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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nu tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 
Yüzbaşı Osman Erbay'ın hükümlü olduğu 

cezanın affı hakkındaki Kanun, kabul olundu. 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 

Komisyonu Üyelerine Ankara dışında yapacak
ları incelemeler için verilecek ikamet yevmiyesine 
dair olan Kanun tasarısının maddelerinin görü
şülmesi bitirildi ve tümü açık oya kondu. 

4598 sayılı Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun, kabul olundu. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanunun 3 ncü maddesinin (E) 
bendine bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun 
teklifi üzerinde bir müddet görüşüldü ve istek 
üzerine, Bütçe Komisyonuna verildi. 

Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinlik
lerin İşletilmesi hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
tasarısının maddelerinin görüşülmesi bitirilerek 
tümü açık oya kondu. 

Vakıflar Kanununun muaddel birinci mad
desinin Mülhak Vakıflara ait hükmünün değiş
tirilmesine ve 24 ncü maddesinin kaldınlmasma 
dair olan Kanun kabul olundu. 

Artırma, Eksiltme ve İhale hakkındaki Ka
nunun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan Kanun, kabul olundu. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetve
linin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmındaki kad
rolar hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu mad
desinin 4700 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair olan Kanun ta
sarısının tümü üzerinde de bir müddet görüşül
dükten sonra. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Bahir Sılan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

İkinci Oturum 
Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu mad

desinin 4700 sayılı Kanunla değitirilen 5 nci 

fıkrasının değitirilmesi hakkındaki Kanun, ka
bul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları ve 
Cumhurbakanlığı Armoni muzıkası için yetiş
tirilecek muzıka öğretmenlerine dair olan Kanun, 
kabu] edildi. 

Vaşinkton'da kabul ve imza edilen «Dünya 
Meteoroloji Teşkilâtı» hakkındaki Sözleşmenin 
onaımasma dairi olan Kanun, kabul olundu. 

Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı hak
kındaki Kanun, kabul edildiı 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair 
olan Kanuna ek Kanun, kabul olundu. 

İskele ve Ufak Barınaklar Yapımı hakkın
daki Kanun, kabul edildi. 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı 
inşasına ait gelecek yulara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair olan Kanun, kabul olundu. 

Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Ka
nun, kabul edildi. 

il idare Kanunu tasarısının maddeleri gö
rüşüldü. 

ikinci defa açık oya konan Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu üyele
rine Ankara dışında yapacakları incelemeler için 
ikamet yevmiyesi verilmesi hakkındaki Kanunla; 

Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zeytinlik
lerin İşletilmesi hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanu
nun kabul olunduğu bildirildi ve; 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
İl idare Kanunu tasarısının maddelerinin gö

rüşülmesine devanı olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Dördüncü Oturum 
il idare Kanunu tasarısının maddeleri görü

şüldü. 
1 . VI . 1949 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 
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Soru 

Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın, 
kuraklık dolayısiyle çiftçinin durumunu hafif
letici bir tedbir düşünülüp düşünülmediği ve 

Konya Sulama Şebekesinin ıslah ve tevsii hak
kındaki sözlü soru önergesi, Tarım ve Bayındır
lık Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/171) (Bütçe 
Komisyonuna); 

2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
dair Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/172) (Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonuna) ; 

Raporlar 
3. — Ankara Belediyesine, arsa ve arazisin

den belli bir kısmının mesken yapacaklara 2490 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/533) (Gündeme); 

4. — Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Ka
nunu tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/483) (Gündeme); 
5. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/561) (Gündeme); 

6. — Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 
34 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı ge
lir kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 
Kanun tasarısı ve İçişleri ve Maliye Komisyon
ları düşünceleri hakkındaki raporlarla Bütçe 
Komisyonu raporu (1/562) (Gündeme); 

7. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkında Kanun ta
sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/444) (Gündeme); 

8. — Yozgad Milletvekilliğine seçilen Fahri 
AkgöTün, seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/82) (Günde
me). 

KÂTÎPEER 

»«•« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
t Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

| BAŞKAN 

i 

4. _ OöBÜŞÜLEN İŞLER 

Oturum açılmıştır. 

1, — İller Kanunu tasarısı ve Adalet, Ba-
yndırlik, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük 
ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, 31ilü Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Ulaştırma 
kmisyonlarının düşünceleri hakkındaki rapor
larla İçişleri Komisyonu raporu (1/340) 

BAŞKAN — İller Kanunu tasarısının 8 nci 
maddesinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Efendim, bu maddede (a) ve (b) fık
raları ile ifade olunmuş iki hüküm vardır, Bun-

3 — 
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lardan (a) fıkrasında Millî Eğitim mensupları, ' 
lise ve lise derecesinde olan müesseselerin öğ
retmenleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
tâyin, tahvil dilemek; ortaokullarla ilkokul öğ
retmenlerinin tâyin ve tahvilleri vilâyetlere bı
rakılacaktır. Bilhassa (b) fıkrası kabul edildi
ği takdirde Millî Eğitim müdürünün inhası 
üzerine öğretmenler tâyin ve tahvil edilecek. 
Öğretmenlerin yetişme kaynakları Millî Eğitim 
Bakanlığının elinde olduğu için demek ki, öğ
retmen okullarından mezun olan öğretmenler 
vilâyetlerin ihtiyaçları nispetinde vilâyetlere 
gönderilecek, emrinize şu kadar öğretmen ve
rilmiştir denecek. Maarif Müdürü bu emre 
verilen öğretmenlerin çalışma yerlerini tesbit 
edeeck, tâyin için valiye inha edecek, vali de 
tâyin edecek. Bu şekilde tamamiyle vali ile 
Maarif müdürü arasında bu muameleler yapıl
mış olacaktır. 

Arkadaşlar, yalnız ilkokul öğretmenleri de
ğil, ortaokul müdür, yardımcı müdür ve öğret
menleri de bu zümreye dâhildir. Ortaokul ve 
ilkokul mahallî hizmetlerden olduğu için ve 
bilhassa son znmanlardn bunların binaları vilâ
yetler tarafından yapıldığından ötürü vilâyet
lere bırakılmalarında isabet, vardır, ilhassa bu 
son yıllarda hemen bütün kaza merkezlerinde 
birer ortaokul açılmasına başlanmıştır. Ve orta
okulu olmıyan kazalar binalarını yaptırdıkları 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığı bunlara tedris 
heyeti göndermek suretiyle okulları açıyor. 

Şimdi düşünülecek mesele şudur: Bu öğret
men zümresi kalabalıktır. İçlerinde erkek, ka
dın unsurlar vardır. Ye köylerden kasabalara, 
şehirlere kadar geniş bir saha işgal ederler, eğer 
tâyin ve tahvil işlerinde ufak bir haksızlık ya
pılsa derhal bu zümrede bir reaksiyon gösterir. 
Zira öğretmen vardır ki; senelerden beri köyde
dir, çocukları büyümüştür, bunların, tahsilleri 
lâzım gelir, onun için ortaokul ve lisesi olan 
yerleri isterler, öğretmen vardır ki; hastadır, 
tedavi için hastanesi ve doktoru olan yerleri is
ter. Yine öğretmen vardır ki; karısı köyde, ken
disi şehirdedir, bunlar bir aile kurabilmek için 
tahvil isterler. 

Bu tahvil ve tâyin işlerinde tamamiyle bir 
nizama tâbi olmak ve mutlak bir adalet göster
mek icabeder. Aksi takdirde bu mesele valiyi de, 
maarif müdürünü de süratle yıpratır. Vali ne-
kadar bitaraf olursa olsun, Millî eğitim müdürü 
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I ne kadar âdil olursa olsun, tahvil ve tâyin işleri 

daima fesada meyyal bir iştir. Daima bozolma-
ya mütemayildir. Onun için, benim tecrübeye 
dayanan inancıma göre kanuna bir madde koy
mak lâzımdır. O şekilde ki; işi biraz da bugün
kü demokrasi icaplarına göre intibak ettirmek 
lâzım gelir. 

Vaktiyle öğretmenlerin tâyin ve tahvilleri 
Maarif Eminlikleri zamanında bir komisyon ta
rafından yapılırdı. O komisyona öğretmenlerce 
seçilmiş kimselerden mümessil bulunursa ve
rilecek kararlar daha isabetli olur. Meselâ yine 
Millî Eğitim müdürünün başkanlığından orta
okul müdür ve öğretmenlerinden birer kişi ve 
maarif müdürünün göstereceği bir ilk tedrisat 
müfettişi, yahut Millî Eğitim Bakanlığnın gös
tereceği ilk tedrisat müfettişi ve ilkokul öğret
menlerinin kendi aralarından seçeceği birkaç 
öğretmen veyahut iki öğretmenden teşkil edile
cek bir komisyon bu öğretmenlerin çalışma ma
hallerini ve değiştirilmelerini yaparsa; bunda 
ne maarif müdürü ve ne de vali müşkül vaziyette 
kalmaz. Ancak bu tesbit olunduktan sonra yani 
böyle bir komisyon bu işleri tesbit; ettikten son
ra maarif müdürü o tesbite göre yapılması lâ-
zımgeieıı işi valiye inha eder, vali tasdik ve tat
bik eder. Mümkün mertebe dedikodunun önü 
alınmış olur. Kanunun bu hükmü 1329 senesinde 
çıkmış olan, Tedrisatı İptidaiye Kanununun 41 
nci maddesinde de aynıdır. 

Yani 36 sene evvel mevcut olan kanunun 41 
nci maddesini âdeta şimdi tekrar ihya etmiş 
oluyoruz. Bu 41 nci madde der ki: Mekâtibi ip
tidaiye muallimleri vilâyet maarif müdürünün 
teklifi üzerine vali tarafından tâyin ve azil ve 
tahvil edilir. 

Bu madde 1926 yılında tadil edilmiştir. 
Şimdi biz 36 yıl geriye gitmiş oluyoruz ve 36 
yıl evvelki kanunun hükmünü aynen bu kanu
na koyuyoruz. Aradan şu kadar zaman geçmiş, 
şartlar ve haleti ruhiye değişmiştir kanunu, bu
günün şartlarına ve haleti ruhiyesine intibak et-
tirmekliğimiz zaruridir. O zamanlar öğretmen 
kitlesi bugünkü kadar kalabalık değildi şimdi 
çok kalabalık ve gittikçe de artmaktadır. Bun
ların tâyin ve tahvil gibi mukadderatiyle alâka
dar olan mühim bir hükmü doğrudan doğruya 
bir maarif müdürünün emrü kumandasına ver-

j mekte isabet yokur. 
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Biz, bunun için bir önerge hazırladık Yük- I 

sek Başkanlığa sunacağız, kabulünü rica ederiz. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Zapta geç

mesi için aşağıdaki 3 sualimin komisyon tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. 8 nci maddenin (B) fıkrasının 2 nci 
bendini okuyorum; «Yukardaki fıkralarda ya
zılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde 
nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şu
be başkanlarının inhası üzerine..» Bu inha na
kil ve tahvilin tekemmülü için kanuni bir un
sur mudur? Bu mütalâa kâfi midir? 

İkincisi, bendin sonuna doğru (Valiler ta
rafından icra edilmekle beraber mensup ol
dukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere 
sebepleriyle beraber bildirilir) denmektedir. 
Bildirilen Bakanlık veya genel müdürlükler 
bu nakil ve tahvili tensip etmedikleri takdirde 
durum ne olacaktır? Tasrihini rica ederim. 

3. Bu madde ile ve bu kanunla verilen na
kil ve tahvil yetkilerine karş idari kaza yolları 
açık mıdır? Bunun da tasrihini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz de Tarak-
çıoğlu arkadaşım gibi öğretmenlerle valinin 
münasebetleri üzerine bir nebze durmak iste
rim. Prensip olarak nakil ve tahvil yetkisinin 
valilere verilmesine şahsan taraftarım. îşi ko
laylaştırır, yakmlaştırır. Fakat arkadaşlarım, 
şunu lütfen takdir buyurmanızı rica ederim ki, 
vilâyet bünyesi içerisinde öğretmenlerin duru
mu diğer bütün şube memurlarının durumuna 
benzemez. Birincisi, öğretmenler âded itibariy- j 
le çoktur. I 

ikincisi; vazifeleri icabı muhitin muhtelif 
unsurlariyle daimî temas halindedir. Gerek bu j 
çokluğun gerek muhitle olan temaslarının ge
nişliği öğretmenlere ait pek çok meselelerin va
liliğe intikaline sebep olacaktır. Vaktiyle vali
ler tarafından öğretmenlerin nakil ve tahvil
leri yapıldığı zamanlar bu meselelerin valiliğe 
hakikate uygun şekilde aksetmemesinin fena ne
ticeleri görülmüştür, öğretmenler arasında ka
rarsızlığa ve hattâ yetki sahibiyle olan müna
sebetlerinde bâzı istenmiyen hâdiselerin doğ
masına sebep olmuştur. Binaenaleyh böyle ge
niş bir kütlenin meselelerinin valiye aksinin 
sağlam, katî esaslara bağlanması hem ilgililer, 
hem de meselelerin selâmeti için lüzumludur. 

Millî Eğitim Komisyonunun bulduğu şekil 
güzel bir şekildir, 
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Meseleleri, valiye kadar aksettirmezden ev

vel, muhtelif süzgeçlerden geçirmek ve onu ha
kikaten sızıltıya meydan vermiyecek bir şekle 
bağlamak bence çok faydalı olur. Bu şekil, va
linin ve Millî Eğitim Müdürünün yıpranması
nı da önler. Binaenaleyh Millî Eğitim Komis
yonunda kabul edilen şekle muvazi olarak bir 
önerge hazırlamış bulunuyoruz. Yüksek tasvi
binize iktiran etmesi gerek öğretmenlerimizin 
durumu bakımından ve gerek vali ve Millî 
Eğitim Müdürlerinin süratle yıpranmamaları 
bakımından çok faydalı olacaktır kanaatinde
yim. Kabulünü rica ederim. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Sekizinci madde
nin B bendinde illerdeki ilkokul ve ortaokul öğret
menlerinin tâyin ve tahvilleri işinin doğrudan 
doğruya valiye verildiğini görüyoruz. Arkadaşla
rımın buyurduğu gibi, bendeniz bu şeklin doğ
ru olamıyacağma kaniim, iki sebep vardır ki 
bizzat bunun doğru olmadığını bize gösteriyor. 

Birisi; vilâyetlerde valilerin işinin çok olu
şu ve bu 300, 500, 1000 öğretmenin tâyin ve tah
vil işleri ile uğraşması vatandaşın, bir taraftan 
memleketin maarif işlerinin, bir taraftan da 
bu 500, 1000 e yakın öğretmenin haklarını gö
zeterek tam ve doğru şekilde yürütmesi im
kânı olmadığından dolayı, valinin işinin çok 
olduğundan dolayi bu kadar teferruata gitme
si, bizzat valinin otoritesini haleldar eder ka
naatindeyim. 

| Eğer biz vilâyetlerde ilk ve ortaokul öğret
menlerinin tâyin ve tahvil işlerini münhasıran 
valilere verirsek bu valileri bizzat müşkülâtla 

. karşılaştıracağız. Çeşitli sebeplerden dolayı va
li şahsan mutazarrır olacaktır, hattâ otoritesi
ni sarsacak bir dedikodu mevzuu olacak husus-

I larl,-\ karşı karsıya kalacaktır. 
Bir taraftan valilerin otoritesini üstün tu-

[ talim diyoruz, diğer taraftan da otoritesini sar-
I saçak sebepleri bu kanunla düşünmemiş, orta

dan kaldırmamış oluyoruz. Bu sebeplerden gay
ri, bugüne kadar gördüğümüz, yaşadığımız yer-
lerlerde ilk öğretmenlerin tâyin ve tahvillerinin 
münhasıran valilere verilmesinin birçok mah
zurlar! vardır. Valiler, çok kere merkez kaza
da meşgul oldukları için, türlü sebeplerle köy
deki muallimlerin durumunu yakinen takip 
edememek durumuna düşmektedirler. Biliyo
ruz ki, birçok köylerde muallimlerin alınıp, 

I kasabalarda, köylerde istihdam edildiği ve ev-
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velco rakamlarda arzettiğını gibi haller çok j 
görülmektedir. Muallimlerin alınıp kasabalar- [ 
da, köylerde istihdam edildiği ve evvelce ra- i 
kamla da arzettiğim gibi köylerin.. 

BAŞKAN —• Emin bey komisyon maddeyi 
geri istiyor. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Komisyon mad
deyi geri istediğine göre dediğimiz gibi tedvin 
ederse, vereceğimiz önergeye göre madde ted- ' 
vin edilirse mesele yoktur, etmezse söz hakkı
mız tabiî mahfuzdur. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri isti
yor mu? 

SÖZCÜ AKÎF EYÎDO&AN (Kars) — Mü
saade buyurun izah edeyim. 

BAŞKAN — İstiyorsanız maddeyi geri verece
ğiz, esbabı ımıeibesini tafsil etmeye, müzakere
yi uzatması bakımından, lüzum yoktur. 

SÖZCÜ AKÎF EYÎDOCrAN (Kars) — Efen- j 
dini, bu tasan arkadaşlarımızı tatmin eder ma- I 
niyettedir. Bu kanun organik bir kanundur. 
Vilâyette hangi meslekten olursa olsun kanu-
nen tahvili icabedenlere muayyen esbabı kami
li iyeye müstenit olarak mensup olduğu şubeyi 
idare oaşkanı inha eder. Bunun tâyin ve tahvil 
muamelesi Bakanlığa kadar gideceğine bakanın 
mümessili olan vali tarafından orada tasdik 
olunur demektten ibarettir. 

Şimdi burada inha bir kere şarttır. Memu
run tâyin ve tahvili için kendi mensup olduğu 
meslek statüsü icabı lâzımgelen ne kadar şart
lar varsa onların mevcut olması elzemdir. Vali 
bunların hilâfına bir tâyin ve tahvil yaparsa, 
inha yok ise, şeraiti kanuniyeyi haiz olmadığın
dan iptale tâbidir. 

İkincisi, şahsan idari mesuliyete tâbidir. 
Üçüncüsü, inhaya takaddüm eden muamelâ

tı evveliye, vardır ki, o bakanlıklarca tüzük ve 
yönetmeliklerle tesbit olunur. Her kategori 
memur için, meselâ ilk öğretim, orta öğretim 
mensupları için kendi nizamları ve yönetmelik
leri icabı tâyin ve tahvillerinin iktiza ettirdiği 
şart ne ise, bunlar hangi komisyondan geçerse 
vilâyetlerde, onların mensup olduğu bakanlık 
tesbit <. debilir. 

Bu mâruzâtım Muhterem Heyeti tatmin et
miyorsa takrirleri nazarı itibara almaya karar 
verirse bu takrirlerle beraber maddeyi Komis
yona alırız. 
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EMÎN SOYSAL (Maraş) —Maddeyi geri 

alacaklarını söylüyorlar. Komışmıyacak mıyız? 
BAŞKAN — Hakkı kelâmınızı şimdi dahi 

mahfuzdur. Maddeleri oya sunarken görüşme
nin yeter olup olmadığını Heyeti Umumiye in
taç edecektir. (Komisyon alıyor mu sesleri). 

(Akif îyidoğan'a hitaben) sizin maksadınız 
bu önergeler oya konulup nazarı dikkate alı
nırsa Komisyona almak değil midir? Böyle ise 
hatipleri sözlerine devam ettirelim, önergeleri 
müzakere bitmedikçe Heyetçe nazarı itibara 
alınmaz. 

Alıyor musunuz Komisyona? 

ÎÇİŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ ÂKÎF ÎYÎ-
DOÖAN (Kars) — Verin efendim, önergeleri 
veriniz. 

BAŞKAN — Ohalde maddeyi önergelerle Ko
misyona veriyoruz. 

ESAT ALT AN (Balıkesir) — Daha önerge
miz olacak. 

B AŞK AN —- Komisyonda görüşürsünüz. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ohalde bu nut

ku niun çektik? 

II - Valilerin hukuki durumları, görev ve 
yetkileri 

DOKUZUNCU MADDE — Vali, ilde Dev
letin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtasıdır. 

Bu sıfatla : 
A) Valiler, ilin genel idaresinden her baka

na karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, ba
kanlıklarına ait işleri için valilere re'sea emir 
ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında 
Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde 
bulunabilirler; 

B) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükler, ile ait bütün işleri doğrudan doğ
ruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere 
ait işler için ilgili bakanlık veya tüzel kişiliği 
haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya 
muhaberede bulunurlar. Ancak valiler, hesaba-
ta ve teknik hususlara ait işlerde idare şube 
başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler. 

C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hü
kümet kararlarının neşir ve ilânını ve uygulan
masını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve 
emirlerini yürütmekte ödevlidir. Bu işlerin 

— 6 — 
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gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri I 
almıya yetkilidir. 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bun
ların yüklediği ödevleri yerine getirmek için 
valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilân 
ederler. 

D) Hâkimler Kanunu ile icra ve iflâs Ka
nununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve 
yargıç sınıfında bulunanlarla ve bu kanunlar
da yazılı Adalet memurları, askerî birlikler ve 
askerî müesseseler, askerlik daire ve şubeleri dı
şında kalan bütün Devlet daire, müessese ve iş
letmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, bele
diye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil mü
esseseleri denetler, teftiş eder. 

Bu denetleme ve teftişi bakanlık veya ge
nel müdürlük müfettişleriyle veya bunların 
âmir ve memurlariyle de yaptırabilir. 

E), ilin her yönden genel idare ve genel 
gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorum
ludur. 

F) Vali, ilde teşkilâtı veya görevli memuru 
bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin gö
rülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir 
idare §ube veya daire başkanından istiyebilir. 
Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

G) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde 
çalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur 
ve müstahdemlerden aslî vazifelerine halel ge
tirmemek şartiyle ilin genel ve mahallî hizmet
lerine mütaallik işlerin görülmesini istiyebilir. 
Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidir
ler. Vali, keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tüzel 
kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. i 

Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsi- | 
lini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde ya- I 
pılmasmı ve gelir kaynaklarının gelişmesini i 
sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzu
munda bu maksatla ilgili bakanlıklara ve genel 
müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

I) Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu 
tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin 
yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, 
iyi halde tutulmasını değerlenmesini ve iyi 
halde idaresini sağlıyacak tedbirlerin uygulan
masını ilgililerden ister ve denetler. 

J ) îl, ilce, bucak merkezlerinde ve çevre
lerinde kiralı, kirasız binalarda vazife gören bü- | 
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tün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartla
rına ve Hazine menfaatına en uygun şekilde bir 
veya birkaç bina da toplamak üzere gereken 
tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler. 

K) Vali, Cumhuriyet Bayramında il de 
yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve 
tebrikleri kabul eder. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bendenize, bu kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında konuşmak nasip olmadı. (Sayın 
Başkan zannetmesin ki; heyeti umumiyesi hak
kında konuşacağım) yalnız bu faslın başlığından 
istifade ederek, yani Valilerin görevleri ve yet
kileri hakkındaki başlıktan istifade ederek, hula
saten şunu arzetmek istiyorum. 

Ben, bu kanunun tanziminde bir aksülamei 
zihniyeti gördüm. Aksülamei şudur : Biliyorsu
nuz ki; valiler eskiden çok salahiyetli idi, âdeta 
astığı astık, kestiği kestik, gibi bir şeydi. Fakat 
zamanla bu salâhiyetler azaldı ve nihayet Cum
huriyet devrinde bakanlıkların teşkilâtı birinci 
plânda gelerek, valiler salâhiyetsiz, hattâ peres-
tişsiz kaldılar. Bu tabiî yanlış bir hareketti, 
doğru bir hareket değildir. Şimdi, bu yanlış ha
reketin tavzihi ve tashihi lâzımdır. Yani komis
yondaki arkadaşlardan bir çoğu, bu aksülâmelin 
tesiri altında kalarak, valilerin görev ve yetkileri 
hakkında biraz fazla kaçtılar. Bunun için be 11 
şundan korkuyorum; bu kanun tatbika başlandığı 
zaman yine bir aksülamei meydana gelecektir. 
Valilik müessesesi ile bakanlık messeseleri ara
sında. Çünkü vali organik bir uzuvdur. Orga
nizma değil, teknikman bir organdır. Merkezle, 
Bakanlıklar arasında bir meddü cezir olur. Şimdi 
bu meddü cezir neticesinde yeni bir aksülamei 
hâsıl olur. Dozunu fazla kaçırırsanız bu meddü 
cezir devam eder gider. 

Dr. SAlM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Ne o 
kaçırsın, ne o kaçırsın. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Kaçırıyor. Bendeniz bu başlıktan istifade ederek 
Komisyonda noktai nazarımı arzetmiştim, burada 
da arz ediyorum. Asıl madde üzerinde söylemek 
istediğim şudur : Burada deniliyor ki; «Madde 
10 — Vali ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi 
ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların 
idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.» idare tek 
niğinde vali nedir ? idare tekniğinde vali vilâ
yetteki Hükümet erkânının, Hükümet mekanız-
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masının başıdır. Yani Hükümete ait bir müessese
dir. Şimdi biz burada Devletin de temsilcisi di
yoruz. Devlet biliyoruz ki, benim bildiğim, hu
kukçu değilim ama, devlet, millet arazi unsurla
rından meydana gelmiş bir enmuzectir. 

Şimdi, devleti temsil etmek, devlet başkanı 
olmak mevzuu üzerindeyiz. Yani, bir anayasa, 
bir hukuku esasiye meselesi üzerindeyiz. Devleti 
kim temsil eder, devletin başı kim olabilir ? Ana
yasamıza göre Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı
dır. Ye devlet denildiği vakit, hükümet, millet, 
vatan dediğimiz üç unsur hatıra gelir. Devleti, 
memleket sınırları haricinde de sefirler temsil 
eder. Bir vali ki organik olarak hükümet meka
nizmasının başı olarak kabul ediliyor. Hükümetin 
mümessili, âmenna. Bakanlıkların mümessili. 
ona da âmenna. Hulâsa, «ilde devlet temsilcisi» 
kelimesinin konmasmdaki sebebi anlıyamadım. 
Hukukçu değilim fakat bu meselenin hukuku 
esasiye bakımından tetkiki lâzımdır kanaatinde
yim. Eğer bu kelimeyi gelişi güzel kullandılarsa, 
o da başka ! Fakat bir kanunda sebepleri izah 
edilemedikçe böyle gelişi güzel kelimeler kulla
nılması doğru değildir. Çünkü kelimeler kanun 
maddelerinin taşlarıdır. Çinli bir âlime sormuş
lar en iyi kanun hangisidir?.. 'Kelimelerin en iyi 
yerine konulanıdır, demiş. Biz de kanunlarımızı 
yaparken kelimeleri yerine koymazsak bu kanu 
nun tatbikmdan birtakım endişeler ve zararlar 
doğar. Bendeniz hukukçu değilim, huzurunuzda 
fikrimi arzediyorum, ama içimizde hukukçu ar 
kadaşlarımız vardır, bu kelime lâzım mıdır değil 
midir izah etsinler. Akif Eyidoğan arkadaşımız 
iyi ve âlim bir idareci arkadaşımızdır. Söylesin
ler.. 

Binaenaleyh bir takrir hazırladım, bu kileme-
lerin. kalkması için. Eğer alacağım izahat beni 
tatmin ederse bu madde hakkındaki takririmi 
^ermiyeceğim, etmezse vereceğim. 

BAŞKAN — önergenizi veriniz. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen-

dini; bendeniz bu maddenin başına konan 
(Vali, Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ay
rı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların ida
r i ve siyasi yürütme vasıtasıdır...) ibaresinde-
ki (Devletin ve Hükümetin) ibaresini tamamen 
yerinde buluyorum. Hiç fazlası yoktur. 

Arkadaşlarım, Devlet neden teşekkül ediyor? 
Vilâyetlerden değil mi? Devletin parçaları onlar 
değil mi? Bir Devlet cüzüler üzerine müesses 
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değil mi? Öyle ise valiler orada niçin Hükümetin 
bir cüzü olmasın? Onun aynı olmasın? onun vazi
fesini görmesin? öyle ise nasıl vali olacaktır? 

Aşağıda, (A) fıkrasında «Valiler, ilin ge
nel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı so
rumludur. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri 
için valilere re'sen emir ve talimat verirler. 
Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna 
taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler*» De
nilmektedir. Her Bakan kendi Bakanlığına ait 
âmme işlerinden dolayı valiyi sorumlu tutacak
tır. Ve şahsan yalnız bir Bakan her hangi bir 
valinin tecziyesini istiyebilecektir. Yani eskisi 
gibi bu, yalnız İçişleri Bakanına ait olmıyacak-
tır. O halde bu kadar mesuliyet tevcih edeceği
miz bir adamdan yalnız mesuliyet mi arıya-
cağız? Niçin o mesuliyetin mukabili olan tâyin 
ve vazife görme salâhiyetini vermekten çeki
niyoruz. Eğer eline salâhiyet vermezsen ne mes
uliyet arıyacaksm? Bir vali k i ; bir öğretmeni 
tâyin edemez ve değiştiremez, bir Nafıa Fen 
memurunu tâyin edemez, kaldıramaz; bir ziraat 
memurunu tâyin edemez ve kaldıramaz, bir sağ
lık memurunu değiştiremez veya tecziye ede
mez; buna vali denir mi, arkadaşlar? İl idare 
şube başkanlarını bunlardan ayırıyoruz. Bu iti
barla ben arkadaşlarımın kalkıp da valilerden 
ufak tefek salâhiyetleri dahi alan ifadelerde 
bulunmalarına hayret ediyorum. 

Arkadaşlar; tarihimizi açın ve bakın; tari
hin hangi devrinde valilere salâhiyet verilmiş, 
merkezden müdahale edilmemişse o devrin ida
resi iyi yürütülmüştür. Ne zaman ki, merkezden 
çok müdahale edilmişse ,o zaman valiler yolla
rından şaşmışlardır. Biz hayli zamandan b.eri 
ademimerkeziyet usulüne gidiyoruz, merkezi
yetçiliği kaldıralım diyoruz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Valiler mebus 
mu tâyin edecekler? 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Siz konuşurken, ben karışmadım Emin Soysal. 
Ben konuşurken bu şekilde müdahalenizi mü
nasip görmem. 

BAŞKAN — Devam edin İbrahim Bey. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 

Eski devirlerdeki sıkıntılar bundan ileri gel
miştir, bizde şimdiye kadar valilerin iş göre
mediği de bundan ileri gelmiştir. Vilâyetlerde 
işler iyi görülmüşse, eğer vilâyetlerde âmme 
işi muntazaman yürütülmüşse muhakkak ki 
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valilere verilen salâhiyetlerden ileri gelmiştir. 
Bundan evvelki maddenin geri alınmasına te
essürümü beyan ederim. Komisyon eğer müda
faa edemiyecekse niçin maddeyi buraya getir
miştir? Müdafaa edecekse niçin müdafaa et
memiştir ve niçin geriye alınmıştır? 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Meclis kararı 
ile alınmıştır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Meclis getirdiği maddeyi müdafaa etmeden 
niçin geri alıyor? 

BAŞKAN — Komisyon hakkı takdirini kul
lanmıştır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Komisyon hakkı takdirini kullanıyor. Bende
niz de bir Milletvekili olarak hakkı takdirimi 
kullanarak komisyonu tenkid ediyorum. 

Valilere bu madde ile birçok mesuliyet ve
riyoruz. Mesuliyet durduğu yerde olmaz. Bir 
adama mesuliyet verildiği zaman, ona salâhi
yet de verilmelidir. İşini iyi görmediği zaman 
da onu muatep tutarız. Başka türlü olursa bu 
Devletin işi yürümez. Onun içindirki, Devletin 
işi aksak yürüyor. Ben bu maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir noktayı arzet-
mek isterim. Kanunun maddeleri üzerinde gö
rüşüyoruz. Dikkatimizi muayyen, müşahhas 
noktalar üzerinde teksif etmemiz lâzımdır. He
yeti umumiyeye o şekilde hitap etsek daha 
müsmir neticelere varırız. Eğer, kanunun he
yeti umumiyesi üzerinde görüşürsek müsmir 
bir neticenin istihsali mümkün olmaz. Sözleri
mizi mücessem noktalara hasredelim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Sa
yın Başkan; bana mı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır zatı âlinize söylemiyo
rum,'aatı âlinizi muhatap tutarak arzetmiyo- j 
rum. 

Arkadaşlar geçmiş üzerinde durmaya lü
zum yoktur, ben geleceği kurtarmaya çalışı- | 
yorum. (Gülüşmeler) Onun için istirhamımı j 
yüksek dikkatinize arzediyorum, komisyondan 
da rica ederim, cevaplarını sorulan noktalara 
teksif etsinler. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, valilerin vazifeleri çok 
nıütenevvidir, vilâyet ihtiyaçları çok kalaba
lıktır. ama hizmetlerinin başında idare edilen 
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halkın geçim kolaylığı ve vilâyet ekonomi ser
vetinin yükselmesi gelir. Ben bu bakımdan me
seleyi tetkik ettiğim zaman kanunda açık bir 
hüküm göremedim. 

Arkadaşlar, dikkat buyurmuşunuzdur, "Vilâ
yetler İdaresi Kanunu aynı hükmü ihtiva ettiği 
halde her valiye göre bir vilâyet idaresi usulü 
vardır. Kimisi belediyecilik, kimisi yol işleri
ne, kimisi Millî Eğitim işlerine kendisini verir. 
Fakat esas vilâyet içindeki halkın geçim duru
mu üzerine tedbir alanları pek azdır. Bulun
duğum vilâyetin kaymakamlarını topladım ne 
yaparsınız olduğunuz yerde diye sordum. Efen
dim asayişi inzibatı tesis eder her günün 
muamelâtı ile meşgul oluruz dediler. 
Ben de asayişi, emniyeti jandarma te
sis eder. Her günkü muameleyi de 
tahrirat kâtibi yapar. Sen ne iş yaparsın diye 
sorduğum zaman cevap alamadım. Halbuki 
halk, vilâyetin en büyük Devlet adamı olan 
validen asayiş, inzibat" ve "her günkü muamele
lerin ifasiyle beraber geçimlerinin düzenlenme
sini ve memleketin malî ve iktisadi seviyesinin 
yükselmesini isterler; beklerler. Valiler bunun
la da meşgul olmalıdırlar. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Küçük iştir, 
onunla meşgul olmazlar. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Vakıa (E) fıkrasında «İlin her yön
den genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 
denetlemekten sorumludur» diye bir hüküm var
sa da bu açık değildir. Bendeniz istiyorum ki, 
valiler vilâyetleri halkının geçim durumlarını 
kolaylaştırmak, ekonomik seviyelerini yükselt
mek için zirai, smai tedbirlere baş vururlar şek
linde açık bir hüküm bulunsun. Bilmem Komis
yon bu hususta ne düşünür? 

önergemi veriyorum. 
BAŞKAN — Gündüzalp. 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 

— Benim sık sık kürsüye çıkmamın sebebi; vi
lâyetlerde İl Genel İdaresi teşkilâtına ait işleri 
tebarüz ettirmektedir. İllerde gerek Bakanlık
ların, gerek tüzel kişiliği haiz müdürüumumi-
liklerin İl Genel İdaresi teşkilâtı dışında kalan 
teşkilâtı vardır. Bu tasarının bu gibi teşkilâta 
taallûku yoktur, bu hususta sözcü ile mutabı
kım. Fakat maddeler umumi şekilde yazılmış 
olduğundan Bakanlıkların ve genel müdürlük
lerin vilâyetlerdeki genel idare teşkilâtına 
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ait olmıyan işlerin de şümulü içerisine gireceği 
mânası çıkıyor. Ben bu iltibasları önlemek için 
huzurunuza çıkıyorum. Bu maddede «Bakanlık
lar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, ile 
ait bütün işleri doğrudan doğruya valilere ya
zarlar» deniliyor. Halbuki bu makamlar yal
nız ti Genel teşkilâtına ait işleri valilere yaza
caklardır. Bu ciheti açıklamak için (B) fıkra
cına «il Genel İdare Teşkilâtına» diye bir kayıt 
koymak lâzımdır. O takdirde fıkra şöyle olur. 
(Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz Genel Müdür
lükler, İl Genel idare. Teşkilâtına ait bütün iş
leri doğrudan doğruya valilere yazarlar...» Tek
lifim budur, bu hususta bir önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — Emttı Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; 'bu 

maddede D fıkrasından önceden arzettiğim gi-
'bi, askerlik şubelerinin, valinin teftişi haricin
de bırakılmasını doğru 'bulmuyorum. Çünkü 
bendenİ2ee şubeler bir bakıma sivil işler görür
ler. Köylerde ve şehirlerde askere gidecek va
tandaşları mahalle muhtarları getirecekler ve 
şubeye teslim edeceklerdir. Bunlar şubeden 
seVkolununeaya kadar şubelerde iaşe ve idari 
durumlarının takibi hep onlar tarafından yapı
lır. Bu da kaymakamlık ve valilik emriyle olur. 
Bugün şube işlerinin teftişini de tensip buyu
rursanız valilerinize vermemiz yerinde olur. 

Bir de 'bu maddenin sonunda vali; Cumhu
riyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenle
re başkanlık eder ve tebrikleri kabul eder. 
Maddesi var. Bu, şimdiye kadar bu şekilde ya-
pılagelmektedir. ilde Cumhuriyet Bayramların
da vali tabiatiyle 'başkanlık edecek ve tebrik
leri kabul edecektir. Bunu kanuna koymaya 
ibence lüzum yoMur. 

Bir de vali Devlet gelirlerinin tahakkuk ve 
tahsilini ve ödeme işlerini muntazam bir şekil
de yapmak ve gelir kaynaklarının gelişmesi için 
sağlanması lâzımgelen tedbirleri alır deniyor. 
Bu işi sağlıyacak memurların tâyin ve tahville
rini valinin salâhiyeti haricine çıkardık. Daha 
evvelki madde ile hu hususta ne gibi tedbirler 
alır; bunları izah huyururlarsa bizleri tenvir et
miş olurlar. Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımızın 
dediği gibi biz valileri memur tâyin ve tahvil iş
leriyle uğraştırmak istiyoruz. Bütün vilâyetleri 
dolaşalım, vilâyetlerde ziraat sahasında esaslı 
ve ciddî tedbirler alınmamıştır. Yapılmış bâzı 
teşebbüsler vardır. Biz ekonomik bir sıkıntı 
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karşısındayız. Bu sıkıntının se'bep ve âmillerin
den 'birisi, vilâyetlerdeki ekonomik işlerin iyi 
tanzim edilmemiş olmasıdır. Gerek ziraat işleri, 
gerek ticaret işleri, gerek sanat işleri iyi tanzim 
edilmemiştir. Bu hususlarda valilerin nasıl ça
lışacağını, ne gibi tedbirler alacağını biz bu ka
nunda nazarı dikkate almamışızdır. Kanunun 
heyeti ıımumiyesiyle düşündüğümüz şey sadece 
müdürleri, memurları tâyin, tahvil işlerinden bah
sediyor. Yani otorite meselesi. Otorite meselesi 
iyi ama valinin asli vazifelerinden 'birisi de, da
ire müdürleri çerçevesinden çıkarak hattâ bun
dan evvel vatandaşın refah ve saadetini, temin 
etmek değil midir? O vilâyette. Vilâyetlerdeki 
ekonomik buhran, tedbirsizlikler yüzünden pi
yasalardaki altüst 'olmalar, ziraat durumumuz 
ne vaziyettedir? Bunu hepiniz 'bilirsiniz. Bugün 
birçok köylerimizde içme suyu tanzim edil
memiştir. Köylünün içme suyu meselesi feci bir 
durumdadır. Birçok ufak tefek sulama işleri 
vardır, 'bunlar tanzim edilmemiştir. Valilerin 
köyleri gezdiğini, esaslı tedbirler aldıklarını 
görmek ve istemek zamanı gelmiştir. Bunlar 
mühim, meselelerdir. Bu noktalardan biz valile
ri. salâhiyetle teçhiz etmek mevki ve durumun
dayız. Ekonomik buhran devam ediyorken biz 
buna yanaşmıyoruz. Memur statüsü üzerinde 
duruyoruz. Fakat hayatı ucuzlatma üzerine yö-
nelmiyoruz. Köylerimizde vatandaşın içecek su
yu olmadığı, köyün arabasının geçeceği küçük 
köprülerin tanzim edilmediği, küçük kanallar 
açılmadığı Devletçe ve köyce yapılacak ufak iş
ler üzerinde durulmadığı bir zamanda bu idare 
işinin üzerinde neden yorulduğumuz hakkında 
ben bir isti'hfamla karşılaşıyorum. İbrahim Re
fik Soyer tutturuyor, otorite, otorite.. Efendim; 
biz valinin otoritesinin aleyhinde değiliz. Vali 
otorite sahibi olmalıdır. Valiye herkes itaat et
melidir, onun emrini yerine getirmelidir1. Ama 
valinin otoritesinin yaıııbaşında bir de Türk va
tandaşının hayat hakkı, refah ve saadet hakkı 
vardır. Valinin otoritesinin yanma 'ben her va
tandaşın adalet prensipine uyarak yaşama hak
kını asla feda etmem. Vali, mebus, vekil .hepi
mizin gayesi bu vatandaşın refah ve saadetini 
temin etmektir. Kanun bu yöne doğru yürüyor
sa iyidir. Meseleyi bu noktadan mütalâa, etmek 
lâzımdır. Tarihin herhangi bir devrinde valile
re üstün salâhiyet verilmişse memleketin işleri 
iyi yürümüştür diyorlar. Sayın arkadaşlar, öy-
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İe olsaydı Osmanlı imparatorluğundan bu mem
leketi teslim aldığımız zaman bu memleket böy
le yolsuz, mektepsiz ve viran olmazdı. Lâfla 
semi yürür mü? 

IÇÎŞLERÎ SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, umumiyete gi
diyoruz. Eğer umumi müzakere kâfi değil idiy
se maddelere geçmeye mahal yoktu. Bunun so
nu gelir mi, gelmez mi bilmem. Arkadaşların 
takdirine bırakıyorum. Görüşmelerimizi yalnız 
maddeler üzerinde teksif edelim. Önergelerimizi 
hazırlıyalım ve işi yürütelim. îşin başka çıkar 
tarafı yoktur. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim; vali, Devletin 
ve Hükümetin içeriye ve dışarıya karşı mümessi
lidir. Bunda şüphe yoktur. Devletimizin ak
detmiş olduğu muhtelif itilâfnamelere göre, hu
dutlarda, sahillerde valilere bu temsil vazifesi, 
haddizatında verilmiştir. Kezalik içerde eca-
nibe karşı da yine Devletin mümessilidir. Bun
lar aşağıdaki maddelerde gelecektir. Emin Soy
sal arkadaşım zannediyor ki; valinin bütün va
zifeleri bu maddede tadat olunmakla bitmiştir. 
25 nei maddeye bilhassa dikkat nazarlarını celbe-
derim. 25 nci madde : Vali, yılda dört defadan 
az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda 
idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçi
rilerek düzenleştirilmesi, teşkilâtın ahenkli çalış
ması için gereken tedbirlerin alınmasını görüş
mek ve kararlaştırmak amaciyle idare şube baş
kanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alı
nan kararların jürütülmesi bütün idare şubeleri 
için mecburidir. 

