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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
îl idare Kanunu tasarısının maddeleri gö

rüşüldükten sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
il İdare Kanunu tasarısının maddeleri görü

şüldü. ve 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
îl İdare Kanunu tasarısının maddelerinin gö

rüşülmesine devam olundu. 
İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısının mad

deleri üzerinde de görüşüldükten sonra 
2 . VI . 1949 Perşembe günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Denizde Can Emniyetinin Korunması 

hakkında Londra'da 1929 yılında akdedilen Mil
letlerarası Andlaşmaya katılmamıza dair Kanun 
tasarısı (1/572) (Ulaştırma Komisyonuna); 

Teklif 
2 — Bolu Milletvekili Lûifi Gören'in, Ordu 

Mensuplarının Evlenmeleri hakkındaki 3663 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun tek
lifi (2/174) (Millî Savunma Komisyonuna); 

Raporlar 
o. —• Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola

rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı vo Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/550) (Gündeme); 
4. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet

me Genel Müdürlüğü hesabına Amerikadan sa
tın alman altı yolcu gemisi işinde ve kredi temi
ninde hizmeti görülen M,c. Cann'e ve ortağına 
verilecek ikramiye hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/557) (Gündeme); 

5. —• Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/563) 
(Gündeme) ; 

6. — Uzman Çavuş Yetiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/564) ) Gündeme. 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.20 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTÎPLER : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum). 

« •» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

4. 

YOKLAMA 

BAŞKAN -
ye başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — ihtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı 
ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Ko-

~ 74 -

Çoğunluk lıâsı! oldu müzakere

mi?/ onlarının düşünceleri hakkındaki raporlarla 
Çalışma Komisyonu raporu (1/540) 
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BAŞKAN — İhtiyarlık Sigortası Kanun ta

sarısının 5 nci maddesi hakkında, dün son otu
rumda verilmiş önergeler vardı, işari reyle 
vaziyet anlaşılamadı, onun açık oya konulması 
riyasetçe tebliğ edilmiş, oylamaya başlanmıştır, 
kimseye söz vermiyeceğim, ancak dün cereyan 
eden müzakerenin hulâsasını arkadaşların ha
tırlamaları için arzedeceğim. Hükümetin Mecli
se verdiği tasarıda ve komisyonun tasarısında 
60 yaş esas tutulmuştur. Beşinci maddenin A 
fıkrasında, ihtiyarlık sigortasından istifade ede
bilmek için 60 yaşını doldurmuş olması kaydı 
vardır. Sigorta, bu hesaba göre tesbit edilmiş
tir. Bağlanacak aylık bu hesaplar neticesinde 
meydana gelmiştir. Binaenaleyh, 60 yaşının in
dirilmesi doğru değildir, bu yaş haddi indiril
diği takdirde Sandığın kurulması tehlikeye dü
şer, deniyordu. Hükümet ve komisyonun noktai 
nazarı budur. 

55 yaşma indirilmesini teklif eden arkadaş
larımız; memleketimizde 60 yaşın, vasati ömre 
nazaran uzun olduğu, yıpratıcı işlerde çalışan 
insanlar için 60 yaş kaydının ağır olduğu, bina
enaleyh bu haddin 55 e indirilmesi icabettiği 
tezini müdafaa etmişlerdir. Hulâsai mütalâaları 
'budur. Esasen aynı maddenin sonunda 60 ya
şından evvel çalıgamıyacak hale gelen işçilere, 
bu şartın tahakkukuna 'bakılmaksızın bu para 
verilecektir. Arkadaşımız Safari Koçer tarafın
dan da beyanatını esbabı mucibesiyle, tafsilâ-
tiyle belirtmiş bulunmaktadır. 

Vaziyet budur, şimdi önergeleri bir daha 
okutup reyinize arzedeceğim. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
Usul hakkında müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Usul hakkında müzakere açıl
masını mucip bir şey yok, buyurun yerinizden 
söyleyin. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, dün bu maddenin müzakeresini yaptı
ğımız zaman, Mecliste ancak 50 kişi vardı. Nok
tai nazarlarımızı şimdi siz izah ediyorsunuz, bu 
vaziyet karşısında Yüksek Meclis nasıl takdiri
ni kullanacaktır? Müsaade buyurun da izah 
edelim. 

BAŞKAN — Şu veya bu mülâhaza ile mü
zakereyi tehire imkân yoktur, yaptığımız mua
mele, İçtüzük hükümlerine tamamen uygundur. 

(Reye sesleri). 
önergeleri okutuyorum. 
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(Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in 9§ 

nci Birleşimde okunan önergesi tekrar okun
du) 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun 98 nci Birleşimde okunan önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeleri oyunuza 
arzediyorum. önergeyi kabul edenler, beyaz oy 
verecek, yani 55 yaşı istiyenler beyaz bunu 
kabul etmiyenler, Hükümetin noktai nazarını 
kabul edenler kırmızı oy vereceklerdir. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Tasarının müzakeresine de

vam ediyoruz. 

ALTINCI MADDE — Ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışanların bu işlerde geçen hizmet sü
releri üzerinden hesaplanacak yıpranma pay
ları 5 nci maddenin (c) fıkrasındaki şartı yeri
ne getirememiş bulunan sigortalıların hizmet 
sürelerine eklenir. 5 nci maddenin (c) fıkra
sında yazılı şart yukardaki ekleme ile tamam
landıktan sonra yıpranma payından artan sü-' 
re 5 nci maddenin (a) fıkrasındaki yaş had
dinden indirilir. 

5 nci maddenin (c) fıkrasındaki şartı esa
sen yerine getirmiş bulunanlar için ise yıp
ranma payının tamamı yaş haddinden indirilir. 
A.ncak, yaş haddinden bu suretle yapılacak 
indirmeler 6 yılı geçemez. 

Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden, % 30 u geçmemek 
şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplana
cağı Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tü
zükte belirtilir. 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Efendim, 
zapta geçmesi için muhterem komisyonun bir 
noktayı tavzih etmesini rica edeceğim. 

«Ağır» mefhumu içerisine bendeniz tabia-
tiyle en ağır işlerden olan yer altı işlerinin dâ
hil olduğunu şahsan kabul ederim. Ama bunun 
böyle olduğunun salâhiyettar ağızdan zapta 
geçmesine ehemmiyet veriyorum. Lütfen sözcü 
bu yer altı işlerinin ağır işe dâhil olup olmadı
ğını kürsüden tavzih buyursunlar. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Yeraltı işleri başta 
gelen ağır işlerdir ve nitekim bunlara ait ver
dileri de af buyurdunuz. Bundan başka münase
bet aldığı zamanlarda arzettiğim veçhile ağır 
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sanayi isçilerinin tâyini için Hükümetin bir ta
sarı getirmesini rica ettik. Meşgullerdir. 

Fakat bunu tâyin ve tadat zordur. Misal ol fi
rak şunu arzedeyim : Çalışma saatleri hakkında 
elde mevcut nizamnameler; arsenikti yerlerde, 
eivalarda iki saat, dört saat, altı saat, sekiz saat 
çalışılacak yerlerde işin ağırlığı noktai nazarından 
saat itibariyle tahdit olunmuştur. Meselâ 1680 
dereeei hararette fırınlar karşısında bulunanlar, 
fabrikalarda, zehirli gazların bulunduğu yerler
de çalışanlar; sonra birçok işler var ki; bunlar 
kendiliğinden bu ağır ve yıpratıcı işlere girecek
tir. 

Bunu arzettikten sonra, bu maddenin işçi/c 
ne muazzam bir menfaat sağladığını ve nihayet 
kabul buyui'ulduğu vakit yakında anlaşılacak
tır ki; 60 yaş itibariyle işçinin ne dereceye kadar 
istifade ettiğini bu madde ile göreceğiz. 

Yüzde 30 yıpranma payı kabul edilmiştir, 
emeklilikte yüzde ellidir, niçin teadül yoktu• 
ü'ibi bir nokti nazar da hatıra gelebilir. Bu ba
kımdan şunu arzedeyim ki; her sene için 200 iş 
y;ünü kabul ettik. 200 is günü yıpratıcı işlerde 
çalışan bir vatandaş için r/c 30 zam yapılmak 
suretiyle kendi çalışma yaşından indirmeye gide 
ceğimize nazaran yaş haddinde tesiri vardır. Bu 
200 den 60 ı tenzil edince 140 gün eder. Bir ağ:i' 
işte bir vatandaş emeklilik hakkı üzerinde, 360 
gün içerisinde 140 gün çalışmak sureti ile bu 
hakkını iktisap etmiş oluyor. Bundan (/c 70 nis
petinde işçi için bir fayda sağlanmıştır. Yıpran 
ma payı olarak c/r 70 alıyor. Bunun burada, bu 
şekilde tebarüz ettirmiş oluyorum. 

Bilhassa maden işçileri; yeraltı işçileri için 
yıpranma, beşinci madde haricinde kalıyor, ki 
Zonguldak 160 gün çalışmak suretiyle bu emekli
lik hakkını iktisap edecektir. 

160 gün % 30 dan ağır işçi için. Bu 60 m 
15 ini çıkarırsak 4f> gün eder. Yani bir senede 
115 gün Büyük Meclisçe kabul edildiği zaman 
ağır sanayiin yıpratıcı işlerden olduğunu ve bun
lar için en verimli bir hüküm kabul ettiğini ne
tice itibariyle görmüş bulunacağız ve işçinin 
beklediği bu saati kendisine vermiş olmak şere
fini bu Meclis verecektir. 

SİNAN TKKELİOGLÜ (Seyhan) — Bir sual 
soracağım. Bu yıpratıcı işler içerisine Devlet 
Demiryolları ve Devlet Denizyolları makinist ve 
ateşçisi de dâhil midir ? 

.1949 0 : 1 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H l ' 

LÜSÎ ORAL (Denizli) — Mevcut hüküm bunu 
tâyin ve tadat ve tavsif etmemiştir. cs/c 1 den "V 
30 a kadar kimlerin istifade edeceği hakkında 
bir tüzük çıkarması için Çalışma Bakanına yetki 
verilmiştir. Bendeniz burada vereceğim cevabı 
şahsi olarak arzetmek isterim, 70-80 işyerini 
dolaştığım için biliyorum, Sayın Sinan Tekeli 
oğlu arkadaşımın dedikleri dâhil olacaktır. Çün
kü, ağır sanayi, ağır işçilik, yıpratıcı işler bizim 
için malûm ve kısmen de muayyendir. Şayet de
dikleri dışarıda kalırsa yapılacak bir tavzihi' 
tüzüklerin tanziminde dikkate alınacak!ir, müs
terih olmaları lâzımdır. 

SİNAN TEKEl/lOflLl' (Seyhan) — Teşek
kür ederim. 

SABRI KOÇKR (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; tasarının altıncı maddesi ağır ve 
yıpratcı işlerde geçen hizmet sürelerine % 30 u 
geçmemek şart iyi e bir ilâve yapmakta ve ni
hayet bu ilâvelerin sonu altı yılı geçmemek kay-
diyle tahdit edilmektedir. 

Sayın arkadaşlarını, yer altı maden kuyula
rında ağır sanayi fabrikalarında, kızgın ateş 
karşısında bin bir türlü tehlikeler içerisinde, 
yıpratıcı.» ezici, öldürücü ve hayatını daima 
tehdit eden bu ağır şerait karşısında gördüğü 
vazife ile kendisine tanınmak istenen bu müd
detler asla kabili kıyas değildir. 

\^ yaşında işe başlıyan bir işçi 54 yaşma 
geldiği zaman 36 sene fasılasız bu ağır iş içeri
sinde çalışmış olması şarttır. t)C yıl bu ağır şart
lar içerisinde çallşınak insanın takatinin üstünde 
olacağından bu maddenin tatbikatta uygulana-
mıyacağı aşikârdır. Hattâ, birkaç, gün evvel 
Yüksek Mecliste Emekli Sandığı tasarısı görü
şülürken toprak altında hizmet gören memur
ların sayılarına c/f 50 ilâve yapılması hakkında 
verilen önerge yüksek reylerinizle kabul edi
lerek kanunlaşmıştır. 

Şu hale göre Emekli Sandığı Kanununda 
olduğu gibi toprak altında ve ağır yıpratıcı iş
lerde çalışanlara yapılacak ilâvenin % 50 ye 
çıkarılması ve yine toprak altı ağır ve yıpratici 
işlerde çalışanların yaş haddinden indirilmesi 
için konan 6 yılın 8 yıla çıkarılması realiteye 
ve bünyemize en uygun bir hareket olacaktır. 
Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. Yük
sek Heyetinizden kabulünü rica ederim. 

Sayın Oral'm buyurduğu 200 gün meselesine 

76 — 
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gelince; hakikaten doğrudur 200 gündür. Fakat 
bunun pazarı, tatili yoktur. Onlara bahşedilen 
böyle bir gün hakikaten vardır. Bu günle % 
50 ye çıkarılması arasında fark vardır. % 50 yi 
kabul etmek arada doğacak olan ikiliği halle
decektir. 

