soy er 

ÖRDÜ 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belul 
Dr. Saim Ali Dilemre 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

Sinan Tekelipğlu 
Elilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
E tem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim ÎnceHavı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 

Kâmil Kitapgı 
Muttalip öker (1. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temci Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

Hasan Saka 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim, Ar^pa 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Dr. Kemal C. Berkşoy 
Sırrı lçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdapoğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

I Açık Milletvekillikleri I 
Bitlis 
Bursa 
E rain can 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 
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Muamele Vertf^ Kanununun 10 ncu maddesinin 4700 sayılı Kanunla d$ği$tirilen 5 nci fclçraşınjn 

deği#&ibnesi hakkm^ki-Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul̂ ediİDUştir)' 

AFYON KAJ^AHISAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Vezir/oğlu-c 

A<W 
Müştak Aktan, 

AMA3YA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan, 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Akspley 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz-

ANTAKYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer , 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
ITacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Qrgl. İkâzım Özalp 

ü ye sayısı : <65 
Oy verenler 24) 

Kabul .edenler 239 . 
Reddedenler 2 
Çekinserler 0 

Oya katıtenyanlar 210 
Açjk Milletvekillikleri 14 

[Kabul edenler] 
, Hilmi Şerematli-

Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzunçarş^j 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr, Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Lûtf i Gören 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahınan Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE!; 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsas ZeyneJoğlu 

ÇQRÜH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

— 11 

Hasene İlgaz 
Necdet, Yüeeç 4 

DENİZLİ 
Dr, Hamdi ^erkman • 
Cemil Çalg^ner 
N,aili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalf agil 
Şeref Uluğ, 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrab 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNGAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aks w 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Şaid Barla s 

GİRESUN 
Tfcvfik Ekmpn 
Kâzım Okay 
îsıeail Sabııneu 

SŞ&T-

Ahmed Ulus,,, 
Fikret Yfizatbt, 
Dr. Galip K. Zaimojrtp 

GÜM^AH» 
Şevket Erdoğan-
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal, Yanjtc» 

HATAY 
Gl, Eyüp Durukan -
Rasim Yurdman ; 

ÎÇEk 
Refik Koral tap 

İSPAWA 
Kâzım Ay^ar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç „ 

ÎSTAUSUL 
Sa]amon AdAto 
Ali Rıza An , 
Fuad Hulusi J>emireni 
Osman Nuri Könı : 
Orgl. Cemil & Toydemir 

İZMİR 
Şevket A dal an 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidnğaa < 
Dr. Esad Okfcajt 
Zihni Orhon 



Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
nam di Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Ttimtürk 

KAYSERÎ 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akin 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atııf Kan su 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
fsmail İT. Baltaeıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürere 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Erenin 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
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Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangiî 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit natipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğln 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Dr. Aziz Ura s 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Fprıt VJOPT 

Rifnt Oürsoy 
Şükrü Süer 
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Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Ilamdi Yalman 

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

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali YÖrüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlıı 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip ökcı 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şnkir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Sevfi Orhon 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırscver 
MUĞLA 

Dr. Mitat Sakaroğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Ilazim Bozca 

Hasan Dinçer 
Şalıin Lâçin 
Kemal ör.coban 

(Oya katilmty anlar] 

Dr. Cemal Tünce 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan (î.) 

Halid Bayrak (t. Ü.) 
(t) 

— lise — 
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GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgaııi Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
naydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkj Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgtiç 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
thsan Karasiofclu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 
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ÇORUH 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulûsa Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(î.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis A kay gen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf tnnn 
Rahmi Köken 
Sait Od.yak 
Ekrem Oran 
Di*. Kararan örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel, 

KARS 
Şerafettin Karacan 

Hüsamettin Tugaç 
KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
GL-Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğîu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün (I.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
i Hakan) 
Cenap. Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle (î.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özclçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Kâmil Coşkun oğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (î.) 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
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MARDİN 

lîtfan "Ferid Alpaya 
MUĞLA 

Necati Erdem 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim^ Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
HffSari Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Giilek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Suphi Batur 
•Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkanvekili) 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel GBksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
lç«l 
İstanbul 
Kars 
Kastamom 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Ürfa 

1 
1 
1 
1 
•> 
1 

ı 1 
1 
2 
1 
1 
1 

Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şbıasi Devrin 
Emin Erîşirgil (Bakan) 
Ali R. Incîealemdaroğlu 
Naim Krömer 
Nuri Tattıan (1.) 

14 
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Vasinğton'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve 7 Şubat 1948 tarihinde imza edilen «Dünya Me
teoroloji Teşkilâtı» hakkındaki Sözleşmenin onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 241 
Kabul edenler : 241 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 210 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esat Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
İhsan E/gü 
Mümtaz ökmen 
Fakihe övmen 
Gl. Neci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullalı Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi A&abeyoğlu 
Esat A İtan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Bııdunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazıpek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu ( 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ün en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemır 
Ahmet îhsan Zeyneloğln 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf- Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Ulng 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Snlim Altng 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dnmlu 
Gl. "Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Saîd Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 

İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Sal a m on Adato 
Ali Rıza Arı 
Fnad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgî. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ben al Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Cmar 
Sami GülofioSlu 
Hnvdrır Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtiirk 

KAYSERÎ 
Ömer Tasçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Na.fi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um av 

KIRŞEHİR 
ismail TT Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Kasım Frel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim TTazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
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Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
TTalil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Ilikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali "Rıza Artunkal 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit TTatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Ura s 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
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Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulu soy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Dr. Fahri Kurtuluş •' 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşît Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karat aş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbnlp Dıblan 

SİİRD 
Sabri Çeliktnğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Gün al tay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem' Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy t 

Refik Ahmet Sevengil 
TRABZON 

Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

(Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Din çer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Şelfti? 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 

— 1190 — 

http://Na.fi


Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Gektepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muslis Suner (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Uemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
d.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karesioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

fi : 97 31.5 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabr Aikgöl 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Ilüsrev Göle 
(D 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
d.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih lnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
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İSPARTA 

Kemal Turan 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal İSilivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kânıran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrııllah Ürkün (1.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(D 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar Özey (I.) 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

1191 — 



Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİÎRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

B : m âi.5 
SÎNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

. İ949 0 : 4 
TEKİRDAĞ 

Fayık Öztrak 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPÂ 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

14 
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Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kanuna verilen oyların şonuçü 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 455 

Oy verenler : 234 
Kabul edenler : 234 

Reddedenler o 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar : 217 
Açık Milletvekillikleri 14 

AFYON KARAHISAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

[Kabul 
Hilmi Şerenıetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel; 

BOLÜ 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

edenler] 
DENİZLİ 

Dr. Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalf agil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
•Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
GL Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Caııbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlm 

GUMUŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza A n 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
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öl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nail Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş. 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şovki Ergun 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

AFYON KARAHİSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
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Orgl. Asım Gündüz I 
Memduh Ispartaiıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar | 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

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

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran | 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

Halid Bayrak (I. Ü.) (I.) 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
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ORDU 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin G Ünal tay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Kkrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâ] Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

Nuri Göktepe 
BALIKESİR 

Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket E sen dal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

[Oya kat ılmty anlar] 

— 1194 — 



B : 97 31.5 
BOLU 

Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymer 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orel. Falrrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Binerül 
thsan Karesioğlu 

ÇANKURI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazanoıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (T.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalerüner 
Abidin Esre 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erim çağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç J 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (t.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Tsraail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytînoırlu 

GAZİANTEB I 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tfizıin 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülsrani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Havdar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Tnanknr 
Refik Koraltan 
Dr. Arız Koksal 
Dr. Celâl "Ram a zan oğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akayeren 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
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Mekki Hikmet Gel en beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orsrl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf Tnan 
Rahmi Köken 
Sait Ddyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tusraç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turernt 
Hayrulîah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Tsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t.) 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 

Hulki Karagülle (L) 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. O&rsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif: özgtm 
Ahmet Tahtakıliç 

MALATYA 
Mustafa N. Karakoylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tupray 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Kâmil Coşkun oğlu 
Tsmail Ertem 
Faik Kurdoğln 
Yaşar özey (t.) 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
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Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tnc^dayı 
(Başkan V.) 
Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

B : 97 31.5 
StVAS 

Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

. 1949 O : 4 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş-
kanvekili) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

ÜRFA 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan 01 grim 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
tçel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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Demiryolİ8âr>V(â ^Limanlar inşaatı 'işin» tgeleeek yıl ara geçidu giöÜeiuûeleire girişilmesi: kâkfândaM 
*4<643 sayılı Kanuna' ek Ka vuna verilen oyları»;sonulcu 

. • . • ' ; <u:.:u,./ '.Ifu,;-: ^7'TAJAM (Kanun 

Üye sayısı 
Ua 

^ haiı'V ':J.nH 

<L;i 

AFYOK fcA&AHlSAR 
Ânmed Veziroğİu 

'İT 

Müştak Aktan 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Ali Kemal Yigitoğiu 

AJTKfB4L, ^ 
İbrahim I t a ^ Âyaşîı 

Kaşıt Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Kris 
İhsan Ezgii 
Cevdet Gölet 
Dr. ÜAmetllffiâlrÜt: Sel?i| 
Gl. Naci Tınaz* 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman' 
Rasih Kaplam 
Nurullah Esat Sümer 

Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bilgen 

3 BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat AMMYA 
Fuat Bilal ^ ^ 
Osman NiyafeiBurcu* 
Hacim Çanfcii\ *v. 
Eminittin> Çleliköz ^ 
Süreyya ÖEgee^ren 
Hilmi Şsptthetli ^ 

W}ZI-

Oy verenler 
Kabul edenler, 

Reddedenler 
•;.Vi ÇekinsfirJfiE 
dya kaİÜmıyanlar 

465 ; 

'ÂH 

Açık* MİliytveküpJierİA ,;. : J 4 ^ , „ ; / ; 

f&Mul edenler j ; 

Necdet Yücer 
DfiHîfclİ 

Dr. Hamd|?BerkmanV 
Hulusi Ö r a İ A ^ 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmecl1 Aykâç 
F e y ^ £ ^ ^ 7 ' ' 
Şeref M g ' " " ' 

s EDftRNE 
Mahmut N. Ğündüzalp 

Fuad At ra i r : ; . 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLKCÎK {"*' 

Reşit Bozöyûk 

Tahsin1 ^ ^ ğ l ı f K ^ 
Feridun İFlkrT jpüşünseî 

Cemil Özçaglar 
İhsan Yalçın * 

Dr. M. J e r î f korkut 

Zehra BuSıınç f ' , /;' 
Fahri Bük ? b ^ '; 
Aziz Duru 
ADcfürr 
Cemil Öz 
Muhittin Bahâ iNarş 
Faik Yılmazipek 

gANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğhı c'•• 
Nıirettinj'Ünen 

ÇANKIBI 
Dr. Akil iArkân ;; 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki S a ^ e m i r 
Ahmet İhsan1 Zeyneloğlu j 

ÇORUH ıÜ!ji,;J 
Ali Çoıtah >.;•>> ^,'1.?! 
Ali BEZ^ Brem * ?j».w.İ 
Atıf Tüzün ••• ^ 

ÇORUM ı -
EdipJAlpsar i-.i;.ia -
Naim 4&fcölâyrü/ 
Hasene İlgaz/ • ı-.uu>'?. 
Suheyp Karafakıoglü 

ir) 

. , :;]• VS' i) ? îut i :>^ 

••M i ı ii;-:-]^' .•>'•.*u'>5 

.»i Hasma 

uOtf)MtîŞAKBai^ 
Şükrü rSöMftÖüer 

Gl. 'Eyîüp iDpıaikttBıı» I 
Suphi Bediv.IHnfia.tv> 
Rasim Yurdmail k t ^ l 

Kâzım Aydar E 1 JNUM/: 

Rifat GüUfllO^ 
Sait ;Köksali.uaf"i MI 

| Şevkiı-Yialvaçi ; ı 
İSTANBUL 

Salimon Adato - * 
Ali Rıza ATIM wü i 

Dr. İbrahim T. öngöreni Dr. M. Kanaat 
ERZİNCAN 

Rauf Bayandın 
Abdülh^aBfiat 

ERZURUM < H 
Eyüp Sabri•,Akgöl s;» 
Mesut Çankaya : u' 
Nafiz DtidhtO 
Gl. Vehbi :Kocagüney 
Şükrü flföisak ;-',-\h?ü. 

GAZİANTEB 
fİTTlAl* ÂflniYI AlTfilA'V 

GL Aşır Atlı 
Cemil SaSaiBarlas 
Dr; Huzalier Canboîat 
>-\ msmm ^ 

Tevfik Ekmen i 
KâzımJ(^a|ıMA 
ismail Sabunou :;n& -A 
Ahmed^HlulMÂ 
Fikret^Mzath ; iiU* 

il 

Dr. Galip K. Zaimo^lu J 

— um — 

Orgl. Cemil O. Uöydemir 
İZMİR (tu*-/.* 

Şevket^Adal&hl Att^T 
Benal Nevzat Ajrtmarf 
Esat Çınacn^r-; \ »îi^ı r. 
Sami &«löütfilu>î 
Ekreuı Oranı n.ıH fi i «İt 
Haydar Rü^tü Oktem^. 
ŞükEÜJSaracoğte im^ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 

Zihniî^ıhbû Â-iviB Ah 
Abdurrahmaâ. Sürmen 
Tezer Taşkı«aâ! ırersstl 

KASTAMONU 
Gl.Abdullah;jAİptoğaB> 
Tahsin Goşkem Um^a 
Ham^jj^eferiiî^i.ü ,->xi 
Fethi Mağara 



Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 

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

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONTA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

B : 97 31.5 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatippğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 

. 1949 O : 4 
Arif Hikmet Onaı 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Ineedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Yasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

(Oya kattlmtyanlar) 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(t) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Fakihe Öymen (I.) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 

Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
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Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BÎTLtS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öyroerı 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (t.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (î.) 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

Ö : 97 31.5 
EDİRNE 

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

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potnoğlıı 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğîu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melok 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (t.) 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih ! nankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

. 1949 0 : 4 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbcğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yü<'el 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Eccvit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlıı 
"Resid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

Sedad Pek 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahme*: Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zaboı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (î.) 

MARAŞ 
Dr. Kâmil tdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. M i ta t Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyer 
Hüseyin TT1uso\ 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
nasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
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Hüsnü Çakır »(Bakana 
Naşit Fırat , . ı 
Rıza IşıtetaıÜ"'^ 
ÖmebKtfrataf 
Muin Köprülü ' 

SEYHAN 
Dr. Maftbide D^laıv ' 
Kasım Erter 
Kasım/<lft««k 
Hilmi Uran 
Aft"Mürtif Yegena 
Ahmet- Remzi Yüregir 

r,r x 

£ :(İ7 üMi.5 
> • BîtRD ', ı . 

Etem fcaâtt&ftaice 
Sabri ÇelüctnİL 
Ali Rıifcl&kaiû;.'! 

SİNOB .-. 
Suphi Batn? 
Enver Kök . * 
Yusuf K. Tenghrşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin * s 
Kâmil Kitapçı* 
Necmettin Sadatk 
ı^Bakan) 

Ü.10S9 v « : : * 
Abidin&tedafcöl 

TEKİRDAĞ ' 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Faik A&ntectJJarutçu 
S i m E ây 
Temel Oftül-($'.$ 
Ali Rıza İşıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

U,,:: VIÎ»S!A r ^ 
Esat^elpeU^^:;; ,,.,.> 

,ı.;,::VAN::.rî:rı,-> 
îbrahiı&l&prtlH 

Dr! K^ni^İ;C!;Öerksöy 
İhsan Ölgün [ ' 

ZONGULDAK 
Ali R. l^çeâTfemdaroğlu 
Naini' Itromer 
Nuri Taı-han (1.) 

' • f ' r • ' ; : : • • ' 

. .t » . e . 

f • î ; ı ' 

'[Açık' Milletvekillikleri1, 
Bitlis. , ' 
Bursa * , ! 
Erzincan 

1 4çe l - . ı 
hta.ibbrl (, 

AÜTars 
»J£asta*nDîıu 
i l an isa 

- Mard in 
Muş 
Tek&cl 
Urfa 

1 
r l v İ 

1 
1 
V 

1 
• ı 

1 
2 

•s . 1 Tf 
} 

1 

J'. 'U/ t J4 rmwvt 

.U^m'm 

£î>i\fim\Y' 

M « W ' . ' , 

•- eexı ~ 



« A H Ü T | 

i h ı û O üJî.'r-».#î < 

<».':....'1 i : « , P «;îxîy;- ; ı<lf«! } 

• i . v ! ( r 3 ; ^ < ^ | 

Ahmed y#3fflflV-> ;M 

Ahmet Eymi* HtrMuM \ 
Zeki T a ı ^ ı ^ ı f 

Esad U r a s ^ * * *.»!,-•.«* i 
Ali K e m a l . ^ i g i t p ^ f S 

AN&AfcA »*„y I 
îbrahfm, ^ a n ^ ^ a ş ^ ; 
Avni Re:f%vgekman 
Raşit 9gjp.eJjçir.-{%J(S..j; 
Arif Çubukçu, ; . w ; , 
Muamın je /^1^ 
îhsan Ezğij v! / -,.(,» 
Fakihe öymen. * < ; » 
Gl. Naci Tjaıa^ü f..v t. >> 

ANTALYA - ' 
Dr. ^fi/88*»İRan | 

AYDI*9 ^ 
Emin Bi îg&F- ! ^ ' t ? T 

BAİmcBâte^' -
Abdi Agate^ln»'"'*-' 
Esat Alt»n7*'M";- '"'*""" 
Fuat M a l ' ^ 
Oaman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Em in ittin Çelikoz 

F a h r e t t i n e , T ^ t ( W w / 

tsmail Hakki tf^nça¥şıl 

Reşit Bpzjjyftk :!i r 

Jnhsîn Banguoglu 

b a n a a k ^ r yapımı hafckpdaki &fflnss#0r£leıı ojrîann E0mm\vj>s 
n.«,-:';.-.V s. K^ : ^;-i / ;i , ;s • (Kakım kabul edilmiştir). 

^ L H üiye sayısı : "4ö$ * Si'--! j '••:'"?! 

Kabul edenler ; 241 , 
enier ;,,,;.; »0,, n 

^KN .îjÇekinseffî^r^'.,'' ^ - . ön^M/ 
ftîi fs M AOya katılpııyanlar/ 3cî KZ^O 

MîMet^ekülik^^ ^ ;! H " ' 

r 'i m.ıs « 

.J-,-.1./PQOT»f.l.,.,..sf. 
Cemil ifljftğfora 
thsan Yalçjp. •, -..,„..,;.•,• 

BURMUŞ i,i7!;-, 
Dr. M ^ ^ K ^ ı ü n 

Atıf A k ^ ; -
Zehra B.Ujdup£..: StS « : 

Fahri Bül ı M , ; V , ..,^,,^ 
Aziz Duru .. •; ;; j . j j 
A bdürra^yrp#$if s Konuk 
Cemil öz .,....,;* r /. 
FaiK.Yılmazjpek, ' 

QAŞ;AÇ|5ALE 
Niyazi ^ t ş . koğ jn - , ^ - . 
Behçet Gökçe» -j >•••- / 
Ali Rjj?a, Kirses:er 
Nurettin Üjıerı ,., ,; j? 

ÇANİÖRI 
Dr. AÎtikIrkaft"'":"''iVt 

REBÜ D M u ^ y " 1 ! ^ 
Gl. Zeki 'Soydemtf "; 

Ahın'ei TnâanZ^eyn eloğlu 
ÇORUH5 ; 

Ali çÖAffl^^'1' 
Ali Rıza Ereni' 
Atıf Tüzün 

ÇOBŞHiî M 
Edip Alpsar 
Naim a t a l a r 
Drr flfifotafa' Can tekin 
Halene I l ^ i 

DENİZLİK > , t i 

Dr Ham4J: Berfoww ^ f. 
.N İ̂K sKÜçnlÇft.v;,,],' ^j: 
FTulûsi Oral 

[edenler] 

Fazıl A|>me4 Aykaç ( 

Vedat D^^f i l^ 
Peyẑ  jiifagü, „ /; , 
Şeref Ulu|j,1^. r r ( , 

BLÂ2XÛ 
| Mr|jştft|a|jA^pac^ J?i|i ı 
| Hasan Kişiq$u, -A v;,-^ 

Dr. îb^abVP -rT- ÖftgSr^n 

j Rauf %JT¥l#m 
Abdülhak ,FAJ»at.-.^.„ < 

ERZÜ[R^Î» , 
Salim Altuğ,r ,« n s v 
Mesut Çanlfaya 
Nafiz Dun^lu.,,,-, >? 

Ol. Vehb^î^fçagüney 
Şükrü Koçak^ t .-4 

OAZÎAWW ;, 
Ömer Asım,,^kROıV "=; ,< 
Ol. Aşin4|tI |o 
Cemil .Sait P&»1«3' ; 
Dr7 ..Mflza^fier, panbola-ı 

<$REŞEftf 
Tevfik Ekmen 
Kâ^ım Qkay 

; t e a # ^ a 1 k m c u 
Ahmed ¥ lus-
Fikrftt ^M«^hr - U 
Dif. Ş a ü p ^ ^ a â ı r ı ^ k ı ı 

OÜMÜŞANE ı 
Şevket $r#qgwm 
Şükrü, ftöknı^nsüer .: 

HATAY 
Ol. Eynp.DuruJfan.'{.-"-)-

Şiiphi Bedir Uljıe, 
Rasim^.lTiör^nıaifc 

Sali^,,if|ş^ılşBr(-..,.. -.. .,,-< 
İSPATA / 

Ismm Aydşr , t UM 
Rifat Güllü 
Sait K&sa!10 û 

Şevki Yalvaç r 

ÎB^AİTBOT 
Salamon' Adaltb 
AlIRlza *Aiv-Ui[i 

Dr. M. Kental Öke 
tZMÎR 

Şevket ÂcMan 
Benal Nevzâi İArımah 
Münfr Birsel* H 

Lâtife B.Çeyrekbaşı 
Esat Çınar ; " r 

Sami Gük'iifrtgH] 

Ekrem Oran,, , <: 
Şükrü Sa«appğlu ; r,| 

KAİ^S 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
AHdıt*r»}ftiıen Şfhmı?nı 

Tozt>r Taşk^ra»; ' • 
KASTAMONU 

Ol. Abdullah AJpto&an 
Tahsin Coşkarv r 
Fethi Mağara .; 
Adil TokÖHİR •'. • 
Baki TÜmtpuk .-: . -..i\ 



KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 

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

KIRŞEHİR 
İsmail II. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğil 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdub tspartalıgil 
Ömer özdek 
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MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşângil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka) 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Peyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

Abdullah Yaycıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin ÇakiT 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer 

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

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

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mutta!ip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Um*» 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şmasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katümty anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Din'çer 
Şahin Lâçin 
Kemal ö/çoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak ( l .Ü. ) 
( î) 

ANKARA 
N'nki Cevad Akkerman 
Mcbrure Aksoley 
Falih R. A t ay 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Hnlim Ergun 
Cevdet Gölet 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Ham it Sel^il 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

— 1202 — 



B : 97 31.5.1949 O : 4 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Befet Alpnıan 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar (dermen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BtLEOtK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman B. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karesiofclu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım U» ' 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal* Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

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

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(t) 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah CilU 

Hasan, Mursaloğlu 
Abdûlgani Türkmen(L) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraitan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Hamazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1,) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kânıran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşîd Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

Reşit Turgut 
Hayrullah; Ürkün (t.) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Topgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (î.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Knrdogln 
Yaşar özey (t.) 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tar.kut 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erden» 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
nasan Cavid Belûl 



SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Naşit Fırat "" 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş t 
Muin Kfcpraîü ' 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbîan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Urari 

Ali Mtiııîf Yegenff ' : ' ; ' ' 
Ahüret Remzi Ylfegir^ 

SÎÎRB 
Ali Riza Esen fj,ji' 

$*fp3 
Şııphi Patnr ̂  ;., 
Enver Kök 
Yusuf K. 7>n$irşenk 

SİVAS ••-•'-'» 
Kâmil K İ t â ^ r ^ 
Abidiıi Ytmtekül 

11&9 ?Ö : 9 
TEKfifcDAÜ5 

Fayık öztrak [ *'"; y 

i TEABZON' ^ ? 

Faik AhmM* BartftçıP 
Sırr#tö£'-yL*-*Aİİ 

Temel Gökselfî;)' ; ' 
Ali Rıza I$tf - — ^ ' 
Zekiye kolâiöpi u A * 
Hamdi ^rîıöfe1 ̂  
H&sari'S&ka ''* i:'i--!'-"': 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Hıîan 

Esat Tekeli s > 

tbrahînr Arvai "' 
YOZOAÖ 

Ziya uArkaW u ' il '"•'-
Dr. Kemal ül'Berksöy 
îbsan •:$fi$$- •lAd 

ZONGULDAK 
Ali R. înfee î̂emdhrftgiU 
SsM" KrÜmer 
Nuri Tarndri (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitli* 
Bursa; 

Erzi&ean* 

; istanbul 
-Kars1''''" 
KaMamonıi 
Manisa 
Mkrdin 
Muş J''l;'-i'- ] 

:Tökttd'-^-p ! 
•Urftt'V"" •: 
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Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk Şube hattı inşasına ait gelecek -yolana geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkındaki Kanuna verilen 07ların sonucu 
(Eamın kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Ahmed Vezirögiu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yifcitöğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrare Atabey 
İbrahim -Rauf -Ayaşlı 
Hıfzı 0§uz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin^a r rm Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Oöîet 
Mümtaz ftkmen 
Dr. Ahmet nnmit Selgrfl 
ö l . Naei Tın** 

ANTALYA 
Nnman Ak«»ny 
Dr. Calin Kahraman 
Tayfur SKVmen 

AYDİN 
Neşet 'Akkor 
Dr. Sabrı Akın ' 
01 Refet'Alpman 
Mitat Avdın 
NnrV nWrt«r>* 

BALIKEStR 
Ahdi Afrahevrt*1n 
Muzaffer Akpınar 

ü ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul t edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
230 
23Q 

0 
0 

212 
M 

[Kabul edenler] 
i Esat Altan 
Osman Niyazi Burcu 

J Orgl. İzzeddiü Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

: tsmail HakkvUoançarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
BİNGÖL 

j Tahsin Banguoglu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
! Hasan Cemil Çambel 
'Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçaglar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. «PTİf* Korkut 

BURSA 
'Atıf Aksrfiç 
Zehra Rııdrmç 

"Aziz Dnm 
Ahmed Miinîr Erhan 
Abdîirrahman -Konuk 
Cemil Az 

:FaiV Yılma rinek 
ÇANAKKALE 

•Behçet OnVe*»Ti 
ÇANTCTRI 

Dr. Akif Arkan 
'Rifat Dolnnav 
01 TTeki Soydemır 

!Ahmet thsan Zeynelofcln 

1 ÇORUM 
• Edip Alpsar 
^Naim Ataiay 
i Münir ÇağM 
Hasene 'İlgaz 
Suheyp Karatffefcioğhı 
Necdet Ywer 

DBNÎZLÎ 
Dr. Harodi1Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
»Şeref TJlıtS 

ES^M^E 
îMahmut N. fl%iduza;lp 

ELÂZIĞ 
•Fuad Afralı 
îMnatafa Arpacı 
Hasan KisiAfchı 
Dr. İbrahim T.*'ön#orer. 

ERZİNCAN 
'Rauf Bavnfdır ' 
AbdülbaV TSmt 

ERZURUM 
Evüp Rnbri AkgSl 

*^niwı A***Jr 
"\fe«nıt Çankaya 
•Nafİ7 Dıımln 
îŞükrıV K<v»fck 

OAZİANTEB 
Amer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
01. A «ir Atlı 
OemirSatd* Barla* 
Dr. Muzaffer Canbölat 

ÖtEBBUN 
5 Eşref Bi tâar 
'Te^^Bfemeri 
İtsmail Sabuncu 
; Ahmed'Uhıs 
fFikret TT$wtfı 

ı*nn^G^^^&J ^pl^WP''W*' 

Şevket >Erdflğan 
:Şükrü Sökm«B*»er 
(Tahsin Tusun 
* Ahmet .Kemal V,ar*nca 

HATAT 
^Abdullah CiUi 
,:öl. Evup Durukan 
îSuphi BâSir Uhıç 
fRasim^YufjliftAn 

İffPARTA 
iKâzım'Aydar 
fRifat-öttllü 
•Sait Koksal 
îŞevM^Yalvaç 

İSTANBUL 
JSalamon Adato 
*01. Refet lBW« 
JFuad HutfıM1 DeıYtirelîi 
Dr. Nikola Fakaçelli 

İZMİR 
jŞevket Adnlan 
T<fttîfe~B. 'Çeyrekbaşı 
'Esat Çmar 
i^ami Onleflrtglu 
(Rahmi Kfiken 
^Rkrerrı Oran 
h a y d a r RUsîü *ftktera 
SiikrS 8araeft$lu 
Hasan Âli Yücel* 
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KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşîd ftzsny 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atnf Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abnsıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mîtat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
G1. Ali Fnad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Erenin 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 

B : 97 31.5 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
TTalil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh tspnrtalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Bey d ağı 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Alî Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
tsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar fizey 
Feyzullah TTslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abîdin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rif»t Gürsoy 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

. 1949 0 : 4 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral F Ockdnlay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fnad Sîrmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelinsin 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabrı ÇeliktuŞ 

SİNOB 
Lfıtfı Aksoy 
Cevdet K. tneedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kamil Kitapçı 
Muttalip öker 

Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Fevzi KUon 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Refik Ahmet Sovengil 

TRABZON 
^ırn Day 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
tsmail Erorener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAF 
Gl. Sadık Aİdoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozea 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
thsan Ezğü 

tsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe Oymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (î.) 

NTurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Fuat Bilal 
Süreyya örgeevren 
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İtiİmi Şeremetli 
BİLECİK 

Memduu Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suuer il.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lütfi Uören 
Celâl »Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Alı Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerceker 

(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sııner 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bıngül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 
Ali Kıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

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

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker (î.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin ' 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrcl 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
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Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Oktem 

ELAZİĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir llüsrev Göle 
Şakir İbranimhakkıuğlu 
(il. Vehbi Kocagüney 
(D • 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
H.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehnıi Ataç 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloglu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih lnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 

. 1949 0 : 4 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çanıiibel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Aiımet Kemal Sılivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl.Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin 11. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait udyak 
Dr. Kâınran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tansın Coşkan 
Haindi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ül. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 

Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Ilulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
a.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil ldü 
Emin Soysal 
Hasan Reşıd Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
A Pim Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
d.) 
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SAMSUN 
ÖBter JvMtöaş; 

SEYHAN 
Kasım* üaer 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali MüBif Y*gema 

SÎÎRD 
Et«a ÎM«t Benice 
Ali Basa Esen 
Lûtfi Y*vu* 

SÜCOE 
Suphi.RatuT. 
Enver Kök-

B : 9 7 31.5.104Ö 0 : 4 
Yusuf K. Tengirştnk 

SÎVAS 
Mit&t Şükrü Bteda* 
N"âzifu Ergin 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fajak- Oztrak» 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit Önder (I.) 

Nazmı Porqy 
TRABZON 

Faik Ahmed-Barutçu 
Danış Eyıboglu 
Temel; Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan-V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Atalay Akan 

Yasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas-

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealetndaroğlu 
Nuri Tarhan(î.) 

[A'çfk Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İ$el 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tdfcad 
Ürfa 

14 



Şose ve Köprüler yapımı için 
B : 97 31.5.1949 0 : 4 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
nuna verilen oyların sonuou 

Üye sayisı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
235 
235 
0 
0 

216 
14 

girişilmesi hakkındaki Ka-

(Kanun kabul- edilmişti*) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Akmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Ur as 
Ali Kemal Yiğitoğdu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfki Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Mümtaz ökmea 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Ilâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 

l Kabul 
Emininin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç. 
Fahri Bük 
Aziz DUTU 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen , 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

edenler] 
DENİZLİ 

Dr. Hamcfr Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpa»' 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZtNOAN 
Abdülhak* Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. AŞİP Atlı 

GIRECÜN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen-
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞİNE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kteniâl Varınca 

HATAY 
Abdullah CiHi 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi 'Betttr'Uluç 
Râsim Yurdmun 

İÇEL 
Salih JnankuT 

İSPARTA 
Kâzına Aydar 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Gl. Refet Bele 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arunan 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü-Saraçoğlu. 
Hasan Âli Yüeel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhan 
Abdurrahnaa • Süraeö 
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Tezer Taşkıran , 
KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

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

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 

B : 97 31.5 
Tevfik Fikret Sılay 
ilaiıs Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgi. Asım Gündüz 
Memduh Ispartaiıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi lieydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaı 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
^erit Ecer 
Rifat Gürsoy 

. 1949 Ö : 4 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral 11. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtii Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet İşık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

Şakir Uma 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Bekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Raif Karadeniz 
ilasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı lqöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

Halid Bayrak (1. Ü.) (1.) 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Cevdet Gölet 

ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
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BALIKESİR 
Orerl. tzzeddin Çalışlar 
(î.) 
Süreyya örareevren 

BtLECtK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BÎTLtS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Lutfi Gören 
Hıfzırrahman R. övmen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orpl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akomç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Niyazi Çıtakoglu 
thsan Karnsioffla 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 
Gl. Zeki Snvdemir 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaaıcıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENtZLİ 
Resad Aydınlı 
Ahidin Ege 
Hulusi Oral 

B : 97 31. i 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Osman Ocak 
thsan Ham id Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimcag 

ELÂZIĞ 
Fahri Knrakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Saenrosrlıı 

ERZURUM 
Eyüp Sahri Akgöl 
Raif Dinç (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakır îbrahîmhakkıoglu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
(î.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
DJr. Muzaffer Canbolat 
Bfekir Kaleli 
Dfr\ Abdnrrahman Mel el? 