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret 
ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve gelişti
rilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın 
sağlanması gibi konular üzerinde gerekli tedbir
leri plânlaştırır. Zannederim ki, aşağıdaki mad
delerde, bu gibi noktalar, ekonomik hususda va
lilere verilen salâhiyetler vardır, arkadaşlarımı 
1 atinin edeceği kanaatindeyim. 

Yalnız Gündüzalp arkadaşımın işaret ettikle 
ri noktaya iştirak ediyorum. Şu bakımdandır ki, 
zaten dediklerinin aksine bir şeyi madde ifade et 
memektedir. 9 ncu maddenin D fıkrasına şöyle 
başlanmasını rica ediyorum; 

4 neü maddeye ufak bir fıkra ilâve ettik, ad
lî ve askerî daireleri hariç bıraktık. Buna mütc-
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nazır olarak vali, dördüncü maddenin son fıkra
sında belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında 
kalan, diye devam edecektir. Valinin askerlik 
şubeleri, adalet daireleri ile olan münasebetleri 
aşağıdaki maddelerde tasrih edilmiştir. O mad
deler arkadaşlarımı tatmin edecektir, zanediyo-
rum. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkada
şım; askerlik dairelerinden bahis buyurdular, iyi 
anlıyamadım. Lütfen bir daha izah buyururlar 
mı? 

BAŞKAN — Askerlik şubeleri hakkında aşa
ğıda maddeler vardır. Bu maddelerde valinin 
askerlik şubeleri ile olan münasebetleri yazılı
dır. 

O madde geldiği zaman bunları orada konu
şuruz. 

Emin Halim Erğun'un bir suali vardı. 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen

dim. benim sualle halletmek istediğim noktayı 
komisyon bu tadil, teklifini vermekle halletmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Birkaç, arkadaş söz istemiştir, 
komisyon muayyen bir madde teklif ediyorsa 
komisyondan onu soralım, arkadaşlar da ona 
göre mütalâalarını beyan buyururlar, bu suret
le. müzakereyi taksir etmiş oluruz. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim, İm 
maddenin (B) bendinin sonunda (ancak valiler 
hesabata ve teknik hususlara ait işlerde daire, 
şube başkanlarına vali adına imza yetkisi vere
bilir,) diye bir cümle var. 

Bendeniz bunun (verirler) kelimesi ile de
ğiştirilmesini rica. edeceğim. Sebebi, de şudur: 
Vilâyetlerdeki Bayındırlık Müdürlerinin - asıl 
beni ilgilendiren budur - bu teknik hususlarda 
gördükleri iş; bina, köprü, şose, su işleri gibi 
hususların inşa ve tamirleri ile diğer fennî iş
leri görürler. Bu işlerde idari kısım olduğu gi
bi, teknik fennî kısım da, vardır. Bu fıkra da 
sırf teknik fennî kısma aittir. Bir binanın, bir 
köprünün muvazenet hesabı, bir yolun toprak 
hacmi, tulanî arzani makta hesapları gibi tek
nik mahiyette işler vardır. Bayındırlık müdür
lerine bu yetkiyi vermek lâzımdır. Vermezsek 
muamele uzayacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyorsa deva
mına lüzum yoktur. 

KÂZIM AYDAR (Devamla) — Çok kısa söy
lüyorum sözümü kesiyorsunuz. (Verebilirler) 

11 -
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kelimesini (verirler) kelimesine çevrilmesini 
teklif ediyorum, bunun için de bir önerge veri
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYlDO&AN (Kars) — «Verirler» kaydını asla 
kabul etmiyoruz. Çünkü salâhiyet haddizatın
da valinindir. Bâzı keşifler ve saire itibariyle 
valinin mesuliyeti altında yaptıracağı inşaat ve 
sairede bu. mevzuubahis değildir. Binaenaleyh 
mahzurludur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — 10 ucu maddenin 
birinci fıkrasında «Vali ilde Hükümetin ve 
Devletin temsilcisi;» deniyor. Devletin temsil
cisi olması keyfiyetini, sayın sözcü hudut vali
lerinin diğer komşu devletlerle icabında anlaş
malar imza edebileceği veyahut ela temasta bıı-
lımabilmeleriyle izah ettiler. Halbuki hudut vilâ

ye t le r i valilerinin hemcivar bulunan devletlerle 
temasta bulunması, anlaşma yaprakları valilik 
sıfatından, mütevellit değildir; bu, hususi yet
kiye müstenittir. Vali. de yapacağı gibi Aliye 
Voli'yo. Hasan'a, Hüseyin'e de yetki vermek 
suretiyle yaptırılabilir. Bu itibarla hor hangi 
bir siyasi surette yahut da diğer Devletlerle 
temasta, bulunması yahut anlaşma yapması o 
valinin Devletin temsilcisi olması sıfatını istil
zam ettirmez. 

Devletin temsilcisi olarak kabul etmek Ana
yasa Kanununa da muhaliftir. Çünki Anayasa 
Devletin bir tek temsilcisini tanımıştır. O da 
Reisicumhurdur. Bunun dışında Devletin tem
silcisi yoktur. Ancak Reisicumhur Devleti ha
riçte sefirler vasıtasiyle temsil ettirebilir. Bi
naenaleyh ikinci mucip sebep olmak üzere de 
sefirlerle ve yahut da konsoloslarla temasta 
bulunur dediler. Konsolosların sıfatları doğru
dan doğruya fertlere ait ticari muamelelere mün
hasırdın! Devletin siyasi temsilcisi değildirler. 
Bu itibarla bir konsolosun vali ile teması siyasi 
değildir, valinin, Devletin temsilcisi olmasından 
ileri gelmiş' değildir. Binaenaleyh burada, «Dev
lerin temsilcisi» kelimeleri fazladır. 

Sonra yine bu fıkranın sonuna, doğru «...her 
Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtasıdır.» deniliyor, idari yürütme 
vasıtasıdır'm mânası açıkça anlaşılmaktadır, 

fakat her Bakanın siyasi yürütme vasıtasıdır'm, 
mânasını anlamak güçtür. Bir Bakan bir siyasi 
partiye mensuptur, o Bakanın o partiye ait bir 
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I siyasi anlayışı vardır. Binaenaleyh. bu Bakanın 

bu siyasetini mi yürütecektir!.. 
Arkadaşlar, asıl maksadım, vaziyet vuzuh pey

da, etsin, konuşulsun, onun için bu. suali, tevcih 
ediyorum. Çünkü geçmişte bunun acı misallerine! 
şahit olduk, Camba2 babaya mektup yazan vali
ler vardır. O mektubun klişesini gazetelerde gör-
müşünüzdür. Bu mektubun klişesi işte yanımda-
dır. Kendisini Halk Partisinin valisi telâkki eden 
valiler vardır. Onlar Halk Partisinin siyasetini 
yürütmekle kendisini mükellef addederler. Bun
ların bir çoğu hâlâ iş başındadırlar. Binaenaleyh 
bir vali ben falan partinin valisiyim diyebilecek
ti!. (3 

Bir de (Ç) fıkrasında : Kanun, tüzük, yönet
melik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi 
kullanmak ve bunların yüklediği- ödevleri yerine 

I getirmek için valiler genel emirler çıkarabilirler 
[ ve bunları ilân ederler.» 
I Bu kanunla genel emir müessesesi ihdas etmiş 

oluyoruz. Çünkü mevzuatımızda böyle bir mües
sese yoktur. Bundaki maksat nedir?. Bunun da 
lütfen açıklanmasını rica edeceğim. 

(D) bendinin son fıkrasında; valilerin bütün 
müesseseleri denetlemesi ve teftiş etme yetkisi sa
yıldıktan sonra bu denetleme, teftiş; Bakanlık 
veya Genel Müdürlük müfettişleri veya bunla
rın âmir veya memurlariyle de yapabilir deni
yor. Bakanlık ve Genel Müdürlük müfettişleri 
ile yaptırdığı gibi bunların âmir ve memurları 
ifadesinde ancak bu Genel Müdürlük ve Bakan
lık müfettişlerinin âmir ve memurları mânası çı
kar. O Genel Müfettişlik veya Bakanlıkların mü
fettişlerinin âmiri Teftiş Heyeti Reisi veyahut 
Umum Müdür, netice itibariyle Bakandır, bura
da bir ibare zaafı var gibi geliyor. 

Sonra (J) bendinde : «il, ilce, bucak merkez
lerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda 
vazife gören bütün Devlet dairelerini mahallin 
hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine en uy
gun şekilde bir veya birkaç binada toplamak üze
re gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını de
netler» deniliyor. 

Vali, adliyeye : Jandarma dairesinde vazife 
göreceksin, diye bir emir verirse, Bakanlık tasvip 
'edecek veya etmiyecek, aldığı bu kararı tatbik et
tirmek yetkisi verilmektedir. Binaenaleyh bir va-

: li, istediği anda derhal bir karara varıp ve bu 
kararı da tatbik ettirmek yetkisini haiz olmama-

I lıdır. 
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İÇİŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Vali Devletin temsicisi 
demekle vali Devlet namına komşu memleket
lerle muahede akdi mânası kastolunmaz. Dev
letin komşu memleketlerle akdettiği muhtelif 
muahede ve itilâfnameler vardır. Bunlar çer
çevesinde vilâyetiyle ilgili işleri yapar. Bun
lar bilhassa huduttan elli kilometreye kadar 
olan yerlerde asayişi muhafaza veya vukubu-
lan suçların suçlularını anlaşma icabı formali-
tesiz iade etmek için; iki tarafın birbirine geç
miş olan mallarım, hayvanlarını ve sairesini 
geri vermek için, akan sulardan müştereken 
istifade hususlarını tesbit için yapılmış itilâf
nameler vardır. Bu itilâfnamelerde valiye ve
rilmiş vazifeler vardır. Vali bu vazifeleri ne sı
fatla yapar? O devletin temsilcisi sıfatiyle ya
par. 

Sonra bâzı Garp memleketleri kanunların
da valiler için «Agent du pouvoir Central» tâ
biri vardır. Biz bunu yürütme vasıtası, icra va
sıtası diye alıyoruz. Hükümeti merkeziyenin si
yasi ve idare yürütme vasıtası diyoruz. Çünkü 
esasen merkezde devletin yürütme kuvveti Hü
kümettir vilâyetlerde o yürütme vasıtası vali
dir. Vali vilâyetlerde Hükümeti merkeziyenin 
idari icra vasıtası olduğu şüphe götürmez. Fa
kat Hükümetin idari akitlerinden başka bir 
de «Gouvernemental» akitleri, yani Şûrayı 
Devlette iptale tâbi olmıyan ef'ali vardır. Bir 
ecnebiyi memlekette dışarı atmak gibi muhte
lif kanunların tatbikatına ait Hükümet karar
ları vardır ki vali onların da icra vasıtasıdaır. 
Vali bunların icra vasıtası sıfatiyle aldığı ka
rarlardan ne kendisi ne temsil ettiği bakana 
muzaaf olarak idari dâvaya tâbi değildir. Bu 
suretle vali burada kasdettiğimiz idari fiillerin 
haricinde siyasi fiillerin de icra vasıtasıdır di
yoruz. Fakat bunlarla beraber vali gene kanu
nu yürütme vasıtasıdır. Yoksa mensup olduğu 
hükümetin dayandığı siyasi partinin temsilcisi 
ve icra vasıtası değildir. îcra vasıtası tâbirin
den başka bir şey kasdedilmemiştir. Gelelim 
canbaz baba misaline: Arkadaşlar; Bendeniz 
muhterem Meclise intisabımdan beri işin pole
mik tarafına yanaşmayı mûtat edinmedim. 
Esasen naturam da buna müsait değildir. Bu 
misali bu bahisle alâkasız görüyorum, ve mâ
ruzâtımın muhterem arkadaşlarımı tatmin ede
ceğini umuyorum. Kanundaki ciddî konuyu 
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böyle misallerle gülünçleştirmek caiz olmiyâ-
cağı kanaatindeyim. 

Teftiş müessesesine gelince; hakikaten bu
yurdukları zâıfı telif vardır. 

BAŞKAN — Ondan evvel genel emirler 
meselesini cevaplandırınız. 

ÎÇÎŞLERÎ K. S. AKİF EYÎDOĞAN ( D e 
vamla) — Bu genel emir verme salâhiyeti va
lilerde eskiden de vardı; yeni bir şey değildir. 
Vali mahallin icap ve ihtiyaçlarına göre genel 
emirler ısdar eder. Meselâ Zonguldak valisi 
iken İngiliz kancası denen ölüm ve kazalarına 
sebep olan, vagon takma usulünü yasak etmiş 
idim, katarlar arasına bu usul ile vagonlar ilâ
vesini bir genel emirle menettirdik. Bir kata:-
gelirken, katar hali harekette iken araya me
mur girerek iki vagonu birbirine takar, bu va
ziyeti ben menettim. Orada devletin ayrıca b'r 
şimendifer nizamnamesi yoktu, kömür nakli
yatı için altışar kilometrelik ufak ufak demir
yolları vardır, iktisat Bakanlığının emri altın
da idi. İnsan hayatını korumak için genel bir 
emiı* verdim. Bundan dolayı vali isterse re'sen 
verir, isterse idare heyetleri ile istişare ederek 
genel emir ısdar eder. Müfettişler şahsına ge
lince burada bir zaıfı telif vardır, bunu daire
leri emirli ve münasip organları ile teftiş eder, 
deriz. 

Binalara gelince: Muhtelif tarihlerde muh
telif Bakanlıklara mensup dairelerin vilâyet
lerde münasip olsun, olmasın türlü binalara 
yerleştiklerini görüyoruz. Ve bu binalara da 
lüzumsuz yere kira verildiğini de görüyoruz. 
Memlekette mesken buhranı varken mesken 
şeklindeki binaları resmî dairelerin işgal etti
ğini görüyoruz. Bütün bu ihtiyaçları ve imkân
ları, binaların durumlarını, daire kadrolarının 
hizmet hususiyetlerini gözden geçirmek duru
munda bulunan vali, elindeki imkânlara göre, 
mesuliyetini üzerine aldığı vilâyette bütün 
servislerin çalışmasını temin etmek üzere, bun
ların iskân durumlarını birleştirmesi için ken
dilerine yetki veriyoruz. Bu yetkiyi iyi kullan
makla mükelleftir, yetkiyi haiz o k h ^ halde 
kullanmamasından da mesuldür. 

BAŞKAN —. Akif Bey; müsaade buyuran. 
Arkadaşımız sarfınazar ediyor. 

özsan; yazılı teklifiniz var mı? 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Komisyon kendisi 

bu tashihi yapacağını söylemişti. 
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İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOÖAN 

(Kars) — Şu şekilde yazılırsa maksat hâsıl 
olur. «Bu denetleme ve teftiş Bakanlığa veya 
bunların...» buradaki «Bunların» yerine «Bu da
irelerin âmir ve memurlariyle...» diyelim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Şimdi burada 
denetleme ve teftiş işi Bakanlık müfettişlerine 
yaptırılacağına dair hüküm var. 

Valiyi teftiş etmekte olan İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerine, o vali hakkında tahkik ve tef
tiş yapıyorken, İm hükme dayanarak vali der
se ki ; size filân yerdeki işleri teftiş etmenizi 
emrediyorum. O vakit ne olacak? (Olmaz ol
maz sesleri) 

Olur efendim, orada tahkikat yapan mülkiye 
müfettişini başka . yeri teftişe memur eder. 
(Öyle şey olmaz sesleri)' 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
Kemal Bey Devlet tâ birindeki mütalâadan 

vazgeçtiniz mi?... 
AHMET KEMA LVARINCA (Gümüşane) — 

Hayır. 
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
9 tıcu maddedeki (Devletin) kelimesinin kal

dırılmasını teklif ederim. 
Gümüşane 

A. K. Varınca 

Yüksek Başkanığa 
Şifahen anlatmış olduğum sebeplerden ötürü 

dokuzuncu maddenin (B) fıkrasından sonra 
ayrı bir fıkra olarak aşağıdaki fıkranın konul
masını teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

Valiler, vilâyetleri halkının geçim durum
larını kolaylaştırmak, ekonomi seviyelerini yük
seltmek maksadiyle zirai, ticari, sınai tedbir
lere baş vururlar. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dokuzuncu maddenin (B) fıkrasına «Mü

dürlükler» sözünden sonra gelen «İle» kelimesi 
kaldırılarak «İl genel idare teşkilâtına» sözleri
nin ekenmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Yüksek Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin (D) fıkrasından as-
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kerlik şubeleri kelimesinin çıkarılma sır.', teklif' 
ve oya'konmasını rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soys'il 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen doku

zuncu maddenin (B) bendinin sonundaki «vere
bilir» kelimesinin «verirler» şeklinde yazılma
sını arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

Yüksek Başkanlığa 
9 neu maddenin (D) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde başlamasını Kamutayın tasvibine arze-
derim. 

«Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında be
lirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalır...» 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Kars Milletvekili 

Akif lyidoğaıı 

(Ahmet Kemal Varmea'rnn önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN —• Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Alınmamıştır. 

(Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 'nun önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

İYİDOĞAN (Kare) — 25 nci maddede var. 
(reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşımız salonda var mı? 
(Yok sesleri). 

Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Alın
mamıştır 

(Mahmut Nedim Gündüzalp'm önergesi tek
rar odundu). 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYlDOĞAN (Kars) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Almı
yanlar... Alınmıştır. 

(Emin Soysal'm önergesi tekrar okundu). 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim, bunu tak
ririmde arzetmiştim. Yukarda kabul ettiğimiz 

dördüncü maddenin son fıkrasına atıf yapacağız. 
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Eıııin Bey ısrar ediyor musu
nuz! 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Geri almıyorum. 
Askerlik şubelerinin teftişi valilere verilmelidir, 
bu, sivil iştir. 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al
ın ıyanlar... Alınmamıştır. 

(Kâzım Aydar İsparta'nın «verebilirle"» 
kelimesinin «verirler» şeklinde tadili hakkın
daki önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... -Almıyanlar... Alınmamıştır. 

(Komisyon Sözcüsü Akif îyidoğan'm 9 neu 
maddenin (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde baş
lamasına dair önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önerge Komisyonca tekiıf olu
nuyor. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır, maddeyi son şekliyle tekrar 
okutuyorum. 

II - Valilerin hukuki durumları görev ve 
yetkileri 

DOKUZUNCU MADDE — Vali, ilde Dev
letin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtasıdır. 

Bu sıfatla : 
A) Valiler, ilin genel idaresinden her baka

na karsı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, ba
kanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve 
talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında 
Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde 
bulunabilirler. 

B) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükler, il genel idare teşkilâtına ait bütün 
işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. 
Valilikler de illere ait işler için ilgili bakanlık 
veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle 
doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. An
cak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait 
işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza 
yetkisi verebilirler. 

C) Vali. kanun, tüzük, yönetmelik ve Hü
kümet kararlarının neşir ve ilânını ve uygulan
masını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve 
emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin ger
çekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri al
nı ıya yetkilidir. 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bun-
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ların yüklediği ödevleri yerine getirmek için 
valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilân 
ederler. 

D) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasın
da belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında ka
lan bütün Devlet daire, müessese ve işletmele
rini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye köy 
idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri 
denetler, teftiş eder. 

Bu denetleme ve teftişi bakanlık veya ge
nel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin 
âmir ve memurlariyle de yaptırabilir. 

E) İlin her yönden genel idare ve genel 
gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu
dur. 

F) Vali, ilde teşkilâtı veya görevli memu
ru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin 
görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir 
idare şube veya daire başkanından îstiyebilir. 
Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

G) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde 
çalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur 
ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel ge
tirmemek şartiyle ilin genel ve mahallî hizmet
lerine mütaallik işlerin görülmesini îstiyebilir. 
Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidir
ler. Vali, keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tüzel 
kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. 

Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsi
lini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde ya
pılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini 
sağlamak için tedbirler alır ve uygular. Lüzu
munda bu maksatla ilgili bakanlıklara ve ge
nel müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

1) Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu 
tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin 
yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, 
iyi halde tutulmasını değerlenmesini ve iyi hal
de idaresini sağhyacak tedbirlerin uygulanma
sını ilgililerden ister ve denetler. 

J ) 'îl, ilce, bucak merkezlerinde ve çevrele
rinde kiralı," kirasız binalarda vazife gören bü
tün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartla
rına ve Hazine menfaatına en uygun şekilde bir 
veya birkaç binada toplamak üzere gereken ted
birleri aldırır ve uygulanmasını denetler 

K) Vali Cumhuriyet Bayramında yapıla
cak resmî törenlerde başkanlık yapar ve teb
rikleri kabul eder. 
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BAŞKAN — Bu tashihlerle maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADÜE — 
A) Vali, adalet dairelerinde görülmekte 

olan işlerin geciktiğini haber aldığı vakit ge
cikme sebeplerini Cumhuriyet savcılarından ya
zılı olarak sorabilir, Cumhuriyet savcıları bu 
sebepleri vereceği cevapta açıklar. j 

Vali, alacağı cevaba göre mütalâasiyle bir
likte işi Adalet Bakanlığına yazar. 

Bakanlık, lâzımgelen incelemeyi yaparak 
kanuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye 
bilgi verir. I 

B) Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafaza
sını ve Cumhuriyet savcısiyle birlikte hükümlü j 
ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve de
netimi altında bulundurur. 

C) Valilerce talep vukuunda adlî sicile ge- ] 
çen kayıtların neticeleri Cumhuriyet savcıların
ca valilere verilir. \ 

D) îlin düzen ve güveni ile ilgili işlerde 
âmme dâvası açılıncaya kadar geçecek safhalar 
hakkında Cumhuriyet savcılarından yazılı ola
rak bilgi istiyebilir. Cumhuriyet savcıları gere
ken bilgileri vermekle ödevlidir. j 

•E) Vali, lüzumu halinde Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 156 ncı maddesinde yazılı 
yetkileri kullanmaları hususunda adlî kolluk 
üst ve altlarına emirler verebilir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
İYIDOĞAN (Kars) — Efendim, bu madde va- ' 
linin adalet teşkilâtı ile münasebetini tanzim 
eden maddedir. J 

Yalnız (A) fıkrasının sonunda (Bakanlık j 
lâzımaelen incelemeyi yaparak kanuni gereğini | 
ifa eder ve sonucunda valiye bilgi verir diye 
bir buçuk satırlık bir yazı var, tayyedeceğiz, 
efendim. j 

ABDULLAH YAYCIOÖLU (Maraş) — Vali 
niçin yazıyor, cevap alamıyacaksa 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Vali adalet dairelerin
de görülmekte olan işlerin geciktiğini haber al
dığı vakit gecikme sebeplerini Cumhuriyet Sav
cılarından yazılı olarak sorabilir, Cumhuriyet 
Savcıları bu sebepleri vereceği cevapta açıklar, 
diyoruz. Eğer vali Cumhuriyet Savcılarının ve
receği cevaba kaani olmazsa, onu kâfi bul
mazsa, kendi mütalâası ile birlikte işi Adalet 
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I Bakanlığına yazacaktır. Şimdi biz bu fıkrayı 

dercetmiştik ki ; Anayasanın 82 nci maddesine 
göre bir vatandaşın Adliye teşkilâtında işi sü
rüncemede kalır, ya icrada veyahut da mahke
mede ve iş sahibi de bir şikâyette bulunursa, 
vali bunları tetkik edecek, kanaat getirmediği 
noktada bunu Adalet Bakanlığına yazacaktır. El-
betteki Adalet Bakanı yaptıracağı tetkikatın 
sonucunu valiye de bildirecektir. Bu Anayasa
nın 82 nci maddesi hükmünce haddizatında mü-

| racaat sahibine de cevap verilebilsin içindir. 
82 nci maddenin istilzam ettiği hususun ica

bına bakmaya zaten Adalet Bakanlığı mecbur
dur. Vali de onun temsilcisidir. Binaenaleyh 
bu tebliğ ve tebellüğ kendiliğinden hâsıl de-

I m ektir. Bu iş için ayrıca bir hüküm koymak 
yani bir nevi bunu Adalet Bakanlığının valiye 
bildirmesi zaten bir emri tabiîdir. Mesele ken
diliğinden hâsıldır. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA EMİN HA

LİM ERGUN (Ankara) — Efendim, valilerin 
adalet daireleriyle olan münasebetini tanzim 
eden bu madde üzerinde Adalet Komisyonunuz 
çok ehemmiyetle durmuş ve uzun görüşmelerden 
sonra tesbit ettiği şekli mütalâasiyle birlikte 
İçişleri Komisyonuna arzetmiştir. Bunların 
mühim bir kısmı o komisyonca kabul edilmiş 
olmakla beraber bâzı noktalarda mütalâamızın 
haricinde ufak bir iki kısım tesbit edilmiş ol-

I duğu için Adalet Komisyonunuz adına bu mâ
ruzâtımı yapmayı muvafık gördüm. 

Hükümet tasarısının 12 nci maddesi, 11 nci 
i madde olarak tesbit edilmiştir. Bir maddeyi de 

Yüksek Heyetiniz tayyettiği için şimdi bu 10 ncıı 
madde oluyor. Bu maddenin birinci bendinde va
li işin geciktiğini haber alırsa bunu Cumhuriyet 
Savcısından sorar ve mütalâasiyle birlikte 
Adalet Bakanlığına gönderir, hükmü var. Bu
nun altında İçişleri Komisyonunda ilâve ettik
leri cümleyi şimdi sayın sözcü arkadaşım kal
dırdılar. Biz komisyonda bu fıkraya lüzum 
görmedik. Sebebi şu: Valinin, aldığı cevabın 
kâfi olup olmadığını takdir edecek bilgiye ne
reden sahip olacağı üzerinde arkadaşlar tered
düt ettiler. Anayasanın 82 nci maddesine göre 
valiye zaten iş sahiplerinin müracaat imkânı 
mevcut.Burada böyle bir hüküm olmasa dahi 
bu müracaatı önleyici hiçbir kaydı kanuni bu-

| Ummadığına göre esasen valiye müracaat im-
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kânı var. Ve vali, bu müracaatı isterse Cum
huriyet Savcısına da intikal ettirebilir. Hattâ, 
Cumhuriyet Savcısına intikal ettirmeden Ba
kanlığa da yazabilir. Bu itibarla buradaki hü
küm, şimdi aşağıdaki cümle de kalktıktan son
ra, lüzumsuz bir ifade olarak kalıyor, tş sa
hiplerinin savcıya müracaat etmek hakkı za
ten mevcuttur. Valiye de müracaat edebilirler. 
Vali bu müracaatlara karşı verilecek cevabı, 
malûmatı mahsusayı yine Cumhuriyet Savcı
sından alacağına göre ayrıca buraya böyle bir 
hükmün tesisini fazla görmekteyiz. 

Diğer bentlerdeki hükümler bizim tesbit et
tiğimiz seklin aynı olmuştur Yalnız (C) ben
dinde «Valilerce talep vukuunda Adlî sicile 
geçen kayıtların neticeleri Cumhuriyet savcı
larınca valilere verilir» Biz 5806 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun 19 ncu maddesindeki ifşa ve 
mahremiyeti muhafaza kaydının da konmasını 
istemiştik. Bu kayda içişleri Komisyonu lüzum 
görmemiş çıkarmış. 5806 sayılı Adlî Sicil Ka
nunu vardır. Bu kanunun 19 ncu maddesinde 
der ki, bu sicillerin mahremiyetine müddei 
umumiler - şimdiki ifade ile savcılar - dikkat 
eder. Orada bu mahremiyete dikkat vazifesi 
savcılara verilmiştir. Buraya bir hüküm koy
makla savcıların valilere bu sicil malûmatını 
vermesini mecburi kılıyoruz. Vatandaşın adlî 
sicili sribi mahrem olması lâzımgelen bir halde 
valiVrîn de avnı mahremivete riayet etmeleri 
ve diğer ilgili memurları da o mahremivete ri-
avot ettirmeleri lâzım ve zaruridir. Çünkü 5806 
savılı kanunda zaten siz bunu tesbit etmiş bu
lunmaktasınız. Ama orada savcılara vecibe 
olarak verdiğimiz bu hususu (Savcılarca valile
re bildirilir) kaydı karşısında valilere de teş
mil etmek lâzımdır. Onların da bu mahremiye
te dikkat etmesi lâzımdır. Valiler de bu mah
remivete dikkat etsinler. Verilmesin demiyo
ruz. Verilsin fakat nasıl ki savcılar bu mahre
miyete dikkat ediyorlarsa vali ve diğer ilgili 
memurlar da bunu şuna buna ifşa etmekten 
memnu olsunlar. Vatandaşın o hali şunun bu
nun ağzında dolaşmasın. Binaenaleyh Adalet 
Komisyonunun tesbit ettiği maddenin kabul 
edilmesini istirham ediyor ve bunun için de bir 
ön erere takdm ediyoruz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — tdare ile kaza; 
erkânı idare ve erkânı kaza ayrı ayrı şeylerdir. 
Bunları, Anyasamızm da bize ilham ettiğine gö-
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re, biri birinden üstün takatte tanımamıza im
kân yoktur. Bu madde bu esaslı kaideyi zirüze-
ber ediyor. Madde diyor ki, vali işin geciktiğini 
haber aldığı zaman yani birisi gelir ve valiye 
derse ki, benim mahkemede veya müddeiumu
milikteki işim gecikti; vali bunu müddeiumumi
ye soracaktır. Eğer bu hali bir vilâyette 1, 5, 
500, 5000 vatandaşın yapabileceğini zannetsek 
bu kaideye temayüle imkân vardır. Fakat bir 
vilâyette 50 bin kişi kalkar ve valiye gelirse, 
ki, tamamen mümkündür, çünkü birçok, kendi
ni haklı zanneden insanlar daima kendilerini 
haklı zannetmekte ısrar ederler. Haksızlığa mâ
ruz kaldığını zannederek valiye müracaat ederse va
li; bir vatandaşın müracaatını diğer vatandaşın mü
racaatına tercihe muktedir olmadığına göre ni
hayet kendilerine müracaat eden böyle beş bin, 
on bin kişi için sual soracak olursa, müddeiumu
minin de ömrü bunlara cevap vermekle geçe
cektir. 

Valinin haber aldığı işleri müddeiumumiden 
sormaktan daha mühim işleri vardır, vilâyette. 
Esasen Anayasanın verdiği haklara göre vatan
daş bizzat müddeiumumiyeye müracaat etm^k 
hakkından mahrum mudur, niçin araya valiyi 
koymak lüzumunu hissediyoruz? Bu takdirde 
valinin Anayasa hilâfına olarak adliye üzerinde 
otoritesini kabule temayül var demektir, buna 
Anayasa müsaade etmez. (Var sesleri) 

BAŞKAN — tşin kestirmesi bakımından sü
kût evlâdır. 

SEDAD PEK (Devamla) — Tekrar edeyim; 
valiye, müddeiumumiye, bu iş nasıl oldu gibi. 
mâkul tarzda bir sual soracağını kabul etsek, 
buna bir şey diyemem. Fakat, valinin de bir in
san olduğunu, günün birinde müddeiumumiye 
kızacağını, ağır ceza reisine öfkeleneceğini de 
nazara almamız lâzımdır. Binaenaleyh, bu koy
duğumuz kayıt, valinin, adalet otoritesine mut
laka hâkim olacağını kabul etmemiz demektir. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

Efendim; iyi olup olmadığını reyinizle iz
har edersiniz. Ben sizleri dinledim. Siz de ta
hammül gösterip beni dinleyin. Söz söylemek is-
tiyen varsa kürsüye gelir, bana cevap verir. 

Arkadaşlar; bu tarzda, valilerin hisli ve si
nirli olduğunu kabul edersek, mutlak otoritenin 
de daima istibdat yarattığını göz önüne almak 
lâzımdır. Eğer vali kendisine verilen bu kırıntı 
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gibi görülen salâhiyetleri kullanarak yarın hâ
kimi, öbür gün müddeiumumiyi yıldıracak olur
sa onun önüne geçecek bir mania bulmak çok 
güç olur. Onun için kuvvetleri mütevazin tut
mak lâzımdır. Vakıa bir otoritenin mutlak bir 
elde tutulmamağında fayda vardır, tezi de kabi
li müdafaadır, o ayrı bir bahis. Fakat eğer va
li ağır cezayı, müstantiği eline alırsa ve seni 
vekâlete yazarım diye tehdit ederse artık orada 
ne demokrasi kalır ne salâhiyet.... Binaenaleyh 
onun kuvvetiyle muvazene temin edecek bir 
kuvveti bir adalet kuvvetini herşeyin fevkmda 
tutarak ne valiyi adalet otoritesine teslim etmek 
ve ne de adaleti onun emrine vermek caiz ol
maz, muvazene temin etmek zaruridir ve lâzım
dır. 

İşler nasıl gecikir, niçin gecikir. Bunu her
kesin bilmesi kaJbil değildir. Âdi bir kız kaçır
ma vakasının 8 şahidi vardır. Vakanın bir şahi
di ertesi gün silâh altına alınmış Malatya'ya 
gönderilmiştir. Kızı kaçırılan adam valiye, sav
cıya müracaat edip durmaktadır. Vali savcıya 
adaletin niye yerine getirilmediğini sorar durur. 
Savcı da rüyete müstenit şahitlerden birisi 
Malatya'dadır derse valinin bunu yazması sav
cının cevap vermesi birçok vakitlerini alacak
tır, bu vakte yazık değil mi? Buna cevap ver
meye yazık değil mi ? İş sahibi, bilhassa bizim 
memlekette iki saat işi geçikse, bunu gayrikabili 
tahammül farzedecektir. Mütemadiyen valiye 
gelecektir; vali işini gücünü bırakıp müddei umu
miye yazacak, müddei umuminin ömrü valiye 
cevap vermekle geçecektir. 

Sonra işlerin içerisinde basit zabıta vakaları 
olmıyabilir. Adalet Komisyonu sözcüsünün de 
işaret ettiği gibi vatandaşın mahremiyetine taal
lûk eden şeyler de bulunabilir. Böyle, mutlak 
bir sorma yetkisi tanırsak bu, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa da mugayirdir, adalet mekanizması
nın otoritenin tazyiki karşısında da kalmasına 
da yol açar. Binaenaleyh bence bu soru keyfiye 
tinin iler tutar yeri yoktur. Çünkü maddenin 
yazılışı esasen bu işi gayet tehlikeli bir hale ge
tirmiştir. İşlerin geciktiğini haber aldığı zaman 
tâbiri mutlaktır, haber aldım diyecek. Canı iste
diği zaman arzettiğim gibi Ağır. Ceza Reisini, 
müddeiumumiyi sorguya çekecektir. Demin söz 
almadan arkadaşlarla temas ettiğim zaman de • 
diler ki bâzı hâkimler yerine geç geliyor, hukuku 
ıbâd zayi oluyor. Peki ama yerine geç gelen Vali 
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yok mudur? O zaman da Ağır Ceza Reisi mi 
sorsun niçin geç geldiğini 

Rica ederim, teşkilâtı esasiye ayırmıştır bun
ları. Bunlar ayrı ayrı takatlardır, ayrı ayrı kuv
vetlerdir. Bunların birini diğerine iltisaklandı-
rırsak daima mazarrat vardır, tehlike vardır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Efendim, bu maddenin 
hükmü bugün yürümekte olan kanunda da mev
cuttur. Ondan evvelki kanunlarda da mevcuttur. 
Aynı hüküm Türkiyemizde 80 - 90 senedir işle
mektedir ve hiçbir veçhile bunun kötüye kullanıl
dığı ve adalet teşkilâtı üzerine baskı yapıldığı 
mânasına hiçbir vakit alınmamıştır, zaten mad
dedeki kayıtlar buna müsait değildir. 

Arkadaşlar, bilhassa son zamanlarda bu Millî 
Korunma Kanununun hükümlerinin tatbikatın
da, ki seri usulü muhakemeye tâbidir, dâva ile 
ilgili unlar, çimentolar, şekerler, emanet odala
rında beklemekten taş kesildi. Bir işin adliyede 
türlü hallerle gecikmeye mâruz kalması ihtimali 
vardır. Ve bundan dolayı da vatandaşın, Devleti 
temsil eden valiye müracaat ettiği vâkıdır. Bu 
müracaatı tatmin etmesi Anayasa bakımından 
elzemdir. 

Oeçikmenin sebebi, burada bilhassa Sedad 
Pek arkadaşıma cevap vermek isterim. Bence her 
mahkemenin bir iş kabiliyeti vardır. Her mahke
menin bir yılda baktığı işlerin vasati hacmi 
malûmdur. 

Arkadaşlar, bir vilâyette 50 bin dâvanın bir 
anda valiye müracaat ederek, işlerimiz sürünce
mededir diye şikâyet edilmesini farzetmek müba-
leganın şah eseri değil midir. 

Arkadaşlar biz, Cumhuriyet valisinin satrap 
olmasını istemedik.. Bunlar, maksadımızın hari
cindedir, Anayasanın 82 nci maddesine aykırı 
olmıyan bu fıkranın kabulünde ısrar ediyoruz 
Çünkü idarede vahdet doğuracağı gibi vatan
daşı, Devletin her şubesinden memnun kıla
caktır. 

Adlı sicillerin mahremiyetine gelince; ar
kadaşlar, bu getirdiğimiz kanun bir organik 
kanundur. Burada gösterilen teşkilât ve o teşki
lâta verilen vazife ve yetkilere mütedairdir. 
Esasen Devletin her şubesine bu birçok hiz
met ve Teşkilât kanunlarında vardır. Burada 
valiye adlî sicil istemek yetkisi veriyoruz. Bu 
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yetkiyi verirken adlî sicile ait kendi kanu
nunda yazılı mahremiyet ve saireye ait ne gibi 
vecibeler varsa o vecibeler de elbette beraber 
olarak verilir. Vali mahrem adlî sicili ifşa ede
mez, ederse suç teşkil eder hem ceza görür hem 
de o dâva ile alâkalıya tazminat ödemekle mü
kellef tutulur. Esas itibariyle Adalet Komis
yonu ile maksadımız birdir. Fakat organik ba
kımdan onunla ilgili bütün kanunlardaki ka
yıtları tekrar buraya dercedelim mi? Meselâ 
vali, Hıfzıssıhha Kanununu da tatbikle mükellef
tir. Binaenaleyh buraya vali Hıfzıssıhha Ka
nunu tatbik ile mükelleftir diye bir madde ko
yalım mı? Yoksa o kanunun tatbikatında vali
ye bir ölçü vermekle mi iktifa edelim? 

Arkadaşını ısrar eder ve Yüksek Heyetiniz 
de kabul ederse buraya koyalım fakat tensip 
etmezse şunu arzedeyim ki, Cumhuriyet Savcı
sı için mahremiyete riayet mükellefiyeti hük
mü o vazifenin valiye teşmili halinde vali için 
de muteberdir. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, (B) 
fıkrasında «Vali, ceza ve tevkif evlerinin muha
fazasını ve Cumhuriyet Savcısiyle birlikte hü
kümlü ve tutukların sağık şartlarını gözetim ve 
denetimi altında bulundurur.» denmektedir. 
Cumhuriyet Savcısı denetleme için vali ile bir
likte gitmeyi kabul etmezse yapılacak mua
mele ne olacaktır? izahını rica ediyorum. 

İÇÎŞLERÎ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Canım efendim, bu iş esasen Adalet 
Komisyoniyle birlikte komisyonumuz tarafından 
mutabakatla hazırlanmış ve getirilmiştir. Bir 
vali bir hastaneye teftiş için giderken sıhhiye 
müdürünü de beraberinde alır, bu işle sıhhiye 
müdürü alâkadardır, vazifedardır, beraber gi
der, vali alacağı notları ona söyler, o da nok
sanları ıslah eder. Bir mektebi teftişe gider
ken maarif müdürünü yanma alır, beraber gi
der. Cumhuriyet Savcısı da ceza evleri üzerin
de birinci derecede mesul ve idaresiyle mükel
lef olan adamdır... 

Size ufak bir misal arzedeyim: Şahsan vali
likte bulunduğum zaman mûtadım idi, gerek 
millî bayramlarda, gerek dinî bayramlar
da hapishaneleri ziyaret ederdim. Hapishaneler
de cemi cümle akrabası namına bayramlarını 
kutlar, sigara, şeker dağıtırdım. Bu sırada da 
müddei umumiyi yanıma alırdım ki, ıslahı 
icabeden bir husus görürsek düzeltelim diye, Has-

1949 Û : 1 
tanelere gittiğim zamanda sıhhiye müdürünü 
yanıma alırdım ki, maksadım düzeltilmesi ica
beden bir nokta gördüğümüz zaman buna imkân 
vermekti. (Ya gitmezse sesleri) 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
Akif Eyidoğan arkadaşımız bu madde hakkın
da iki defa söz aldılar. İlk kürsüye geldikleri 
zaman bu müdahaleyi mucip göstermek için va
liler Bakanların temsilcisidir, dediler. Binaen
aleyh mümessili olduğuna göre Adalet Bakanlı
ğının yapabileceğini valinin yapmaya kadir ol
duğunu ifade ettiler. 

İkinci defasında; müdahalenin 90 sene evvel 
kabul edilmiş bir kanunla verildiğini söylediler. 
90 sene evvel kabul edilmiş bir hükümle bu sa
lâhiyet verildiğine göre bu salâhiyetin kabili
yeti tatbikiyesi olmadığını kabul etmek lâzım
dır. Çjinki malûmatı tahtında bulunan valinin 
sorusunu istilzam eden hâdiseler çok nadirdir. 
Fakat böyle bir hüküm bu kanunla vazedildiği 
takdirde, Sedad Pek arkadaşımızın tebarüz et
tirdiği veçhile, şikâyetnameler çoğalacak. Vali 
esasen idare işlerini müşkülâtla görmektedir; 
bunu her gün müşahede etmekteyiz. Bir de dâ
valar hakkında soru yormaya kıyam edecekse 
valinin meşgalesi büyük bir mikyasta çoğala
caktır. Sonra bir dâva hakkında vâki olan sual 
üzerine bütün mahkeme kalemi seferber hale 
gelecek dosyayı tetkik edecek ve sekiz seneden 
beri derdesti tetkik olan bir dâvaya ait bir dos
ya ise, bunun bir hulâsasını yapacak ve cevap 
verecek. Esasen mahkemeler Adalet Bakanlığı 
müfettişlerinin teftişi yüzünden senede iki ay 
meşguldürler. Binaenaleyh mahkemelere ve va
liye böyle bii' külfeti tahmil etmek yerinde de
ğildir. 