ORHAN SEYFl ORİİON (Zonguldak) — Ar-
kadaşları ben de Sabri Koçer arkadaşımızın söz
lerine bir noktadan iştirak ediyorum. O da şu
dur : Daha evvel memurlara ait Emekli Kanu
nunda yer altı hizmetlerinde bir güne yarım 
gün ilâvesini kabul ettik. Şimdi aynı hizmette 
bulunan işçiler için bunu % 30 a, indirmiş olu
yoruz. Bu ağır hizmet süresi ne kadar ^ devam 
ederse etsin netice itibariyle 6 sene ile tahdit 
edilmiştir. 6 sene fazla hizmet süresi ilâvesine 
imkân yoktur. Şu halde zaten işi toprak altında, 
ağır hizmette çalışmak olan işçi de netice itiba
riyle ne kadar çalışırsa çalışsın ancak altı yıl 
hizmet süresi kazanabilecektir. İster % 30, üze
rinden tâyin edinizı ister % 40 üzerinden. Ne
tice itibariyle ancak altı yıl itibari hizmet sü
resi hizmetine ilâve edilmiş olacaktır. Netice de
ğişin iyecektir. 

Yalnız arada göze çarpan bir fark görülü
yor; memurlara kabul ettiğimiz biı* güne yarım 
gün ilâvesini, işçilerden % 30 nispetine tenzil 
etmiş oluyoruz. Bu manzara, bu nıanz-n'anın 
verdiği bir tef avut bir nispetsizlik gösteriyor; 
bunun fiilî neticesi bundan başka birşey olmı-
yacaktır. İşçiler için de, memurlar Emekli San
dığında kabul ettiğimiz nispeti kabul edrrsek, 
onlar da, işçiler de 6 yıla gelince bu itihnri sü
relerini tamamlamış olacaklardır. 

B'.r aenaleyh, ben rica ediyorum, ayın verde, 
aynı ocakta, aynı hizmette, belki daha ağır, 
hattâ hiç şüphesiz daha ağır hizmette müte
madiyen ve hayatları boyunca çalışmış olan in
sanlara hiç olmazsa şekil bakımından olsun, bu 
aradaki nispetsizliği kaldıralım. Onlara kabul 
etmiş olduğumuz nispeti, yani yarım günlük 
nispeti işçiler için de kabul edelim. Zannedi
yorum ki, bundan büyük bir fark, büyük bir 
netice doğmıyacaktır. Çünkü o işi kel l is ine 
meslek edinmiş olan adam o işte çalışacaktır. 
Arzettiğim gibi netice itibariyle âzami altı yıl 
hizmet süresi almış olacaktır. Rica ediyorum, 
her ikisini de muadil tutalım, manzaraları, şe
killeri birleştirelim bu işçilerin maneviyatı üze

rinde hüsnütesir edecek birşey olacakta bu
nun kabulünü rica ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Yüksek huzurunuzu fazla iş
gal etmemek için mümkün olduğu kadar kısa 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bu tasarı ile ağır işlerde çalışan işçilerimiz 
için aynı vaziyetteki memurlarımız için ^imlan
dan daha fazla bir yıpranma payı kabul edil
miştir. Memurlar yılda 300 güne yakın bir za
man çalıştığı ve bu süre üzerinden kendileri için 
% 50 yıpranma payı kabul edildiği halde işçi
ler için 200 çalışma günü üzerinden yü?de 30 
bir yıpranma payı kabul edilmiştir ki, bu suret
le nispet yüzde 55 şe baliğ olmaktadır. Milleti
mizin şefkatine lâyık olan işçilerimiz için tanı
lan bıı haklardan biz ferahlık duymaktayız. 
Arkadaşlarımızın da aynı ferahlığı duymakla
rına şüphe etmem. 

Altı yıla kadar müddet tenzili meselesine 
gelince: Bu hükümle de 60 yaşından çok aşağı 
yaşlarda: 56 yaşında, 55 yaşında, 54 hattâ daha 
aşağı yaşlarda, yeraltında çalışan işçilerimizin 
bir nevi emekliliğe kavuşmaları imkânları sağ
lanın ş bulunuyor. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, Or
han Seyfi ve Sabri Koçer arkadaşlarımızın de
diği gibi madem ki, en çok altı sene bir yıpran
ma müddeti indirilecek yekûnu değiştirmiyecek-
tir. O halde 'bu % 30 yerine % 50 yapmakta 
teknik bakımından hiçbir ma'hzur olmadığını 
sanıyorum. 

% 50 dediğimiz zaman bu altı senelik müd
deti meselâ 12 senede bitirmiş olacak, % 30 de
diğimiz zaman bu 6 senelik müddeti 18 senede 
bitirmiş olacaktır. Nihayet husule gelecek fark 
budur. Binaenaleyh memurların Emekli Kanu
nunda kabul ettiğimiz % 50 yıpranma payını 
burada da kabul etmek sigorta hesabı bakımın
dan hiçbir malhzur tevlit etmiyecektir. Tam mu
adeleti şeklen de yerine getirmek için Sabri 
Koçer arkadaşımızın takririnin kabulü yerinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu altı yıl kaydı baki kaldık
ça % nispetini % 30 olarak kabul etmişiz ve
yahut % 50 ye çıkarmışız, bu işçiler için bir 
şey ifade etmez. Esas mesele altı yıl kaydıdır. 
% 50 yaparsak altı yılı 12 seneden kazanır, 
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% 30 u aynen bırakırsak altı yılı on senede ka
zanır. Esas mesele altı yıldan fazla bir müddet 
zammı verebilmektir. Şayet Yüksek Heyetiniz 
% 50 yi fazla görürse, (ki, ben bu kanaatte de
ğilim, Bundan evvel Emekli Kanununda bir se
neyi bir buçuk sene kabul etmek suretiyle bun
lar gibi, hattâ bunlardan daha hafif işlerde ça
lışan vatandaşlara bu hakkı verdik.) Ve % 30 
u kabul ederse altı yıl kaydının kaldırılması 
mutlaka icabeder aksi takdirde yıpranma payı 
olarak eklenen müddetler büyük bir şey ifade 
etmez. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlarım, bu 
altı sene doğrudan doğruy indirmenin son had
di ve başlangıcı değildir. Madde esaslıca tetkik 
buyurulursa münavebeli çalışılan yerlerde 160 
gün, diğer yerlerde 200 günü doldurmıyan va
tandaşların birinci olarak e fıkrasındaki 160 ve 
200 günü doldurması için bu yıpranma payla

rından mütevellit günler ilâve edilecektir. Bu su
retle vatandaşın ihtiyarlık aylığı almak için 
noksan olan şartlarından 160 ve 200 günü ikmal 
edildikten sonra bir de üzerinde kalan kısımlar 
6 seneye kadar yaş haddinden tenzili için yine 
hesap edilecektir. Bununla 6 sene içinde dâhil 
demek değildir. Şu halde evvelâ onu ikmal ve 
nihyet yaş haddinden 6 sene kabulü ile bunun 
8 - 1 0 seneye çıkması çok muhtemeldir. Bu, iş
çinin lehinde bir hükümdür. Bundan 200 gün 
360 günün içerisinde memurlara kabul edilen 
müddetle işçilerin ihtiyarlık aylığı için kabul 
edilen müddetleri yarı yarıya 155 güne irca 
edilmektedir. 155 gün çalışma payı vardır. 200 
gün çalışma payı vardır. Onun için yıpranma 
payının 300 gün olarak kabulünü işçinin lehine 
olarak % 70 e kadar gitmek, bu teknik hesapla 
meydandadır. Evvelâ 200 günü itmam ettikten 
sonra 6 seneyi kabuldür. 

Onun için hesaba dayanan, rakam ifade eden 
'bu maddenin, bu altı senesi ve % 30 üzerinde 
Yüksek Meclisin, Komisyonun maddi delillere 
dayandığını kabul etmesini rica eder ve madde
nin aynen kabulünü komisyon istirham eder. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile altıncı maddenin 

İkinci fıkrsının sonundaki (6 yılı geçemez) kay-
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dinin (8 yılı geçemez) olarak düzeltilmesini vû 
üçüncü fıkradaki yüzde otuzu geçemez kaydı
nın yüzde elliye iblâğını teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum : Nazrı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
önerge nazarı dikkate alınmadı. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

YEDİNCİ MADDE — Bağlancak ihtiyarlık 
aylığının yıllık tutarı, sigortalıların kendileri ve 
iş verenleri tarafından ödenen primler toplamı
nın % 20 sidir. Şu kadar ki, yıllık ihtiyarlık 
aylıklarının tutarı 400 liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Oy vermiyenler lütfen açık oy
larını versinler. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Madde hakkında söz istiyen var mı? 
SABRI KOÇER (Zonguldak) — Arkadaş

lar tasarının yedinci maddesi, «Bağlanacak ih
tiyarlık gelirinin yıllık tutarı, sigortalıların 
kendi işverenleri tarafından ödenen primler 
toplamının % 20 sidir. Şu kadar ki ; yıllık ge
lirin tutarı 400 liradan aşağı olmaz.» şeklinde 
olduğuna göre; bu yıllık 400 lira geliri 12 ye 
taksim edince sigortalıya ayda 33 lira gibi cü
zi bir gelir bağlanacaktır. 

Memleketimizde en ucuz satılan ekmek ol
duğuna gmre ancak ve ancak ucuz tarafından 
bir işçiye üç ekmek kadar bir gelir bağlıyo
ruz. 

Bütün ömrünü ve gençliğini uzun yıllar 
yerin altında ve üstünde tehlikeli işlerde yıp
ratmış ve miktarları da pek az olan bu vatan
daşlarımızın hiç değilse ekmeğinin yanma bir 
miktar katık bedelini temin etmek düşüncesi 
de Yüksek Meclisin mutlak bir arzusu olduğu
na şüphem yoktur. 

Bugünkü hayat şartlarının ağırlığı karşı
sında, ömrünün son günlerini ayda 33 lira ile 
geçirmenin mümkün olamıyacağını kabul, et-
miyen hiçbir arkadaş tasavvur edilemez. 

Bunun bir hesap işi olduğu ve umumi hayat 
üzerinde tesirleri daima hatıra gelebilir. Ve 
iddia edilebilir, doğrudur. 

Ancak bu umumi hayat şartları üzerindeki 
tesirleri yalnız 300 bin işçinin sırtına yüklemek 
değil, bunların ıstıraplarını, yirmi milyona tak-
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sim ederek, halletmek vazifesi de sizlere düş
mektedir. 

Memleketin yegâne kalkınması istihsal ve 
randıman olduğuna göre bu işlerde de birinci 
derecede rolü bulunan bu vatandaşları bir mik
tar olsun tatmin etmek, istihsal ve randımanın 
artması demektir. İstikbalinden emin olmıyan 
bir işçiden fazla istihsal ve randıman beklene
mez. Ve beklemeye de hakkımız yoktur. Çün
kü bu vaziyet karşısında maneviyatları daima 
bozuktur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Netice itibariyle ömrünün son günlerini bir

kaç yıl geçirecek olan bu yaşlanmış emektar 
işçilere hiç değilse ayda eline elli lira kadar 
bir para geçebilmesi için asgari yıllık gelirin 
400 liradan 600 liraya çıkarılması ve kendileri 
ve işverenler tarafından ödenen primlerin top
lamının yüzde yirmiden yüzde yirmi beşe çıkarıl
masının kabulünü Yüksek Meclisin himmet ve 
şefkatinden ehemmiyetle rica ediyorum. 

Bu hususta da bir önerge takdim ediyorum. 
kabulünü rica ederim. 

Arkadaşlar hesap meselesi doğrudur. Bun
dan birkaç gün evvel konuştuğumuz Emekli 
Sandığı Kanunda acaba hesap yok mu idi? 
Burada reylerinizi tasarı aleyhinde kullandı
nız. Çok rica ederim bunu kabul ediniz. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, arkadaşımın mütalâalarına aynen iş
tirak ediyorum; hakikaten o kadar güzel tah
lil ettiler ki bu 400 lira haddini kabul ettiği
miz takdirde nihayet kendilerine ihtiyarlık ge
lirinden, diğer bir tâbirle ihtiyarlık aylığından 
istifade ettiren bu kanunun gayesine uygun 
bir şekil hâsıl olmıyacaktır. ömürlerinin son 
günlerinde, istirahat ve rahat edeceği günler
de, bu işçiler, bu bitap vatandaşlar ancak bir 
ekmek parası almak suretiyle sigortadan fay
dalanmaktadırlar 400 lirayı, arkadaşımın şimdi 
gözlerinizin önüne serdiği hesap karşısında bil
miyorum Yüksek Meclis kabul edecek midir? 
Bu, esasen tasarıınn esbabı mucibesino do uygun 
değildir. Ben de önergelerin aynen kabulünü 
rica ediyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Müzakere 
edilmekte olan tasarı komisyonumuzda uzun 
boylu görüşülmüş, bu hususta mütalâamız bil-
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dirimıiştir. Yalnız bendenizin bu mütalâalar
dan aldığım intiba şudur: Bir taraftan Hükü
met diyor ki bu sigorta kendine mahsus bir ta
kım teknik hesaplara dayanıyor, ben bu hesap
lara istinaden bunu getirdim. Diğer taraftan 
arkadaşlarımızın, hassasiyetlerini takdir ede
rim, işçilere daha fazla bir hak bahşetmek için 
tekliflerde bulunuyorlar. 