GİRESUN 
C^lâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hp,san Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
ITijısan Mursaloğlu 
-Vbjdülgani Türkmen (1 

. 1949 0 : 4 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koral tan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Aka veren 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fııad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan1 

Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Sait '"»dyak 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tuaraç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Er*evit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Pn<ıid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Tu rem t 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRŞEHİR 
Şevket Torsru t 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumrah 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçî 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (î.) 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 
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SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

B : 97 31. 
SÎİRD 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

StVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

5.1949 0 : 4 
TOKAD 

Recai Güreli (I. Ü.) ' 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ali R. tncealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillik 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

eri] 
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B : 97 31.5.1949 O : 4 
ti tdaresi Kanunu tasarısının Merkez kaymakamlıkları teşkiline dair olan altıncı maddenin tayyı 

hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 
~ (Çoğunluk yoktur) 

AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Arif Çubukçu 

BALIKESİR 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Eminittin Çeliköz 

BOLU 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet AH Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali "Rıza Kırsever 
Nurettin TWn 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Gl. Zeki Soydem ir 
Ahmet Thsan Zeyneloğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Haaene Tlewz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar « 

Açık Milletvekillikleri : 

: 4Ö5 
190 
99 
89 

2 
261 

14 

[Kabul edenler] 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytin o§lu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Salih TnanVnr 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali "Rıza Arı 
Fufld Hulfisi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman NnH Koni 

İZMİR 
Şevket A d al an 
Esat Çınar 
Atıf înan 

Sait Odyak 
KARS 

Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoglu 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Sadi Trmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 

MANİSA 
Şevket "Basit Hatipoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Sovsal 
Abdullah Yavcıoğlu 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Oiirsu 
Nnri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Oerper 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçoz 

ZONGULDAK 
Sabri Koçer 
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B : 97 31.5.1949 O : 4 
[Reddedenler] 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarh an 

ANKARA 
Emin TTalim Ergun 
thsan E/ürü 
Gl. Neci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Onlip Kahraman 
Rasih Kanlan 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil Ozeasrlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

ÇORUH 
Alî Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tiizîın 

DENİZLİ 
Naili Kiiçüka 

EDİRNE 
Mahmut N. Oüudüzalp 

ELÂZIĞ 
Dr. tbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Şakir îhrahimhfikkıoğbı 

GAZİANTEB 
Ol. Asir Ath 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Tsmaıl ^ohımcn 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Ol. E yun Duru kan 
Suphi Endir TTlnç 

İSPARTA 
Rifat Oüllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Fuar! Köprülü 
Orgl. Cemil O. Toydemir 

İZMİR 
Ben al Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Haydar Rü«:tü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif E yi doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad TTmay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Sedad Bok 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türpl 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
Tsmaıl Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah TTslvt 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

NİĞDE 
Rifat Oiirsoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Oökdalay 
Hamdi Şarlan 

Hamdi Yalman 
RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Tşıtan 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

SİİRD 
Etem tzzet Benice 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Oüreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy , 

TRABZON 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirkil 
Ahmet. Gürel 
Naim Kromer 

[Çehinserler] 
ANKARA 

tbrahim Rauf Ayaşlı 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

(Oya katılmty anlar] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (t.) 
rialid Bayrak (t. Ü.) 
(D 

AMASYA 
Esat Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Muammer Eri§ 

— 1214 — 



Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen (I.) 
Dr. Ahmet JLlâmıt Selefi 

ANTALYA 
Nunıan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Söıuııen 
Nurullalı Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

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

BALIKESİR 
Muzaffer Akpıııar 
Orgl. lzzeddin Çalışlar 
d.) 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail llakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muslis Sun er (1.) 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 

B : 97 31.5 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha .Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingüi 
Niyazi Çıtakoğiu • 
İhsan İvaresioğiu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abıdin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Ilışan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabr Aikgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 
(t.) 

. 1949 0 : 4 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(D 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(D 
Hasan Polatkan 
Abıdin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZIANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Saıd Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Ainned Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
Rashn Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 

Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen . 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Sedad Çumralı 
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Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergün 
Fatin Gökmen 
l lulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündü* 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar Özey (î.) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 

B : 97 31.5 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 

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

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş ' 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 
(I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

. 1949 Ö : 4 
Kasım Ener 
Kasım (iülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Hikmet Işık 
Muttalip öker (1. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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B : 9? âl.5.1949 Ö : 4 
ti tdaresi Kanun tasansının Merkez kaymakamlıkları teşkiline dair olan 6 ncı maddesinin tayyı 

hakkındaki önergeye ikinci defa verilen oyların sonucu 
( önerge kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 465 
Oy verenler 180 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler 78 
Çekinserler i 

Oya katılmıyanlar : 271 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 

BOLU 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Hasene İlgaz 

[Kabul 
DENİZLİ 

Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GUMUŞANE 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Esat Çınar 

edenler] 
Sait Odyak 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Ttimtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 

MALATYA 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Necati Erdem 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİODE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Takup Kalgay 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğiu 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sanalioğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UBFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
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YOZGAD 
Fahri Akgöl 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Emin Halim Ergun 
thsan Ezğü 
Ql. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

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

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

ELÂZIĞ 
Dr. İbrahim T. Öngören 

B : 97 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

31.5.1949 
Sırrı îçöz 

[Reddedenler} 

O : 4 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

GAZİANTEB 
Gl. Aşır Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sokmensüer 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Münir Birsel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğarı 
Tahsin Coşkan 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Niiıat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Auasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Sedad Fek 

KONYA 
Dr. Hulusi Aiataş 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Süay 
Ali Rıza Türel 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Ilamdi Şarlan 

ZONGULDAK 
Naim Kromer 

Haindi Yalman 
RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
SAMSUN 

Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Muin Köprülü 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 

Ahmet Alpaslan (1.) 
Ilalid Bayrak (1. Ü.) (1.) 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen (1.) 
Dr. Ahmet Hânıit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
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Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. SabriAkın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Gökten© 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(I.) 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
îsmail Hakkı Uzunçarşıl 

BtLECtK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BÎNGÖL 
Tahsin Banffuoğlu 
(Bakan) 

BÎTLÎS-
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orerl. Fıhrpttin Altay 
Dr. M. Sprif Korkut 

BURSA 
Atıf Akffüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mnstafa Fehmi Gerçeker 
(T.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sim er 

ÇANAKKALE 
Hüsevin Binffül 
Nîvazî Cıtaknürln 
ihsan KamsioŞlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

B : 97 31.5 
ÇORUM 

Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yünpr 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ha m di Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Bpheet TT7 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak 
Tbsan Hâmid Tigrrel 
Şeref Ulusr 

EDİRNE 
Mehmet E. Affanîrullan 
Dr. Bahattirı Ogütmpn 
Mehmet ftVtonı 

ELAZIĞ 
Fuad Aerralı 
Fahri KamVava 

ERZİNCAN 
Ziya Aeca 
Rauf Bavındır 
Sabit SaŞı-roJrİTj 

ERZURUM 
Evüp Sihri Akpöl 
Mpsnt Çankava 
Raif Dinç. (t.) 
Nafiz Dnmln 
Münir Hüsrev Göle fi.) 
Sakir thrahimhakkıoelu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
(t) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
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Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galin K. Zaimoğlu 

GUMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursnloglu 
Abdülgani Türkmen (t.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Havdar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Knraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoglu 

İSPARTA 
Kârım Avdar 
Rifat Güllü 
Kemal Tnran 

İSTANBUL 
Enis Akayeren 
Cihad Bahan 
Cplâl Bavar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal FPVZİ Çakmak 
Faruk Nafiz Oamlıhpl 
Fuad Hulusi Demirplli 
Afpkki Hikmet Oelenbep 
Fnad Könrülü 
Dr. M. Kemal fike 
Recep Peker (î.) 
Ahmpf Kpmal ^ilivrîli 
Hamdullah S Tanrıover 
HÜSPVİTI Cahit Yalçın 
Senini YHWHPTI 

IZMlR 
Benal Nevzat Anman 

Dr. Hüseyin EL Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran ö rs 
Şükrü Saraeoğlu 
(Başkan) 
Hasan Âti Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tueraç 

KASTAMONU 
Hamdı ÇeJen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşîd özsoy 
Faik Seler 
Reşit Tursrut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kan su 
Şevket ödül 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
tbrahim Sfirpvya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir A İtan 
Muhsin Adil Binal 
Seda d Çumrah 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Şovki Ergrun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Trmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Fin san 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
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Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet î . Gürsoy 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (î.) 
Feyzullah Uslu 

MABAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpay a 

B : 97 31.fi 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 

[Açık Millet 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

ı. 1949 0 : 4 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Hikmet Işık 
Muttalip öker (î. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkes 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

^vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sftvengil 

TRABZON 
Temel Göksel (I.) 
Raif Karadeniz (Baş-
kanvekili) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Ölenin 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Sevfi Orhon 
Nuri Tarhan (t.) 
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S. Sayısı: 195 e ek 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmındaki tercümanlık kadroları hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3 /360) 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 3/360 
Karar No. 141 

21 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
Münhal olmıyan memuriyetlerin Bütçe Ka

nunlarına bağlı (L) işaretli cetvellere alınarak 
mevkuf tutulmamalan gerektiği hakkındaki 
Büyük Millet Meclisince alman karara rağmen 
Emniyet Genel Müdürlüğünce 1949 yılı bütçesi
nin (L) cetveline ithal edilmiş iki tercümanlık 
kadrosunun bütçe görüşmeleri sırasında tashih 
ettirilemediğinden dolayı bu yanlışlığın düzel
tilmesi hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ev
velce komisyonumuza havale buyurulmuş ve 
keyfiyet Komisyonumuzca uygun görülüp Ka
mutaya arzedilmiş ise de Kamutayca bunun 
ancak bir kanun maddesiyle düzeltilmesi gerek
tiği hakkında ittihaz edilen karar üzerine key
fiyet İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının yetki
li temsilcileri huzuriyle Komisyonumuzda görü
şülmüştür. 

Bu kadroların, Bütçe Kanununun kabulü ile 
(L) cetveline alınmış olmaları fiilî vaziyeti kar
şısında bunları işgal edenlerin açıkta kalmala
rı gibi bir durumun hâsıl olduğu ve bundan da 

memurların özlük haklarına ve memurluk sta
tülerine ait birtakım hukuki neticeler çıkması 
tabiî görülerek, bütün bu vaziyetleri 1.1.1949 
tarihinden itibaren hepsini ıslah ve tashih ede
cek şekilde bir metnin hazırlanmasını Komisyonu
muz uygun görmüş ve ilişik metin bu esasları da 
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymen 
Ankara Aydın Diyarbakır 
C. Gölet . Gl. E. Alpman Ş. Uluğ 

İsparta izmir izmir 
K. Turan M. Birsel S. Odyak 

Kastamonu Kastamonu Malatya 
M. Akalın T. Çoskan M. S. Eti 

Manisa Niğde Seyhan 
F. Kurdoğlu R. Gürsoy A. R. Yüregir 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T I R I Ş Î 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) şar etli cet
velde düzeltme yapılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 
teşkilatındaki sekizinci dereceden (50) lira ay
lıklı iki tercüman kadrosunun münhal bulun
madıkları halde, 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmesi suretiyle 
yapılan işlemin düzeltilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-





S. Sayısı: 204 
Yüzbaşı Osman Erbay'ın, hükümlü olduğu cezanın affı hakkında 

Adalet Komisyonu raporu (5 /104) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 7769/7215 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Cihanbeyli Jandarma Bölük Komutanı Yüz
başı Ueman Er bay, Büzce Jandarma Bölük Ko
mutanı vekili iken bölük ihtiyacı için köyler
den kaçak odun getirtmek suretiyle görevini 
kötüye kullandığı iddiasiyle Bolu Asliye Ceza 
Mahkemesinde kısmen vicahında ve kısmen gı
yabında yapılan yargılama sonunda altı ay hap
sine ve altı ay memuriyetten mahrumiyetine da
ir verilen hüküm kesinleştiğinden affı için Bü
yük Millet Meclisine başvurmuş ve Bilekçe Ko
misyonu affı muvafık olacağı mütalâasiyle Ko
misyonumuza tevdi etmiş olmakla Jandarma 
Umum Komutanlığı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi. 

Osman Erbay, Düzce Bölük Komutan veki
li iken maden kömürü ocaklarında kullanıla
cak direklerin uç ve dip kısımlarından mütaah-
hitler tarafından kesilip atılan parçalarla de
ğiştirilen köy telofonu direklerinin atılan çü
rük kısımlarını orman işletmesine ve mütaahhit-
lere ait kamyon ve köy arabalariyle bölüğe nak
lettirdiği ve Genel Komutanlıkça bölüğe ayrı
lan ısı ödeneğini yıl başında terkin ettirdiğini 
ve bir gûna kötü niyeti bulunmadığını, yaşı, 
tahsili ve bulunduğu rütbe ve vazife itibariyle 
millete hizmet edebileceğini ve affını istemekte
dir. 

Jandarma Genel Komutanlığından getirtilen 
sicilleri üzerinde yapılan inceleme ve temsilci
ler tarafından verilen izahat dilekçinin Harb 

11 . V . 1948 

kerî üstleriyle idari makamlardan daima müs
pet sicil aldığı ve terfi ettiği ve halen terfie de 
lâyık görüldüğü anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz orman kaçakçılığı hakkında 
bir tetkikat ve tahkikat yapılmadığını ve odun
ların kaçak odun mu, yoksa çürümüş ve atıl
mış telefon direkleriyle (maden ocakları direk
lerinin uçlarından kesilmiş parçalar mı oldu
ğunu dosyadan sarahatle öğrenememiş, Adapa
zarı Jandarma Bölük Komutanlığına naklinden 
sonra başlıyan tahkikatta gelen odunların 
50 - 500 araba arasında değişen çok ve bü
yük farklar arzettiğini müşahade ve tesbit ey
lemiştir. Bu bakımlardan Bolu C. Savcılığı ile 
C. Başsavcılığı tahkikatın noksanlığı yüzünden 
tashihi karar talep ederek hükmün bozulmasını 
istemiş Yargıtay çoğunluğu bu istekleri reddet
miştir. 

Olayları tesbit ve müşahadelerini kısaca 
kaydeden Komisyonumuz, adlî bir hata oldu
ğunu ifade ve ihsas etmek istememektedir. 

Harb ve Jandarma okullarında, iş başında 
ve staj için bulunduğu kıtada okul idaresinden, 
üstlerinden ve idari makamlardan daima müs
pet sicil alan ve heder olacağını tahmin ettiği 
odunları bölüğe naklettirmekle iyi bir hizmet 
yapacağını zanneden ve teshin tahsisatını kul-
lanmıyarak terkin ettiren dilekçinin kötü bir 
niyetini de görmiyen Komisyonumuz, Dilekçe 
Komisyonunun görüşüne katılarak affını Yüce 

ve Jandarma okullarında tahsilini bitirdiği as- Kamutayın Yüksek takdir ve görüşüne arzetme-



â -
yi üç çekinser oya karşı ittifakla karar vermiş 
ve bu maksatla hazırladığı kanun tasarısını 
saygı ile Yüksek Başkanlığa sunmuştur. 

Adalet Komisyonu 
Başkan 
Kayseri 
R. özsoy 8. 

Ankara 
Emin H. Ergun 

Sözcü 
Kayseri 

A. Feyzioğlu 

Kâtip 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
Çekinserim 
A. Akgüç 

Bursa 
A. Konuk 

Denizli 
İV. Küçüka 

İsparta istanbul 
R. Güttü Çekinserim 

F. H. Demirelli 
Kastamonu 

Dr. Fahri Ecevit 
imzada bulunamadı. 

Manisa 
F. Uslu 

Erzincoii 
Çekinserim 

A. Firat 
istanbul 

M- II. Gelenbeğ 

Konya 
/ / . Karagülle 

Muğla 
N. özsan 

Yüzbaşı Osman Erbay'tn hükümlü olduğu ceza
nın affı lıakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cihanbeyli Jandarma Bölük 
Komutanı, 1332 doğumlu Hasan Alioğlu 1938-6 
sicilli Jandarma Yüzbaşısı Osman Erbay'm, Bo
lu Asliye Ceza Yargıçlığmca 11 . II . 1947 tari
hinde 947/17 Esas ve 947/28 sayılı kararla, Düz
ce Jandarma Bölük Komutan vekili iken memu
riyet görevini kötüye kullanmaktan dolayı Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca hü

kümlü olduğu altı ay hapis ve altı ay memuri
yetten mahrumiyet cezası bütün hukuki netice
leriyle beraber affedil mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, içişleri ve 
Millî Savunma Bakanları yürütür. 

( & Sayısı : 2Û4 ) 



S. Sayısı: 210 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandosu ve Cumhurbaşkanlığı Ar
moni muzıkası için yetiştirilecek muzika öğrencileri hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /354) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/919, 6/1760 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . V . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları ve Cumhurbaşkanlığı 
Armoni Muzıkası için yetiştirilecek muzika öğretmenleri hakkındaki kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Basan Saka 

Gerekçe 

Gerek Cumhurbaşkanlığı Armoni mtızıkasının, gerekse Ordu bandolarının muzikacı askerî memur 
kadrolarınca bugün büyük boşluklar vardır. Mevcut memurlardan daha çoğu yaşlı durumdadırlar. 
Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkasında sivil maaşlı memurlar kullanılmak zorunda kalın
mıştır. 

Her ne kadar bugün Ordunun ihtiyacı olan muzikacı askerî memurların Devlet Konservatuvarın-
dan yetiştirilmesi yolu tutulmuş ise de, Konservatuvarda Orduda kullanılan sesli çalgılar bulunma
makta ve bu kaynaktan alınan verim isteği ve ihtiyacı karşılamamaktadır. 

Bu bakımdan, Ordunun ihtiyacı olan askerî muzika öğretmenlerinin özel bir surette yetiştirilme
sine gereklik duyulmaktadır. Bunu sağlamak için de Devlet Konservatuvarmda tatbik edilen kül
tür ve meslek öğrenimi programı esaslarına bağlı kılınmak şartiyle liseye mukabil bir askerî muzika 
öğretmen Okulu kurulması ve Konservatuvarda halen Ordu hesabına yetiştirilen öğrenciler hariç 
bundan sonra Ordunun muzika öğretmenlerinin bu okuldan yetiştirilmesi gerekli görülmüş ve bu
nun için de ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 10 . VI . 1948 

Esas No. 1/354 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 25 . Y . 1948 tarihinde Yük-. 
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
28 . V . 1948 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulan Türkiye Cumhuriyeti ordusu bando
ları ve Cumhurbaşkanlığı Armoni muzıkası için 
yetiştirilecek muzıka öğretmenleri hakkındaki 
kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonumuzun; 
4 . Yi . 1948 tarihli toplantısında Maliye ve Mil
lî Savunma Bakanlıkları temsilcileri de hazır 
olduğu halde okunup incelendi. 

Millî Savunma Bakanlığını temsil edenler 
meyanmda bulunan Cumhurbaşkanlığı Armoni 
muzıkası başkanı tarafından verilen aşağıdaki 
izahat dinlendi. 

1. 1455 As. memurlar Kanununun neşrine 
kadar muzıka öğretmenleri için okul vaziyetin
de esaslı bir menşe mevcut değildi. Bunlar ih
tiyaca göre alaylardan yetişen muzıkacılardan 
sağlanıyordu. 

2. Badonun başlıca çalıcı kuvvetini teşkil 
eden gedikli muzıkacılar da muzıka eri iken 
terki tezkere edip 9 aylık bir stajdan sonra mu
zıka gediklisi oluyorlardı. 

3. 1455 numaralı Kanunun 3 Şubat 1931 
gün ve 1059 numaralı talimatnamesi diğer aske
rî memurlara gösterdiği gibi muzıka öğretmen
leri için de o tarihte mevcut musiki muallim 
mektebini menşe göstermiş ve buradan mezun 
olanlara askerî muzıkacılık hususiyetine bina
en armoni muzıkasında 2 senelik staj mecburi
yetini esas tutmuştur. 

Bu okul 1926 yılında Konservatuvara kal-
bolununca umumi öğretim tarzını değiştirip ti
yatro, opera, bale kısımlariyle beraber bilhassa 
nefesli sazları da orkestracılık esasına göre öğ
retmeye başlayınca ayrı bir branj olan bando-
culuk dersleri de evvelki kudretini kaybetmeye 
yüz tutmuş, bundan sonra okuldan çıkanlar 
beklenilen randımanı verememişlerdir. Diğer 
taraftan, muhtelif öğretim dolayısiyle askerî 
disiplin bakımından çok kusurlu vaziyetler 
meydana gelmeye de başladığı görüldüğünden 

ve aynı zamanda bütün ihtiyaç için 7 senelik 
öğrenim zamanında ancak 10 öğrenciden fazla 
kabul etmemesi sebebiyle de ne ordu bandoları
nın ve ne de armoni muzıkasmın kadrosunda
ki mühim boşluklara cevap verememiştir. 

4. Bu eksikliği telâfi etmek için, yukarda 
ikinci maddede arzedilen gedikli çalıcılar kıs
mım esaslı bir menşee bağlamak üzere 1939 yı
lında açılmış bulunan askerî muzıka gedikli er
baş hazırlama ortaokuluna, konservatuvardaki 
öğretime muadil bir lise kısmı ilâvesi ile zuhur 
edecek fevkalâde kabiliyetleri ordunun duru-
miyle mütevazin bir şekilde gerek askerî terbi
ye ve gerekse askerî muzıkacılık hususiyetleri
ne daha uygun vaziyette yetiştirerek ihtiyacın 
ordunun kendi bünyesinden temini düşünüldü 
ve bakanlığa arz olundu. Genelkurmay Başkan
lığı ile de mutabakat hâsıl olması üzerine Yük
sek Askerî Şûraya sunulan durum kabul bu-
yuruldu ve muzıka öğretmenlerinin bu memba
dan alınmaları kararlanarak, buna göre kanun 
tasarısı hazırlanıp, okulun müfredat programı 
ve öğretmenlerin durumu lise derecesine göre 
tanzim edilip okulun madeleti de Millî Eği
tim Bakanlığınca tasvip olundu. 

5. Tasarı konusu olan okul gerek teşkilât 
ve gerekse teknik bakımdan yeniden açılacak 
bir okul olmayıp yukarda arz edilen okulumu-
a beher sınıfı 10 öğrenciden müteşekkil 3 sı

nıflı bir lise kısmı ilâvesinden başka birşey 
değildir. Bina, kadro, öğretim ve ders levazımı 
gibi teknik ihtiyacı da hazır bir vaziyette ve 
yürürlüktedir. Bu kısmın açılmasiyle her sene 
Millî Savunma Bakanlığınca 10 öğrenci için 
Millî Eğitim Bakanlığına verilen 9 051 liradan 
mühim bir kısmı tasarruf edilmiş olacağı gibi, 
ayrıca bir öğrencinin konservatuvarda yedi yıl 
okumasına, mukabil yeni okulda orta kısım ha
zır bir vaziyette bulunduğundan öğrenciler bu 
tahsili 3 yılda ("Staj hariç) ikmal edecekleri 
için vaziyet ödenek bakımından da yine bir ta
sarruf temin edecek ve ihtiyaç daha kısa yol
dan sağlanmış olacaktır. 
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Gerek bu mufassal izahat ve gerekse tasarı
ya bağlı gerekçe mef adı üzerinde yapılan tar
tışmalar neticesinde Hükümetçe yapılan tekli
fin yerinde olduğu kanaatine varılmış ve Hü
kümetin teklif eylediği kanun tasarısı; Komis
yonumuzca oybirliğiyle ve aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim 'Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Kom. Bask. Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. A. Alptoğan Ol. E. Durukan 

Kâtip 
Van Ankara Ankara 

Ol. N. Tınaz M. Aksoley 

Balıkesir 
Orgl. 1. Çalışlar 

Erzincan 
Z. Ağca 

Erzurum 
Ol.V. Kocagüney 

istanbul 
Dr.M. K. öke 
Kırklareli 

Korgl.K.Doğan 

Muğla 
A. Gür su 

Çankırı 
Dr.A. Arkan 

Erzincan 
B.K. Çağlar 
Gazianteb 
Ol. A. Atlı 

Kars 
i / . Tugaç 

Kocaeli 

Çankırı 
Gl.Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

Ol. S. Avgın 
Konya 

Koramiral Ş.Okan Dr.H. Alataş 
îmzada bulunamadı 

Muğla 
İV. özsan 
Mardin 

K. Sevüktekin 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/354 
Karar No. 24 

28 .VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 25 . V . 1948 tarhinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan, 28.V.1948 
tarihinde de Komisyonumuza havale buyrulan, 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Bandoları ve Cum
hurbaşkanlığı Armoni muzıkası için yetiştirile
cek muzıka öğretmenleri hakkındaki kanun ta
sarısı, gerekçesiyle birlikte, Komisyonumuzun 
18 . VI . 1948 tarihli toplantısında Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde 
görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı: 

Birinci maddedeki askerî muzıka öğretmen 
okulu tâbiri, 430 sayılı Tevhili Tedrisat Kanu
nunun ruhuna aykırı olduğundan ordu bando
ları ile Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası öğ
retmenleri yetiştirmek üzere bir askerî muzıka 
meslek okulu açılmıştır, şeklinde değiştiril
miştir. 

789 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, bir ve
kâlet tarafından açılmış veya lüzumuna göre 
açılacak mekteplerle bilûmum hususi mektep
lerin derecelerinin tâyinini Maarif Vekâletine 
bıraktığından tasarıdaki ikinci madde kaldırıl

mış üçüncü maddenin (A) fıkrasındaki 
(Pek iyi derece) yerine, en az iyi de
rece şeklinde, dördüncü maddedeki öğ
retmen okulu tâbiri de, meslek okulu şek
linde düzeltilmiştir. Tasarıdaki üçüncü mad
denin kaldırılması üzerine, madde numaraları 
ona göre düzeltilmiş, beşinci, maddenin dördün
cü madde olması üzerine, bu maddedeki, dör
düncü maddedeki stajı başarı ile bitirenler, 
üçüncü maddedeki stajı başarı ile bitirenler 
diye düzeltilmiştir. Diğer maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 
Ankara 

R. Berkman 
Çorum 

H. lig az 
Trabzon 

Z. Molaoğlu 

Urfa Kars 
8. K. Yetkin T. Taşkıran 

Balıkesir 
E. Çeliköz 

İzmir 
E. Çınar 

M. 

Çanakkale 
N. Ünen 

Tekirdağ 
E. Ataç 

Trabzon 
R. Tarakçtoğlu 
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Bütçe Komisyonu rapor* 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 .V. 1949 
Esas No. 1/354 

Karar No. 135 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları ve 
Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası için yetiş
tirilecek muzıka öğretmenleri hakkında, Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
25 . V . 1948 tarihli ve 6/1760 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı, Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim Komisyonları raporlariyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle mezkûr Bar 
kanlıklar yetkili temsilcileri hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Yapılan açıklamalar ve alman izahlardan an
laşıldığına göre 1455 sayılı Kanun ile muzıka öğ
retmenleri için menşe olarak Musiki Muallim Mek
tebi kabul edilmiş bulunmakta ve askerî muzıka-
cılığın hususiyetine binaen buradan mezun olan
ların armoni muzıkasında ayrıca iki senelik bir 
staja tâbi tutulmasını gerektirmektedir. 1926 yı
lında Musiki Muallim Mektebi Konservatuvar ha
lini alınca, umumi öğretim tarzı değiştirilmiş ve 
programa göre tiyatro, opera, ve bale bölümleri 
meydana gelmiş, nefesli sazlarında ancak bir ka
çı senfonik orkestracılık esasma göre öğretilmeye 
başlanmıştır. Bu vaziyet karşısında ayrı bir branş 
ve ayrı bir hususiyeti olan bandoculuğun bu prog
rama göre artık Konservatuvarda öğrenilmesine 
imkân kalmadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla 
1926 tarihinden sonra Konservatuvardan çıkanlar 
hem armoni müziğinin istilzam eylediği esaslara 
göre yetişememelerinden ve hem de askerî disip
lin bakımından kendilerine gereken talim ve ter
biye verilmemesinden ve miktarlarının da çok az 
olmaları itibariyle ne1 ordu bandolarının ve ne de 
armoni muzıkasmın kuruluşundaki boşlukların 
doldurulmaması gibi bir durum hasıl olmuştur. 

Tasarı, ordu muzıkacılığma bu yönden kâ
fi elaman yetiştirilmesini ve kadro boşlukları
nın doldurulmasını temin etmek maksadiyle ha
zırlanmış olup esasen 1939 yılında açılmış bulu
nan askerî gedikli erbaş hazırlama okuluna bu 
tasarıya göre üç yıllık bir öğretim devresi daha 
ilâve edilmek suretiyle gerek gedikli erbaş oku
lunda muvaffak olanlardan ve gerekse hariçte 

orta tahsilini bitirenlerden buraya talip olan
lardan öğrenci alınması ve buradan yetişecekle
rin Yedek Subay Okulunu da muvaffakiyetle bi
tirmeleri şartiyle Askerî muzıka öğretmenliğine 
tâyinleri temin edilmek suretiyle ordunun bün
yesine uygun ve kadrolarını karşılıyacak mik
tarda muzıka öğretmeni yetiştirilmesi imkânı 
hâsıl olacağı ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan inceleme ve görüş
melere göre, mektebin talim heyetini, Cumhur
başkanlığı Armoni Orkestrası öğretmenleri teş
kil edeceği ve esasen kanun gereğince bu orkest
ranın Müzik Tatbikat Okulu da olması hase
biyle kadro yönünden hiçbir ilâve yapılmıyaca-
ğı ve bütçeye de hiçbir yük tahmil etmiyeceği 
anlaşılmış olup Millî Eğitim Bakanlığı temsil
cisinin verdiği izahata göre de Konservatuvar
da başkaca ordu bandolarının öğretmen ihti
yacını karşılıyacak böyle ayrı bir okula ihtiyaç 
bulunduğu ve programlarının Millî Eğitim Ba
kanlığınca incelenip tasdik edileceği cihetle ye
niden ilâve edilecek bu üç yıla ait programın 
liseye muadeleti temin edileceği ve Konservatu-
varın bugünkü gayesi içerisinde bando muzıka-
cılarmın yetiştirilmesinin mümkün olmadığı ifa
de edilmekle tasarı Komisyonumuzca da kabu
le değer görülmüştür. 

Hükümetin de mutabık bulunduğu Millî Eği
tim Komisyonu metni üzerinde yapılan görüş
melerde birinci maddeye öğretim süresini ve 
sınıf adedini belirtecek surette bir kaydın ilâ
vesi Komisyonumuzca lüzumlu görülerek mad
deye büyle bir kayıt eklenmiştir. 

Altıncı maddenin görüşülmesi sırasında askerî 
liseler öğrencilerinden öğretimde muvaffak ola-
mıyanlar hakkındaki kanun hükmünün Muzıkaı 
öğretmen, Okulunda muvaffak olamıyanlar hak
kında da uygulanması hususu görüşülmüş ve adı 
geçen kanun hükmünün yalnız sivil orta okullar
dan gelmiş bulunanlar hakkında uygulanması ve 
gedikli erbaş okulundan gelenlerin esasen gedik-
lilik için bir yüklenmeleri bulunduğundan bun-
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lann tekrar gedikli sınıfına iadeleri ve böylece 
yüklenmelerini ortadan kaldıracak bir yolun 
açılmaması noktasından uygun görülerek madde 
bu hususları temin edecek şekilde yeniden hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Tasarının diğer maddeleri ayniyle kabul edil
miş olup bu değişiklikle yeniden hazırlanan ta?-
sarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten î. H. Tiğrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
îzmir 

S. Dikmen 
Malatya 

M. 8. Eti 
Samsun, 

M. Ali Yörüker 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

Kastamonu 
T. Çoşkan 
Manisa 

F. Kurdoğltu 
Seyhan 

A. R. Yüregir 

Ankara 
Dr. A. H. Selgü 

İsparta 
K. Turan 

Konya 
M. A. Binal 

Bize 
T. B. Balta 

Tokad 
R. A. Sevengü 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ordusu bandoları ve Cum
hurbaşkanlığı Armoni muzıkast için yetiştirile
cek muzika öğretmenleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ordu bandoları ile Cumhur
başkanlığı armoni muzıkası öğretmenleri Askerî 
Muzika öğretmen Okulundan yetiştirilir. 

MADDE 2. — Askerî Muz&a öğretmen 
Okulu üç sınıflı ve lise muadilidir. 

MADDE 3. — Bu okula aşağıda yazılı kay
naklardan her yıl ihtiyaç nispetinde sınavla 
öğrenci alınır. 

A) Muzika Gedikli Hazırlama Ortaokulu
nu pek iyi derece ile bitirenler. 

B) Ortaokulu veya bu derecedeki tahsili 
hariçte bitiren isteklilerden 

MADDE 4. — Askerî Muzika öğretmen 
Okulunu başarı ile bitirenler Cumhurbaşkanlı
ğı armoni muzıkasmda bir sene staja tâbi tutu
lurlar. 

MADDE 5. — Dördüncü maddedeki stajı 
başarı ile bitirenler 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Askerî Memurlar Kanununa göre Yedek Subay 
yetiştirilirler. 

Yedek Subay Okulunu başarı ile bitirenler 
yedek asteğmen nasbolunmalarını mütaakıp se
kizinci sınıf muzika Öğretmenliğine naklolunur
lar. Bunlardan bando öğretmeni olarak yetiştiril
miş olanlar ordu bandolarına ve Cumhurbaş
kanlığı Armoni Muzıkasına atanırlar. 

MADDE 6. — Muzika öğretmen Okulunda 
üst üste bir sınıfta veya okul devresinde muh
telif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak ol
mamış sayılırlar. Bunlardan birinci sınıfta mu
vaffak olamıyanlar Gedikli Hazırlama Orta
okulunu bitirip gedikli yetiştirileceklerin staj 
şartlarına tâbi tutularak muzika gedikli çavuşu 
yetiştirilirler. 

İkinci ve üçüncü sınıflarda muvaffak ola
mıyanlar sekiz aylık kıta stajından sonra mu
zika gedikli çavuşu olurlar. 

Meslek stajında ve Yedek Subay Okulunda 
muvaffak olamıyanlar muzika gedikli çavuşu 
olarak kıtalara verilirler. 

(S. Sayısı 

| MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TÎRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Ordu Bandoları ve Cum
hurbaşkanlığı Armoni Muzıkası için yetiştirile
cek muzika öğretmenleri hakkında Kanun tasarıst 

MADDE 1. — Ordu Bandoları ile Cumhur
başkanlığı Armoni Muzıkası öğretmenleri ye
tiştirmek üzere bir askerî muzika Meslek Okulu 

I açılmıştır. 

MADDE 2. — Bu okulda aşağıda yazılı kay
naklardan her yıl ihtiyaç nispetinde sınavla öğ
renci alınır. 

A) Muzika Gedikli Hazırlama Ortaokulunu 
en az iyi derece ile bitirenler, 

B) Ortaokulu veya bu derecedeki tahsili 
hariçte bitiren isteklilerden, 

MADDE 3. — Askerî Muzika Meslek Oku
lunu başarı ile bitirenler Cumhurbaşkanlığı Ar
moni muzıkasmda bir sene staja tâbi tutulurlar. 

MADDE 4. — 3 ncü maddedeki stajı başarı 
ile bitirenler 1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî 
memurlar Kanununa göre yedek subay yetişti
rirler. 