Valiye hakikaten büyük salâhiyetler veri
yoruz, onları siyasî mümessil yapıyoruz. Vali 
idari işleri lâyikıyle yapsın, adalete ait olan iş
leri de Adalet Bakanlığının organları görsün. 
Bu hususun temini için bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü dilerim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 
efendim; valilerde hiç akıl yok mu? Beş, on ki
şi geldiği zaman, benimle alâkası yok, git ad
liye ile işini gör, diyemez mi? 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ya öfkesi varsa? 
Dr. SAİM ALI DlLEMRE (Devamla) — 

Hakikaten valinin karışması icabeden bir şey 
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olursa, karışmasın mı? Binaenaleyh vali de akıl 
yok mu? Önüne gelen her adamın işine mi ba
kacak? îşi merciine bırakır, kabul etmez. 

Bütün mesele nerededir biliyor musunuz? 
Vali Devletin mümessili olur mu, olamaz mı? 
îş oraya gider. Fakat Devlet neye nedir? Bunu 
kimse tarif edemedi. 

Devlet neye denir 1: 
Bir memleket nizamının; Hükümetin değiş

mesi ile değişmiyen kısmına denir o da, Anaya
sa, yani statü. Binaenaleyh, Anayasada bunlar 
için iki tane madde vardır. O hüküm onları ko
rur. Devletin mümessili olan vali, vilâyeti için
deki işlere karışaınıyacak mı? 

Akif Bey burada gayet güzel ifade ettiler; 
Devletin bütün ekonomik, zirai, ticari işlerinin 
mümessilidir, temasları yapacaktır, işte Dev
letin mümesilidir. Dahası var mı? Bu, statüye 
dayanır.. Statü nedir bizim Anayasamız. Hâ
kimler birşey yaparsa vali buna karışmıyacak 
mı? Eltekrarü ahsen. Fazla söylemiyeceğim. 

Efendim, valinin kafası yok mu? Elbette o 
da düşünecek, işleri düzenliyecektir. Yoksa, işi
ni gücünü bırakıp da saçma sapan müracaat
larla mı meşgul olacak? Böyle vali olmaz efen
dim. 

Böyle saçma sapan bir vali koyduğunuz za
man, onun yapacağından biz mesulüz, burada 
biz varız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Çankırı Milletvekili 

Dr. Akif Arkan 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Yeterlik öner
gesi aleyhinde.söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Ama, bunun dışma 
çıkmamaya, Divanı Riyasette bulunan bir arka
daşımız olmanız itibariyle, en çok siz dikkat 
edeceksiniz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — önergenin aley
hinde konuşacağım, başka türlü söz almak im
kânı yoktur. 

Bu önergenin eleyhindeyim, çünkü iş fev
kalâde mühimdir. Bütün arkadaşlarımı temin 
ederim ki, bu iş lâyık olduğu şekilde henüz te
nevvür etmiş değildir. 
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Yeterlik aleyhindeyim, yalnız az çok yeter

liğe itiraz ederken ilâve edeyim ki, Komisyon 
Sözcüsü daha ziyade benim temas ettiğim nokta
lara cevap vermedi. Sıhhat kanunlarını tasdik 
ederken elbette vali §öyle böyle yapacaktır. 
Sıhhat kanunlariyle vali alâkalanıyorsa düzen-
liyeceği şey âmme işidir.. Bir iki üç beş kişinin 
işi değildir. Halbuki valiye verdiğimiz bu ad
liyeden soruşturma salâhiyetiyle vali Ahmed' 
in, Mehmed'in şahsi işini soracaktır. Arada 
azîm fark vardır. Binaenaleyh, bu noktadan 
yeterlik aleyhindeyim. 

SAİM ALI DlLEMRE (Rize) — Kolera çı
karsa âmme işi değil midir? Ne fark vardır? 

SEDAT PEK (Devamla) — Ben de öyle söy
ledim. Âmme işidir. Kolera, kızamık çıkarsa 
nizamnameleri tatbik etmek âmme işidir. Ak
sine almayın. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde. 
SEDAD PEK (Devamla) — Yeterlik aley

hindeyim, tamamen aleyhindeyim. Bu nokta 
tavazzuh etmedi efendim. (Reye reye sesleri) 

Efendim, Sayın Dilemre ya dinlemedi, ya 
ben' anlatamadım. Âmme işi görecektir, fakat 
bu sual mekanizmasında vaziyet şahsidir. Yüz 
binlerce insan sual soracaktır. Valinin hakkı 
vardır, istediğine cevap verir, istemediğine ver
mez denemez; böyle şey olmaz. Vali her vatan
daşın müracaatına cevap vermek mecburiye
tindedir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeterlik 
kabul olundu. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu madde olarak Adalet Komisyonu

nun tesbit ettiği 12 nci maddenin oya sunul
masını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu adına 
Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN — Nerde o madde. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 

HALIM ERGUN (Ankara) — 19 ncu sayfada. 
BAŞKAN — Ne ise, o zaman. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu madenin (A) bendinin çıkarılması

nı teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

I Sedad Pek 
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Yüksek Başkanlığa 

10 ncu maddenin A fıkrasının sonundaki 
(Bakanlık lâzımgelen incelemeyi yaparak ka
nuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye 
bilgi verir.) Fıkrasının tayyını teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Akif Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
İzah ettiğim sebeplerden dolayı onuncu 

maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

SEDA!) PEK (Kocaeli) — Reis Bey, zan
nediyorum ki mevzu mühimdir. Adalet Baka
nını dinliydim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Adalet Bakanı muta
bıktır. Hükümetin metniyle mutabıkız. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı! 
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞiRGiL 

(Zonguldak) — Efendim, Adalet Bakanı en
cümenin teklif ettiği, şimdi tayyını teklif etti
ği son fıkranın tayyı şekliyle mutabık olduğu
nu bildirmiştir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Adalet Bakanı 
burada yok, gelsin noktai nazarını bildirsin. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet hazırdır. 
İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile görüşerek bu 
sözü söylemektedir. 

BAŞKAN — Emin Halim Bey teklif ettiği
niz maddenin oktulmasına lüzum görüyor mu
sunuz ? 

EMİN HALİ MERGUN (Ankara) — On 
dokuzuncu sayfadaki Adalet Komisyonu rapo
ru arasında yazılmıştır, madde oradadır. 

BAŞKAN — Noktai nazar olarak Adalet 
Komisyonu Sözcüsü bahsetti. Mahiyeti bütün 
arkadaşlarca anlaşıldı. Arkadaşlar, Adalet 
Komisyonu noktai nazarını takdir ve idrakten 
âciz değildir. 

Şimdi Emin Halim Ergun'un önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Emin Halim Ergun'un önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in önerge
si tekrar okundu) 

I BAŞKAN — önergeyi nazara alanlar.. Al
mıyanlar.. Nazara alınmamıştır. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato 'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi Yüksek Oyunuza su
nuyorum. Nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve Kars Millet

vekili Akif Eyidoğan'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bunun tayyını komisyon teklif 

ediyor, Hükümet de mutabıktır. 
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Dikkate 

alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmış ve fıkra 
tayyedilmiştir. Bu tayyolunan fıkra haricinde 
maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — A) Vali, il sınır-
. l an içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk 

kuvvet ve teşkilâtının âmiridir. Suç işlenme
sini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak 
için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Dev
letin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam 

I eder, bu teşkilât âmir ve memurları vali ta
rafından verilen emirleri derhal yerine getir
mekle yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini 
ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, 
yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve 
yürütür. 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, 
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik 
emniyetin kamu esenliğinin sağlanması ve ön
leyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevle
rindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır. Bu hususta alman ve ilân olunan 
karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

Ç) Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve 
diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 
üstlerinin il içine münhasır olmak üzre geçici 
veya sürekli olarak vali tarafından yerleri de
ğiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. 

D) Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle 
bastırılamıyacak olağanüstü ve ani hâdiselerin 
cereyanı karşısında kalırsa en yakın askerî «Ka-

I ra, deniz, hava» kuvvetleri komutanlarına müm-

21 — 



B : 98 1 .6. 
kün olan en seri vasıtalarla müracaat ederek 
yardım ister ve bunu yazı ile de teyit eder. Bu 
talep derhal yerine getirilir. 

E) Devlete, özel idareye, belediye ve köy
lere ait olan veya bunlara bağlı bulunann veya 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören 
daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından işletilen malî, ticari, 
sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambar
lar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisi-
yen, işçi gibi personel bulunduran yerler Dev
let ve memleket emniyet ve asayişi ve iş haya
tının düzenlenmesi bakımından valinin göze
tim ve denetimi altındadırlar. 

Duralarda bulunan ve çalışanların kimlik 
ve nitelikleri hakkında valiler bu yerlerden bilgi 
istiyebilirler. İstenilen bilgiler hemen verilir. 

F) Valiler, halkın askerlik muameleleri 
hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine ya
zarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde as
kerlik şubelerinin bağlı bulunduğu bölge, tümen 
veya korkomutanlıklarma ve Millî Savunma 
Bakanlığına müracaat ederler. Bu makamlar 
tarafından lâzımgelen soruşturma yapılarak ka
nuni gereği ifa edilir ve sonucundan valilere 
bilgi verilir. 

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

ON İKİNCİ MADDE — Devletler genel ve 
özel hukuku hükümlerine ve ikamet, seyahat, 
konsolosluk, ticaret ve seyrisefain mukavelele
rine göre yabancıların hukuki durumlarını ve 
deniz, kara ve hava ticaretlerini ilgilendiren iş
lerde konsolosluklarla muhabre ve bunların 
müracaat ve ziyaretlerini kabul eder. 

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

I I I - Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vali, bakanlıklar 

(Adlî ve askerî daireler hariç) ve tüzel kişiliği 
haiz genel müdürlüklerin il teşkilâtında çalışan 
bütün memur ve müstahdemlerinin en büyük 
âmiridir. 

Bu sıfatla : 
A) Memur ve müstahdemlerin çalışmalarına 

nezaret eder; 
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B) Teşkilâtın işlemesini denetler; 
C) Uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar 

aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha 
ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu 
hükümlerine göre teklif ve taleplerde buluna
bilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve tale
bini inceliyerek bir karara bağlamaya mecbur
du?. 

Valüerce re'sen verilen uyarma ve kınama ce
zaları kesindir. Bunlar aleyhine idari ve adlî ka
zaya müracaat olunamaz. Uyarma ve kınama ce
zaları tebliğ tarihinden; aylıktan kesme cezası ke
sinleştiği tarihten itibaren sicile geçer. 

Ç) Tâyinleri merkeze ait il memurlarının 
yıllık mezuniyetleri valiliğin işarı üzerine men
sup oldukları bakanlık veya tüzel kişiliği haiz ge
nel müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele hal
lerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verüir 
ve ilgili makamlara bildirilir. 

D) Valiler, emir ve denetimi altında bulu
nan teşkilâtın aldığı kararla yaptığı muameleler
den şikâyet edenlerin müracaatlarını tetkik eder; 
memurun haksız veya kanunsuz muamelelerini 
görürse hakkında kanuni muameleye baş vurur., 

inceleme neticesinde vardığı sonuca göre ala
cağı kararı derhal tatbik ettirir ve ilgiliye bildi
rir. 

IÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYlDOĞAN (Kars) Burada 4 ncü maddeye bir 
atıf yapacağız. 

BAŞKAN — Nedir?. 
AKlF EYlDOĞAN (Kars) — Efendim bi

rinci satırda (Vali, Bakanlıklar) kelimelerinden 
sonra bir kere açılacak ve (4 ncü maddenin son 
fıkrasında belirtildiği gibi) denecektir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeye yapılan bu atıf 
ibresinin ilâvesiyle 13 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Memurlar hak
kındaki ihbar ve şikâyetler garaz veya mücerret 
hakaret için uydurma ve bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve tahkikatın tâbi olduğu kanuni mu
amele mucibince neticesi de sabit olmadığı takdir
de vali, Ceza-Muhakemeleri Usulü Kanununun 
148 nci maddesine göre isnatta bulunanlar hak
kında âmme dâvasının açılmasını mahallî Cum
huriyet savcılığından istiyebilir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen?. Toktur. Maddeyi ' 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Valiler, birkaç ile 
şâmil memuriyetlerin kendi illerindeki işlerini de 
gözetim ve denetimine yetkilidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Valiler, denetle
meleri sırasında iş başında kalmalarında mahzur 
gördükleri bütün memur ve müstahdemlere 
(Özel idare, belediye, köy idareleri ve müessesele
ri memur ve müstahdemleri dâhil) sorumluluğu 
altında işten el çekt irebilirler, ve hizmetin ak
samaması için gereken tedbirleri aldırırlar. Bu 
takdirde işi gerekçesiyle ait olduğu makama der
hal bildirirler. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, sual şeklinde arzedeyim : Bu maddeye 
(Dördüncü maddenin ikinci fıkrası hükmü müs
tesnadır) kaydının konmasında komisyon fay
da görmez mi? Hepsinde istisna ediyoruz, bu
rada da edelim. 

ÎÇÎSLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Efendim; buyurdukları 
hâsıldır. Dördüncü maddede istisna ettik. Bun
dan evvel kabul ettiğimiz 13 ncü maddede pa
rantez içinde dördüncü maddenin son fıkrasın
da belirtilen) kaydını koyduk. Bunun hangi sa
haya şâmil olacağı anlaşılmıştır. Vali denetimi
nin her sahaya şâmil olacağı artık tayyün t tti. 
Şimdi bu denetim sırsmda şuna, buna el çek
tirir ve saire diyoruz. Maksat hâsıldır. 

EMÎN HALÎM ERCRTN (Ankara) — Israr 
etmiyorum. 

Dr. HÎKMET FIRAT (Malatya) — Arka
daşlar, vakit geçmiştir. Ama sizi zaruri rahat
sız edeceğim. 

Bu madde, âmir ve memur diye bütün Dev
lete ait olan ve idarei hususiye ve belediye teş
kilâtını ve müesseselerini de ilgilendirerek işten 
el çektirmeyi teklif ediyor. Şurasını müsaade
nizle şöyle tarif edeyim; düpedüz gidiyor luk, 
ne güzel gidiyorduk. Çünkü bu kanunu, yalnız, 
asıl benim anladığıma göre, şöyle tarif edebili
riz; Vilâyetin umumi hizmetlerini valide top-
lıyan bir kanun. Yani vilâyetler umumi idaresi
ni ele alan bir kanundur îller Kanunu dij^e ad
landırdık. Fakat arkadaşlar, yalnız vilâyetlerin I 
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I umumi hizmetleri arasında hususi hizmetleri de 
I vardır, ki, mahallî hizmetler diyoruz. Mahallî 

hizmetlerin mahallî hususiyetleri vardır. Bina
enaleyh vilâyetin hususi hizmetleri içinde doğ-

I nidan doğruya idare edilen zümre var, hasseten 
belediye ve köy hizmetleri var. Bunların ayrı 
ayrı kanunlarla çizilmiş kendi yetki ve çerçeve
leri var. Tebdili komisyonlara gelmiş, yakında 
heyeti umumiyeye gelecek kanunlar var ama, 
onları biz burada kabul eder imiyiz etmez miyiz 
diye kale almıyacağız. Bugün yaşıyan kanun 
hükümlerine göre bu kanunu adapte etmek lâ
zımdır. Bu kanun hükmü, vilâyetin umumi ida
resi olduğuna göre muhtelif maddelerde, bakan
lıkları, tüzel kişilikleri haiz umum müdürlükle
rin işlerini yaparlar, güzel hiçbir diyeceğimiz 
yok ama belediyeler için 10 ncu maddenin D 
fıkrasında belediye, köy idareleri ile bunlara 
bağlı müesseseleri teftiş eder diyor yine ayın 
maddenin bir fıkrasında da belediye binalarının 
korunması, muhafaza edilmesini ister, denetle 
diyor. 

Yine bir yerinde belediye işlerinde çalışan 
kimselerin kimlikleri hakkında yapacakları 
şeyler vardır. Vali Devletin umumi mümessili 
olduğuna göre, bütün bakanlıkların mümessili 
olduğuna göre, elbette ki, vilâyet teşkilatında
ki daireleri murakabe ve teftiş etmesi kadar ta
biî bir şey olamaz. Eldeki kanun bugünkü ihti
yaçlara asla cevap vermiyen 1580 sayılı Beledi
ye Kanununun burada didiklenm esine lüzum 
görmüyorum. Sizi fazla rahatsız etmiyeyim. Bu 
kükümler bugünkü zihniyetimizle tabantabana 
zıttır. 

Yüksek müsaadenize sığınarak bir teklifi 
kanuni yapmış bulunuyoruz. Ama, Bugünkü 
zihniyete uymayan bir tasarıyı huzurunuza 
getirdiği için kendilerini tenkit etmek isterim. 
Bu vaziyette bizim teklifimiz bir tadil önergesi 
mahiyetindedir. Bugünkü vaziyete göre Bele
diye Kanunu, kendi memurlarını, kendi kanu
nunun hususiyetine göre tâyin eder. cezalan
dırır. veya işten el çektirir.. Bu formalite mev
cut iken, şimdiye kadar böyle yürürken, bu ka
nunu bırakıp diğer bir kanunla bu işleri yü
rütmeye çalışmak ayağı sürçütür. Bir vesayeti 
idarenin Nihayet bir zamanı vardır. Bir çocuk 
da vesayet altındadır. Fakat, Medeni Kanun 
buna bir zaman tâyin etmiştir, 18 yaşında reşit 
olur der. 
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Arkadaşlar, İstanbul Belediyesi tam 96 sene- 1 

dir. vesayet altındadır. Henüz daha reşit ol
mamıştır. Eğer hukuki mevzuatta bu kadar 
zamanda reşit olunuyorsa, bu bir istisna olsun. 
84 senedir Anadolu'daki belediyelerin rüştü de 
vilâyetlerin himayesi altındadır, çok teşekkür 
ederiz ki, onların irşadı ile bu belediyelerde 
yetişmiş bir vaziyete gelmişlerdir ve kendi 
rüştlerini ispat etmişlerdir. 

Şimdi artık bu safhaları kapamak ve otono
miye gitmek istiyorlar. Otonomi tam demakra-
si demektir. Eğer mahallî idareler otonomiye 
karışmazsa ne demokrasi isler ne de halk idare
si işler. Belediyeler istibdadın en kötü zama
nında seçimin ne demek olduğunu, mahallî işle
rin kimlerin görebileceğini tâyin ve tavsif ede-
rekten; muhtelif sıkıntılar ve ıstıraplar çeke
rek bugünkü hale gelmiştir. Belediye Kanunu
nun geçirmiş olduğu safhalara geçip sizi yor
mak istemem. 1580 sayılı Kanun Cumhuriyet 
devrine nasip olmuştur. Ilükümetin demokra
tik hayata uygun olaraktan belediyenin Gelir 
Kanunu ve onun otonomisini tanıması, ona tak
dir hakkı vermesi memleket çocuklarına itima
dın bir vesikasıdır. Fakat îller İdare Kanunu 
ile 1580 sayılı Kanun hâlâ eski vaziyette hük
münü ifa ediyor. Aradaki bu tezatları hiç mü
nasebet yokken burada da valiye yetki verip 
mevcut olan şu kanunları da tamamiyle demok
ratik bir bünye olan şu müesseseyi hırpalamış 
oluyoruz. Bunu niçin yapıyoruz, bu müessese 
öyle bir binadır ki, harcı yalnız milletin oyu 
ile yuğnrulmuştur. 

Harcı milletin oyu ile yuğrulan bir binaya 
hürmetsiz girilemez. Oraya hürmet etmek lâ
zımdır. Vesayet namı altında idari müdahaleyi 
kabul etmem. Evvelce de arzetmiştim, idari 
müdahaleleri kaldıracak vesayet irşadat mahi
yetindedir. Hükümetin elbetteki bütün daire
leri murakabe ve teftişi nihayet bu bakımdan
dır. Mahallî teşekküllerden hususi idarelerin 
özel kanunu Komisyonlardan geçmiştir. Gel
diği zaman üzerinde tartışabiliriz. Fakat 
bugün yaşıyan kanunlara göre valinin tamamen 
idaresindedir, vali idarei hususiye memurları
nı işten el çektirebilir; buna diyecek yoktur. 
Fakat mesele zihniyet meselesidir. Köylerde de 
Köy Kanununa göre müdahale imkânı vardır. 
Zihniyetime uygun değildir. 

Ama belediyede hakkı yoktur. Belediye I 
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kanunları ve ona bağlı bulunan Memur ve Müs
tahdemler Nizamnamesi der ki belediye memur
ları şu şekilde seçilir; belediye memurlarını be
lediye reisi seçer, arar, bulur, tavzif eder, fa
kat hiçbir vakit ö tavzif etmiş değildir, netice 
itibariyle belediye meclisine arzeder, belediye 
meclisi tasdik ettikten sonradır ki, o memur 
memurdur. 

Binaenaleyh ondan sonraki işten el çektir
me ve cezalandırma hüküm ve usulleri ve for
maliteleri de bu tâyin formalitelerine mütena
zır olmak iktiza eder. Burada vilâyetin bir 
müdahalesini görüyorum ki, mevzuata aykırı
dır. Millî nişlerimizle, halkımızın temsil hakkı 
ve demokrasi sistemiyle bunu muvafık bulmuyo
rum. Bu itibarla bir takrir veriyorum. Eğer 
sizi ikna edebildimse; şunu arzederim ki, bele
diyelerde belediye memur ve müstahdemlerini 
valiler işten el çektirmesin 18 nci madde hük
müne göre vilâyetlerin teftiş bölgesi haricinde 
kalan, nasıl ki, askerî ve adlî işler varsa, oraya 
bir kelime ilâvesi ile «ve belediyeler» dendiği 
takdirde maksat hâsıl olur. Çünkü belediye 
memur ve müstahdemlerine işten el çektirmek 
için belediye müessesesine emir verir, şu işi 
tahkik et ve neticeyi bana bildir, der. Bele
diye de tahkik eder, eğer memur suçlu ise ce
zasını verir ve valiye de neticeyi arzeder. Bunu 
kabul ederim, normal yoldur. Fakat hiç sor-
maden, halkın temsilcisi olan belediye meclisi
nin tâyin etmiş olduğu memuru tutar da vali 
atarsa bu, doğrudan doğruya demokrasi reji
mine de aykırı clur ve halk hissiyatını incitir. Bu 
bakımdan bir de takrir takdim ediyorum. Ka
naatlerinize uygun telâkki ederseniz kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Efendim; eğer belediye 
memurları, yani belediye bütçelerinden maaş 
alan memurlar kamilen, belediye reisinin inti-" 
habı ve belediye meclisinin tasdikiyle tâyinleri 
tamamlansa ve bu suretle ifayı vazife edenler 
bundan ibaret olsaydı, ovakit Muhterem Dok
tor Hikmet Fırat arkadaşımızın mütalâalarını 
gayet haklı bulur ve şahsan kendilerine iltihak 
ederdim. 

Hakikaten arkadaşlar; belediyelerimizin ve 
köylerimizin, bugünkü kanunlarla dahi temin 

edilmiş muhtariyetleri, kendi kanuni hudutları 
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içinde, demokrasinin başlıca temelini teşkil eder. 
Ne yapalım ki ; belediyelerimiz ve köylerimiz 
bâzı elemanları itibariyle kendi hudutları için
de lâzım gelen kaynaklardan faydalanmak im
kânına mâlik değildir. 

Belediyeye lâzım gelen doktor, belediyeye lâ
zım olan baytar, belediyeye lâzım mühendis, 
fen adamlarının hepsi Hükümetçe tâyin edilen 
kimselerdir. Eğer belediye,- kendi organik ka
nununda bu ciheti ıslah ederse, her belediye, 
mühendisimizi, doktorumuzu ve bütün fen 
adamlarımızı serbest piyasadan istediğimiz üc
retle kendimiz tedarik edebiliriz. Barem "Kanu
nuna hacet yoktur, diyebilirlerse; memlekette 
bu vaziyette iş yürütürüz derlerse, ozaman ka
nunu değiştirir, lâzımgelen tadili yaparız ve 
ovakit bütün belediye memurları, belediye büt
çesinden maaş alan memurlar cümlesinden olur. 
Bunların Damştaydan geçmiş bir nizamname
leri vardır, onun için belediye reisi kendi me
murunun yolsuzluğunu gördüğü zaman azle sa-
lâhiyettardır, işten el çektirebilir. Eğer böyle 
münasebetsiz bir memur varsa, buyurdukları 
gibi, reis onu azleder ve azil keyfiyetini de mec
lise bildirir, tasdik ettirir. Buna diyecek yok. 
Fakat bu kanuna ve Belediye Kanununa göre 
bilhassa belediye bütçelerinden maaş alan bu 
kabil elemanlar vardır ki, Hükümetçe mansup-
turlar ve vilâyette müstahdem memur cümlesin-
dendirler. Ait olduğu şube başkanının isteği 
üzerine vali, yukarda kabul ettiğimiz maddeye 
göre, onun mevkii istihdamını tebdil edebile
cektir, Onu tebdile yetkisi olan bir valinin ona 
bir hafta, on beş gün, bir ay isten menetme yet
kisi de tanınmalıdır. Bu bakımdan bu salâhi
yet, busrünkü kanunlarımızın hükümleriyle 
mafsallandırılmış ve insicamlıdır. 

Belediye reisi ve köy muhtarları buna dâhil 
değildir, onlar, kendi kanunlarına tâbidir. Bu
rada valinin işten el çektirme yetkisi, ya suçüs-
tünde, hini teftişte muttali olmasiyle, veya 
vukua gelecek bir suçun önlenmesi yetkisiyle alâ
kadardır. O bakımdan maddenin aynen kabu
lünü ri^a ederiz. 

BAŞKAN — Belediyece tâyin edilmiş olan 
memurlara şâmil midir? Yoksa yalnız mer
kezce tâyin edilenlere mi aittir? 

ÎCÎŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYİDOĞAN (Kars) — Bugün hemsine şâmil 
bulunuyor efendim. (Olmadı sesleri). 
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AHMET EYMÎR (Amasya) — Belediye me

murları Devlet memuru mudur? 
ÎCÎŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYÎDOÖAN (Kam) — Efendim, belediye me
murları, âmme hizmeti ifa eden memurlardır. 
Bunlar da belediye bütçesinden maaş alırlar. 
Bunlarda bir kısım memurlar vardır ki, Hükü
metçe nasbolunur ve onlar Barem ve Memurin 
kanunları hükümlerine esasen tabidirler. 

AHMET EYMÎR (Amasya) — Efendim, 
bendeniz şu noktayı Sayın Sözcüden rica ediyo
rum. Belediye emvali, Devlet malıdır ama, be
lediye memurları Devlet memurları değildirler. 
Merkezden nasbedilenler istisna olunabilirler. 
Belediye memurlarının ve Sicil Nizamnamesi 
gereğince tâyin ve tecziyesi belediyeye ait bu
lunanların haklarını almış oluyoruz. 

BAŞKAN — Sual şeklinde ifade ediniz. 
AHMET EYMÎR (Devamla) — Sualdir. 

Maksadı ifade etmeden sualin mahiyetini nasıl 
izah etmiş olabilirim? İsterseniz kürsüye gele
yim, ovakit daha çok-vaktinizi almış olurum. 
Rica ederim, sözümü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Sual soracağını dedikten sonra 
bunu sualden ibaret olarak ifade zarureti var
dır. Münakaşa eder tarzında ifade buyuruyor
sunuz. 

AHMET EYMÎR (Devamla) — Münakaşa 
etmiyorum. Sual soruyorum. 

Valiler belediye memurlarım isten el çekti
rirlere^ bfdedivenin 1580 savdı Kanunla kabul 
edilmiş olan istiklâlleri ortadan kalkar. Baş
kanları merkezden mansım olan Vledivelerde 
belki başka şekilde mütalâa edilebilir. Fakat 
halkın ovu ile getirilmiş olan belediye başkan
larının idareleri altında bulunan memurla- baş
ka bir otoritenin müessir tesirlerine mâruz ka
lırsa o belediye başkanlarının vazife ifa etmeleri 
güç ve gayrimümkün hale gelir. Lütfen bu nok
tayı tavzih etsinler. 

ÎCÎŞLERÎ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOÖAN 
(Devamla) — Belediye Başkanında. Devlet ta
rafından nasbolunanlar hariç mahallî memur
ları tâvin etme, azletme yetkisi beledive mecli
sinin tasdikma muallâk olarak mevcuttur. 'Fa
kat vazife basında bulunan memuru- 3 gün bile 
isten el çektirme yetkisi yoktur. Bilhassa suç 
işlediği takdirde Memurin muhakemat Kanunu
na göre de memuru vazifesini kötüye kullan-
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ması halinde yapılacak tahkikat sırasında eli
ni işten çektirmek; için validen mucip alırlar. 
Vali tahkikat âmiridir, vali suçları önliyecek 
adamdır, belediye başkanı suçları önliyecek 
adam değildir. Bu yetkiyi belediye başkanına 
verecek olursak, bunu temin için Belediye Kanu
nuna gideceğiz. Orada bir tadile gidinceye ka
dar valinin bu yetkiyi haiz olması bizzat bele
diye memurunun dahi lehindedir. Çünkü mu
vakkat işten çekeceği yerde belediye başkam 
katı olarak işten söküp atmaya kadar da gider, 
o daha fenadır. Bir taraftan da böyle bir yet
kiyi haiz olmak, o memurun görevini kötüye 
kullanması halinde.. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Bir sual. Bu 
uzun sözlerin neticesi; bir belediye başkanının 
tâyin ettiği her hangi bir memuru, vali istediği 
zaman her hangi bîr suç isnat ederek kendisine 
sormadan, iş harici kılabilir mi, kılamaz mı? 

İÇlŞLERÎ K. S. AKİF EYlDOĞAN (De
vamla) —• Denetleme sırasında tezahür edecek 
hale göre işinden menedecektir. Vali bu tasar
rufunda da idarî, hukuki her bakımdan sorum
ludur. 

ALÎ RIZA ART (İstanbul) — O halde hal
kın reyi ile LŞ başına getirilen bu adamın salâ
hiyeti ne olacaktır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Mhuterem Kamutay Belediye reisinin 
Meclisin kararma muhalif olan memuru azil 
etmek salâhiyetini verdiği gibi bu gibi hallerde 
işten men etmek salâhiyetini verecektir, Bunu 
Hükümet Belediye Kanununu getirdiği zaman 
orada konuşuruz, fakat bugün için bu kanuna 
ihtiyaç vardır, Belediyenin muhtariyetine ha
lel gelmez. 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Gö
rülen fenalığı belediye reisine söylese de, bele
diye reisi yapmadığı takdirde vali yapsa daha 
iyi olmaz mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) —• Buyurduğunuz nokta Fransız Bele
diye Kanununda vardır. Bizim kanunumuzda 
ise böyle bir şey yoktur, muhtariyete riayet 
edilmiştir. Onun için müsaade ederseniz madde 
muvafıktır. 

Milletin seçtiği adam belediye reisidir. Yok
sa belediyenin tulumbacı basısı; memuru filân 
değildir. 
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SALİM ALTUÖ (Erzurum) — Arkadaşlar; 

İl idareleri Kanunu ile bir idari cüzütamm mu
kadderatını elinde bulunduracak, valilere geniş 
salâhiyet verilmesine, hararetle taraftarım. Ama 
hizmetleriyle birlikte mahallî işlerinde de Hü
kümetin murakabesine ihtiyaç olduğuna kaniim. 
Ancak tâyin ve tasdiki kanunlarla mahallî ida
relere verilmiş olan bir hakkın valilere devri 
bugünkü zihniyete ve demokrasiye uygun de
ğildir. 

Valilerin denetlemesi sırasında iş başında 
kalmalarında mahzur gördüğü belediye memur 
ve müstahdemlerini, hattâ, Akif Beyin buyur
duğu gibi. fen adamlarını belediye başkanları 
marifetiyle işten el çektirebilir. 

Eğer kanunda bir noksanlık varsa Yüce 
Kamutay bu Belediye Kanununu da düzeltir. 
Az cok muhtar bir idareve malik olan bele-
divelerin salâhiveti bu hükümle alt süt olmak
tadır. Ben de Hikmet Bey arkadaşımızın ver
dimi takrire iştirak ediyorum ve onu destekli
yorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlar, Budunç, 
Adato, Fırat, sonra Varınca. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) —Arkadaşlar ; 
ben, valilere yetki veren bu tasarıyı konuşur
ken sunu belirtmek isterimki, bizim bu kanun
la valilere uzun boylu bir şey vermediğimize 
inanma bulunuyorum. Zaten valiler bu verdiği
miz yetkilere sahiptiler. Ama çuvalla yetki 
versek kalp adam is yapmaz. Bence en çok kork
tuğum adam yetki istiven adamdır. 

Yetki faslında beraberim, ama belediyelere 
gelince, beldiveler hakikaten bir halk mües
sesesi olarak tanınmış fevkalâde tutulmuş ve 
üzerinde, halkın hemşehrilerin kıskanç olduk
ları müesseselerdir. Fevkalâde demokratik olan 
bu müesseseyi zorlamamak lâzımıdır. Bu sözle
rimle arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ettiği
mi sövlemis oluvorum. Zaten valiler belediyeler 
üzerinde îmnaratorluk devrinden kalma yet
kilerle hâkimdirler. Sözcü arkadaşım böyle bir 
şey yoktur diyor. Ama beledive reisi kadrosu
na meclisiyle tâyin edilmiş bütçesine bu kadar 
fazla el uzatmak doğru değildir, zihniyet ba
kımından ıdoğru değildir. Biz arkadaşımız gibi 
otuz iki mısrağm hepsini secim üzerine sreti-
renlerden olsak susmak lâzımdır. Bu hakiki 
demokratları birinci derecede demokrat mües-
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sese belediyelerdir. Bu belediyelere dokunmıya-
lım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

hakiki bir demokrat olan bayan arkadaşımız o 
sözleri söyledikten sonra yeniden söz söylememek 
lâzım ama; biz de kendimizi çok hakiki demokrat 
telâkki ettiğimiz için bu meselede noktai nazarı
mızı arzedeceğiz. Bu muterize büyük bir mâna 
ifade etmektedir. Bu muterize demokrasiye mef
humundan yapılan büyük bir inhiraftır. Müsta

kil olduğunu kabul ettiğimiz ve kendilerine fazla. 
istiklâliyet vermek niyetinde bulunduğumuz Be
lediyelere mesul memur ve müstahdemleri bir 
denetleme neticesinde azletmek salâhiyetini vali 
ye vermek hakikaten demokratik kaidelerle kabil i. 
telif değildir. Ve bunun içindir ki bu kanunun 
tümü müzakere edilirken Partimiz endişe izhar 
etmiştir. Bu muterizeler valiye verilmesi caiz oi-
mıyan çok vâsi salâhiyetlerin verilmesi temayülü
nün mevcut olduğunu göstermektedir. Bu itibark 
muterizeler içinde mevcut ibarelerin kaldırılma*ı 
yolunda verilen takrirlere bendeniz de iştirak 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Varınca. 
AHMET KEMAL YAKINCA (Gümüşaııe) 

—• Efendim, bu mahallî idare denilen müessese
ler aşağı yukarı belediyelerden başlarlar. Beledi
yelerin kuruluşu, belediyelere bir otonomi veril
mesi yüz senelik bir iştir. Sonra hususi idarele.-
başlıyor. Onlara da bir otonomi verilmesi 35 se
nelik bir meseledir. Ondan sonra köyler geliyor. 
Köylere verilen otonomi ilk B. M. M. nin köylüye 
yaptığı en iyi bir iştir. 

Bunlar doğrudan doğruya seçilerek yani hal
kın reyi ile meydana getirilmiş müesseselerdir. 
Bunların karakteri seçimdir. Bunlar seçilir. Doğ
rudan doğruya kütlenin, yani şehirlinin ve köylü 
halkının malı. Bu noktadan hareket edecek olur
sak bunların semtine hükümetin gitmesi dahi 
doğru ve caiz değildir. Bakınız ne kadar radikal 
konuşuyorum. Bu noktadan hareket edecek olur
sak Benim şahsi kanaatim şudur ki ve şu ci
het iyi bilinmelidir ki, bu üç müessese Köy, bele 
diye, özel idare, demokrasinin yataklarıdır. Bu 
kanaldan yürüyeceğiz, bu kanaldan terbiye ola
cağız, halk demokrasiyi bu kanaldan yürüyerek 
anlıyacak B. M. Meclisi kuracağımız vakitte yi
ne bu kanaldan istifade edeceğiz. Bunlar ne is
terlerse verelim, ama ben oraya para veriyorum, 
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memur tâyin ediyorum. Yahut orada belediye' 
memuru benim verdiğim parayı alıyor diye on
lara müdahale hakkımdır, denilemez. 

O halde demekki, mahallî idarelerin, belediyı 
ve köylerin tüzel kişi itibar edilmeleri Anayasa
nın hükmü icabıdır. Bunların kendi hüviyetler • 
için yetişmelerini sağlıyalım. 

Suiistimal meselesine gelince; bu böyle yapıl
maz. Suiistimal hakkında haber alınır. Müfettiş 
gönderilir. Giderler, belediye reisi mi çalmış, 
memurları mı çalmış, tahkikat başlar, tahkikav. 
neticesinde lüzum hâsıl olursa, işten el çektiril
mesi lâzımgelirse bu iş, mülkiye müfettişinin sa
lâhiyeti dahilindedir. Mevcut kanunlar suiistimal 
önlemiye kâfi geldikten sonra mesele yok. Bina
enaleyh Hikmet Fırat arkadaşımın takririne işti
rak ediyorum. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
daha altı arkadaş söz istemiştir. 

AHMET EYMIR (Amasya) — Yeterlik aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutacağım, 
ondan sonra konuşabilirsiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter, önergenin reye konmasını 

arzederim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

AHMET EYMMİR (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddedeki hüküm demokrasinin 
esasını, bu memlekette temelini teşkil eden be
lediyelerin istiklâlinin tamamiyle dürüp, bükü
lüp valinin cebine konmasını emreden bir hü
kümdür. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Asla, asla. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOGAN (Kars) — Asla. 
AHMET EYMİR (Devamla) — Sözcü, ge

lip de burada konuşun! Ben sizi kemali hürmet
le dinlerim siz niçin tahammül göstermiyorsu-
nuz? Fikirlerimizi gayet hür ve serbest olarak 
bu kürsüden söylemek hakkımızdır, vazifemiz
dir. (Bravo sesleri). 

Efendim, anlaşılmamıştır arzedilmiyen hu
suslar vardır. Belediye memurları, Devlet me
muru değildir. Bunlar köy idareleriyle, özel 
İdareler memurları Devletin memurudur. Fakat 
belediye memurları Şûrayı Devletin de kabui 
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ettiği şekiİde Devlet memuru değildir. Binaen
aleyh bunlar iyice anla§ılmamıg, ve bir netice
ye isal edilmemiştir; bu sebeple üzerinde konuş
mamız icabeder, yeterliğin aleyhindeyim. Kabul 
edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmemiştir. 

Saat 13 e gelmiştir, öğleden sonra saat 15 
te görüşmelere devam etmek üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

İ K Î N C Î OTURUM 
Asılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naim Atalay (Çorum) 

« • » 

BAŞKAN — Çokluğumuz vardır. Oturumu 
açıyorum., 

Akif Eyidoğan Komisyon deminki vaziyeti 
mütalâa etti, yeni bir noktai nazarınız var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Efendim; takrir sahibi Dr. Hikmet 
Fırat arkadaşımla esas itibariyle aramızda bir 
ihtilâf yoktur. Hikmet Fırat arkadaşım da 
Memurin Kanunu ile Memurin Muhakemat 
Kanununda mevcut olan salâhiyetlerin yürür
lükte bulunması haddizatında istihdaf etmek
tedirler. Bendeniz bugün mevcut olan salâhi
yetler yürürlükte olmak üzere parantez içinde
ki cümlenin kalkmasını kabul ediyorum. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Teşek
kür ederim, iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Bu noktayı Komisyon kabul 
ettiğine göre önergeleri oya sunmıya lüzum 
var mı? 

EECAİ GÜRELİ (Tokad) — Sözcünün mü
talâasına muarızım. Söz istiyorum; 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAİ GÜRELİ (Devamla) — Arkadaş

lar; mâruzâtım kısa olacaktır. Şimdi arkadaş
lar; belediyeler âmme hizmeti ifa eden mües
seselerdir. Müsaade ederseniz bundan evvel 
kabul buyurduğunuz 10 ncu maddenin D fık
rasında, denetleme yetkisini ve teftiş yetkisini 
valilere vermek suretiyle kabul buyurduğunu
za göre, bunun netieei tâbiiyesi olarak vali, 
orada, belediy ememurlarmı denetleme sırasın

da, bir suça muttali olduğu zaman işten el çek
tirme yetkisini bunun netieei tabiîyesi olarak 
kabul etmek ıztırarmda kalırız. Hattâ arkadaş
lar, belediye kanununun 92 nci maddesine gö
re valiler, belediye reislerini dahi işten el çek
tirme salâhiyetini haizdirler. Bendeniz, bele
diye reislerini bile işten el çektiren bir validen 
zabıta memurunu işten el çektirmesi keyfiyeti
ni esirgemenizi, ruhu kanuna aykırı buluyo
rum. 

Müsaade ederseniz belediye kanunun 92 nci 
maddesini okuyayım: 

Belediye Kanunun 92 nci maddesini aynen 
okuyorum: «Kanuni vazifesini mahallî en bü
yük mülkiye memurunun tahriri tebligatına 
rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın 
ifadan istinkâf eden reislerin lüzum görülürse 
(Vilâyet merkezleri belediyesi için Dadiliye 
Vekâletinden sorarak) vali veya Dahiliye Ve
kili tarafından eli işten çektirilebilir ve hak
kında Memurin Muhakematı Kanunu ahkâmı 
tatbik olunur» 

Binaenaleyh madde gayet sarihtir. Arka
daşlar bendenizce bir vali, kanuni emri yerine 
getirmemekten dolayı, bırakınız şunu bunu, 
zabıta memuruna işten el çektiremiyecek ol
duktan sonra, bu kadarcık bir kanuni yetkisi 
yoksa, bu kanunun bir kıymet ve hikmeti yok 
demektir. 