Efendim, bu memleketin heyeti umumiyesi-
no ait bir sosyal plân değildir. Bir taraftan iş 
veren bir para verecek, işçi bir para ödiyecek 
ve şu kadar sene sonra da işçiye bu alınan pa
raya göre şu miktar ödenecektir. Bunları rica 
ederim. Alman ve verilen miktarla mukayese 
edelim. Sözcü arkadaşımız gayet iyi izah ettiler, 
senede 200 gün çalışma günü aranacaktır, bu 
ağır işçiler de 152 hattâ 140 güne kadar inecek
tir. Devlet memurunun çalışma şartı bunun gi
bi değildir. Burada müsavat yoktur. Biz böyle 
bir hava yaratıyoruz ki, yarın işçinin hatırına 
gelmiyen birtakım hislerine hitap ederek öyle 
şeyler ortaya atıyoruz ki, yahu sizin hakkınız 
yeniyor, ne mağdur zümresiniz der gibi bir şey 
oluyor. Rica ederim buraya kadar gitmiyelim. 
Hakikaten bunların hakkını düşünüyorsak ve 
kurulan müessesenin yaşamasını istiyorsak his
si hareket etmiyelim. 402 lira azdır ama haya
tında bu kadar müddet içinde, 20-25 senede 
günde iki lira almış bir adam, ihtiyarladığı za
man kendisine 1,5 lira yevmiye verilirse az mı
dır? Evet, 3-5 lira verelim, fakat nereden vere
lim? Bunun memleketin geçinme şartları üze
rinde yapacağı tesirleri de düşünelim. Hiçbir 
müessese bunu kendiliğinden vermez, muhak
kak. maliyete intikal ettirecektir. Ver, fakat 
nereden? Rica ederim iyi konan "Bu esasa boz-
mıyalım, yaşayacak halde çıkaralım. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar • hiç şüphesiz imkân olsa biz de % 40 de
ğil, yüzde yüz yapmak isteriz. Ama çok iyi bil
meliyiz ki ; ve fazlaya taraftar olan arkadaşla
ra şunu arzetmek isterim ki ; bu mesele Komis
yonda da görüşülürken arzetmiştim, şunu ve
relim bunu verelim, insani hislere hürme,; ede
lim fakat esas dâva üzerinde yürüyelim. Bakam 
karşısında hislere dayanan dâvalar maalesef ça
buk iflâs eder. Başka memleketlerde de bu işin 
nasıl yapıldığını tetkik ederek ondan sonra bu 
meselenin huzurunuzda müdafaa edilmesi yerin
de olur kanaatindeyim. Umumi Emeklilik Ka-
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nunu için Devlet müesseselerinden yıllardan 
beri birikmiş fonlar vardır fakat ihtiyarlık 
sigortası kurulacaktır hususi müesseselerin hiç
bir şeyi yoktur, 

Tasavvur buyurunuz 59 yaşına gelmiş biv ar
kadaşın bir sene sonra primini vermek suretiyle 
yılda 400 lira kadar bir alacağı olacaktır. Öm
rünün sonuna kadar bunu alabilecektir. Ben de 
arkadaşlarıma fazla verilmesini isterim, Ama 
teklifi yapan arkadaşlar ekonomik hesaplarla 
mukayese etsinler. Hepimiz efkârı uniumiyeyi 
tatmin edecek, onların hoşuna gidecek sözleri 
söylemekten zevk almak isteriz. Ama kürkünün 
hakkı ve milletin menfaati bu değildir. Reali
teleri konuşalım. Memlekete, efkârı umrmiye-
ye hitap edilirken işi küçük görmek değr, haki
kati söylemek, hakka hitap etmek lâzımdır Ben 
bu hesapları âcizane günlerce, ondan evvel de 
aylarca tetkik etmiş ve bu dâvanın arkacından 
yıllarca koşmuş bir arkadaşınızım. Ben şimdi 
heyecanımdan tamamile izah edemiyeeeğira, bu 
küçük birşey değildir, bu kanunun çıkmadı çok 
büyüktür. Yalnız maliyete inikasını düşünmi-
yelim, ilk tecrübesini yapalım. Bakalım ma
liyete mi inikas edecek yoksa sermaye sahip
leri bunu da sayarını yüklenecektiı\ Onvr. için 
rica ederim, doğmak üzere olan çocuğu öıdür-
miyelim, bazılarınca zevkli bâzı temayüller için 
feda etmiyelmı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar söz istemişi']', on
dan sonra Komisyona söz vereceğim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efo idim; 
dün de arzetmiştim. Şimdi iki misal verecek 
olursam tasarıdaki hükmün ne kadar ysrinde 
olduğu anlaşılır. 

Günde iki lira yevmiye alan bir işçi, iş se
nesi 300 gün itibar edildiğine göre bri yeııede 
600 lira alacaktır. 25 yıl çalışması lâzııa geldi
ğine göre, 15 bin lira ücret almış olacaktır. 
Bunun yüzde dördü kendisi, yüzde dördü de 
iş veren tarafından prim olarak ödenecektir; 
bu suretle 1200 lira prim verilmiş olacaktır. 

Okunan maddeye göre; 1200 liranın yüzde 
20 si yani 240 lira eder. Fakat yine bu mad
deye göre bağlanacak aylık 400 liradan az ol-
mryaeaktır. Şuhalde çalıştığı zaman senede 600 
lira alırken şimdi 400 lira alacaktır bu da % 
66 demektir. 

Diğer bir misal, günde 3 lira alan bir işçi bir 
senede 900 Uta alır, 25 senede aldığı para yekûnu I 
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I 22 500 liradır, prim olarak % 8 den 4 nü p>. iroiı, 

4 nü işçi verecektir, bu suretle Sandığa 2 000 
lira prim verilmiş olur. Bunun % 20 si 400 lira 
eder, bu da % 44 demektir. 

Günde iki lira alan bir işçi 240 lira alması 
lâzımgelirken kanun kendisine atıfet göstermiş, 
onun 240 lirasını 400 e çıkarmıştır. Ancak günde 

i üç lira alanın istihkakı 400 lira tutmakladır. 
1,5, 2, 2,5, lira gibi az yevmiye alanlar, mallaka 
senede 400 lira alacaklardır. Bu gerçekten iyi 
bir atıfettir. 400 liranın aşağı yukarı nispeti 
% 45 ini teşkil eder. Bağlanacak yıllık a l ı k l a r 
herhalde amelenin günde aldığı ücretin % 45 -
50 sine ve bâzı hallerde % 60 - 65 sine kadar 
çıkmaktadır. Bu miktarı tezyide lüzum > oktur. 
Tasarıyı tadil edersek primleri yükseltmek lâ-
zımgelecektir. Ozaman amelenin almakta oldu
ğu ücretler azalacaktır. Ben Sabri Koçak ar
kadaşımın düşüncesini esas itibariyle yerinde 
buluyorum ama primler artacak ve bu amelenin 
bizatihi zararına olacaktır. Tasarının olduğu 
gibi kabulü doğru olur. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı BaltacıoğU, 
ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Efendim, işçinin hakları vardır ve 
bugünkü cemiyet şartları öyledir ki o hakları 
bizden öğrenmiyorlar, kendi kendilerine öğre
niyorlar. Okuyorlar. Bugünün insanlarıdır bu 
işçiler. Kurunu vusta işçileri değildir, 20 nci 
asrın işçileridir. 

ikincisi: Ne zaman, para istesek, bütçeye 
para ilâve edilmesini istesek gelir, muvazene 
engelleri ortaya atılır. Kabul! İtiraz etmiyo
rum. Fakat biz- isteriz, istemeye mecburuz. 

İşçilere yapılan şey atıfet değildir. Zarureti 
eşyanın doğurduğu bir mecburiyettir. Başka 
hiçbir şey değildir. 

Arkadaşımız, tetkik ettiniz mi diyorlar. Ben 
işçi mutahassısı değilim ki ömrümün yarısını 
buna sarf edeyim; benim de tetkik ettiğim şey 
vardır. Benim hissi selimim var. Tetkika mec
bur değilim; kanunu getirirsin, benim maşeri 
vicdanıma uydumu kabul, uymadı mı redde 
derim. Hiç başka türlü değil. 

Demin mevzuubahis oluyor, % 50 sebep; 
Memurlarda böyle oluyor. Adalet prensipidir. 
Bence mecburuz % 50 yapmaya. Niçin 200 gün, 
150 gün çalışır da memurlar 300 gün çalışıyor
lar? Arzedeyim, bakalım tetkik etmiş bir ada- -
mm söyliyeceklerine benzer mi? Çünki ömür 

— 80 — 



B : 90 â. 6 
leri kısadır. Vasati ömrü 40 ile 75 arasında I 
rakseder. Açık havada 75 e kadar ıızar. Bazı 
işçilerin 40 senedir. Bunlara bir takım fevait : 
temin edersek atıfet mi olur? Hayır! Tabiat 
kanunları bu zaruretleri tanıyor. 

Arkadaşların içinde iktisat profesörleri var
dır. İlim adamları vardır. Onlar da bilirler. 
Noktai nazarlarını, istatistikleri, işçilerin le- j 
hinde olan şeyleri tamamiyle ben âcizane tas
vip ederim. Evet, gelir prensipini orada tatbik 
ediyorsun, burada tasarrufa kalkıyorsun, bu 
olmaz. Adalet prensipidir bu, hepsine aynı ol
ması şarttır. 

Sonra unutmıyalım ki ; milletin en çok ço
cuklu aileleri bunlardır. Kabahat değildir ço-
vuk yetiştirmek. Sonra hayatlarını da tehlike
ye koyuyorlar. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşla
rım, kısaca bilmünasebe arzettim. En mühim iş 
yerlerini gezdiğimiz zamanda iki ücret esası 
bulduk. Biri saat, diğeri temel gündelik. Saat 
23 kuruştan başlıyor, temel gündelik 120 kuru«f. 

Vasati olarak iki lira kabul ediniz. 200 gün-
da 400 lira kazanabilir, bir işçi. % 8 den 32 
lira verecek demektir. Bunun bilhesap alması 
lâzımgelen tekaüdiye 160 liradır. Kurum az üc
ret alanlardan daima zarar etmiştir. Şimdi si
ze şu nispetleri arzedeyim: 

Alacağı ücret Alacağı tekaüdiye 
Lira Lira 
400 160 
500 200 
600 240 
700 280 
800 320 
900 360 

Bu şekilde ücret verilmesi lâzım gelirken, 
bunlara asgari 400 lira veriliyor. Şimdi bir de 
buna 10 sene gibi bir müddetle senede 400 lira 
vereceğimize göre 10 senede 4000 lira para ve
receğiz. Aldığımız paranın yekûnu ise bunun 
beşte biri değildir. 

Bununla da bitmiyor. Bizim iş hayatımızda 
vasati olarak beş lira ücret alanlar % 30 bile 
değildir. Beş lira alan 200 günde bin lira. % 8 
den seksen lira üzerinden verir 25 yılda iki bin 
lira verir. 

îk i bin liranın % 20 si beşte bir hesabiyle 1 
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I 400 lira demektir. Senede bin lira alana ku

rum mütemadiyen zararına olarak asgari 4Ö0 
lira para verir. Yani şunu arzetmek lâzımdır 
ki ; Türkiye işçisinin yarıdan fazlası % 5 hesa
biyle beş lira yevmiye Almadığına göre kurum 
kendi zararına olarak bunlara bu hesaptan ihti
yarlık aylığı- ödiyecek demektir. Dâva, yalnız 
bu olsa kâfi, bir de, demin arkadaşınım biri
sinin işaret ettiği gibi bugün 59 yaşında 80 lira 
veren bir adam ertesi sene 400 lira maaş almıya 
•bağlıyacaktır. Bu işçiye âzami değil, belki iş
çimizin beklemediği en büyük âtii'et olur. Bu
nun büyük bir risk olmasına rağmen Devlet 
kanunun neşrinden itibaren işçiyi sinesine çe
kiyor. Bunu hürmetle kabul etmek lâzımdır. 
İş yerlerini gezenler ve işçilik yapanlar bilir-

I 1er işçi, çiftçi, esnaf, bu kanun mucibince der
nekler haline gelecektir. O kadar şümullü dü-

I sunulmuştur ki, bu vaziyet karşısında biz his
simizi komisyonda raporlara dayanarak lâyete-
nahinin sonuna kadar vardırabiklik zannediyo
ruz. Bundan daha mütekâmil bir kanunun gele
bileceğini ben tahayyül edemiyorum. Teknisi-
yen işçilikten yetişen çok muhterem Ali Kıza 
Arı ve Sabri Koçer arkadaşlarım bunun işçilik 
hayratına vereceği büyük faydaları benden çok 
daha iyi bilirler. Fakat zaman itibariyle bâzı 
önergeler vermekte de tereddüt etmemişlerdir. 
Onlara da hürmet etmek yerinde olur. 