Yedek Subay Okulunu başarı ile bitirenler 
yedek asteğmen nasbolunmalarını mütaakıp 
8 nci sınıf muzika öğretmenliğine naklolunurlar. 
Bunlardan bando öğretmeni olarak yetiştirilmiş 
olanlar ordu bondolarma ve Cumhurbaşkanlığı 
Armoni Muzikasma atanırlar. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
5 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ | 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Bandoları ve Cum
hurbaşkanlığı Armoni Muzikast için yetiştirile
cek muzıka öğretmenleri hakkında Kanun tasartn 

MADDE 1. — Ordu bandoları ile Cumhur
başkanlığı Armoni Muzıkası öğretmenleri ye
tiştirmek üzere üç yıl süreli ve üç sınıflı bir 
Askerî Muzıka Meslek Okulu açılmıştır. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
üçüncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Millî Eğitim Komisyonunun 
dördüncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Muzıka öğretmen Okulunda 
üst üste bir sınıfta veya okul devresinde muh
telif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak olma
mış sayılırlar. 

Gedikli Hazırlama Orta Okulundan gelmiş 
olanlardan, birinci sınıfta muvaffak olamıyan-
lar Gedikli Hazırlama Orta okulunu bitirip 
gedikli yetiştirileceklerin staj şartlarına tâbi 
tutularak Muzıka gedikli çavuşu yetiştirilirler. 
ikinci ve üçüncü sınıflarda muvaffak olamı-
yanlar 8 aylık kıta stajından sonra Muzıka ge
dikli çavuşu olanlar. Meslek stajında ve Ye
dek Subay Okulunda muvaffak olamıyanlar Mu
zıka gedikli çavuşu olarak kıtalara verilirler. 
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Hû. 

MADDE 7. — Askerî Muzıka öğretmen 
Okulu öğrencilerinin her türlü ihtiyaçları «As
kerî liseler öğrencileri gibi» ve meslek stajın
da bulunan öğrencilerin ise «Harbokulu birin
ci sınıf öğrencileri gibi» Millî Savunma Bakan
lığınca sağlanır. 

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini MilU 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
//. Saka Başb. Yardımcısı 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Gole 
Maliye Bakanı 

§. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Gülek 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tanm Bakanı 

T. Co§kan 
Ticaret Bakanı 
İV. Gündüzalp 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

G. ve T. Bakanı V. 
Ş. Adalan 

Uaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

M. E. K. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 nci maddesi 
7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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B. K. 

Bunlardan sivil orta okullardan gelmiş olan
lar hakkında askerî okullarda başaı-ı gösterc-
miyen öğrenciler hakkındaki hükümler uygu
lanır. 

MADDE 6. —. Hükümetin 7 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hu kanunu Millî Savunma 
re Maliye Bakanları yürütür. 

)>9<t 
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S. Sayısı: 211 
4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bulundukları derecede iki 
yıldan fazla kalmış ve mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 
2556 sayılı Kanunun 61 nci maddesi gereğince mümtazen iki 
üst dereceye yükseltilmiş olan yargıç ve Savcıların 4908 sayılı 
Kanundan faydalanıp faydalanmıyacağının yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor* 

lan (3/336) 

T. C. 
Başbakanlık ' * 28 . II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü ' . - _ ; , -., 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72-111,6/722 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun- yürür
lüğe girdiği 31 Mayıs 1944 tarihinden evvel bulundukları derecelerde yükselme sürelerini bitirmiş 
ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 39 ncu ve 41 nci maddeleri uyarınca Ayırma Meclisince 
mümtazen terfie lâyık görülmüş olmalarına rağmen boş kadro bulunmamasından dolayı zamanında 
terfi ettirilemiyerek 4598 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Hâkimler Kanununun 61 nci 
maddesi delaletiyle 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü dairesinde 31 Mayıs 1944 tarihinden 
itibaren kadrosuz iki üst derece maaşa terfileri yapılmış olan yüksek okul mezunu bâzı Yargıç 
ve Savcıların 4908 sayılı Kanundan faydalanıp faydalanamıyacakları tereddüdü mucip olmuştur. 

4908 sayılı Kanunun birinci maddesindeki bir üst derece tâbirinin her hangi bir derece mânasına 
alınabileceği ve binaenaleyh Hâkimler Kanununa göre mümtazen terfie hak kazanarak iki üst dere
ceye geçirilenler hakkında da bu Kanunun tatbik olunabileceği düşünülmektedir. 

Öte yandan 4908 sayılı Kanunun birinci maddesinde 4598 sayılı Kanunun üçüncü ve dördüncü 
maddeleriyle geçici birinci maddesi uyarınca biv üst dereceye yükselmeleri yapılan ve kanunun ya
yımı tarihinde memur bulunan Yüksek Okul mezunlarının, aynı tarihte bulundukları derecelerde 
iki yıldan fazla geçirmiş oldukları hizmet sürelerinin en çok bir yılı bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte bulundukları derecelerdeki yükselme sürelerinden indirilir. 

Bu hüküm 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bulundukları derecelerde iki "y^dan fazla kal
mış yüksek okul mezunu her sınıf ve derecedeki yargıçlar ve savcılarla hizmetleri bu mesleklerde 
geçmiş sayılan memurlar ve 3173 sayılı Kanuna bağlı olanlar hakkında da uygulanır ve bunların ilk 
yükselmelerinde bu indirmeden faydalanmadıkları kısım gelecek yükselme sürelerinden indirilir) de
nilmiş olmasına göre ancak 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bulundukları derecelerde iki yıl
dan fazla kalmış ve bu kanunun 3 ve 4 ncü ve geçici 1 nci maddeleri gereğince bir üst dereceye 
yükseltilmiş olan yüksek okul mezunu yargıç ve Savcıların eski derecelerde iki yıldan fazla geçir
miş oldukları süreden en çok bir yılın indirilmesi icafoetmekte olup bu fıkra hükmünün, bu kanun
la ve 4598 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile ilgisi bulunmıyan Hâkimler Kanununun 
61 nci maddesine istinaden iki üst derecelerdeki görevlere mümtazen terfi etmiş olanlar hakkında 
tatbiki mümkün olamıyacağı da mütalâa edilmektedir. 

Bu durum karşısında, 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bulundukları derecede iki yıldan 
fazla kalmış ve mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 2556 sayılı Kanunun 61 nci maddeöi gere-
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ğince mümtazen iki üst dereceye yükseltilmiş olan yargıç ve savcıların 4908 sayılı Kanundan fayda
lanıp faydalanmıyacağı hususundaki tereddüdün yorum yolu ile çözülmesi için gereğinin yapılması
na müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
8. Gilmltay 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/336 
Karar No. 46 

4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bu
lundukları derecede iki yıldan fazla kalmış ve 
mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 61 nci maddesi 
gereğince mümtazen iki üst dereceye yükseltil
miş olan Yargıç ve Savcıların 4908 sayılı Ka
nundan faydalanıp faydalanmıyaeağmm yo
rumlanmasına dair olup Komisyonumuza veri
len Başbakanlığın 28 Şubat 1949 tarih ve 
72-111/6-722 sayılı tezkeresi Adalet Bakanlığı 
müsteşarının huzuriyle okundu ve incelendi. 

Yorum istiyen tezkerede belirtilen iki gö
rüşten birincisinde hülâsatan, «4908 sayılı Ka
nunun ancak bir üst dereceye yükseltilmiş olan
lara tatbikinin mümkün bulunduğu ve bu iti
barla Hâkimler Kanununun 61 nci maddesine 
istinaden iki üst derecelerdeki görevlere müm
tazen terfi etmiş olanlar hakkında uygulana-
mıyacağı», ikincisinde ise, «4908 sayılı Kanu
nun birinci maddesindeki bir üst derece tâbi
rinin her hangi bir derece mânasına alınabile
ceği ve binaenaleyh Hâkimler Kanununa göre 
mümtazen terfie hak kazanarak iki üst dere
ceye geçirilenler hakkında da 4908 sayılı Kanu
nun tatbik olunacağı», ileri sürülmektedir. 

Filhakika; 4598 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü 
ve geçici birinci maddeleriyle 4908 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrasında 
«Bir üst dereceye yükselmeleri yapılanlar» tâ
biri kullanılmakta ve Hâkimler Kanununa tev
fikan mümtaz olarak iki üst dereceye terfi et
tirilenler hakkında ayrıca bir sarahat bulun
mamaktadır. 

4908 sayılı Kanunun ikinci fıkrasında ise 

3 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

birinci fıkrasına atfen, «Bu hükmün, yani eski 
derecede beklenilen fazla müddetin en çok bir 
yılının kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu
lundukları derecelerdeki yükselme sürelerin
den indirileceği hükmünün, Yargıç ve Savcılar
la hizmetleri bu mesleklerde geçmiş sayılan me
murlar ve 3173 sayıU Kanuna bağlı olanlar hak
kında da uygulanacağı, bulnarm ilk yükselme
lerinde bu indirmeden faydalanmadıkları kıs
mın gelecek yükselme sürelerinden indirileceği» 
kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Konuyu ve yorumu istenen kanun hüküm
lerini bu suretle ve kısaca kaydettirdikten son
ra, 4908 sayılı Kanunun teklifi sebeplerini araş
tırınca görüyoruz ki; Bu kanun tasarısı Hükü
met eliyle değil, 4598 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesinin yoruinlanmasını istiyen Sayış
tay Başkanlığı tezkeresinin müzakeresi sonun
da Bütçe Komisyonunun bir raporiyle Yüksek 
Kamutayın tasvibine arz olunmuştur. 21 Mayıs 
1946 tarihini ve 97 karar sayısını taşıyan Büt
çe Komisyonunun bu raporunun gözden geçi-
rilmesinden de anlaşılacağı veçhile, Sayıştay 
Genel Kurulunda beliren iki görüş münakaşa 
edildikten sonra raporun sonlarında, «bunun
la beraber sözü edilen iki yıllık terfi müddeti
ni daha evvel - yani 4598 sayılı Kanunun meri
yetinden evel - doldurmuş fakat o tarihte merî 
hükmün müsaadesizliği yüzünden terfi edeme
miş ehliyetli memurların bu yüzden mahrum 
kaklıkları müddeti mütaakıp terfiler de naza
ra almanın, ehliyetli memurlar arasında az da 
olsa tatbikatta doğan farklı durumlaı'ı gider
me bakımından yerinde olacağı..» kaydedilmek-
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te ve bu gerekçe ile üg maddelik kanun teklifi 
Bütçe Komisyonunca yapılmış bulunmaktadır. 
Bu mucip sebeplerle çıkmış olan 4908 sayılı Ka
nunla güdülen ve en başta gelen gaye, maaş 
ve kıdemle ilgili «bir kanun maddesinin uygu
lanması sırasında memurlar arasında hak bakı
mından bir fark yaratılmaması, cihetidir. Hal
buki, bu kanun, raporumuzun baş tarafında 
kaydedilen birinci görüşle uygulanmak suretiy
le vâzıı kanunun maksadı dışında Yargıçlar ara
sında, hem de üstün liyakatli Yargıçlar aleyhi
ne olarak, tatbikatta farklı bir durum yaratmış 
bulunmaktadır. 

Her ne kadar madde metninde; «bir üst de
receye yükselmeleri yapılan» tâbiri bulunmakta 
ise de normal durumu tesbit eden bu kayıt, ih
tirazı veya tahdidi bir kayıt olmaktan ziyade, 
vukuı bir kayıt bulunmakta ve binaenaleyh Hâ
kimler Kanunununun 61 nci maddesindeki müm-
tazen yükselme usulünü bertaraf etmemektedir. 

Hâkimler Kanununun 39 ve 41 nci maddele
rine göre vasati liyakatlarm çok üstünde bir 

.liyakat göstermiş olduklarına ayırma meclisince 
karar verilmiş olan bir Yargıcı, Adalet Bakan
lığı 61 nci maddedeki ihtiyarını kullanarak iki 
üst dereceye terfi ettirdiği takdirde, kanunun çok 
yüksek liyakatlara bahşettiği bir terfi sistemi uy
gulanmış ve bul Yargıç içinde «üst bir dereceye 
geçme» durumu husul bulmuş olur. Birinci gö
rüşle, mümtaz Yargıcın eski maaş derecesinde 
fazla beklediği müddeti «bir üst derece» tâbirine 
bağlıyarak geçtiği bu yeni derece süresinden in-
dirmemekle, aynı kararname ile bir üst dereceye 
terfi ettirilen ve kendisinden bir derece aşağıda 
kalması kanunun maksadı icabı olan âdi terfili 
Yargıçla mümtazın birleştirilmesi neticesi husul 
bulur ki, mümtaz Yargıcın meslek hayatında bir 
defa nail olabileceği kanuni atıfetten istifade 
edememiş olmasına ve binaenaleyh üstün liya
katler ve ehliyetlere kanunla tanınan hakkı fiili-. 
yatta bertaraf etmek gibi 2556 sayılı Kanunun 
maksadına uygun düşmiyen bir tatbikata mesağ 
verilmiş olur. 

Diğer taraftan, 4908 sayılı Kanunla tesis edil
miş olan «eski derecede fazla beklenilen müddet
lerin en çok bir yılının sayılması» hakkından yal
nız kanunun mümtaz diye vasıflandırdığı bir kı
şım memurların mahrum edilmesi neticesi hâsıl 

oluyor ki, bu da, hem kanunun vurürİügfc gittne-
siyle vücut bulan ve münhasıran «fazla bekleme
den» dolayı doğan ve müktesep olan zatî bir hak
kın iptalini mucip olmakta, hem de kanunun 
umumilik ve eşitlik prensipine, adalet ve hakka
niyet kaidelerine aykırı düşmektedir. Bu itibar
ladır ki, kanunun metninde yazılı bulunan «bir 
üst derece» tâbirinin «her hangi bir üst derece» 
veya bir kanunla ihraz ve iktisap edilen «üst bir 
derece» mânasına alınması kanunun gerekçesine 
daha uygun düşmektedir. 

Bundan başka, birinci anlamla yapılan tatbi
katla mağdur edildiklerine kani olarak idari dâ
va açan yargıçlardan bir kısmının dâvaları Da-
nıştayca ret edilmişse de son dâva açmış olanlar
dan üç mümtaz yargıç lehine Danıştay Genel Ku
rulunca 25 . I I I . 1949 tarihinde karar verildiği 
öğrenilmiş bulunmaktadır. 48/173, 174, 175 esas 
ve 49/39, 40, 41 karar sayılarını taşıyan Danışta-
ym bu kararlarından sonra dâvayı kazanan müm
taz yargıçlarla dâva açmamış ve dâva açıp da 
redde uğramış olan mümtaz yargıçlar arasında 
ayrıca farklı bir tatbikat da meydana gelecektir. 

Bütün bu mülâhazaları misalleriyle ineeliyen 
komisyonumuz, 4598 sayılı Kanunun yayımı tari
hinde bulundukları derecelerde iki yıldan fazla 
kalmıg ve mezkûr kanunun yürürlüğünden son
ra 2556 sayılı Kanunun 39 ve 41 nci maddeleri 
gereğince ayırma meclislerince mümtaz olarak 
terfilerine karar verilenlerden aynı kanunun 61 
nci maddesi uyarınca iki üst dereceye yükseltil
miş olan yargıç ve savcılarla hizmetleri bu mes
leklerde geçmiş sayılan memurlar ve 3173 sayılı 
Kanuna bağlı olanların da 4908 sayılı Kanun
dan faydalanmalarının kanunun ruh ve mânası
na, adalet ve hakkaniyete daha uygun düşeceğine 
oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Kayseri Erzurum 
R. özsoy S. Ibfahimhakkıoğht 

Kâtip 
Manisa Ankara Antalya 

K. Coşkunoğlu E. H. Ergim N. Aksoy 
Bursa Bursa Denizli 

A. Akgüç A. Konuk N; Knçiika 
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Kırşehir 
S. Kunıtluoğtu 

İstanbul 
M. II. Gelenbeğ 

îsparta 
E, Güllü 

İzmir . 
E. O.ran 

İstanbul 
F. II. Demircili 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevil 

Kayseri Konya Manisa 
»V. .1 . Feyzioğlu II. Karagülle F. Uslu 

Mardin Muğla 
.'!/. K. Boran N. Özsün 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. S/336 
Kurar No. 136 

17 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

4598 sayılı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten evvel bulundukları derecelerde yükselme 
sürelerini bitirmiş ve 2556 say ıh Hâkimler Kanu
nunun 39 neu ve 41 nci maddeleri uyarınca Ayır
ma Meclislerince mümtaz olarak terfie layık gö
rülmüş olmalarına rağmen boş kadro bulunma
masından dolayı zamanında terfi ettirilemiyerek 
4598 sayılı Kanununun yürürlüğe girmesi üzeri
ne Hâkimler Kanununun 61 nci maddesi delale
tiyle 459"8 sayılı Kanının 4 ncü maddesi hükmü 
dairesinde 31 Mayıs 1944 tarihinden itibaren 
kadrosuz iki üst derece maaşa terfileri yapılmış 
olan yüksekokul mezunu bâzı yargıç ve savcıların 
4908 sayılı Kanundan faydalanıp faydaki nam ıya-
cakları hakkında hâsıl olan tereddüdün yorum 
voliyle halli isteğini hâvi Başbakanlığın 28 . 1E . 
1949 tarihli ve 6/722 sayılı tezkeresi Adalet Ko
misyonu raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Adalet Bakanı Fuad Sirmet ve Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol (îenel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü : 

Yorumu istenilen 4908 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi (4598 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 
ncü maddeleriyle geçici birinci maddesi uyarın
ca bir üst dereceye yükselmeleri yapılan ve kanu
nun yayımı tarihinde memur bulunan yüksek
okul mezunlarının, aynı tarihte bulundukları 
derecelerde iki yıldan fazla geçirmiş oldukları 
hizmet sürelerinin en çok bir yılı bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları derece
lerdeki yükselme sürelerinden indirilir. 

Bu hüküm 4598 sayılı Kanunun yayınıı ta
rihinde bulundukları derecelerde iki yıldan 
fazla kalmış yüksek okul mezunu her sınıf ve 

derecedeki yargıçlar ve savcılarla hizmetleri bu 
mesleklerde geçmiş sayılan memurlar ve 3173 
sayılı Kanuna bağlı olanlar hakkında da uygu
lanır ve bunların ilk yükselmelerinde bu indir
meden faydalanmadıkları kısım gelecek yük
selme sürelerinden indirilir.) demekte olup bu 
hükme göre bu haktan, ancak 4598 sayılı Ka
nlımın sayılan maddelerine göre bir üst dere
ceye yükselmeleri yapılan ve diğer şartları da 
haiz olan her yüksek okul mezunu memurlarla 
yargıç ve savcılar ve hizmetleri bu mesleklerde 
geçmiş sayılan memurların ve 3173 sayılı Ka
nuna bağlı Devlet Demiryolları memurlarının 
faydalanacakları sarih olarak ifade edildiği 
halde Hâkimler Kanununun 61 nci maddesine 
göre münıtazen terfileri yapılan yani iki üst 
dereceye terfi ettirilen hâkimlerin bu haktan 
faydalanıp faydalanamıyacakları maddede sa
rahaten ifade edilmediğinden tatbikatta tered
dütleri mucip olmuş ve bu durumda bulunan 
hâkimlerden Danıştaya dâva açanların bâzıları 
hakkinda müspet ve bâzıları hakkında da menfi 
kararlar verilmiş olması bu maddenin yorumu
nu gerektirmiş olduğu Komisyonumuzda ilgili
ler tarafından açıklanmış bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu konuyu incelemiş ve ne
ticede münıtazen terfi etmiş olan hâkimlerin de 
bu hükümden faydalanmalarının kanunun ruh 
ve mânasına, adalet ve hakkaniyete daha uy
gun düşeceğine karar vermiş ise de kamın met
nini yoruma müsait görmemiştir. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalar ve 
görüşmeler sonunda; kanun vâzıı, maddenin 
son fıkrasiyle yargıçların, savcıların ve hiz
metleri bu mesleklerde geçmiş sayılanların da 
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DU haktan istifadesini düşünmüş ve bunlar ara
sından mümtazen iki üst dereceye yükselen
leri ayırmayı iltizam eder bir ifadede bulunma
mış ise de metindeki (Bir üst dereceye yüksel
me) tâbirini her hangi bir üst derece mânasına 
almanın mümkün olmadığı, eğer kanun vâzıı 
bu ifadeyi her hangi bir üst derece mânasına 
kullansaydı maddenin ana hükmünü yazarken 
değil ancak yargıçlarında bu hükümden fayda
lanacağına dair fıkrada bu ciheti tasrih etme
sinin tabiî olduğu, halbuki ana hüküm konusu
na giren hiçbir memurun yargıçlar gibi iki üst 
dereceye terfileri mümkün olmadığından buradaki 
bir üst derece tâbirinin tam lügat mânasında alın
masına zaruret bulunduğu neticesine varan Ko
misyonumuz, maddenin bu yönden yorumuna 
imkân olmadığına, ancak yargıçlar için sevke-
dilmiş son fıkra hükmünde mümtaz terfie lâ
yık olanların da derpiş edildiğini ve bunların 
da bu haktan faydalanmalarını hakkaniyet ve 

adalet icaplarına uygn ve tabiî görerek DU nok
sanın bir tesisle halli gerektiğine kanaat getir
miş ve ilişik tesisin hazırlanmasına karar ver
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

U. Erten 
Ankara 
C. Gölet 
Diyarbakır 

S. Vluğ 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Niğde 
/?. Gür soy 

Samsun 

Dr 

M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/. H. Tigrel 
Ankara 

. A. Tl. SelgÜ 
İsparta 

K. Turan 
Konya 

M. A. Binal 

A 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

îzmir 
S. Dikmen 

Malatya 
M. S. FAi 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

. J?. Yiiregir 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞl 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair öUm 3656 sayılı Kanunun bâzı mad-
d,ehrinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayıh Kanıma 
ek 4908 sayılı Kamımıun birinci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun taşmışı 

MADDE 1. — 4908 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

4598 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte bulundukları derecelerde iki yıldan faz
la kalmış ve bu derecelerde iken 2556 sayılı 
Yargıçlar Kanunu gereğince mümtaz terfie lâ
yık görülerek sözü geçen tarihten başlamak 
üzere iki üst dereceye yükseltilmiş veya kad
rosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşı veril

miş olan yüksek okul meaünu her sınıf ve de
recedeki yargıç, savcı ve yardımcılariyle hiz^ 
metleri bu mesleklerde geçmiş sayılanlar hak
kında da ikinci fıkra hükmü 31 . V . 1946 tari
hinden itibaren uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuruh* 
yürütür. 

)>m<( 
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S Sayısı: 213 
İdareci Üyeler Kurulunun Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu üyelerinden Ankara dışında vazife icabı inceleme yapa
cak olanlara ikamet yevmiyesi verilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Bütçe Komisyonu raporu (2/167) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 35608/448 

9 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 62 nci maddesi gereğince Büyük Millet Meclisi ile bağlantılarına ait eşya ve ayniyatın 
tutulmakta olan defterlerine göre her sene muayyen zamanlarda Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu tarafından teftiş ve incelemeleri yapılmakta ve istanbul'da bulunan^ Millî Saraylardaki 
eşya ve ayniyat da bu heyet tarafından mahallerinde incelenerek teftiş olunmaktadır. 

Fakat: Komisyonun istanbul'da bu husus için vazife icabı çalışmaya mecbur olduğu günlere 
ait olmak üzere tahakkuk edecek ikamet yevmiyelerinin ödenmesi zaruri bulunduğundan bunun 
temini maksadiyle aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulüne müsaade buyrulmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye idareci Üye 
M. Öker R. Güreli 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/167 
Karar No. 138 

Yüksek Başkanlığa 

17 . V . 1949 

Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonundan içtüzüğün 62 nci maddesi ge
reğince Ankara dışında vazife göreceklere umu
mi hükümler dairesinde ikamet yevmiyesi ve
rilmesi hakkında idareci Üyeler tarafından ya
pılan Kanun teklifi Komisyonumuza havale bu-
yurulmakla idareci Üye Sivas Milletvekili Ab-
dülmuttalip Öker ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

içtüzüğün 62 nci maddesi gereğince Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Üyelerinden seçilen bir heyet her yıl bir müddet 

Ankara dışında vazife görmek mevkiinde olduk
larından bunlara bu görevlerinin devamı esna
sında zaruri masraflarını karşılamak üzere umu
mi hükümler dairesinde bir ikamet yevmiyesi ve
rilmesi hususunun kanuni bir müeyyideye bağ
lanması maksadiyle bu tasarının hazırlandığı alı
nan izahlardan anlaşılmıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen şekilde görevlen
dirilenlere umumi harcırah hükümleri dairesin
de yalnız ikamet yevmiyesi verilmesi hususu Ko
misyonumuz ekseriyetince de uygun görülmüş 
ve Millî Sarayların idare tarzının tanzimi hak
kında 1949 yılı Bütçe raporumuzdaki temenninin 



tahakkukunun bu vesile ile de tekrarlanması ka
rar altına alınarak tasarı esas itibariyle kabule 
şayan bulunmuş ve maddeler ifade bakımından 
düzeltilmiştir. , 

Yüksek Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymen 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu üyelerine Ankara dışında yapacakları 
incelemeler için verilecek ikamet yevmiyesi hak

kında Kanım teklifi 

MADDE 1. —^Büyük Millet Meclisi Hesapla
rım İnceleme Komisyonunun içtüzük'ün 62 nci 
maddesi gereğince Ankara dışında vazife icabı 
yapacağı inceleme ve teftiş için gidecek olanlara 
umumi hükümler dairesinde ikamet yevmiyesi 
verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
• itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmü Büyük Mil
let Meclisi tarafından yürütülür. * 

Ankara Aydın Diyarbakır 
C. Gölet Gl. R. Alpman Ş. Vluğ 
Eskişehir İsparta İzmir 

Muhalifim K. Turan S. Odyak 
A. Potuoğlıt 
Kastamonu Kastamonu Malatya 
M. Akalın T. Coşkan M. S. Eti 

Manisa Niğde 
F. Kurdoğlu R. Gürsoy 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Ko
misyonu üyelerine Ankara dışında yapacctiklan 
incelemeler için verilecek ikamet yevmiyesi hak

kında Kanun teklifi 

MADDE 1. -— İçtüzük'ün 62 nei maddesi 
uyarınca, Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonu üyelerinden, görevleri gere
ğince İnceleme ve teftiş için, Ankara dışında va
zife görenlere umumî hükümler dairesinde ikamet 
yevmiyesi verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 

( Ö. Sayısı : 213 ) 



S. Sayısı: 214 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tfirakçıoğlu'nun, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayı
lı Kanuhun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Bütçe ve Millî Eğitim Komisyonları 
raporları (2/30) 

3. II. 1947 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3656 sayılı Kânunun üçüncü maddesinin (E) bendine bir fıkra daha eklenmesi hakkındaki 
kanun "teklifimle gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçtoğlu 

Gerekçe 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasında (Yüksek bir mektep tahsilini ikmal 
ve diploma istihsal eyledikten sonra yurtta veyahut yurt haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak 
muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna ait vesikayı da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olan
lar girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine alınabilirler, denilmektedir. Fakat memur olduk
tan sonra doktorasını yapıp tezini kabul ve tasdik ettirmiş olan memurlar ve öğretmenler bu hü
kümden faydalanıp bir derece; üst maaşa çıkamamaktadırlar. Memurları ve hele öğretmenleri ça
lışıp çabalıyarak bilgilerini artırmaya teşvik edici olması bakımından böyle bir imkânın bulunmuş 
olmasında fayda düşünülmüş ve ilişik kanun teklifi yapılmıştır. 

Milli Eğitim Komisyona rapora 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/30 
Karar No. 9 

4 . 7 / . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili M. Reşit Tarakçıoğlu 
tarafından Yüksek Meclise sunulan 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (E) bendine bir fık
ra daha eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı. Ko
misyonumuza havale olunmakla Millî Eğitim 
Bakanının huzuriyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede 
bu teklifin ilgili memur ve öğretmenler için ilim 

yolunda çalışmayı teşvik edici bir mahiyet taşı
dığı neticesine varılarak maddelerin müzakere
sine geçildi ve tasarı aşağıdaki şekilde tadil 
edildi:. 

A) Tasarının birinci maddesi 3656 sayılı 
ve 30 . VI . 1939 tarihli Kanunun 3 ncü maddesi
nin (E) bölümünün 3 ncü fıkrasında bâzı deği
şiklikleri mucip olduğundan birinci maddeye 



— a — 
yeni bir ifade şekli verilmiştir. 

B) Tasarıda asistanlar hakkında bir hü
küm olmadığı için ve doktora yapacak olan me
mur, öğretmen ve asistanların kıdemlerinin ko
runmasını belirtmek zarureti karşısında madde
ye gerekli hükümlerin konuması yerinde görül
müştür. 

C) Tasarının uygulanmasını kolaylaştır
mak amaciyle ikinci madde ilâve edilmiştir. 

D) Tasarının ikinci maddesinin geçici mad
de olarak konulmasının uygun olacağı neticesi
ne varılmıştır. 

E) 3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Yukardaki değişikliklerle tasarı oybirliğiyle 
kabul edildiğinden havaleleri gereğince Bütçe* 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlı

ğa sunuldu. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Manisa 
B. N. Edgüder 

Bu R. Sözcüsü Kâtip 
Kara Urfft 

T. Ta§kwm 8. K. Yetkin 
Ankara Balıkesir Bingöl 

A. B. Bekman E. Çeliköz T. Banguoğlu 
Çorum Diyarbakır îznür 

H. tlgaz O. Ocak E. Çınar 
Maraş Maraş 

Dr. K. tdü E. Soysal 
Ordu Tekirdağ 

Y. Z. Ortaç E. Ataç 
Trabzon Trabzon 

Z. Malaoğlu M. B. Tarahpoğlu 

( S. Sayısı : 214 ) 
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TEABZON MÎLLET VEKÎLÎ MUSTAFA 
REŞÎT TARAKÇIOĞLU'NUN TEKLlFÎ 

MADDE I. — 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (E) bendine şu fıkra eklenmiştir : 

(Devlet memur ve öğretmeni olduktan sonra 
doktorasını verip tezini kabul ve tasdik ettirmiş 
olanlar 4598 sayılı Kanun mucibince bir üst de
rece alırlar). 

MADDE II. — Bu suretle doktora verip ve
sikasını tasdik ettirmiş bulunanlar birinci mad
de hükmünden faydalanırlar. 

MADDE III. — Bu kanun yayımında yü
rürlüğe girer. 

MADDE IV . — Bu kanunun yürütülmesine 
Bakanlar Kurulu memurdur. 

MÎLLÎ EĞITÎM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuncun 3 ncü 
maddesinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı ve 30 . VI . 1939 
tarihli Kanunun 3 ncü maddesinin (E) bölümü
nün 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

3. — Yükseköğrenimi bitirerek diploma al
dıktan sonra yurtta veya yurt dışında bilim dok
torası yaparak tezini kabul ettirmiş ve bununla 
ilgili belgesi de Millî Eğitim Bakanlığınca onan
mış olanlar girebilecekleri derecenin bir derece 
yükseğine alınabilirler. 

Memur, öğretmen veya .asistan iken doktora 
yaparak aynı suretle belgeleri Millî Eğitim Baş
kanlığınca onanmış olanların da bu kanuna ve 
gereğince 4598 sayılı Kanuna göre almakta ol
dukları aylıklar bir derece üstüne yükseltilir ve 
bu suretle aylıkları yükseltilenlerin bir alt dere
cede geçirmiş oldukları hizmet süreleri gelecek 
yükselme sürelerinden indirilir. 

MADDE 2. — 4007 sayılı ve 28 . IV . 1941 
tarihli Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Bilim doktorası yapmak üzere memur ve öğ
retmenlerle Üniversiteler dışındaki bilim kurum
ları asistanlarının yüksek öğrenimlerini yapmış 
olmak ve bağlı oldukları Bakanlıklarca müsaade 
edilmek şartiyle doktora kurlarını takip etmeleri 
caizdir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan önce memur, öğretmen veya asistan iken 
bu kanunun birinci maddesi uyarınca doktora 
yapmış olanlar hakkında bu kanun hükümleri 
bir yıl içinde aynen uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 214 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/30 
Karar No. 53 

13 . 77. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğhrnun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin (E) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi Millî Eğitim Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
teklif sahibi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Faik Ahmed Barutçu ve Millî Eğitim Ba
kanı Eeşat Şemsettin Sirer ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; her ne suretle olursa olsun Devlet 
memuriyetine girmiş bulunanlardan doktorasını 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunanlara bir üst 
derece verilmesini ve bu hükmün 3656 sayılı Ka
nunun neşrinden bugüne kadar memuriyette iken 
doktora yapmış olanlara da teşmili maksadiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu tasarıyı esas itiba
riyle kabul etmekle beraber birinci maddede şek
le ait bir değişiklik yapmış ve tasarıya şu yolda 
bir madde eklemiştir : 

Üniversite Kanununa tâbi asistanlar dışında 
3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü
esseselerden maaş ve ücret alanlann fiilen vazife 
gördükleri müddetçe herhangi bir bilim müesse
sesine talebe olarak devam edemiyeceklerine 
dair olan 4007 sayılı Kanunun bu sarih hükmü 
karşısında tasarının birinci maddesinde düşünü
len fiilî halin yani doktora kurlarına devam ede
rek doktora imtihanını vermesini bir memur için 
mümkün görmiyen Millî Eğitim Komisyonu 
4007 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ekliyerek memurların dairesinden mezuniyet ala
rak doktora kurlarını takip etmelerini tecviz 
eylemiştir. Geçici madde ile bu değişikliklere 
uygun olarak tavzihan kaleme almıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Hü
kümet tarafından; 

A) Doktora, bir bilim müessesesinde bir bi
lim dalı üzerinde derinliğine ve genişliğine ça

lışmak maksadiyle yapıldığı takdirde bunu temin 
edecek hükümlerin Üniversite Kanununda mev^ 
cut olduğu; 

B) Devlet dairelerinde doktora yapmış kim
seler için esasen çalışma sahası mahdut olduğu 
gibi bir memurun talebe olarak yüksek tahsil 
yapmasını yine 4007 sayılı Kanun ile menedil-
miş iken, doktora yapmak için mezuniyet ver
menin katiyen doğru olmıyacağı; 

C) Memuriyete girmeden önce doktora yap
mış olanlar için bir üst dereceyi kazanmaları esa
sen 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla kabul edilmiş 
bulunduğu; 

D) 4007 sayılı Kanunun bu esaslar daire
sinde değiştirilmesine lüzum ve zaruret bulun
madığı ; 

Açıklanarak 4007 sayılı Kanunun memurluk
la öğrenciliği meneden hükmünün değiştirilme
sinde ve normal öğrenim yaparak Devlet daire
lerine alınmış memurların bir mezuniyetle dok
tora yapmalarında Hükümet için bir fayda bu
lunmadığı bildirilmiştir. 