BAŞKAN — Ortada başka bir teklif yok. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

müsaade buyurun! 
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BAŞKAN — Buyurun, fakat Komisyon fık

ranın kaldırılmasını teklif ediyor.. 
Ur. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka 

daşlar; Komisyonla tamamen beraberiz. Ahkâmı 
umıımiyeye taallûk eden muameleden hiçbir va
kit ayrılmıyorum; teklifim tamamen mevzuat 
hüküm eri dairesindedir. Fakat yalnız fikir, zih
niyet olarak halk temsilcileri ile halk idaresinin 
vo demokrasi hayatını koruyucusu olan bu mü
esseseye bir tearuz teşkil etmemek için bu for
mülü buldum. Ahkâmı umumiye, Memurin Ka
nunu hükümlerine göre elbetteki vali mura
kabe yapar ve âmirdir. Buna hiç bir diyeceğim 
yok. Tasavvur buyurunuz ki, kimseye sormadan 
ve tahkikat yapmadan halkın reyi ile seçilmiş 
belediye reisini işten el çektirmesi işi hoş görü
lecek bir şey değildir. 

Binaenaleyh, mevcut kanuni hükümlere gö
re vali il belediye başkanlarına kendisi tahrirî 
emir verecektir. Bnuu yapacaksın, kanuni ve 
mecburi vazifelidir, diyecektir. Bunu yapmadı 
diye belediye reisini azledemez; İçişleri Bakan
lığına yazacak, vaziyeti izah edecektir. İçişle
ri Bakanlığından tasvip geldikten sonra işten 
el çektirecektir. Tahkikat yapıp neticesini bil
dirmekle mükelleftir. Yoksa belediye raisini 
vazifesinden alamaz. Çünkü o, halkın mümes
silidir, halkın reyi ile oraya gelmiştir.. Hem 
bu işe bugünkü mevzuatımız ve zihniyetimiz de 
müsait değildir. Bundan dolayı Komisyonla 
fikirlerimiz birleşiktir. Komisyon da buna mu
vafakat etmiştir. Yüksek takdirinize bırakıyo
ruz. Sizi rahatsız ettim. Maruzatım bu kadar
dır. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyon parantez içindeki cümlenin 
kaldırılmasına taraftar oldu.. Taraftr olmsınm 
mucip sebeplerini, flerine mağruren arzedeyim 
ki, hiç anlryamadım. 

Belediyenin iki türlü memuru vardır, bir 
kısmı da belediye nizamnamesine göre beediye 
reisleri tarafından tayin edilip meclislerince tas
dik edilen memur ve hizmetlilerdir. 

Biz bu kanunla bilûmum Devlet memurları 
hakkında valiye yetki tanıdık. Şimdi bu fıkra 
çıktığı zaman valiliğin belediye memurları üze
rinde hiçbir yetkisi kalmamaktadır. Yani bele
diyeler emrine tâyin edilen doktorlar, veteri
nerler, mühendis, fen memurları, Devlet 
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kadrolarında çalışanlardan daha mümtaz daha 
sorumsuz bir duruma gelmiş bulunacaktır. 

Arkadaşım - diyorlar ki, umumi mevzuatta 
bunu temin edecek hükümler vardır. Yoktur ar
kadaşlar. 

Memurin muhakematında muayyen kayıtlar 
vardır. Onu tadil eden tasarı Adalet Komisyo
nundadır. Memurin Muhakemat Kanunu kalka
caktır. Bunun dışında idare âmirinin bunlar 
üzerinde teftiş ve murakabe neticesinde müey
yide tatbikini temin eden bir hüküm mevcut de
ğildir. Halbuki memuriyette cezai mesuliyet ba
kımından her hangi bir fark yoktur. Memur ol
mak bakımından Devlet memuru ile belediye 
memuru ayrıdır. Fakat Devlet içinde cezai me
suliyet bakımından hiçbir memurun hiçbir şe
kilde imtiyazı ve istisnası asla mevzuübahis ola
maz. Bu madde cezai mesuliyet maddesidir. Va
li teftiş ve denetleme sırasında bir suça mutta
li olursa bu şüphesiz tetkik, tesbit edilecektir 
ve o memurun işinde kalmasını mahzurlu gö
rürse işten el çektirecektir. Biz valiye teftiş ve 
denetleme yetkisi, valiye tahkikat yapma yetki
sini, valiye tetkikat yapma yetkisini tanıyoruz; 
bunun neticesi olarak işten el çektirme yetki
sini tanımıyoruz, Memurin Muhakemat Kanu
nuna göre yapsın diyoruz. Memurin Muhake
mat Kanununun tadili Büyük Mecliste Adalet 
Komisyonundadır ve böyle bir yetki asla mev
zuübahis değildir, konamıyacaktır da, çünkü 
prosedür tamamen ayrıdır. 

Bu itibarla eğer komisyon maddede yeni bir 
değişiklik yapmak istiyorsa maddeyi geri alsın, 
yeniden üzerinde işlesin getirsin. 

Bunu temin için bir önerge takdim ediyo
rum ; kabulünü istirham ederim. Komisyon mad
deyi yeniden gözden geçirsin. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı (16) 

ncı maddede yazılı (belediye) kelimesinin kal
dırılmasını teklif ederiz. 

Malatya Denizli Erzurum 
Dr. H. Fırat Dr. B. Uz S. Altuğ 

Trabzon Trabzon Siird 
M. Yarımbıyık M. Tarakçıoğlu S. Çeliktuğ 

Sinob Bursa Kars 
L. Aksoy Z. Budunç M. Bahadır 
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Bursa Siird 
Cemil Öz L. Yavuz 
Mardin Giresun 

Dr. A. Uras E. Dizdar 
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Niğde 

Ş. Süer 
Trabzon 

D. Eyiboğiu 

Yüksek Başkanlığa 
On altıncı maddenin komisyona iadesini arz 

ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Yüksek Ba§kanlığa 
Maddenin aynen kalmasını teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

AHMET EYMİR (Amasya) — Bendeniz iki 
noktayı izah etmek için Yüksek Huzurunuza 
tekrar gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Sait Koksal belediyenin veteriner, mü
hendis, sağlık müdürü gibi tekniğe, fenne taal
lûk eden memurlarının merkezden tâyin edilmiş 
olması dolayısiyle bunların Devlet memuru 
mefhumuna ve idadına dâhil olduklarını izah 
eder şekilde bir beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, 'bunlar ikmal ve yetiş
tirme kaynakları merkezde olduğundan ötürü
dür ki ; merkezden tâyin olunurlar. Yoksa bun
lar tam ve kâmil olarak 'belediye memurudur
lar. Merkezden tâyin edilmiş olmaları onlara 
Devlet memuru hakkını ve sıfatını bahşetmez. 
Tâyin sebebi arzettiğim gibi ikmal kaynakları
nın, yetiştirme kaynaklarının merkezde bulun
masından ötürüdür. 

Sayın Recai Güreli 1580 sayılı Kanunun 90 
neı maddesindeki hükümlerden bahis buyura
rak belediye başkanlarına işten el çektirme sa
lâhiyetini haiz olan valilerin 'belediye başkanı
nın maiyetindekilere işten el çektiremiyeeeği hu
susundaki mütalâaları garip 'bulduklarını söy
lediler. Evet, o kanun da İ330 tarihinde tedvin 
edilmiş olan, o günkü zihniyet dâhilinde tedvin 
edilmiş olan o kanunda bu ve buna benzer, bu
gün kaldırılması icabeden, gereken birçok hü
kümler vardır. Hükümetten bu kanunun tadili
ne ait tasarının en tez bir zamanda Yüksek He
yetinize gelmesini candan dilerim. 

Sayın arkadaşlarım; 92 nci madde valinin 
takriri tebligatına belediye başkanının kanuni 
bir cevabı olmadığı takdirde, Tbu yetkisini kul
lanır diyor. Bu bir tahkikat mevzuu olacak, ve 
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ona bir mebde teşkil edecek 'bir hüküm ifade 
eder. Yoksa belediye reisini valinin rüyasında 
görmesiyle buna lüzum vardır, işten el çektirdim 
derse, burada lüzum görmenin kıstası nedir? 
Bu, bu kanunda ifade edilmiş, çerçevelenmiş bir 
hüküm değildir. 

Bu noktaları ifade için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum.. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona havalesi 
hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

(Sait Koksal'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... (Anla

şılmadı sesleri). 
Önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan-

lar... Nazarı itibara alınmıştır, önergelerle bir
likte madde komisyona verilmiştir. 

ÜN YEDİNCİ MADDE — Valüer, ü içinde 
denetim ve teftişleri altında bulunmıyan bütün 
daire ve müesselerde vukubulduğunu öğrendikleri 
yolsuzlukları ilgili makamlara bildirirler. İlgili 
makamlar lâzımgelen incelemeyi yaparak kanuni 
gereğini ifa eder ve sonucundan valiye bilgi ve
rirler. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Valiler, vali 
muavini ile kaymakamların, il idare şube başkan
larının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin 
genel ve özel kolluk âmirlerinin birinci derecede, 
diğer memurların ikinci derecede sicil âmiri
dirler. c 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Valiler, genel 
ve özel kolluk mensuplarının mülki ödevlerine 
dokunan ve disiplin cezası uygulanmasını gerek
tiren hallerini görür ve öğrenirlerse 13 ncü mad
denin (C) fıkrasındaki cezaları re'sen uygulıya-
eakları gibi gerekirse özel kanunlarında yazılı 
diğer disiplin cezalarının uygulanmasını da ille
rindeki genel ve özel kolluk kuvvetleri âmirlerine 
emrederler. Kolluk âmirleri özel kanun ve tüzük
lerine göre gerekli disiplin cezasını uygulıyarak 
valiye bilgi verirler. 

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

YÎRMÎNCÎ MADDE — Valiler, gereken hal
lerde il memurlarına takdirname verirler. Tâyin
leri merkeze ait olanlar hakkındaki takdir ve tec
ziye muamelelerini ilgili makamlara bildirirler. 

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

TV - Yal i ile idare, şube başkanlarının münase
betleri 

YtRMÎ BÎFÎNCÎ MADDE — îl idare şube 
başkanları kendi şubelerine taallûk eden islerin 
yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstah
demlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükü
met kararlariyle belirtilen ödev ve srörevlerinin 
sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı so
rumludurlar. 

t i idare şube başkanlarının her biri kanun, tü
zük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği 
ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yürüterek 
aldıkları işler üzerinde gereken incelemeleri ya
parak bilgi ve düşüncelerini zamnnmda bildirmek 
ve valinin istediği her türlü malûmatı vermekle 
ödevlidirler. 

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

YÎRMÎ ÎKtNOÎ MADDE — il idare şube baş
kanları ve kavnıakamlar, kanun, tüzük, yönetme
lik, Hükümet kararları ve emirlerini uygulama 
sırasında istizana muhtaç gördükleri cihetleri 
validen sorarlar, vali o meslevi ait olduğu şube 
başkaniylc görüşün inceledikten sonra bir sonu
ca varamadığı takdirde keyfiyeti merciinden so
rar ve alacağı cevaba göre gereğini yapar. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — îl idare şube 
başkanları ve kaymakamlar vali tarafından re'-
sen verilen emirlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında 
bulundukları takdirde keyfiyeti valiye yazarlar. 
Yalı, emrin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar 
ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda 
işi ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye kadar va

linin verdiği emir kendi sorumluluğu altında uy
gulanır. 

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

YtT?MÎ DÖRDÎÎNCÜ MADDE — Yali. vılda 
dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü 
zamanlarda idarede birliğin saklanması, islerin 
gövden getirilerek düzeni estirilmesi, teşkilâtın 
ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınma
sını p-örüsmek ve kararlaştırmak amacivle idare 
şube başkanlarını hevet halinde tonlar. Bu top
lantıda alman kararların vürütülmesi bütün ida
re şubeleri için mecburidir. 

Bu o-örüsmelerde istihsalin artırılması, ticaret 
^o ulaştırma islerinin kolaylaştırılması ve <rP]is. 
tirilmesi. çiftçinin kalkındırılması, umumi refa
hın saklanması cibi konular üzerinde gerekli ted
birler plânlastınlır. 

Bu toplantılara kavmakamlar ve belediye ve 
tîenvpf ve zirant odası başkanlariyle diğer memur 
ı-o îl filîler çağrılabilir. 

TCECAÎ CÜRET/T rTokad^ — Muhterem ar
kadaşlar. bu maddenin ikinci fıkrasında söv-
le bir kavıt var. çok dikkatle okunursa bunun 
incelirine nüfuz edebiliriz: «.... tstihsalin ar
tırılması. ticaret ve ulaştırma islerinin kolay
laştırılması ve geliştirilmesi. çiftçinin kalkın
dırılması. umumi refahın saklanması prîbi konu
lar üzerinde ."-erekli tedbirleri lubln^astırır. 

Bn toplantılara kavnıakamlar ve b°ledive 
ve ziraat nrlnsı ticaret başkanlariyle diğer me-
mııi' ve iVililer çağrılabilir» 

Arkadaşlar, ırd anlaştırır fiizel ama ne ile? 
Bu maddede vetki nerede? Nasıl rnlân^astıra-
eak. neve istinat edecek, davanasrı ne olacak? 
Para vok, vetki ^ok, su vok, bu vok. 

Misal aerzedevim : bakınız vadilerin çektiği 
ezivet ve ıstırabı düşünün: Kövlü. eîftei valive 
p-elivor, divor ki : «Benim bu sene yaftan yağmur
lardan. bütün tarlamı sel tahrin etti. elimde ne 
tohumluk var, ne para vaıt» Yalinin elinde za
manında bunu verine cetirecek ne bir vetki var, 
ne her hangi bir malî müessese üzerinde nüfuz 
ve sözünü geçirebileceği bir kudreti var. Sim
di ne vanaeak vali? Yali isi tetkik ettîrivor, 
zabıtlar tnttnruvor, isimler vazdınvor. bunların 
defterini Yekâlete gönderivor. Yekâlet bunu 
ayrıca memur ve müfettişleri vasıtasiyle in-
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celiyor, bu sefer bütçeye konmuş bir tahsisat 
varsa o tahsisattan bankaya emir verilmek su
retiyle bir köylü on istiyorsa iki verilebilir. 
Nihayet tohumluk mevsimi geçiyor, yardım 
zamanı geçiyor, ondan sonra valiye bir emir, 
100 istediyse 20 nispetinde falan köylüye şu
nu verin diyor. Ama köylü, bunun zamanı geç
tiği için ekemiyor ve onu da yiyor. Şimdi, bu 
valiye zamanında böyle bir yetki verilmezse 
ne imar, ne de halkın kalkınma derdi görü
lebilir. Bunu açık söylemek ve açık görüşmek 
vazife borcudur. 

Bundan maada birisi bağ tesis edecek, bana 
bağ tesis kr'edisi verin diye valiye müracaat 
ediyor, vali elleri böğründe apışıp kalıyor. Ban
kada bin liraya dahi sözü geçmiyor. Yetkisi 
olmayınca pılânl aştırma nasıl olacak? Ar
kadaşlar, bu nazariyattan ileri geçemez, 
kitap üzerinde kalır. Binaenaleyh yetkiyi 
asıl burada aramak lâzımdır. Memur 
tâyini yetki değil, baş • belasıdır. Vali bü
tün işini terkedecek, zatişleri memuru olacak
tır. Yetkiyi memleketin kalkınmasında aramalı
dır. Emrettiği zaman banka günü gününe köy
lünün, çiftçinin muamelesini yaparsa asıl yetki 
ozaman verilmiş olur. Komisyondan rica edi
yorum, bu maddeyi geri alsın, iyi işlesin. 
önerge de vermiyeceğim. Maruzatım budur. 

ÎÇÎSLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Bugün yürürlükte bulu
nan Vilâyet îdaresi Kanunun 40 ncı maddesinde 
buna mütenazır bir hüküm vardır. O hükme 
göre vali, şuabatı idare başkanlarını her ay ve
ya lüzum gördükçe toplar. Bu kadar sık top
lantı fazla görülerek bu defa senede en az dört 
defa dendi. Bütün şubelere ait olmak üzere, 
vilâyet dâhilinde her şubenin 3 ay zarfında gör
düğü işleri gözden geçirirler. Bu suretle ara
larında bir işbirliği ve il içinde bir idari vahdet 
hâsıl olur. Gelecek üç ay içinde ne yapacakla
rını görüşürler. 

Şimdi; bu görüşmede ne yaparlar? İkinci 
fıkrada bahsolunan hususlar tamamen vali için 
yetkidir ve kullanılmadığı halde vali için bir 
sorumluluk mevzuudur. 

Recâi Güreli arkadaşımızın verdiği misali 
ele alalım. Farz buyurunuz ki ; çiftçiyi kalkın
dırma, bilhassa tesisat kredisi bakımından çift
çiyi kaadir kılmak için mahallinde, geçende 
Tengifgenk arkadaşımızın da teklifi ile kabul 
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edildiği veçhile Ziraat Bankası tahvilât çıkara
rak bu kabîl kredi imkânlarını çok genişletmiş 
olacaktır. Zirai ve teknik işlerde ihtiyaçları il
lerde ziraat müdür, ilçelerde ziraat memurları 
ihtiyacı tesbit bakımından bilirkişi yetkisinde
dir. Şimdi bu işleri vali bütün şube başkanları
nı toplayıp görüştüğü vakit çiftçinin bu kabîl 
ihtiyaçlarını, sel ve kuraklık yüzünden vukua 
gelecek ihtiyaçlarını gidermek için evvelce ka
bul ettiğimiz üç bin ve beş bin küsur sayılı ka
nunlara göre gereken tedbirleri almak ve çift
çiyi kaldırmak, kayıplarını telâfi ettirmek için 
valinin yetkisi bu madde ile teyit edilmiş oluyor. 

Farz buyurunuz ki ; İstanbul'da Yemiş İske
lesi civarındaki muazzam halden, satılan mey-
va, sebzeleri alanlar bunları kara yolu ile baş
ka tarafa nakletmek isteseler ve bunu pahalıya 
mal etseler; vali böyle bir toplantı yaptığı za
man; ki o toplantıda ticaret odası temsilcisi, 
ulaştırma temsilcisi de bulunacaktır, bunlar 
burada bir karar alsalar, köprü altından geçer
ken bacası eğilen vapurlarla karşı tarafa, Beşik
taş'a, Üsküdar'a götürseler, zannederim İstan
bul'un birkı;-ım meyva ve sebze sıkıntısı berta
raf edilmiş olur ve bunlar müstehlik eline daha 
ucuza mal olur. Gerek geçimi kolaylaştırmak 
ve gerekse müstehlikin refahını artırmak, ilerek 
müstahsili kalkındırmak bakımından bu hüküm 
en nafi ve tasarının en karekteristtik hükümle
rinden biridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yoktur, önerge 'de yoktur, maddevi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Valiler, ilin 
yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kül
tür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin 
ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gere
ken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kay
makamları yılda bir defa toplantıya çağırır. 

İşler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre 
sıralanarak programlanır ve ilçeye düşen vazife
ler ayrılır ve bir yıl önceki programın uygula
ma neticeleri gözden geçirilir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Af buyurun, 
birbiri ardınca çıkıyorum, beni mazur görmeni
zi rica ederim. 

Arkadaşlar bu maddede de aynı dâva esiyor. 
Şimdi valiler ilin yönetim, ekonomi, sağlık, 
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bayındırlık, kültür işlerini görüyor. 

Arkadaşlar, bu madde vilâyetlerin mahallî, 
mıntakavî ve umumi hizmetlerinin dışında ka
lan ve umumi menfaat ve hizmetlerine taallûk 
eden bir hükmü ihtiva etmesi dolayısiyle tasa
rının en mühim maddelerinden biridir. Ancak 
bunların Anayasada olduğu gibi yetki genişliği 
çerçevesi içinde maddeyi dikkatle gözden geçi
recek olursak, bundan müspet bir sonuç alına
cağına hiç kani değilim. 

Şimdi maddeyi müsaade buyurursanız, ra
hatsız etmezsem bir daha gözden geçirelim. 

«Valiler, îlin Yönetim, Ekonomi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Kültür ve Bayındırlık işleriy
le ilgjli hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi 
için alınması gereken en uygun tedbirler görü
şülmek üzere kaymakamları yılda bir defa top
lantıya çağırır. 

İşler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre 
sıralanarak programlanır. Ve ilçeye düşen va
zifeler ayrılır ve bir yıl önceki programın uy
gulama neticeleri gözden geçirilir.» 

Şimdi arkadaşlar, malûmuâliniz karakteris
tik vasıfları itibariyle vilâyetler üç türlü men
faati temsil ve temşiyet etmek vazife ve mevki-
indedirler. Bu menfaatlerden mahallî hizmetlerin 
nelerden ibaret bulunduğunu, nasıl ve kimler 
tarafından kurulacağını, köy ve belediye ka
nunları tâyin ediyor. 

Mıntakavî hizmetlerin ifası ise özel idareler 
kanununa göre vilâyet şahsiyeti mâneviyesine 
bırakılmıştır. Şimdi bilhassa son gelen özel ida
reler kanununda valilere aşağı yukarı hiçbir 
yetki verilmemektedir. Yani Meclisi Umumiler 
toplanıyor, kendi aralarından bir başkan seçi
yor ve seçeceği idare heyetinin başına da icra 
mevkiine yine aralarından birisi geliyor. Vali 
nihayet yalnız nâzım ve murakıp durumunda 
kalıyor. 

Bu böyle olduğuna göre demek ki mahallî 
ve mıntakavî işlerden valinin bilfiil yapacağı 
hiçbir iş yoktur. Yalnız murakıp ve nâzım du
rumunda kalır. 

Sonra bu vaziyet böyle olduğuna göre arka
daşlar ne kalıyor geriye? Umumi menfaatlere 
taallûk eden âmme hizmetleri, yani Devlete ait 

*olan işler. Şimdi Devlete ait olan işlerde şunu 
yapar bunu yapar, programlar.. Arkadaşlar 
bundan evvelki maddelerde arzettim, ne yetki
si var ki ; neyi programlıyor? Kaymakamları 
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çağıracak, hangi belediyelerin âdet yerini bul
sun, diye, getirecek karşısına onlarla uğraşa
cak. Hangi belediyelerin programlarını. Çünkü be
lediyeler kendi iş programlarını kendileri yapar
lar, Vilâyet Meclisi Umumileri kendileri ya
parlar. Valiye ne kaldı? Umumi hizmetler 
programı, ona da yetkisi yoktur, tahsisatı yok
tur. 

Aryadaşlar yetki olmamak demek, ademi 
merkeziyet demek değildir. Merkezden valiye 
bîr kısım tahsisat verilirse ve bu işler üzerinde 
işlemek imkânı bırakılırsa iyi olur. 

Misal olarak arzedeyim; bir köprü yıkıl
mıştır, müruru ubur kesildi. Vali yapamaz, pa
rası voktur. Vilâyet bütçesini Meclisi umumi 
istediği gibi işlemiştir, bunu hiç düşünmemiştir 
k i ; para koysun. 

Ne olacak? Vali bunu yukarıya yazacak, 
Bavındrrlık Bakanlığına. Bu sefer de Bavm-
dırlık Bakanlığından tahsisat gelinceye kadar, 
<m bu oluncava kadar halk ne tarlasını ekebi
lecek nede bir şey. 

Binaenalevh bu vazivette ıstırabı çekecek 
•"•ine--validir. BURÜU arkadaşlar: bu iki madde, 
-"-ani bundan evvelki madde insa^ah kon-u^von-
dan daha ivi bir şekilde çıkar, srelir. Fakat ba
na kalırsa bu maddevî de komisyon alıp işlerse 
eok verinde bir şey olur. 

BAŞKAN — Recai Bev ne sövlüvor-sunuz 
vica ederim; bundan evvelki madde komisyona 
gitmedi. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Ben gittiğini 
zannedivorumdum. O halde şaşırdım, insan ha
li bu. bazan şaşırıyor, af buyurun. 

Binaenaleyh arkadaşlar, müsaadenizde söz-
"ü arkadaşım bu maddeyi Komisvona alsın. 
Valilere bu bakımdan yetki verelim. Benim 
vicdani kanaatim budur. 24 ncü maddede oldu-
*hı gibi önerere vermiveceğim. Sözcü ^arkadaşım 
muvafakat buvurursa bu maddeyi komisvona 
nlsm, komisvon üzerinde işlesin, memlekete 
faydalı olacak bir şekilde bir madde getirsin. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alıyor 
mu? 

î r tSUERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYÎDO&AN (Kars) — Hayır almıyor. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) Efendim, bundan 

evvelki madde ve bu madde hakikaten ehemmi-
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yetlidir. Arkadaşımızın buyurduğu gibi valileri 
Zacışieri Makamı olmaktan ziyade iş sahasına 
yöneltilecek bu iki maddedir. Ama bendeniz bir 
nokta üzerinde duracağım. Vilâyetlerin plânı va
lilerin arzu ve keyiflerine göre değişmiyen, hiç 
olmazsa Bakanlar Kurulunca onaylanan bir iş 
programı olmalı. Bu iş programı üzerinde bu 
maddeye göre heyetlerini toplamalı ona göre 
hareket etmeli. Aksi takdirde valinin birisi gelir 
ziraatçidir ziraat işlerine ehemmiyet verir, birisi 
yol işlerine ehemmiyet verir, birisi maarif işle 
rine ehemmiyet verir, birisi de günlük hâdisatı 
idare ile meşgul olur. çünkü memuriyette son 
günlerini geçirmektedir. Birisinin yaptığı işi 
beriki bozar birinin yaptığı işi öteki yarıda 
bırakır. Onun için valilere yol gösterir 
vaziyette her vilâyetin bir yol programı 
olmalı bu plân üzerine vali ve kaymakamlar ve 
emri altındaki idare âmirleri devamlı surette ça
lışmalı. Eğer iş plânı olmazsa ziraat, bayındırlık 
ve diğer maarif, sağlık işleri de plânsız ve prog
ramsız böyle yürür gider, birçok işler böylece 
aksar. İşleri Valilerin arzu ve keyiflerine bıra
kırsak bir vali bir işe bağlayacak diğeri gelip onu 
bırakacak bir başkasına bakacaktır. Bunun için 
vilâyetlerde işleri bir plâna bağlamak, gelen vali 
giden validen işi aynen devralmak ve üzerinde 
devam etmelidir. Ben böyle bir programa ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — 24 ncü maddede plân kabul 
edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, esas itibariyle 
vilâyetlerde özel idareye taallûk eden hizmetler 
vilâyet genel meclislerince beşer senelik prog
ramlara ;bağlann\ Ve bunun, selefin işini hale
fin bozmasına imkân bırakmıyaeak şekilde bu
günkü hükümlerle de kanunlaşmıştır. Yarın 
özel İdareler Kanunu gelirse orada da yer ala
caktır. Belediye Kanuniyle belediye meclisi ka-
rariyle programlaşmayı kabul etmiştir. Köyler
de de aynı vaziyet mevcuttur. Bu idarenin ba
şında kendine mülhak kazalardaki kaymakam
larla beraber bütün vilâyetin idarei umumiyeye, 
hususiyeye, köylere ve 'belediyelere ait bütün 
ihtiyaçlarını daha kendilerince programlaşma
dan evvel terkibi bir şekilde ve işbirliğiyle ka
rarlaştırılacak ve programlaştırma hususunu 
görüşeceklerdir. Bunda ne mahzur vardır anla
mıyorum. Bu hüküm genel idareye, idarei umu-
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miyeye dâhil vazifeler de dâhil olduğu halde 
yapmayı âmirdir ve halefi selefin işini bozamıya-
caktır. Bundan evvelki maddede olduğu gibi bu 
maddede de programlaşma vardır. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

V - Devir ve teftiş 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Valiler, her 

yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin, bütün 
ilce ve bucaklarını ve sırasiyle programa alman 
köylerini ve il içindeki teşkilâtı teftiş ederler. 
Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde göz
den geçirerek gereğini yaparlar. 

İlin idari, malî, ekonomik, kültürel sağlık 
ve sosyal durumu ve Hükümetçe alınmış bulu
nan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların 
halk üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda 
veya lüzum gördükleri sair zamanlarda ilgili 
bakanlıklara rapor verirler. 

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

Bölüm : III 
İlce idaresi ve teşkilâtı 

YİRMMİ YEDİNCİ MADDE — İlce genel 
idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. 

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. 
İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumlu
dur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre 
ilçede lüzumu kadar teşkilâtı bulunur. Bu teş
kilât kaymakamın emri altındadır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Evvelce kabul bu
yurduğunuz 4 ncü maddede, Hâkimler Kanunu 
ile İcra İflâs Kanununda yazılı yargıçlar ile 
adalet mensupları hariç tutularak o maddeye 
ikinci fıkra olarak bir hüküm tesbit edilmişti. 
Anyasa hükümlerine uygun olması bakımından, 
'buraya da oradaki fıkranın aynen geçirilmesi
ni ve bunların istisnasını rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — Komisyon da muvafa
kat eder. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ettiğine 
göre 4 ncü maddenin son fıkrasını buraya ilâve 
edeceğiz. 

Hangi fıkrayı istiyorsunuz"? 
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EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) — 4 ncü 

maddenin sonuna ilâve olunan fıkrayı. 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYÎDOĞAN (Kars) — Burada o fıkraya bir 
atıf yapılacak, ve son satırdaki (Bu teşkilât) ke
limesinden sonra : (Dördüncü, maddenin son 
fıkrasında belirtilen adlî ve askerî teşkilât ha
riç) ibaresi ilâve olunacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — ilçede bir 
teşkilâtın başında bulunanlar ilce idare şube 
başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar 
ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. 

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

I - İlce memurlarının tâyin usulü 
YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Kayma

kamlar, içişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni
nin intihabı ve Bakanının tasvibi üzerine müş
terek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tâ
yin olunur. 

Gl. ZEKİ SOYDEMÎR (Çankırı) — Müşte
rek kararı izah ederler mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Anayasadaki tâbirdir aynen. Baş
bakan, vekili aidi, yani içişleri Bakanı ve Re
isicumhur. 

BAŞKAN — izah edildi mi? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

OTUZUNCU MADDE — 8 nei maddenin (A) 
fıkrası dışında kalan ilce idare şube başkanları 
il idare şube başkanlarının inhası üzerine vali
lerce tâyin ve aynı usule göre nakil ve tahvil 
edilirler, ilçenin ikinci derecedeki memurları, 
ilce idare şube başkanlarının inhası üzerine kay-
makamlarca tâyin ve memuriyetleri valilerce 
tasdik ve aynı usule göre nakil ve tahvil olu
nurlar. 

BAŞKAN —- Madde hakkında bir önerge 
var. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Vilâyetlerde, öğretmenler ve emsali, 
valilik emrine; ait olduğu Bakamklardan ve
rilenler vardır, bunlar hariç olmak üzere diye
ceğiz. Bunları hariç tutmak için de cümlenin 
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ikinci fıkrasına, (ilçenin) dedikten sonra (8 
nei maddenin B fıkrasının dışında kalanlar) 
diye ilâve edeceğiz. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Efendim; seki
zinci maddeyi komisyon geri aldı. Sekizinci 
maddenin A, B fıkrası kabul edildiğine göre, 
buradaki A ve B fıkrasını nasıl kabul ederiz. 
ilk ve ortaöğretim öğretmenlerini bir kayma
kamın emrine verdiğimiz zaman işin nereye va
racağını takdirinize terkediyorum. Ekseriya 
kaymakam mezun olduğu zaman ona jandarma 
kumandam, tahrirat kâtibi vekâlet eder. Bu 
öğretmenleri bu zevatın emrine nasıl bırakırız? 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Efendim; hakikaten bu madde seki-
cinci maddeye bağlıdır. Onun alacağı şekle bağ
lıdır. Fakat bu maddeyi de komisyona aldığı
mız takdirde bu hususta bizim yapacağımız 
büyük bir değişiklik yoktur, isterseniz müza
kere edelim, isterseniz geri alalım, fakat geri 
almıya lüzum yoktur, bu da o maddenin alaca
ğı şekle göre olacaktır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkındaki önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ucu maddenin üçüncü satırında «ilçenin 

diye başlıyan cümleye»: 
«ilçenin 8 nei maddenin (B) fıkrası dışında 

kalan...» ibaresinin ithalini arzederim. 
içişleri K. Sözcüsü 

Kars 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — önergeyi .oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mıştır. 

Maddeyi komisvon alıvor mu efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKÎF EYİDOĞAN 

(Kars) — Komisyona geri alınmasına lüzum 
yok, arzettiğim gibi ne şekil alacaksa oradaki 
hüküm otomatikman buraya girecektir. 

BAŞKAN — Emin Soysal! Diyorlar k i ; ora
da ne şekil alırsa buradaki vaziyet de oradaki 
vaziyete muallâktır. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — O halde madde
yi geri alsınlar. 

BAŞKAN — Almıyorlar.. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — O halde konuşa

cağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, 8 nci 

maddede illerdeki ilkokul öğretmenleri ile or
ta okul öğretmenlerinin nakil ve tahvilleri me
selesi münakaşa konusu olduğu için bu müna
kaşa da kısmen Komisyonda yapılan tenV:dlere 
ve itirazlara hak verdiği için o maddeyi geri 
aldılar. Şimdi elimizdeki madde geri alman 8 
nci madde ile doğrudan doğruya alâkadar mad
dedir. Burada deniyor ki muallimler k.r:za ve 
ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 
nakil ve tahvillerini kaymakam yapar, (öyle 
değil sesleri). 

Bu fıkra yukardaki madde ile alâkadar ol
duğu için Komisyon bu madde ile ilerde ikisini 
ahenkli bir şekilde yaparsa zannederim daha 
iyi olur. (A) ve (B) fıkrasını siz almışsınız. Bu
rada nasıl olurda (A) fıkrasına (B) fıkı ası 
diye kayıt koyarız, mantıki bir tezat olır 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakam. 
İÇİŞLERİ BAKANİ EMlN ERlŞtRGİL 

(Zonguldak) — Kaymakamların öğretmenleri 
tâyin ve tahvil etmesi bahis konusu ;ieğiklir 
ve kanunun ruhunda da böyle bir şey yoktur. 
Yalnız öğretmenlerin tâyin usulüne dair olan 8 
nci maddeyi komisyon geri aldığı için bence 
buna bağlı olan bu maddeyi de komisyona ve
relim, ikisini bir arada getirirlerse müzakere 
daha kolay olur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Pekâlâ. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 

II - Kaymakamların hukuki durumları görev 
ve yetkileri 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — 
A) Kaymakam, kanun, tüzük, yönetmelik 

ve Hükümet kararlarının neşir ve ilânını, uy
gulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetki
leri kullanır ve ödevleri yerine getirir, kayma
kam, valinin talimat ve emirlerini yürülmekle 
ödevlidir. 

B) Valiler ilçeye ait bütün işleri doğru
dan doğruya kaymakama yazarlar. Kayma
kamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulun
dukları valilerle muhaberede bulunurlar. An
cak olağanüstü hallerde kaymakamlar içişleri 
Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla muhabeie ede
bilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi ve
rirler ; 

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
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kararları ve bunlara dayanılarak valili;.' tara
fından verilecek talimat ve emirler ilce idare 
şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ 
olunur; 

Ç) Kaymakamlar, Hâkimler Kanın.u ile 
İcra ve iflâs Kanununda yazılı yargıç, savcı ve 
yargıç sınıfında bulunanlar ve yine bu kanun
larda yazılı adalet memurları, askerî birJikler, 
askerî fabrika ve müesseseler, askerlik daire 
ve şubeleri dışında kalan bütün Devlet daire 
ve müessese ve işletmelerini özel idare, belediye 
ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil mües
seseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve 
dentelemeyi bizzat veya idare şube başkanları 
veya validen talep edeceği bakanlık veya tüzel 
kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vası-
tasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim mü
esseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri ma -
rifetiyle denetler; 

D) Kaymakam, iş başında kalmalarında 
mahzur gördüğü ilce idare şube başkanlarını 
valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstah
demleri (Özel ildare, belediye, köy idareleri 
ve müesseseleri memurları dâhil) re'sen sorum
luluğu altında işten el çektirebilir; 

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel 
idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetle
mekten sorumludur; 

F) Kaymakam, ilçede teşkilâtı ve görevli 
memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu 
işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her 
hangi bir idare veya daire başkanlığından isti-
yebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması 
mecburidir; 

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve 
müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin ge
nel ve mahallî hizmetlerine ilişkin işlerin gö
rülmesini aslî vazif el erine halel getirmemek 
şartiyle valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Va
lilikte ı alınacak emir üzerine bu memurlar ve
rilen işleri yapmakla ödevlidirler; 

II) ilce memurlarının çalışmalarını ve teş
kilâtın işlemesini gözetim ve denetimi altında 
bulundurur; 

1) ilçenin idare şube başkanlariyle, ikinci 
derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk 
âmir ve memurlarına uyarma, kınama, cezaları 
verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları ve
rilmesi için Özel kanunu hükümlerine göre tek-
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M ve talepte bulunabilir. Kaymakamlarca 
re'sen verilen uyarma, kınama cezaları kesin
dir. Bunlar aleyhine idari veya adlî kazaya 
müracaat olunamaz. Bu cezalar tebliğ tarihin
den itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilce me
murlarına takdirname de verebilir. 

J) ilce idare şube başkanlarına acele hal
lerde (8 güne kadar) ve tâyini kendisine ait 
memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin 
süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar ı 
izin verebilir. Tâyinleri kaymakama ait olmı- ; 
yan memur ve müstahdemlere izin verilmezden 
önce kaymakamın mütalâası alınır: 

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muame
leleri hakkındaki müracaat ve şikâyetleri ka
bul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine 
yazarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde 
keyfiyeti valiye bildirirler; 

L) Kaymakam Cumhuriyet Bayramında il
çede yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar 
ve tebrikleri kabul eder. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKlF 
EYİDOĞAN (Kars) — Bunun C ve D fıkrala
rını işlemek için Encümene iadesini rica ediyo
rum. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne. 
— Benim bir takririm var. 

BAŞKAN — Onu da verin. Beraber Komis
yona sunarız. 

Komisyon bu maddeyi öteki maddelerle 
ahenkli kılmak için istiyor, veriyoruz. 

Akif Bey, yalnız komisyondan bir ricamız var, 
badema istiyeceğiniz maddeleri madde okunma
dan evvel isteyiniz ki, kâtip beyhude yere oku
masın ve yorulmasın. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Komis
yonun temas etmediği bir fıkra hakkında maru
zatım vardır. 

BAŞKAN — Komisyona teşrif buyurun. Ora
da mütalâai âlinizi izah edersiniz. 

OTUZ ÎKINCI MAADE — 
A) Kaymakam, ilce sınırları içinde bulunan 

genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilâtının âmi
ridir; 

B) Suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve 
güvenini korumak için gereken tedbireri alır. Bu 
maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetle
rini istihdam eder.. Kanun, tüzük, yönetmelik 
v© Hükümet kararlan hükümlerinin yürütülme- | 
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! si için emirler verir.. Bü teşkilât âmir Ve me

murları kaymakam tarafından verilen emirleri 
I derhal yerine getirmekle ödevlidir; 

C) Memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle il
gili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümle
re göre sağlar ve yürütür; 

Ç) ilce sınırları içinde huzur ve güvenli
ğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, ve önle
yici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görev-
lrindendir. Bunları sağlamak için kaymakam ge
reken karar ve tedbirleri alır; 

Bu hususta alman ve ilân edilen karar ve 
tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde 
hükmü uygulanır; 

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilce ge
nel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının ge
çici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebiliri 

E) Kaymakam, ilce içindeki genel ve özel 
kolluk kuvvetleriyle bastırılamıyacak olağan
üstü ve âni hâdiselerin cereyanı karşısında ka
lırsa derhal valiye malûmat verir. Yardım is
ter ve en yakın askerî (Kara, deniz, hava) ko
mutanlarına da haber verir; 

F) Devlete, özel idareye, belediye ve 
köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan ya
hut bunların gözetim ve denetimi altında iş gö
ren daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından işletilen malî, ticari, 
sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambar
lar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisi-
yen, ve işçi gibi personel bulunduran ve barın
dıran yerler Devlet ve memleket emniyet ve 
asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımın
dan kaymakamın gözetim ve denetimi altında
dır. 

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik 
ve nitelikleri hakknda kaymakamlar bu yerler
den bilgi istiyebilir, istenilen bilgiler hemen 
verilir. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Bir tashihim var. 

BAŞKAN — Verin. 
MAHMUT NEDlM GÜNDÜZALP (Edirne) 

— izah edeyim müsaadenizle. 
Efendim, maddenin (A) fıkrasında « kay

makam ilce sınırları içinde bulunan genel ve 
özel kolluk kuvvet ve teşkilâtının âmiridir » de-

[ niyor. Evvelki maddelerde izah ettiğim veçhile 
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Gümrük Muhafaza teşkilâtı vilâyetlerin genel 
idare teşkilâtından olmadıklarından bunların 
yani Gümrük Muhafaza kuvvetlerinin de bu ge
nel ve özel kolluk teşkilâtının haricinde ol
ması lâzım gelir. Esasen Gümrük Muhafaza teş
kilâtı daha ziyade hudutlarda, mıntakanın ka
çakçılığa elverişli olup olmadığına göre teşkilât
landırılmış olduğundan, il teşkilâtına da uygun 
değildir. Meselâ bir vilâyet merkezinde hiç 
kolluk teşkilâtı bulunmadığı halde, bucakta, ve 
civar köylerde büyük teşkilât bulunabilir. Onun 
için muhafaza teşkilâtının oralardaki çok yüksek 
rütbeli kumandanlarına kaymakamlar emir ve
remezler. Vilâyetlerde valiler bu kuvvetler üze
rinde yetkiyi haizdirler. Fakat, arzettiğim se
beplerden dolayı vilâyet teşkilâtına uymadığı 
için kaymakamlar bu kuvvetlerin âmiri olamaz
lar. Bu ciheti Komisyon Sözcüsünün açıklama
sı lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOÖAN (Kars) — Efendim; özel kolluk 
kuvvetleri cümlesinden olan gümrük muhafa
za teşkilâtının bâzı büyük kademeleri idari mül
ki taksimatın bâzı küçük kademelerine karar
gâh kurmuş olabilir. Bu, o karargâhın başında
ki yüksek rütbeli gümrük subayı, meselâ sırf 
Kilis kaymakamının kazası mıntakasmdadır 
diye bir alay kumandanını kaymakamın emri
ne veremeyiz. O alayın birinci taburu vardır. 
O birlik, o özel kolluk birliği Kilis'te ilce öl
çüsünde mevzi almıştır, vazife almıştır. İşte o 
birlik kaymakamın emrindedir. Bunu hariç bı
rakmaya imkân yoktur. Aksi takdirde kayma
kamın vazife almış olmasının, sorumluluğun 
mânası kalmaz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
32 nci maddenin (A) bendine «özel kolluk 

kuvvet ve teşkilâtının» sözlerinden sonra «Güm
rük ve muhafaza hariç» kelimelerinin parantez 
içinde olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne Milletvekili 
Mahmut Nedim Gündüzalp 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alın
mamıştır. 
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OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
A) Kaymakam, adalet dairelerinde görül

mekte olan işlerin geciktiğini haber aldığı va
kit gecikme sebelerini C. Savcılığından yazılı 
olarak sorabilir. C. savcıları bu sebepleri ve
receği cevapta açıklar. Kaymakam, alacağı ce
vaba göre işi valiye yazar; 

B) Ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını 
ve C. Savcısı ile birlikte hükümlü ve tutuklu
ların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi al
tında bulundurur. 