BAŞKAN — - önergeyi okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile yedinci maddeye 

bağlanacak yıllığa esas olan, yüzde yirminin 
yüzde yirmi beşe, 

Ve en aşağı had olan (400) liranın (600) 
liraya yükseltilmesini teklif ederim. 

, Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddedeki yaş haddinin 55 e indi
rilmesi hakkında verilmiş olan önerge açık 
oya konulmuştu. Sonucunu arzediyorum; öner
ge hakkında (233? arkadaş oy vermiştir. Bun
lardan (16) sı önergeyi kabul (216) sı öner
geyi reddetmiş ve (1) i de çekinser kalmıştır. 
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Binaenaleyh önerge (216) oyla reddolıınmuş- I 
tur. 

Beşinci maddeyi yazılı olduğu şekilde şim
di oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde aynen kabul olunmuştur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Toptan ödeme, 9 ve 
10 ncu maddelerde belirtilen tarihlere kadar 
verilen primlerin mezkûr maddelerdeki şekil
lerde sigortalıya veya hak sahiplerine öden
mesidir. 

BAŞKAN — Söz istiyenl Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Durumları aşağı
da yazılı sigortalıların yalnız kendileri tarafın
dan ödenen primler talepleri üzerine aynen geri 
verilir : 

a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılmak 
istiyen kadın işçi ve hizmetliler; 

b) Sigortaya tâbi işlere geç girdiklerinden 60 
yaşınla veya bu yaştan sonra işten ayrıldıkları 
zamana kadar 25 yıllık süreyi dolduramıyan iş
çi ve hizmetliler; j 

Sigortalıların bu hükümden faydalanabilmele
ri için en az 5 yıldan beri sigortalı bulunmaları 
ve ilk işe girdikleri tarihten (a) ve (b) fıkrala
rında yazılı sebeplerle işten ayrıldıkları tarihe 
kadar geçen her yıl için, ortalama olarak, en az 
200 gün ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olma
ları şarttır. 

(a) fıkrasınla yazılı sebeple işinden ayrılan 
sigortalı yeniden sigortalı bir işe girecek olursa 
bu madde gereğince kendisine geri verilen prim
leri kuruma iade etmedikçe eski hizmetleri işbu 
kanunun tatbikatında hesaba alınmaz ve bu gibi
lerin hizmet süreleri son işe girdikleri tarihten 
başlar. 

Evlenme dolayısiyle işten ayrılan ve kendisine 
toptan ödeme yapılmış bulunan kadınlar, yeniden 
sigortalı bir işe girdikleri ve aldıkları sigorta 
primlerini de, kuruma geri verdikleri takdirde, 
önce çalıştıkları zamanlar çalışma sürelerine ve 
primleri de ödedikleri prim miktarına ilâve olu
nur. Ancak bu gibilerin işi terkettikleri zamanla 
tekrar işe başladıkları zaman arasındaki fasıla 
için yılda 200 günlük prim ödeme şartı aranmaz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — (B) bendinin ikinci fıkrasının «en 
<\z 200 gün» diye bir kısmı var, Oraya «en az 200 

.1949 0 : 1 
| gün ve münavebeli işlerde 160 gün» denecek. Bu 
| ilâvenin yapılmasını rica ediyoruz. 
t BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
I sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 

! ONUNCU MADDE — Aşağıdaki şartları ye
rine getirmiş olanlardan, artık hiçbir işte çalışa-

I mıyacak duruma girdikleri usulen anlaşılanların 
daimî iş göremezliklerinin başladığı tarihe kadar 
ve ölenlerin de ölüm tarihlerine kadar gerek ken
dileri ve gerekse kendileri için iş verenleri tara
fından ödenmiş bulunan primler toplamı sigorta
lıya veya 11 nci maddede yazılı esaslar dairesin
de hak sahiplerine aynen ödenir, 

a) İşe ilk girdikleri tarihten daimî iş göre
mezliğin başladığı veya ölümün vukubulduğu ta-

I rihe kadar geçen her yıl için ortalama olarak en 
az 200 günlük prim ödemiş bulunmak; 

b) Aylık alabilmek için 5 nci ve 11 nci mad
delerde yazılı şartları henüz yerine getirememiş 
olmak. 

Şu kadar ki, iş kazasından veya meslek has-
• talığmdan ileri gelen daimî iş göremezlik ve ölüm 
hallerinde, aynı zamanda 4772 sayılı Kanundan 
faydalananlara yapılacak toptan ödeme yukarda-
ki fıkrada tesbit olunan miktarın yarısıdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Burada da (A) bendinde «200 gün
lük» den sonra «ve münavebeli işlerde 160 gün
lük» diye ilâvesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeye bu ilâveyi yapıyoruz. 
Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Sigortalının ölümü 
halinde toptan ödenecek miktarın yarısı dul ka
lan eşine verilir. 18 yaşını doldurmamış çocukla
rından her birine de toptan ödenecek miktarın 
dörtte biri ödenir. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğu 
ile ölümünden önce evlât edinilmiş veya nesebi 
düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış ço
cukları da toptan ödemeden faydalanırlar. 

Sigortalının ölümü ile hem anasız hem baba
sız kalan çocuklarından her birine, toptan ödene
cek miktarın % 30 u verilir. 

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar toplamı, 
toptan ödeme miktarını aşamaz. Bu miktarın aşıl
maması için gerekirse hak sahiplerine ödenecek 
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miktarlardan aralarındaki nispet gözetilerek in
dirme yapılır. 

Sigortalının sağ kalan eşine ve çocuklarına 
ödenen hisseler toplamı toptan ödeme miktarın
dan çıkarıldıktan sonra arta kalan kısmın yarısı 
geçimi sigortalı tarafından sağlanan veya sağlan
ması hükme bağlanmış bulunan anasına ve yarı
sı da aynı şartı haiz babasına ödenir. 

Sigortalının çalışamaz durumdaki sakat ço
cukları yaşları ne olursa olsun 18 yaşını doldur
mamış çocukları gibi toptan ödemeden faydala
nırlar. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim; Sayın Bakan buyurmuşlardı ki bu 
tasarı ile işçilerimize memurlarımızdan daha 
fazla hak tanınmıştır. Şimdi şurada görüyoruz 
ki, sigortalının ölümü halinde toptan ödeme
lerden istifade edebilecek çocuklarının yaş 
haddi 18 olarak tesbit edilmiştir. Emekli Ka
nununda buna mütenazır hükümlerle bir mu
kayese yapalım. Emekli Kanununun 74 ncü 
maddesi; ölüm tarihinde orta tahsil yapmakta 
ise 20, değilse 18 yaşını ve yüksek tahsil yap
makta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuk
lara aylık bağlanır. Yine aynı kanunun 75 nci 
maddesi; 25 yaşını doldurmamış veya doldur
muş olup da muhtaç bulunan kız çocuklara ay
lık bağlanır. Bunlardan ölüm tarihinde dul ve
ya boşanmış olanlar da yukarıki fıkra esasla
rına göre 93. m. hükümleri saklı kalmak sureti 
ile aylığa müstahak olurlar. Evlenme dolayı -
siyle aylığı kesilmiş olanlardan, sonradan bo
şanan veya dul kalanlara muhtaç olmak şartı 
ile eski aylığı bağlanır. 

Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz ki, arada 
çok büyük bir fark vardır. Bir kere şu 18 ya
şını kabul etmek demek, işçilerin çocuklarının 
tahsil etmez mânasını kabul etmek demektir. 
İşçi çocuklarının da okuduğunu, orta tahsil ve 
yüksek tahsil yapmakta olduklarını memnuni
yetle görüyoruz. Bu vatandaşların çocukları
na da, ölümü halinde toptan ödeme şeklini da
ha geniş olarak kabul etmek ve bu tasarının 
bunu sağlamasını temin etmek zorundayız. 

Emekli Kanununda, bir kız çocuğu evleni
yor, tekaütlüğü kesiliyor, boşanıyor tekrar ve
riliyor, evleniyor tekrar kesiliyor, boşanıyor 
yine veriliyor. Bir kız çocuğu da pekâlâ içinde 
bulunduğumuz asırda çalışmak zorundadır. 
Fakat sırf kadınlığına hürmeten âzami şekil-
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de kolaylık göstenlmiş ve ömrünün sonuna ka
dar dul ve muhtaç kaldığı müddetçe emekli
lik hakkından istifade ettirilmiştir, erkek ço
cuklar için ise yüksek okulu bitirinceye kadar 
yani 25 yaş haddi kabul edilmiştir. Aynı had
di işçi çocukları için. de kabul etmek âdilâne ola
caktır. Bir önerge takdim ediyorum 18 yaş 
haddinin 25 yaş olarak kabul edilmesini teklif 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. Esasen 
bu toptan ödemedir. Yani sigortalının ölümü 
halinde birikmiş parasının vârislerine iadesi 
demektir. Bundan daha tabiî ne olabilir? 

ÇALIŞMA BAKANİ REŞAT ŞEMSETTİN 
S İRER (Sivas) — Efendim; bendeniz iyi anla
tamadım yahut Kemal Zeytinoğlu arkadaşımız, 
belki o esnada dikkat etmediler. 

Memurlarla işçi vatandaşlar arasındaki mu
kayeseyi yaparken yıpranma sebebiyle, hizmet sü
relerinden indirme mevzuunda işçi vatandaşla
rın daha avantajlı durumda olduklarını arzet-
miştim, yoksa her bakımdan bir mukayese ya
pılmış değildir. 

İşçilerin yetimlerine, dullarına yapılacak 
yardımlara gelince; şimdi müzakere ettiğimiz 
sigorta ihtiyarlık sigortasıdır. Bu tasarının 
arkasından, umumi hastalık, onun arkasından da 
malûllük ve ölüm sigortaları gelecektir. Fa
kat onları beklemeden ihtiyarlık sigortasını ge
tirdik. Bu sigortanın içine de bir dereceye ka
dar ölüm ve maluliyet halleri göz önünde tu
tarak bunlara karşı tedbirler sağlıyan hükümler 
koyduk. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, dünkü müzakerelerde, tasarının umumi 
müzakeresinde arzetmiştim. Bu tasarıya ölüm. 
ve maluliyet halinin konmasına lüzum yoktur. 
Toptan ödeme, yani işçinin sağlığında prim ola
rak yatırdığı parayı aynen almasından ümit 
edilen fayda nedir? Bu paralar bir bankaya 
yatırılsa hiç olmazsa faiz getirir. Yaş haddi 60 
kabul edildiğine göre hemen hemen bu primler
den toptan ödeme şeklinde çocuklarının istifade 
edemiyeceği mânası da çıkar. Çünkü çocukları 
(18) i geçecektir. Umumi müzakeresinde ar-
zettiğimiz gibi, mademki, bu tasarıda ölüm ve 
maluliyet halleri görüşülmemiştir; o halele ni
çin konulmuştur? Konulduğu içindir ki, biz de 
bunları mâkul hadler dairesinde istemek hakkı
nı gayet tabiî olarak muhafaza ediyoruz. Bunda 
haklı değilmiyiz? 

83 
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ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU

Sİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, bu, sigorta
lının ihtiyarlık aylığının veresesesine tevzii 
değil, ölümü halinde, ödemiş olduğu gerek ken
disinin gerekse iş verenin verdiği paranın, bu 
vârislere, infak ve iaşe ile mükellef bulunduk
ları bir nispet dâhilinde tahsisidir. 18 yaşını 
mecburi sin kabulle beraber 18 e kadar yani 
hayatını kazanabilecek yaşa geldiği zaman ken
disinin serbest ve babasından aldığı primin, iş 
verenden alınan primin o nispette alındığını 
gösteren ve neticeyi tâyin eden bir hükümdür. 
Ama sosyal yardım olması itibariyle bu çocuk
lar eğer sakat, alil iseler sosyal yardımın bütün 
topluluğu içinde bırakılmıyarak ömrünün sonu
na kadar çalışamıyacağı için o şekilde verilecek 
paranın gerek ihtiyarlıkta, gerek burada tesbi-
t ini âmirdir. 