Komisyonumuz, bu görüşe katılmakla beraber 
4007 sayılı Kanunun bu sarih hükmü karşısında 
bir memurun doktora yapmasına fiilî imkân da 
görmediğinden teklifin yerinde olmadığı ve bu 
yönden reddine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 

N Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Ankara 
F. öymen A. Ey mir N. C. Akkerman 

Ankara Aydın Balıkesir 
G. Gölet Gl. R. Alpman E. Altan 

Bursa îzmir Kocaeli 
F. Bük 8. Dikmen Dr. F. Ş. Bürge 

Konya Niğde Yozgad 
Ş. Çumrah R. Gürsoy S. îçöz 

( S. Sayısı : 214 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 17 . V . 1949 

Esas No. 2/30 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili M. Reşit Tarakçıoğlu 
tarafından Yüksek Meclise sunulan 3656 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesinin E bendine bir fık
ra daha eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
Komisyonumuza havale edilmiş ve komisyonu
muz 4 . VI . 1947 tarihli karariyle bu teklifi 
yerinde görerek bâzı maddelerin tâdili ve ilâ
vesiyle ve Millî Eğitim Bakanı huzuriyle tek
lifin esasını kabul etmişti. İşbu karar hakkında 
Bütçe Komisyonunun almış olduğu 13 . II . 1948 
tarihli ve 53 sayılı kararda 3656 ve 3659 sayılı 
Kanunlara tâbi daire ve müesseselerden maaş 
ve ücret alanların fiilen vazife gördükleri müd
detçe her -hangi bir bilim müessesesine talebe 
olarak devam edemiyeceklerine dair olan 4007 
sayılı Kanunun hükmü karşısında doktora kurs
larına devam ederek imtihan vermelerinin im
kânsız olması ve bu kanunun değiştirilmesine 
de lüzum ve zaruret bulunmaması ileri sürüle
rek teklifi reddetmişti. Teklif böylece 18.11.1948 
tarihli birleşiminde okunduğu sırada üzerinde 
yeni tetkikat yapılmak üzere Millî Eğitim Ko
misyonu tarafından istenilmesi üzerine komis
yonun arzusu kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Kornişonunun bu kanun teklifi 
üzerinde 6 . V . 1949 tarihinde teklif sahibinin 
ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin huzur-
lariyle yapmış olduğu toplantıda mesele yeni
den ele alınarak incelenmiş ve şu neticeye va
rıl mıştıi'. 

1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
18 nci maddesinde doktora bir unvan olarak tav
sif edilmiş ve 3656, 3659 sayılı Kanunlarla bir 
kimse memuriyete girerken doktora yapmış ise 
girebileceği derecenin bir derece üstüne alınmak 
suretiyle bu ilim payesine ulaşılması hususunda 
memurlar Devletçe teşvik edilmişlerdir. Nitekim 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (H) fık
rasında yabancı dil bilenlerin de bir üst dereceye 
alınacakları açıklanmıştır. Demek olur ki, vâzıı 
kanun âmme hizmetlerinin, ilmi geniş yabancı 
dillere vakıf aydın vatandaşlara tevdi edilmesini 

hedef tutmuştur. Şukadar ki, sözü edilen kanun
un 5 nci maddesinde Devlet memuriyetine alınır
ken yabancı bir dil bilmedikleri halde memuri
yete geçtikten sonra yabancı dil öğrenmiş bulu
nanlara nakdî mükâfat verilmekte olduğunu açık
larken memuriyete girdikten sonra doktorasını 
yapanlar hakkında bir hükmü ihtiva etmemekte
dir. Kanununun bu husustaki sükûtu doktora
nın memur olduktan sonra başarılması imkânsız 
bir iş olmasından değil, her nasılsa bu cihetin 
unutulduğundan ileri gelmiştir. Zira dünyanın 
her yerinde ve bizde de memur olduktan sonra 
doktora yapanlar vardır. 

2. — Vakaa 4007 sayılı Kanun talebinin ilim 
müesseselerine devamlarını menetmekte olduğu 
için doktora yapmak istiyen bir memurun bu işi 
fiilen başarması imkân dairesinde görülmezse de 
sözü geçen kanunun ikinci maddesiyle yardımcı 
öğretmenler ile özel, azınlık ve yabancı okullarında 
öğretmenlik edenlerin ilim müesseselerine devam 
etmelerine müsaade edilmiştir. Bundan başka me-
meriyetten çekilmek suretiyle yurt içinde ve dı
şında doktora imtihanını başaranlar da vardır 
ve yurtta ilim seviyesi yükseldikçe bunların sa
yıları artacaktır. Bu gibi ilim adamlarının art
maları ise her bakımdan, istenieln bir şeydir. 

3. 3656 sayılı Kanunun yukarda sayılan 
bendi ile doktora tahsilini başarmış olmayı, üs
tünlük derecesi olarak kabul etmesi memleket il
mini teşvik edici bir mahiyet taşımaktadır. An
cak maaşlı memuriyetlere ilk defa girenler bun
dan istifade etmektedirler. Bu itibarla Üniver
sitedeki asistanların maaş ve terfi bakımından 
durumları farklı manzaralar arzetmektedir. O 
suretle ki, birisi fahri yani memur olmıyan diğe
ri memur olan iki asistan aynı zamanda doktora 
imtihanları başarmış olsalar Barem Kanununa 
göre fahri asistan memuriyete ilk defa girdiği 
için 35 lira ile tâyin edilecek, halbuki maaşlı 
asistan memur olduğundan yine sözü geçen ka
nuna göre 30 lirada kalacaktır. Böylece aynı il
mî seviyeyi haiz ve aynı hizmete girmiş olanlar 

( fl. Sayısı : 214 ) 



— 6 
farklı muameleye tâbi tutulmuş olacaklardır. 

işte yemden ele alınarak ve Bütçe Komisyo
nunun da ileri sürmüş olduğu mülâhazalar göz 
önünde tutularak kanun teklifi buna göre tadil 
edilmek suretiyle hem ilim erbabına açık kapı 
bırakmış ve hem de asistanlardan doktora ya
panlara bir hak verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Erzurum Kars 

C. Dursunoğlu T. Taşhıran 

Kâtip 
Kars 

T. Taşhıran 

Balıkesir 
Eminittin Çeliköt 

îzmir 
E. Çınar 

Maraş 
E. Soysal 
Trabzon 

Z. Molaoğlu 

Ankara 
A. R. Bekman 

îmzadı bulunmadı 
Çorum 

H. İlgaz 
Maraş 

Dr. K. tdü 
Urfa 

8. K. Yetkin 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 

MlLLl EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEÖIŞTÎRÎŞÎ 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü ve 3659 sayılı Kanu
nun 5 nci maddelerinin (E) bölümlerinin üçün

cü fıkralarını değiştiren Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin ve 3659 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (E) bölümlerinin 3 ncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yüksek öğretimi bitirip diploma aldıktan 
sonra yurtta ve yurt dışında bilim doktorasını 
yaparak tezini kabul ettirmiş ve buna ait bel
geyi de Millî Eğitim Bakanlığına tasdik ettir
miş olanlar girebilecekleri derecenin hir derece 
üstüne alınabilirler. 

Maaşlı asistanlarla görevinden istifa eden 

memurlardan, yurt içinde veya dışında, dokto
rasını yapıp tezini kabul ve buna ait belgeyi Millî 
Eğitim Bakanlığına tasdik ettirmiş olanlar da 
bir üst dereceye çıkarılabilirler. Böylece aylık
ları yükseltilenlerin bir alt derecede geçirmiş 
oldukları hizmet süreleri gelecek yükselme sü
relerinden indirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürütülmesine 
Bakanlar Kurulu memurdur. 

I * I 
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S. Sayısı: 216 
Vakıflar Memba Suları ile Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi 
hakkındaki 3913 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /548) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . V . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1338, 6 - 1696 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 2 1 . IV . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Vakıf 
Memba suları ile orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin değiştirilesine dair kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
^ / Ş. Oünaltay 

Gerekç€ 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince elde edilen taviz bedellerinden % 5 faize tâbi olmak 
üzere Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinliklerin ticari esaslar dairesinde işletilmesi için 
23 . VIII . 1940 günlü ve 3913 sayılı Kanunla (600 000) lira döner sermaye tahsis edilmiştir. 

Bu sermaye ile biri Aydın'da ve biri Ayvalık'ta olmak üzere iki zeytinlik işletmesi, Taşdelen 
Memba Suyu ile İstanbul'daki diğer memba sularını işletmek için İstanbul'da bir Vakıf Memba 
Suları İşletmesi, Bolu'daki Karadere ormanları ile İstanbul'daki Alemdağı ve Tstranca ormanla
rını işletmek için de Bolu ve istanbul'da birer orman işletmesi kurulmuştur. 

Bilâhara ormanların 11 Temmuz 1945 günlü ve 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmesi dolayı-
siyle orman işletmeleri kaldırılmış olduğundan ikisi zeytinlik ve biri memba suları işletmesi ol
mak üzere halen üç işletme mevcuttur. 

Ayvalık'ta modern bir zeytin tâsir fabrikası yaptırılması, memba suları işletmesinin Taşdelen-
deki tesisatı kısmen yenilenmek, Defneli suyunun işletilmesi ve gazoz yapılması için tesisat vücu
da getirilmek suretiyle adı geçen işletmelerin ıslah ve takviyesiyle iktisadi olmıyan durumlarının 
düzeltilmesi, Antalya ve Hatay'daki Narenciye ve meyva bahçelerinin işletilmesi için yeni işletme
ler kurulması lüzumlu görülmektedir. 

Bu işlerin (600 000) lira ile başarılması mümkün bulunmadığı cihetle döner sermaye miktarı
nın (1 500 000) liraya çıkarılması, ormanların devletleştirilmesi dolayısiyle bunların yerine Na
renciye ve meyva işletmeleri kurulması yetkisinin sağlanması maksadiyle 3913 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini tadilen kaleme alınmış olan ilişik kanun tasarısı teklif edilmiştir. 



Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/548 
Karar No. 189 

18 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıf memba suları ile orman ve zeytinlikle

rin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Baş
bakanlığın 4. V. 1949 tarihli ve 6/1696 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla Vakıf
lar Genel Müdür yardımcısı hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

3913 sayılı Kanunun birinci maddesi Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce idare edilmekte olan memba 
suları orman ve zeytinliklerin ticari esaslar dai
resinde işletilmesi için Vakıflar kanunu gereğin
ce tahsil edilen taviz bedellerinden 600 bin liraya 
kadar döner sermaye tahsisine Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü yetkili kılmaktadır. 

1940 yılında kabul edilen bu tasarıdan sonra 
paranın iştira kıymetinin değişmesi eşya fiyatla
rının yükselmesi ve bilhassa bu idarenin bir kısım 
arazisi üzerinde yeniden kurduğu Narenciye ve 
meyva bahçelerinin bu mevzua girmiş olması tah
sis edilen döner sermaye miktarının artırılmasını 

gerektirdiğinden tasarının bu maksadı temin için 
hazırlandığı yapılan açıklamalardan anlaşılmış 
ve vakfın gelirlerini artıracak olan bu işlerin 
yeter bir sermaye ile çalışmasının faydaları 
göz önünde tutularak tasan, komisyonumuzca 
teklif veçhile ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Ankara 
C. Gölet 
Eskişehir 

Muhalifim 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 

Manisa 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
İsparta 

K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

F. Kurdoğlu 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Diyarbakır 

Ş. tJluğ 
İzmir 
8. Odyak 

Malatya 
M. S. Eti 

Niğde 
R. Gürsoy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinlikle
rin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Vakıf Memba Suları ile Or

man ve Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki 
3913 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilmek
te olan Memba Suları ve Zeytinliklerle Narenci
ye ve meyva bahçelerinin ticari esaslar daire
sinde işletilmesi için 2762 sayılı Vakıflar Ka
nunu mucibince tahsil edilen taviz bedellerinden 
(1 500 000) liraya kadar döner sermaye tahsi
sine Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kânun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı 

Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 
Nihat Erim 

Devlet Bakanı ve 
Dışiş. B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır* 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

mim 11 
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S Sayısı: 219 
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 28 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım ve Maliye Ko

misyonları raporları (1 /505) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 5 . II . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı,: 71-1278, 6-450 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılmış olan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 28 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine lair kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüleriyle Bölge Laboratuvarlarında agı ve serum hazır
lama ve kontrol islerinde ve ayrıca hayvan hastalıklarının etüdlerinde kullanılacak hayvanların 
her bakımdan üstün evsafta bulunmaları yani hassas ırklardan genç çağda, besili, kullanılacağı 
maksada göre hastalık geçirmemiş ve aşılanmamış olması gerekmektedir. 

Meselâ çiçek hastalığı için kullanılan koyunların Kıvırcık ırkından 1, 5-2 yaşında, besili bu
lunması, çiçek hastalığı geçirmemiş veya çiçek aşısiyle aşılanmamış bulunmasına fennî zaruret 
vardır. 

Diğer hastalıklar için kullanılacak diğer nevi keçi, dana, domuz, at ve serum sığırları ve ka
natlılar gibi üstün vasıflı hayvanları 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu çerçevesi 
içinde artırma ve eksiltme yolu ile sağlanmasının imkânsızlığı bugüne kadar elde olunan tecrübe
lerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu gibi ihalelere ya hiç isteklisi çıkmamakta veya mütaahhidi bilmiyerek ağır şartları yük
lendiği için zararlara girmekte ve zararını telâfi için türlü dolambaçlı yollara baş vurmakta ve 
aşı, serum istihsali işleri sürüncemede kalarak hastalıklarla savaş işlerinin aksamasına sebep ol
maktadır. 

Hayvanların gelişi güzel yerlerden ve acele olarak toplanmaları hasebiyle bazan % 40 - 70 
nispetinde mukavim veya muaf çıktıklarından ve bu gibi hayvanlar ancak müesseselerde tecrübe
ye alındıktan sonra anlaşılabildiğinden hiçbir işe yaramamaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı müesseselerin fennî hizmetlerinde ihtiyaçları bulunan üstün vasıflı hay
vanları zamanında sağlamak için bu gibi hayvanların sözlerine itimat edilir tahkiki kolay yerler
den ve emin ellerden 2902 sayılı Kanun gereğince damızlık hayvanların satın alınmasında olduğu 
gibi pazarlıkla satın alınmasının yegâne bir tedbir olduğu kanaatine varılarak ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 
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Tarım Komisyonunun rapora 

T. C. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/505 
Karar No. 13 

17 .11.1919 

Tüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca, hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 26 . 1 . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan artırma, 
Eksiltme ve thale Kanununun 28 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı Vete
riner Genel Müdürü hazır bulunduğu halde ko
misyonumuzda okundu, incelendi. 

Hayvan hastalıklarının etüdlerinde, bakteri
yoloji ve sereloji enstitüleriyle bölge lâboratuvar-
1 arında aşı ve serom hazırlama işlerinde kullanı
lacak hayvanların yüksek vasıfta, hassas ırktan 
bulunmaları ve kullanılacak maksada göre has
talık geçirmemiş ve aşılanmamış olmaları şarttır. 
Bu gibi hayvanların yürürlükte bulunan 2490 
sayılı Kanun çerçevesi içinde artırma ve ekşili
me volu ile tedariki mümkün olamıvacağı anla

şılmıştır. Müesseselerin ihtiyacı olan bu üstün 
vasıflı hayvanların bulunabilmesi için bunların 
emin ellerden pazarlıkla alınması bu maksadı 
başlıca sağlıyacak tetbirlerden olduğundan ka
nun tasarısı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarnn Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
fzmir Manisa Manisa 

R. Köken Y. özey II. Öztarhan 
Aydın Bursa Denizli 

Ar. Gök tepe A. Duru Dr. B. Ve 
Kırklareli Malatya Maraş 
Z. .İlan M. N. Karaköylü R. Çuhadar 

Siird Sivas 
A. R. E sev 1. M. Uğur 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/505 
Karar No. 36 

Tüksek Başkanlığa 

20 . V . 1919 

Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 26 .1.1949 tarihli toplantısında 
Tüksek Meclise arzı kararlaştırılan, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 28 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun 
tasarısı Tarım Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza. havale olunmakla Maliye ve Tarım 
Bakanlıkları temsilcilerinin huzuriyle okunup 
incelendi. 

Veteriner, Bakteriyoloji, Seroloji Enstitüle
riyle bölge lâbora tu varlarında aşı, serom hazır
lama, kontrol ve araştırma iğlerinde kullanılacak 
hayvanların hassas ırktan, üstün vasıflı, genç 

yaşlı, iyi besili ve hastalıksın olmaları şarttır. 
Bu şartları haiz hayvanları Arttırma ve Eksilt
me ve İhale Kanununun umumi hükümlerine 
göre bulup satın almanın müşKÜlâtı ise şimdiye 
kadar geçen tatbikattan ve edinilen tecrübeler
den anlaşılmış bulunmaktadır. Esasen bu müş-
kiJat damızlık hayvanların satın alınmasında da 
kendini göstermiş 2902 sayılı Kanunla bunların 
pazarlıkla satın almabilmeleriue müsaade olun
muştur. Bu sistemin aşı, serum hazırlama, kon
trol ve araştırma, işlerinde kullanılacak hayvan
lara da teşmilinde fayda gören Komisyonumuz 
bu maksadı sağlıyan tasarıyı oybirliğiyle kabul 
etmiştir. 

( S. Sayısı : 219 ) 
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Yüce Kamutayın onanıma, ar/olunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözoü Kâtip 
(iümüşane- Samsun Kastamonu 

II. F. Atar R. Işılan A. Toközlü 

Balıkesir 
H. Seremetli 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Tokad 
C. Kovalı 

Kastamonu 
//. Çelen 

Malatya 
E. Boğan 

Malatya 
M. N. Zapçı 

Ordu 
// . Yalman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sa-
yili Kanunun 28 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanununun 28 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Veteriner Bakteriyoloji ve seroloji Enstitü
leri ve bölge lâboratııvarlarmda aşı ve serum 
istihsal, kontrol ve araştırma işlerinde kullanı
lacak hayvanlar, mahallî satmalma komisyon
ları veya lüzum görüldüğü takdirde Tarım Ba
kanlığınca mütahassıslar a fasından seçilecek 
en çok üç kişiden müteşekkil geçici komisyon
lar tarafından pazarlık yolu ile satın alınabilir. 

MADDE 2. — B u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı 
»5- Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakan 
İV. Sümer 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. BarUs 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Saür 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bekanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 

»» -« 
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S. Sayısı: 221 
Niğde Milletvekilleri Rifat Gürsoy ve Hüseyin Ulusoy'un, Mu
amele Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
nin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis

yonları raporları (2 /99 ) 

20 .IV . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Muamele Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun onuncu maddesinin, 4700 sayılı Kanunla ta
dil edilen beşinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimizi bağlı olarak sunuyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade buyurulmasmı saygılarımızla dileriz. 
Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 

Rifat Gürsoy H. Ulusoy 

?*'• '*"* Gerekçe 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun onuncu maddesinin beşinci fıkrası ve bu fıkrayı tadil 
eden 4700 sayılı Kanunun birinci maddesi mucibince yel ve su ile mütaharrik eleksiz ve valssiz 
değirmenlerin mamUlâtı Muamele Vergisinden muaf tutulmuş ise de, adı geçen değirmenlerin bu 
muafiyetten faydalanabilmeleri için değirmenlere hububat ve bakliyatın münhasıran halkın ihti
yaçları için getirilmiş olması ve fırınlara! zahire tüccarlarına veya kendi hesaplarına imal edil
memiş bulunması şartı konulmuştur. 

Bu şart ve kayıtlarla halkın kendi ihtiyacından başka olan ve bilhassa ticaret kasdiyle öğütü
len ve kırılan hububat ve bakliyatın Muamele Vergisine tâbi tutulmasının istihdaf edildiği anla
şılmakta ise de tatbikatta husule gelen zorluklar ve aksaklıklar yüzünden binnetice halkın kendi 
ihtiyacı için öğütülmüş olan unlardan da, vergi almak gibi bir durum lıûsıl olmakta ve bu sebep
le kara değirmenleri m amal âtının bilaistisna vergiden muaT tutulmasının uygun olacağı mülâhaza 
edilmektedir. 

Şöyleki : 
1. Bu nevi yel ve su ile mütaharrik kara değirmenlerinde halkın kendi ihtiyacı için öğütül

müş olan unlardan pek cüz'i bir miktarının bir zaruret karşısında ve bilfarz pazar kurulmuş olan 
bir köy ve kasabada pazara gelen köylünün aç kalmamasını sağlamak kastiyle açılmış olan bir fı
rına verilmesi halinde, o unu öğüten kara değirmeninin bir senelik mamulâtınm tamamının ver
giye tâbi tutulması icap etmektedir. 

Halkın kendi ihtiyaçları için öğütülmüş olan unların bu suretle vergiye tâbi tutulması kanu
nun esas maksadına aykırı olduğu gibi halkın ihtiyacını tazyik eden ve binnetice hayat pahalı
lığını artıran bir âmil olmaktadır. ^gf^m^^^^^^^J^*T* P" " P;s «**T* 

2. Yel ve su ile mütaharrik kara değirmenlerinin faaliyeti yele ve suya bağlıdır. Senenin an
cak muayyen birkaç ayında çalışabilirler, karakterleri itibariyle de, sadece halkın ihtiyacını kar
şılamak için kurulmuş müesseselerdir. Zahire tüccarlarına ve fırınlara un öğütecek kudretten esa
sen mahrum bir durumdadırlar. 

Diğer motorlu değirmenlere kıyas ederdek tüccar malı imal edeceğini farzetmek yerinde olma-



_ 2 — 
dığmdan mezkûr değirmenler gibi kara değirmenlerinin şart ve kayıtlara bağlanmasına sebep ve 
lüzum yoktur. 

3. Birinci fıkrada bahsedilen mahzuru önlemek için bu kabil yerlerde sadece fırınlara veri
len mahdut maktarda mamulâtın vergiye tâbi kılınma ida iktifa edilmesi ve bunu sağlayıcı tedbir 
alınması hatıra gelebilirse de bu miktarı tesbit için defter tutmak zarureti baş gösterecektir ki, 
yel ve su ile müteharrik, değirmenlerde, değirmencilerin pek çoğunun okuyup yazmaktan mahrum 
bulunmaları sebebiyle defter tutmaya fiilen imkân yoktur. 

4. Tatbikatta değirmenciye ait mesuliyetin tâyin ve tesbiti de çok müşküldür. Çünki, bir ka
ra' değirmenine getirilen, ve zati ihtiyaç için olduğu ifade olunan hububat ve bakliyattan bir kıs
mının bilâhara satışa erz edilip edilmeyeceğinin değirmenci tarafından evvelden tesbitine imkân 
yoktur. Tatbikatta ister, istemez biaçok yanlışlıklar ve mağduriyetler vukua gelmektedir. 

f>. Bu kayıt ve şartların dışında kalmış olmalarından dolayı vergiye tâbi olan kara değir
menlerinden tahsil, edilen Muamele Vergisi, harcanan emek ve parayı karşılayamıyacak derecede 
azdır. Bilhassa, halk ruhunda husule getirdiği tesir ile asla mütenasip değildir. Bu Sebeplerle dir-
ki. yel. ve su. ile müteharrik eleksiz ve valssiz değirmenlerin, hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksı
zın muafiyetten faydalanması gerekli, görülmüş ve bu maksatla hazırlanan kanun teklifimiz bağ
lı olarak sunulmuştur. 

llalen m er'i olan kanun hükmüne göre, yel. ve r-u. ile müteharrik değirmenler için tahakkuk 
ettirilmiş olan ve değirmencilerin tediye kabiliyetlerinin üstünde bulunan ve tahsiline de imkân 
olmıyan vergi, bakayasının zamlariyle birlikte silinmesini zaruri gördüğümüz bu maksadı sağla
mak üzere geçici bir' maddeyi teklife eklemiş bulunduğumuzu derin saygılarımızla arzederiz. 

Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 7 . V . 1948 

Esas No. 2/99 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde Milletvekili Rifat Gürsoy ve Hüseyin 
Ulusoy tarafından teklif edilen ve Muamele 
Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen 
beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair olan 
önerge, teklif sahipleri ve Maliye Bakanlığı 
mümessillerinin huzuru ile görüşüldü : 

Teklif, sahipleri tarafından, şu esaslarla mü
talâa edilmiştir : 

A) Yel ve su ile mütaharrik değirmenlerin 
vergiden muafiyeti esas olduğu halde, piyasaya 
veya fırıncılara bir kilo bile buğday kıran de
ğirmenin bütün mamûlâtmm vergiye tâbi tu
tulmasında adalet bulunmadığı, 

B) Bu değirmenlerin faaliyetleri mahdut ve 
karakteri itibariyle halk ihtiyacı için çalıştık
ları, 

C) Bu kısım değirmenlerin defter tutmak 

kabiliyetinde bulunmadıkları, 
D) Tatbikatta mesuliyetin tesbitine imkân 

bulunmadığı, 
E) Bu değirmenlerden tahsil edilen vergi

nin, mânevi tazyiki ve bu uğurda yapılan mas
raf ile asla mütenasip bulunmadığı. 

Bakanlık mümessilinin karşılıklı görüşlerini 
dini iyen Komisyonumuz teklifi tümü itibariyle 
kabule değer görmüştür. Ancak Komisyonu
muz, bu münasebetle, tatbikatta pek çok mah
zurları belirtmiş olan Muamele Vergisi Kanu
nunun yeniden, esaslı bir tetkike tâbi tutularak 
günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve 
halkın sağlığı bakımından bilûmum elekli ve 
valsli değirmenlere getirilen zati ihtiyaca mah
sus buğdayların öğütülmesinin Muamele Vergi
sinden muaf olması cihetinin tetkik edilerek ka
nunda lüzumlu değiştirmelerin yapılmasının 

( S. Sayısı : 221 ) 
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mazbataya kaydını faydalı bulmuştur. Madde
ler okunmuş ve teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Baş. 
Ankara 

A. Çubukçu 

Sözcü 
Gazianteb 
C- Alevli 

Afyon K. Bilecik Kars 
Ş. Lâçin R. Bozöyük A. Sürmen 

İmzada bulunamadı. 
Manisa Muş Sivas 

F. Kurdoğlû B. Dedeoğlu K. Kitapçı 
Kâtip Trabzon Van Trabzon 
Niğde A. Rıza İşıl M. Koçak M. Yanmbıyık 

Hl Ulusoy İmzada bulunamadı 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/99 
Karar No. 41 

31. V. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Muamele Vergisi,hakkındaki 3843 sayılı Ka-, 
nunun 4700 sayılı Kanunla değiştirilen 10 neu 
maddesinin beşinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair Niğde Milletvekillerinden Rifat Gürsoy ve 
Hüseyin Ulusoy tarafından verilen kanun teklifi 
Ticaret Komisyonunun raporiyle birlikte Ko
misyonumuza havale olunmakla Maliye Bakan
lığının temsilcisinin huzuriyle okunup incelendi. 

4700 sayılı Kanunun 1 nci maddesi yel ve su 
ile müteharrik eleksiz valssiz değirmenlerde hal
kın kenli zati ihtiyaçları için öğütecekleri zahi
releri Muamele Vergisinden muaf tutmakla 
beraber aynı müesseselerin velevki bir tüccar 
veya fırıncıya zahire öğütmeleri halinde bu 
muafiyetten mahrum kalmaktadırlar. Halbuki 
bu değirmenlere getirilen zahirelerin, ne yolda 
istimal edileceğini önceden değirmencilerin tâ
yin ve tahmin etmelerine imkân yoktur. Bu 
yüzden tatbikatta birçok güçlükler hâsıl olmak
ta, zati ihtiyaç için değirmenlere getirilen zahi
relerin bir kısmının pazarlara sevkolunduğu ve 
bunlardan değirmenciler de mesul tutularak 
defter tutmaya zorlandıkları sık sık görülen 
olaylardandır. 

Bu müesseselerin ne ekonomik bünyeleri ve 
ne de imal kabiliyetleri defter tutmaya müsait 
bulunmadığı gibi bunların imalâtını daha ziya
de, alım kabiliyeti mahdut olan, fakir vatandaş
lar istihlâk etmekte olduğundan bu müesse
selerin vergiye tâbi olmaları ayrıca bunların 
geçim kabiliyetlerini de tazyik etmektedir. 

Bu sebeplerden ötürü bu değirmenlerin bü
tün imalâtının Muamele Vergisinden bağışık
lığını hedef tutan teklif aynen ve oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye K. Başkanı Sözcü 
Günıüşane 

//. F. Ataç 
Çankırı 

R. Dolunay 
İmzada bulunmadı 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Samsun 
Ö. Karataş 

Samsun 
ft. Isıtan 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Kayseri 
K. Gündeş 

Ordu 
H. Şarlan 
Tokad 

C. Kovalı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/99 
Karar No. 140 

21 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Muamele Vergisi hakkındaki 3843 sayılı Ka
nunun onuncu maddesinin 4700 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan ve bir kısım değirmenlerin 
vergiden muaf tutulmasına dair bulunan beşinci 
fıkrasının tadili hakkında Niğde Milletvekilleri 
Rifat Gürsoy ve Hüseyin Ulusoy tarafından ya
pılan kanun teklifi ile bu husustaki Ticaret ve 
Maliye Komisyonları raporları, Maliye Bakan
lığı mümessilinin huzuriyle Komisyonumuzda gör 
rüşüldü: 

Adı geçen beşinci fıkraya göre münhasıran 
halkın kendi ihtiyaçları için gerektirdiği hubu
bat ve bakliyatı öğüten, kıran veya ezen, fırın
lara, zahire tüccarlarına veya kendi hesaplarına 
imalât yapnııyan yol ve su ile müteharrik vals-
siz ve eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti 
kırk beygiri geçmiyeıı aynı şartları haiz valssiz 
ve eleksiz motorlu değirmenler Muamele Vergi
sinden muaf tutulmuştur. Ancak zati ihtiyaç 
için öğütülen unlar satılığa çıkarılırsa bu un
lardan Muamele Vergisi alınır. Teklif sahiple
ri yel ve su ile müteharrik valssiz, eleksiz de
ğirmenlerin vergiden muafiyeti için konulan şart
ların tatbikatta bâzı güçlükler çıkardığını ve mak
sadın tahakukuna engel olduğunu ileri sürerek, be
şinci fıkrada yazılı değirmenlerden yalnız bu 
kısmının mutlak surette vergiden muaf tutul
masını istemişlerdir. 

Kanun teklifinin gerektireceği sebepler lâyiha
sında izah edildiğine göre halkın kendi ihtiyacı 
için öğüttüğü unlardan pek cüzi bir kısmının 
bile satılması veya firma verilmesi halinde tat
bikatta değirmen imalâtının tamamının vergiye 
tâbi tutulması cihetine gidilmekte ve bu da müs
tahsil halkın kendi ihtiyacı için öğüttüğü unla
rın muamele vergisinden istisnası hususunda 
kanunun takip ettiği maksadın tahakkukuna 
mâni olmaktadır. 

öteyandaıı değirmende kendi, ihtiyacı içiu 
hububat üğüten bir müstahsilin bilâhara bu hu
bubatın bir kısmını satacağı değirmenci tara
fından daha evelden tâyin edilemiyeceği için, 
bu yüzden değirmencinin mükellefiyeti ciheti

ne gidilmesi de doğru bulunmamaktadır. Esa
sen yel ve su ile işliyen bu köy değirmenleri
nin faaliyeti hava ve su durumunun temin etti
ği imkânlara bağlı olduğu cihetle iş hacımlan 
mahduttur. Vergi ile mükellefiyetlerinden mü
him bir gelir sağlanması düşünülemez. Binaen
aleyh bu değirmenlerde zatî ihtiyaç için öğütü
len unların mutlak surette istisnası uygun olur. 
Bu değirmenlerden bir kısmının fırınlar için 
un Öğütmesi haline gelince bu da pek mahdut
tur. Bu mahdut ve arızi işlerden dolayı köy 
değirmenlerini vergi vermeye, defter tutmaya 
mecbur tutmak da müşkül olur. 

Bu gerektirici sebeplere dayanan teklif Ti-
cret ve Maliye Komisyonlarında aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, yel ve su ile işliyen köy de
ğirmenlerinin mutlak surette vergiden istisnası 
halinde, vergi ile mükellef değirmenler aleyhi
ne bu değirmenlere bir akma hâsıl olacağı mah
zurunu düşünerek bunların kayıtsız şartsız ver
giden istisnasını terviç etmemiş, ancak zatî ih
tiyaç için öğütülen kısmını bilâhara bundan sa
tış vâki olsun olmasın muaf tutmayı uygun gör
müş ve aynı muameleyi, muharrik kuvveti 40 
beygiri geçmiyen valssiz ve eleksiz motorlu de
ğirmenlere de teşmil ederek kanun teklifinin 
birinci maddesini bu esasa göre değiştirmiştir. 

Kanun teklifinin aslına konan geçici mad
dede, münhasıran yel ve su ile işliyen valssiz, 
eleksiz ve motorsuz köy değirmenlerine şimdi
ye, kadar tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş 
olan Muamele vergilerinin silinmesi hakkında 
bir hüküm bulunmakta idi. 

Gerek motorsuz, gerekse 40 beygire kadar mo
torlu değirmenlerin zatî ihtiyaç için öğüttükleri 
unlardan dolayı Muamele Vergisinden istisnası 
esası kabul edildiğine göre bu gibi unlardan do
layı tarhedilip tahsil edilmiyen vergilerin silin
mesi muvafık görülmüştür. Yalnız motorsuz köy 
değirmlenleri için fırınlara ve tüccara un sattık
ları ileri sürülerek vergi tarhedilmesi, ekseriya 
yanlış tatbikattan tevellüt ettiği ve bu değirmen-
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ler yanlış anlayışlardan doğan binlerce liralık 
vergileri ödiyecek durumda buluşmadığı için, 
motorsuz değirmenlere ait tatfhiyattan .tahsil «di-
lemiyenlerin tamamının silinmesi ekseriyetle isa
betli görülerek geçici madde ona göre yazılmış
tı?. 

Bu şekilde hazırlanan rapor, Yüksek Başkan
lığa takdim olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten 1. H. Tigrti M. Eriş 

NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ RİFAT GÜR-
SOY VE HÜSEYİN ULUSOY'UN TEKLİFİ 

Muamele Vergisi hakkındaki 3843 sayıh Kanu
nun onuncu maddesinin, 4700 sayılı Kanunla 
tadil edilen beşinci fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 
MADDE 1. — 3843 sayılı Muamele Vergisi 

Kanununun onuncu maddesinin, 4700 sayılı Ka
nunla tadil edilen beşinci fıkrası ile bu fıkraya 
4040 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen 
fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yel ve su ile mütaharrik valssız ve eleksiz 
değirmenlerle münhasıran halkın kendi ihtiyaç
ları için getirdiği hububat ve bakliyatı öğüten, 
döğen, kıran veya ezen, fırınlara zahire tüccar
larına veya kendi hesaplarına imalât yapmıyan 
ve muharrik kuvveti de 40 beygiri geçmiyen val-
siz ve eleksiz motorlu değirmenler. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci madde gereğin
ce Muamele Vergisinden muaf tutulan yel ve su 
ile mütaharrik valssiz ve eleksiz değirmenler adı
na bu kanunun yayımı tarihine kadar tahakkuk 
ettirilip tahsil edilmemiş olan Muamele Vergile
riyle zamları silinir. 