C) İlçenin düzen ve güvenliğiyle ilgili iş
lerde âmme dâvası açılıncaya kadar geçecek 
safhalar hakkında C. Savcılığından yazılı ola
rak bilgi istiyebilir. C. savcıları gereken bilgi
leri vermekle ödevlidirler. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaymakam-
lar, ilce idare şube başkanlarının genel, özel ve 
kolluk âmirlerinin birinci derecede, diğer memur
ların ikinci derecede sicil âmiridirler. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendini af bu
yurun, kaymakam ilçedeki memurların sicil Ami
ridir diye bir kayıt var. Bu maddeye göre bunun 
içine ilçedeki öğretim üyeleri de girmektedir, 
ortaokul da dâhil. Af buyurun, bir arkadaşım 
meslek aşkiyle konuşmıyalını demekte haklıdır 
ama bir de işin icabı var. Öğretim işi başlıbaşma 
teknik bir iştir. Ortaokullarda kaymakamın sicil 
vermesi işi onların bizzat tedrisatı takip edip 
ona göre hükme varmasını icabettirir. Ortaokul
daki çeşitli dersleri kaymakam nasıl teftiş ve 
tetkik edebilir de ortaokuldaki öğretmenler hak
kında, hattâ ilkokulda çalışan öğretmenlerin 
hakkında sicil verebilir, bu bir meseledir. Bir 
taraftan öğretim üyelerinin çalışmalarını ve si
cillerini tetkik için müfettiş tâyin etmektedir. 
Diğer taraftan ilköğretim müfettişlerinin mü
fettişleri vardır, mekteplere gider tetkik eder 
sicillere de bunlar esastır. Şimdi kaymakam, ilk 
tedrisat öğretmeninin ne yaptığını bir tarafa bı
rakalım, Ortaokulların nasıl tetkik ve teftiş 
ederde bunlar hakkında sicil verebilir 1 Bende 
niz bunu bir az imkânsız görüyorum. Kaldıki bu 
maddeyi kabul etsek de ölü bir madde olmaktan 
ileri gecem iyeeektir. Birçok kazalarımız vardır ki, 
geçen de İçişleri Bakanının da buyurduğu gibi 
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hâlâ kaymakam bulamıyoruz. Vekil olarak tah
rirat kâtibi kaymakamdır. Mektebe gidecek ve 
ben sicil âmiriyim teftiş edeceğim diyecek. Ola
maz arkadaşlar.. Teftiş ve tahkik işini Devletin 
salahiyetli müfettişleri görmelidir. Devlet işleri 
bu şekilde yürümez, sakat olur arkadaşlar. 

İÇIŞLER! KOMISYONU SÖZCÜSÜ AKIF 
EYÎOĞAND (Kars) — Efendim; burada bah
sedilen sicil Askerî Mülkî Tekaüt Kanununa 
bağlı hükümlere uygun olarak idare âmirleri
nin ve merkez teşkilâtında Bakanların vermeye 
yetkili olduğu sicillerdir. Bu memurun kendi | 
istatüsü icabı kendi hukukunu korumak için 
kurulmuş bir müessesedir. Bunlar Devletin or
ganik kanununda yer alan şu şu mertebedeki 
idare âmirlerine tevdi etmek mecburiyetindeyiz. I 
Arkadaşlarımın bahsettiği siciller Maarif Vekâ
letinin yönetmeliklerine göre tedrisat müfettiş
lerinin verdiği talim sicilleridir. Hoca, okutma
ya muktedir oluyor mu, olmuyor mu diye. Bu
nu müfettiş verir ve önün terfiine esas olur. Bi
zim derpiş ettiğimiz başkadır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddede kaymakamların sicil amir

liği salâhiyetinin bir ihtisas işi olan bilhassa 
orta öğretimde işliyemiyeceğinden bu hükmün 
kaldırılmasını arz ve oya konulmasını teklif 
ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al
anyalılar.. Önerge dikkate alınmamıştır. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — ilce çevresin
deki belediyelerin başkanlariyle, köy muhtar
ları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ih-
tiyaçlariyle ilgili yazışmalarını kaymakamlık 
vasıtasiyle yaparlar. 

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

III - Devir ve teftiş 
OTUZ ALTINCI MADDE — Kaymakam, 

her yıl ilçenin bütün bucaklariyle köylerinin 
en az yarısını ve ilce içindeki teşkilâtı teftiş 
ede?, 
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I Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde 

gözden geçirir ve gereğini yapar. 
Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi ha

berdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir rapor
la valiye bildirir. 

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

IV - Kaymakamın ilce idare şube başkanlariy
le münasebetleri 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — ilce idare şu
be başkanları, kendi şubelerine taallûk eden 
kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararla-
riyle kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görev
lerin sürat ve intizam dâhilinde görülmesinden 
doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumlu
d u r 

ilce idare şube başkanları, kaymakam ta
rafından verilen emirleri yerine getirmek ve 
tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri 
yaparak mütalâalarını zamanında bildirmek ve 
istenilen her türlü malûmatı vermekle mükel-

j leftirler. 
BAŞKAN. —- Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi, kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

I 9 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İdare şube 
başkanları, kaymakam tarafından re'sen veri
len emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükü
met kararlarına uygun olmadığı içtihadında 
bulunurlarsa keyfiyeti, kaymakama yazarlar, 
kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda 
ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı za
manda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap ge-
linciye kadar kaymakamın emri sorumluluğu 
altındr. uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kayma
kam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hü
kümet kararlarının uygulanmasından doğan 
şikâyetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve 
emirleri verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka-

| bul edilmiştir. 
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KIRKINCI MADDE — Kaymakam, lüzum 

gördüğü zamanlarda ilce idare şube başkanla-
riyle diğer memurları ve belediye ve ticaret 
ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve 
kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere 
heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan 
çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. 
Toplantıda alman kararlar valiye bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
I - Bucak idare ve teşkilâtı 

KIRK BlRİNCÎ MADDE — Bucak; coğ 
rafya, ekonomi, güvenlik ve mahallî hizmet ba
kımlarından aralarında münasebet bulunan 
kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare 
bölümüdür. 

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

KIRK iKtNCÎ MADDE — Bucak müdürü, 
bucakta en büyük Hükümet memuru ve temsil
cisidir. Bu sıfatla: 

A) Bucağın genel idaresinden sorumlu
dur ; 

B) Kanun, tüzük», yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını 
sağlar. Bunların kendisine verdiği yetkileri 
kullanır ve ödevleri yerine getirir; 

C) Kaymakamlar, bucağa ait bütün işleri 
doğrudan doğruya bucak müdürüne yazarlar. 
Bucak müdürleri bucağın bütün işleri hakkın
da bağlı bulundukları kaymakamlıklarla mu
habere ederler; 

0) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükü
met kararları ve bunlarla ilgili olarak verile
cek emirler, bucak teşkilâtına dâhil dairelere 
bucak müdürleri vasıtasiyle tebliğ olunur; 

D) Dördüncü maddenin son fıkrasında 
belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan 
bucak teşkilâtına dâhil daire ve müesseseler, 
belediye ve köy idareleri bucak müdürünün 
gözetim ve teftişi altındadır; 

E) Müdür, bucak memurlarının çalışma
larına nezaret eder, bunların takdirlerini ve 
disiplin cezalarını gerektiren hallerde kayma
kama tekliflerde bulunur; 

F) Cumhuriyet Bayramlarında bucakta 
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[ yapılacak törene başkanlık yapar ve ziyaretle

ri kabul eyler. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 

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

MUAMMER YARIMB1Y1K (Trabzon) -
' Kâtip arkadaşımızın bir parça ağır okumaları-

nı rica ediyorum, takip edemiyoruz. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bucağın gü
ven ve düzeninin korunmasından bucak müdü
rü sorumludur. Suç işlenmesini önlemek için 
gereken tedbirleri alır ve uygular. Genel ve 
özel kolluk kuvvetleri bucak müdürünün emri 
altındadır. Bunlar müdürden aldıkları emri 

erine getirmeye mecburdurlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyeni . 

Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucak mü
dürü, su baskını, kıtlık, yangın, deprem gibi 
âfetlerde keyfiyeti kaymakama bildirmekle 
beraber hal ve vaziyetin icabettirdiği bütün 
tedbirleri alır ve uygular. Silâhlı ayaklanma, 
kanun ve tüzüklerin ve bunlara müstenit emir
lerin yürütülmesine karşı koymak gibi haller
de kişi ve mülk güven ve düzenini bozan sair 
beklenilmiyen olaylar karşısında kalındığı 
takdirde bucak müdürü lüzumlu tedbirleri al
mak ve kolluk kuvvetlerini harekete getirmek
le beraber kaymakamı haberdar eder ve yar
dım ister. Bu gibi olağanüstü hallerde kayma
kam ile muhabere mümkün olmadığı takdirde 
en yakın idare üstüne keyfiyeti bildirir ve va
liliğin haberdar edilmesini ister. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'L 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bucak müdürü 
bucak sınırları dâhilinde vukuuna muttali oldu
ğu suçlan C. savcılarına derhal haber vermekle 
beraber bunlardan önemli gördükleri hakkında 
C. savcıları el koyuncaya kadar zabıta âmirle
rinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ya
zılı yetkilerini kullanır ve bu bapta düzenlenecek 
evrakı C. Savcılığına gönderir. 

Bucak müdürleri, bu görevleri yaparken işle
dikleri suçlardan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 154 ncü maddesi gereğince Yargıçlar 
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Kanununa tevfikan kolluk âmirlerinin tâbi ol
dukları tahkik ve muhakeme usulüne tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabın edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) — 
Efendim maddeleri çok çabuk okuyorlar, takibe 
vakit bulamıyoruz, biraz ağır okumalarını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Bey, bir az 
ağır okumanız hakkında bir temenni izhar edil
miştir. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Muhterem arkadaşlar; üç devreden beri bu çatı
nın altında, şerefli saflarınız arasında yer almış 
bir arkadaşınızım Büyük Meclisin her çalışma 
yılı başında Başkanlık Divanı Kâtipliğine Yük
sek oylarınızla seçilmek suretiyle de bu ödevi 
şerefle ve Kamutay'in mesai vaziyetlerinin icap
larına ve ahengine tamamen uygun olarak ifa 
ettiğime kaniim. 

Bu itibarladır ki, Büyük Meclisimizin çalış
malarına ara vermemizin" mevzuubahis olduğu şu 
günlerde, bu kadar hayati kanunlar mevzuu mü
zakere olurken, yine Yüksek Kamutay'm arzu 
ve temayülüne uygun olarak bana vermiş oldu 
ğunuz vazifeyi icabında daha çabuk ve gerekti
ğinde daha yavaş okumakta ve kanun maddelc 
rindeki kelimelerin ve fıkraların hakkını vererek 
ve muhtevasını nazarı itibara alarak, okuyuşu
mu ayarlamaktayım. 

Buna rağmen sayın hemşerim ve arkadaşım 
Muammer Yarımbıyık'm söylediği söz karşısın
da, ben de, değil çabuk, hattâ kelime kelime ya
vaş yavaş da okuyabileceğimi arzetmek için bu 
tarzı edayı tercih ettim. 

Vaziyeti böylece izah ederken, yüksek itima
dınızı kazanmış naçiz bir arkadaşınız olarak. 
söylenen tek söz karşısında teessür duymakla 
beraber, istifa gibi bir hali hatırıma getirmiye-
rek, şerefli emanetinizi sonuna kadar taşımayı 
vazife saydığımı arzederinı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Sılan arkada
şımıza karşı Yüksek Meclisin devam eden tevec
cühünü fahr ile tekrar ederim. (Alkışlar) 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) - -
Büyük Meclisinizin bu asil tezahürüne karşı şük
ranlarımı tekrarlarım. | 
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KIRK ALTINCI MADDE — Bucak müdürü, 

her yıl bucağın bütün köy ve kasabalarını en az 
birer kere dolaşarak halkın müracaat ve şikâyet
lerini dinler ve yetkileri içindeki işleri yapar ve 
yapamadıklarını kaymakama bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

I I - Bucak müdür ve memurlarının tâyin şekil
leri ve istihdam usulleri 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bucak müdür
leri, valiler tarafından tâyin ve memuriyetleri 
İçişleri Bakanlığınca tasdik olunur. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — İlk defa bu
cak müdürü olabilmek için : 

A) En az lise veya bu dereceli okul mezunu 
olmak; 

B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve yaşı 
30 u geçmemiş olmak; 

C) Vücutça sağlam olmakla beraber memle
ketin her ikliminde vazife görmeye ve her vasıta 
ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastaneler 
sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulunmak lâ
zımdır 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, bu madde bucak müdürlerinin ne gibi 
vasıf ve şartları haiz olması lâzımgeleceğini tes-
bit etmektedir. Bunu takip eden maddede de 
bunların yetiştirilme tarzları mevzuubahis ol
maktadır. 

Bu her iki hükmü ben, Dahiliye Memurları 
Kanununa girmesi gereken hükümler nev'inden 
telâkki ediyorum. 

Acaba bu hükümlerin Dahiliye Memurları 
Kanununda tesis edilmeyip de buraya konmasın
da ne zaruret vardır ? ' . 

Lütfen bu hususun komisyon sözcüsü tarafın
dan belirtilmesini rici ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, şimdiye kadar 
mevzuatımızda "bucağın organlarına orada va
zifeli, yetkili, adamlara onların vazifelerine 
tâyin usullerine görev ve yetkilerine dair taf
silât pek yoktur. Bütün bu bucak statüsünü ge
tiren Cumhuriyet devrinin ilk kanunudur. Bu 
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itibarla Dahiliye Memurları Kanununda da yer 
almamış olduğu halde bu kanunda bucağın, bu
cak çevresi üzerinde bucak idarei umumiyesin-
de mesul olacak Devlet memurunun, bucakta, 
Hükümetin en büyük memurunun muayyen va
zifelerle tavzif etmeye burada zaruret gördük. 
Onun için müsaade ederseniz Dâhiliye Memur
ları Kanununda başka bir tadile gitmeye ihti
yaç hissetmeden burada bu hükmü geçirelim. 
Yüksek kabulünüze şayandır. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bütün memurlardan bahsetmeye lüzum görmü
yorum, bu kanunun prensipini bozmamalıyız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, bütün diğer 
memurlar için her bakanlığın teşkilât kanunla
rı vardır. Her bakanlığın kendi memur statü
leri vardır. Burada nahiye müdürü yalnız İçiş
leri Bakanlığının memuru sıfatiyle değil, bütün 
dairelerin, şuabatm üzerinde nahiyenin en bü
yük memuru sıfatiyle vazife aldığı için.... (Doğ
ru, doğru sesleri). 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Bir sual. 
Bu maddenin bir fıkrasına müktesep hakla

rı mahfuzdur demek suretiyle biraz mevcut 
olan... 

ÎÇtŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYÎDOĞAN (Devamla) — Geçici maddede var
dır. Bugün çalışmakta olan bucak müdürlerin
den kurs görmüş olan ve olmıyanlarm müktesep 
haklarını korumak şıkları yüksek nazarınıza 
arzedilecektir. 

BAŞKAN — önerge yok. Söz istiyen de yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edildi. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yukarda-
ki maddede yazılı vasıfları ve Memurlar Kanu
nunun tesbit ettiği diğer şartları haiz olanlar 
bucak müdürlüğü adaylığına tâyin olunarak 
Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtında altı ay 
süre ile istihdam olunurlar. Bu süre sonunda 
bucak müdürlüğü için lüzumlu vasıflar bakı
mından kifayetleri Bakanlık veya valiler tara
fından tasdik edilenler İçişleri Bakanlığı mes
lek kursuna iştirak ettirilir. Bu kursu da başa
rı ile bitirenler bucak müdürlüklerine tâyin 
edilmek üzere valilikler emrine gönderilirler. 
Kurs süresi bir yıldır. Gerek adaylık devresin
de kifayeti tasdik edilmiyenler gerek adaylığı-
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nı bitirip de kursta başarı göteremiyenler bu
cak müdürlüğüne tâyin edilmiyerek görevlerine 
son verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

ELLİNCİ MADDE — Bucak müdürlüğü 25, 
30, 35, 40, 50, 60 lira aylıklı olmak üzere altı 
sınıftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

ELLİ BİRÎNCl MADDE — Bucaklarda, ba
kanlıklar tarafından ihtiyaca göre valilikler 
emrine gönderilen gezici ve sabit doktor, vete
riner, tarım memuru (En az sanat enstitüsü ve
ya yapı usta okulu mezunu teknisiyen) fen me
muru, sağlık memuru, ebe gibi memurlar bulu
nur. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) •— Arkadaşlar, bucaklarda bakanlıklar ta
rafından ihtiyaca göre valilikler emrine gönde
rilen gezici ve sabit doktor, veteriner, tarım 
memuru (En az sanat enstitüsü veya yapı ıista 
okulu mezunu teknisiyen) fen memuru, sağlık 
memuru ve ebe gibi memurlar bulunur diyor. 
Bu, idarenin halkın ayağına gitmesi bakımından 
hakikaten ilk defa bizim idare sistemimize gi
ren iyi 'bir usuldür. Yalnız halkın çok muhtaç 
olduğu bâzı teşkilât burada eksiktir. Meselâ ta
pu, nüfus memuru, biraz daha ileri gidersek, ad
liye teşkilâtı ile bu iş tamam olurdu. Bilmiyo
rum, ihtimal ki, masrafın fazla olacağı nazara 
alınarak bunlar kaydedilmemiştir. Ama tapu 
muameleleri ve nüfus muameleleri bakımından 
bilhassa bu teşkilâtı eksik görüyorum. Bunun 
tamamlanması çok yerinde olur. Bu hususta bir 
takririm de vardır. Başkanlığa sunuyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Akif 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim; bu maddeyi, 
diğer Bakanlıkların teşkilâtı ve Memurin Kanunu 
ile mütenazır olarak tedvin ettik. 

Eskiden malûmuâliniz, tam teşkilli nahiye na
mı altında, nahiyelere tapu memuru, nüfus me
muru vermek usulü var idi. Bir nahiyede bu, mü
himdir. Yani bu kadrolar, bir ebe kadar, bir dok
tor kadar, bilhassa zelzele mr.ntakalarmda her 
türlü yangınlara karşı emniyeti sağlıyacak ve 
asayişi koruyabilecek teşkilât kadar hayati 
ehemmiyeti haiz değildir. Bilhassa tapu işi, Ka
nunu Medeni çıktıktan sonra, ayni haklar hükmü-
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ne göre, teşkilât haddi zatında değişmiş, ve bun
lar tapu sicil muhafızlığına intikâl etmiştir. Onlar 
kendi statülerine göre tapu sicil muhafızlarını 
ilçeye de, nahiyelerede ikame edebilirler. Buna 
bir diyeceğimiz yoktur. 

Nüfus işlerine gelince; bir ailenin, bir nüfus 
memurunun hizmetine arzı ihtiyaç eden tarafı, 
doğum, ölüm, evlenme hallerindedir. Bir ailenin 
yirmi sene dâhilinde nüfus memuruna 10 kere 
ihtiyacı ya olur, ya olmaz. Bu, sırf nüfus memu
runa nüfus vukuat kaydını vermek içindir* muh
tarda bu işi görür. Miras ve tasarrufla alâkalı iş
lerin, bilhassa askerlik işlerinin nüfus muamelâ-
tiyle irtibatı vardır. Bu irtibatı temin için, eğer 
nahiye merkezi Şark tarafta, ilce merkezi Garp 
tarafta, köyde ikisinin ortasında olursa, nüfus 
memuruna kaydettirmek için bir kere Şarka, as
kerlik dairesindeki işi için bir kere Garbe gidecek. 
Ayni şekilde bir Şark'a tapu için, bir Garp'a 
mahkeme için, Bir Şark'a nüfus için, bir Garb'a 
mahkeme için gidecek. Bu, birçok yerlerde köy
lüyü daha çok iki istikamet üzerinde yorduğu için 
hattâ tam teşkilli nahiyelerde dâhi tasarruf için 
nüfus memurlukları kaldırıldı ve bundan pek de 
aksamış bir vaziyet görülmemektedir. Devletin iş
leri genişler, Hükümetin ihtiyacı artar, gelir kay
nakları fazlalaşırsa, bucaklara varıncaya kadar 
sulh mahkemeleri tesis edersek, o zaman onunla 
ilgili nüfus ve tapuyu da düşünürüz. Fakat bu
gün bu iki iş için âmir hüküm koymaya lüzum 
olmadğı kanaatindeyiz. 

TARSÎN TÜZÜN (Gümüşane) — Bucaklar
da Sayın Sözcünün beyanına göre, nüfus ve ta
pu işleri 3 ncü derecede görülüyor. 

Halbuki, bir defa insanların medeni hakları
nı tesbit etmek lâzımdır. Ne ile bileceğiz, do
ğanı, öleni? Bazan öyle oluyor ki, Ahmetoğîu 
Hasan aranıyor, iş kazaya, vilâyete mahkemeye 
intikal ediyor, bir de görüyoruz ki, 15 sene evvel 
ölmüş ve yine bir iş dolayısiyle mahkemeye mü
racaat olunmuş, o zat aranıyor, bir de bakıyoruz 
ki, bu namda doğum dahi yoktur. Bu iş buyur
dukları kadar basit bir iş değildir. Bir defa in
sanları, doğanları, ölenleri tesbit etmek lâzım
dır. 

Tapu işine gelince; ben zannediyorum ki, köy
lülerin hiç birinin elinde şahsi namına çıkarttığı 
tapusu mevcut değildir. Babasından, dedesin
den kalan mülkünü görenek ve itiyatla, köylü
nün birbirine hak tanımasiyle işlediği gibi bir | 
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I vaziyet vardır. Niçin? Tapu memuru ihmal edil

miştir de ondan. 
Sonra nahiyeye birçok işler veriyoruz. İca

bında nahiye Meclisi de işliyecek. Güzel ama, 
bu kadar işleri yapacak insanlar nerede? Bunun 
hiç mi teşkilâtı olmıyacak? Bir nahiye müdürü 
ve bir jandarmanın hiç derde deva olacak vazi
yeti yoktur. Hastası olur, doktoru yoktur, ebe
si yoktur. Nahiye müdürünün yapabileceği 
« git oğlum kazaya » demekten ibaret kalır. Bu 
kadar vazifeler verdikten sonra nahiyeler için bir 
kadro tipi mütalâa edilmiş midir, edilmemiş mi
dir? Böyle bir tip kadro lâzımdır. Bunun üzer 
rinde duruldu mu, durulmadı mı? Kanunda böy
le bir şey yoktur.. Diğer Bakanlıklar ziraat 
memuru filân gönderebilir. Göndermeseler ne 
olacaktır.. 

Sonra merkez kaymakamlıkları kaldırıldığı 
için oradan tasarruf edilecek para ile nahiye 
teşkilâtını ikmale çalışmamız lâzımdır. Yoksa 
bu kadar vezaif nazari kalır. 

MUZAFFER. AKALİN (Kastamonu) — 
Bu madde, bucak merkezerinde bulunacak teş
kilâtın nelerden ibaret olduğunu tadadi olarak 
ifade ediyor. Kısmen zikrediyor ve sonunda da 
«Gibi» diyor. 

Bu itibarla nüfus memuru da bulunabilir, ta
pu memuru da bulunabilir. Arkadaşlarımın mü
talâalarına iştirak ederim. Bu sayılan memurlar 
arasında nüfus memurunun da bulunması do
ğum, evlenme ve ölüm vakalarının kayıt ve 
tescili ve bunların zamanında yapılabilmesi 
için Devlet teşkilâtının halkın ayağına götürül
mesine ihtiyaç vardır. Yalnız bunları burada 
değil, kendi kanunlarında düşünmek daha uy
gun olur. Yüksek Meclise gelmiş bir Nüfus Ka
nunu da vardır. Bunların ayarlanması hakkın
daki hükümler orada mevzuubahis olabilir. 
Eğer bu mütalâalarım arkadaşlarımı tatmin et
memişse «Ve özel kanunlarında gösterilen diğer 
hizmetler» diyelim, bu suretle tamamlanmış olu
yor madde. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar; sayın sözcü arkadaşımız 
halkı Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e 
gönderdi. Ama niçin gönderdi, nereden geldi bu 
kadar halk? 

Anlıyorum ki ; çok eyi bir valimiz olan ar-
I kadaşımız Eyidoğan her halde bucak müdürlü-
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ğü yapmamıştır, (Gülüşmeler) eğer yapmış olsa
lardı bendenizin bu nüfus işleri üzerindeki tek
lifimi yerinde bulurlardı. 

Arkadaşlar, size bir t a ç kazadan bahsede
ceğim : Bugün Of Kazasının nüfusu 111 bindir 
burayı bir nüfus memuru, yanında bir kâtiple 
idare etmektedir, inanınız, Vakfıkebir 81 bin 
nüfusludur, burayı bir kâtip ile bir uüfus me
muru idare ediyor, idare ediyor ama, siz idare 
ediliyor mu zannediyorsunuz? İşler darma dağı
nıktır. Onun için biz güzel bir teşkilât Tapıyo
ruz, iyi düşünmek lâzımdır. Halkın en çok muh
taç olduğu işlerin başında evvelâ nüfus, sonra 
tapu işleri gelir. 

Kadastro Kanunu yapılacakmış efendim, bu 
kanunda yeri yokmuş. Yapılacakmış. Yapıla
cakmış ama, nahiyelerde tapu ve nüfus me
muru yoktur, kanun yapılıncıya kadar da olmı-
yac aktır. Onun için bu işlerin bu kanunda ko
nuşulması lâzımdır. Bunu halk bizden istiyor. 
Yaptığımız seyahatlerde halkın bizden ısrarla 
istediği işlerin başında bunlar vardır. Ta on, 
on beş kilometre yerden kalkıyor, hattâ 20 kilo
metrelik yerden kalkıyor tapu muamelesi için 
kaza merkezine geliyor. 

Şimdi mademki bucak teşkilâtı ile idareyi 
halkın ayağına götürüyoruz, bu teşkilâtı neden 
burada kurmuyoruz? Buraya koyalım, Devlet, 
bütçesinin vüsati nispetinde zamanla tahakkuk 
ettirir, hattâ adliye işine de bir çare bulmak 
lâzımdır. Halka fayda getirmek için muhakkak 
bu teşkilâtı onun ayağına götürmek lâzımdır, 
o da bu kanunla yapılacaktır. 

EKREM ORAN (izmir) — Efendim, nüfus 
ve tapu memurları hakkında arkadaşlarımın söy
lediği sözler çok yerindedir. Yalnız bütçe zaru
retiyle bu işin yapılmadığı da muhakkaktır. 
Ancak Hükümetin bir Nüfus Kanunu vardır, 
Meclise gelmiştir. Bu Nüfus Kanunu da gezici 
nüfus memurları vardır. Sonra yine Tapvdama 
Kanununda gezici tapu memurları vardır, bi
naenaleyh biz buraya bu gezici nüfus ve tapu 
memullarını, bulundukları zamanlara mahsus 
olmak üzere koyalım. Encümen de kabul eder
se - ki kabul edeceğini zannediyorum - bunun 
için ayrıca takrir vermiye lüzum görmüyorum. 
Hükümetten temenni edelim, bunların kanun
larını biran evvel Meclise getirsin. Hakikaten 
köylünün en büyük ihtiyacı nüfus ve tapu işle-
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rinin ayağında görülmesidir. Bunu Hükümet
ten rica ederim. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; be
nim ilk idare hayatım Nahiye Müdürlüğüdür. 
Bulunduğum nahiyeler, tam teşkilâtlı idi, bura
lar da tapu ve nüfus memurları vardı. Tapu 
memurları yoklama yapar ve aidatı tahakkuk 
ettirirler. Nahiyede tahrirat kâtiplerini tasar
ruf maksadiyle kaldırdık. Esasen elzem olan, 
nüfus ve tapu memurları kadar, ve hattâ daha 
fazla, tahrirat kâtipleridir. Binaenaleyh tapu 
kâtipleri aidat tahsil edebilir; maaşını kendi
leri temin etmiş olurlar. Nüfus kâtipleri keza. 
Nahiyelerde en ziyade elzem olan tapu, nüfus 
ve tahrirat kâtipleridir. Bütçe dolayısiyle tah
rirat kâtiplerini kaldırdık diyorlar. Fakat en 
çok lâzım olatı budur. (Doğru doğru sesleri) 
Arkadaşlar müdür, vazife icabı, bazan günlerce 
nahiyede dolaşıyor. Posta gelir, mazruf jandar
manın odasında günlerce, bazan 10 gün, 15 gün 
bekliyor, ehemmiyetli ve müstacel olan evrak 
bekleyip durmaktadır. Binaenaleyh nahiyede 
nüfus, tapu ve behemahal tahrirat kâtiplerinin 
bulunması lâzımdır. Çünkü Hükümet bundan 
kaybediyor, nahiyelerde meclis ve komisyon teş
kili kabul edilmesi dolayısiyle, bilhassa tahrirat 
kâtiplerinin lüzumu bir kat daha tahakkuk 
ede?. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
51 nci maddenin son satırındaki «ve ebe» 

sözünden sonra «tapu ve nüfus» cümlesinin 
konulmasını teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Tahrirat kâtibi de 
ilâve edilsin oraya. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin «gibi» kelimesinden sonra «özel 

kanunlarında gösterilecek diğer teşkilât bulu
nur» kaydının eklenmesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 

(Trabzon Milletvekili M. R. Tarakçıoğlu' 
nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Memur mu, kâtip mi? 
M. R. TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Kâtip. 
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BAŞKAN — Nahiyelerde nüfus ve tapu kâ

tibi bulundurulması hakkındaki önergeyi naza
rı itibara alanlar.. Almıyanlar.. Alınmıştır. 

Tapu ve nüfus kâtibini nereye koyacağız? 
Komisyon! Filhal kabul ediyor musunuz? 

IÇlŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYlDOĞAN (Kars) — TTay hay efendim. Ka
bul ediyoruz. 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'-
in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Buna komisyon lüzum görüyor
um? Ayrıca bu fıkraya lüzum var mı komis
yon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — Evet. 

BAŞKAN —• Ayrıca bu önergeyi dikkate 
alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmıştır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu kayıt ile Tah
rirat kâtibi de giriyor bunun içine. 

EMÎNÎTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim, burada bu maddede yazılmıyan bir ihti
yaç hasıl olursa o, olmıyacak mı? 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYlDOĞAN (Kars) — Muzaffer Akalın'm 
takriri arkadaşımı tatmin eder. «Sair teşkilât 
diyor.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu önergelere göre 
tashih ederek okutuyorum: 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bucaklarda 
bakanlıklar tarafından ihtiyaca göre valilikler 
emrine gönderilen gezici ve sabit doktor, ve
teriner, tarım memuru (En az sanat enstitü 
veya Yapı Usta Okulu mezunu teknisiyen) fen 
memuru, sağlık memuru, ebe ve tapu ve nüfus 
kâtipleri ile özel kanunlarında gösterilecek di
ğer teşkilât bulunur. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Ya
ni bu hükmün içine hâkim dâhil olur mu? 

BAŞKAN — Olmaz. 
EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Şim

di soruyorum, bu şekilde şayet ihtiyaç hâsıl 
olursa, zaruret doğarsa, bir hâkim tâyin oluna
maz der mi madde? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — özel kanunları sulh 
mahkemeleri ihdasına lüzum gösteriyorsa «Di
ğer teşkilât bulunur» tâbiri ve okunan madde
nin şekli, arkadaşımızın maksadını kapsar. 
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EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Pek 

âlâ.. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tadille ve tashih 

ile birlikte oya arzediyorum. Kabul buyuran
lar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

III - Bucak meclisleri ve bucak komisyonları 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Bucak sınırları 

içindeki köy ve kasabaların mahallî mahiyette 
müşterek ihtiyaçlarını düzenlemek, kanun ve 
tüzüklerle kendilerine verilen vazifeleri gör
mek üzere bucak müdürünün başkanlığında bir 
bucak meclisi ve bir bucak komisyonu bulu
nur. 

Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye 
meclisleri ve köy ihtiyar kurulları tarafından 
kendi aralarından veya kendi köy ve kasaba
ları halkından olmak üzere hariçten seçecek
leri birer üyeden teşekkül eder. 

Bucağın sabit veya gezici doktoru, «dokto
ru olmıyan yerlerde» sağlık memurları, veteri
neri, ziraat muallimi, sabit ve gezici başöğret
menleri meclisin tabiî üyeleridirler. 

Vali ve kaymakamlar, il ve ilce merkez bu
cağının meclis ve komisyonlarına başkanlık 
edecekleri gibi ilçeye bağlı bucakların meclis 
ve komisyonlarına da lüzum gördükleri haller
de başkanlık edebilirler. 

Bu meclis ve komisyonların başkanlık ve 
üyelikleri fahridir. 

Kasaba ve köy adedi 12 den aşağı olursa 
meclise seçilen üye adedi 12 den az olmamak 
üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçi
lir. 

Meclise seçilen üyelerin görevleri iki yıl sü
rer, yeniden seçilmeleri caizdir. Meclisin müza
kere usulü İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle 
tesbit edilir. 

AHMET EYMİR (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlar, dünya idarelerinin en mükemmeli 
olan Türkiye Cumhuriyetinde ve Türkiye Cum
huriyetinin bu mesut devrinde idare makamla
rının, idare mekanizmasının yanma meclisler 
verilmesi, halk oyuna halkın hizmetine bu ka
dar itibar olunması şükrana değer bir keyfiyet
tir. 

Ancak bucaklarda meclislerin teşkil edilme
si, maddenin metninde tüzel kişilik verildiği ifa
de etmiyorsa da, muhakak ki, ihtiva ediyor. 
Halbuki, Anayasanın 90 ncı maddesinde : İller 
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kasaba ve köyler tüzel kişilik sahibidirler. Bu
caklar Anayasa hükmünde münderiç ve münde
miç değildir. Bu itibarla bucaklarda Meclisler 
kurmanın tüzel kişiliğe müntehi bir hükmü ihti
va ettiğine göre Anayasanın ne suretle telif edil
diğini öğrenmek istiyorum. Bu Meclisler malî 
imkânlardan mahrum, bucak müdürünün bucağı 
dâhilinde mesasisini kolaylaştıracak bir imkâna 
malik değildir. Mütaakıp maddelerde deniyor 
ki; birlikler teşkil eder, şunlarm ve şunların ya
pılmasını düzenler. Birlikler teşkili Köy Kanu
nunun hükümleri halinde, bunun burada tekrar 
edilmesi bir faidei zaide halindedir, büsbütün fay
dasız telâkki etmem. Bu meclislerden, malî im
kânları bulunmadığına göre Yüksek Meclis de 
kabul buyurduğu takdirde acaba bundan mak
sat ve maksut nedir? Sayın Sözcünün bunu izah 
etmesini ve bize bu hususta biraz genişçe malû
mat vermesini rica edeceğim. Mâruzâtımı ondan 
sonraya talik ediyorum. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, ben içişleri Komisyonunda, bucak ko
misyonlarının kurulmasına muarız kaldım. 

Bucaklarda kurulacak olan bu meclisler ne 
yapacaklar? Kanunda izah ediliyor, şimdi okun
du.. Memleketin vaziyetine göre benim nazarım
da canlanan manzara şudur : Bir nahiye müdü
rü çalışmak istiyor, âmirlerine kendisini göster
mek ve muhitine faydalı olmak istiyor. Güzel... 
Ne yapmak lâzım?.. Evvelâ, 'birçok illerimizde 
olduğu gibi, merkezden işe başlamak icabeder. 
Nahiye merkezinde, bu birliği yaptığımız tak
dirde, nahiye müdürü için bir mesken lâzım, bu 
bir... 

ikincisi, efendim telefonlarımız işlemiyor, 
köylerle muntazaman konuşamıyoruz, nahiye 
telefonlarını ıslah etmek lâzımdır, bir karar ve
rilecek, köy bütçelerine nahiyenin telefonlarını 
ıslah için şu kadar tahsisat koyacaksınız, eğer 
nahiye hududu içerisinde belediye de varsa, be
lediye de tahsisat ayıracak. Bugün memlekette 
hususi telefon şebekelerinin durumunu hepiniz 
bilirsiniz. Hepiniz rastlamışımzdır. Merkezde 
bir santral memuru, hat bakıcısı, böyle bir kon
trolü olacaktır. 

Üçüncüsü, biz ziraati, hayvan neslini ıslah 
için şunu bunu alacağız, bunun için de bize pa
ra lâzım, gel bakalım köy bütçeleri, gel bakalım 
nahiyeye dâhil belediye bütçeleri denecek, bun
lar derlenecek toplanacak iş çıkmaza girecektir. 
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Bu, nihayet nahiye merkezlerini ihya ve imar 
komisyonu olur. Bendeniz bunun köylerin hiç 
birisine on paralık faydası olacağına kaani de
ğilim. Köy Kanunu köylere birçok vazifeler 
tahmil etmiştir, Belediye Kanunu belediyelere 
hayli işler tahmil etmiştir; şimdiye kadar bu 
mevzuatta da birlik tesisi işi mevzuubahsoidu-
ğuna göre Sayın içişleri Ba-kanı, mevzuatımız 
dâhilinde şu birlikleri kurduk ve istifade ettik 
diyebilirler mi? Memlekete faydalı işler gör
düklerini ve muvaffak olduklarını acaba göste
rebilirler mi? Eğer gösterirlerse ben de kendi 
fikirlerine iştirak ederim. Bence bu komisyon
ların, köylüye faydadan ziyade işlerini karıştır
maktan başka bir işe yaramıyacaktır. Arkadaşı
mı dinledikten sonra kanaatim değişirse iştirak 
edeceğim, olmadığı takdirde bu maddenin kal
dırılması için bir önerge vereceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERlŞlRGlL 
(Zonguldak) — Efendim; bu madde Dışişleri 
Komisyonunda uzun uzadıya müzakere edildi. 
Leh ve aleyhte bütün arkadaşlar fikirlerini söy
lediler. Şahsi kanaatime göre bu kanunun en 
esaslı maddelerinden birisidir. 

Şimdi arkadaşlar; her hangi teşkilâtın za
rarlı işlemesi mümkündür ve maziden binbir mi
sal getirerek bu zararları alabildiğine saya
biliriz. Eğer bu teşkilât arkadaşımızın buyur
duğu gibi işlerse demek ki, orada vali yok, kay
makam yoktur ve nihayet bunlara bakan içiş
leri Bakanı yok demektir vali varsa, kaymakam 
varsa, bu komisyonların yetkilerine tecavüz 
ettirmiyeceksen bu komisyonlar faydalı olacak
tır. içişleri Komisyonunda da arzettim; bunun 
en mühim faydası, köylerden gelmiş insanlar 
bucaklarda oturacak, birbirlerine ihtiyaçla
rını söyliyecekler ve bucak müdürüne diyecek
ler ki, bizim şu ihtiyacımız var, kaymakama 
bunu söyleyin, eğer kaymakam orada ise ey kay
makam bizim, şunlara ihtiyacımız vardır. Diğer 
taraftan bucak müdürü bunları toplıyarak ar
kadaşlar şuna ihtiyacımız vardır yapabilir mi
yiz? Yapamaz mıyı? Gelin konuşalım diyecek
tir. 

Meselâ telefon yapmak bucak müdürünün 
hatırına geliyor, fakat halkın seçtiği bir heyet . 
olursa bucak müdürü telefon yapılmasına karar 
verdiği zaman, buna ihtiyaç var mıdır, yok 
mudur diye bunlarla konuşacak, ihtiyaç varsa 
parayı nasıl bulacağız diye araştıracaktır, 
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Bu konuşma bir şuur bir bucaklı!ık şuuru 

uyandırır, bucak halkmdanım şuurunu uyan
dırır. Bu imkânı lütfedin, verin. Aksi halde bu
cak, temin temin ederim ki, Anayasada bulun
masına rağmen işlemesi güç olan bir teşkilât 
olup kalacaktır. Nitekim vücuda geldiği Tan-
zimattan beri bu, teşkilât iyi yürümemiştir. 

Binaenaleyh faydalı olabilr mi, olamaz mı? 
Tecrübe etmeksizin bir hüküm vermiyelim. Ye
ni bir şey yapıyoruz. Zararlı olmaması için, ona, 
şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye bir sa
lâhiyet vermiyoruz. Bir defa tecrübe edelim, 
görürüz. Faydası varsa devam ederiz, zararlı 
olursa devamından vazgeçeriz. 

Birlik mselesine gelince; birlik teşkil etmiye-
ceğiz. Sadece denecek k i ; Köy Kanunu, Beledi
ye Kanunu mucibince birlik teşkili iyi olur ar
kadaşlar, köyünüze gidin ihtiyar heyetini ikna 
edebilirseniz bir birlik yapınız. Bunda ne zarar 
vardır? ne mahzur telâkki edilebilir? 

Onun için çok rica ederim, bir teşkilât ya
parken yüzde bir dahi zararı olmıyacak bir iş 
için, bunun yüzde on faydası dahi olsa bunu 
yapmaktan vazgeçmiyelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ÎÇÎŞLERÎ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOĞAN 

(Kars) — Sayın Başkan bir dakika sonra ikin
ci oturuma son verecektir. Bu aralıkta komis
yon toplanacak ve verdiğiniz maddeleri inceliye-
cektir, onun için komisyon üyeleri ile madde
lere ait teklifte bulunan arkadaşlar lütfen ko
misyona buyursunlar. 