ölüm dâvasiyle, iş göremezlik dâvasına 
gelince; evet, burada bunların alınması, bir 
işçi iş yerine gelince otomatikman sigortalan-
mıştır, bu, mecburidir. Halen, ölüm veya iş 
göremezlik hallerinde işin icabı ölüm varsa 
4772 ye tazminata girer. İş sebebiyle hastalık 
varsa yine 4772 yo girer. Fakat normal ölüm 
ve işten mütevellit olmıyan bir maluliyette bu 
vatandaşı bugün açıkta mı bırakalım. İşte da
da şümullü yapılmış olan bu kanun parası top
lanmış olan bu vatandaşın ölümü halinde çolu-
ğunu, çocuğunu ailesini mahrum etmemek için 
daha ileri gitmişti]'. Ve ona prim olarak verdi
ği paraları, iş verenin de verdiği paralarla be
raber iade etmektedir. Onun için arkadaşları
mızın bahis buyurdukları (3008) sayılı İş Ka
nununun 100 ncü maddesinin emrettiği ayrı ay
rı iş göremezlik, hastalık, şu veya bu gibi hü
kümlerle neden karıştı gibi birtakım beyanlar 
tenkidlerden fazla ileri gitmez. Fakat bu tasa
rının ihtiva ettiği hükümler daha şümullü ola
rak, yarın kurulacak olan esasları imal etmiş 
ve işçiyi sinesine çekmiş bulunmaktadır. Onun 
için bu hükmün kabulünde hakikaten isabet 
vardı.1. 

BAŞKAN - - Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen -arzettiğim sebepler dolayısiyle 11. 
maddedeki (18) yaş haddinin (25) olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 
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BAŞKAN •— Önergeyi nazarı dikkate alan-

laı.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 

kabul eilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Hangi hallerde si
gortalının artık hiçbir işte çalışamıyacak du
ruma girmiş sayılacağı Çalışma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak bir tüzükte belirtilir. 

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

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Resmî hastane 
bulunan yerlerde hastane sağlık kurulunca, bu-
lunmıyan yerlerde biri resmî olmak üzere en az 
iki hekim tarafından müştereken verilecek ra
por daimî iş göremezliğin teshilinde esas tutu
lur. 

Ancak: 
a) Arızanın nev'ine göre uzman bulunnıa-

' ması; 
b) Gerekli tetkik ve teşhis araçlarının ol

maması; 
e) Arızanın sonucunu tâyin için sigortalı

nın bir sağlık müessesesinco müşahede altına 
alınmasının gerekmesi gibi sebeplerden biri do
layısiyle rapor yeter görülmezse sigortalı, ra
porun kurumca alındığı tarihten itibaren 15 
gün içinde, kurumca tâyin edilen en yakın bir 
hastanenin sağlık kuruluna sevkolunabilir. Si
gortalı da birinci fıkrada yazılı rapor üzerine 
kurumca alınacak kararın tarihinden itibaren 
bir ay içinde aynı şekilde resmî bir hastanenin 
sağlık kurulunda muayenesini itiraz ederek ta
lep edebilir. 

Bu suretle resmî bir hastaneye sevk oluna
cak sigortalıların gidip gelme yol paraları ku
rumca ödenir. 

Kurum veya sigortalının bu son rapora da 
yukarda yazılı süreler içinde itiraz etmesi ha
linde durum Yüksek Sağlık Şûrasınca kesin 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu maddenin 
C 'bendindeki (itiraz ederek) kelimesi ye rinde 
değildir, (itiraz ederek) kelimesini daha evve
le almak ve (C) bendinin 6 ncı satırındaki (bir 
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ay içinde) ibaresinden sonra (itiraz ederek) de
mek daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor ııııı? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU

Sİ ORAL (Denizli) — Efendim, bir şey var. Bi
rinci fıkrada yazılı rapor üzerine «kurumca alı
nacak kararın tebliği tarihinden» cümlesinin 
vuzuh noktasından Vehbi Sandal arkadaşımı
zın teklifini kabul ediyoruz. Yalnız bir de leb-
lig... 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — «Sigortalı da 
birinci fıkrada yazılı rapor üzerine kurumca alı
nacak kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay 
İQİnde itiraz ederek aynı şekilde resmî bir has
tanenin sağlık kurulundan muayenesini talep 
edebilir.» Denilmelidir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmişti i*. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtiyarlık ay
lığı alan veya 5 nci maddenin (b), (c) ve (d) 
fıkralarındaki şartları yerine getirmiş ve 50 ya
şını doldurmuş bulunan sigortalının ölümü ha
linde, ölüm tarihinden en az bir yıl önce sigor
talı ile evlenmiş bulunan dul karısına özel ka
nunlar gereğince, her hangi bir yerden aylık 
veya tahsisat almamak veyahut sigortalı bir iş
ten kazancı bulunmamak şartiyle kocasınn ait 
aylığın % 40 ma eşit bir aylık bağlanır. 

özel kanunlara göre her hangi bir yerden 
maaş veya tahsisat alan veyahut sigorth'bir iş
ten kazancı bulunan dulların buralardan temin 
ettikleri aylıklar bu kanun gereğince "bağlana
cak dul aylığından az olursa aradaki fark kendi
sine ayrıca ödenir. 

Dul aylığı sigortalının ölümünden üç yıl 
sonra kesilir ve yeniden evlenmemiş olmak şar
tiyle 50 yaşını doldurduktan sonra yeniden 
ödenmesine başlanır. 

Birinci fıkradaki şartları yerine getirdikten 
sonra ölen sigortalıya bağlanacak olan aylığın 
% 20 si eşit miktarlara ayrılarak çocuklarına, 
18 yaşını dolduruncaya kadar, gelir ahlinde öde
nir. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki ma
lûl çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigorta
lının 18 yaşından küçük çocukları gibi bu ay
lıktan faydalanırlar. 

Sigortalının karısı ile ana ve babası içtima. 
ettikte ve çocukları bulunmadığı takdirde, ço
cuklara ait olan r/c 20 eşit hisseler halinde ana 
ve babaya verilir. Eğer bunlardan birisi yoksa 
tamamı diğerine ödenir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Yine 6 ncı 
satırdaki «gelir» kelimesi «aylık» olarak düzel
tilmelidir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — «Gelir» kelimelerinin 
hepsinin «aylık» olarak düzeltilmesi kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Tasarıdaki bütün «gelir» 1er 
«aylık» olarak değiştirilmiştir, zaten maddeler 
öyle okunmaktadır. 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — İhtiyarlık aylığı 
alan veya buna hak kazanan kadın işçinin bak
makta olduğu malûl ve çalışamıyacak durum
daki kocası ile çocukları da aynı şartlrha 14 ncü 
maddede yazılı aylıktan faydalanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Sigortalının ölü
mü halinde cenaze masrafı karşılığı olarak ai
lesine 50 lira ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğin
ce cenaze masrafı verilen sigortalılar için bu 
maddeye tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — a) Her hangi bir 
sebeple silâh altına alman sigortalının askerlik
te geçen hizmet süresi; 

b) 4772 sayılı Kanunun 13 ve 29 ncu mad
deleri gereğince geçici iş göremezlik veya ge
belik yahut analık ödeneği alan sigortalının iş 
göremediği süre; 

İhtiyarlık sigortası haklarından faydalan
mak için çalışması gerekli süreler içinde dâhil 
olmadığı gibi her yıla isabet eden ortalama 
200 günlük sürenin hesabında da nazara alın
maz. 

Evlenme dolayısiyle işten ayrılan ve kendisi
ne toptan Ödeme yapılan sigortalı kadınların 
bu toptan ödemeyi iade ederek yeniden sigor-
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taİanmaları halinde arada geçen süre için yılda 
200 günlük prim ödeme şartı aranmaz. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Bu maddenin (b) 
bendinin 5 nci satırındaki (200 günlük) ibare
sinden sonra (Ve münavebeli işlerde 160 gün
lük) ibaresi ile bu maddenin son satırındaki 
(200 günlük) ibaresinden sonra da yine aynı 
şekilde (Ve münavebeli işlerde 160 günlük) 
ibaresi eklenecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihlerle bera
ber oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir; 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun ile 
4772 sayılı Kanuna göre hak kazanılan aylık
ların birleşmesi halinde, sigortalı veya hak sa
hibine, bu aylıklardan fazla olanının tamamı 
ve noksan olanının da yarısı ödenir. 

Aylıkların eşitliği halinde evvelce haketti-
ği aylığın tamamı ve sonrakinin yarısı verilir. 
Sermayeye çevrilen aylıklarla toptan ödeme
lerde yukarıki fıkralar hükümleri uygulan
maz. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — 18 yaşını 
doldurmamış bulunan kız ve erkek çocukların 
bu kanunla ilgili iş yerlerinde çalıştıkları sü
reler, 5 nci maddenin (b) ve (c) bentlerinde 
yazılı sürelerin hesabında nazara alınmaz. 

Ancak bu gibiler için 18 yaşını doldurma
dan önce ödenen primlere esas teşkil eden ka
zançlar toplamı, ihtiyarlık aylığının hesabı 
için 7 nci maddede gösterilen kazançlar top
lamına ithal edilir. 

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

İkinci Bölüm 
Primler 

YİRMİNCİ MADDE — İhtiyarlık sigorta
sının gerektirdiği yardımlarla her türlü yöne
tim giderlerini karşılamak üzere alınması ge
rekli primleri sigortalılarla bunların iş veren
leri öderler. İş veren çalıştırdığı bilûmum si
gortalıların prim tutarlarını ücretlerinden kes
meye ve kendisine ait prim tutarını da bu mik
tara ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar 
İşçi Sigortaları Kurumuna ödemeye mecbur

dur. İş veren ve iş veren vekili primlerin bıi 
suretle tam olarak zamanında ödenmemesi ha
linde İşçi Sigortaları Kurumuna karşı sorumlu 
olup, ayrıca primleri % 10 fazlasiyle ödemeye 
mecburdur. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Sigortalılarla 
iş verenlerin ödiyecekleri primlerin hesabında 
sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tutarı 
esas alınır. 

İşçilere verilen fazla mesai ücretleri, prim 
ve pahalılık zamları gibi yalnız ücret mahiye
tinde her türlü paralar ücretlerin aylık tutarın
da dâhildir. 

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

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Ücretsiz çalı
şanlarla günlük kazancı 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların ihtiyarlık sigortası primleri 2 li
ra üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile iki lira 
arasındaki farka ait primin tamamı iş veren 
tarafından ödenir. 

İhtiyarlık sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 20 liradan fazlası nazara alın
maz. 

FAİK Y1LMAZİPEK (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar; 24 ncü maddede ihtiyarlık pnnıi si
gortaları kazancının % 8 inin dördünü işçi, 
dördünü de iş veren veriyor. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeye gelmedik. He
nüz 22 nci maddedeyiz. 

22 nci madde hakkında söz istiyen yok. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmişti'. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İkinci u adde 
gereğince ihtiyarlık sigortasından istisnr. edi
lenle:1 için ihtiyarlık sigortası primi alınmaz. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — İht" varlık 
sigortası primi sigortalının kazancının % <S idir. 
Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer yarısı da iş 
veren hissesidir. 22 nci madde hükmü sakhdır. 

Çalışma Bakanlığınca münavebeli bir işte 
çalıştığı kabul edildiği için asgari çalışma süre
leri 160 güne indirilen sigortalıların ihtiyarlık 
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primleri kazançlarının % 10 nu nispetin^ çıka-
rılır. 

FAİK YlLMAZlPEK (Bursa) — Say.n ar
kadaşlar; bu maddede işçinin aldığı primin ya
rısını işçi, yarısını da iş veren veriyor, fş ve
ren bu % 4 ü masarifi umumiyeye mi intikal et
tirecek, yoksa iş veren kendi kazancından mı 
verecektir? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Masarifi umu
miyeye geçmesi lâzım. 

FAİK YlLMAZlPEK (Devamla) — hçi Si
gortaları Kanunu çıkalı beş sene olmuştur. 5 
seneden beri sanayicilerin verdikleri bu primi 
defterimize kaydediyoruz. Maliye bunu kabul 
etmiyor. Son defa Bursa'dan bâzı sanayicileri 
hacze gelmişlerdir. Kendileri bana hitaben bir 
mektup yazmışlardır. Diyorlar ki; sigorta prim. 
lerinin Bursa Defterdarlığınca vergiye tâ':-i tu
tulmak istenildiğini telefonla genel müdürlüğe 
bildirmesi üzerine sözü geçen primlerin vergiye 
tâbi olmadığını Bursa Defterdarlığına bi'diril
mesi hususunda Maliye Bakanlığında gerekli 
teşebbüslerinizin ilâhiri.... 

Yani, şimdiye kadar bizim bildiğimin işlet
me için ieabeden masraflar, masarifi umumiye
ye kaydedilir. Bu, halledilmediği takdirde 
Maliye gelir ve tahsilatını yapar. Binaenaleyh 
masarifi umumiyeye geçmesi lâzımdır. Altı se
neden beri halledilmesi lâzımgelen bu iş, henüz 
iki bakanlık arasında dahi halledilmemiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Halledilmiştir, umumi v.asraf 
olarak geçecektir. 

FAİK YlLMAZlPEK (Devamla) — Onun 
için bendeniz buraya «iş veren bu primi anıumi 
masraflara geçirir» şeklinde bir fıkranın <dilen
mesini rica ediyorum. 

ÇALİŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Sigorta primlerinin vergiye 
tâbi olmadığı hususu Hükümetçe görüşülmüş ve 
halledilerek alâkalılara tebligat yapılmıştır. 