Tahakkuk etmemiş, olan vergiler de tahakkuk 
ettirilmez. 

(S. Sayısı 

Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

F. öymen C. Gölet Dr, A. H. Selgil 
Aydın Bursa Çoruh 

Gl. R. Alpman F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu 
Diyarbakır Diyarbakır Kastamonu 
V. Dicleli Ş. üluğ T. Çoşkan 
Konya Malatya Niğde 

M. A. Binal M. 8. Eti R. Gür soy 
Samsun Seyhan Urfa 

M. A. Yöriiker A. R. Yüregir E. Tekeli 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEŞİTÎRİŞÎ 

3843 sayılı Muamele -Vergisi Kanununun onun
cu maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen 
beşinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3843 sayılı Kanunun onuncu 
maddesinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen be
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5) Münhasıran halkın kendi ihtiyacı için 
getirdiği hububat ve bakliyatı öğüten, döven, 
kıran veya ezen yel ve su ile müteharrik valssiz 
ve eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti kırk 
beygiri geçmiyen motorlu, valssiz ve eleksiz de
ğirmenler, 

Bu değirmenlerde fırınlara, zahire tüccarla
rına veya değirmeni işletenler hesabına imalât 
yapıldığı takdirde münhasıran bu kısım vergi
ye tâbi tutulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu değirmenlerde halk 
ihtiyacı için imal edilen maddelerin kısmen sa
tılığa çıkarılmasından dolayı salınan vergilerle 
yel ve su ile işliyen valssiz ve eleksiz değirmen
ler içîn herhangi şekilde salınmış olan Muame
le vergilerinden ve muharrik kuvveti 40 beygi
ri geçmiyen motorlu, valssiz ve eleksiz değirmen
lerin halk ihtiyacı için imal ettikleri maddeler
den dolayı tarftedilen vergilerden bu kanunun 
yayımı tarihine kadar tahsil edilmemiş olan kı
sımlar silinir ve bu türfii imallerden dolayı ye
niden vergi salınmaz. 

m) 



MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Maliye, E-
konomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 
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S. Sayısı: 229 
Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla değişik birinci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye, 

Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /324) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . III . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 835, 6/1073 
Büyük Millet Msclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin tadiline dair olup Bakanlar 
Kurulunca 2*9 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ge* 
rekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hatan Saka 

Gerekçe 

Cemaat vakıfları öteden beri mensup oldukları cemaatler tarafından seçilen ve mahallî valilik-
lerinee onaylanan heyetler marifetiyle idare edilegelmekte iken 2762 sayılı Vakıflar Kanunu uya
rınca cemaatlerce idare olunan vakıflardan sayılarak idareleri bu kanun ve tüzüğün hükümleri
ne tâbi tutulmuş ve sonradan 3513 sayılı Kanunla bunların tek mütevelli usuliyle idareleri kabul 
edilmiş ise de her iki tarzın - kuruluş ve güdümleri diğer vakıflara benzemediği cihetle - bunla
rın bünyelerinin hususiyetlerine uygun olmadığı görülmesine ve meselâ gelir kaynaklarının bir 
kısmı olan tepsi, mum, kutular, vaftiz, düğün, nikâh, cenaze ve saire gibi teberrularm hususi
yetlerine ve ayni zamanda mütevellilerin azilleri halinde vakıflara bağlı Mektep, Kilise, Yetim
hane, Hastane, Ayazma, Mezarlık gibi hayratın müşkül idaresine vakıflar teşkilâtının müsait bu
lunmamasına binaen mezkûr vakıfların kendileri tarafından idaresi muvafık görüldüğünden, bu 
maksadın sağlanması bakımından, Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesinin tâdili için ilişik tasarı hazırlanmıştır. 

Ancak bu vakıfların seçilecek şahıs ve heyetlerce idare edilmeleri keyfiyeti bunların Devletin 
âmme nezareti dışında kalacaklarını mutazammm bulunmıyacağı cihetle lüzum görüldüğü takdir
de ilgili makamlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecekleri metinde ifade olun
muştur. .z*** ;̂» 

Cemaat ve bâzı sanat sahiplerine mahsus vakıflardan da 24 ncü madde uyarınca % 5 kont 
rol hakkı alınmakta idi. Bu tasarı ile sözü geçen vakıflar mülhak vakıflar meyanmdan çıkarıldı
ğı cihetle artık bunlardan kontrol hakkı alınmayacağına göre birikmişlerinin henüz tahsil edilme
miş kısmının kayıtlarının silinmesi için geçici madde kaleme alınmıştır-, 
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içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 6 - I . 1949 

Esas No. 1/324 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesinin tadiline dair Bakan
lar Kurulunun 29 . I I I . 1948 tarihli karariyle 
Büyük Meclise sunulan kanun tasarısı ile ge
rekçesi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Faik Ahmet Barutçu ve Vakıflar Geni Mü
dürü hazır oldukları halde İçişleri Komisyo
nunda incelendi. 

Tümü üzerine açılan müzakerede tasarının 
getirdiği yenilik Cemaat Vakıfları ile bâzı es
naf ve sanat sahiplerine mahsus vakıfların mül
hak vakıflar katagorisinden ayırarak bunların 
tek mütevelli yerine Cecaatler veya mensup ol
dukları sanat erbabı tarafından seçilen heyet
ler marifetiyle idarelerini istihdaf etmektedir. 
Bu konuda Hükümet gerekçesinde zikredilen 
mucip sebepler varit görülerek tasarının esası 
ve birinci maddesi oy birliğiyle kabul olundu. 

Diğer taraftan Mülhak vakıfların Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yüzde beş kontrol hakkı 
alındığı halde lüzum görüldükçe aynı veçhile 
denetlemeye tâbi tutulan Cemaat ve erbabı sa
nat vakıflarından kontrol hakkı alınmaması 
ve tahakkuklarının silineceğine dair geçici mad
de şevki ayrı ayrı muameleleri istilzam etmek 
olacağı gibi esasen teftiş ve kontrol Devletin 
âmme hukuku itibariyle asli vazifelerinden ve 
Vakıflar idaresine terettüp eden teşkilât görev
lerinden olmak itibariyle' bunun karşılığında 
yüzde nispetiyle ve kantrol hakkı adiyle bir 
gelir alınması dahi yersiz ve adaletsiz görül
düğünden işbu kontrol hakkının büsbütün kal
dırılması daha muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Esasen Cemaat Vakıflarının terkin edilecek 
kontrol hakları 150 000 lira raddesinde olup 
Mülhak Vakıfların yıllık kontrol hakları ise 

40 - 45 bin lira civarında bulunduğuna göre 
bundan da vazgeçilmesine Hükümetçe muva
fakat edilmiştir. 

Bu sebeple Vakıflar Kanununun 34 ncü 
maddesinin kaldırıldığına dair hükmün ikin
ci madde olarak tasarıya derci; geçici maddenin 
ona göre kaleme alınması uygun görüldü. 

Tasarının ikinci maddesi 3 ncü ve 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen ve heyeti 
umumiyesiyle kanunun unvanı tadilen oy bir
liğiyle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye ve Adalet, kara
rımızın Vakıflar Bütçesine tesiri bakımından 
da Bütçe Komisyonlarına sevkedilmek üzere 
saygılarımızla Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Içişeli K. Başkanı Baş. V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 
G. Uybadtn A. T üzün A. Eyidoğan 

Kâtip 
Balıkesir Antalya Bolu 

F. Tiritoğlu E. Kaplan 11. Ş. Adal 

Bolu 
Bu vakıfların hesabatını her sene tetkik 
etmek ve hiç olmazsa cüzi bir miktar kon

trol ücreti almak fikrindeyim 
/. Yalçın 

Çorum Giresun Giresun 
S. Karafakıoğlu E. Dizdar T. Ekmen 

Gümüşane Kayseri Konya 
A. K. Varınca F. Apaydını Ş. Ergun 

Muş Siird Sinob 
/ / . Onaran L. Yavuz 8. Batur 

Zonguldak Yozgad 
H. Orhon 1. Olgun 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/324 
Karar No. 27 

27 .11.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
29 . I I I . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Vakıflar Kanununun 
3513 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı İç
işleri Komisyonunun raporiyle beraber Komis
yonumuza havale olunmakla Vakıflar Genel Mü
dürlüğü temsilcisinin huzuriyle okunup incelen
di. 

Halen mülhak vakıflar gibi muameleye tâbi 
tutulmakta olan Cemaat vakıfları ile esnaf ve 
sanat sahipleri tarafından yapılmış olan vakıf
ların özelliklerini nazara alarak bunlar hakkın
da hususi bir idare şekli derpiş eden işbu kanun 
tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
bunlardan kontrol hakkı alınması da muvafık 

bulunmuştur. 
Bu sebeple İçişleri Komisyonu tarafından 

hazırlanan metin aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve 

ilgisi dolayısiyle de Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Bakanı Y. Bu Sözcü 

Samsun 
R. Isıtan 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Tokgözlü 

İstanbul 
8. Adato 

Kastamonu 
Â. Toközlü 

Afyon Karahisar Çankırı 
H. Veziroğlu R. Dolunay 

Kastamonu 
H. Çelen 

Ordu 
H. Yalman 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/32A 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

11 .IV . 1949 

Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla de
ğişik birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
olup Hükümetçe hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 29 . III . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulmasına karar verilen kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale buyrulmakla 
Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi hazır ol
duğu halde incelendi. 

Yapılan görüşmelerden sonra bu kanun ta
sarısının : «Cemaat vakıfları öteden beri men
sup oldukları cemaatler tarafından seçilen ve 
mahallî valiliklerince onaylanan heyetler mari
fetiyle idai'e edilmekte iken 2762 sayılı Vakıflar 
Kanunu uyarınca cemaatleree idare olunan va
kıflardan sayılarak idareleri bu kanun ve tü

züğü hükümlerine tâbi tutulmuş ve sonradan 
3513 sayılı Kanunla bunların tek mütevelli usu-
liyle idareleri kabul edilmiş ise de her iki tarzın 
kuruluş ve güdümleri diğer vakıflara benzeme
diği cihetle bunların bünyelerinin hususiyetleri
ne uygun olmadığı görülmesine ve meselâ gelir 
kaynaklarının bir kısmı olan tepsi, mum, kutu
lar, vaftiz, düğün, nikâh, cenaze ve saire gibi 
teberruların hususiyetlerine ve aynı zamanda 
mütevellilerin azilleri halinde vakıflara bağlı 
mektep, kilise, yetimhane, hastane, ayazma, 
mezarlık gibi hayratın müşkül idaresine vakıf
lar teşkilâtının müsait bulunmamasına binaen 
mezkûr' vakıfların kendileri tarafından idaresi 
muvafık görüldüğünden bu maksadın sağlan-
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ması bakımından, Vakıflar Kanununun 3513 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
tadili» düşüncesiyle sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, bu mucip sebeplerle hazır
lanan kanun tasarısının kabule şayan olduğunu 
ve yine bu vakıfların, seçilecek şahıs ve heyet
lerce idare edilmeleri keyfiyeti bunların Dev
letin âmme nezareti dışında kalacaklarını mu-
tazammm bulunmıyaeağı cihetle lüzum görüldü
ğü takdirde ilgili makamlar ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından denetlenebileceklerini ve 
bu tasarı ile, sözü geçen vakıflar mülhak va
kıflar meyanmdan çıkarıldığı cihetle artık bun
lardan kontrol hakkı almmıyacağma göre birik
mişlerinin henüz tahsil edilmemiş kısmının kayıt
larının silinmesi için geçici maddenin de metne 
eklendiğini nazara alarak İçişleri Komisyonunca 
kaleme alman kanun metninin aynen ve oy bir-
liğile kabulüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kayseri Kayseri 
R. özsoy S. Feyzioğlu 
Ankara Antalya 

Emin H. Ergun N. Aksoy 
Balıkesir Bursa 

S. Örgeevren Atıf Akgüç 
Bursa Denizli 

A. Konuk N. Küçüka 
Erzincan Erzurum 
A. Fırat Ş. İbrahimhakkıoğlu 

İsparta İstanbul 
R. Güllü M. H. Oelenbeğ 

İzmir ' Kastamonu 
Ekrem Oran Dr. F. Ecevit 

Konya Manisa 
H. KaragülU F. Uslu 

Mardin Muğla 
M. K. Boran N. özsan 

Bütçe Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Kornişonu 
Esas No. 1/324 
Karar No. 149 

Yüksek Başkanlığa 

U . T . î»49 

Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesinin tadiline dair baş
bakanlığın 31 . I I I . 1948 tarihli ve 6/1073 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı İçişleri, Maliye ve Adalet Komisyonla
rı raporlariyle birlikte Komisyonumuza havale 
Duyurulmakla Başbakan Yardımcısı Nihat 
Erim ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun de
ğişik birinci maddesi gereğince mülhak vakıf
lar arasında bulunan ve idaresi bu nevi vakıf
ların idare tarzındaki hükümlere bağlı olan ce
maat vakıflariyle bâzı esnaf vakıflarının mülhak 
vakıflar arasından çıkarılmasını ve bunların ayrı 
bir sistemle idaresini ve aynı kanunun 24 ncü 
maddesiyle alınmakta olan murakabe hakkının 
bu vakıflardan alınmamasını temin maksadiyle 
hazırlanmıştır. 

Tasarının İçişleri Komisyonunda görüşül
mesi sırasında murakabe hakkının alınmaması 
hakkındaki hükmün mülhak vakıfların hepsine 
teşmili uygun görülmüş ve bu esasa göre ha
zırlanan metin Maliye ve Adalet komisyonla
rınca da ayniyle kabul edilmiştir. 

Alman izahlara göre cemaat vakıflarının ta
sarı ile teklif edilen şekilde idaresi Komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. Ancak, mad
denin yazılış şekline nazaran adı geçen birinci 
maddede mevcut ve yaşaması istenen bütün 
hükümler tekrarlanmakta olduğundan Komis
yonumuz yalnız değişen hükmün bu madde ile 
tedvinini ve değişmiyen kısımların maddeden çı
kanlmasmı usul bakımından da ve fıkradaki 
(bâzı sanat sahipleri) kaydının alman izaha gö
re (Esnafa mahsus) şeklinde ifadesini vuzuh 
yönünden uygun görmüş ve madde bu değişik
liklerle yeniden yazılmıştır. 
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Tasarının ikinti maddefcind* de sanat sahip
leri kaydı birinci maddeye uydurulmuştur. 

İkinci ve üçüncü maddeler üç ve dördüncü 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan taaarı 
Kamutayın onayına araedibötk üatrt Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Söaoü 
Mardin Diyarbakır Ankara. 
R. Erim î. H. Tigrel M. Eriş 

Amasya Ankara Aydın 
A.K.Yiğitoğlu C. Gölet Gl. R. Alpman 

Diyarbakır İsparta İstanbul 
§. Uluğ K. Turan Dr. A. Advoar 

Kastamonu Malatya Niğde 
M. Akalın M. 8. Eti R. Gürsoy 

Rize Samsun Seyhan 
T. B. Balta M. A. Yörüker A. R. Yürtgir 

Tokad 
R. A. Sevengü 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
Vakıflar Kanununum 3513 sayılı Kanunla de
ğişik 1 nci maddesinin tadiline dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 3513 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değitirilmitir : 

4 Ekim 1926 tarihinden önce vücut bulmuş 
vakıflardan; 

A) Bu kanundan ön,ce zaptedilmiş bulunan 
vakıflar; 

B) Bu kanundan önce idaresi zaptedilmiş 
olan vakıflar; 

C) Mütevelliliği bir makama şartedilmiş olan 
vakıflar; 

Ç) Kanunen veya fiilen hayrî bir hizmeti 
kalmamış olan vakıflar; 

D) Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden 
başkalarına şartedilmiş vakıflar; ; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare olunur. 
Bunların hepsine birden (Mazbut vakıflar) de
nir. 

Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine şarte
dilmiş vakıflara (Mülhak vakıf) denir. Bunlar 
mütevellileri tarafından idare olunur. Mütevel
liler Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Genel 
Müdürlük de İdare Meclisinin kontrolü altında
dır. 

Cemaatlere ve bâzı sanat sahiplerine mahsus 
vakıflar, bunlar tarafından seçilen şahıs veya 
heyetlerce idare edilir. Bunlar ilgili makamlarla 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lüzumu 
halinde denetlenirler. 

GEÇİCİ MADDE — Vakıflar Kanununun 
24 ncü maddesi dışında kalan vakıflar için ta
hakkuk ettirilmiş olan kontrol haklarının kayıt
ları silinir, tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Bttrutçu 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTIRİŞİ 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun muaddel birinr 

ci maddesinin değiştirilmesine ve 24 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi ay
nen 

MADDE 2. — Vakıflar Kanununun 24 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Mülhak Vakıflar ile Ce
maatlere ve bâzı sanat sahiplerine mahsus vakıf
lar için tahakkuk ettirilmiş olan kontrol hakla
rının kayıtları silinir; tahsil edilmiş olanlar geri 
verilmez. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 229 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTtRİŞl 

Z762 sayılı Vakıflar Kanununun muaddel birin
ci maddesinin mülhak vakıflara ait hükmünün 
değiştirilmesine ve 24 ncü maddesinin kaldırılma

sına dair Kanun tasariM 
MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu

nun 3513 sayılı Kanunla tadil edilen birinci mad
desinin mülhak vakıflara ait hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Mütevelliliği vakfedenlerin fer'ilerine şarte-
dilmiş vakıflara (Mülhak vakıflar) denir. Bun
lar mütevellileri tarafından idare olunur. 

, Mütevelliler Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
ve Genel Müdürlük de îdare Meclisinin kontrolü 
altındadır. 

Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar, bun
lar, tarafından seçilen kişi veya heyetlerce idare 
edilirler, ilgili makamlarla Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafandan denetlenirler. 

MADDE 2. — Vakıflar Kanununun 24 neü 
maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Mülhak vakıflar ile ce
maatlere ve esnafa mahsus vakıflar için tahakkuk 
ettirilmiş olan kontrol haklarının kayıtları si
linir. Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — HükttoMtin üçünöü maddesi ay-
niyle kaimi «djlmigtir 

(S, Sttyıaı 
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Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
Ş. Adalem 

Bayındırlık Bakanı 
GüUk 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Taıim Bakanı 
T. Coşkcm 
Ticaret Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel B. V. 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalıgma Bakanı 
T. B. BaUa 

to~m<i 

(S. Ntffcrİft') 



S. Sayısı: 230 
Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve imza edilen (Dün
ya Meteoroloji Teşkilâtı) hakkındaki Sözleşmenin onanmasına 

dair kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/306) 

T. a • 
Başbakanlık 14.11.1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 977, 6/532' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve imza edilen «Dünya Meteoroloji Teşkilâtı» hak
kındaki Sözleşmenin onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
23 .1.1948 tarihinde Yüksek Melise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Gerekçe 

7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da toplanan Milletlerarası sivil havacılık konferansında aktedi-
len ve 4749 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan andlaşmada Türkiye Cumhuriyeti meteoroloji teşki
lâtına da birtakım Milletlerarası hizmetler yükletilmiştir. O tarihten bugüne kadar bu andlaşma 
esaslarına dayanılarak Hükümetimizle diğer hükümetler arasında sivil hava seferleri hakkında 
birçok andlaşmalar yapılmış ve hava seferlerine de başlanmış bulunmaktadır-, 

Milletlerarası sivil havacılık teşkilâtının bilhassa meteoroloji işlerinde daha yakın ve sıkı bir 
iş birliği sağlamak amaciye merkezi Lozan'da bulunan Milletlerarası meteoroloji organizasyonu
nun teşekkül ve hizmetlerinde bâzı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmasına lüzum görülmüştür. 

1947 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Toronto ve Vaşington 'da toplanan milletlerarası mete
oroloji teşekkülleri ve müdürleri ve teknik uzmanlarının kongre ve konferanslarında bu hususları 
düzenleyici teknik ve idari tedbirler alınmış, bu arada Vaşington konferansında 75 devlet ve hü
kümet temsicileri tarafından milletlerarası meteoroloji teşkilâtının da hiçbir millet hariç kalma
mak şartiyle bir «Dünya meteoroloji teşkilâtı» adı altında çalışması uygun görülmüş ve bu mak
satla hazırlanan örneği ilişik sözleşme kabul ve imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji teşkilâtının da kuruluşundan beri olduğu gibi dünya mete
oroloji teşkilâtı arasındaki yerini kaybetmemesi ve dünya meteoroloji işlerinde bilhassa yukar
da arzolunan andlaşmalar gereğince memleketimiz üzerinde yapılmakta olan yabancı hava sefer
leriyle millî hava, kara ve deniz seferlerinde karşılıklı hizmet ve faydalanma haklarına sahip ola
bilmesi için bu sözleşme gereğince hükümeti temsilen üye olmakta devam etmesi zaruri görülmüş
tür. 

Bu itibarla milletlerarası meteoroloji teşkilâtı genel sekreterliğinden gönderilmiş olan ilişik 
sözleşmenin onanmasına ait kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
I kıstırma Komisyonu 

Esas No. 1/306 
Karar No. 16 

25 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde ka-
hul edilen «Dünya Meteoroloji teşkilâtı» hak
kındaki Sözleşmenin onanmasına dair Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
23 . I . 1948 tarihli karariyle Büyük Millet 
Meclisine sunulan ve Yüksek Başkanlıkça ko
misyonumuza havale olunan Kanun tasarısı ile 
Sözleşme, komisyonumuzun 10 . V . 1949 gü
nündeki birleşiminde Meteoroloji Genel Müdürü 
ve Müdür yardımcısı hazır oldukları halde oku
nup incelendi. 

Meteoroloji teşkilâtımızın çalışmaları hak
kında Genel Müdürün komisyonumuza verdiği 
malûmat ve izahata göre: 

10 Şubat 1937 tarihinde kabul olunan 3127 
sayılı Kanunla o zamana kadar Bayındırlık, Millî 
Savunma, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına bağlı 
olan mülki ve askerî rasat teşkilâtının birleş
tirilerek, hava ve iklim rasat ve istidlalleri 
yapmak ve bunları yayınlamak, Milletlerarası 
rasat emisyonları almak ve vermek, hava harita 
ve pil ânlarını yapmak ve Milletlerarası mete
oroloji çalışmalarına iştirak etmek vazifelerini 
görmek üzere teşkil edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü» tarafından memleketimizde bugüne ka
dar 75 büyük, 90 küçük meteoroloji istisyonu ije 
üç. deniz seviyesi istasyonu açılmış olduğu, bü
yük istasyonlarda günde beş defa hava rasatla
rı yapılarak telsizle yayınlandığı, ayrıca (Anka
ra, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir) İstasyon
larında (Rüzgâr sondajları) yapıldığı ve bun
ların Milletlerarası şifre ile günde üç defa yayın
lanmakta olduğu, bundan başka (Ankara'da 
fitimesut) ve (İstanbul'da Yeşilköy) Meteoroloji 
istasyonlarında Milletlerarası standart usullere 
göre havanın bozulma ve düzelme temayüllerini 
ve olağanüstü hava olaylarını istidlal ve takip et
mek için çalışıldığı ve ayrıca şimdilik günde 
birer defa olmak üzere (Radyo zonde) denilen 
balonlu âletlerle hava tazyiki ve sühunet ve ru
tubet derecelerinin ölçülmekte olduğu ve bu hu

suslardaki meteoroloji çalışmalarımızın malî im
kânların darlığı ve teknik personelin mahdudi-
yeti dolayısiyle kemiyet bakımından az olmakla 
beraber keyfiyet bakımından meteoroloji sahasrn-
da ilerlemiş olan diğer memleketlerin faaliyetleri 
derecesinde yüksek ve verimli bulunduğu ve ra
sat yayınlarımızla hava hartalarından memleket 
içi ve Milletlerarası hava seferlerinde birçok 
faydalar sağlandığı ve gerek keyfiyet, gerek ke
miyet itibariyle meteoroloji çalışmalarımızın da
ha ziyade gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin sivil 
ve askerî hava dairelerimizle Meteoroloji İdare
mizin o uzmanlarından mürekkep bir heyet tara
lından incelendiği ve bu hususta hazırlanan bir 
raporun da Başbakanlığa sunulduğu anlaşılmış
tır. 

Meteoroloji İdaresinin rasatlarından ve ya
yınlarından deniz seferlerinde de faydalar sağ
lanmakta olduğu tabiî olmakla beraber hava olay
larının denizciliğimiz üzerinde fiilî ve hakiki 
tesir derece ve nispetlerini de ayrıca tâyin ve tes-
bit edebilmek için meteoroloji teşkilâtımızla Dev
let Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğüne 
bağlı bulunan fenerler ve can ve gemi kurtarma 
servisleri arasında karşılıklı, sıkı ve düzenli bir 
iş birliğinin yapılması da Komisyonumuzca çok 
faydalı ve lüzumlu bir tedbir olarak mütalâa 
edilmiştir. 

Meteoroloji İdaremiz, merkezi (Lozan) Şeh
rinde olan ve henüz kendisine mahsus bir statüsü 
de tanzim edilmemiş bulunan «Milletlerarası 
Meteoroloji teşkilâtı» na üye olarak dâhil olmuş 
ve her yıl muayyen miktardaki üyelik aidatının 
da ödenmesine devam olunmuştu. 

Bundan başka 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 
sayılı Kanununla onanan 7 Aralık 1944 tarihli 
«Şikago Havacılık Anlaşmaları» ndaki hüküm
lere göre Meteoroloji İdaremiz, standart rasat 
usulleri ile meteorolojik malûmatı toplamak ve 
bunları yaymak ve almak, hava harta ve plân
ları yapmak hususunda ahdî vazife ve vecibeleri 
esasen deruhde etmiş bulunmaktadır. 
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Tasarının gerekçesinden ve Meteoroloji Genel 
Müdür Yardımcısının verdiği izahattan anlaşıl
dığı üzere : 

Milletlerarası sivil havacılık faaliyetlerinde 
ve bilhassa meteoroloji işlerinde daha yakın ve 
sıkı bir iş birliği sağlamak amaciyle Lozan Şeh
rindeki «Milletlerarası Meteoroloji teşkilâtı» nda 
bâzı değişiklikler ve düzenlemeler yapılması lü
zumlu görülmüş ve bu maksatla 1947 Ağustos 
ayında Kanada'da (Toronto) Şehrinde bir kon
gre yapıldığı gibi 1947 Eylül ve Ekim aylarında 
da Birleşik Amerika'da (Washington) Şehrinde 
Milletlerarası meteoroloji teşekküllerinin mü
dürlerinden ve uzmanlarından 75 delegenin hazır 
bulunmuş olduğu son konferans toplanmıştır. 

Hükümetimizin de Meteoroloji Genel Müdür 
Yardımcısını delege göndermek suretiyle iştirak 
etmiş olduğu (Vaşington konferansı) 22 Eylül 
1947 ile 7 Ekim 1947 tarihleri arasında çalış
mıştır. Bu konferansta bütün dünya Devletle
rini içine almak suretiyle bir «Dünya Meteo
roloji teşkilâtı» kurulması hakkında teşkilât 
Başkanlığı ile Genel Sekreterlik tarafından ya
pılan teklif uygun görülerek bu hususta, seçil
miş olan bir komite tarafından hazırlanan (Söz
leşme) konferansta mevcut bulunan bütün üye. 
Devletlerin delegeleri tarafından kabul edil
miştir. 

Kabul edilmiş olan bu sözleşme 11 Ekim 
1947 trihinde imza yetkisini haiz olan delegeler 
tarafından imza edilmiş ise de konferanstaki 
delegemizin imza yetkisi bulunmadığından söz
leşmenin tarafımızdan imzası o tarihte yapılma
mıştır. 

Komisyonumuzca incelenmiş olan dosyasına 
göre de: 

Sözleşme ile Kanun tasarısının komisyonu
muzdan önce Dışişleri Komisyonunda incelen
mesi esnasında Dışişleri Bakanının verdiği iza
hattan Hükümetimizin bu sözleşmeye sonradan 
iltihak eylemiş olduğu zehabı hâsıl olarak dos
yasında da bu keyfiyeti bildirir resmî bir ve
sika bulunmadığı ve kanun tasarısının da ona 
göre yazılmadığı mütalâasiyle dosyanın tamam
lanmak üzere Başbakanlığa iadesine karar ve
rildiği ve Yüksek Başkanlıkça 18 . V . 1948 ta
rihli ve 2098 - 2707 sayılı yazı ile dosyanın Baş
bakanlığa gönderildiği, Başbakanlığın 5.VI.1948 
tarihli ve 977-71 sayılı karşılık yazısında da; 

bu sözleşmenin delegelerce imzalandığı 11 
Ekim 1947 tarihinden itibaren 120 gün süre ile 
imzaya açık tutulduğu 35 nci maddenin hük
münden bulunmakla bu hükme nazaran sözleş
meye iltihak değil, belki esasen kabul olunmuş 
olan sözleşmenin imzası mevzuubahis olduğu, dün
ya ' meteoroloji teşkilâtı Genel Sekreterliği tara
fından sözleşmenin aslının diplomasi voliyle 7 
Şubat 1948 tarihine kadar imzası teklif olunduğu 
ve Bakanlar 'Kurulunun 16 . I I . 1948 tarihli ve 
3-7064 sayıh karariyle sözleşmeyi Hükümetimi/ 
adına imza etmek hususunda kendisine yetki ve
rilmiş olan Vaşington Büyük Elçisi Hüseyin 
liagıp Baydur tarafından 7 Şubat 1948 tarihin
de imza edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Komisyonumuzca okunup incelenmiş olan 
« Dünya Meteoroloji teşkilâtı sözleşmesi» nin sı-
rasiyle (teşkilâtın kuruluşu, amaçları, üyeleri, 
unsurları, Başkanlıklara ve icra komitesine seçi
lebilme, Dünya Meteoroloji kongresi ve vazife
leri, kongrenin çalışma usulü, icra Komitesi ve 
vazifeleri, icra komitesinin çalışma usulü, mete
oroloji bölge birlikleri ve vazifeleri, teknik komis
yonlar ve vazifeleri, Genel Sekreterlik, Maliye 
işleri, Dünya meteoroloji teşkilâtının Birleşmiş 
Milletler teşkilâtına bağlanması, teşkilâtın üye 
Devletler arazisi içinde kanuni ehliyetleri, imti
yaz ve masuniyetleri, sözleşmede tadiller yapıl
ması, yorumlar ve ihtilâflar, teşkilâttan çekile-
bilme, üyelerin hak ve imtiyazlarının taliki, söz
leşmenin imza ve tasdiki, sözleşmeye iltihak, 
sözleşmenin yürürlüğe girmesi) hususları hak
kındaki hükümleri ihtiva etmek üzere (20 bölüm
de 35 maddeden) mürekkep bir sözleşme mahi
yetinde olduğu ve 7 Aralık 1944 tarihli « Şikago 
havacılık anlaşmaları ile âkıd Devletlerce esasen 
kabul edilmiş bulunan vecibe ve taahhütlere ilâve 
suretinde yeni bir vecibe ve taahhüdün bu söz
leşmede mevzuubahis olmadığı da görülmüştür. » 

Komisyon kararı : 
Devlet Meteoroloji teşkilâtımızın kurulu

şundan beri olduğu gibi dünya memleketleri 
meteoroloji teşkilâtı içindeki yerini muhafaza 
etmesi ve diğer birçok memleketlerle aktedilen 
ve edilegelmekte olan hava ulaştırmaları anlaş
maları gereğince memleketimiz havayolların
dan geçen ve hava meydanlarımıza uğrıyan ya
bancı hava seferleriyle memleket için hava, ka
ra ve deniz ulaştırmacılığımızda meteoroloji sa-

( S. Sayısı : 230 ) 



4 — 
hasmdaki hizmetlerden ve teknik terakkiler
den mütekabilen faydalanma haklarına sahip 
olabilmesi için Hükümetimizin, dünya meteoro
loji teşkilâtına üye olmakta devam etmesi za
ruri görülmüş ve akit ve imza olunan sözleş
menin onanması için Hükümetçe hazırlanan ka
nun tasarısının Büyük Millet Meclisine sunul
masına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul 
edilen (Sözleşme) yukarda etraflı surette be
yan olunduğu veçhile Hükümetimizce 7 Şubat 
1948 tarihinde imza edilmiş olmakla bu ciheti 
sarih surette belirtmek üzere tasarının başlığı 
ile birinci maddesindeki (Vaşingtonda 11 Ekim 
1947 tarihinde kabul) ifadesinden sonra (ve 
7 Şubat 1948 tarihinde imza edilen) ibaresinin 
ilâve olunması lüzumlu görülmüş ve bu düzelt
meler yapılmıştır. 

Hükümet tasarısının ikinci ve üçüncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Çoruh Niğde Erzurum 

A. R. Er em V. Sandal S. Altuğ 
Ankara Aydın Çanakkale 

/. R. Ayaşlı M. Aydın B. Gökçen 
Edirne istanbul 

M. Edip Ağaoğulları Orgl. C. Toy demir 
İmzada bulunamadı 

izmir Kars 
Dr. Kâmuran örs Ş. Karacan 

imzada bulunamadı 
Kayseri Kütahya 

F. Seler A. Bozbay 
İmzada bulunamadı 

Ordu Ordu Samsun 
Dr. V. Demir H. Gökdalay T. Kalgay 

Sivas 
H. Işık 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve 
imza edilen «Dünya Meteoroloji Teşkilâtı» hak
kındaki Sözleşmenin onanmasına dair Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 
tarihinde kabul ve imza edilen «Dünya Meteo
roloji Teşkilâtı» Sözleşmesi onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışşleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
§. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma 
T. B. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Bakanı 
Balta 

yayımı tarihinds 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde kabul ve 
7 Şubat 1948 tarihinde imza edilen «Dünya Me
teoroloji Teşkilâtı'» hakkındaki Sözleşmenin onan

masına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 
tarihinde kabul ve 7 Şubat 1948 tarihinde imza 
edilen «Dünya Meteoroloji Teşkilâtı» Sözleşme
si onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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DÜNYA METEOROLOJİ TEŞKİLÂTI SÖZLEŞMESİ 

Bütün dünyada meteoroloji çalışmalarını düzenliyerek aynı şekilde yapılmalarını ve daha ve
rimli olmalarını sağlamak ve çeşitli insani faaliyetlerin faydası uğrana memleketler arasında me
teoroloji haberlerinin tesirli bir surette teatisini teşvik etmek üzere âkıd devletler oy birliğiyle aşa
ğıdaki sözleşmeyi karar altına almışlardır: 

Bölüm : I 

Kuruluş 

Madde — 1 

Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (Aşağıda teşkilât diye anılmaktadır) İşbu sözleşme ile kurul
muştur. 