BAŞKAN — Tarakçıoğlu, zati âliniz Bakan
la hemfikir misiniz? 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) —• Bir dakika müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — M. Reşit Tarakçıoğlu' Bir 
dakikayı geçmemek şartiyle. 

M. REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) —Bir 
dakikayı geçmiyecektir. Ben bucak meclisleri
ne birşey demiyeceğim. Bir idare mekanizma
sı kurulmuştur. Bu mekanizma akan dereler 
gibi kendi yatağını kendisi açacak (Doğru 
bravo sesleri). Ancak,bucak komisyonlarına se
çilen azalar iki senede bir değişir deniliyor. Bu 

külfetli bir şeydir. Belediye ve meclisi umumi
ler, muhtar seçimi hepsi dört senedir. B^au da 
ona uydurarak dört yılda bir seçim y; pilsin. 
Bendenizin fikri budur. 
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BAKAN — Komisyon! îkiyi dört yapıyor 

musunuz? 
ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ AKÎF ÎYÎDO-

ĞAN (Kars) — Evet efendim, kabuİ ed'yoruz, 
muvafıktır. 

BAŞKAN — Reşit Bey bir teklifiniz \ r r mı? 
M. REŞÎT TARTKÇIOĞLU (Devamla) — 

Buyurun takririmi veriyorum. 
ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Söz i t iyo

rum. 
BAŞKAN — Bakanın mütalâasını dinledi

niz, o bapta bir diyeceğiniz var mı? 
ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Lehinde ko

nuşacaktım. 
BAŞKAN — Zaten lehinde konuşacağınızı 

biliyordum. 
ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar-

kadas.ar.m; çok hürmet ettiğim İçişleri Bakanı 
beni tatmin edemediler. Kendimi zorluyorum 
bir türlü buna kanaat edemiyorum. Şimdi öyle 
bir teşkilât yapiyoruz ki, karşılığı yoktur, har-
cıyacuk para yoktur. Belediyelere akıl öğrete
cek bir komisyon kuruyoruz parası yok. Zaten 
bizim birçok iyi niyetlerle hazırladığımız ve teş
kilini istediğimiz şeylerde evvelâ karşılığın 
bulmadığımızdan ve varidatını böyle pamuk ip
liğine bağladığ mızdan muvaffak olamıyoruz. 
Şimdi ben nahiye müdürü olsam ve nahiyemde 
komisyon toplansa ve ne bileyim ben, telefon te
sisatı veyahut aygır mubayaa edeceğiz, şu ola
cak, l a olacak. Karar verin diye köylere tavsiye 
etsem köy muhtarları bunu dilerse mi yapacak 
dilemezse mi? (Dilerse yapar sesleri). 

Dilerse yapar değil hayır. Ben nahiye mü
dürü olduktan sonra koy muhtarlarının dile
diği (lmıyacak, benim dileğim olacak. Çünkü 
komisyondan karar aldım diyerek köyleri taz
yik ederim. 

Bunlar her gün tatbikatta gözümüzle gör
düğümüz, kulağımızla işittiğimiz şeylerdir. Bu 
birçok karışıklıkları mucip olacaktır. Doğru
dan doğruya nahiyelerin kalkınması için 3^apı-
lacak iş mi yok? Biz nahiyelere ziraat memuru 
gönderemeyiz, veteriner gönderemeyiz. Köy
lüye deriz ki, kendi başının çaresine bak. Na
hiye müdürünün başkanlığı altında teşkilâtınızı 
kurun ve şu adamları seçin, aklınız da sizin, 
fikriniz de sizin. Zaten bu işleri bilseler bu 
halde kalmazlardı. Yoksa teşkilât kurup komis
yonlar yaparak köylerin vereceği paralarla bu 
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nahiyeye mal edilecek, bilmem neler ayıklana
cak, bunların olacağına kani değilim. Bu bir 
yamadır, hattâ benim kanaatime göre çürük 
bir yamadır. Öyle bir yamadır ki ; takılır, ta
kılmaz düşecek bir yamadır. 

Ben çok rica ediyorum içişleri Bakanından 

bu maddeyi lütfen ya geri alsınlar, yahut da 
bendenize iltihak etsinler. Banda da birşey yok
tur. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek üze
re Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,5 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri düşünsel 

KÂTİPLER : Necmettin Sahir Sılan (Tunceli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 52 nci mad
denin müzakeresine devam ediyoruz. 

Ahmet Eymir. 
AHMET EYMlR (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bu hükmün Anayasa ile telif 
kabul edilmez bir mahiyette olduğunu söyledim. 
Bu itibarla maddenin Anayasa Komisyonuna git
mesini teklif edeceğim. Yüksek Meclisiniz Yüksek 
Heyetinizin tasvip edeceği kanunlar hiç şüphe 
yok ki, Anayasa ile muvazi bir vaziyette olmalı
dır. Bucak Meclisleri Köy Kanuniyle köylere 
verilen muhtariyet ve istiklâlini zedeliyecek mahi
yette olduğunu arzediyorum. Komisyon kanun ta
sarısının gerekçesinde bu endişeyi duymuş ve es
ki tâbirle ikrar bilkitabesi vardır. îşte onun için 
Yüksek Huzurunuzu rahatsız edeceğim. 

1 - 2 satırdan ibaret olan bu hükmü okuyaca
ğım : Bucak meclislerinin görevlerini belirten ta
sarının 53 ncü maddesi bucak anlayışı içinde kö
yün hüviyetini eritmeye, köy ve kasabaların ge
lir kaynaklarına kadar uzanmaya ve onların kendi 
vasıta ve kendi kararları, hâttâ imeceleriyle te
ker teker daha kolay daha ucuz ve külfetsiz ya
pabilecekleri işlere kadar şümullenmeye gidebile
cek tafsilâtı ihtiva eden fıkralarda sıralanmış hü
kümler tatbikatta türlü ihtilâfı davet edeceği dü
şünülerek madde tamamen çıkarılmış ve uygulan
ması ilk hamlede ancak teşkilâtı tamamlanan bu
caklarda ihtimam ile başlıyacağı aşağıda bir ge
çici madde ile tasrih olunan bu müessesenin be
lirli birkaç kalem köyler arası müşterek işlere ve 
tesislere meşguliyetini hasreylemesi uygun görül

müştür. 
Muhterem arkadaşlar, deminki mâruzâtımda 

Köy Kanununda, Belediyeler Kanununda birlik
ler teşkili ve müşterek mahiyette ki işlerin görül
mesi hususundan esasen hükümler mevcut oldu
ğunu arzetmiştim. Şimdi bucaklarada kurulacak 
heyetler artık ihtilâf tevlit etmekten başka fay
da vermiyecektir. Demin arzedilen imkânlar 
yoktur. Finense edilemiyeceklerdir. Ne yapalım 
idare heyetleri kurulmuş olan yerlerde bu bir 
ileri harekettir ama bunları imkânlar ve fayda-
lariyle ölçerek, bu külfetleri yapmak iktiza eder. 

Şunu da arzedeyim, bu anayasa ile de kabi
li telif değildir. Anayasa ile kabili telif görülür
se bunu ondan sonra mütalâa edebiliriz. İlk na-, 
zara alabileceğimiz; şey Anayasa hükmüdür, 
Anayasa ile telif kabul edip etmediği cihetidir. 
Bu noktanın Yüksek Heyetinizce nazara alınma
sını tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var. Okuna
caktır 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Maddenin oya konul

masını teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddenin oya konulmasını 

teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Sabri Koçer 
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NAZÎF ERGİN (Sivas) — Yeterliğin aley

hinde konuşacağım. 
Arkadaşlar, yeterlik aleyhinde bulunmanın 

sebebi bu mevzuun tamamiyle aydınlanmamış ol-
masiyle beraber, bendeniz bu tasarının tümü hak
kında söz aldığım zaman yazılı olarak konuşu
yordum. Sayın Başkan müddet mülâhazasiyle 
20 dakika geçti dedi, ve bu suretle bucak hak
kındaki noktai nazarımı arzetmek imkânını bu
lamadım. Eğer bu bucak mevzuuna ben şahsan 
hususi bir ehemmiyet atfetmiş olmasaydım, Yük
sek Heyetinizi birkaç dakika daha fazla işgal et
mek zorunda kalmazdım. Bendeniz şahsan na
hiye müdürlüğü yapmışımdır ve köy hayatını 
fiilen yaşamış bir arkadaşınız sıfatiyle bucak
larda kurulması düşünülen bu meclis ve komis
yonların üzerinde çok mütereddit kaldığnnı İç
işleri Komisyonunda da arzettim ve bu madde
ye muhalif kaldım. 

Arkadaşlar; 1870 tarihli Nizamname ile na
hiyelerde bu meclis usulü esasen tecrübe edil
miş bir şeydir. 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz, yeterlik aley
hinde konuşuruz. 

NAZİF ERGİN (Devamla) — O halde ne 
söyliyeyim? Esasa girmeyim ama gene esastan 
bahsedeyim. 

Bir defa birçok arkadaşlarımız bu maddenin 
Anayasa hükümlerine uygun ohnadıgını ifade 
ettiler. Bu nokta şayanı tetkiktir. İcabederse 
meselenin Anayasa Komisyonuna şevki zaruri
dir. İkincisi de mevzu tamamen Köy Kanunu
nun bünyesiyle ilgili bir şeydir. Bucaklarda kal
kınmayı, köylünün refahını sağiıyacak tedbirleri 
almayı ancak biz köylerde ve Köy Kanununun 
hududu içinde, onun anlayışı dâhilinde yapabi
liriz. Bucaklarda meclis kurmak, benim kanaa
timce, - belki yanlış düşünmüş olabilirim - ya 
o meclisleri müdürün keyfü arzusu ve emri al
tında çalışmaya sevkedeceğiz, veyahut o meclis
leri nahiye müdürlerinin muti bir âleti gibi kul
lanacağız. Netice bu olacaktır. 

Koy, ancak köyde kalkınır. Nahiye çapında 
alınacak tedbirlerle köyün kalkınmasına imkân 
ve ihtimal yoktur. Eğer bu hükümler kanunda 
yazılı olup da işlemez bir halde kalmış olsaydı 
ben hiç bir söz almazdım, hiçbir şey söylemez
dim. Bunlar ilerde hepimizin başını ağrıtacak, 
şikâyetlere, sızıltılara sebebiyet verecektir. 
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[ BAŞKAN — Tüzüğün ruhunu ihlâl etmiyc-

lim rica ederim. Eğer yeterliği kabul etmezse
niz o zaman devam ederiz. (Devam, devam ses
leri). 

Devam, devam demek, Tüzüğün ortadan kalk
ması demektir. 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Peki yeterliğin 
reye konulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza arzediyorunı. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Anlaşılmadı. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.... 
Kabul etmiyenler ... Ayağa kalkanlar.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi tadil önergesi var, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen anlatmış olduğum sebeplerden ötürü 

52 nci maddenin son fıkrasındaki « iki yıl sürer» 
yerine « dört yıl sürer :» cümlesinin konulmasını 
teklif ederim.. 

Trabon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

AKİF EYİDOĞAN — Komisyon kabul edi
yor. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. 
Önergeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edildi. 
Bu suretle iki sene dört sene olacaktır. 
Maddnin tayyı hakkında bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 52 nci 

maddenin tayymı arz ve teklif ederim. 
Sivas Milletvekili 

Nazif Ergin 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursun. Yani bucak meclislerinin 
kaldırılmasına taraftar olanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Almıyanlar... Dikkate alınmamış
tır. 

Başka teklif yoktur, tashih ile maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler..-
Kabul olunmuştur. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bucak meclisi 
yılda bir defa Ekim ayının basurda toplanır. 
Toplantı süresini meclis belirtir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 
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ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucak mec

lisi, bir yıl süre ile kendi üyeleri arasından dört. 
üyeden müteşekkil bir bucak komisyonu seçer. 
Bu Komisyonun başkanı bucak müdürüdür. Bu
cak komisyonu, en az ayda bir kere toplanarak 
bucak meclisinin toplantı halinde olmadığı za
manlarda meclis görevini yapar. 

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

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Fen ve ihtisas
larından faydalanmak üzere bucak meclislerinin 
karar ve isteği üzerine gönderilecek Devlet, 
özel İdare memurlarının her türlü masrafları 
Devlet veya Özel idare Bütçesinden ödenir. 

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

ELLÎ ALTINCI MADDE — Bucak çevresin
deki köylerle belediyeler arası içme suları, su
lama, yol ve telefon şebekeleriyle tarım alet ve 
makineleri tedarik, tesis ve işletmeleri gibi ma
hallî mahiyetteki müşterek işler için bucak 
meclislerinin gösterecekleri lüzum üzer'ne Köy 
Kanununun 47, 48 ve Belediye Kanununun 133 
ncü maddelerine göre birlik kurarlarsa bucak 
meclis ve komisyonu bu birliğin karar ve 
murakabe heyetleri, bucak müdürleri de icra 
vasıtası görevini yaparlar. 

Bu suretle birliğin kuruluşu valinin tasdi
kiyle tamamlanır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, kabul buyurduğunuz bucak mec
lislerinin vazifeleri 52 nci madde de hemen he
men istidari malryette düzenleyici b :r tertiptir. 
Bu maddenin bu şekilde bir zararı olamaz. Hük
mü şahsiyeti, ayrıca bütçesi filân olmadığı 
v'in Anayasa ile aykırılık da mevcut değildir. 
Fakat bu şimdi okunan madde bucak meclis
lerine ve komisyonlarına yeni bir hizmet vazi
fesi veriyor. Gerek Köy Kanunu mucibince 
gerekse Belediye Kanunu mucibince köylerin 
müşterek mahalle hizmetleri için birlik kurul
duğu takdirde, o birlikler karar organı olacak
tır. Bucak meclisi karar organı okıcak konr's-
yon da murakabe ve icra organı olacaktır. Ko
misyonu da murakabe ve icra organı olacak na
hiye müdürü ile beraber. 

Bu hüküm bir defa Belediye Kanunumuzun 
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mevcut hükümleriyle tearuz halindedir; Köy 
Kamuumun birlik kurulmasına mütaallik hü
kümlerine de aykırıdır. Bu itibarla her iki hü
kümleri tadil eder. 

Bir de şöyle bir aykırılık çıkartıyorum ki. 
gerek Belediye Kanununun birlik kurmaya mü
taallik hükümleri, gerekse Köy Kanununun bu 
birlikle alâkalı maddeleri Birlik Meclisinin bir
liğe giren köylerden ve belediyelerden birer 
mümessil aimarak terkip edilmektedir. Halbuki 
bucağın meclisi bucağa dâhil bütün köylerden 
ve varsa belediyelerden alınmış olan üyelerden 
terekküp edecektir. Eğer kurulan birlik buca
ğın bütün köylerine ve varsa belediyelerine şâ
mil bir iş hakkında kurulmuşsa o zaman mesele 
yok; fakat her zarna böyle olmaz arkadaşlar. 
Bucak 20 köylüdür, beş altı köye münhasır bil
icine suyu, sulama ve saire mahallî bir iş için 
kurulabilir. Böyle 'bucak içinde mahdut sayıda 
köyleri ilgilendiren bir (hizmetin icrasına taal
lûk eden kararları o köylerin dışında başka 
köy mümessillerinin ekseriyetini teşkil ettiği bir 
Meclise tevdi etmeye hiçbir köy razı olmaz. Ve 
maddenin 'bu hükmü birlik teşkilini zedeler. 
Birlik kurulmasının temin edeceği faydayı hiçe 
indirecek bir maddedir. Bir köy tasavvur eder 
misiniz ki, köyünün dâhil olduğu bir birlikte, 
köyü ile 'beraber 'birkaç, köyü ilgilendiren bir 
'hizmetin kararını vermeye ve murakabesini 
yapmaya diğer köyleri iştirak ettirsin, buna 
razı olmayacaklardır ve birlik kurmaktan sarfı
nazar edeceklerdir. Bu madde 'bu bakımdan 
maksada ve ihtiyaca uygun değildir. Ya bunun 
tamamının çıkarılması veya maksada uygun bir 
şekle getirilmesi icabeder. 

Bendeniz tamamen çıkarılmasının maksada 
daha ziyade uygun olacağı fikrindeyim. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Takrir vermediniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Muzaffer Akalın arka
daşımızın tasvir ettiği misal 'bu maddede gü
dülen maksadın tamamen haricindedir. Yani bir 
bucağın 25 köyü olsa 'bunlardan 'beş köy kendi 
aralarında köylerinin arazisini müştereken su
lamak için karar verseler ve 'bir -birlik teşkil 
etseler, Köy Kanununun 47-48 nci maddelerine 
göre köylerinin birliklerini kuracaklar ve o 
birliğe yalnız kendi köylerinin mümessilleri dâ-
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hil olacaktır. Ve müşterek ihtiyaçlarını karşıla
maya çalışacaklardır. 

Burada tasvir edilen şekil, merkezi bir ka
saba, belediyesi de var, 20 kadar da mülhak kö
yü var. Bunların bu 21 birliğe ait müşterek ih
tiyaçları vardır, sulama gibi, içme suları gibi. 
Yahut da müşterek alâtı ziraiye tedariki işi. 
Bundan da Marshall Plânı mucibince yapı]an 
yardımlardan veya İller Bankasından yapılacak 
yardımlarla ortaklaşa istifade etmeleri gibi. 

Bu gibi vziyetlerde o bucağın, köy, kasaba 
ve mümessilleri aramızda 'bir birlik teşkil ede
lim derlerse 'başkaca o 'birliğin her hangi bir 
icra organına ne hacet, hazır bucak meclisi var
dır. Bu Meclis o birliğin karar organı olsun. 

Bütün bunları kavrıyacak şekilde, bucak 
komisyonu murakabe organı ve nahiye müdü
rü de birliğin icra organı olsun. Esasen bir ge
çici maddede aşağıda gelecektir. Orada bunla
rın hepsini bir şarta talik ediyoruz. O da tek-
nisiyeniyle, doktoruyla, baytariyle. iarımcısiy-
le, ebesiyle, ve sairesiyle teşkilâtın tamamlan
mış olan bucaklar, bucak meclislerinin tabiî 
üyesi bu kabil mütehassıslar vardır. Kurulacak 
'birlikler onlardan da müstefit olsunlar, onların 
maaşını mensup olduğu idare versin ve köye 
yük olmasın. Bunda Anayasaya aykırı bir şey 
yoktur. Köy ve Belediye Kanununa ait olan 
maddelere atıflar yapılmıştır. Burada fark az
dır. Bütün kasaba ve köylerin ihtiyacı için bir
lik kurulduğu takdirde organları bu veçhile teş
kil etmekten ibarettir. Bunda Anayasaya ay
kırı bir şey yoktur. Köy ve Belediye Kanunun
da da aykırı bir şey yoktur. Muzaffer arkadaşı
mız tatmin edilirse bucak kelimesinden sonra 
«bütün» dersek zannedersem tatmin edilmiş 
olur. 

ABDULLAH YAYCIOÖLU (Maraş) — 
Birlik kurmak ihtiyari midir yoksa bucak 
meclisleri zorlıyabilirler mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Tamamen ihtiyaridir, 
Köy Kanununun 47 ve 48 nci ve Belediye Ka
nununun bir maddesine göre. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, kurulacak olan birliklerin karar ve 
müracat organı olan bu bucak meclisleri ile 
komisvon1 arının vazife alabilmesi, birliğin bu
cak dahilindeki bütün köy ve belediyeleri içi
ne aldığı takdirde tatbik olunacaksa, bunda 
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mutabıkım ve önergemi geri alıyorum. Zapta 
geçsin diye arzettim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYiuOGAN (Kars) — «Bütün» keıımesıiıı de 
koyalım. O zaman madde şöyle oluyor: (Bu
cak çevresindeki bütün köylerle belediyeler 
arası..) 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Bu «Bütün» ke
limesi.. Meselâ 20 köylü bir bucak var, müş
terek su getirmek için bunların üçü bir birlik 
yapmış, bucak meclisi veya komisyonu yalnız 
üç köyün birliğine direktif verebilecek mi, mu
rakabe edebilecek mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYiuOGAN (Kars) — Hayır, onunla aıâKası 
yoktur. Uç köy kendilerine mahsus ve müşte
rek ihtiyaçları için bir birlik kurar, bunların 
bucak idare heyetiyle ilgisi yoktu. 

NAZİF RGİN (Sivas) — Köy Kanununda
ki, birliklerin kurulması şartlarına ait madde
ler hükümlerine göre mi kurulacaklar? Yoksa 
m kanun köyleri birlikler kurmaya davet 

edecek midir? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Bu kanunun, köyleri 
oirlik kurmaya davet edecek bir ciheti yoktur. 
Köy ve belediyeler gösterilen şartlar hâsıl ol
dukça birliklerini kuracaklardır. Bu da, genç 
elemanların köylere kadar yayılması ile kabil 
olacaktır. Üniversite mezunlarımız buna şim
diden ve gönülden taliptirler. Bunlar tamam 
olarak vücut bulacak olan bucaklarda tatbik 
edileceklerdir. 

SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim bu, 
belediye ve köy kanunlariyle kurulan birlikle
rin murakabe ve karar organı olabilir mi? On
ların doğrudan doğruya murakabe ve karar or
ganı kendi meclisleri ve birlikleri değil midir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Arzettim. 8 - 10 köylü 
bir nahiyenin dört köyünde bir birlik kurulur
sa bu hükmün onlarla hiç alâkası yoktur. Fa
kat bir nahiyenin on köyü var, onu da karar 
vermişi erse artık o nahiyenin heyeti umıımiye-
sine şâmil bir birlik olur. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Efendim; bu iş pişmiş, kotarılmış sayı
lır. Demokrasi köylerden başlar. Bucak meclis
leri demokrasinin esasıdır. Tam demokrasi bu-
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radan başlar ve başlamış oluyor. Bu kanunu 
Meclise getiren Hükümete bilhassa teşekkür 
ederim. Cumhuriyetin esasını bütün dünyaya 
yeniden anlatmış oluyoruz. Tebrik eder ve mu
vaffakiyetler dilerim. 

BAŞKAN — Maddeye (Bütün) kelimesini 
ilâve ediyoruz. Bu ilâve ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Bölüm: V 
İl ve ilce idare kurulları 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — İl idare kuru
lu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri mü
dürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağ
lık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner mü
dürlüklerinden teşekkül eder. 

Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere 
vali muavinini görevlendirebilir. 

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

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İlce idare 
kurulu, kaymakamın başkanlığı altında tahri
rat kâtibi, malmüdürü Hükümet hekimi, millî 
eğitim memuriyle, tarım memuru ve veteri
nerden teşekkül eder. 

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

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Gerek il 
gerek ilce kurullarından kuruma dâhil olnıı-
yan idar« şubelerinin başkanları kendi idare
lerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesin
de üye sıfatiyle çağrılarak o iş hakkında ge
rekli izahatı verir ve oya katılırlar. 

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

ALTMIŞINCI MADDE — İdare kurulları, 
idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar 
alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri ka
nun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazife
lerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

1949 Ö : S 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — İdare ku

rullarının kazai, idâri ve istişari görüşmeleri 
mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır 
olmadıkça yapılamaz. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu taraf çoğunluk sayılır. 

İdare kurulu üyelerinden teşkilât noksanı 
ey a tâyin edilmemek ve vekili bulunmamak 

gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa 
bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında 
hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Anayasada kabul olunan tâbir 
«Çokluk» tur. Bu itibarla buradaki «Çoğun
luk» u «Çokluk» olarak tashih ediyorum. Mad
deyi bu tashihle kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — İl idare ku
rulları, il idare şubelerinin, kaymakamların ve 
ilce idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak 
meclis ve komisyonlarının, köy muhtarlarının ve 
köy ihtiyar kurnllarnıın yürütülmesi gerekli 
kararları aleyhine menfaati halelder olanlar ta
rafından bu kararların esas, maksat, yetki ve 
şekil itibariyle kanun xo tüzüğe muhalefetlerin
den dolayı acılan iptal dâvalarına birinci dere
cede bakarlar. 

Bu dâvalar, kararların hak veya menfaati 
haleldar olanlara tebliğ veya bunların icraya 
ıttılaı tarihinden itibaren 91 gün içinde açılma
lıdır. 

Bu dâvalar Danıştay Muhakeme Usulüne tâ
bidir. Bu kabil iptal dâvaları birinci derecede 
Danıştayda açılamaz. Merci tecavüzü ile Danış-
taya dâva açıldığı takdirde dâva evrakı vazife-
sizlik kararı ile ilgili il. idare kuruluna tevdi 
olunur. 

Bu madde özel kanunlarla il ve ilce idare ku
rullarına verilen diğer kazai işlerdeki yetkilerine 
halel vermez. 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Arkadaşlar ben 
bu maddenin görev sayan kısımları üzerinde bir 
maruzatta bulunacak değilim. Yalnız bu bölümle 
illerde mansup idare heyetleri vardır. Yüksek 
malûmlarıdır ki adedini pek bilmiyorum ama 
8-10 ilde mansup idare heyetleri vardır, İstanbul, 
Adana, Konya gibi büyük vilâyetlerde mansup 
idare heyetleri vardır. Bu heyetler memurin 
muhakematm çok olduğu yerlerde kurulmuştur. 
Ve bunlar kurulurken diğer vilâyetlere teşmil 
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edilmiş veya bir iki vilâyet birleştirilerek bir ida
re kurulu kurulacaktır. 

»Simdi memurlardan müteşekkil olan il idare' 
heyetine memurin mu ha kemal muamelâtı ve ev
rakı onlara veriliyor. Yani eski sisteme rüeu 
ediliyor. Evvelce Millî Eğitim Müdürü, defter-
dar ve sair şube müdürlerinden müteşekkil olan 
l)iı komisyonlar memurin muhakemat işlerini 
yolunda selâmetle, süratle çıkarmadıkları için 
büyük vilâyetlerde bu mansup idare heyetleri 
kurulmuştur. Ondan sonra muamelâtı sürat ve 
selâmet iktisap etmiş olacak ki bunlar ortadan 
kaldırılmış bulunuyor. 

Mâruzâtım memurin muhakemat kanununu 
esaslarına ve prensipine ait değildir. Memurin 
muhakemat kanunu yaşadığı müddetçe elbet, bu 
evrak bu heyetlere gidecektir. Tatbikat ııas^ 
olur; büyük vilâyetlerde vaziyet bilhassa fecidir, 
yığınlarla evrak birikir kalır, devair rüesasııu 
toplanamaz, maarif müdürünün işi vardır gele
mez, fen müdürü mezundur, öbürünün bilmem 
nesi vardır, vekil gönderir Bu suretle idare he
yeti kâtibi işleri tetkik eder. Memurun mukad
deratı tek bir adamın elinde kalır. 

Kütün hu mucip sebeplerle, mansup idare 
heyetleri tesis olunmuştur. 

Şimdi biz, muamelâtın selâmetini ve işlerin 
iyi yürümesini mi düşünüyoruz, yoksa, mucip 
sebepleri meydanda olan bu teşekkülleri ilga et
mek suretiyle işi bir kat daha güçleştirmeye mı 
gidiyoruz. Benim samimî kanaatim bu mansup 
idare heyetlerinin ipkası ve hattâ icabederse, bil
miyorum şimdi 10 mudur, 15 midir, bunu yirmi
ye kadar çıkarıp iki, üç vilâyetin işlerini bu man 
sup Memurin muhakemat sistemine göre işliyen 
idare heyetlerine bırakmak yerinde olur. Bu sö
zümle Memurin muhakemat kanununu müdafaa 
etmiş bir duruma düşmek istemem, ondaki nok-
tai nazarım başkadır. Ama memurların mukad
deratının hazan himaye» edilmemesi, bazan da 
yanlış kararlar neticesinde mağdur edilmemesini 
temin etmek istiyorsak büyük vilâyetlerdeki man
sup idare heyetlerini ipka edelim ve onun civa
rındaki vilâyetlerin işlerini bir madde ile o man
sup idare heyetlerine verelim. Mâruzâtım bu ka
dardır. Binaenaleyh bu bölüme mevcut mansup 
idare heyetlerinin ipka edildiğine dair bir kayıt 
ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Eğer sözcü 
mansup idare heyetinin ipka edildiğini ifade 
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ederlerse, ilga edilmediğini söylerlerse hıeselö 
yoktur. Ben ilga edilmesine taraftar değilim. 

BAŞKAN — Mansup meselesi hangi madde 
de ınevzuubahis olmaktadır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — 57 nci maddede. 

BAŞKAN — Öyle ise geçti. 
NAZİF EKO İN (Sivas) - - Mansup idare he

yeti hakkında bir kayıt yoktur. 
BAŞKAN — Akif bey geçici maddelerde bu

na temas eden bir fıkra var mı ? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Geçici maddede tenzil 
kadroları var. 

NAZİF EROİN (Devamla) — Şimdi sayın 
Başkanım, bu maddelerde mansup idare heyet
lerinin lâğvedildiğine dair bir kaydu sarahat 
olmadığına göre lâğvedilen kadrolardan onları 
çıkarırız, bunlar devam eder. 

BAŞKAN — Nazif bey, 57 nci maddede il 
idare kurulu yeni şekli ile kurulmuş; orada 
mansup idare kurulu hakkında bir hüküm yok. 
Binaenaleyh bu kuruluş keyfiyeti 57 nci madde
de mevzubahistir . Şimdi olsa olsa 67 nei mad
dede veyahut ikinci görüşmede ınevzuubahis 
edebilirsiniz. 

NAZİF ERGİN (Devamla) -- Sayın Başka
nım, mesele yalnız il idaresi kurulunun kurulu
şu ile alâkalı değildir. İl İdare Kurulu bu kanu
nun ana prensipidir. Her vilâyette il idare ku
rulu bulunur, zaten mansup idare kurulları is
tisnai mahiyette 3-5 vilâyettedir. Bihakkın iş
leri çok olduğu için büyük vilâyetler için ka
bul edilmiş olan bu idare heyetlerinin ipkası 
zarureti vardır. Aksi takdirde evrakları yüzleri, 
binleri bulan bu vilâyetlerde bütün memurin 
muhakematı bir çıkmazda kalacaktır. 

Ben vazifemi yapmış olayım da. 
BAŞKAN —• Usul bakımından müdafaanıza 

imkân vermek için? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — 67 nei maddede.. 
BAŞKAN - - 67 nei maddede bahsedebilirsi

niz. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Bendeniz kornişon sözcüsünden bir noktanın 
açıklanmasını rica edeceğim. 

Müzakere ettiğimiz madde İl İdare Heyetle
rinin göreceği iptal dâvalarına ait bulunmakta* 
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dır. Bu işler arasında köy muhtarlarının karar
larına karşı da idare heyetleri, nezdinde iptal 
dâvası açılabileceği musarrahtır. Köy Kanunu
nun 40 ncı maddesinde kaymakama da böyle 
bir yetki veren hüküm vardır. Şudur: (Köy 
muhtarının köylü faydasına olmıyan kararları
nı. kaymakam bozabilir. Fakat bunun yerine 
kendiliğinden karar veremez. Karar yine köy
lü. tarafından verilir. 

Şimdi burada köy muhtarının verdiği kara
rın bozulması için bir kaymakamın köy kanunu 
ile haiz olduğu salâhiyet var. 

Bii' de, bu kanunla İl idare kurullarına veri
len yetki var. Bu ikisi arasında bir tedahül 
mevcuttur. Nasıl işliyeeektir, ikisi de işliyeeek-
midir, yoksa bu ötekini kaldırmakta mıdır? 

Bu. ciheti lütfen izah etmelerini rica ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) —• Efendim, mansup idare heyetleri 
matbu (>7 ııci maddede, eğer ihtiyaç görülürse, 
izahat arzedeceğim. 

Muzaffer arkadaşımın suallerine gelince, ba
his konusu olan maddeler şunlardır. 40 ncı 
madde mutlaktır ve tedvin ettikleri misale göre 
daha umumidir. Komisyon hiçbir müddetle mu
kayyet olmıyarak muhtarın köylü faydasına 
olmıyan kararlarını her vakit kaldırabilir. Fa
kat köylünün kararını uygun görürse veya 
kaldıramazsa köy idaresi ile vatandaş arasın
daki hukuki münasebet ve müracaat sahibi 
vatandaşların sübjektif hakkı bakımından 91 
gün vatandaşa mühlet veriyoruz. Bu müddet 
zarfında vatandaş iptal dâvası açabilir. Vilâ
yet idare heyeti muhtardır, bu şekilde kaldıra
bilir. Binaenaleyh ikisi birbirini haddizatında 
nakzeder. Çünkü menafii um um iyeye hadim va
ziyetlerde sübjektif bakımdan kaymakam kal
dırabilir. Ancak 91 gün zarfında idareye iptal 
dâvası açmak kaydiyle. 

Bir de şu nokta vardır. İçişleri Komisyonu 
Danıştay Başkanını davet ederek şu fıkrayı 
koymuştur: 

«Bu dâvalar Danıştay Muhakeme usulüne 
tâbidir. Bu kabil iptal dâvaları birinci derece
de Danıştayda açılamaz. Mercii tecavüz ile Da
nıştay a dâva açıldığı takdirde, dâva evrakı 
vazifesizlik karariyle ilgili idare kuruluna 
tevdi olunur» diyor. Mürurumüddet bakımın

dan müracaat sahibinin hakkını muhafaza eden 
maddedir. 

BAŞKAN —• Yani bilmiyerek Daıııştaya gi
derse 91 gün geçtiği halde hakkında müruru
zaman de f i dermeyan olunamaz. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Devamla) — Evet efendim. 

EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Bİr su
al sormak istiyorum. Danıştayda görülmekte 
olan dâvalar ne olacaktır, bu kanun mevkii me
riyete girdiği zaman'? 

BAŞKAN — Usulen devam etmesi lâzım-
gelir. 

OEÇİCÎ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Devamla) — Buyurdukları cihet, kanunun 
bir noksanıdır, bir geçici madde mevzuudur. İh
tiyaç görüyorsanız dördüncü geçici madde ola
rak koruz. 

BAŞKAN — Tasrihi lâzımdır. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İl idare ku
rullarının idari kaza işlerinde hukuk işleri mü
dürleri sözcüsü vazifesini görürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İdare 
kurullarının kazai vazife görmek üzere toplan
tılarında idari dâvaya esas olan kararı vermiş 
bulunan idare âmiri üye sıfatiyle bulunamaz ve 
oya katılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — İlce idare 
kurulları kararları aleyhine il idare kurulları
na, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek 
ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Da
nıştayda ilgililer tarafından Danıştay Kanunu
na göre itiraz olunabilir. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 103 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm : VI 

Çeşitli hükümler 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İl genel ku

rulu veya idare kurulları yahut en *büyük mül
kiye âmirleri tarafından kanunların verdiği yet
kiye istinaden ittihaz ve usulen te'bliğ veya ilân 
olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına 
muhalefet eden veya müşkülât gösterenler veya 
riayet etmiyenler hakkında hareketi ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanu
nunun 526 ncı maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi 'kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanun hükümleri
ne göre kurulacak bucak teşkilâtı her yıl büt
çesine konacak ödenek nispetinde ve Bakanlar 
Kurulunca münasip görülecek illerde peyder
pey teşkil olunur. Her ilde bu teşkilât yapılın
caya kadar halen yürürlükte olan kadrolar uy
gulanır. 

$ BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi 'kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.^. Kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar içişleri kadrolarından, 
içişleri memurları meslek kursuna çağırılıp mu
vaffak olanlarla, halen müstahdem 'bucak mü
dürlerinden bu kursa çağırılarak muvaffak ola
caklar 'bu kanun hükümlerinden istifade eder
ler. 

Bucak meclis ve komisyonları, ancak teşki
lâtı böylece tamamlanan 'bucaklarda kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi 'kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Siyasal Bilgiler Oku
lu veya Hukuk Fakültesi mezunu olan mektup-
çulardan sicilleri elverişli görülenleri, içişleri 
Memurları Kanunundaki kurs kaydına tâbi ol
maksızın kaymakamlığa naklen tâyine içişleri 
Bakanı yetkilidir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, bu geçici 3 ncü madde bu kanunla il
ga edilen mektupcular dolayısiyle sicilleri elve
rişli olanların kaymakam tâyini için bakanlığa 
yetki veriyor. Ben bunun iki hedefi ve sebebi 
olduğunu zannediyorum. Birisi, kısmen açıkta 
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kalacaklara yer 'bulma mülâhazası, ikincisi de, 
açık kaymakamlıkları doldurmak endişesi ola
caktır. 

Şimdi açıktakilere iş 'bulmak mülâhazası esa
sen tahakkuku kabildir. Çünkü bu kanun her 
vilâyette hukuk işleri müdürlükleri ihdas edi
yor. Bu yeni kadrolar, mektupçuluktan açıkta 
kalacak. Mülkiye ve hukuk mezunu bulunanla
rın tâyini için imkân sağlamaktadır. Bu bakım
dan böyle bir imkân dururken kaymakamlığa 
tâyin yetkisinin ayrıca tanınmasını lüzumsuz 
buluyorum. 

Kaymakamlıklardan münhal olanları kapat
mak meselesine gelince; bu gibi hukuk işlerine 
tâyin edilenleri vekâleten göndermek, (hattâ 
bakanlık elinde hamur kanunu adı verilen me
murları ikamet yevmiyesi vermeden istediği 
yerde kullanmak yetkisi bulunduğuna göre) 
bunları kaymakamlığa getirmek her vakit ba
kanlığın elindedir. Bu imkânlar dururken 
«kaymakamlığa tâyin edilebilir» denmesini şu 
'bakımdan mahzurlu görüyorum, içişlerinin hiz
met sahasının bel kemiği kaymakamlıktır. Kay
makamlıkların çok iyi yetiştirilmiş kimseler ta
rafından ifasına ehemmiyet vermeliyiz. Bunla
rın yetiştirilmesi ve tâyini sistemleri için kabul 
edilmiş olan esaslardan inhiraf etmemiz doğru 
olmaz, kanaatindeyim. Malûmu âliniz bugün 
kaymakamlar, gerek Siyasal Bilgiler Okulun
dan çıksın, gerekse hukuk mezunu hulunsun, 
iki buçuk senelik ir staj yaptıktan ve bu stajı 
bir taraftan nahiyede bir taraftan vilâyetin çe
şitli dairelerinden yapıp • çalıştığı daire âmirle
rinden kaymakamlık yapabileceğine dair sicil 
aldıktan ve ayrıca kendilerinden tez mahiyette 
mütalâası alınıp elverişli görülürse 'kaymakam
lık kursunda altı aylık ders gördükten sonra 
imtihana tâbi tutuluyor. Böyle hususi ve itinalı 
bir yetiştirilme sistemine tâbi olan kaymakam
ların tâyin sisteminde bir gedik açılmasını ben
deniz doğru bulmamaktayım, ve huna bir zaru
ret de yoktur. Kendilerinden çeşitli hizmet bek
lediğimiz, gittikleri yerlerde Hükümetin mü
messili olarak en büyük Devlet memuru sıfatını 
verdiğimiz kimselerin yetiştirilmelerine ne ka
dar büyük ehemmiyet versek yerinde olur. Bu 
itibarla 'bendeniz bu geçici maddenin kaldırıl
masını rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERlŞÎRGlL 
(Zonguldak) — Evvelâ şu noktayı arkadaşları-
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ma arzedeyim ki, bu madde, açık kalacak mek-
tupçu arkadaşlarımıza yer bulmak için değildir. 
Bu benim hatıruna gelmemiştir. Arkadaşlarımın 
da böyle bir düşünceye gitmemelerini rica ede
rim. Çünkü aıkadaşımın buyurduğu gibi, bu 
kanunla hukuk işleri müdürlükleri ihdas olun
maktadır ve bunlar oralara tâyin olunurlar. 
Mektupçuların burada kaymakam olması salâhi
yetini arzu etmemizin yani kurs görmediği 
halde mektupçu olanlardan kaymakamlık evsa
fını haiz olanların kaymakamlığa tâyin edilme
lerini istememizin sebebi bir taraftan hakikaten 
elimizde münhal kaymakamlar bulunmasından. 
diğer taraftan kaymakamlık evsafında bulunan, 
hayatta tecrübe görmüş, imtihan vermiş olan ar
kadaşlara bu evsafı haiz iseler bunu esirgemek 
istememizden ileri gelmiştir.. Bu kursun yapıl
masına önayak olan ve kurs programını ilk tan
zim eden bir arkadaşınız olmak itibariyle hattâ 

kurs fikrini Fayik öztrak arkadaşımızla beraber 
ilk defa düşünen bir arkadaşınız olmak itibariy
le şu noktayı arzedeyim ki, hayatta muvaffak 
olan, tecrübe edilmiş olan bir arkadaş varsa bu 
kurstaki imtihandan daha az imtihandan geçiril
miş addedilemez. 

BAŞKAN — Komisyon aynı mütalâaya ilti
hak ediyor. Bir önerge var, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Bu maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... A l -
mıyanlar ... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Geçici dördüncü mad
deyi getireceğiz. 

ALTMIŞ YEDtNCÎ MADDE — 30.VI.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin ek ve tadillerinin İçişleri Bakanlığı kısmın
dan bağlı 1 sayılı cetveldeki kadrolar kaldırıl
mış yerine bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı kadro
lar ilâve edilmiştir. 

NAZİF ERGİN (Sivas) — Arkadaşlar; ev
velce de arzetmiş olduğum veçhile, hiç şüphe 
etmiyorum ki, Hükümetin ve Sayın İçişleri Ba
kanının bu tasarıdan bekledikleri şey işlerin se-

1949 O : 3 
lâmet ve süratle yürümesidir. Kanathnee bu 
mansup idare heyetleri memurlardan müte
şekkil olan vilâyetteki daire reislerinden müte
şekkil olan idare kurulları bilhassa büyük ve 
muamelâtı kesif olan vilâyetlerde, bu Memurin 
Muhakemat işi de verildiği takdirde, vazifele
ri daha da ağııiaşacaktır, işler daha adaletsiz 
çıkacaktır , ve memurların yalnız memur de
ğil, her memurun suiistimalinden vatandaşlar 
da ilgilidirler, zarar göreceklerdir. 

Şunu da arzedeyim ki, vilâyetler devairi rü-
esasmdan müteşekkil heyetlerde her daire re
isi kendi memuru hakkında tam bitarafiyi de 
muhafaza edemez. Meselâ bir Millî Eğitim mü
dürüne dairesine mensup bir memurun tahki
kat evrakı üzerinde konuşulurken lehte veya 
aleyhte beşeriyet icabı olarak fikirlerini mey
letmiş olması daima mümkündür. 