FAİK YILMAZtPEK (Devamla) — Tebliğ 
ediliyor, falan ama; mütemadiyen gidip geliyo
ruz. Bu itibarla lütfen maddeye bu sarahaten 
yazılsın. 

ÇALIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULUSİ 
ORAL (Denizli) — Lüzumu yoktur. Bu hususa 
ait muamelât bakanlararası konuşma mevzuu 
olmuş ve mesele halledilerek lâzımgelen tebligat 
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yapılmış ve bu suretle de mesele hallolunmuş-
tur. Bu itibarla burada konmasına lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Mesele halledildi diyorlar. 
FAİK YlLMAZlPEK (Bursa) — Bendenizi 

tatmin etmedi. Uzun senelerin tatbikatı böy
ledir. 

VLHBİ SARİ DAL (Niğde) — Celi'- mev
zuudur, bu kanunu ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğinı sebepler dolayısiyle 24 

ncü maddenin birinci bendine, «iş veren Lisse-
sidir» kelimelerinden sonra «iş veren bu primi 
umumi masraflarına geçirir.» cümlesinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Nazarı dikkate almıyanlar... Nazarı dikka
te alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Aynen kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olurdu. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — 6 neı maddede 
yazılı tüzükte belirtilen ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışanların ihtiyarlık sigortası primleri, bu tü
zükte gösterilen yıpranma payı nispetler: dere
cesinde artırılır. Bu artırmadan doğan prim 
farkını iş verenle sigortalı yarı yarıya öderler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — İş veren ve
ya iş veren vekili iş yerinde çalıştırdığı sigorta
lılara ödenen ücretleri gösterir aylık bordro
ları en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigor
taları Kurumuna vermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

Üçüncü Bölüm 
Sigorta haklarının ihtiyari olarak de ranı 

ettirilmesi 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Evveke si

gortalı olup da 5 nci maddenin (c) belidinde 
yazılı olduğu şekilde en az beş yıl prim ödemiş 
ve sonradan sigortalı bulunduğu işten ay.ılmış 
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olan kimseler aşağıdaki şartlar dâhilinde ihti
yari olarak sigortaya devam edebilirler : 

a) Bu kanunla ilgili işten ayrıldığı tadhten 
itibaren bir yıl içinde ihtiyari olarak sigortaya 
devam edeceğini İşçi Sigortaları Kurumuna 
yazı ile bildirmek; 

b"» Evvelce kendisine toptan ödeme vapıl-
mamış olmak veya kendisine toptan Ödeme ya
pılmışsa bu miktarı aradan geçen zamana ait 
faizi ile birlikte iade etmiş bulunmak; 

c) Her yıl en az 270 gün için prim ödemek; 
(c) bendi gereğince ödenecek priuıle.vm tâ

yininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe takad
düm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama gün
lük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 25 
ııci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak 
primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

İhtiyari olarak sigorta haklarını devam et
tirenler yıllık primlerini İşçi Sigortaları Kuru
munun tâyin edeceği aylarda eşit taksitte öder
ler. Her hangi bir taksiti gecikme faizi ile bir
likte ve taksit tarihinden itibaren en çok »»ir yıl 
içinde yatırmıyan sigortalının sigorta hakkı dü
şer. Bu gibilere ödemiş bulundukları primler 
iade edilmiyeceği gibi bunlar sonradan ihtiyari 
olarak sigortaya devanı edemezler. 

Sigortalı yeniden mecburi sigortaya tâbi bir 
işe girecek olursa hakkında mecburi ihtiyarlık 
sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigo "çalıla
rın evvelce mecburi ve ihtiyari olarak sigortada 
geçen sürelere ait sigorta hakları ile yeni ça
lışına, sürelerine ait sigorta hakları birleştirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isriyen? 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar; 

bu madde; kanunun en mühim maddelerinden 
biridir. Çünkü bu kanıma göre bir iş yerine 
giren bir işçi mecburi olarak sigortalan'Jirıla-
caktır. Fakat iş yerinden çıkarsa, müddetini 
doldurmadan çıkarsa, ozaman ne olacaktır! 

Kanun buarada çok güzel bir hüküm koyu
yor. Diyar k i ; kendisi ihtiyari olarak sigorta
ya devam talebinde bulunabilir. Beşinci mad
denin hükmüne göre bir işçinin 25 sene müddet
le ve senesi 200 gün hesap edilmek üzeıe beş 
bin gün çalışması lâzımdır. İşçi 25 sener'e beş 
bin gününü doldurmazsa, faraza 4999 günü dol
durmuş, bir günü kalmıştır, böyle bir vaziyet
te işçinin durumu ne olacak diye Komisyondan 
sordum. Bir işçiye beş bin günü doldurmadığı 
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için aylık bağlanmıyacak. Fakat kendisi arzu 
ederse, sigorta müessesesine ihtiyari olarak de
vam edebilecek. Yani bir günlük bir primi, ge
rek kendisi, gerek patronu namına ödiyerek 
beş bin günü tamamlıyabilecek. Yüz giuı nok
san olursa bu suretle yüz günü de tamamayabi-
bilecek dediler. Bu, çok güzel bir hükümdür. 
Bu suretle 25 sene sonunda muayyen olay? gün
leri tamamlamamış olan işçi, prim vermek su
retiyle noksanları tamamlıyarak sigorta aylı
ğından istifade edebilir. Ancak bu maddenin 
(C) bendinde, ihtiyari ile sigortaya girdikten 
sonra, her yıl için 270 gün aranıyor. Komis
yon üyeleri arkadaşlarımızla ve Çalışma Ba
kanlığının kıymetli uzmanları ile görüştüm ya
pılan prim hesaplarına nazaran 270 günün çok 
olduğu anlaşılmıştır. Benim teklifimi onlar da 
uygun gördüler. 270 günü 250 ye indirmek çok 
yerinde olacaktır. Bundan başka bu maddenin 
sonuna bir fıkra ilâvesi de lâznngeleeektir. İh
tiyari olarak sigortaya girdiği takdirde aylık al
mak nimetine mazhar olacaktır. Fakat gir
mezse ne olacaktır? Girmediği takdirde, bu 
maddedeki şartları yerine getirmediği, 2r0 gü
nü doldurmadığı takdirde o işçinin sigorta mü
essesesinden hiçbir şey istemiye hakkı >Imıya-
cağı maddede sarih bir surette gösterilmeli ki, 
ilerdeki türlü ihtilâfların önüne geçebilelim. 
İlâve edilecek fıkranın şöyle olmasını tek :if edi
yorum. 

(Bu maddedeki şartları yerine getiriciydi
ler İşçi Sigortaları Kurumundan hiçbir hak is-
tiyemezler.) 

Bu fıkrayı ilâve edersek ilerde işçi ile Si
gorta Kurumu arasında tahaddüs edecek türlü 
ihtilâfların önüne geçmiş oluruz. Komisyon da 
mutabıktır, önergemin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULUSİ 

ORAL (Denizli) — Mutabıkız. 270 in 250 ye in-
dirilmesini kabul ettiğimiz gibi «... şartları ye
rine getirmiyenler İşçi Sigortaları Kurumundan 
bir hak istiyemezler» şeklile. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum 

YüksekBaşkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere : 27 ııci maddenin 

(C) bendindeki (270) gün verine (250) gün 
denilmesini ve bu maddenin sonuna (bu mad
dedeki şartları yerine getirmiyenler İşçi Tigor-
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ta lan Kurumundan hiçbir hak istiyeme'îîer.) 

Fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. 
Madde Komisyonun da mutabakatiyle b-ı şekli 
alıyor. Bu önerge ile değişmiş olan maddeyi 
oyunuza sunuyoram. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul olunmuştur. 

YÎBMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — tşçi Sigor
taları Kurumu, Çalışma Bakanlığınca on:nacak 
genel şartlar dâhilinde îş Kanununa tâbi olmı-
yan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların d't toplu 
olarak bu kanuna tâbi tutulmaları için iş ve
renleri e* işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna 
benzer teşekkülleriyle yahut işçi ve iş veren 
sendikalariyle sözleşmeler yapabilir. 

Bunlar hakkında bu kanunun geçici madde
sindeki hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyoram. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi. 

Dördüncü Bölüm 
Genel Hükümler 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — îş seren
lerin îsçi Sigortaları Kurumuna vereaekleri 
aylık bordroların şekli sigortalılann kurumca 
tescili iş yerlerinde tutulacak kayıt ve iefter-
ler, sigortalılar için doldurulacak karnelerle 
bunların kullanış tarzı, ihtiyari sigortayı tâbi 
tutulanların prim ödeme şekilleri, gelirlerin te
diye zamları ve bu kanunun tatbik tarzı ı i gös
teren diğer hususlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra çıkarılacak bir tüzük!*- gös
terilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuvorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi 

OTUZUNCU MADDE — Her hes p yılı 
sonunda o yıl için alman ihtiyarlık sigortası 
primlerinden dört türlü karşılık aynlır -

a) Matematik karşılık; 
b) ödenmiş primler karşılığı; 
c) Askıda işler karşılığı; 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık, bu kanun gerpğince 

bağlanacak aylıklann ödenmesini saklamak 
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üzere ve bunların kuruluş sermayelerine eşit 
olara'c tesbit olunur. 

ödenmiş primler karşılığı, henüz mâüıllük, 
ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle sigortadan fayda
lanmaya başlamamış bulunan sigortalılar için 
bu kanun gereğince ilerde kurumca yap^acak 
ödenişlerin bilanço tarihindeki değeri ile bu si
gortalılar için mütaakıp yıllarda ödenecek prim
lerin peşin değerleri arasındaki farktır. 

Askıda işler karşılığı, yılı içinde muamele
leri tamamlanmıyarak tediyeleri yapıin»amış 
bulunan aylık ve toptan ödemeleri kan ılıya
cak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, her hangi bir he^ap yı
lma ait gelirlerin o yıl yapılacak maşrıklarla 
yıl s'onunda ayrılması gerekli karşılıklara yet
memesi halinde kullanılmak üzere ayrılar kar
şılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirle
rinden matematik, ödenmiş primler ve askıda 
işler karşılıkları ile yönetim giderleri ve diğer 
sigorta masraflan çıkarıldıktan sonra kalanı 
olağanüstü karşılık olarak aynlır. 

VEHBÎ SAR1DAL (Niğde^ — Efendim, bu 
maddede karşılıktan bahsediliyor. Matnnatik 
karşılık tarif ediliyor, 7 nci satırda «Matema
tik karşılık, bu kanun gereğince bağlanacak 
gelirlerin ödenmesini sağlamak üzere ve hanla
rın kuruluş sermayelerine eşit olarak tesbit 
olunur.» diye bir tarif yapılmıştır. Bu tarif 
yapıldığı zaman matematik karşılık a v ı . bağ
lanacak aylıklar ayn ve bunlar birbirine eşit ol
ması lâzımgeleceği mânası çıkıyor. Komisyon
la görüşmüştüm. Daha iyi anlaşılmam için 
şöyle bir metin tesbit ettim. Komisyon da mu
tabıktır. 

«Matematik karşılık bu knnun gergince 
bağlanacak aylıklann ödenmesini sallamak 
üzere hesaplanacak peşin değerlerin toplamdır» 

Arzedeyim efendim: meselâ işçilere s«»nede 
400 lira, 500 lira. fiOO lira, 700 lira entt muh
telif aylıklar bağlanmıştır. Her işçiye mı ay
lık bağlandığı tarihten itibaren Sigorta Kuru
munca noTmal hayatının sona ereceği h\> müd
det besabedilmiştir: Meselâ 10 sone. 8 ser:<» gibi. 
Şu halde senede 400 lira aylık bağlanan '-»ir iş
çinin 10 sene muammer olacağı hesap edilirse 
onun karşılımı 4 000 liradır. Yine mese'â 500 
lira ayhk bağlanan bir isçi 8 sene muamır«.r ola
cağı hesap edilirse, yine bunun da karşılığı 
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4 000 liradır. Bu karalıkların yekûnu işte nra- ı 
tematik karşılıktır. Arzettiğim tarifde bunu 
ifade ediyoruz. Komisyon da bu tarife mutaba
kat etmektedir. Bilhassa uzman arkadaşlarımız 
da sigorta riyaziyatına göre bu tarifi yerinde 
buldular. Aynen kabulünü rica ediyorum 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KULÜ-
St ORAL (Denizli) — Bu tarifi aynen Komis
yonda kabul etmiştir, mutabakat hâsılda, ka
bulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi bu tarife göre verilen 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzsttiğim üzere : 30 ncu madde

deki : 
(Matematik karşılık, bu kanun geıeğince 

bağlanacak gelirlerin ödenmesini sağlamak üze
re ve bunların kuruluş sermayelerine eş it ola
rak tesbit olunur.) 