'. " Bölüm : II * V ; '" ; 

Madde — 2 

Amaçlar 

Teşkilâtın amaçları şunlardır-
a) Meteoroloji rasatları ve meteoroloji ile ilgili sair jeofizik rasatlar yapacak istasyon şebeke

leri kurulması uğrunda dünya ölçüsünde iş birliği tıi kolaylaştırmak ve meteoroloji servisleri sağla
makla ödevli meteoroloji merkezlerinin kurulmasını ve idamesini teşvik etmek; 

b) Meteoroloji haberlerinin süratle teatisi için usuller kurulmasını ve idamesini teşvik 
etmek; 

c) Meteoroloji rasatlarının normalleştirilmesini teşvik ve yapılan rasat ve istatistiklerin hep 
aynı şekilde yapılmasını sağlamak; 

d) Meteorolojinin tayyarecilikte, denizlerde seyrüseferde, ziraatte ve insani faaliyetin diğer 
kollarında uygunlanmasmı teşvik etmek; 

e) Meteoroloji araştırmalarını ve öğretimini teşvik etmek ve bu alanlarda milletlerarası me
selelerin düzenlenmesine yardım etmek; 

Bölüm : IH 

Teşekkül '• " \ ' " 

Madde — 3. • 

Üyeler 

İşbu sözleşme hükümlerine göre aşağıda gösterilenler teşkilâta üye olabilirler : 
a) 22 Eylül 1947 de Washington, D. C. de toplanmış olan Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâ

tı Müdürler Konferansında temsil edilip ismi ek I de yazılı bulunan ve işbu Sözleşmeyi imza ederek 
madde 32 mucibince tasdik veya 33 ncü madde mucibince iltihak eden her Devlet. 

b) Meteorolojik servise malik bulunan ve 33 ncü madde hükümlerine göre işbu Sözleşmeye ilti
hak eden Birleşmiş Milletlerin her üyesi; 

c) Milletlerarası münasebetlerinin sevkü idaresinden tanı mânâsiyle mesul ve meteorolojik servise 
malik bulunan ve fakat işbu Sözleşmenin ek I de ismi oimıyan ve kabulü için teşkilât sekreterliğine 
bir talepname tevdi edip talebi teşkilâtın bu maddenin (a), (b), (c), fıkralarında mezkûr üyelerinin 
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üçte ikisi tarafından tasvip edildikten sonra, işbu Sözleşmenin 33 ncü maddesi mucibince iltihak eden 
her Devlet; 

d) tsmi ilişik ek II de yazılı olup kendisine has meteoroloji servisi bulunduran ve 34 ncü mad
denin (a) fıkrası mucibince namına işbu Sözleşme Milletlerarası raünasebetlerind'en mseul olan ve 
22 Eylül 1947 de Washington D. C. de toplanan Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı Müdürleri Kon
feransında temsil edilip adları ek I de mezkûr bulunan Devlet veya Devletler tarafından tatbik edi
lecek her ülke veya ülke grupu; 

e) Kendine has meteoroloji servisi bulunduran ve fakat ismi ek II de zikredilmiş olmadığı gibi 
Milletlerarası münasebetlerinin sevk ve idaresinden mesul bulunmıyan ve namına işbu Sözleşmenin 
34 ncü maddesinin (b) fıkrası mucibince tatbik edilecek olan talepnameyi Milletlerarası münasebetle
rinden mesul üye tarafından takdim edilmek ve talebi bu maddenin (a), (b), ve (c) fıkralarında 
mezkûr üyelerin üçte ikisi tarafından tasvip olunmak şartiyle her ülke veya ülke grupu; 

f) Hususi meteoroloji servisi bulundurup Birleşik Milletlerce idare edilen ve 34 ncü madde mu
cibince Birleşik Milletler tarafından hakkında işbu Sözleşme hükümleri tatbik olunan vesayet altın
daki her ülke veya ülke grupu. 

Üye olarak kabul olunmak için teşkilâta yapılacak taleplerde, bu maddenin hangi fıkrası gereğin
ce kabul edilmek istenildiği tasrih edilmelidir. 

Bölüm : IV - - - . , 

•'•' ' : " T e ş k i l â t " ; • ' - •' ' ' : 

Madde — 4. 

a) Teşkilât şu unsurlardan mürekkeptir: 
1. Dünya Meteoroloji Kongresi (Aşağıda kongre diye anılmaktadır); 
2. icra komitesi; 
3. Meteoroloji Bölge birlikleri (Aşağıda bölge birlikleri diye anılmaktadır); 
4. Teknik komisyonlar; 
5. Sekreterlik. 
b) Teşkilâtın bir başkanı ve iki as başkam olacaktır. Bunlar aynı zamanda kongre ve icra 

komitesinin de başkan ve as başkanıdırlar. 

Bölüm : V 

Seçilebilme 

Madde — 5. 

a) Teşkilâtın başkanlık ve as başkanlığına, bölge birliklerinin başkanlık ve as başkanlığına 
ve işbu Sözleşmenin madde 13, fıkra (e) sindeki hükümler baki olmak şartiyle icra komitesi üye
liklerine ancak teşkilât üyelerinin Meteoroloji Servisi, müdürleri seçilebilirler. 

h) Teşkilât bürosu üyeleri ve icra Komitesi.üyeleri vazifelerinin ifasında kendilerini teş
kilâtın ferdî üyelerinin değil, fakat bizzat teşkilâtın mümessilleri telâkki edeceklerdir. 

( S. Sayısı : 230 ) 



Bölüm : VI 

Dünya Meteoroloji Kongresi 
i?.v ~\ - . : . • . 

Madde — 6. 

Kuruluş 

a) Kongre, teşkilâtın en yüksek organıdır ve üyeleri temsil eden delegelerden teşekkül eder. 
Üyelerden her biri delegelerinden Meteoroloji Servisinin Müdürü olması gereken birini baş de
lege tâyin eder. 
. b) Teknik temsilin mümkün olduğu kadar geniş tutulmasını temin edebilmek için herhangi bir 
meteoroloji servisi müdürü veya sair her hangi bir kimse, başkan tarafından kongrede hazır bulunma
ya ve tartışmalara iştirake davet edilebilir. 

Madde — 7 

Vazifeler 

Kongrenin vazifeleri şunlardır : 
a) Teşkilâtın çeşitli organlarının bünye ve vazifelerini işbu sözleşme hükümleri çerçevesi içinde 

tesbit eden genel bir tüzük tanzim etmek; 
b) Bizzat kendi iç tüzüğünü tanzim etmek; 
c) İşbu sözleşmenin mütekabilen madde 18, fıkra (e) ve madde 19, fıkra (c) hükümlerine göre 

seçilen bölge birlikleri ve teknik komisyonlar başkan ve asbaşkanlan müstesna sözleşmenin mad
de 10, fıkra (a) (4) hükümlerine göre teşkilâtın başkan ve asbaşkanlariyle icra komitesinin diğer 
azalarını seçmek; 

d) Meteoroloji usul ve tatbikatına dair teknik tüzükler kabul etmek; 
e) Teşkilâtın, işbu sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen amaçlarına varmak üzere umumi ma

hiyette tedbirler almak; 
f) Teşkilâtın, salâhiyeti dahilindeki meseleler hakkında üyelere tavsiyelerde bulunmak; 
g) Teşkilâtın her organına, işbu sözleşme çerçevesi içinde o organa ait olan meseleleri havale 

etmek; 
h) îcra komitesinin rapor ve faaliyetlerini tetkik ve bu bapta faydalı görülen her türlü tedbir

lere başvurmak; 
i) 18 nci madde hükümleri gereğince bölge birlikleri kurmak, bunların coğrafya bakımından 

hududunu tesbit etmek, faaliyetlerini düzenlemek ve tavsiyelerini tetkik etmek; 
j) Madde 19 hükümleri gereğince teknik komisyonlar kurmak, salâhiyetlerini tâyin etmek, fa

aliyetlerini düzenlemek ve tavsiyelerini tetkik etmek; 
k) Teşkilât sekreterliğinin merkezini tesbit etmek; 
1) Teşkilât amaçlarına faydalı olabilecek başka her hangi bir bir tedbire başvurmak. 

* ' • - . u Madde — 8. 

Kongre kararlarının yerine getirilmesi 

a) Üyeler, kongre kararlarının yerine getirilmesi için bütün gayretleriyle çalışacaklardır. 
b) Bununla beraber kongre tarafından kabul olunan teknik bir karara ait her hangi bir hususun 

yerine getirilmesi bir üyece imkânsız görülürse bu üyenin teşkilât genel sekreterine içinde bulundu
ğu imkânsızlığın muvakkat veya katî olup olmadığını ve sebeplerini bildirmesi gerekir. 
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Madde — 9. 

Toplantılar 

Kongre dört yılı aşmıyan aralarla toplanır ve devletler kongre veya icra komitesi karariyle gön
derilir. 

Madde — 10. 

' ' " Oy veriliş 

a) Kongre kararlarında her kongre üyesinin bir oyu vardır; bununla beraber ancak madde 3, 
fıkra (a), (b) ve (c) de tasrih edilen ve teşkilâtın üyeleri bulunan devletler (aşağıda devlet lerde
ler diye anılmaktadır); aşağıki konular üzerinde oylarını kullanmak hakkına maliktirler : 

1. îşbu sözleşmenin değişmesi veya yorumlanması, veya yeni bir sözleşme için teklifte bulunul
ması hakkında-, 

2. Teşkilât üyeleriyle ilgili meseleler hakkında; 
3. Birleşik Milletler ve hükümetlerarası diğer teşkilâtlar ile münasebetler hakkında; 
4. Teşkilât başkan ve asbaşkanlan bölge birlikleri başkan ve asbaşkanlarından maada icra ko

mitesi üyelerinin seçimi hakkında. 
b) Teşkilâtta her hangi bir vazifeye seçilme, verilen oyların âdi çoğunluğu ile olur, bunun hari

cinde kongre kararlan lehte ve aleyhte verilen oyların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bununla be
raber işbu fıkradaki hükümler 3, 25, 26 ve 28 nci maddeleri gereğince alınan kararlar hakkında 
uygulanmaz. 

Madde — 11 

Ekseriyet nisabı 

Kongre toplantılarında ekseriyet nisabı olabilmesi için üyelerin çoğunlukla hazır bulunmaları 
lâzımdır. Kongrenin, madde 10, fıkra (a) da zikredilen konular hakkında kararlar alman toplantıla
rında Devlet olan üyelerin çoğunlukla hazır bulunmaları gerekir. 

Madde — 12 •*','. 

Kongrenin ilk toplantısı ' 

îşbu Sözleşme meriyete geçtikten sonra Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtının Meteoroloji Ko
mitesi Başkanının derhal yapacağı davet üzerine kongre ilk defa toplanacaktır. 

Bölüm : VII 

îcra komitesi 

Madde — 13 

Kuruluş 

îcra komitesi şu kimselerden mürekkep olacaktır : 
a) Teşkilât başkanı ve asbaşkanlarından; 
b) Bölge birlikleri başkanlarından ve bâzı başkanlar hazır bulunmadıkları takdirde tüzükte der

piş edilmiş olduğu üzere bunların vekillerinden; 
c) Teşkilât üyelerinin meteoroloji servisi müdürleri veya bunların vekillerinden, adedleri böl

geler adedine eşit olmak üzere ve teşkilât başkanı ve asbaşkanlan da dâhil olduğu halde hiçbir 
bölgenin icra komitesi üyelerinin üçte birinden fazla üyesi olmamak şartiyle. 
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Madde — 14 

Vazifeler 

îcra komitesi, kongrenin icra organıdır. Ve vazifeleri şunlardır : 
a) Kongre kararlarının uygulanmasına nezaret etmek: 
b) Teknik tüzüklerle ilgili olup tetkikleri gereken meseleler hakkında teknik komisyonlardan 

gelen tavsiyeleri kabul etmek; şu kadar ki, alâkalı her bölge birlikleri icra komitesince kabullerin
den evvel bu kararlar hakkında tasvip veya ademitasviplerini bildirmekte serbesttirler. 

c) Teknik mahiyette malûmat ve mütalâalar serdetmek ve meteoroloji alanında mümkün olan 
her türlü teknik yardımda bulunmak; 

d) Milletlerarası meteorolojiyi ve meteoroloji servislerinin işlemesini ilgilendiren her türlü me
seleleri tetkik ve bu hususlarda tavsiyelerde bulunmak; 

e) Kongre gündemini hazırlamak ve çalışma programlarının tesbitinde bölge birlikleriyle tek
nik komisyonlara yol göstermek; 

f) Her kongre toplantısında faaliyetleri hakkında bir rapor vermek; 
g) îşbu Sözleşmenin bölüm XI deki hükümler gereğince teşkilâtın malî idaresini sağlamak: 
h) Kongre tarafından tevdi edilen veya işbu Sözleşme hükümlerine göre uhdesine düşen diğer 

bütün vazifeleri yerine getirmek. 

Madde — 15 

Toplantılar 

îcra komitesi hiç. olmazsa yılda bir defa toplanır. Toplantı mahal ve tarihi, komitenin diğer 
üyelerinin mütalâasında göz önünde tutularak teşkilât bakanı tarafından tesbit edilir. 

Madde — 16 

Oy veriliş 

îcra Komitesi kararları lehte ve aleyhte verilen oyların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bir üyenin 
üzerinde birden fazla üyelik olsa da icra komitesinin her üyesi ancak bir oya sahiptir. 

Madde — 17 

Ekseriyet nisabı 

icra komitesi üyelerinin çoğunlukla hazır bulunmalariyle ekseriyet nisabı hâsıl olmuş olur. 

Bölüm : VIII 

Bölge birlikleri 

Madde — 18 

a) Bölge birlikleri şebekelerinin tamamı veya bir kısmı o bölgede bulunan teşkilât üyelerinden 
mürekkeptir; 

b) Teşkilât üyeleri dâhil bulunmadıkları bölge birlikleri toplantılarında hazır bulunmak, tar
tışmalara karışmak, kendi meteoroloji servislerine ait olan meseleler hakkında görüşlerini bildir
mek haklarına maliktirler. Ancak oy vermeye hakleri yoktur. 

c) Bölge birlikleri icabettiği kadar sık toplanırlar. Toplantı, mahal ve tarihi teşkilat başkanı
nın da muvafakati ile bölge birlikleri başkanları tarafından tesbit edilir. 

d) Bölge birliklerinin vazifeleri şunlardır: 
I) Kongre ve icra komitesi kararlarının kendi bölgelerinde uygulanmasını teşvik etmek; 
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iî İcra komitesince kendilerine havale olunan her meseleyi tetkik; 
iii Genel menfaate uygun konular üzerinde tartışmalar yapmak ve kendi bölgelerinde mete

oroloji faaliyetlerini ve bunlarla münasebetli diğer faaliyetleri düzenlemek; 
iv Teşkilâtın yetkisi içinde olan meselelerle ilgili olmak üzere kongreye ve icra komite

sine tavsiyelerde bulunmak; 
v Kongrece kendilerine tevdi edilebilecek diğer bütün vazifeleri yerine getirmek. 
e) Her bölge birliği başkanını ve başkan vekilini kendi seçer. 

Bolüm : IX 

Teknik Komisyonlar 

Madde — 19 

a) Teşkilâtın yetkisi içinde olan her hangi bir meseleyi tetkik etmek ve o konuda kongreye 
ve icra komitesine tavsiyelerde bulunmak üzere kongre teknik bilirkişilerden mürekkep komis
yonlar teşkil edebilir. 

b) Teşkilât üyeleri teknik komisyonlarda kendilerini temsil ettirmek hakkına maliktirler. 
e) Her teknik komisyon başkan ve asbaşkanını kendi seçer. 
d) Teknik komisyon başkanları oya iştirak haklan olmaksızın kongre ve icra komitesi top

lantılarında hazır bulunabilirler. 

Bölüm : X 

Sekreterlik 

Madde — 20. 

Teşkilâtın daimî sekreterliği bir genel sekreter ile teşkilât muamelâtını çevirmek için gere
ken teknik ve idari personelden mürekkeptir. 

Madde — 21. ' " 

a) Genel sekreter, kendisince kabul edilen şartlar dâhilinde kongre tarafından tâyin olunur. 
b) Sekreterlik personeli, kongrece tanzim edilen tüzük mucibince icra komitesinin tasdikma 

iktiran etmek üzere genel sekreter tarafından tâyin olunur. 

Madde — 22. 

a) Genel sekreter teşkilât başkanına karşı sekreterliğin teknik ve idari çalışmalarından so
rumludur. 

b) Genel sekreter ve personel vazife görürlerken teşkilât dışında hiçbir merciden ne talimat 
isterler ve ne de kabul ederler. Milletlerarası memur sıfatlariyle telif edilemiyecek her hareketten 
içtinap etmelidirler. Teşkilâtın her üyesi hissesine düşen nispette genel sekreter ve personelin 
milletlerarası mahiyetteki vazifelerinin bu vasfına hürmet edecek ve teşkilât tarafından bunlara 
tevdi edilen vazifelerin ifası sırasında kendilerini tesir altında bırakmaktan sakınacaktır. 

Bölüm : XI 

Maliye işleri 

Madde — 23. 

a) Genel sekreter tarafından takdim ve icra komitesi tarafından tavsiye edilen tahminler 
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esas tutulmak suretiyle teşkilâtın masraflarının âzami miktarı kongre tarafından tesbit edilir. 

b) Teşkilâtın konferans tarafından tahdit edilen sınırlar içindeki yıllık masraflarını tasdik 
edebilmek için gereken yetki icra komitesine kogre tarafından verilir. 

Madde — 24 

Teşkilâtın masrafları kongrece tesbit edilen nispetlerde teşkilât üyeleri arasında taksim edi
lir. 

Bölüm : XII 

Birleşmiş milletlerle bağları 

Madde — 25 

Sözleşme hükümlerinin, devlet olan üyelerin üçte ikisi tarafından tasdik edilmiş olması şartiy-
le teşkilât, Birleşik Milletler Anayasasının 57 nci maddesine göre Birleşik Milletlere bağlanacak
tır.. 

Bölüm : XIII 

Diğer tşekküllerle münasebetleri 

Madde — 26 

a) Teşkilât uygun gördüğü zaman hükümetler arası diğer teşekküllerle gerçekten münase
betler kuracak ve onlarla sıkı bir iş birliği halinde çalışacaktır. Bu gibi teşekküllerle yapılacak 
her resmî anlaşma devlet olan üyelerin üçte ikisinin tasdikma iktiran etmek şartiyle icra komite
si tarafından akdedilir. 

'b) Teşkilât yetkili olduğu her hangi bir mesele hakkında Milletlerarası gayri resmî teşekkül
lerle ve ilgili devlet muvafakat ederse resmî veya gayri resmî millî teşkilâtlara danışmak ve onlar
la iş birliği yapmak üzere harekete geçmek için faydalı her tedbire başvurmakta serbesttir. 

c) Devlet olan üyelerin üçte ikisinin tasvibi şartiyle teşkilât, çalışma ve amaçları kendi yetkisi 
içinde olan Milletlerarası diğer müessese ve teşekküllerin her türlü vazife, vecibe ve gelir kaynak
larını kabul edebilir; bunlar karşılıklı müesseselerin yetkili makamları arasında akdedilen Mil
letlerarası bir anlaşma veya karşılıklı bir uyuşma ile teşkilâta devredilir. 

Bölüm : XIV 

Kanuni durum, imtiyaz ve masuniyetler 

Madde — 27 

a) Teşkilât, üyelerinin her birinin arazisi içinde, amaçlarına erişmek ve vazifelerini yerine ge
tirmek için kendisine lâzım olan kanuni ehliyete mazhardır. 

b) (i) teşkilât, iş'bu sözleşme ile bağlı üyelerinin her birinin arazisi içinde amaçlarına erişmek 
ve vazifelerini yerine getirmek için kendisine lazım olan imtiyaz ve masuniyetlere mazhardır. 

b) (ü) Keza üyelerin mümessilleriyle teşkilât bürosu üyeleri de teşkilâtın kendilerine ver
diği vazifeleri tam bir bağımsızlık içinde yerine getirebilmeleri için gereken imtiyaz ve masuni
yetlere mazhar olurlar. * 

c) Yukarda sözü geçen kanuni ehliyet, imtiyaz ve masuniyetler teşkilât tarafından birleşik 
milletler genel sekreterleri ile danışılarak hazırlanacak ve Devlet olan üyeler arasında akdedile
cek ayrı bir anlaşmada tasrih edilecektir. 
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Bölüm : XV 

Tadülf 

Malde ~ 28 

a) îşbu sözleşmede yapılacak tadillerle ilgili projeler kongrenin tetkikin» sunulmadan en az 
altı ay evvel genel sekreter tarafından teşkilât üyelerine tevdi edilir. 

b) îşbu sözleşmede teşkilât üyelerine yeni vecibeler tahmiline lüzum gösterecek surette 
yapılacak tadiller, sözleşmenin 10 ncu maddesi hükümleri mucibince kongre tarafından üçte iki 
çoğunlukla tasvip olunacak, devlet olan üyelerin üçte ikisinin kabulü üzerine tadili kabul eden 
her üye nezdinde ve mütaakiben de - tadili kabullerinden sonra - geri kalan üyeler nezdinde mer
iyete girecektir. Bu gibi tadiller milletlerarası münasebetlerinden bizzat sorumlu olmıyan üyeler 
nezdinde ise, bu üyelerin milletlerarası münasebetlerinden sorumlu üyenin tadilleri onların namına 
kabul etmesi üzerine meriyete girer. 

c) Diğer tadiller Devlet olan üyelerin üçte ikisinin tasvibi üzerine meriyete girer. 

Bölüm : XVI 

Yorumlama #• ihtüâflar 

Madde — 29 

İşbu sözleşmenin yorumlanması veya tatbi kından doğup müzakere yoliyle veya kongre 
karariyle hal ve fasledilemiyen meseleler ve ihtilâflar, alâkalı taraflar başka bir tesviye sureti 
bulamadıkları takdirde Müeİtlerarası Adalet Divanı Başkanı tarafından tâyin elilecek bağımsız 
bir hakeme havale olunur. 

Bölüm : XVn 
Çekilme 

Madde — 30. 

a) Her üye Teşkilât Genel Sekreterine bir sene evvel yapacağı ihbarı mütaakıp teşküâtı ter-
kedebilir; Genel Sekreter yapılan ihbardan teşkilâtın diğer bütün üyelerine derhal malûmat verir. 

b) Milletlerarası Münasebetlerinden bizzat sorumlu olmıyan her üye. Bu münasebetlerinden 
sorumlu olan üyenin veya diğer her hangi bir makamın bir sene evvel yazılı olarak Teşkilât 
Genel Sekreterine yapacağı ihbarı mütaakıp teşkilâtı terkedebilir; Genel Sekreter yapılan ihbar» 
dan teşkilâtın diğer bütün üyelerine malûmat verir. 

Bölüm : XVIII 

Hak ve imtiyazların taliki 

Madde —31. 

Şayet bir üye teşkilâta karşı olan malî vecibelerini veyalut işbu Sözleşmenin kendisine tah
mil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmekte kusur ederse kongre bu bapta bir karar alarak 
mezkûr üyenin teşkilât üyesi olmak sıfatiyle haiz olduğu hak ve imtiyazlardan faydalanmasını 
sözü geçen malî veya sair vecibelerini yerine getirinciye kadar men ve talik edebilir. 
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Bölüm : XIX 

Tasdik ve iltihak 

Madde — 32. 

İşbu Sözleşme imza eden Devletler tarafından tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti nezdine tevdi olunacaktır. Tevdi tarihi Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından Sözleşmeyi imza etmiş ve teşkilâta girmiş olan bütün Devletlere tebliğ edi
lecektir. 

Madde — 33. 

İşbu Sözleşmenin üçüncü maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti nezdine bir iltihak vesikası tevdi olunmak suretiyle de teşkilâta dâhil olu
nabilir. Bu takdirde üyelik iltihak vesikasının tevdi edildiği tarihten itibaren muteber olur ve 
keyfiyet Birleşik Amerika Devletleri Hükümetince Sözleşmeyi imza etmiş ve teşkilâta girmiş 
olan bütün Devletlere tevdi edilir. 

Madde — 34 

a) İşbu sözleşmenin 3 ncü maddedeki hükümleri mahfuz kalmak şartiyle âkid her Devlet tas
dik veya iltihakı sırasında işbu Sözleşmenin ancak milletleraarası münasebetlerinin sorumluluğunu 
deruhde ettiği şu veya bu ülke veya ülke grupu hakkında muteber olacağını beyan edebilir. 

b) îşbu sözleşme daha sonra, istenildiği zaman Birleşik Amerika Devletleri Hükümetine yapıla
cak yazılı bir tebliğ üzerine bir ülke veya ülke grupunda tatbik olunabilir. Ve o ülke için sözü ge
çen Hükümetçe tebliğin alındığı tarihten itibaren muteber olur; mezkûr Hükümet keyfiyeti ayrıca 
sözleşmeyi imza ve iltihak etmiş olan Devletlere de bildirir. 

e) Birleşik milletler bu sözleşmeyi vesayet altında olup idaresi uhdesinde bulunan ülke veya ül
ke gruplarında da tatbik edebilir. Birleşik Devletler Hükümeti bu tatbik keyfiyetini sözleşmeyi im
za eden veya sonradan iltihak eyliyen diğer Devletlere de bildirir. 

Bölüm : XX 

Yürürlüğe girme 

Madde — 35. 

îşbu sözleşme otuzuncu tasdik veya iltihak vesikasının tevdiinden otuz gün sonra yürürlüğe girer 
îşbu sözleşme o tarihten sonra tasdik veya iltihak eden her devlet için tasdik veya iltihak vesikasının 
tevdiinden otuz gün sonra yürürlüğe girer 

îşbu sözleşme imzalanmaya hazır bulundurduğu tarihi taşıyacak ve 120 günlük bir müddet 
zarfında imzaya açık tutulacaktır. ^ 

*} 
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Ek : I 

22 Eylül 1947 tarihinde Washington D. C. de toplanan Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı Müdürleri 
Konferansında temsil edilmiş olan Devletler 

Arjantin, Avuturalya, Belçika, Birmanya, Birezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombia, Küba, Danimar
ka, Mısır, Ekvator, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Ma
caristan, Hindistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Pakistan, Paraguay, 
Hollanda, Filipin, Polonya, Portekiz, Dominika Cumhuriyeti, Romanya, Birleşik Büyük Britanya 
Krallığı ile Şimali İrlanda, Siyam, İsveç, İsviçre Çekoslovakya, Türkiye, Sovyet Rusya, Cenubi Af
rika Birliği, Uruguay, Venezüella, Yugoslavya, 

Ek : H 

Milletlerarası münasebetleri, 22- Eylül 1947 tarihinde MVanshington D. C. de toplancm Milletlerarası 
Meteoroloji Teşkilâtı Müdürleri Konferansında temsil edilmiş şu veya bu Devletlerin sorumluluğu al

tında bulunup kendilerine has meteoroloji servisleri idame eden ülkeler veya ülke grupları 

Fransız Ekvatoryal Afrikası, İngiliz Batı Afrikası, Fransız Batı Afrikası, Portekiz Batı Afrikası 
İngiliz Doğu Afrikası, Portekiz Doğu Afrikası, Bermuda Adaları, Kamerun, Seylan, Belçika Kongosu. 
Kuraso, Oseanya'daki Fransız Müstemlekeleri, İngiliz Güyanası, Hong Kong, Moris Adası, Cap Vert 
Adaları, Felemenk Hindistanı, Hindicini ,Camaika, Madagascar, Malezya, Fas (İspanyol Fası hariç) 
Yeni Kaldonya, Filistin, Rodezya, Fransız Somalisi, İngiliz - Mısır Sudanı, Suriname, Fransız Togosu, 
Tunus. 

Aşağıda imzaları bulunanlar, hükümetleri tarafından kendilerine bu bapta usulü dairesinde 
verilmiş yetkiye dayanarak Mealini tasdik zımnında işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Waşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde Fransızca ve İngilizce olarak ve her iki metinde aynı 
dtrecede muteber olmak üzere yapılmıştır. Metnin asli nüshası Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arşivlerine tevdi olunacak ve orası da musaddak örnekleri imza eden ve sonradan katılan 
bütün devletlere gönderecektir. 

İşbu Sözleşme 11 Ekim 1947 tarihinde aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır. 
Arjantin, Avusturâlya, Belçika (Belçika kongosu dâhil), Birmanya, Kanada, Kolombiya, Mı

sır, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guvatamala, Macaristan, Hin
distan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Meksika, Yeni - Zelanda, Norveç, Paraguay, Holânda, Filipinler, 
Portekiz, İngiltere, Siyam, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Uruguvay, Yugoslavya. 
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S. Sayısı: 234 
İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun tasarısı ve Ba« 

yındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /535) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 18 . 4 . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1173^-1473 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îskeie ve ufak barınaklar yapımı hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan-
lar Kurulunun 31 . TII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Gerekçt 

Coğrafi durumumuz itibariyle, uzunluğu binlerce kilometreye varan kıyılarımızla iç ve dış 
ulaştırmamız yönünden istisnai şartlara malik bir deniz memleketi vasfını haiz bulunmaktayız. 

Bu hususiyetimize ve ticaret filomuzun tonajım devamlı olarak artırmakta olmamıza rağmen 
deniz ulaştırmamızın içinde bulunduğu* şartlar çok ağırdır. Nakliyat güç, emniyetsiz ve genel ka
ideye aykırı olarak bâzı ahvalde kara nakliyatından pahalıdır. Filhakika, denizyolları, kara il« 
münasebette bulunulan noktalarda vücudu elzem tesislerden mahrum olduğu için istasyonsuz işle-
mek zorunda kalan demiryollarından farksız bir haldedir. Normal şartlar altında bir denizyolu 
servisinin kurulup ileri memleketlerdeki gibi işliyebilmesi, demiryolu istasyonlarına mütenazır 
ufak büyük taşıt barınakları, iskeleler, ara ve ana limanlardan terekküp eden ve ulaştırma siste
mini tamamlıyan kıyı tesislerinin vücuduna sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. 

Muasır memleketlerde su yollarındaki nakliyatın ucuzluğu ancak bu sayede, yani ta küçük yel
kenlilerden başlıyarak büyük tonajda gemilere kadar geçirilen tekâmül devrelerine muvazi ola
rak inşa, teçhiz ve devamlı olarak tekemmül ettirilen kıyı tesisleri ile vücut bulmuştur. 

Memleketimizde birkaç yıldan beri inşalarına başlanan limanlar bu yolda atılmış ilk adımlar 
olup gerek ele almanlar, ve gerekse payderpey inşasına başlanacak olan büyük limanlarla esaslı 
teşkilât istasyonları karşılığı tesisler sağlanmak yoluna giderken bunları besliyecek ufak barınak
lar, iskeleler ve rıhtımların tamamlanmasına da vakit kaybetmeden başlamak zorunda bulunmak
tayız. 

Takdim olunan kanun tasarısı büyük limanlarla ara limanlarını tamamlıyacak olan ufak barı
naklarla iskeleler ve rıhtımların ve bunlara ait ameliyat, tesis, teçhiz işleriyle lüzumlu etüd v« 
projelerin yaptırılması ve vücuda getirilmesini hedef tutmaktadır. 

Kanun tasarısının derpiş ettiği bu ufak barınaklar ile iskeleler şu üç kısımda toplanabilir. 
1. Devlet demiryollarının denize kavuştuğu noktada inşa olunarak Devlet Demiryolları re 

Limanları işletme Genel Müdürlüğüne devrolunacaklar, 
2. Devlet Denizyolları işletme ihtiyacı için inşa olunarak Devlet Denizyolları ve Limanlan 

İşletme Genel Müdürlüğüne devir ve teslim edilecek olanlar, 



3. Askeri ihtiyaçlar için yapılacak olanlar, 
Kıyılarımızda bu çerçeve içinde ele alınacak yetmişe yakın mevzu vardır. Her biri 100 bin li

radan başlıyarak 1,5 - 2 milyon liraya kadar bir para harcanmasını gerektiren ve mahallî bütçele
rin kudreti dışında olduğu gibi deniz ve demiryolları bütçeleriyle de yaptırılamıyan bu dağınık 
işleri hepsine birden başlamaya bütçe ve ne de teşkilât imkânları elvermemekte olduğundan bun
ları bir sıra halinde on yıllık iki devreye ayırmak suretiyle Devlet eliyle ve her yıla isabet edecek 
masraf bütçeyi büyük bir yük altında bırakmıyacak surette düzenlenecek bir program dâhilinde 
meydana getirmek mümkün olacağı görülmüş ve tasarı da birinci on yıllık devre için hazırlan
mıştır. 

Birinci devrede bu tesislerin ortalama her yıla düşen bütçe yükü 1,5 milyon lirayı geçmemek
tedir. 

Malî külfeti yapacağı hizmete göre mütevazı sayılabilecek olan bu kıyı tesislerinin memlekete 
yaratacağı deniz ulaştırma hareketi kısa zamanda çok feyizli neticelerini verecek, ana * limanları 
beslemek suretiyle gördükleri hizmetten başka büyük tonajlı teknelerin küçük isekleler önünde 
beklemesine lüzum ve mahal bırakmıyacaklarmdan ana limanlarda toplanacak eşyanın büyük par
tiler halinde gemilere verilip alınması ve böylece gemilerin yükleme, boşaltma ve seyir müddetin
den âzami tasarruf temini suretiyle gemilerin intifa kabiliyetleri de bugünkünün üç dört misline 
çıkacaktır. Ufak tonajda gemile're sağlanan bu çalışma imkânları kıyılarımızda ufak tekne inşa-
asma da yep yeni bir inkişaf sahası açacak ve böylece nakliyatta rekabet artacak ucuzluk şart
ları bundan sonra kendiliğinden tahassül edecektir. Bundan başka küçük barınaklarda kıyı balık
çılığının muhtaç olduğu emin üstlerin nüveleri de kurulmuş olacağından bu yönden de yurt eko
nomisine başkaca büyük hizmetleri olacaktır. 

Bu kıyı tesislerinin meydana getirildikleri şehirlerin imâr ve inkişafına yapacakları hizmet de 
ayrıca kayda değer. 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bayındır/ok Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 12 . V . 1949 

Esas No. 1/535 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

îşkele ve ufak barınaklar yapımı hakkında 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanarak Başba
kanlığın 6/1473, 71/1173 sayı ve 18 . IV . 1949 
tarihli yazısiyle Yüksek Meclise sunulan ve Ko-' 
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
Maliye, Bayındırlık Bakanları ve bu Bakanlık
ların temsilcileri hazır bulunduğu halde ince
lendi. 