Binaenaleyh, kabil olursa, memurin muha
kemat sistemi bugünkü durumda kaldığı tak
dirde, kabil olursa bu mansup idare heyetlerini 
çoğaltmak ve iki üç vilâyeti birleştirerek onla
rın işleri bu mansup idare heyetlerine verilme
lidir. Çünkü bu idare heyetlerine tâyin edilen 
memurlar, tecrübe görmüş, kaymakamlık, mül
kiye müfettişliği yapmış hattâ valilik yapmış 
olanlardan tâyin edilir. Bu işte daha büyük 
selâmet vardır. Bu maddeye bağlı cetvelde il
gası gösterilen mensup idare heyetlerine ait 
kadro çıkarılırsa o heyetler de ipka edilmiş 
olur, mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun Muzaffer Bey. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ar

kadaşlar, bu kanun bâzı vilâyetlerde ve on vilâ
yette mevcut mansup idare heyetlerini kaldırıyor 
ki, kaldırılması uygun mu?. Değil m i l Kaldırıl
malından dolayı bir mahzur tevellüt edecek mi
di r?. Değil midir?. Bunu hakikaten düşünmek 
icabeder. Bununla meşgul oldum. Meslekte 25 se
ne hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak, tecrübe
lerimi de doğrudan doğruya göz önüne alarak 
şu kanaate vardım ki, mansup idare heyeti âza-
lıkları hakkındaki madde hakikaten yerindedir ve 
kaldırılması lâzımdır. (Doğru doğru sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Çok doğrudur, 
yerindedir, masal söylemekten başka vazifeleri ve 
işleri yoktur. 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Şim
di bir defa idare heyetlerine, gerek mansup kim-
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selerden müteşekkil olarak kurulmuş bulunsun; 
gerek daire reislerinden kurulmuş bulunsun, ve
rilen vazifeler aynıdır. Berikilerine verilen hiz
metler başka, mansup idare heyetinin vazifesi 
başka değildir. Hepsinin vazifesi aynı olduğuna 
göre, bâzı vilâyetlerde kuruluş şekli bir türlü, di
ğerlerinde başka türlü olmasının mantıki olarak 
mucip bir sebebi yoktur. Bu idare heyetlerinin 
kaldırılması şöyle dursun, bütün vilâyetlere teş
mili veyahut birkaç vilâyeti birbirine bağlıyarak 
bölge idare heyetleri kurulması hakkında bir mü
lâhaza mevzuubahis oldu. Bu mülâhaza müzakere 
mevzuu olan kanunun prensiplerinin tamamen 
muhalifi olan bir mütalâadır. Çünkü bu kanun
la umumi idare teşkilâtının il, ilce ve bucak esa
sına göre kurulacağı hükmü tesis edilmiştir. Bu
radaki, idare heyeti gibi bir ile ait bir kısım va
zifeleri diğer bir ilde kurulmuş olan idare heyet
lerine gördürmektir, tdare heyetlerine ait vazife
lerin mühim bir kısmı esas itibariyle bilhassa o 
ilde vazife gören idare şubeleri reislerinin tecrü
belerine ve mahallî şartlara göre reylerini kul
lanması icabeden hizmet ve vazifelerdir. B«nu 
alıp da, başka vilâyetlerden kurulmuş mansup ida
re heyetlerine verdiğimiz takdirde o vakit bun
lar kararlarında lüzumlu malûmata istinad ede-
miyeceklerdir. 

Bendeniz valiliğim sırasında merak ettim; bu 
idare heyetleri senede kaç karar verir ve bu 
kararların yüzde kaçı hangi çeşit işlere taallûk 
eder, diye bunun bir istatistiğini yaptırmıştım, 
bu vesile ile size bu hususta bilgi vermeyi fay
dalı görüyorum. Bu kararların yüzde altmışını 
vaktinde yazdırılmıyan doğum ve nüfus vukua
tından dolayı, vaktinde haber vermiyenler hak
kındaki cezalar teşkil eder. Esasen bu cezaların 
idari kazaya tâbi olması için sebep kalmamış
tır. Vaktiyle bunun adlî kazaya verilmeyip, 
idarî kazaya verilmesinin, idare heyetlerine ve
rilmesinin sebebi şu idi; cezayı vermeden tescil 
imkânı yoktu, halbuki adalet makamlarında 
bâzan bu ceza kararlarının verilmesi epeyce bir 
zaman sürebildiği için, bunun neticesi olarak 
vukuatın nüfus kütüklerine tescilini geri bırak
tırmamak için bunu idarî makamlara vermiş
lerdir. Halbuki şimdi sistem değişmiştir. Nü
fus Kanununda vaktinde haber verilmemiş olan 
vukuatın, yani doğan veya ölenlerin evvelâ tes
cili, ondan sonra da cezsaının aranması esası 
kabul edilmiştir. îşte bütün bu sebeplerden do-
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layı bu işlerin idare heyetine tevdiine artık bir 
lüzum ve zaruret kalmamıştır. Bu bakımdan 
bu kanunu takip eden diğer bir kanun getirip, 
bunun adlî kazaya iadesi icabeder. 

Kaldi ki, İstanbul Vilâyeti idare heyeti nü
fus meselesinden dolayı bir ceza kararı vermez. 
Bu da bütün işlerin % 60 ını teşkil etmesine 
rağmen. Bu iş İstanbul Vilâyetinin sırtında de
ğildir. Çünkü bu işler vilâyet idare heyetleri
nin birinci derecede karar ittihaz edecek nevi
den işlerdir. İstanbul en büyük vilâyet olduğu 
'•'m bunu müdafaa eden sayın arkadaşımın, 
bilhassa büyük vilâyetleri öne sürdüğü için 
ben de en büyük vilâyeti numune olarak ele 
alıyorum. En büyük vilâyetimizin bu çeşit isi 
nn azdır. Arzettiğim gibi sadece ikinci derecede 
vilâyet idare heyeti Rifatiyle karara bağlıya
cağı işlerdir. Şimdi kemiyet bakımından isin 
copunu teşkil eden nüfus cezalarını burada bı
rakalım da asıl keyfiyet ve ehemmiyeti bakı
mından îdare hevetîerini en çok işgal eden is-
Memurin Muhakemat Kanunu gereğince verilmiş 
olan tahkikat evraklarını, tetkik ve neticede lü-

- zum veya men'i muhakeme kararım icabettiren 
işlerdir. Halbuki Yüksek Meclise çrelmiş olan Me 
murin Muhakemat Kanununu deriştiren kanun 
tasarısı bu isleri tor>tan idare heyetlerinin eMn-
den almaktadır. Olsa olsa bir creeiei madde ile 
belki bu kanunların yürürlüce konmasına kadar 
bunların mevcudivetini muhafaza etmek düşünü
lebilir. Haddizatında bu idare hevetleriniu mev-
cıı^îvetini müdafaa etmenin imkâm yoktur. 
Kaldı ki bu idare hevetleri kaldırılırken bundan 
tasarruf edilpn para ile her vilâyete bîr vali mu 
avini, çeşitli isler yapmakta görevlendirdiğimiz 
hukuk islerini ihdas etmekle ook hayırlı bir ka
rar da almış bulunuyoruz, tdare heyetleri hattâ 
bir istirahat yeri olmuştur. Bu itibarla benim 
mâruzâtım bu idare heyetlerinin kaldırılması 
hakkında bu kanunun getirdiği teklif çok yerin
dedir. Bunu kabulünüze lâyık bulduğumu arze-
derim. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
NAZİF ERGİN (Sivas) — Kâfidir, ama ben

deniz esasen az konuşan bir arkadaşınızım, kı
saca arzedeceğim. Müsaade ederseniz Muzaffer 
Akalın arkadaşımız benim mevzuubahis ettiğim 
şeyleri mevzuubahis ederek konuşmamış olsa
lardı asla da üzerinde duracak değildim. İdare 
heyetlerinin kaldırılmasına bütçe zaruretleri 
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lüzum gösteriyorsa kaldırılsın. Muamelelerin 
işlerin süratle ve selâmetle ve adaletle cereya
nını teminle bütçe zarureti karşılaştırılıyor. 
Tahsisat bulamıyoruz, bu işler uluorta gitsin 
gibi düşünce hâkim olursa - ki hiç ihtimal ver
mem - o halde kaldırılmasından Muzaffer Aka
lın arkadaşım nüfus muamelâtından bahsetti. 
idare heyetlerinin meşgul oldukları muamelât
tan nüfurs muamelâtı işlerin küçük bir kısmıdır 
dahp, ziyade bu memurin muhakematiyle meş
guldürler. Bunlar sanık memurlar hakkında ka
rar ittihaz ederler, mahkemeye sevkederler 
men'i muhakeme kararı verirler. Bahusus büyük 
vilâyetlerin merkezlerindeki işin az olduğundan 
balın buyurdular. Büyük vilâyetlerin işinin 
ehemmiyeti şuradadır ki, kazadan gelen işleri 
ikinci derecede onlar tetkik ederler. Kazalarda-
da bu Memurin Muhakematı ilçenin daire reis
lerinden müteşekkildir. Oı^ar da yakından ilgi
lenmedikleri iç:n ekseri kararları hatalı çıkar. 
Hatalı çıkan bu kararlarla mansup idare heyet
lerinin ilgilenmesi zarureti aşikârdır, tdare He
yetleri çalışmıyormuş, âtıl, bâtıl adamlarmış. 
Ben zannetmiyorum. Âtıl, bâtıl adamlarsa niçin 
şimdiye kadar yerlerinde tuttular? 

BAŞKAN — Emin Soysal söyledi. Komis
yon sözcüsü söylemedi. 

NAZİF ERGÎN (Devamla) — Kimin söyle
diğini bilmiyorum. Böyle bir mütalâaya cevap 
arzedivorum. Atıl, bâtıl adamların kadrosu 
lâğvedilmez, cezalandırılır. Bendeniz teklifimde 
ısra'' pdivnmm. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Zonguldak) — Benim görüşüme ve bakanlık
taki kana ata nazaran ve edindiğim malûmata 
nazaran mansup idare heyetleri şimdiye kadar 
kendilerinden beklenilen faydayı hâsıl edeme
miştir. Diğer taraftan bakanlığı da müşkül va
ziyete sokmuştur. Niçin ilde vardır da başka 
illerde yoktur bu kabili izah değildir.. Fakat 
tecrübe ettik, bu 10 ilden beklediğimiz fayda 
alınmamıştır ki bunları arttıralım. Binaenaleyh 
arkadaşlar; bu; teşkilât tecrübe edilmiş, tut
mamıştır. Ne kadar tutturmak istesek yine tut-
mıyacaktır. Binaenaleyh tutmıyacak olan bir 
teşkilâtı beyhude müdafaa etmiyelim. Diğer 
taraftan, burada bulunan arkadaşlardan de
ğerlilerini ve istiyenleri içişleri Bakanlığı muh
telif görevlere tâyin edeceğinden ve kendile
rinden de istifade mevzuubahis olmadığından 
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beyhude yere bu teşkilâtı ipka etmiyelim ve bu 
arkadaşların değerlilerinden başka yerlerde 
faydalanma imkânı bulalım bu bakımdan ko
misyonun teklifini uygun buluyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mansup idare heyetlerin ait kadronun ikin

ci cetvelden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Sivas Milletvekili 

Nazif Ergin 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
ınıyanhır.. Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi cetvellerle birlikte oyunuza sunu-
vorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul olunmuştur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 1426 sa
yılı Vibıyet idaresi Kanunu ile ek ve tadilleri 
ve bu kanuna aykırı bütün kanunlar ve tüzük
ler hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
olunmuştur. 

Dört madde komisyondadır. Bu maddeler 
komisyondan gelinceye kadar bu tasarının gö
rüşülmesini bırakıyoruz. 

Komisyondan rica ediyorum. Artık takdiri
nize bırakıyorum. 

2. —- İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı 
ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Ko
misyonlarının düşünceleri hakkındaki raporlar
la Çalışma Komisyonu raporu (1/ 540) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. 

Söz alan arkalaşları okuyorum. Dr. Sadi Ir
mak, Vehbi Sandal, Salamon Adato, Ali Rıza 
Arı Hasene İlgaz. 

Söz Sadi Irmak'mdır. 
Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; dört sene evvel kurulmasına başlanmış 
olan sosyal sigorta müessesemiz bu yeni tasarı ile 
iş âlemimizin çoktan beri iştiyakla beklediği 

' ehemmiyetli bir adımı atmış oluyor. Bunu geti
renlere ve hazırlıyanlara şükranlarımı arzederim. 

Arkadaşlar; dört sene evvel bu müessese ku-
ralurken henüz memleketin serbest sigorta saha-

[11 220 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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smda dâhi çok müptedi bir vaziyette olduğunu 
ve içtimai bünyemize sigorta hayatının ilerleme
diğini düşünerek, itiraf edeyim ki, çok derin en
dişeler içinde idim, fakat şayanı şükrandır ki, 
aradan geçen bu zaman içinde bu müessesede 
çalışan arkadaşlar çok çalışarak bunu memleketin 
ihtiyaçlarına çok iyi bir tarzda intibak ettirdiler. 
Bu sayede bu sahada yeni adımlar atmak müm
kün olmuştur. 

Birinci olarak, bu sahada, çalışan insanların 
çalışmıyacak hale geldikleri zaman onların hal
lerini emniyet altına almak. 

İkincisi evvelce başladığımız ve yalnız meslek 
hastalıkları ile tahdit ettiğimiz müessesenin bü
tün âdi hastaLklara da teşmili. Bugün çalışanla
rın ihtiyarlığı memleketin ekonomik bünyesinin 
verdiği imkânlar nispetinde azçok teminat altı
na alınmıştır. Bununla beraber bu vesile ile hü
kümetten rica ediyorum, ayrıca bir de umumi 
Hastalık Sigortasını Büyük Meclise getirmelidir
ler. Meslek hastalıkları tatbikatta birçok aksaklık
lar intaç ediyor. 

Arkadaşlar, bu müesseseleri bizden evvel ku
ran memleketler primlerin membaı olarak üçlü 
bir vaziyet düşünmüşlerdir. Üçte birini işçi, üçte 
birini de işveren ve üçte birini Devlet vermekte
dir. Bizde içtimai emniyet mülâhazaları ile bu
nun bir kısmını da Devlet üzerine almalıdır. Bu 
kanunda şimdiye kadar esaslı bir boşluk Devletin 
prim müessesesine iştirak etmiş bulunmasıdır ki, 
eğer bütçe vaziyeti hakkında büyük endişelerimiz 
olmasaydı bu kanunun behemehal ve derhal Dev
let ilgisi ile tekemmül etmesini şimdiden talebe-
decektim. Fakat bütçemizin açık durumu da ma
alesef göz önünde olduğu için bu hayırlı müesse
seyi daha da güzelleştirecek olan teklifimden vaz 
geçiyorum. Fakat Hükümetten rica ediyorum, ge
rek işverene, gerekse işçiye yük olmasını mümkün 
mertebe önliyecek şekilde içtimai emniyet payını 
üzerine alsın ve primlerin üçte birine iştirak et
sin. 

Arkadaşlar, bu mülâhazalarla şunu arzetmek 
istiyorum ki, bizde birkaç senelik k]sa bir tarihi 
olan bu müessese ile sosyal hayatımıza vermek 
istediğimiz nizamın iyi temellere istinat ettiril
diği artık anlaşılmış bulunuyor. 

Biz, dünyanın birçok memleketlerinden ayrıl
mış olarak bunu üçlü bir sisteme dayandırmak 
istiyoruz. Bu prensip devam ediyor ve görüyo-
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rum ki, muvaffakiyetle devam ediyor. İşçi, işve
ren, Devlet at başı beraber vazife ve vecibe ka
bul etmek suretiyle krizleri önliyecek, adaletli, 
anlayışlı bir tenasüt havası yaratmak yolunda
dırlar. Bu yolun verimlerini kısa zamanda almış 
bulunmaktayız. Onun için bundan sonra da ayni 
prensipler üzerinde yürümekte fayda görüyorum. 
Esasen Büyük Meclisin basiretkârlığı ile meyda
na gelen sosyal kanunlarımız bunu garanti et
miştir. Çünkü bu Bakanlığa bağlı müesseseler 
Devletin, patronların ve işçi mümessilleri yana 
yana gelerek çalışmaktadırlar ve bundan biz an
cak müspet neticeler almış bulunmaktayız. 

Kanunun esası hakkında mütalâa budur. Bü
yük bir şükranla karşılarım. 

Maddelerde ayrıca mütalâamı arzederim. 
VEHBİ SAMDAL (Niğde) — Aziz arka

daşlarım, tam bundan 13 sene önce 1936 Hazi
ranında İş Kanununu kabul ettik ve bilhassa bu 
kanunumuzla memleketimizde sosyal hukukun 
esaslarını tesis etmiş olduk. İş Kanunumuzun 
yedinci sosyal yardım faslındaki hükümlerle 
işçiyi daima endişeye düşüren iş muhataraları, 
iş tehlikeleri denilen konularda, iş kazalarında, 
meslek hastalıklarında, analık, ihtiyarlık, işten 
kalma ve işsizlik, hastalık hallerinde ve ni
hayet ölüm halinde hem işçiyi ve hem de işçi
nin beslemekte olduğu ailesi efradını teminat 
altına almak işi bir Devlet vazifesi sayılmış ve 
bu maksatlarla kurulacak sosyal yardım teşki
lâtının Devlet tarafından tanzim ve idare olu
nacağı beyan olunmuştu. Bu vesile ile şükranla 
yadederim ki, İş Kanununda bahsedilen sosyal 
sigortalardan «İş kazaları, meslek hastalıkları 
ve analık sigortalarını» 4772 sayılı özel Kanun
la kurmuş idik. Bu sosyal sigortalarımız şimdi 
başarılarla işlemektedirler. Günaltay Kabinesi, 
bize «İhtiyarlık Sigorta Kanunu» tasarısını da 
sunmuş bulunuyor ve işte bugün bu tasarıyı 
müzakere ediyoruz. Çalışma Komisyonunun ge
rekçesini okudum, önemine binaen bu tasarının 
ivedilikle müzakeresini teklif etmiş bulunuyor
lar. Bittabi bu müzakere bittikten ve kabul 
olunduktan sonra kanuniyet kesbedecektir. İş
çilerimiz için yeni bir hukuki mesnet de bu su
retle meydana gelmiş bulunacaktır. 

Arkadaşlarım; yine, aynızamanda içinde 
bulunduğumuz 1949 senesinin şu günlerinde 
aşağı yukarı 300 - 350 bin kişiyi ilgilendiren 
Emekli Sandığı Kanununu da görüşmüş ve birinci 
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müzakeresini bitirmiştik, memurlarımızı ve hiz
metlilerimizi bu yeni Emekli Kanunu ile çok 
faydalı ve çok teminatlı haklara mazhar kıldık. 
Şimdi konuşduğumuz ihtiyarlık Kanunu kırk 
dört maddeyi ihtiva eden mütevazi bir kanun
dur. Fakat bunun muhatabı dört yüz bin Türk 
işçisidir. Bunların eşlerini ve çocuklarını he
sap edecek olursak bir buçuk, iki milyon Türk 
vatandaşını ilgilendiren bir kanundur. Ohalde 
aynı cnemi haizdir. Hakikaten iktidar Hükü
metine ne mutlu ki 1949 senesinde bir taraftan 
memurlar ve müstahdemler için ve bir taraftan 
da işçiler için ve serbest müstahdemler için bize 
bu kanunu getirmiş bulunuyor. Bu kanunda 
memnuniyetle karşılayacağımız cihet şudur: Ka
nunu hazırlıyanlar teknik hesaplara çok itina 
etmişitrdir. Bu gibi kanunlarda aranması lâ-
zımgeien sigorta riyaziyatına dayanan hüküm
ler koymuşlardır. Gerek prim hükümleri, ge
rek bağlanması lâzımgelen ihtiyarlık aylıkları
na dan' hükümler, maddeleri geldiği zaman gö
receğimiz veçhile bize bunu açık surette gös
termektedir. Bu kanun 60 yaşını dolduran ve 
25 yıllık hizmet müddetini ikmal eden Türk iş
çisine hizmetinin sonunda bir ihtiyarlık aylığı 
bağlanmasını temin ediyor. Bunu küçümsemi-
yelim arkadaşlar. Kanunun bir maddesi bağ
lanacak ihtiyarlık aylığının senede 400 liradan 
aşağı clmıyacağını gösteriyor. Demek ki, bu 
kanuna kabul ettiğimiz takdirde sigortalı olma
sı lâz hu gelen, esasen sigorta mecburyeti iş Ka
nunu ile kabul edilmiş bulunmaktadır, bir işçi 
senede 400 lira alacak demektir. Bir sene 300 
iş günü addolunduğuna ve henüz memleketi
mizde ücretli hafta tatili kabul edilmediğine 
göre, 300 günde 400 lira ihtiyarlık aylığı ala
caktır. 300 günde 400 lira az bir para değildir. 
Bu en az olan miktardır. Daha yüksek miktar
ları ve en çoğunu da size arzedeyim, bununla 
kanunun ehemmiyeti tebarüz etmiş olacaktır. 

Günde 5 lira alan bir işçi eğer 30 sene işçi
lik hayatında devam etmiş bulunursa kanunun 
24 ncü maddesine göre 30 sene zarfında kendi
sinden ve işverenden almacuk olan primlerin 
yekûnu 3 600 lira olacaktır. Kanunun 7 nci mad
desine göre de bunun % 20 si kendisine ihtiyar
lık aylığı olarak bağlanacaktır. Senede 720 
lira, ayda 60 lira eder. Günde 5 lira alan bir 
işçiye ihtiyarlık halinde günde 2 lira temin et
mek hakikaten haizi ehemmiyet bir noktadır. 
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Daha büyük bir rakam da sÖyliyebilirim. işçi
likte ilerlemiş, kıdemi ve gündelik ücreti art
mış olan bir işçiyi nazarı tibara alalım. Meselâ 
günde 20 lira almak üzere 20 yaşında işe başlı-
yan ve 40 sene çalışan bir işçi 60 yaşma geldik
ten sonra bu kanuna göre senede 3840 lira ay
lık alacaktır onun ve iş verenin vermiş olduk
lara primlerin yekûnu, 40 senede 19,200 lira 
tutuyor. Bunun % 20 sini bağlıyacak olursak 
senede 3840 lira aylık bağlanıyor demektir. Bu 
işçi almakta olduğu 20 lira gündelik hesabiyle 
senede 6 bin lira ücret almakta idi, bağlanacak 
olan 3840 lira eski ücretinin % 64 nü teşkil 
eden mühim bir rakamdır. Bir taraftan bu ka
nun işçiye ihtiyarlık aylığı bağlamakta olduğu 
gibi şayet kanunda gösterilen müddetleri ik
mal edemiyecek vaziyette işten ayrılacak olur
sa veya kadın işçiler evlenmek suretiyle iş ha
yatından ayrılmış olurlarsa o zaman toptan öde
me cihetine gidiliyor. Toptan ödeme yapılırken 
kendisinin Sandığa vermiş olduğu primler 
faizsiz olarak kendisine iade ediliyor. Hattâ, 
Çalışma Bakanlığındaki mütehassıs arkadaşlar 
tasarıya bir hüküm daha koymuşlardır, bu 
hükümde bir işçi iş yerinden ayrıldığı takdirde 
dahi ihtiyarlık sigortası için muayyen olan 
primleri ihtiyari olarak vermeyi kabul edecek 
olursa sigortalı olmakta devam eder denilmiş
tir. Bu da güzel bir hükümdür. 

işçi 60 yaşına vâsıl olmadan 50 yaşında ar
tık çalışamıyacak hale gelirse bu kanunla ona 
da ihtiyarlık aylığı hağlanıyor. Bu da işçi le-
hindedir. İşçi kendisine maaş bağlanmadan 
ölürse, onun karısına ve çocuklarına toptan 
ödeme suretiyle para verilmektedir, işçinin ver
diği primlerin % 50 si karısına, % 30 u 18 ya
şından küçük olan çocuklarına ve bir miktar 
kalırsa o da ana ve babasına verilecektir. Bun
dan başka müddetlerini doldurmuş olmaları iti
bariyle bir maaş bağlanan işçinin ölümü halin
de bu aylığın % 40 ı karısına veya karı ölmüşse 
muhtaç kocasına % 20 si çocuklarına bağlanı
yor ve ölen işçinin çocukları yoksa, karısiyle 
ana ve baba içtima ederse çocuklara ait olan % 
2 ana ve babaya bağlanıyor. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, ilk adımlar atıl
maktadır ve iyi adımlar atılmaktadır. Bu iti
barla bendeniz tasarının tamamiyle lehinde bu
lunuyor ve kabulünü rica ediyorum. Bu tasarıyı 
getiren Günaltay kabinesine şükranlarımı ar-
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zetmekle beraber kendisinin Başbakanlığı za
manında bu tasarı sunulmuş olduğundan dolayı 
Reşat Şemsettin Sirer arkadaşımızı da kutlar, 
tebrik ederim. Bahtlı bir Bakandır, ona haya
tında ve işlerinde başarılar dilerim. 

Sadi Irmak arkadaşımızın dediği gibi, mad
deler üzerinde benim de bâzı mâruzâtım olacak
tır. Komisyonla da mutabakat halinde bulunu
yoruz. Fazla tasdi etmemek için sözümü burada 
kesiyor ve diyorum ki, bu kanun Türk işçileri 
için hayırlı olsun. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar; bir memlekette işçilerin mevcudiye
tine mütaallik hususatta vâzıı kanun müdahale 
eder. Vâzıı kanun o zaman işçi ile iş veren ara
sında mevcut münasebatı tanzim, işçinin patro
nun tahakkümü altında kalmaması için hüküm
ler vazeder ve ayni zamanda işçinin hastalık, 
ihtiyarlık ve ölüm halinde ailesinin ve kendisi
nin perişan bir hale gelmemesini temin için lâ-
zımgelen tedabiri alır. Nitekim 1936 senesinde 
kabul edilmiş olan îş Kanununda vâzıı kanun, 
107 maddede, işçinin sigorta edilmesi lâzım-

• gelen rizikolara karşı icrası icabeden sigorta
ların yapılması lüzumunu tebarüz ettirmiştir. 

Vehbi Sandal arkadaşımız konuşurken, ne 
mutlu iktidar partisine ki böyle bir kanunu ge
tirmeye muvaffak olmuştur, dedi. Bendeniz 
zannederim ki bu sözler yerinde bir söz değil. 
dir. Çünkü vâzıı kanunun 1936 senesinde lüzum 
gördüğü sigortalardan ancak ihtiyarlık sigor
tası bugün yüksek huzurunuza sunuluyor. En 
hafif bir tâbirle diyorum ki, ihtiyarlık sigor
tası ölüm ve maluliyet sigortası kadar mühim 
değildir. İhtiyar olan bir işçi bir sepet alır, 
mal satar veya sabit bir iş görebilir. Nihayet 
bir yerde kapıcı bile olur ve bu emelle hayatı
nı temin edebilir. Fakat malûl olan bir işçi ve
yahut ölen bir işçinin ailesi, ne yapabilir? Hü
kümet bunu idrak etmiştir. Ve sunduğu kanu
nun gerekçesinde ihtiyarlık sigortasını yapmak 
mümkün olduğunu ve fakat ölüm ve maluliyete 
ait olan sigortalar için primler ve teknik hesap
lar yapılmadığından dolayı yine bu ihtiyaçları 
önlemek için bâzı tedbirler alınabildiğini ifade 
etmiştir. 

Rica ederim, 13 senedir bir Hükümet bu 
primleri tâyin ve tesbitten âciz midir? 

Sunulan kanunun başlığı ihtiyarlık sigortası 
ibaresini taşımaktadır. Neden metnin içinde 
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I hem maluliyetten hem de ölümden bahsediliyor1 

ve bu hallerde ölene veya malûl olana verilecek 
paradan bahsediliyor. Bunun sebebi açıktır. 

I Çünki maluliyet ve ölüm hallerinde hak sahip
lerine verilecek para devede kulak kabîlinden-

I dir. Bu bir sigorta değildir. Çünki işçinin ha
yatında ödiyeceği ve kanuna istinaden patro-

I nun da vermeye mecbur olacağı primler banka
ya yatırılırsa maluliyet ve ölüm tarihlerinde 
Bankadan alınacak para sigorta kurumunun ve
receği paradan fazladır. Onuncu maddede de
niliyor ki : (ölüm veya maluliyet tarihine ka
dar geçen müddet zarfında verilen primler top
lu olarak tediye edilir.) 

Bu kanun meriyete girdikten bir sene son
ra sigortalı bir işçi vefat ettiği veya malûl ol
duğu takdirde, işçi veya ailesine verilecek pa
ranın miktarının ne kadar az olduğunu tahmin 
edebilir misiniz? Kanunun maddesine göre iki 
yüz gün üzerinden işçinin aldığı ücretin % 8 
ini işçi, % 8 ini de işveren prim olarak öder. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Yanlış. % 4 er. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Mecmuu 
% 8? 

Efendim tezim daha kuvvetli oldu. Şimdi 
200 gün üzerinden aldığı ücretin % 8 i verile
cek. Günde 5 lira alan bir işçi 200 gün üzerin
den senede 1 000 lira ücret alır. Binaenaleyh 
bin liranın % 8 i olan 80 lira senelik prim ola
rak ödenecektir. Yani bu kanun mevkii meri
yete girdikten bir sene sonra böyle 200 günde 
bin lira ücret alan bir işçiye sigortadan 80 lira 
verilecektir. Binaenaleyh bu sigortanın ifade 
ettiği mânayı takdir edebilirsiniz. 

Tasarıda yaş haddi olarak 60 sene kabul 
edilmiştir. Ve bu tasarıyı hazırlamış olan ko
misyonun muhterem sözcüsü ile görüştüğüm 
vakit bana bu haddi diğer milletlerin kabul et
tikleri sigorta hükümlerinden aldıklarını söyle
diler. İstirham ederim; eğer Amerika'dan alın
mış ise Amerika'da işçinin istandart hayatını 
da nazara almışlar mıdır? Amerikan işçisi oto
mobil ile fabrikaya gider, banyolu evi vardır, 
lâzım olan kaloriyi temin edecek miktarda gı
da alabilir. Böyle bir işçinin 60 yaşma kadar 
çalışabileceğini kabul etmek pek tabiî olur. 
Fakat maalesef bizim memleketimizde bulunan 
işçinin hayat standardını biliyoruz. Bir işçi 
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için lâzım olan kalori miktarında gıda alama
dığını da pekâlâ biliyoruz. Böyle bir işçinin 
60 yaşma kadar çalışabileceğini kabul etmek 
yerinde olmasa gerektir. Binaenaleyh ölüm ve 
maluliyet sigortaları hakkında kabul edilen 
hükümler sigorta ile katiyen alâkadar değil
dir. Ve bir sigorta kanununda bu gibi hüküm
lere yer vermek sigortanın mahiyetini nazara 
almamak demektir. Bu itibarla bu tasarı aley-
hindeyim. 

BAŞKAN — Yani çıkmasın mı bu tasarı 
diyorsunuz? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Tadilini 
istiyorum. 

ALİ KIZA AKI (İstanbul) — Sayın arkadaş 
lar; Huzurunuza sunulan kanun tasarısı ile, 
benden evvelki arkadaşlarımın, izah buyurduk 
lan gibi hakikaten, bizim memleketimizde sosyal 
politikanın inkişafından ümit bekliyen insanla 
rm, gün geçtikçe adedleri artan ve kanun çıkat 
çıkmaz, istifade edecek olan 400 - 500 bin işçi 
arkadaş faydalanacaktır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği gün, bu işçi ar
kadaşların çoluk ve eocuklariyle, onların alın teri 
ve günlük emeğinden nafakasını bekliyen yav
rularını aileleriyle beraber hesaba katarsak, bu 
rakam bir bir buçuk milyondan fazladır; bütün 
bu feragatkâr zümre sevinecektir. 

Diğer arkadaşların izah buyurdukları gibi, 
bu kanun 1936 dan beri beklenen ve İş Kanunun
da vâit edilen sosyal yardımı sağlıyacak' olan 
6 Kanundan üçüncüsünü teşkil etmektedir. Bu 
kanunlar ümit ederim hatırmızdadır. Meslek 
hastlıkları, İş kazalerı, Analık, İhtiyarlık, umu
mi hastalık, İşten kalma ve ölüm hallerinde ya
pılacak yardımları sağlıyacak olan Kanunlardır. 
Bütün ileri milletlerin manen ve maddeten geliş
melerinde ve ilerlemelerinde âmil olan en kuv
vetli bir müzdevice vardır; say ile sermayenin 
birleşmesinden hâsıl olan bir müzdevice vardır. 
İşte bu kanun bizim kabul edeceğimiz şekilde 
çıktığı takdirde buna, yani biri biri için yaratıl 
mış olan bu iki kuvvetin omuzlarına istinat et
mektedir. İşçi ile işveren dayanmaktadır. 

Diğer arkadaşlarımın da arzettiği gibi gönül 
isterdi ki kabil olsun da Devlet de buna biraz 
yardım etmiş olsun. Ama bu bir külfettir, dene
cek. Evet külfettir fakat cemiyet hayatında bir 
zarurettir. Bu iki kudrete, beklediğimiz refah ve 
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tekâmül için; faydalı olabilmek cevherini bahşe
decek olan tek mânevi varlık aralarındaki tesa
nüt ve muadenettir. Bu iki kudret arasında hu
sule gelen müzdeviceyi bizim cemiyetin ve insan
lığın refahına ve hayrına mukadder ve mukarrer 
olan hedefe sevkedebilecek olan asıl ruh bu tesa-
nüdü temin edemezse bu muvazi olarak aynı he
defe müteveccih olması lâzımgelen iki kudret 
arasında ihtilâf başlar. 19 ncu asrın başlangıcın 
dan beri bâzı memleketlerde cereyan etmiştir, 
bunları takip edenler bu hâdiseleri bilenler bun 
iarm nasıl sosyal ve poletik safhalara girdiğini, 
ne gibi safhalar almaya başladığını hatırlarlar. 
Bizde böyle birşey yoktur. Ama bu iki kuvvetten 
faydalı bir müzdevice almak için ahenge, sosyal 
düşünce, sosyal kanunlara tesanüdün esas temeli 
olan mütekabil anlayış, yardım ve fedakârlığa 
mutlak ihtiyaç ve zaruret vardır. Bu başka mem
leketlerde de mutlaka mütekabil bir yardımla 
temin edilebilmiştir. 

O memleketlerde de bizde olduğu gibi olagel
miştir. Sigorta primleri başka memleketlerde. 
meselâ Belçika ve Romanya 'da işçi ile iş veren 
tarafından, Birleşik Amerika ve Almanya'da işçi, 
işveren ve Devlet tarafından; verilmektedir. 
İsveç'te, işçiler gelirlerinin yalnız % 1 ini verir
ler, diğer kısmını Devlet ve hususi idareler te
min eder. Yalnız Danimarka bir bahtiyarlığa 
sahiptir : Orada ihtiyarlık primi diye bir prim 
verilmez, prim miktarı kazancın % 7 sidir ve 
onun % 4 ünü Devlet, % 3 ünü de hususi idare 
ier vermektedir. 

Umumi emeklilik kanunun çıkarıldığı günler
de ve devrede bu kanunun da ele alınması ben-
denizee ayrıca memnunluğa ve şükrana şayandır. 
Bilhassa bundan dolayı, kanunun eksik ve aksak 
taraflarından sarfınazar ediyorum, kanunun 
hazırlanmasında emek sarf eden arkadaşlara, ta
sarıyı sunan Hükümete ve nihayet sizin kıymetli 
tetkik ve mütalâanızla en mükemmel ve en son 
şekli alarak mazharı tasvibiniz olduğu takdirde 
arzettiğim kütleyi memnun edecek olan bu kanu
nun bu devrede çıkarılmasından dolayı bütün 
ilgili ve sayın arkadaşlara; sizlere şükranlarımı 
arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; bir arkadaşımız başka memleket
lerde yaş haddi nedir ? Sordular. Hiç şüphesi/ 
bu tasarı bir emek mahsulüdür, ve hesaba müs
tenittir. Fakat tashih edilecek cihetlerde vardır. 

Şunu arzetmek isterim; yaş hadleri İngılte-
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re'de 70, Almanya'da 70, Fransa, Holânda, Bel
çika'da 65 Amerika'nın bâzı yerlerinde 65 ve 
bâzı yerlerinde 70 tir. Hakikaten karnın tasarı
sının hazırlanışında yaş haddi ve primler biraz 
fazladır, 'buna mukabil yıpranma payları azdır. 
Fakat ne çare ki, bizim bünyemiz dâhilinde si
gortanın yaptığı hesaplar ve temel bundan faz
lasını yapmaya imkân vermiyormuş. Bunun da
ha iyi olacağı güne kadar uzun zaman bekle-
mektense bunu yapmak, bundan ümit bekliyen-
ler için şükranla karşılanacak bir hükümdür. 
Bundan dolayı Hükümet ve Yüksek Meclisinize 
şükranlarımı arzederim. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Benden evvel 
konuşan arkadaşlarım, benim temas etmek iste
diğim bâzı noktalara temas ettiler. 

Yalnız ben, Çalışma Bakanlığının kuruldu
ğu günden beri bu iş üzerinde duran, işçiler 
mevzuu üzerinde çalışan, hattâ arkadaşlarımla 
beraber etüdler yapan bir arkadaşınızım. Bu
rada kadın işçileri için yazdığım kitap da bit
mek üzeredir. Bu kitaptan başka etüd yapan 
arkadaşlarımla, büyük ve etraflı bir raporumuz 

» alâkalılara verilmiş, görüşümüz açıklanmıştır. 
Çalışma Bakanlığı, istikbalin en büyük sos

yal bakanlığıdır. Onun inkişafını sevinçle sey
rediyoruz. Şimdi. 

Gönlümüzün en çok istediği ve en önde 
yer vermiş olduğumuz şeylere birer birer ka
vuşmuş oluyoruz. Şimdi ihtiyarlık sigortası 
geldi. Bundan sonra, inşaallah diğerleri de ge
lecektir. Ben işçilerimiz için bakanlığın geçim 
baremi tesbit etmesini ve bunun üzerinde etüd 
etmesini de ayrıca rica ederim. Bu çalışma az 
ücret alan işçileri doyuracak ve bu vasıta ile 
fazla para veren fabrikalara işçilerin kayması 
önlenecektir. Her fabrika işçisini kendi muhi
tinde tutacaktır. Bunu bilhassa rica ederim. 

Yalnız kanunun diğer noktası üzerinde dur
mak isterim. O da, belki tüccarlar, fabrikatör
ler yani iş verenler razı olmıyabilirler ama bu 
lâzımdır, iş verenin prime katılmış olması.... 
Bundan daha sosyal bir şey olamaz. Bugün sa
bahleyin de bir fabrikayı gezdim, bizim fabri
kalarımız sosyal hayatımızın gelişmesi nispetin
de lâzımgeldiği kadar ehemmiyet ve dikkatle 
nazara alınmamış fabrika tekniğine uyar şekil
de hazırlanmamıştır. Bu bakımdan işçilerimiz 
hem çalışmadan ve hem de binanın sıhhi şart
ları haiz olmamasından mütevellit bir yıpran-
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maya mâruzdurlar. Elbette bu fabrika sahibi
nin de ibu yıpranma payına iştirak etmesi çok 
lâzımdır. Bunu belirtmeyi kendim için bir vazi
fe sayıyorum. 

Sonra ben, 55 yaşı üzerinde duruyorum. Bu 
yaş üzerinde bizim biraz durmamızı rica ediyo
rum. 60 yaş uzundur. îş hayatında uzun bir 
ömürdür. Eğer sigorta için bir mahzur yoksa 
düzeltilmesini rica ederim. Bir de senede işçi
ye ihtiyarlık sigortası olarak 400 lira veriyo
ruz. Bu para azdır ve bu para ile bir ihtiyar 
sigortalının, bir işçinin ayda aldığı para 33 li
radır. Gönül arzu ederki bu ayda 50 liraya çı
karılsın. Bununla beraber bizim sosyal hizmet
lerde çalışan arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki 
bir işçi yanında kıymet verilmiyen beş kuruş 
yoktur. Her şeyin büyük bir yeri vardır. Bu 
kanun işçiye bayram getirmiştir, işçiye refah 
getirecektir ve bu kanım bir işçinin rahat uyu
masını temin edecektir ve yine bu kanun gö
zünü kapıyan bir işçinin arkada kalacak ço
cuklarına huzur verecektir. (Bravo sesleri) 

Bugün bu kanun tam mükemmel olmıyabi-
!ir fakat zamanla bu açığı kapatması bakımın
dan inkişaf edecek ve verimli olacaktır. Ben 
bilhassa Hükümete ve bunun için çalışan arka
daşlarıma şükranlarımı bildiririm. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlarım 

maksadını ifade buyurdular, sözden vazgeçiyo-
"iım. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu 

mühim kanunların hepsinin bir araya gelme
si, vaktin gecikmesi dolayısiyle konuşmayı dü
şünüyoruz. Hükümete teşekkür etmek yerinde
dir. Ama geç gelmiştir, bekletmişlerdir falan 
ama zararın neresinden dönülse kârdır. Heyeti 
umumiyesinde iyilik vardır teşekkür etmekte 
bizim vazifemizdir. Beklediğimiz böyle iyi şey
lerdir. Meclisten bu günlerde üç tane sosyal 
kanun çıktı. Birisi kimsesiz çocuklar kanunu 
diğeri tekaüt kanunu üçüncüsü de bu kanun 
ki hakikaten cemiyetin sağlamlaşmasını bün
yenin sıhhat kazanmasını temin edecek kanun
lardır. 

Bugün müşahade ettiğimiz, diğer memle
ketlerde diye söyleyip duruyorlar, dünya buh
ranının asıl temel sebepleri, bu kanun1 arın iyi 
tanzim edilmemesinden veya çıkmamasından-
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dır. Bir cemiyet bu kanunları çıkarmaz, bu iş
ler için sosyal tedbirleri almazsa, o cemiyette 
bir kısım cemiyetlerde müşahade edilen sosyal 
arazlar baş gösterir. O şekilde baş gösterir ki 
önünü milyonlarca lira sarfetmekle ve birçok 
kanlar akıtmakla almak imkânı bulunmaz. 
Onun içindir ki Hükümete, bu kanunu getir
in esinden dolayı teşekkür ederim. 

Ama 60 yaş meselesi, hakikaten üzerinde 
durulacak bir meseledir. P>u, aynı zamanda is
tatistik! malûmata da dayanır, bizim memle
kette ölüm yaşı nedir, ihtiyarlık yaşı nedir, 
hangi işçi hangi yaşta tekaüde sevkedilir? İş
çinin vaziyetine göre, işine göre düşünmek lâ
zımdır. Ağır işler vardır ki 40 yaşında işçiyi 
çalışamaz bir hale getirir. Orta işler vardır ve 
saire. 

Maluliyet Kanununun da getirilmesini rica 
ederim. Bir an evvel esaslı bir şekilde onunla 
beraber istidatlı ve istihsali artırabilen kıy
metteki çalışkan işçilere prim vermek gibi bir 
tasarı da, bir hüküm de getirilmelidir. Çalıştı
ğı sahada yaratıcı bir şey yapan, üstün bir va
ziyet gösteren işçileri muhtelif sahalarda kol
lamak bizim için iş sahasında terakki âmili 
müessir bir kanun yapmak zarureti vardır. Bu 
noktalan da Hükümet düşünür de bir an evvel 
getirirse hakikaten senelerden beri arzu duy
duğumuz büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olur. 
Umarım kanun kabul edilir ve cemiyet bundan 
istifade eder. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, maddelere geçilmesini arzu 

ve teklif ederim. 
Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Çok muh
terem arkadaşlar; en mühim tasarılardan biri
sini konuşuyoruz. Hepimizce malûmdur ki ; 
üstüstc gelen şu tasarılar dolayısiyle anbaîe ol
muş bir haldeyiz. Maatteessüf bendenizi tama
men ilgilendiren bu kanun tasarısını ancak 
bugün ele alabildim. Çünkü, iller tasarısı, şu, 
bu derken maatteessüf bunu derinliğine, geniş
liğine göre tetkik etmek fırsatını bulamadım. 
Bugüıkü iş hayatımızı Yüksek Heyetinize ben 
arzedeyim de Meclis hakem olsun. Tabiî ekse-
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I riyetiıı vereceği karara uymak mecburiye fiilde

yiz. Bugün iş hayatımızda bir İş Kanunu var. 
Geçen gün de arzettiğim gibi bu İş Kanunu de
ğil, İşçi Kanunudur. Çünkü iş hayatımızda İş 
Kanununu tatbik etmeye imkân yoktur. 

BL* kere İş Kanununun 30 veya 31 nci mad
desi, hatırımda pek yok, işçiye şu hakkı veri
yor. İşçi dilediği anda iş yerinden derhal şa
hadetnamesini, bonservisini ister, ve iş veren, 
meselâ bu işçi teknisiyendir, müessese ona 
güvenerek siparişler taahhüdatma girmiştir. 
Bunun ayrılmasiyle yerine ikinci adamın ika
mesin;; imkân yoktur. Bu işçiye çok muhtaçtır. 
Bu maksatla menfaat teminini ister, iş verende 
gördüğü tazyik karşısında hakkından fazlasını 
vermeye mecburuz. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde konuşan. 
FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Yeter

lik aleyhinde konuşuyorum, sebeplerini izah 
ediyorum, rica ederim. 

BAŞKAN — Ben de rica ederim, yeterlik 
aleyhinde konuşun. 

FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Bu işçi 
şudur, budur, binaenaleyh kanunun şu maddesi 
mucibince, zannederim 14 ncü maddedir taraf
ların, iş verenin ve işçinin o müessesede çalış
tığı müddetçe iki sene, üç sene, her sene için 
iki ay gibi bir müddetten evvel üç sene çalıştı 
ise üç ay evvel haber vermeye mecburdur. Bu, 
haber işinden çıkacağını haber vermeye mec
bur olduğu halde haber vermeden ayrılmış diye 
şahadetnamesine iş veren yazamaz. 

Sonra, işçi herhangi bir hata yapsa. Ortada 
bir işçi sigorta teşkilâtı vardır müessese işçinin 
doğum ve sairesi için sigorta primi veriyor işte 
bu işçinin hatasıdır bunu önleyiniz veya bir for
mül bulunuz, dedim, buna maalesef imkân bulu
namadı. O, istediğini yapmakta serbesttir. 
Yüksek Meclisin ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederim bir sanayici naçiz arkadaşınız ola
rak şu memlekette, bu memleketin evlâdı ola
rak en mühüm bir uzvunu vermiş, toprağd göm
müş bîr arkadaşınız olarak arzediyorum, biz de 
işçinin kayması seyyal olması, iş yerini bıra
kıp başka iş yerine gitmesi yüzünden 8 .senede 
Türk sanayii % 40 azalmıştır. Bâzı sanayide 
ilerleme varsa da heyeti umumiyesi itibariyle 
% 40 olarak sekiz sene evveline nazaran gerile-

I mistir. 
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VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — O, bu yüzden 

değildir. 
FAtK YILMAZİPEK (Devamla) — Bu yüz

dendir efendim, işçi kayıyor. Arzu eden arka
daşlar gidip mahallen tetkik edebiliriz, masraf 
bana.ait olmak üzere. 

Arkadaşlar; binaenaleyh. îş Kanun .n bu 
gibi hükümlerini yeni bir tasarıyla değiştire
lim. Bir jııasa terazisi kabul ediniz. Bu terazi
nin ilerisini iş kabul ediniz. Kefenin br-.'si işçi 
birisi de iş veren kabul ediniz. Nasıl ki, eczane
lerde eczacı bir ilâcın dozunu desigram oyna-
tamazsa, îş Kanunu da öyle tanzim edilsin ki, 
ne iş veren homurdansın, ne de işçi şikâyet et
sin. 

Arkadaşlar; medeni memleketlerden bahset
tiler. Meselâ Almanya'da nasıl biz elinizdeki 
nüfus kâğıdımızla hüviyetimizi ispat için onu 
lüzumlu yerlerde göstermek mecburiyetinde 
isek... 

BAŞKAN — Faik Bey, sözleriniz teferru
ata taallûk ediyor, yeterlik aleyhinde konuş
muyorsunuz. 

FAİK YILMAZÎPEK (Devamla) — Bu, ye
terlik aleyhindedir, esbabı mucibesini a^zedi-
yorum. Reye koyun, öyle midir, değil midir? 
(Değildir sesleri). (Devam devam sesleri). Ba
kınız, devam devam deniyor. 

ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Bir kişi de
vam dedi diye Tüzüğe mugayir mi hareket edil
sin? 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Tüzüğü
müzde madde var mı, soruyorum. Bizi aylarca, 
haftalarca işimizden alıkoyup da akşama kadar 
çalıştırmaya ? 

BAŞKAN — Tüzükte sarahat vardır. Sözle
riniz yeterlik aleyhinde olmalıdır. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar; Komisyon geldi; fabrikamı gördü. 
Benim beher kadın işçinin boynunda 3 - 4 altın 
vardır. Bugün işçilerimdeki altınların tutarı 50 
bin liradan fazladır. Sayın Hulusi Oral ve Ha-
sene İlgaz Hanımefendi de oradaydı. Benim 52 
odalı bir apartmanım verdir, işçilere tahsis et
tim. Bu apartman Devlet müesseselerinde bile 
yoktur. Ben işçilerimin geçimini sosyal haya
tını ve Türk sanayiini düşünüyorum, yoksa böy
le bir kanun yapılmasın demiyorum. Yalnız İş 
Kanunu tadili de çıksın iş verenle iş alanın 
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hakları korunsun. İş hayatımızın intizamı bo
zulmasın. 

Sonra gene caıılı bir misal vereyim :lşçi si
gortalarına iş veren olarak prim ödüyoruz. Bi
zim sanayide % 2,5 tur. Bunu 4 - 5 senedir 
ödüyoruz. Fakat Maliyeye bunu masraf ola
rak kabul ettiremiyoruz. (O mevzu başka ses
leri, gürültüler). Aynı şey efendim; rica ede
rim, bunu îş Kanunu tadilâtı geldikten sonra 
kabul edelim. (Anlaşıldı, anlaşıldı sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Yeterlik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
Komisyonun raporunda teklif var. Bu teklifi 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Sayın Baş
kan, ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Rica ederim; bir tek mütalâa 
için ekseriyeti mevzuubahsetmek bilmem ki ne 
dereceye kadar doğrudur. 

Sayın Başkanlığa 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun maluliyet ve 

ölüm hallerinde tatbik edilecek hükümlerinin 
ölüm ve maluliyet sigortaları mefhumlarına uy
gun bir hale getirilmesi için bu sigortalara ait 
hükümlerin Komisyona iade edilmesini teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salâmon Adato 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Nazarı dikkate almıyanlar... Nazan dik
kate alınmamıştır. 

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

İhtiyarlık Sigorta Kanunu 

Ana hükümler 
BİRİNCİ MADDE — İş Kanununun uygu

landığı iş yerlerinde çalışanlardan o kanuna 
göre sigortalı sayılanların ihtiyarlıkları halinde 
bağlanacak gelirler ve yapılacak diğer ödemeler 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 
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VEHBÎ SAR1DAL (Niğde) — Efendim, bi

rinci maddenin ikinci satırında (bağlanacak ge
lirler) tâbiri vardır. Bu, (Bağlanacak gelir) 
değildir. Komisyonla da mutabakat halinde
yim, (bağlanacak aylıklar) şeklinde olacaktır. 
Binaenaleyh, (bağlanacak gelirler) kelimeleri
nin kaldırılarak yerine (bağlanacak aylıklar) 
hükmünün konmasını ve bundan sonra gelecek 
maddelerin de bu şekilde tashihini rica ederim. 
Bu hususta bir de önerge sunuyorum. Kabalünü 
tekrar rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 

(Denizli) —• Mutabıkız efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere 1 nci ma<'denin 

ikinci satırındaki (bağlanacak gelirler) tâbiri 
yerine (bağlanacak aylıklar) denilmesini ve 
diğer mütaakıp maddelerde de (gelir) kel-meşi
nin (aylık) olarak düzeltilmesini teklif ed.trim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alındı. 

Maddeyi bu düzeltme ile oyunuza sunu/orum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümleri 
aşağıda yazılı kimseler hakkında uygulanmaz : 

a) Kanunla kurulu Emeklilik Sandıkları ile 
ilgilend irilenler; 

b) İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
süreksiz işlerde çalışanlar; 

c) Yılın her hangi bir devresinde tam ve
ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetimi 
azaltan mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 
200 gün çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirtilmiş bulunan k.sım!-> 
rında çalışan işçi ve hizmetliler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isiiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilâfına hükf.m olma
dıkça, İş Kanununun 7 nci faslı hükümle:" ihti
yarlık sigortasına da şâmildir. 

4772 sayılı Kanunun 52, 69, 71, 74, 77 ve 81 
nci maddeleri ihtiyarlık sigortası hakkında da 
uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
VEHBÎ SAR1DAL (Niğde) — Üçüncü mad

dede (hilâfına hüküm olmadıkça) diye bi/ kayıt 
vardır bunun yerine; (hilâfına kanuni hüküm 
olmadıkça) denilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mı! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 

(Denizli) —Kabul ediyoruz. 
BAKAN -— Maddeyi bu tashihle* oy..nuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu tashihle kabul edildi. 

DÖRDÜNCÜ MADDE —• Sigortalıya sağla
nan menfaatler : 

a/ı Kendisine veya eşine bağlanacak ihti
yarlık aylığı ile çocuklarına bağlanacak yetim 
aylıklarından; 

b) Kendisine veya eşine yahut çocuk.a rina 
veyahut geçimleri kendisince sağlanan abasına 
ve babasına yapılacak toptan ödemelerdi" ; 

İbarettir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. * 

Birinci Bölüm 
Yardımlar 

BEŞİNCİ MADDE — İhtiyarlık aylığından 
faydalanmak için : 

a) 60 yaşını doldurmuş olmak; 
b) Bu kanunun uygulandığı bir veya bir

kaç iş yerinde en az 25 yıldan beri işçi veya hiz
metli olarak çalışmış bulunmak; 

c) İlk işe girdiği tarihten ihtiyarlık aylığın
dan faydalanma talebinde bulunduğu tarihe ka
dar geçen her yıl için, ortalama olarak, en az 
200 günlük ihtiyarlık sigortası primi ödemiş bu
lunmak; 

d) Aylıktan faydalanma talebine takaddüm 
eden son üç yıl içinde en az 200 günlük prim 
ödemiş bulunmak; 

Şarttır. Ancak, yaptıkları işlerin mahiyeti 
icabı münavebe ile çalıştıkları Çalışma Bakanlı
ğınca tesbit edilen işçi ve hizmetlilerin her yıl 
için ortalama olarak kabul olunan çalışma süre
lerinin asgarisi 160 güne indirilir. 

50 yaşını doldurduktan sonra hiçbir işte ça-
lışamıyacak duruma düştükleri, usulen anlaşı
lanlardan (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı 
şartları yerine getirmiş bulunanlara, 60 yaşını 
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doldurmak şartı aranmadan, ihtiyarlık aylığı 
bağlanır. j 

İhtiyarlık aylığına hak kazananların aslık
larının ödenmesine kendilerinin bu yoldaki ta
leplerini takip eden ay başından başlanır. 

60 yaşını doldurduğu tarihte (b), (c) ; ve 
(d) fıkralarında yazılı şartlardan bir veya bir 
kaçını henüz yerine getirmemiş bulunan sigorta- I 
lı bu şartları tamamlamadıkça aylığa hak ka
zanamaz. I 

SABRÎ KOÇER (Zonguldak) — Sayın ar- I 
kadaşlar; evvelâ, bu tasarıyı düşünen ve hazır-
lıyanlara yüksek huzurunuzda teşekkür etmek
le söze başlıyacağım. 

Hakikaten işçi sosyal dâvalarında çok mü
him bir boşluğu dolduracak olan bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde işçilerimizin en büyük sos
yal dâvalarından birini halletmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarının beşinci I 
maddesinin A fıkrasında (60) yaşını doldur- ı 
muş olmak kaydına gelince; Çalışma Koraisyo- i 
nu raporundaki muhalefet şerhimde de belirtti- j 
ğim gibi, bizim memleket işçilerinin yaşama 
şartları ile yabancı memleket işçilerinin yaşa
ma şartları ve hattâ iş yerlerimizin şartları ara
sında çok büyük farklar vardır. Bununla b e 
raber vasati ömrün bizim memleektte düşüklü
ğü altmış yaşma kadar bekleme şans: maalesef 
çok az işçilerimize nasip olmaktadır. Bu haki
kati teyit etmek için Zonguldak Maden îşçileri 
Sendikasından aldığım ve Yüksek Meclisinizi 
hayrette bırakacak olan şu telgrafı okuyaca
ğım. I 

« Sendikamızda 50 ilâ 60 yaş arasında ka
yıtlı bulunanlar; 50 yaşında 84, 51 yaşında 71, | 
52 yaşında 63, 53 yaşında 44, 54 yaşında 52, I 
55 yaşında 71, 56 yaşında 31, 57 yaşında 28, 
58 yaşında 30, 59 yaşında 13 ve 60 yaşında 29. 
Ceman 516 kişidir». Yani 10 kur'a arasında. 

Bu rakamlar otuz bin kişilik kömür havza- | 
sının yani geniş ve kökleşmiş bL' iş yerinin 
muntazam kayıtlarından alınmıştır. Bu rakam
lar bizim memlekette vasati ömrün düşüklüğü
nü ve çalışma kabiliyetini hiç denecek mesabe
sinde azalmış olmasının en büyük delilidir. 
'J0 000 kişilik bir kitle içerisinde 50-60 y«*.ş ara
sında 516 kişinin mevcut olması bize ileriyi iyi 
görebilmek için çok açık bir hesnp ölçüsü ar-
zetmektedir. Bu maddede yazılı 60 yaş kabul 
edilirse iş kanunu içerisinde bulunan 300 000 | 
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kişinin ancak ve ancak cüzi bir kısmına gelir 

\ temin edilmiş olur. 60 yaş gibi uzun bir yıl iş
çinin beklemesine maddeten imkân yoktur. Bu 
60 yılı beklemek sana sağlığında gelir sağla-
nııyacağım demek gibi bir şey olacaktır. Netice 
itibariyle tasarının beşinci maddesinin A fıkra
sındaki 60 yaş yerine 55 yaş olarak kabul edil
mesi memleketimizin şartlarına uygun olacağı 
gibi sosyal adaleti do tecelli ettirmiş oluruz ka
naatindeyim. Bu hususta da bir önerge takdim 
ediyorum kabul buyurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Kemal Zcytinoğlu. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, bendeniz de bu yaş haddine temas 
edeceğini. Hakikaten bundan evvel birinci mü
zakeresini yaptığımız Emekli Kanununda da 
yaf: hadleri üzerinde daima yanlışlıklar olduğu 
görülmüştür. Esbabı mucibe olarak da ecanipte 
böyledir, başka memleketler de bu şekildedir 
diyerek memleketimizin bünyesine, yaşama 
şartlarına uymıyan bir takım sebepler ileri sü
rülmektedir. 

Hakikaten İm kadar ağır işte çalışan işçile
rin bilhassa memleketimizin şeraiti hayatiyesi 
dahilinde 60 yaşı doldurmasına maddeten im
kân yoktur. İnsan gücü, insan vücudunun ta
hammülü buna müsait 'değildir. Ben de arkada
şım?, iştirak ediyorum. Bu haddi, yani 60 yaş 
haddini hiç değilse 55 e indirmek suretiyle bu 
vatandaşların sigortanın sağlıyacağı nimetler
den istifadelerini temin etmiş olacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Aziz arka

daşlarım, mâruzâtımın mühim kısmını Sayın Zon
guldak Milletvekili arkadaşım izah ettiler. Bende
niz bu kanunu daha ziyade f antazi bir tasarı görü
yorum. işçilerimize bir yem borusu kabilinden bir-
şeydir. Bugün iş hayatında altmış yaşında işçi 
enderdir. Parmakla gösterilir. Bunu hiç olmazsa 
50 yaşma indiriniz, onlar da biraz saadete ersin-
ler. Lütuf yapılırsa bunu yapalım. 

Yoksa kanunda 60 yaş, 70 yaş, diye bir yaş 
koyup şunu, bunu vereceğiz dersek, bunlar öldük
ten 5 - 1 0 sene sonra belki bu yaşa vâsıl olabile
ceklerdir. 

Onun için bir takrir veriyorum. Kabulünü ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
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ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU

LUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlarım, 
komisyon bu mesele üzerinde çok uğraştı ve her-
şeyi tetkik etti. Evvelâ Emeklilik Kanununda 65 
yaş asıldır. Fikir işçisinin, beden işçisi kadar 
yıprandığını kabul ederiz, fakat beden işçisinin, 
hayat şartları karşısında zor durumda olduğunu 
da kabul ederiz. Bu bakımdan 60 yaşma kadar 
bunu inceledik. 60 tan ileri olan yaşlar için, Sa
yın Ali Rıza Arı izahat verdiği gibi, bütün dün
yada da böyledir. 

Şimdi, biz bunu niçin 60 yaş üzerinde bırak
tık mütaakip maddeleri arkadaşlarım tetkik bu
yurmuşlardır. Orada görüleceği veçhile 50 yaşın
da bir işçi eğer çalışamıyacak durumda ise ve 
bunu bir raporla tevsik ederse derhal tekaüt edi
lecektir. Binaenaleyh 55 yaşından altmış yaşma 
kadar geçecek zaman zarfında onu bu paradan 
mahrum etmemek için bunu bu şekilde kabul et
miş bulunuyoruz. Oünkü hayat şartlarından bel
ki zayıf düşmüştür. Bu bakımlardan vatandaşlar 
istifade etsin diye bu hükmü koymuş bulunuyo
ruz. 

Şimdi bu vaziyete göre kendisi elli yaşında 
eakşamıyacak halde olduğuna ve böyle bir usul 
de tesbit edilmiş bulunduğuna göre altmış yaşma 
kadar olan primlerini rr 20 üzerinden nhırak ken
disine ihtiyarlık aylığı bağlanacaktır. Şu halde 
dâva; sosyal alanda hakikaten işçinin yas haddi 
elli yaş olarak kabul edilmiş demektir. Bundan 
başka bir de elli yaşında ölmüş bulunursa, o ('•'•) 
yaşında ölmüş gibi ihtiyarlık aylığım veresesine 
bağlıyacağız. Bu şekilde dâvayı öne alıyoruz. 
Eğer 55 yaş yapsaydık ne gibi zararlar olurdu?. 
Şüphesiz teknik hesaplar 'elimizde. Dikkat ediyo
ruz ve hepimiz biliyoruz ki, bu kurul yenidir. 
Henüz elinde on parası yoktur. Bir de kabul edi
len bir hükümle, bir sene zarfında Türkiye'de ha
len mevcut 35 yaşından, 60 yaşma kadar olanla
rı içine alan bir işçiler sigortası olmasıdır. 

Binaenaleyh arkadaşlar, 59 yaşındaki bir 
işçi yalnız bir sene 50 - 60 lira kadar bir prim 
ödemek şartiyle 60 yaşma gelince asgari 400 
lira üzerinden ihtiyarlık aylığı almaya bağlıya
caktır. Bu, ne büyük mürüvvet ve atıfettir. 
Bunu 55 yaşından başlatarak primden az, faiz
den az, gelir ve memba kaynaklarını bulma
dan birdenbire indirmek, bu dâvayı olduğu 
yerde çökertmek demektir. Bu, uzun inceleme
ler ve hesaplarla nihayet bu şekle getirilebil

miştir. 55 yaş kabul edildiği takdirde kendili
ğinden 50 yaşında zafiyet halinde bu haklardan 
istifade eden işçinin bu hakkı işliyememek ve
ya ölüm halinde verdiğiniz hakkın da kalkması 
:eabeder. Kalktığı takdirde de beş senelik asıl 
geçinme halinde bulunacak olan kimselerin 
ihtiyarlık gelirinden mahrum etmiş, ölüm do-
layisiyle verilmesi lfızımgelen toptan ödeme
lerden mirasçıları mahrum etmiş vaziyete dü
şeceğiz. Onun için 55 değil 60 yaşın kabulü ye
rindedir. 

ALÎ RIZA ART (İstanbul) — Sayın sözcü 
bendenize atfederek bâzı şeyler söylediler. Ben 
hiçbir zaman 60 yaş olsun diye üzerinde dur
madım ; Komisyonda da konuşurken.. 

BAŞKAN —- Sizinki sözdür, müsaade bu
yurun, sözcü kürsüden inmeden sorulara cevap 
versin.. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) - 5 nci 
maddenin (B) fıkrasında bir işçinin 25 sene 
çalışması şartı kabul edilmiştir. Bundan evvel, 
birinci nıüazkeresini yaptığımız emekli sandığı 
Kanununda ağır işlerde, hassaten toprak altın
da çalışanlar için itibari bir süre kabul ettik. 
ıîurada buna ait bir kayıt göremedim. 

HULUSİ ORAL (Devamla) - - Efendim; 
altıncı maddeyi tetkik buyurursanız orada 
vardır. 

YnAIAZÎPEK (Bursa) --- Bugünkü çalı-
ı;an uyV<>. rimizin yaş haddi hususunda, 50 - 60 
-••.;•' -V-vo elde bir istatistiği var mıdır? 

HLLÜ.sr ORAL (Devamla) Halen Dev-
'•••' U ' s a d i Teşekküllerinin resmî iş yerlerin-

!S0 bin işçisine nazaran, 2750 tane 60 ya
şında işçi görühnüştür. Şu vaziyete göre 380 
')i'"-- vaklaştığı muhakkak olan işçimizin için-
'•' i'O yaşında 100 binde iki bin olduğuna <x'6ıc: 

') binde 6 - 7 bin miktarında 60 yaşmda işçi-
ıiz vardır. Şu hale göre hesap edilmiş ve prim-

'er ona göre teshil edilmiş, yeniden kurulan 
bir müessese o'duğıı için 50 yaşında arzettiğim 
şekilde ihtiyarlık aylığı verilmesi lâzımgelen 
15 ()()0 e yaklaşması ihtimali - katı rakam tes-
Vitlne imkân olmamakla beraber - vardır. Bu 
çerçeve dâhilinde ve bu esasa istinaden prim-
Vr, günler, yaşlar tesbit edilmiştir. Bu esasa 
ait hesabat uzundur. Arkadaşlar incelemek is
terlerse icabeden izahatı tafsilâtiyle verebiliriz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) - -
Efendim; Zonguldak Maden İşçileri Sendikası-
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nın telgrafı şayanı dikkattir. Yani bu 60 yaş 
haddi kaldığı takdirde bu gibi vatandaşların 
kanundan istifade etmesine imkân yoktur. 

Bir kere bizde vasati yaş haddi hemen he
men 60 tır. Bundan başka ihtiyarladıktan ve 
emekliye ayrıldıktan sonra biraz da istirahat 
etmek bütün hayatı boyunca yıpranmış bu gibi 
işçi vatandaşların hakkı değil midir? Yaş had
di olarak 60 yaş kabul edilecek olursa bütün 
ömrünü ağır işlerde geçiren işçi vatandaşlar, 
hemen, hemen, dünyada en ufak bir istirahate 
nail olmaksızın göçüp gideceklerdir, halbuki 55 
yaş haddi kabul edilirse, hiç olmazsa son gün-
leinde biraz istirahat etmeleri imkânı sağlanmış 
olacaktır. 

Bendeniz rica ediyorum, 60 yaş haddi faz
ladır. Bizim memleketin bünyesi ve yaşama şart
ları göz önüne alınmalıdır. Memleketimizde va
sati ömrün kısa oluşu bakımından da bu had 
fazladır. Takririmin kabulünü rica ederim. 

ALt RTZA ART (istanbul) — Sayın arka
daşlar; ben Yılmazipek arkadaşımızın göster-
diklei semahata teşekkür ederim ama sigorta 
esasları istediğimiz gibi işlemez. Diğer bir ar
kadaşımız da arzetmişti, bir işin esas geliri te
min edilmedikçe sarf imkânı yoktur. Bu isteni
len şerait dâhilinde sigorta çok müşkül şartlar 
altında kalır, taahhütlerini yapamıyacak duru
ma düşer. Bir adam tasavvur buyurunuz iki gö
zü kördür, birini açmak istiyoruz, bu adamın ya 
beni tamamen kör bırakınız, yahut da ikisini de 
birden açınız demesi gibi bir şey olur sanırım. 

Evet, ben arkadaşlarla beraberim, kabil olsa 
da her istenen yapılsa. Bundan sevinç duymı-
yacak kimse olur mu? Eğer memlekette Gelir 
Vergisi istenilen neticeyi verirse, memlekette 
düşünülen refah temin edilirse, işçi arkadaşla
rımız daha geniş sayı ve mânada kalifiye olur 
ve randıman artarsa, nütün imkânlar hâsıl 
olunca 50 ye indirelim, 45 şe indirelim. Ama 
bunu bir esasa bağlıyalım. Ben komisyondaki ar
kadaşlarla. bu isi tetkik ettim. Memleketimiz
deki fabrikaların çoğunu gezdim bilirim. Sora
rım Yılmazipek arkadaşıma, Napoli'ye, Mar
silya'ya gittiği zaman, eksiklik bakımından 
kendi at el yel erine benzer bir atelyeye tesadüf 
pt.tiler mi? Ben bunu her hangi bir tarizde bu
lunmak için söylemiyorum, (rördüğüm bir haki
katin arzıdır. Memleketimizde bu kötü şerait 
altında çalışan işçilerimizin arkadaşlarımın 
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ömrü az oluyor, genç yaşlarında yıpranıyorlar. 
Bunu her halde ben itiraz eden arkadaşlar ka
dar bilirim. Ben de 50-55 yaşın kabul edilmesini 
çok isterim. Bu yaştakileriıı mutlaka emekliliğe sa
hip olmasını candan isterini. Ama imkânsızlık 
karşısında bu itirazlar yüzünden doğacak çocuk 
mefluç doğacaktır. Bunun için endişe eder ve 
korkuyorum. Doğacak çocuk bu takdirde, yü-

- rümiyecektir. Şu halde yüıünıiyecek bir müesse
seyi kurmak ve yaşatmak için ne kadar çalış
sak boş bir şey olacaktır. Kıymetli mütalâaları 
şükranla kabul ederiz, fakat tekliflerin yerine 
getirilmesi için imkânlarımızı da daima göz 
önünde bulundurmalıyız. Bugün 800 lira vere
ceksiniz yahut 400 lirayı istemem denilebilir 
mi? Nihayet fazlasının verilmesi can ve gö
nülden arzu edilir ama buna imkân almazsa bu 
400 de bir kıymettir. Kabul etmek lâzımdır. 

Biz demiyoruz ki, bu kanun dünyanın en 
mükemmel kanunudur, şüphesiz eksik tarafla
rı vardır. Fakat imkân hâsıl oldukça bu konu 
da; diğer sosyal dâvalarla beraber daha fayda
lı bir şekil olarak bizim memleketimizde de 
daha geniş bir refah temin edecektir. Binaena
leyh lüzumsuz şeylerle kanunun' gecikmesine 
vesile olmıyalım, kanunun geri kalmasına 
ve sakatlanmasına çalışmıyalnu, eğer böyle ya
parsak hayır 'yerine şerre hizmet etmiş olacağız 
kanaatindeyim, 

BAŞKAN — Çaıışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SÎRER (Sivas) — Müzakerenin bu heyecanlı 
noktasında muhterem arkadaşlara huzur vere
cek bir iki cihetten bahsetmek isterim. Bunlar
dan birisi şudur: Sabri Koçer arkadaşımız kö
mür havzasına ait bir istatistik göstermiştir ki, 
ilk vehlede insana korku verir. Fakat bunun 
dayandığı bir hakikat da vardır ki, buna da 
ıttıla hâsıl edince insan ferahlık duyar. Bugüne 
kadar ihtiyarlık sigortası geliri diye bir şey 
mevcut değildi. Bunun için kömür madenlerin
de çetin şartları içinde didinen vatandaşlar 
45 - 50 yaşma geldikleri zaman, ki, artık ço
cukları da büyümüştür, çok kere köylerine gel
dikleri yerlree çekilirlerdi. Bundan dolayı 
'eri yaşlarda kömür havzasında işçi vatandaş 

göremeyiz. Yoksa bu hali 60 yaşma yaklaşmış. 
'ielmiş veya bu haddi aşmış olarak çalışmak 
it;tiyen kalmamış veya bu kadar azalmış mâ-

j nasına alırsak dehşet duymamak kabil değil-
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dir. Fakat görünen manzaranın istinat ettiği j 
hakikati öğrenirsek ferahlık duyarız. 

Şu noktayı da ilâve etmek isterim ki, taba
betini, hıfzısıhha tedbirlerinin ilerlemesiyle in
san ömrü uzamaktadır. Yani 60 yaşma kadar 
iş ve istihsal hayatında hizmet etmiş olan va
tandaşlar içinde 00 yaşından sonra daha çok 
zaman muammer olmak, ve bu esnada sigorta
nın kendisine temin edeceği imkânlar içinde 
vaşamak şansı gittikçe artmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, üzerinde dikkatle duru
lacak bir noktayı daha işaret etmek isterim 
bu tasarıda bir hüküm daha görmektesiniz ki, 
buna göre 50 yaşma gelmiş olup da çalışamaz 
hale düştüğü tesbit edilen vatandaşlar 60 veya 
55 yaşını beklemeden 50 yaşından itibaren bir 
nevi maluliyet tekaüt aidatına istihkak keshe-
deceklerdir. Ve nihayet müsaadenizle bir nok- > 
tayı daha ilâve etmek isterim; namuslu bir ge-
: dci, gemisinin alabileceği hamulenin SOM had
dine gelindiği zaman ona daha fazla yük yük
lemek istivenlere bunu haber vermelidir. Aksi 
halde gemi batar. Birtakım hesaplara göre bu , 
tasarıdaki esaslar' tesbit olunmuştur. Dünya
daki emsali nazara alınmış ve memleketimizin 
şartları göz önünde bulundurulmuştur. Eğer 
îhtivarlık Sigortasına mutlaka daha fazla mükel
lefiyet tahmil etmeye kalkarsanız o vaki-1 ;ş ve
renin de, işçinin de vereceği primleri derpiş 
edilenden daha fazlaya çıkarmak lâzımgclecck-
i'r. Fakat ne iş verenin, ne işçinin vr ne de 
Hükümetin malî takati bu derpiş edilenden 
fazlasını yüklenmiye mütehammil değiYlir. 

Kürsüyü terketmeden evvel bir noktayı da
ha Yüksek Huzurunuzda belirtmek isterim 
•:\ğer biz bu neviden sosyal tedbirlerimizle ve 
biı- dereceye kadar maluliyet ve ölüm hallerini 
b' derpiş eden bu İhtiyarlık Sigortamızla işçi

lerimizi koruma yoluna girersek bu vatandaşlar, 
öv]e bir ferahlığa erişeceklerdir ki bu ferahlık 
onlara neşe ve kuvvet verecek onları daha ve
rimli yapacak, bundan aynı zamanda iş veren-
î'T de çok müstefit olacaklar randıman ve ser-
,-et artacaktır. O vakit bir iş veren şifahiyle. 
.-ayın Faik Yılmazipck de bundan ayrıca fay
dalanacak ve onların da bahtiyarlık hissesi ar
tacaktır. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 
demin arzetmiştim, bu kanun fantazidir. Yani 
bugünkü işçilerimize faydası olnııyan bir ka-
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nundur. Fakat işçileri sevindirmek için yapıl
mış bir şeydir. Mademki, samimiyiz, memleke
tin ticaretinde, ekonomisinde sanayiinde bu va
tandaşları çalıştırıyoruz. İcabında cephelerimi
zi müdafaa için bunları ön hatlara sürüyoruz, 
öyle ise bunların hakiki haklarını vermeliyiz. 
Bendeniz 22 senelik sanayiciyim. 60 yaşında 
İşçi görmedim. İşçinin çoğu ince sanatla uğ
raşırlar. Oduncu, baltacı, yarmaeı gibi insan
lar da olabilir, fakt meselâ dokumacılıkta desi-
natör aranır, ipekçilikte gayet ince hesap ara
nır. Her sanatın kendisine mahsus incelikleri 
ve hususiyetleri vardır. Binaenaleyh, 50 yaş 
iyidir. Bunu işveren verecek, biz razi olduktan 
sonra öteki taraf niçin razi olmuyor? 

Sonra Ali Rıza arkadaşımdan soruyorum, Na 
poli'de benim atelyeme benzer atelye görüp 
görmediklerini söylediler bundan maksadınız 
nedir? (Milletvekili Milletvekiline sual soramaz 
sesleri). Açıklayınız milletin huzurunda, mak
sadınız nedir? 

ALİ RIZA ARI (istanbul) — Efendim, Na
poli'de ve gezdiğimiz diğer yerlerde atelyeleri 
ve Yılmazipek kardeşimizin atleyesini gezdik. 
Dedikleri gibi 60 yaşındaki insan muhtemelen 
I tal 'ya 'da olabilir. Onun atelyesinde olanlar di
ğerlerine nazaran daha küçük yaşta olmasını ik
tiza ettirmektedir. Ama, ben birşey arzedece-
ğim, acaba Yılmazipek arkadaşımız % 4 yerine 
% 8 prim verirler mi? Her şey buna bağlıdır. 
Dipsiz kiler boş ambar olmaz. (Prim meselesi 
sesleri). 

FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Ben iş 
adamıyım, iş yapan iş veren, yaptıran adamını, 
böyle nazariyatla olmaz. Bugün kabul ettiğiniz 
kanunla 360 bin işçiden ancak 60 yaşında olan 
2000 kişi istifade edecektir. Evvelce verdiğimiz, 
2,5 lira ile bugün çalışma Bakanlığının emrinde 
8,5 milyon lira birikmiş bekemektedir. Bunun 
senelik faizi 450 bin lira eder. Senede vereceği
niz nedir? Rica ederim, aynacılık yapmıyalım, 
hakikati görelim. 

BAŞKAN — Faik Bey, aynacılık nedir? ri
ca ederim, tavzih ediniz. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 
sürcü lisan, oldu, yani samimî olalım demek is
tedim. Bugün 60 yaşında işçi yoktur. İşte ge
len telgraf da meydanda 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) —• Komisyon yalnız birşey söyliye-

— 70 — 



B : 98 1.6.1949 O : 3 
çektir. Sayın Faik Yılmazipek'in iş yerinde 60 
yaşından değil, 35 yaşından yukarısını bulama-
dıksa, bunun hakiki sebebini ancak kendilerin
den sormak lâzımdır. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Gelmiyen 
işçiyi zorla çalıştıracak değilim ya. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okunacak
tır. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddenin oya konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Zonkuldak Milletvekili 

İsmail Ergener 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 5 nci maddenin 

(A) fıkrasındaki 60 yaş haddinin 55 yaş olarak 
düzeltilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim sebepler dolayısiyle beşin

ci maddenin A fıkrasındaki (60) yaş haddinin 
(55) e indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere beşinci maddenin 

(a) fıkrasındaki altmış yaşın 50 yaşa indi
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

BAŞKAN — En aykırı teklifi tekrar okutu
yorum. 

(Faik Yılmazipek'in önergesi tekrar okun-
| dıı). 
| BAŞKAN — Faik Yılmazipek'in yaş had-
! dinin 50 ye indirilmesi hakkındaki önergesini 
; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-
i mistir. 
i (Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ve 

Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in öner
geleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeleri kabul edenler... 
Etmiyenler... Müsaade buyurun. 60 yaşın 55 ya
şa indirilmesini kabul edenler ayağa kalksın. 

j Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar. Oturunuz; 
i reyler müsavidir. Yarın açık oyunuza suna-
; cağım. 
| Yarın saat 10 da toplanmak üzere Birleşi-
I me son veriyorum. 

j Kapanma saati : 20,05 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, 
Manyas gölü ayaklariyle sulama tesisleri ve Ka
racabey Ovasında sulanan arazinin miktarı hak
kındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı Şevket Ada
tan'in yazılı cevabı. 

Yüksek Başkanlığa 
Manyas gölü ve ayaklarının ve sulama tesis

lerinin korkutucu hallerine karşı alınan tedbir 
ve Karacabey Ovasında sulanan arazinin miktarı 
ve görülen faydaları hakkında : 

(Manyas Gölünün seddeleriyle Aksakal regü
lâtörlerinin yapılış maksadına ve Çakaroz Değir
men bendine dair). Beş sorumu 26 . V . 1948 
Meclis oturumunda Baymlırlık Sayın Bakanı ce
vaplamış, tarafımdan da karşılanmıştı. 

Bu eevaplaşma, aynı tarihli tutanağın 498 -

502 sayfalarında yazılıdır. 
Manyas Gölü şeddelerini, ayaklarını ve tesis

lerini, incelemek üzere Başmühendis Sayın Naz-
mi Karatekin'in gönderileceği 2 6 . V I . 1948 ta
rihinde Bayındırlık Bakanlığı tarafından hususi 
olarak bildirilmişti. 

(165) milyonluk su işleri için ödenek Kanunu 
kabulünde de görüşüldü, programında da bu ha
vali işleri mezkûrdu. 

Manyas Gölünün yine bugünlerde kabartılma-
smdan köyler halkı telâşa düşmüşlerdir. 

Aşağıdaki sorularımı Bayındırlık Bakanının 
-yazılı olarak-cevaplanmasma izninizi derin say
gılarımla dilerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 
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Sorular : 
1. incelemenin sonu nasıl bir karara bağlan

mıştır?. 
2. Tehlikenin önlenmesi için alman tedbirler 

neden ibarettirl 
3. Nehirler ayaklarının taranması ne zaman 

başlanacak ve bitirilecektir?. 
4. Manyas Gölü civarı köyler arazisi ile hal

kının zarardan ve korkudan ne vakit ve nasıl 
kurtarılması mümkün olacaktır?. 

5. Manyas Gölü ve ayaklarının ve sulama 
tesislerinin korkutucu hallerine karşı düşünülen
ler ve Karacabey Ovasında sulanan arazinin ma
hallî, miktarı ve görülen faydalar neden ibaret
tir?. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan

lığına 
12 . V . 1949 gün ve 5149 - 6/339/2994 sayılı 

yazılarına karşılıktır. 
Manyas Gölü ve ayakları ile Karacabey Ova

smdaki sulama tesislerine dair Balıkesir Millet
vekili Eminittin Çeliköz'ün yazılı soru önerge
si aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Cevap 1. Bu işin esaslı olarak halli için Su
surluk bölgesindeki, Manyas Gölü, Koca Çay, 
Mürüvetler Deresi, Karadere, Susurluk Çayı, 
Mustafa Kemal Paşa Çayı, Uluabat Deresi, Apol-
yont Gölü ve Karacabey Boğazı gibi biribirine 
bağlı mevzuların bir bütün olarak ele alınması 
zaruridir. Bunlardan bâzıları üzerinde yapılacak 
münferit ameliyeler, ancak umumi heyetin ta
mamlanması ite devamlı bir fayda sağlamış ola-
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çaktır. 

Bu kanaatle meşbu olan Bakanlık son defa 
194.8 yılı Ağustosunda yaptırdığı incelemeler so
nunda, mevcut bir kısım etüdlerin yukarıki mülâ
haza ile tevsiine lüzum görmüştür. Zikrolunan 
etüdler de tamamlandıktan sonra bu konu etra
fında her noktası ile belirecek olan programın 
gerçekleştirilmesine başlanacaktır. 

Cevap 2. Mütahassıslarm kanaatine göre yu
karda zikrolunan esaslı ve şâmil tedbirler aldık
tan sonra tehlike önlenmiş olacaktır. 

Cevap 3. Arzolunan sebeplerle yalnız başına 
nehir ayaklarının taranması devamlı bir faide 
sağlıyamıyacaktır. Kaldı ki, su işleri idaresinin 
elinde halen en az yarım milyon liraya temin edil
mesi mümkün olan sabit bir tarak makinası da 
yoktui. 

Cevap 4. Birinci cevabımızda zikredilen ıs
lâh ve amenajman plânı tamamlanarak gerçekleş
tirildikten sonra her türlü tehlike önlenmiş ola
caktı?. 

Cevap 5. Bu sorunun birinci kısmına yu
karda cevap arzedildi. Karacabey Ovasmdaki su
lama işlerine gelince : Aksakal regülâtöründen 
faydalanılarak Karacabey Ovasmdaki köylere ait 
otuz bin dekar arasındaki araziyi sulıyabilecek 
bir sulama şebekesi meydana getirilmiştir. Regü
lâtörün memba tarafındaki köylüler istediği tak
dirde bu yıl, Manyas Gölünde su seviyesi 15,00 
rakamını aşmamak üzere su verilebilecektir. Say
gılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

T, B. M. M. Basımevi 