Bu vesile ile Komisyonumuz memleketin li
man, iskele ve barınak konusu üzerinde durdu. 
Gerçekten yurdumuz; coğrafi durumu itibariyle 
Akdeniz, Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz kı
yılarında takriben dört bin altı yüz kilometre 
uzunluğunda geniş bir sahile maliktir; ve üç ta

rafı denizle çevrili bir yarım adadır, hemen bir 
deniz memleketidir. Böyle olduğu halde esefle 
söylemek lâzımdır ki, model tesisatı olan hiç 
bir limanımız yoktur. 

İstanbul, îzmir, Limanlarında da sayısız ek
siklikler vardır. 

tstanbul Limanının tesisine ait proje ve ke
şiflerde henüz yoktur. Geniş ve feyizli bir Hin
terlandı olan Eğenin, incisi İzmir'in Limanı da 
tam değildir. Bunun da projeleri hazırlanmamış
tır. İzmir'den itibaren uzun Ege ve Akdeniz sa
hillerinde son yıllarda yapılan İskenderun isker 
leşine- kadar tek bir liman olmadığı gibi barınak 
ve iskelelerimizde parmakla sayılabilir. 

( S. Sayısı : 234 ) 



- â - -
Cumhuriyet İdaresinin, son yıllarda ele aldı

ğı Trabzon, Ereğli, İnebolu, Amasra Limanları 
üç dört yıl içinde ikmal edilebilirse Karadeniz'
de seyrüsefer emniyeti az çok sağlanmış olacak
tır. Akdeniz'de İzmirle İskenderun araşma hiç 
olmazsa Antalya'da bir liman daha tesis etmek 
zarureti aşikârdır. 

Binlerce kilometreyi bulan sahillerimizde 
8 - 10 büyük limana bir o kadar ara limana, sek
sene yakın, iskele, barınak ve rıhtıma ihtiyaç gö
rüldüğü Bayındırlık Bakanlığı temsilcilerinin 
ifadelerinden anlaşıldı. 

Sekiz'bin küsur kilometre tulünde sahili olan 
İtalya'nın yüze yakın; 5800 küsur kilometre sa
hili olan Fransa'nın yüz doksana yakın liman ve 
iskelesi vardır. 

Türkiye saillerinin yüz yirmiden fazla büyük 
liman, ara limanı, iskele ve barınaklarla bezen
mesi, yol, demiryol şebekelerimizin kısa bir za
manda ikmali yurdun emniyet, selâmet ve iktisa-
den kalkınması bakımından en önde gelen işleri
mizden olduğuna Komisyonumuz katiyetle ka
nidir. 

Geniş sahilerimizin en mühim bir ihtiyacı olan 
liman, iskele, barınak ve rıhtımların inşa ve tesis 
işini Hükümetin esaslı bir programa bağlaması 
da temenniye şayan görülmüştür. 

Bu tasarı ile bu mühim ihtiyacın bir prog
ramla yapılması zaruri olan, küçük iskele, barınak 
ve rıhtımlarımızdan ancak dörtte birine yakın 
bir kısmının her sene tahsis edilecek (bir buçuk 
milyon) lira ile on yıl içinde yapılabilecek etüd, 
inşaat ve tesisatı gözönünde bulundurmakta ol
duğundan sahilerimizdeki birçok kasabalarımızın 
daha uzun yıllar bugünkü çetin mahrumiyetlere 
katlanmak zorunda kalacakları teessürle görül
mektedir. 

Komisyonumuzu malî bakımdan uzun izahları 
ile aydınlatan Maliye Bakanımız Sayın Aksal'm 
beyanlarından senede bir buçuk milyon liralık 
taahhüt salâhiyetini artırmak imkânı olamıya-
cağı anlaşılmış isede bu miktarın hiç olmazsa en 
az iki buçuk milyona yükseltilmesi çarelerinin 
araştırılması temennisinden de sarfı nazar edile
memiş ve ancak Komisyonumuz kendi ihtisas 
mevzuunu göz önünde tutarak re'sen bu miktarı 
artıramamıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı on senede tahsis edile
cek on beş milyon lira ödenekle : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Çanakkale'de 
Kefken'de 
Akçakoca'da 
Kuşadası'nda 
Hopa'da 
Bodrum'da 
Mudanya'da 
Bandırma'da 
Rize 'de 
Antalya'da 

Giresun'da 

Taşucu'nda 
Anamur'da 
Vakfıkebir'de 
İzmit 'de 
Ordu'da 
Siııob'da 
Edremit'de 
Ünye'de 
Eski Antalya'da 

Kaş'da 
Finike'de 
Gazipaşa' da 
Cide'de 
Mürefte'de 

Büyük iskele 
Ara barınağı 
Küçük iskele 

» » 
» » 
» > ve barınık 

Büyük iskele 
Dalgakıran uzatılması 
İskele 
Dalgakıran uzatılması li
man içindeki taşların te-
mizlettirilmesi 
Ara barınağın birinci 
kısmı 
İskele 

» 
Küçük iskele 

» » 
İskele 

» 
Küçük iskele 

» » 
Küçük liman temizlen
mesi 
Küçük iskele ve barınak 
İskele 
Küçük barınak 
Küçük iskele 

» » 

nin inşa ve tesisini programlaştırdığmı bildir
miş ve bu sebeple programın tasarıya nakli 
düşünülmüş ise de bu programın zaruri icaplara 
göre elastikiyet temini ve mümkün olduğu tak
dirde bütçeye konacak fazla ödeneklerle daha 
geniş bir program tatbiki imkânını sağlamak 
maksadiyle on senelik katı programın Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilmesi daha muvafık görül
müştür. 

ödeneğin kifayetsizliği ve ihtiyacın ehem
miyet ve çokluğu göz önünde tutularak mün
hasıran askerî ihtiyacı karşılıyacak iskele, rıh
tım ve barınaklar inşası icabettikçe ayrıca 
Millî Savunma Bütçesinden tahsisat sağlanması 
cihetine gidilmesi de Komisyonumuzca muaflık 
mütalâa edilmiştir. 

Her yıl bütçeye konacak bu hususa ait öde
neğin yukarda müfredatı yazılı küçük iskele 
ve barınaklara tahsis edileceği ve büyük iskele 
ve limanların bu ödenekten yapılmıyacağı ta-
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biî ise de bu programa girecek işlerden bâzı
larının 500 000 ve daha ziyade ödeneğe ihtiyacı 
olacağına ve ön safa bu işler alındığı takdirde 
daha küçük işlere kolaylıkla sıra gelmiyeceği 
göz önünde tutularak her yıl ödeneğinin üçte 
birinin küçük işlere sarf edilmesi lüzumu ola
cağı derpiş edilmiş ve tasarıdan bu kaydın te
barüz ettirilmesi Komisyonumuzca kararlaştırıl
mış ve Bayındırlık Bakanı da buna muvafaka
tini ifade eylemiştir. 

Mülkiyeti Devlete ait bulunan liman, iskele 
ve rıhtımların bakım ve idaresine ait ayrı bir 
kanuna ihtiyaç olduğunda da Komisyonumuzla 
Bayındırlık Bakanlığı arasında bir görüş bir
liğine varılmış ve keyfiyetin Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken tetkik 
edilerek Büyük Millet Meclisine bir tasarı tek
lif edileceği de Bakan tarafından vait ve ifade 
edilmiştir. 

Bu suretle tasarının tümü üzerinde görüşme 
kâfi görülerek maddelerin konuşulmasına geçil
miştir. 

Hükümetin teklifindeki maddelerin yukarıda 
arz ve izah edilen esaslara göre deliştirilmesi 
zaruri görülmüş ve memleketin umumi ihtiyaç 
ve icaplarına göre yapılacak küçük liman, iske
le, rıhtım ve barınakların Devlet Demiryolları ve 
Limanlan işletme Genel Müdürlüğüne veya 
Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğüne 

iskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 18 . IV . 1949 tarihli ve 6/1473 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Bayındırlık Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle Bayındırlık Bakanı 
Şevket Adalan hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

Yurdun hemen üçte ikisini çevreliyen deniz 
kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın, hattâ 

4 — 
ve işletme olmıyan veya kumlmıyan yerlerde 
mahallî idarelere devredilmesi esası kabul edil
miştir. 

Yine bu sebeple: 
Tamamiyle askerî ihtiyaçları karşılayacak 

ve Millî Savunma tahsisatiyle yapılacak iskele 
ve rıhtımlar Millî Savunma Bakanlığı emrinde 
kalacağı cihetle ikinci maddenin sonunda (veya 
Millî Savunma Bakanlığına) kelimeleri metinden 
çıkarılmıştır. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci maddeler Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sözcü 

Trabzon İsparta 
Sırrı Da/y K. Aydar 

Kâtip 
Konya Ankara Antalya 

R. Erel R. Börekçi N. Aksu 
imzada bulunamadı 

Kocaeli Konya 
A. F. Abasıyanık S. Çumralı 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Niğde Samsun Sinob 

/. R. Soyer Y. Kalgay L. Aksoy 
Tunceli Urfa 
M. Tan R. Soyer 

imzada bulunamadı 

mühim iktisadi karakteri olanlarının bile, de
niz vasıtalarını barındıracak ve bunlarla gele
cek veya gidecek insan ve eşyanın her türlü 
hava şartları içinde emniyetle yüklenip boşal
tılmasını temin edecek iskele, rıhtım ve barı
naklardan mahrum olduğu ve bu yüzden iktisa
di ve ticari gelişme ve kalkınmamızın geri kal
dığı herkesçe bilinen bir keyfiyet bulunmakta
dır. Gerek Karadeniz ve gerek Akdeniz havza
sında büyük limanların yapımına başlanmış ve 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 27 . V . 1949 
Esas No. î/535 
Karar No. 148 

Yüksek Başkanlığa 
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daha şimdiden, bunların yapımı ilerliyenlerin-
lerinden mühim faydalar sağlanmakta bulun
muş ise de kara yollariyle bu limanlara henüz 
bağlanmamış birçok şehir ve kasabalarımızın 
deniz vasıtalariyle buralarla muvaselesinin ko
layca temini ancak bu şehir ve kasabalarda da 
.ıhat ve emniyetli birer iskele veya barınaklar 

yapılmasına bağlı bulunduğundan, tasarının, 
bu hayırlı maksadı sağlamak üzere hazırlandığı 
alınan izahlardan anlaşılmış ve Komisyonumuz
ca da esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Tasarının Hükümetçe hazırlanmasında bu 
gibi iskele barınak veya rıhtımların, yalnız 
Devlet Demiryollarının denize ulaştığı yerlerde 
veya Devlet Denizyolları işletme ihtiyaçlariyle 
askerî ihtiyaçlar göz önünde tutularak yapılma
ları esas tutulmuş ise de Bayındırlık Komisyo
nu bu üç kısım dışında kalan yurt parçalarında 
da bu kabîl tesislerin meydana getirilebilmesi 
memleketin ekonomik zaruretleri veya o mahallin 
yol ve sair sebeplerle böyle bir tesise ihtiyacı bu
lunması gibi icapları göz önünde tutarak, bu te
sislerin, böyle üç noktaya tahsisten ziyade bütün 
memlekete şâmil daha geniş bir programa bağ
lanmasını ve lüzuma göre mahallî idarelere de 
tahsisini ve yıllık ödeneğin üçte birine kadarının 
az giderle yapılacak işlere hasrını ve böylece 
daha randımanlı neticeler sağlanmasını mümkün 
kılacak surette tasarıda değişiklikler yapmıştır. 
Komisyonumuz Bayındırlık 'Komisyonunun bu 
görüşüne katılarak yaptığı değişikliği kabul et
miştir. 

Yine Komisyonumuzda yapılan incelemeler 
sırasında; 10 yıl içinde senelik tediye miktarı 1,5 
milyon lirayı geçmemek üzere 15 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi veren bu tasarıda yüklenme yetkisinin 25 
milyona çıkarılması halinde aynı müddet içinde 
iki misli iş yapmanın mümkün olacağı açıklana
rak yıllık tediye miktarının en az 1,5 milyon lira 
olarak asgari haddinin tesbiti ve bunun üzerin
deki ödenek için Maliye Bakanının muvafakati
nin alınması ve bu suretle Hükümetin önümüz
deki yıllarda bu işlere ayıracağı paranın müm

kün olduğu kadar çoğaltılması suretiyle şimdiden 
bütçeyi tazyik etmemeyi temin eden ve ilerde 
yapılacak tahsisleri çoğaltmayı kolaylaştıracak 
bir tertibin tasarıda yer alması ve tediye süresi
nin âzami haddinin de ayrıca on yıl olarak mad
dede tasrihi hakkındaki teklif Hükümetçe de 
imkân dâhilinde görüldüğünden tasarıdaki yet
kinin buna göre düzenlenmesi Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve birinci madde bu esasa göre 
değiştirilmiştir. Bu işlere taallûk eden' diğer her 
türlü giderlerin de yıllık ödeme miktarlarına 
ilâvesi tabiî bulunduğundan birinci maddeye bu 
kayıt da eklenmiştir. 

2, 3 ve 4 ncü maddeler Bayındırlık Komis
yonunun kabulü dairesinde Komisyonumuzca da 
ayniyle kabul edilmiş, yalnız 5 nci yürürlük mad
desi, bu tasarının gerektirdiği programın Bakan
lar Kurulunca yapılacağı göz önünde bulundu
rularak Bakanlar Kurulunca yürütülür şeklinde 
yeniden yazılmıştır. 

Tasarının görüşülmesi sırasında bu tesisle
rin tahsisi ve devrolımacakları Devlet teşkilâtın
ca ve işietmelerce daimî onarılmalarının ve ba
kımlarının düzenlnmesi için bir tasarının hazır
lanmakta olduğu da anlaşıldığından, bunların 
hayatlarının idamesi noktasından ehemmiyeti aşi
kâr olan bakım ve onarma işleri için bu tasarı
nın da bir an evvel getirilmesini komisyonumuz 
temenniye değer bulmuştur. 

Yukarda izah edilen şekilde hazırlanan tasarı 
ivedilikle görüşülmek dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Mardin Ankara Amasya 

K. Erten M. Eriş A. K. Yiğitoğlu 
Ankara Aydın Çoruh 

Dr. A. H.Selgil Gl. R. Alpman Dr. C. Kazancıoğlu 
Diyarbakır tsparta Kastamonu 
Ş. Uluğ K. Turan M. Akalın 
Konya Malatya Niğde 

M. A. Binal M! S. Eti R. Gür soy 
Rize Samsun Seyhan 

T. B. Balta M. A. Yörüker A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tikel* ve ufak barınaklar yapımı hakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğüne devredilmek 
üezre demiryollarının denize ulaştığı yerlerde, 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün işletme ihtiyaçları için tesbit 
edilecek kıyılarda veya askerî mülâhazalarla ge
rekli görülen kıyılarda iskele, rıhtım ve küçük ba
rınaklar inşası, tesisleri, teçhizleri ve icabeden-
lerin taranması ve bu işlere muktazi etüd ve 
projelerin yaptırılması için yıllık ödeme miktarı 
1,5 milyon lirayı geçmemek üzere 15 milyon li
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işlerin 
yapı programı, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lir. Her yapı tamamlandıkça ilgisine göre Dev
let demiryolları ve Limanları veya Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükle
rine veya Millî Savunma Bakanlığına devrolu-
nur. 

MADDE 3, — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmelerin karşılıkları her yıl Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayın
dırlık Bakanlığı kısımlarında özel bölümlere ko
nur. 

MADDE 4. -
rürlüğe girer. 

MADDE 5. -
nı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı ve Dış. B. V. 
N. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. ÇaUr 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanunu Bayındırlık Bakaj-

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliy* Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

8. Adaları 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞ
TİRİCİ 

tikele ve ufak barınaklar yayımı hakknda Ka
nun tasarısı 

MADDE 1. — Yurdun ve kıyılaraki şehir 
ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere iskele, rıhtım ve küçük barınaklar inşası, 
tesisleri, teçhizleri ve ieab edenlerin taranması 
ve bu işlere muktazi etüd ve projelerin yaptı
rılması için yıllık ödeme miktarı bir buçuk mil
yon lirayı geçmemek üzere onbeş milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. Bu kanun 
gereğince verilecek yıllık ödeneğin üçte biri 
kadarı az masraflarla yapılabilecek küçük işlere 
tahsis olunur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işle
rin yapı programı Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilir. Her yapı tamamlandıkça ilgisine göre 
Hükümetçe Devlet Demiryolları ve Limanları 
veya Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüklerine veya mahallî idarelere 
devrolunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ I 

İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Ka
nun tasarısı 

MADDE 1. — Yurdun ve kıyılardaki şehir 
ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üze
re iskele, rıhtım ve küçük barınaklar inşası, te
sisleri, teçhizleri ve gerekenlerin taranması ve 
bu işlere ilişkin etüd ve projelerin yaptırılması 
ve diğer her türlü giderleri için yıllık ödeme 
miktarı 1,5 milyondan az olmamak ve en çok 
10 yılda ödenmek üzere 25 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe 
Bayındırlık Bakanı yetkilidir. Bir buçuk mil
yon liradan fazla senelik ödemeyi gerektirecek 
yüklenmelere girişilmesi Maliye Bakanlığının 
muvafakatine bağlıdır. 

Bu kanun gereğince yerilecek yıllık ödene
ğin üçte biri kadarı az giderle yapılabilecek 
küçük işlere tahsis olunur. 

MADDE 2. — Bayındırlık Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 

Sa. v% So. T. Bakanı 
Dr. K. BOAJİZH 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

mm w* 
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S. Sayısı: 235 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattının yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 

Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporları (1/536) 

i' *•'' T. e. ' • ~r""" ~" 
Başbakanlık 18 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1260,6-1472 ' .^ ^ - -., ;-- -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşasına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkında olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 31 . III . 
1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, , . , , . . , ! , Ş. Oünaltay 

Gerekçe 

Ereğli civarında bulunan Çamlı, Kandilli ve Kireçli bölgesi kömürlerinin limandan deniz taşıt
larına yüklenmesi için bu bölgenin Ereğli'ye demiryolu ile bağlanması lüzum ve zaruretinde Bakan
lığımız Genelkurmay Başkanlığı, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlıklariyle mutabık bulunmaktadır. Fil
hakika bu bölgenin kömür istihsalâtı demiryol muvasalası olmadığı için çok güç ve ağır şartlar 
altında yapılmakta olan açıkta gemilere kömür verme imkânlariyle mukayyet bulunmakta ve is-
tihsalâtm artırılması doğrudan doğruya demiryolunun inşasına bağlı bulunmaktadır. Ekonomi Ba
kanlığından aldığımız malûmata göre bu bölgenin amenajman plânının tatbikma dfemiryol bağlan
tısı kömür istihsalinin hızla artmasına imkân verecek, böylelikle günde takriben 1000 - 1300 ton
dan başlıyarak (3 -4) sene sonra bu miktar günde 5000 tona yükselecektir. 

Ereğli limanının inkişafı bir taraftan yukarda arzedildiği üzere çok yakınında 
mutcuk sivejinde toplanacak 'Kandilli ve Çamlı kömürlerile Kireçlik bölgesi kömürlerini Ereğli 
limanına en kısa zamanda nakledecek Armutçuk - Ereğli ve Kireçlik - Ereğli demiryolunun yapıl
masına bağlı olduğu kadar liman gerisindeki genig hinterlandın türlü ihtiyaçlarını vje bu arada bil
hassa büyük bir endüstri merkezimiz olan Karabük demir ve eelik fabrikalarının 
altında deniz yoliyle muvasala ve münasebette bulunmasını temin bakımından da I 
götürülerek şebekeye bağlanması bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Bu hususta evvelden beri 
yapılan etüdlerde iki ana istikamet üzerinde durulmuştur : (Tefen - Devrek) ve (Koşlu - Ereğli) ola
rak beliren bu iki istikamet üzerinde yapılan incelemeler sonunda (Tefen - Devrek 
metinin yüksek meyilleri ve uzunlukları fazla tünelleri ihtiva etmesi noktasından 
yüksek, nakil kabiliyetinin düşük bir hat olacağı kanaatine varılmış, buna mukabili esasen bağlan
ması meşrut bulunan Ereğli - Kireçlik kısmından sonra Kozlu 'ya kadar yalnız ve tkkriben 20 kilo
metrelik bir hat parçasının kalması ve bunun yapılmasiyle ana şebekeye daha ucuz buna mukabil 
nakil kabiliyetinin diğer istikamete nispetle 2,5 - 3 misli daha yüksek bir hatla bağlantının sağla
nabileceği göz önünde tutularak bu ikinci istikametin kabulü uygun olacağı neticesine varılmış 
ve bu istikametin askerlik bakımından bir mahzur arzedip etmediği hususunda Genelkurmay 

bulunan ve Ar

da iyi şartlar 
Kozlu'ya kadar 

f Ereğli) istika-
inşa masrafının 



Başkanlığına vâki istilâma bir mahzur bulunmadığı cevabı da alınmış bulunmaktadır. 
Kozlu - Ereğli demiryolunun inşasına başlanmasından itibaren 5 yılda tamamlanabilecek ve 

inşaata ilk kömür verme merkezi olan Armutçuk siyejini Ereğli'ye bağlayacak kısımdan başlana
cak ve bu kısım 1 - 1,5 yılda ikmal edilecektir. İnşaata amenajman plânının tatbik yerini taki
ben bir taraftan ana hat istikametinde Kireçli'ye doğru devanı edecek ve bu suretle bu kömür böl
gesinin en kısa zamanda Ereğli Limanına bağlanması sağlanırken Kozlu'ya doğru da inşaata de
vam ederek müddeti içerisinde tamamlanacaktır. 

Yukarda arzolunan iş ve hizmetlerin yapılması için sunulan kanun tasarısının birinci maddesi 
mevzuun mahiyetini belirtmekte ve Bayındırlık Bakanlığınca 65 milyon liraya kadar para har
camaya ve gelecek senelere geçer taahhütlere girişmeye ve Maliye Bakanlığına da >faizleriyle bir
likte bu miktara kadar bono çıkarmaya yetki vermektedir. 

Bayındırlık Komisyonu Raporu 

T. B.M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 13 „ V . 1949 

Esas No. 1/536 
Karar No- 15 

Yüksek Başkanlığa 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk Şube hat
tının inşasına ait gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında Bayındırlık Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
31 . III . 1949 tarihli toplantısında karar altına 
alman ve Başbakanlığın 71/1260 ve 6/1473 sa
yı ve 18 . IV . 1949 tarihli yazısı ile Yüksek 
Meclise sunulan ve Komisyonumuza havale bu-
yurulan tasarı; Bayındırlık Bakanı ve bu Ba
kanlığın mütahassısları hazır olduğu halde in
celendi. 

Karadeniz kıyılarında Filyos'tan Ereğli'ye 
kadar uzanan kömür havzasında kömür sıklet 
merkezleri üç noktada toplanmaktadır : 

1. Çatalağzı civarındaki kömür ocakları 
için Karadon; 

2. Üzümlü - Kozlu arasındaki kömür ocak
ları için Zonguldak; 

3. Kireçlik - Kandilli - Armutçuk - Ereğli 
arasındaki kömür ocakları için Ereğli; 

Mevkileri : 
Bunlardan : 
Karadon sıklet merkezinde toplanan kömür

ler iç istihlâki karşılamakta ve demiryolu ile 
dâhile sevk edilmekte. 

Zonguldak sıklet merkezinde toplanan kö

mürlerde Denizyolu ile sevk olunmaktadır. Bu 
sevkiyatı kolaylaştırmak, süratlendirmek ve 
ucuzlatmak için Zonguldak limanının tevsi ve 
teçhiz işine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kireçlik - Çamlı - Kandilli - Armutçuk mev
kilerindeki kömürlerin işletilmesi, şevki vt kıy
metlendirilmesi ; sahilin pek arızalı ve barınıla-
bilecek bir mahali olmaması yüzünden gayri-
mümkün bir hale gelmektedir. Bu kıyılarda her 
yıl yapılan küçük iskeleler kış mevsiminin dal
gaları ile tamamen yıkılmakta ve ertesi yıl 
tekrar yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. Bu 
havzanın kömürlerinden istifade edilebilmesi 
Ereğli'den kireçliğe kadar bir demiryolunum 
yapılmasına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

Armutçuk mevkiindeki kömürler için de Ça-
taldere'den bu mevkie kadar bir şube hattının 
inşası lüzumlu görülmüştür. 

Ereğli'den Kireçli'ye kadar inşa edilecek hat
tın Kozlu istasyonuna bağlanması ile de EreğH 
limanının; Karabük fabrikaları ve bu hinter
lant için en elverişli bir liman haline geleceği 
aşikârdır. 

Komisyonumuz; Yukarda arzedilen mülâha
zalara dayanılarak 38 küsur kilometre uzunlu
ğundaki Ereğli - Kozlu hattının; ve altı küsur 
kilometre uzunluğundaki Armutçuk şube hattı-
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nm yapılmasını yerinde ve çok faydalı bulmuş
tur. 

Tefen istasyonundan Devrek yoliyle Ereğli'
ye bir hat inşası üzerinde d.e durulmuş ise de, 
yapılan istikşaf neticesinde boyun noktasında 
dört buçuk kilometrelik bir tünel inşası icap 
edeceği ve yüzde 25 civarında meyiller olduğu 
ve bunların da hattın nakil kabiliyetini çek 
azaltacağı anlaşılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme kâfi gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Hükümetin teklifinde birinci madde 2214 sa
yılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ise, de, bu 
Kanun 1933 yılında 6 sene müddetle yürürlüğe 
konmuş olduğu ve 1939 yılında hükmü kalmadığı 
cihetle Ereğli - Kozlu hattı için doğrudan doğ
ruya bir kanun tasarısı yapılması daha muvafık 
olacağı düşünülmüş ve birinci madde ona göre 
değiştirilmiştir. 

İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Sözcü 

Trabzon İsparta 
8. Vay K. Aydar 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı 
inşasına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 18 . IV. 1949 tarihli ve 
6/1472 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Bayındırlık Komisyonu rapo-
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Bayın
dırlık Bakanı Şevket Adalan hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Zonguldak - Kozlu hattının Ereğli'ye 
kadar uzatılmasını ve Armutçuk şube hattının 
yapımını temîn etmek üzere gelecek yıllara geçici 
65 milyon liraya kadar yüklenme yetkisinin sağ-

Kâtip 
Konya Ankara Antalya 

R. Erel R. Börekçi Niyazi Aksu 
İmzada bulunamadı. 

Kocaeli Konya Kütahya 
A. Faik Abasıyanık S. Çumralt H. Benli 
İmzada bulunamadı. 

Niğde Niğde 
Halit Mengi 1. R. Soy er 

İmzada bulunamadı. Muhalefetim aşağıda yazılıdır 
Samsun Sinob Tunceli 

Y. Kalkay L. Aksoy Mahmut Tan 
İmzada bulunamadı. 

Urfa 
Razi Soyer 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
Bir kilometresi (1,5) milyon liraya çıkı

yor. Sağlıyacağı fayda ise mahdut. Bu yandan-... 
da yapılacak işlerden değildir. Kömür naklini 
deniz yoliyle, hava hattiylfe ve sair suretlerle 
temin mümkündür. Bu (65) milyonun su işleri, 
zirai istihsalin artırılması ve daha sair mühim 
işlere sarfı daha faydalı olacağı kanatandayım. 

İbrahim R. Soyer 

lanması maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 
Ufak bir değişiklikle Bayındırlık Komisyo

nunca kabul edilen tasarı Komisyonumuzca da 
esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 
Şöyle ki : 

2214 sayılı Kanun esasen Filyos'tan başla
mak ve sahili takip ederek Ereğli'ye müntehi ol
mak üzere bir hattın yapılmasına izin vermiş bu
lunmaktadır. 38 kilometreden ibaret bulunan 
Kozlu - Ereğli kısmı ile altı kilometrelik Armut
çuk şube hattının inşası, gerek Kireçlik, Kandilli, 
Armutçuk ve Ereğli arasındaki ocakların inkişa
fını ve yalnız açık denizde yükleme zaruretinde 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 27.V. 1949 
Esas No. 1/536 
Karar No. 147 

Yüksek Başkanlığa 
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bulunan bu ocaklar istihsalâtının Ereğli lima
nından tahmillerini temin etmek ve Karabük ma
nı dilerinin Ereğli'ye kolayca vusullerini sağla
mak ve keza Ereğli limanının memleket içiyle ra
bıtasını tesis etmek yönünden ekonomik bir önem 
taşımaktadır. Kaldı ki, yalnız kömür konusunda 
bidayette bu hat üzerinden 1 000 - 1 500 ton ve 
birkaç yıl sonra 4 - 5 bin ton günlük kömür nak
liyatı yapılması gerekmektedir ki, yalnız bu hu
sus dahi hattın inşasını lüzumlu kılan başlıba-
sına bir âmildir. 

Komisyonumuz, bu hattın yerine daha ucuza 
şose inşası mümkün olup olmadığını da incelemiş 
ve kömürün demiryolundaki l,75j kuruş nakil üc
reti maliyetine mukabil şosede 40-kuruşa yüksel
diği ve bu miktar ne kadar azaltıhrsa azaltılsın 
yine tren hattı ile rekabet edemiyeceği açıklan
mıştır. Ayrıca, Ereğli'inin sahilden değil doğru
dan doğruya dâhilden ana hatla irtibatının temin 
edilmesi üzerinde de durulmuş bunun da gerek 
arazinin sarp ve tünel inşaasını istilzam ettiği 
ve çok pahalıya mal olacağı gibi bu hattın teklif 
edilen şekilde inşasında mühim bir maksadın da 
kömür havzasının ve yukarda zikredilen mınta-
ka istihsalâtının kolayca bir ihraç limanına nak
lini temin etmek olduğuna göre teklif edildiği 
gibi inşasında zaruret bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri ayniyle 
kabul edilmiş ve 1949 yılı Bütçesinde bu husus 
için bir ödenek konulmamış olduğundan inşaata 
bir an evvel başlanması için bu yıl Bütçesine 
gelir fazlasından karşılanmak üzere 2,5 milyon 
liralık bir ödenek konjnası hakkındaki teklif, Hü
kümetle mutabık kalınarak Komisyonumuzca ka
bul edilmiş ve bu maksatla bir geçici madde ta
sarıya eklenmiştir. 

Üçüncü madde ayniyle kabul edilmiş ve yü-
lürlük maddesine Maliye Bakanı da eklenmiştir. 

Bu suretle hazırlanan tasarı ivedilikle görü
şülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Mardin Ankara Amasya 
7?. Erten M. Eriş A. K. Yiğitotflu 

Ankara , Aydın 
Dr. A. H. Selgil R. Alpman 

Çoruh Diyarbakır 
Dr. C. Kazancıoğlu Ş. Uluğ 
İsparta Kastamonu Konya 

K. Turan M. Akalın M. A. Binal 
Malatya Niğde Rize 

M. S. Eti R. Oürsoy T. B. Balta 
Samsun Seyhan 

M. A. Yörüker A. R. Yürejir 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk Şube hattı in
şasına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2214 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle Filyos istasyonundan, başlıyarak sa
hili takiben Ereğli'ye müntehi olmak üzere inşa
sına izin verilen demiryolunun Kozlu - Ereğli kıs
mı ile Armutçuk şube hattının yapılması için 
65 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkili
dir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler 
için gerekli ödenekler her yıl Bütçe Kanunlarına 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakan
lığı kısımlarına konur. 

MADDE 3. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Bayındırlık Baka
nı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Gvnaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Tiearet Bakam 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürg§ 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Taran Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
R*§at Ş. Sirer 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ-
RlŞt 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattının* 
inşası hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kozlu istasyonu ile Ereğli ara
sında demiryolunun ve Armutçuk şube hattının 
yapılması için (65) milyon liraya kadar gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Ba
yındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( a Sayısı: 235) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Kozlu - Ereğli hatü üe Armutçuk şube hattı inşa
sına ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere girisü-

mesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —. Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı sermaye, kredi ve tesisler kısmınm 19 ncu 
bölümünde (kanunu gereğince yapılacak Kozlu -
Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı yapımı her 
çeşit giderleri) adiyle yeniden açılan 11 nci mad
deye (2 500 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın-
dirlik Bakanları yürütür. 

(S . Sayısı; 235) 





S. Sayısı: 236 
Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /532) 

T. C. » • • - . . . 

BaşbafomUk 
Muamelât Genel Müdürlüğü % ,lf . 1940 

Tetkik Müdürlüğü 
8OA)I : 71 - 1309 - 6 - 1234 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24 . I I I . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulmuş olduğonu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 

Gerekçe 

Altmış beş bin nüfuslu Gazianteb şehri ile Nizip, Birecik, Karkamış ve mücavir bölgelerin çeşitli 
ürünler istihsalindeki geniş kabiliyet ve verimi ile memleketimizin iktisadi hayatmda kazandıkları 
büyük Önemi dolayısiyle bu bölgelerin Gazianteb'den Fevzipaşa- Diyarbakır hattımızm Narlı İs
tasyonuna demiryolu ile bağlanarak inkişaflarının sağlanması zaruri görülmüş ve 4643 sayılı Kanun
la Gazianteb ve Maraş'm ana hatta bağlanması için verilen yirmi milyon liralık ödenekle 1948 
senesinde bu hatların inşasına başlanmış ve bunlardan Köprüağzı - Maraş hattı ikmal edilmiş ise 
de Hükümetçe ittihaz olunan bâzı malî ve iktisadi kararlar sebebiyle inşaat yüklenicileri ile hâsıl 
olan ihtilâf yüzünden Narlı - Gazianteb şube hattının ikmaline imkân bulunamamış ve mezkûr hat 
bugünkü rayiç ve fiyatlara göre ihale edileceğinden bu yüzden hâsıl olacak nispette bir artış ve bil
hassa ahşap travers tedarik olunamaması yüzünden mubayaasına zaruret görülen demir travers ile 
ray ve küçük malzeme fiyatlarının da artmış olması dolayısiyle bu hattın bitirilebilmesi için mev
cut 20 milyon liralık ödenek yetkisinin 35 milyon liraya çıkarılması icabetmektedir. 

Diğer taraftan bugün memleketimizden Irak ve Hindistan'a yapılan yolcu ve eşya nakliyatı ile 
buralardan memleketimize yapılan nakliyatı sağlıyan trenlerin Meydanıekbez ve Carablus'taıı Su
riye topraklarına girerek bu yabancı memlekette fuzulen 163 kilometrelik bir mesafe katettikten 
sonra tekrar memleketimize girerek yoluna devam etmesi çok gayritabiî bir durum yaratmakta ve 
birçok zorluklar ihdas etmektedir. Hususiyle bu durumun son defa İskenderun'da ihdas edilmesi 
kabul olunan serbest bölgenin Irak ve Iran demiryolları ile tesis edeceği münasebetler üzerinde de 
müessir olacağını göz önünde bulundurmak ve rasyonel ulaştırma esasları ile telif olunabilecek dere
cede zaman kaybından, masraf ihtiyarından kaçınmak icabettiğinde şüphe bırakmamaktadır. 

Binaenaleyh gün geçtikçe kesafeti artan ve artacak olan nakliyatta zaman ve masrafı azaltmak 
için yabancı bir memleketten fuzuli olarak geçen trenlerin memleketimiz içine alınarak trafiğin 

-artırılması ve bunun için de Gazianteb'in 100 kilometrelik bir hatla Suriye hududumuzdan geçen 
Karkamış istasyonuna bağlanarak Türkiye - Bağdat - Hindistan karşılıklı nakliyatının en kısa 



yoldan daha az zaman ve masrafla sağlanması son derece faydalı, hattâ zaruri görülmüş ve bunun 
için de 30 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç bulunmuştur. 

Kanun projesinin birinci maddesi, bir taraftan Narlı - Gazianteb hattının ikmalini ve diğer ta
raftan da Gazianteb Karkamış istasyonuna bir demiryolu ile bağlanmasını teminen gerekli ödene
ğin ve inşa yetkisinin verilmesini sağlamak için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu x 13 . V . 1949 

Esas No. 1/532 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 24 . III . 1949 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lıp Başbakanlığın 2 . IV . 1949 tarih ve 7/1309 
6/1234 sayılı yazıları ile sunulan, ve Komisyo
numuza havale buyurulan (Demiryollar ve Li
manlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı) Bayındırlık Bakanı 
ve bu Bakanlığın mütehassısları huzurunda ko
nuşuldu ve incelendi. 

Hükümetin gerekçesinden anlaşıldığına göre 
tasarı: 

t - Köprüağzı - Maraş şube hattı ile Narlı -
Gazianteb hattının yapılmasa için; 

4643 sayılı Kanunla alınmış olan 20 milyon 
liralık yetkinin 35 milyon liraya çıkarılmasını; 

II - Yapılacak Narlı - Gazianteb şube hattı
nın Cenup Demiryollarımız üzerindeki Karka
mış istasyonuna bağlanmasını sağlamak üzere 
30 milyon liralık bir yetki daha verilmesini; 

Ve bu suretle Maraş - Köprüağzı - Narlı -
Gazianteb - Kargamış hatları inşaatına sarfedil-
mek üzere 2 . VIII . 1944 tarih ve 4643 sayılı 
Kanunla, verilen 20 milyon liralık yetkiye 45 
milyon lira daha ilâve elilerek 65 milyon lira
ya iblâğını hedef tutmaktadır. 

Filhakika, Maraş şube hattı yapılmış ve iş
letmeye açılmış ise de Narlı - Gazianteb şube 
hattı rayiçlerin yükselmesi ve daha birçok sebep
lerle bugüne kadar başlanamamış denecek ma
hiyette yüzüstü kalmıştır. Gerek Maraş şube 
hattının üst kısmına ait cüz'i noksanların ikmali 
ve gerek Gazianteb şub« hattının biran evvel in

şası sağlanmak üzere 4643 sayılı Kanunla veril
miş olan 20 milyon liralık yetkinin 35 milyon li
raya çıkarılması çok yerinde görülmüştür. 

Bu para ile Gazianteb şube hattı da ikmal 
edilebilirse yuvarlak hesapla 30 kilometrelik Ma
raş şube hattı 9 milyon liraya; 85 kilometre uzun
luğundaki Narlı - Gazianteb şube hattı, 26 mil
yon liraya mal olmuş bulunacaktır. 

Takriben 100 kilometre uzunluğundaki Gazi
anteb - Kargamış hattına gelince : 

Hükümetin gerekçesinde izah edildiği veçhile 
bugün Cenup demiryollarımızla, Suriye hatları 
üzerinde 163 kilometrelik bir mesafe katettikten 
sonra birleşebilmekteyiz. Bu yüzden her yıl 
Suriye Demiryollar İdaresine bir buçuk milyon 
lira ödemek zorunda kaldığımız gibi birçok müş
külâtı da iktüıam etmek gerekmektedir. Trafik 
arttıkça bir buçuk milyon liranın yükseleceği de 
tabiidir. 

Kargamış - Gazianteb hattı inşa edilince bu 
müşkülât ortadan kalkacağı gibi her yıl en az bir 
buçuk milyon lira memleketimiz içinde kalacak
tır. 

Yüz kilometre kadar bir tüli haiz olan bu 
hattın, (Nizip) in ve (Birecek) in inkişafına bü
yük yardımı olacaktır. 

Yalnız Suriye Demiryollar idaresine bugün 
ödenmekte olan para ile inşa bedelini yirmi se
ne gibi kısa bir zamanda karşılıyaeak olan bu 
hattın yapılmasına birgün evvel başlanması çok 
yerinde görülmüştür. 

Yukardaki mülâhazalara dayanılarak tasarı
nın aynen kabulü oy birliği ile Komisyonumuz
ca tasvip edilmiştir. 

( S. Sayısı : 236 ) 
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Birinci, ikinci ve üçüncü maddeler Hüküme

tin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık Ko. Başkanı 
Trabzon 

8. Bay 

Ankara 
R. Börekçi 

Sözcü Ktâtip 
İsparta Konya 

K. Aydar R.Erel 

Antalya 
Niyazi Aksu 

İmzada bulunamadı. 

Kocaeli 
A. Faik Abasıyanık 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
H. Benli 

Samsun 
Y. Kalgay 

Tunceli 
Mahmut Tan 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
S. Çumrah 

Niğde 
Halit Mengi 

İmzada bulunamadı. 
Sinob 

L. Aksoy 
Urfa 

Razi Soyer 
İmzada bulunamadı. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/532 
Karar No. 145 

27. V .1949 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryollar ve limanlar inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanuna ek olarak Bayındırlık Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 2 . IV . 1949 ta
rihli ve 6/1234 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Bayındırlık Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, 4643 sayılı Kanunun birinei madde
siyle Maraş ye Gazianteb şube hatlarının inşası 
için verilmiş olan 20 milyonluk gelecek yıllara 
geçici yüklenme yetkisinin Maraş, Narlı r Gazi
anteb - Karkamış hatları inşaatı için 65 milyon 
liraya çıkarılması maksadiyle hazırlanmış ve Ba
yındırlık Komisyonunca da ayniyle kabul edil
miştir. Komisyonumuzca da esas itibariyle uy
gun görülen tasarı şu maksatları ihtiva etmek
tedir : 

a) Yukarda adı geçen kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak evvelce ihalesi yapılmış olan 
Maraş ve Gazianteb şube hatlarının mütaahhi-
diyle hâsıl olan fiyat ihtilâfı Danıştayca mütaah-
hit aleyhine neticelendiğinden mütaahhit tara
fından inşaatın durdurulması üzerine % 35 ka
dar bir fazlalıkla yeniden ihalesi kabil olmuş ve 
bu sebeple 20 milyonluk yetkinin 35 milyona çı

karılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
b) Gazianteb şube hattının temdidi suretiy

le hem Karkamış'a kadar zengin bir bölgenin 
kalkınmasını temin ve hem Cenup hattının Suri
ye içinde dolaşan 163 kilometrelik kısmının bir
çok yönlerden hususle getirdiği zararlı neticeleri 
izale etmek ve İran ve Irak transit yolunun Nu
saybin'den itibaren tamamiyle memleketimiz 
içinden geçmesini ve bu suretle bu hattın tama
mı üzerinde transit işlerinin gereklerine uygun 
her türlü tasarrufları sağlamak ve IskenJderon 
limanının müstakbel inkişafını temin etmek üzere 
Gazianteb'den Karkamış'a kadar uzanacak hat 
için takriben 30 milyonluk bir yüklenme yetkisi 
gerekmiştir. 

Her ikî maksat da yukarda arzedilen islerin 
gereklerine uygun ise de Hükümetçe genel bir 
programa bağlandığı bildirilen demiryolları in
şaatının ihtiyaçların tazyikına göre parça parça 
değil düzenli bir esasa göre ayarlanmasını ve 
esas program dairesinde bu işe hız verilmesinin 
raporumuzda belirtilmesini Komisyonumuz uy
gun görmüştür. 

Bayındırlık Bütçesinde bu hattın inşası için 
konan ödenek halen 2 900 000 liradan ibarettir. 
Bu miktar ilerde artırılmadıkça bu hattın in
şasının çok uzıyacağı tabiidir. Bu cihetin göz 

(S."Sayısı : 236) 
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Önünde bulundurularak hattın bir an evvel in
şasını temin edecek bir tertibin Hükümetçe dü
şünülmesini Komisyonumuz temenni etmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da teklif veçhile 
ayniyle kabul edilmiş olup ivedilikle görüşülmesi' 
dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yükıak Başkanlığa sunulur. 

sBfligkan Sözcü 
Havdın Ankara Amasya 
R.«8rtm M. Eriş A. K. Yiğitoğdu 

Ankara 
Dr. A. H. Selgü 

Çoruh 
Dr. C. Kazancıoğlu 

İsparta 
K. Turan 
Malatya 
M. S. Eti 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Oürsoy 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi "hakkında

ki 4643 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. —' Demiryollar* ve Limanlar inşa
atı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 2 . VIII . 1944 tarihli ve 4643 
sayılı Kanunun birinci maddesiyle Maraş ve Ga-
zianteb şube hatlarının inşası için verilen (20) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
me yetkisi, Maraş - Narlı - Gazianteb - Karkamış 
hatları inşaatına harcanmak üzere (65) milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. -
rürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

- Başbakan 
Ş, Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. 8umer 

MİUÎ Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Te Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Ba§b. Yardımca* 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakam 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakamı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakamı 
Dr. K. Beyûeit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Rufai Ş. Sirer 

Aydın 
R. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. TJluğ 
Konya 

M. A. Binal 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. R. Yiiregir 

mmm 

(S. Sar»» : 336) 



S. Sayısı: 237 
Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1/541) 

T. C. 
Başbakanhk M . ff . İ040 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1325, 6/1511 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Bayın
dırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . IV . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu asygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. O-tnaltay 

Gerekçe 

3 . IX . 1947 gün ve 5128 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına verilen bono çıkarılması 
ve gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki yetkinin miktar itibarı ile yeter ol
madığı 1948 ve 1949 yılları yol köprü inşaatı dolayusiyle yapılan tecrübelerden anlaşılmıştır. 

Filhakika 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununun 2 ve 4 ncü maddeleri gereğince hazırlanmış 
ve sözü geçen kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulunca onanmış olan 9 yıllık prog
ram dâhilinde tâyin edilen süre içinde kara yollarımızın inşası ancak makineli çalışmalarla 
mümkün bulunmaktadır. 

Bu suretle makine ile yapılacak çalışmalarda amortismanı sağlıyabilmek ve bu yüzden işi ucu
za mal etmek için iş hacimlerinin artırılması ve yüklenmelerin gelecek yıllara sâri olarak yapıl
ması zaruri görülmektedir. 

Yukarda arzedilen sebepler dolayısiyle eski yıllara kıyaslanamıyacak derecede büyük ölçüde 
yüklenmelere girişilebilmesi için ilişikte teklif edildiği şekilde 10 milyonluk yıllık ödeme mikta
rının 25 milyon liraya ve gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için konmuş olan elli 
milyon liralık haddin 125 milyon liraya çıkarılması zaruri görüldüğünden ilişik Kanun tasarısı 
hazırlanmıştır, 

•\ 
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Bayındırlık Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Bayındırlık .Komisyonu li .V . 1940 

Esas No. 1/541 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ba
yındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 8 . IV . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması karar altına alınan ve 
Başbakanlığın 71-1326, 6-1511 sayılı ve 21 . IV . 
Ü949 tarihli yazısiyle sunulmuş ve Komisyonu
muza havale Duyurulmuş olan tasarı; Bayındır
lık Bakanı ve şose köprüler reisi hazır oldu
ğu halde görüşüldü ve incelendi. 

Vilâyetlerimizi, şehir ve kasabalarımızı bir
birine, sahi] ve istasyonlarımıza bağlıyan ve 
Bayındırlık eliyle onarılmakta ve yapılmakta 
olan yol şebekemizin uzunluğu kırk üç bin beş 
yüz kilometredir. 

Bu şebekeden; 1525 sayılı Şose ve Köprüler 
Kanununun ikinci ve dördüncü maddeleri gere
ğince vilâyetleri limanlara, iskele ve istasyon» 
lara bağlıyan 23 bin kilometrelik ve en lüzumlu 
ve ehemmiyetli görülen bir kısmının yapım ve 
bakımını; Bakanlar Kurulunun 24 . VIII . 1948 
tarihli karı ile ve dokuz yıllık bir program dâ
hilinde Devlet eline alınmış ve geri kalan 20 
bin kilometrelik mühim bir parçasının bakım 
ve yapımını da özel idarelere bırakılmıştır. 

Üçer yıllık üç devrede yani dokuz yılda ta
hakkuk ettirilecek olan ve Devlet yolları adım 
alan 23 bin kilometrelik şose şebekesi yurdun 
kan damarlarını teşkil edecek mahiyettedir. 
Bu şebekenin ikmali yol bakımından halkımıza 
geniş bir nefes aldıracaktır. Yalnız bu kan da
marlarını besliyecek olan ve vilâyet özel ida
relerinin bakım ve yapımına kalan 20 bin kilo
metrelik şebekenin de bu dokuz yıl içinde yaz 
ve kış mevsimlerinde hiç olmazsa geçide elve
rişli bir halde bulundurulması çok lüzumlu ve 
hayatî ehemmiyeti haizdir. 

Halbuki özel İdarelerin bugünkü malî du
rumu buna müsait değildir. 

1525 ve 1882 sayılı kanunlarla halkın öde
mekte olduğu Yol Vergisinin yüzde on beşi Ba
yındırlık Bakanlığına ayrıldıktan sonra geri ka

lan kısmı özel idarelerin binbir ihtiyacını kar
şılamak için sarfedilmekte ve yollara gereği gi
bi bakılmamaktadır. 

Bu halin, şehir ve kasabalar arasında gidiş 
ve gelişin her mevsimde emniyet ve selâmetini 
sağlıyamadığı ve her bakımdan vilâyetlerin in
kişafına esaslı bir engel olduğu aşikârdır. 

Buna çare olarak, Devlet ve Özel İdarelere 
ait yol şebekemiz matlûp veçhiyle tamamlanın
caya kadar Yol Vergisi namı altında tahsil edi
len paralar için tahsisi varidat usulünü kabul 
etmek, Devlet yolları programına muvazi olarak 
vilâyet yolları için de bir program hazırlamak 
ve programların tahakkukuna lüzumlu tahsisatı 
esirgememek ve tatbiklerini ısrarla takip etmek 
çok yerinde olacağını belirtmek Komisyonu
muzca muvafık görülmüştür. 

Üç devrede ve dokuz yılda yapılacak Devlet 
yolları ve köprülerinin inşası için evvelki se
nelere nazaran Bütçeye üç dört misli bir öde
nek konmuş ve gelecek yıllarda da konacağı ta
biî görülmüş olduğundan, 3 . IX . 1947 tarih ve 
5128 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına 
verilen bono çıkarılması ve gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişilmesi yetkisinin çok dar 
ve gayrikât'i olduğu noktasında kamisyonumuz 
ittifak etmiş ve Hükümetin teklifinde olduğu 
gibi yıllık ödeme miktarı 25 milyon lirayı geç
memek üzere 125 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye ve bun
dan her sene ödenecek miktarı da 10 milyon li
rayı geçmemek üzere bono ihracına yetki veril
mesi oy birliğiyle muvafık görülmüştür. Bu mü
lâhazalara göre Hükümetin teklif ettiği birin
ci, ikinci, üçüncü ve geçici birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık K. Başkanı Sözcü 
Trabzon İsparta 
S. Vay K. Aydar 
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Kâtip 
Konya 
R. Erel 
Antalya 

N. Aksoy 
İmzada bulunamadı 

Konya 
S. Çumrah 

Ankara 
R. Börekçi 
Kocaeli 

A. F. Abasıyamk 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
H. Benli 

Niğde 
H. Mengi 

İmzada bulunamad, 
Samsun 

Y. Kalgay 
Tunceli 
M. Tan 

İmzada bulunamadı 

Kîğde 
t. R*8oyir 

Srfiöto 
h. Aksoy 

Ürfa 
R. Soyet 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyon* Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/541 
Karar No. İU 

m . t . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Bayın
dırlık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
21 . IV . 1949 tarihli ve 6/1511 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Bayın
dırlık Komisyonu Raporiyle birlikte 'Komisyonu
muza verilmekle Bayındırlık Bakanı Şevket Ada-
lan hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Kara yollarımızın bir an evvel inşası için Hü
kümetçe 15*25 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu
nun 2 ve -1 ncü maddeleri gereğince hazırlanmış 
bulunan dokuz yıllık programın tahakkuku için, 
ahiren Amerika'Uların yapmakta oldukları ma
kineli yol inşası sistemine uyulmak ve yol yap
makta ancak makine ile çalışmak gerektiğinden, 
Müteahhitlerin de yol işlerinde bu makineleri te
darik ve kullanmaları zaruri bir hale gelmiştir. 
Bu zarureti karşılamak üzere de yani büyük pa
ralarla tedariki mümkün olan bu makinelerin 
amortismanını kolaylaştırmak maksadiyle ihaİ3 
edilecek yol kısımlarının 100 - 150 kilometreden 
aşağı olmaması gerekmekte ve bu sebeple 9 yıllık 
programın tahakkuku için 600 000 000 lira ka
dar bir masraf ihtiyacı tesbit edilmektedir. 

Bu tasarı ile, evvelce 50 milyonluk gelecek 
yıllara yüklenme yetkisi veren 5128 sayılı Ka
nundaki esaslarda yani, yıllık 10 milyon liraya 
kadar bono çıkarma yetkisinde ve 25 milyonluk 
yıllık ödeme miktarlarında bir değişiklik olma

mak üzere yalnız gelecek yıllara geçici yüklenme 
yetkisi 50 den 125 milyona çıkarılmak isteiıüraek-
tedir. Bu suretle tasarı ile bütçenin bugünkü his
sesi dışına çıkılmamış bulunmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı 1949 yılı Bütçesinde 
bu işler için 38 milyon liralık ve ayrıca Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde nakil vasıtaları satmalın-
ması için bir milyon liralık bir ödenek ayırmış 
olup buna Yol Vergisinden % 15 hesabiyle ayrı
lacak Bayındırlık hissesi olan 5 milyonrak bir ge
liri de katmak suretiyle 45 milyon lira raddesin
de bir ödenek tahsisi mümkün olmuştur. (Doğu 
Anadolu kalkınması programına dâhil 5 milyon 
bunun dışındadır). Bu miktar, getecek yrialrda 
artırılmasa dahi vâki olacak taahhütleri ka»şıh-
yacak bir durumdadır. Binaenaleyh, halen bütçe
ye bir yük tahmil etmeden yalnız yüklenme yet
kisinin artırılması suretiyle mühim bir progra
mın tahakkukunu temine yarıyacak olan bu ta
sarının Komisyonca da aynen kabulü uygun gö
rülmüştür. 

İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Ankara 
Dr. A. H. Selgü 

Amasya 
A. K. Yiğitoğhı 
Aydın 

£ . Alpma* 
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Çoruh Diyarbakır 

Dr. C. Kazancıoğlu Ş. TJluğ 
İsparta Kastamonu Konya 

K. Turan M. Akalın M. A. Binal 

Malatya 
M. S. Eti R 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Niğde 
. Gürsoy 

A. 

Rize 
T. B. Balta 

Seyhan 
R. Yüregir 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Şose v Köprüler yapımı için gelecek ytUara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Şose ve Köprüler yapımı için 
yıllık ödeme miktarı 25 milyon lirayı geçmemek 
üzere 125 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Ba
kanı ve tamamı bu miktar içinde kalmak ve fa
izleriyle birlikte bir yılda ödenecek kısmı 10 
milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. —. Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler her yıl Bütçe kanunlarına 
bağlı (A.) işaretli cetvellerin Bayındırlık Ba
kanlığı kısımlarında Özel 'bölümlere konacak 
ödeneklerle 2 . VI . 1929 tarihli ve 1525 sayılı 
ve 25 . VII . 1931 tarihli ve 1882 sayılı ve 
31 . V . 1943 tarihli ve 4427 sayılı kanunlar 
gereğince elde edilecek paralardan karşılanır. 

MADDE 3. — 3 . IX . 1947 tarihli ve 5128 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 3 . IX . 1947 tarihli ve 
5128 sayılı Kanuna dayanılarak girişilen yük
lenmelerden henüz ödenmemiş bulunanlar birin

ci madde {gereğince 
edilir. 

r«rü»n yetkiden mahtup 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dışiş. B. V. 
N. E .Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8, Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Ba§b« Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

mm* 
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S. Sayısı: 238 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hakkında Kanun tasarısı 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/544) 

T. C. 
Başbafamltk 

Mmmtât Omel Müdürlüğü 27 .IV . 1949 
Telkih Müdürlüğü 

Sayı: 71-1331, 6-1565 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20.IV.1949 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Gerekçe 

Yurdumuzun iktisadi kalkınması çeşitli milletlerarası temas ve münasebetlerin kurulmasını 
t istilzam etmekte ve bilhassa Avrupa İktisadi İş Birliğine katılmış olmamız dolayısiyle bu İş Birli-

liğisden gereği gibi faydalanmamız için geniş ölçüde teknik ve iktisadi mahiyette çalışmalara lü
zum hâsıl olmaktadır. İktisadi kalkınmamıza mütaallik olarak ilgili dairelerimizce hazırlanan iş 
programlarını zamanında ahiz ve tesellüm etmek, bunları Paris'te müteşekkil Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı ve Yaşington'daki İktisadi İş Birliği İdaresi gibi salahiyetli mercilere tevdi etmek, program
ları bu teşkilâtın teknik organları ile müzakere ve intaç eylemek üzere bu teşkilât nezdinde tem
silci ve mütahassıs bulundurmak; bunun dışında iktisadi kalkınmamızla ilgUî olarak milletlera
rası malî ve iktisadi temaslar tesis ederek teşebbüslere geçmek ve bu teşebbüsleri takip eylemek 
gibi zaruretlerle karşılaşılmaktadır. 

Hariçle temas, müzakere ve teşebbüsler dışında Bakanlıklarla da iş birliğini ve koordinasyo
nu icap ettiren bu işleri intizam altında yürütebilmek ve içerde ve dışarda yapılacak müzakere
lere faal ve verimli bir şekilde katılabilmek için mesainin bir yerde ve en münasip olarak Başba
kanlıkta temerküz ettirilmesi uygun görülerek bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

İlerde Birleşmiş Milletler ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtından başka milletlerarası eko
nomik faaliyetlerde bulunacak merciler ih'das edilirse, onunla ilgili işler de bu heyet tarafından 
başanlacaktır. 

Heyetin kadroları asgari hadde tutulmuş, buna mukabil işlerin matlûp intizamda ve vaktin
de başarılmasını temin maksadiyle heyete icabında diğer daire ve müesseselerden yardımcı müta-
has^.öienfcur^alınması derpiş olunarak 3 ncü madde ona göre hazırlanmıştır. 

Devlet Daireleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerinden nakil veya istifa suretiyle Milletlerarası 
İktnfcdi İş Birliği Teşkilâtının aylıklı kadrolarına tâyin edilenlerden teşkilâtta kalmaları zarureti za
il olmaavd«layısiyle ayrılanların eski daire veya müesseselerindeki müktesep haklarına muadil boş 
kadrülafrav tercihan tâyin edilmeleri muadelete uygun görülmüş ve 5 nci madde bu maksatla ko
nulmuştur. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 37 . V . 1949 

Esas No. 1/544 
Kanar No. 149 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
hakkında Başbakanlığın 27 . IV . 1949 tarihli 
ve (i/1565 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan Kanun tasarısı komisyonumuza havale 
buyurulmakla Devlet Bakanı Nurullah Esat Sü
mer ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol (Tenel Müdür yardımcısı hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü: 

Avrupa İktisadi iş Birliğine katılmış bir mem
leket olmak itibariyle bu durumdan geniş ölçü
de faydalanmak için yurdumuzda da teknik 
ve iktisadi çalışmalara lüzum hâsıl olmaktadır. 
Bu lüzumun başında işlerin bir merkezden 
ve bir elden idaresi zarureti gelmektedir. Ger
çi iktisadi kalkınmamıza mütaallk iş program
ları ilgili dairelerince hazırlanmakta ise de bun
ların bir an evvel Paris 'teki i ş Birliği Teşkilâ-
tiyle Vaşington'daki iş Birliği idaresine tevdi 
etmek, programları bu teşklâtın teknik organ
ları ile müzakere ve intaç eylemek üzere bu 
teşkilâtın yanında daimî bir temsilci ve ge
rekli uzmanların bulundurulması icabettiği gibi 
bunların dışında yine iktisadi kalkınmamızla 
ilgili Milletlerarası iktsadi ve malî temaslar 
ve teşebbüsler yapmak lüzum ve zarureti de 
hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

işte bu arzedilen hususların temini mak-
sadiyle işe .sahip, esaslı bir teşkilâtın kurulması 
gerekmiş ve tasarı bu ihtiyacı karşılamak üzere 
nazırlanmış bulunmaktadır. 

Alınan izaha göre en asgari bir ölçüde tan
zim edildiği anlaşılan bu Kuruluş tasarısı 
komisyonumuzca esas itibariyle kabule değer 
görülmüş ve maddeler üzerinde bâzı değişiklik
ler yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesi bu teşekkülün va
zifelerini tesbit etmekte olup bu madde konu
suna giren işlerin yalnız müzakeresi değil 
intacı da tabiî bulunduğundan metne müza
kereden sonra intaç kelimesi de ilâve edil

miş ve Maliye Bakanlığının görevleriyle iltibasa 
mahal verilmiyecek ve yabancı memleketlerle bu 
teşekkülce yapılacak iktisadi ve malî münasebet
lerin hududunu tâyin edecek surette maddede 
ifade değişikliği yapılmıştır. 

ikinci ve üçüncü maddeler ayniyle kabul edil
miş ve 4 ncü maddede, bu teşkilâta geçecek me
mur lara memurluk haklarının devamı esasına 
göre, tekrar eski dairelerine dönüşlerinde hak
larında yapılacak işlemin daha va2İh surette ifa
desi temin edilmiştir. Bu tasarıya bağlı ve Pa
ris ve Vaşinkton'da uygulanacak kadrolarda kul
lanılacakların aylıklarını 4991 sayılı Kanun ge
reğince alabilmeleri için ayrıca bir hükmün vü
cudu iktiza ettiğinden bunu temine yeter madde 
beşinci madde olarak tasarıya Komisyonumuzca 
eklenmiştir. 

Birinci geçici maddenin (2) sayılı cetvelinde 
bâzı ödeneklerden birer aylık indirme yapılmış 
ve ikinci geçici madde ayniyle kabul edilmiş ve 
beş ve altıncı maddelerin numaraları ve yürür
lük tarihi 31 Mayıs 1949 olarak değiştirilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan hft-
nun tasarısı ivedilikle müzakere edilmek dileğiy
le Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Diyarbakır Ankara Amasya 

/. / / . Tigrel M. Eriş A. K. Yiğitoğlu 
Ankara Bursa Diyarbakır 

Dr. A. H. Selgü F. Bük Ş. Uluğ 
İsparta istanbul izmir 

K. Turan Dr. A. AcUmr M. Birsel 
izmir Kastamonu Konya 

S.-Odyak M. Akalmi M. A. Binal 
Malatya Niğde Samsun 
M. 8., Eti R. Gvrsoy M. A. Yörüksr 
Seyhan Urfa 

A. R. Yüregir E. Tekeli 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRİŞİ 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği teşkilâtı hakkında 
Kanun tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hakkın
da Kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Avrupa İktisadî işbirliği çer
çevesi içinde Türkiye'nin ekonomik kalkınma
sına ait olarak Bakanlıklar ve Dairelerce hazır
lanan iş programlarını Avrupa İktisadi İşbir
liği Teşkilâtına ve Birleşik Amerika İktisadi 
İş Birliği İdaresine tevdi ve bu programları 
adı geçen idarenin Türkiye içinde ve dışındaki 
teşkilâtiyle müzakere ve intaç etmek, bu idare
nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ve Türk 
İktisadi ve malî teşekkülleriyle, temaslarına 
muhatap ve merci olmak, bu hususta yabancı 
memleketlerin resmî veya hususi müessese ve 
teşekkülleriyle her türlü temas ve müzakerelere 
girişmek, bunları tanzim ve takip etmek, bu gi
bi müzakerelere doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle ilgili müracaatlara muhatap olmak üze
re Başbakanlığa bağlı Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı kurulmuştur. 

MADDE 2. — Milletlerarası İktisadî İş Birli
ği Teşkilâtının aylık kadroları bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Genel ve Katma Bütçeli daire
lerle Devlet Ekonomi Kurumlarından ve kanun
la kurulu Banka ve kurumlara mensup memur 
ve hizmetlilerden çalıştırılmalarına ihtiyaç du
yulanlar esas görevlerine ait bütün hakları sak
lı kalmak ve aylık, ücret ve diğer bütün özlük 
haklarını da bağlı bulundukları yerlerden al
mak şartiyle lüzum görüldüğü müddetçe Millet
lerarası İktisadi İşbirliği teşkilâtında çalıştırı
labilirler. 

MADDE 4. — Devlet Daireleriyle Devlet 
Ekonomi Kurumlarından bu kanuna bağlı ay
lıklı kadrolara nakil ve tâyin edilenlerden teş
kilâtta kalmaları zarureti zail olanlar eski daire 
veya teşeküllerinde müktesep haklarına göre 
muadil boş kadrolara tercihan tâyin olunurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Başbakanlık 

MADDE 1. — Avrupa İktisadi İşbirliği çer
çevesi içinde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına 
ait olarak Bakanlıklar ve dairelerce hazırlanan 
iş programlarına Avrupa İktisadi İşbirliği teş
kilâtına ve Birleşik Amerika İktisadi İşbirliği 
idaresine tevdi ve bu programları adı geçen ida
renin Türkiye içinde ve dışındaki teşkilâtiyle 
müzakere ve intaç etmek, bu idarenin Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetiyle ve Türk İktisadi ve 
malî teşekkülleriyle, temaslarına muhatap ve 
merci olmak, iktisadi ve malî meselelerde ya
bancı memleketlerin resmî veya hususi mü-
t-ssese ve teşekkülleriyle her türlü temas ve 
müzakarelere girişmek, bunları tanzim ve ta
kip etmek, bu gibi müzakerelere doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle ilgili müracaatlara mu
hatap olmak üzere Başbakanlığa bağlı Milletler
arası İktisadi İşbirliği teşkilâtı kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet daireleriyle Devlet Eko
nomi Kurumlarından bu kanuna bağlı aylıklı 
kadrolara nakil ve tayin edilenlerden teşkilâtta 
kalmaları zarureti zail olanlar bu vazifelerde ka
zandıkları haklara göre eski daire veya teşekkül-
lerindeki boş kadrolara tercihan tâyin olunurlar. 

MADDE 5. — Bu kanunla Paris ve Vaşing-
ton için kabul edilen kadrolara tâyin edilecek 
maaşlı memurların aylıkları 4991 sayılı Kanun 
gereğince ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi 2 sayılı ödenek cetveli değiştiril-
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Hü. 

kısmında yeniden açılan ilişik (2) sayılı cetcet-
de yazılı tertiplere (788 680) lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mına bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 30 Nisan 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb, Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adaları 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

B. K. 

mek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

GEÇ t ü l MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 Mayıs 1Ö49 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Hükümetin altıncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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D. 

Hükümetin UkHfifu bağh cetveller 

[1] NUMARALI OBTVBL 

MüUtUraran İktisadi t§ BirUği Teşküâtt 

Görevin çeşidi 

Merkez 
Genel Sekreter 
özel Kalem Müdürü 
Daire I Başkam 
Daire II Başkanı 
Daire III Başkanı 
Tarım uzmanı 
Bayındırlık uzmanı 
Maden uzmanı 
Ekonomi ve Ticaret uzmanı 
Enerji uzmanı 
Mütercim (Türkçe-îngilizce) 
Mütercim (Türkçe-îngilizce) 
Raportör 
Raportör 
Raportör 

Sayı Aytyk 

150 
70 
125 
125 
125 
100 1 
100 
100 
100 
100 
80 
70 
80 
60 
50 

D. Görevin çeşidi 

6 Muhasip 
8 Muhasebe şefi 

Paris Türk Heyeti 
2 Baş delege (Vekil) 
3 Delege (Ticaret) 
3 Delege (Ekonomi) 
4 Maliye - Banka müşaviri 
4 Tarım müşaviri 
4 Madenler müşaviri 
7 Raportör 

Vasfagton Türk Heyeti 
2 Başkan 
4 Müşavir (Tarım, Madenler, 

Bayındırlık) 
6 Raportör 
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88 
88/A 
88/B 
88/C 

< ; 

M. 

1 
2 
3 
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[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası. İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Lira 

490 800 
54 200 

6 560 

1 000 
1 000 
1 000 

8 000 

88/D 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
88/E Yönetim giderleri 

Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma, ısıtma 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler 
Giyecekler • • : . . . : 
Öteberi giderleri 
Ziyafet giderleri 

10 820 

42 000 
15 000 
30 000 
9 500 

12 000 
1 800 
3 800 

10 000 

Bölüm toplamı 123 300 

88/F Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 G«çici görev yolluğu 

20 000 
80 000 

Bölüm toplamı 100 000 

GENEL TOPLAM 788 680 

[8] NUMARALI CETVEL 

Milletlerarası, İktisadi İşbirliği Teşküâh 

Görevin Çeşidi 

Merkez 
Arşiv memuru 
Yabancı dil bilen daktilo 

» :» » » 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 

Sayı 1 

4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

!Jcret 

400 
500 
400 
250 
175 
150 
150 

Görevin çeşidi 

Paris Türk Heyeti 
Yabancı dil bilen doktilo (Ecnebi 
olabilir) 
Odacı 

Vaşington Türk Heyeti 
Yabancı dil bilen daktilo (Ecnebi 
olabilir) 
Odacı 

Sayı 

o 
*. 1 

1 
1 

Ücret 

400 
150 

1200 
600 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağk cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

Muhassasatm nevi Lira 

88 
88/A 
88/B 
88/C 

88/D 
88/E 

T 

88/F 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Yönetim giderleri 
Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma, ısıtma 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler * 
Giyecekler 
öteberi giderleri 
Ziyafet giderleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

429 450 
47 425 

5 740 

1 000 
1 000 
1 000 

3 000 

9 418 

42 000 
15 000 
30 000 
9 500 

12 000 
1 800 
3 000 

10 000 

123 300 

20 000 
80 000 

100 000 

GENEL TOPLAM 718 333 

« • » 
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