îharesi yerine : 
(Matematik karşılık bu kanun gereğince 

bağlanacak aylıkların ödenmesini sagiamak 
üzere hesaplanacak peşin değerlerin toplamı
dır.) ibaresinin kabulünü teklif ederim 

Niğde Milletvek'li 
Vehbi Sarıda t 

BAŞKAN — Komisyon arkadaşımızın bu 
şekilde yapmış olduğu teklife muvafakatini 
bildirmektedir. Ayrıca tadil teklifini Komis
yona vermeye lüzum yoktur. Bu değindikle 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — İhtiyar hk si
gortacı için ayrılacak karşılıklar : 

a) Millî bankalara; 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 

tahvillere; . 
c) Gayrimenkullere; 
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 

meskenleri ipotek etmek suretiyle gay imen-
kulün değerinin % 50 si karşılığı olarak: 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların % 40 ı Devlet tahvillerine 

ve en çok % 20 si de ipotek karşılığı »Oara.k 
yatırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi, oya sunuyorun. Ka
bul edenler;.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

um a: ı 
OTUZ ÎKİNCt MADDE — İhtiyarlık sigor

tasının malî bünyesi hei* beş yılda bir v^ gere
kirse daha önce, incelenerek alınacak sonuç 
bir raporla Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıların, 
bu kanuna tâbi işlerde çalıştıkları günleri, bu 
işlerden aldıkları ücret miktarlarını ve bu üc
ret miktarlarına göre ödemeleri gerekli ihtiyar
lık sigortası primlerini tesbit ve takip etmek 
için bu kanuna tâbi bütün işçi ve hizmetlilere 
İşçi Sigortaları Kurumunca birer sigorta kar
nesi verilir. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — İş veren
ler veya vekilleri bu kanuna tâbi işçi ve hizmet
lilerin sigorta karnelerini iş yerinin defter ve 
kayıtlarına uygun olarak işlemeye ve 29 ncu 
madde gereğince hazırlanacak tüzükte bu husus 
hakkında uygulanacağı belirtilecek olan usul
lere riayet etmeye mecburdur. 

Karne ve kayıtların zıyaa uğraması halin
de iş yerleri veya İşçi Sigortaları Kurumundaki 
kayıtlardan çıkarılacak tasdikli suretlere göre 
işlem yapılır. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunla 
yükletilen vecibeleri yerine getirmiyen iş ve
ren veya iş veren vekili hakkında 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. İş veren veya iş veren vekili, İşçi Sigorta
ları Kurumunun bu yüzden husule gelen zarar
larını da ayrıca öder. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendin.. 

35 nci maddede, bu Kanunla yükletilen vecibeleri 
yerine getirmiyen iş veren veya iş veren vekili 
hakkında yüz liradan bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur deniyor. İş verenler de bu iş 
verenin işlerini yapan da nihayet insandır, bir 
hata yapabilir. Biz, 20 milyon Türk'ü alâkadar 
eden, Hazineyi de yakından ilgilendiren Gelir 
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"Vergisini yaparken cezayı üçe ayırmiş'tik: Usul
süzlük. kusur, kaçakçılık, dîye. Bunun birincisi 
için bir liradan 500 liraya kadar, vergi kaybına 
Sebebiyet verenler için iki misli, kaçakçılıkla 
tavsif edilen ve en kötü damgayı yiyen mukel 
lef e 'de üç misli e m vermiştik. Bunu Yüksek 
Heyetiniz de tasdik etti ve kabul buyurdu. Dev
leti, milleti ilgilendiren bu en mühim kanunda 
ağır cezada Me tatbik etmediğimiz bir cezayı 
ve !en mühim vergi kanununa bu kadar ağır bir 
•şekil konmadığı halde bu kanuna bu kadar ağır 
bir cezanın konmasını, ben ilmine hürmet ettiğini 
'Komisyon sözcüsünün ttınu nasıl teemmül etti 
ğini bir türlü anlamıyorum. Belki bir zühul ol
muştur. Ben kendilerinden rica ediyorum. Bunu 
ya geri alsınlar veyahut birinci defasında şu 
kadar, ikinci defasında şu kadar, Üçüncüsü, de 
şu kadar diye bir şekil bulsunlar, mutlaka suini
yet aramak doğru olmaz. Her halde hüsnüniyeti 
lasıl "olarak almak lâzımdır. Bunu kabul etmelerini 
rica ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (benizli) — İş veren veya iş veren 
vekilinin yaptığı suçun nevine göre bu şekilde 
ÎOO - 1000 lira olarak kabul edilmesinin sebebi 
şudur : 1936 senesinde kabul edilen ve o zamanın 
para değerlerine göre ayarlanan 10 -15 ten 
•3Ö0 - 500 liraya kadar olan cezaların bugünkü 
para ile ayarlanması neticesinde bu işi yapmı-
yanlara - yapanlara birşey yoktur - yeni kurula
cak bir müesseseye müzaheret etmiyenlere karşı 
tertip edilmiştir. Mebdei fazla olmadığı kadar 
müntehası da fazla değildir. Onun için bu şeklin 
kabulünde isabet vardır. 

Sonra, fors majör dediğimiz esbabı mücbire 
ile bu işi yerine getiremiyenler her vakit kendi
sinin kusur, hata ve kastından dolayı dışarıda 
kaldığını iddia da edebilir. Telâşı mucip bir
şey olmadığı kanaatindeyim. Maddenin kabulü 
hüsnüniyet sahibi bilhassa Faik Yılmazipek gibi 
iş verenler için tehlikeli ve zararlı değildir. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, bendeniz götü niyet sahibi iş veren
leri himaye etmek istemiyorum. Fakat beşerdir, 
insandır;, yanilabilir. Mahkemelerimiz bile her 
hangi bir hâdisede bu gibi temiz adamları mah
kûm etmekle beraber ilk defa yaptığı için te
cil de eder. Bu da yeni bir kanundur, anlaşı-
lıneaya kadar bu gibi cezaları bir defası için 
affetmek lâzımdır. Onların işleri geniştir, ma-
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Iîyet Hesapları vardır. Beşerî bir hata yapar. 
Bu itibarla ilk defasında hafif bir şey yapılsın 
ve ağır ceza kalksın. Bu hâreteti bir yılda iki 
defa olursa istenilen ceza verilsin. Bu hususta 
bir takririm vardır; kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 35 

nci maddenin ikinci satırındaki 100 liradan 
İOÖÖ liraya kadar ağır para cezası kaldırıla
rak yerine (Bilinci defada ihtar, ikinci defada 
50 lira hafif, üçüncü defada İ00 lira hafif para 
cezasiyle ve bu hal bir senede dördüncü defa 
olursa 500, beşinci defa olursa İOÖÖ lira hafif 
para/ eezftsı hüknıohmur) cümlesinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Buröû Müîetvekşîli 
Faik YılmâMpek 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar işaret buyursunlar.... Nazarı tiibara almıyan-
lar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

OTUZ ALTINCI MADDE — iler hangi bir 
devreye ait aylığı o devre iptidasından itiba
ren üç yıl içinde almıyanların bu devreye ait 
aylıkları ödenmez. 

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

OTUZ YEDİNGİ MADDE — İhtiyarlık ge
liri almakta iken yabancı memleketlere giden 
kimselerin yabancı ülkelerde kaldıkları sürece 
aylıkları durdurulur. Bunlardan en geç 5 yil 
içinde tekrar memlekete dönenlere, döndükleri 
tarihi takibeden ay başından itibaren aylıkları 
ödenrheye devam olunur. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İşçi Sigorta
ları Kurumu, aylık bağlanma veya toptan öde
me yapılması için gerekli belgeler tamamlanın
ca bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan 
ödemeleri en geç bir ay içinde hesap ve tesbit 
ederSk ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kararı 
bildiren yazıyı aldıklar! günden başlamak üze
re 2 ay içinde, bulundukları yerin sulh mah-
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kemesine baş vurarak işçi Sigortaları Kurumu
nun kararına itiraz edebilirler; bu itiraz kara
rın uygulanmasını geciktirmez. Dâvalar, Hukuk 
Yargılama Usulü Kanununun çabuk yargılama 
hükümlerine göre görülür. 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — işçi Si
gortaları Kurumu aylık gelir veya toptan öde
me işlemlerine başlanmış bulunan sigortalı ve
ya hak sahibi kimselere ilerde alacaklarından 
kesilmek üzere avans verebilir. 

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

KIRKINCI MADDE — ihtiyarlık aylığın
dan faydalanabilecek durumda iken işinden 
ayrılan veya çıkarılan sigortalılar hakkında 
iş Kanununun 13 ncü maddesinin kıdemle mü
tenasip tazminata mü t aa İlik hükmü uygulan
maz. 

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

KIRK BİRÎNCl MADDE — Bu kanunun 
yaş ile ilgili hükümlerinde, sigortalıların ihti
yarlık sigortasına ilk defa dâhil oldukları, hak 
sahiplerinin de ihtiyarlık sigortası haklarından 
faydalanmaya başladıkları sıradaki resmî do
ğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kâğıtlarında doğum ay ve günleri 
yazılı olmıyanlar bir Temmuzda doğmuş sayı
lırlar. 

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

KIRK İKİNCİ MADDE — Bu kanuna tâbi 
iş yerlerinde çalışan yabancı uyruklu işçi ve 
hizmetliler hakkında da bu kanun hükümleri 
uygulanır, iş Kanununun 102 nci maddesinin 
2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

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

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun primlerle 
ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte 
35 yaşını geçmiş bulunanlardan 60 yaşını dol
durduktan sonra 5 nci maddedeki şartları yeri- | 
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ne getirmiyenler de aşağıdaki şartlar dâhilin
de bu kanun hükümlerinden faydalandırılırlar. 

a) İhtiyarlık Sigortası Kanununun primle 
ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki 5 yıl içinde en az 100 gün İş Kanununa 
tâbi iş yerlerinde çalıştığını ispat etmek; 

b) Primlerle ilgili hükümlerin yürürlüğe 
girdiği tarihten, ihtiyarlık sigortası hakkından 
faydalanacağı tarihe kadar geçen her yıl için 
en az ortalama 200 günlük ihtiyarlık sigortası 
primini ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin 
(d) fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağ
lanmış bulunan sigortalı ücretli bir işte çalış
maya devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş 
yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri, prim
lerle ilgili hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde İşçi Sigortaları Kuru
muna tevdi edilmek suretiyle belgelenir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigor
talıların zarar ve ziyan istemek hakkı mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu kanunun 

en iyi hükümlrinden birisi bu geçici maddedir. 
Bundan sonraki maddede belli olacaktır ki, 
kanun muayyen olan süre nihayetinde yürür
lüğe girecektir. 

Bu kanun, bundan sonra iş hayatına gire
cekler için 25 yıl çalışma müddetini kabul et
miştir. Fakat halen madenlerimizde, fabrika
larımızda, iş yerlerimizde 25 seneden beri, 24 
seneden beri çalışmakta olan işçiler mevcuttur. 
Bunların durumu işte bu madde ile halloluna
caktır. Bu maddede deniliyor ki, 35 yaşını geç
miş iseler; çünkü 35 yaşından aşağı iseler 25 
hizmet yılını ve 60 yaşını doldurabilirler. 35 ya
şını geçmiş ve beş senede 1000 gün çalışmış 
iseler ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
her yıl için en az 200 gün prim Ödemiş iseler 
sigorta hakkından faydalanırlar. Fakat burada 
faydalanacakların ne olduğu gösterilmemiştir, 

Gerçi Sözcü arkadaşımız; bundan evvel, di
ğer bir maddede görüştüğü sırada şöyle demiş
t i ; bu işçilerden primini vermemiş olan beş se-
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ne çalışmış olanlar nihayet son bir sene daha 
çalışmış olmak kayıt ve şartlarını yerine geti
rirse onlara diğer işçiler gibi aylık bağlıyacağız 
dediler, fakat aylığın miktarını ifade etme
diler. Anlayışıma göre bu aylığın miktarı hem 
25 yılı doldurmuş bir işçinin alacağı aylık mik
tarı olması lâzımgelecektir. Fakat maddede sa
rahat yoktur. Tatbikatta ihtilâfı intaç edebi
lir. Bu madde üzerinde komisyon arkadaşları
mızla görüşemedim, aflarını rica ediyorum. 
(Faydalandırılırlar) kelimesinden sonra «ken
dilerine 25 yıl çalışan ve % 8 prim alınan işçi
lere bağlanacak miktarda aylık bağlanır» diye 
bir hüküm ilâve etmeliyiz. Madde ozaman sa
rih olur. Bu hüküm sigorta müessesesi ile işçi 
arasında hiçbir ihtilâfa meydan vermez. Bu 
hükmün ve komisyonca ve Kamutayca kabulünü 
rica ederim. 

ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlar, Vehbi 
Sandal arkadaşımız, bu maddenin ehemmiyetini 
tebarüz ettirdiler. Bendeniz de ilâve edeyim 
ki 35 yaşından 60 yaşına kadar 25 sene içinde 
geçecek müddetin umumi şartlar dışında olarak 
bu vatandaşlara ihtiyarlık aylığı bağlamayı esas 
alınmış yani işe girdiğinden sonra bir sene için 
mecburi olarak girecektir, girince sigortalı ola
caktır, bir sene cüzütam kabul edilmiştir iki 
yüz gündelik bir prim vermek şartiyle beş 
sene çalışmışsa, tabiî vesika getirecektir, bu ar
kadaşa doğrudan doğruya ihtiyarlık geliri ala
bilmek hakkı verilmiştir. 

Bu ne miktar alacaktır buyurdular. Bu, 
umumi hükümlere tâbidir. O da şu
dur : Biz aylığı nihayet 160 - 170 lira 
olması lâzımgelenlere 400 lira veriyo
ruz, bunlarmki de asgari 400 liradır. Eğerki 
38 yaşında olup da iş hayatına devam eder ve 
primi ödemişse o zaman, ve faraza 10 sene ya-
şasa 20 000 lirayı yine vereceğiz. Buraya 36 
yaşında iltihak etmiş olan işçi arkadaş verece
ği primlerin % 20 sini almak suretiyle kendi
sine bir gelir temin etmiş demektir. Asgarisi 
400 liradır. Esasen en aşağı tekaüt maaşı alan 
kimsenin de eline geçen senede 400 liradır. 
Onun için buraya bir hüküm koymaya lüzum 
yoktur. 

Bir sene prim vermiş olmasına rağmen ar
tık ölünceye kadar 400 lira alacağı gibi; öldük
ten sonra da kabul buyurduğunuz hükümlere 

1949 0 : 1 
göre, karısı % 40, çocukları % 20 alacaktır. 
Binaenaleyh ayrıca bir hüküm koymaya lüzum 
yoktur. 

SABRI KOÇER (Zonguldak) — Bir sual. 
Bu geçici maddenin C fıkrasında, en az bir yıl 
sigortalı bulunmak ve bu bir yıl için de 200 gün 
prim ödemiş olmak kaydı vardır. Bu münave
beli işçiler için de 200 gün müdür yoksa 160 
gün mü olacaktır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Bundan sonra arzede-
cektim. Madde oya konulduğu zaman. Uç ilâve 
vardır. O da 160-200 günlükler için 800, diğer
lerin de 200 gün iş alanlar.. ı 

SABRI KOÇER (Zonguldak) — 45 yaşından 
sonrakiler için, yani ihtiyarlar için 800 gün mü 
aranıyor? 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Bir değil, 800 e iniyor. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Zaten bir sene 
çalışınca 200 gün yahut 160 gün olacaktır. 

RIFAT DOLUNAY (Çankırı) — Vehbi Sa
ndal arkadaşımızın teklif ettiği hükmün konul
masında bir mahzur var mıdır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Efendim, tekrarda filha
kika fayda vardır, ama hukukan bir hüküm 
koyduktan sonra şu şartları haiz olanlar ihti
yarlık gelirinden istifade ederler, denildikten 
sonra dâva halledilmiş oluyor. Burada ayrıca 
400 lira demeye lüzum yoktur. Şimdi tavzihan 
arzettiğim gibi ayrıca bir hükümle acaba yu
karıya karşı bir şey var mı gibi sonradan iki 
madde arasında bir tefsir yolu açılmasına lü
zum yoktur. Bu maddede sarahat vardır. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar; gerçi böyle bir hüküm koymadığımız 
takdirde kanunun 7 nci maldesi hükmü caridir. 
Kanunun 7 nci maddesinde «bağlanacak ihtiyar
lık gelirinin yıllık tutarı sigortalıların kendileri 
ve iş verenleri taraf ından ödenen primler toplamı
nın % 20 sidir. Şu kadar M; yıllık gelirin tutarı 
400 liradan aşağı olamaz» denilmektedir. Madde
yi bu tarzda anladığımız takdirle madenlerde 
fabrikalarda çalışmakta olan işçiler, yaşlı işçiler 
gelecek sene bu ihtiyarlık nimetlerinden istifade 
edeceklerdir. Veya o bir sene veya diğer mütaa-
kip senelerde bundan istifade edeceklerdir. Fakat 
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bu işçilere nihayet verilmesi lâzım gelen aylık 
400 lirayı geçemez. Bunu aşmıyacaktır. 

Fakat sözcü arkadaşımızın bu hüküm müna
sebetiyle daha evvel konuştukları zaman şöyle bir 
ifadede de bulundular. Bunu işittik ve zabıtlar
da da vardır. Ayniyle diğer işçiler gibi bunlaı 
da istifade edeceklerdir buyurdular. Bu, ayniye-
le demek, bu adamlar 25 sene çalışmış iseler ar
tık prim vermiyecekler. Fakat bunlar da patron 
tarafında, veya kendisi tarafından, prim verilmiş 
gibi 25 senelik bir işçiye ne veriliyolsa bunla
ra da o aylık verilecektir demektir. Bunun böyle 
anlaşılması daha doğrudur. 

Bu kanunu on sene evvel çıkarıp bu sigortayı 
kurmuş olsaydık bunlar o primi vermekte devam 
edeceklerdi. Burada en son müddet 25 sene oldu
ğu için 25 senelik ücretli bir işçi ne kadar aylık 
alacak ise, o da onu alacaktır. Bu o yaşlı işçiye 
bir atifettir. Bu atifeti kurum sağlıyabileeek 
durumdadır. Komisyonda konuşulduğu sırala ba
na böyle söylemişlerdi. Bu maddede sarahat ol
madığı için yedinci madde hükmüne göre günde
lik 133 kuruş aylık alabilecekleri söyleniyor. Bu 
işçileri tatmin edecek derecede değildir. Binaen
aleyh arkadaşlar lütfederler takririmi kabul eder
lerse işçilerimiz için çok hayırlı bir iş yapmış olu
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU

LUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlar, işçi
ler istifade edecektir demek, aynı mahiyette para 
veren, vermiyen müsavi olacaktır kaydını bende 
niz anlıyamadım. 36 yaşındaki işçi yirmi sene 
yıpranma payı ile çalıştığı zaman 25 seneye çı 
kardık. Aldığı ücret iki bin küsur lira eder. Bv. 
verdiği primin % 20 sini vermek gayet tabiîdir. 
Fakat, 59 yaşma gelmiş bu şartı haiz, bir sene 
prim vermiş, buna da vermemiz lâzımgelir. 80 
lira olmak icap eder. 80 liranın % 25 i 15 li»a 
eder. Halbuki biz, 400 lira veriyoruz. Bu madde 
ye göre 35 yaşında olanlar ve 15 sene çalışanlara, 
prim üzerine hesap edileceğine göre, fazla prim 
ödemiştir ona priminin % 20 sini vereceğiz tabii. 
Ama 80 lira vermiş bir arkadaşı 25 sene hizmei 
etmiş gibi, prim vermeden geçmiş günleri de 
kabul edince, 5 sene prim verdiğini ispat ediyor 
onun da primini vermesi şart değil mi? Bu mad
de mucibince böyle bir arkadaşa atıfet diye 25 
sene prim ödemiş, çalışmadan vermek demek, af 
buyurun ama bir az hayale kaçmak demek olur. 

im 6 : 1 
Ne geliri belli ne gideri belli, ne subut delili 
var, gelmiş ben 5 senelik subut delilini getirdim 
son aldığım ücret üzerinden bir sene primini ver
dim, verin benim ihtiyarlık sigortamı derse bu
na 25 sene çalışmış gibi bir hak tanımak ve ona 
son aldığı 8 -10 lira üzerinden tahsis yapmak 
bu, içinden çıkılmaz bir dâva olur. Bugün 60 
yaş ve 35 yılı kabul ettiğimize göre yarın birisi 
gelecek 59 ve bunu aşağıya doğru indirin 58, 57, 
56 üzerinden tahsise başlıyacağız, bu 38, 37 ye 
doğru gelince, o zaman göreceğiz ki onun 400 
liradan fazla primi vardır onu derhal 400 liranın 
fevkinden tahsis yapacağız, fazlasiyle vereceğiz. 
Ama 400 lirayı geçmemiş, ona mutlaka 400 lirayı 
vereceğiz. Onun için umumi hükümler kaydından 
maddede kastedilen budur. Bunun aksine madde
de bir hüküm koymaya imkân yoktur. Bunu ge
niş bıraktığımız takdirde işçilerin vaziyetini 
tesbit imkânsızdır. Herkes bir vesika getirir, 
hak iddia eder. Onun için Hazinenin yardım ede
mediği bir zamanda iş verenle işçi arasında böyle 
bir çıkmaza gitmek en yüksek atıfeti göstermek 
temayülünde olan B. M. M. nin dahi kabul ede-
miyeceği bir şeydir. Sayın arkadaşımın önerge 
sini geri almasını rica ederim. 

ZİYA ERSİN CEZAROÖLU (Tekirdağ) — 
Bir sual soracağım : Acaba bunu emektar işçiye 
borçlandırma suretiyle, tıpkı diğer iktisadi dev
let teşekküllerinde olduğu gibi, kabul edemez 
miyiz ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Bana bu fırsatı verdiğinden dolayı 
Cezaroğlu'na teşekkür ederim. 

İhtiyari sigorta maddesi geçti. Orada kaydu-
ğumuz şartlara göre, her hangi bir sebeple iş ha
yatından ayrılan arkadaş 'ben sigortaya devam 
edeceğim, derse primlerini ve faizlerini dört 
taksitte ödemek suretiyle ihtiyarlık sigortacına 
hak kazanır. Binaenaleyh her işçi için ihtiyar
lık sigortası garanti edilmiş olıir. Daha ileriye 
gidiyorum; 28 nci madde; yalnız iş yerlerinde
ki, İş Kanunundaki işçiyi değil, bütün işçi der
neklerini, esnaf derneklerini ve hattâ buna mu
adil iş verenler derneklerini Çalışma Bakanlığı
nın tanzim edeceği şekil dairesinde toptan öde
me kaydını kabul ettiği takdirde umumi hayat 
sigortası mahiyetinde onları faile sinesine çeke
cektir. Bu hüküm, Türkiye'de istiyenler bu si
gortaya girebilecek kadar şümullü ve geniş ve 
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Türk- iş; hayatında ça-lıgan bütün vatandaşları 
koruyucu, "bir hükümdür. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kendileri sa
rih surette Cezaroğlu arkadaşımın suallerine ce
vap olarak bunu ifade ettiklerine göre, bu mad
denin münasip bir yerine «bu gibi işçiler 27 nci 
madde hükmünden faydalanırlar» şeklinde bir 
ibare eklenmesine muvafakat ederler mi? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Devamla) — Münferit işçileri 27 nci 
madde kabul etmemiştir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Hayır, 27 nci 
madde. Yani 35 yaşından ileri olup da gelecek 
sene veya öbür sene içinde iş yerinden ayrıla
cak işçilere biz 400 lira aylık bağlıyacağız, Bu 
işçi, primini artırmak ve sigortaya devam etmek 

.istiyor; primi vermeyi kabul ediyor. O madde
deki şartlar dâhilinde. Siz buyuruyorsunuz ki, 
yapabilirler. İşte bunun yapılabileceği bir mad
dede belli edelim, bu türlü işler 27 nci madde 
hükmünden faydalanırlar, diyelim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULÛ-
SÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 'bu mesele 
bir hesap ve bir teknik meseledir. Yalnız 36 ya
şından sonra bu şartları ifa edebileceği, ne mik
tar ve ne üzerinden prim vermeleri lâzımgeldiği, 
daha birçok tediye edilmemiş kısımları tediye 
zımnında hangi kısım -üzerinden hesap edilece
ğini arayıp bulmak büyük bir dâvadır, ve bu
raya konmasında da bir fayda mülâhaza edile
mez. Çünkü hiz iş hayatında mevcut işçileri ko
rumak maksadiyle koymuş ve verdikleri prim
lere göre % 20 vermeyi kabul etmiş iken bunu 
yerine, getiremiyacek, ömrü vefa etmiyecekleri 
de asgari bir ücret* yani aylık koymuş bulunu
yoruz. Bendeniz bu şekilde bir fıkranın ilâve
siyle belki bu sigortanın umumi teşekkülü üze
rinde çok ağır bir tesir yapacağını zannederim. 
Bu, hesaba dayanan bir şeydir, kabul etmek 
imkânını komisyon namına göremiyorum. Yük
sek Meclis inceler, kabul ederse ona bir şey di
yemem. Bu rakamlara dayandığı için çok ince 
bir noktadır, bir ileri gidiş vardır, bir de sona 
dönüş vardır. Bunu bu şekilde şimdilik kabul 
edelim tatbikatını görelim, ilerde, bir önerge 
verilerek üzerinde duralım icahederse muktazi 
tashihatı yaparız, şimdilik müspet cevap ver
meye imkân görmüyorum. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Siz buyurdu
nuz da onun için söyledim. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin 4 ncü satırındaki (fayda

landırılırlar) kelimesinden sonra (kendilerine, 
25 yıl çalışan ve % 8 prim alman işçilere bağ
lanan miktarda aylık bağlanır) ibaresinin ilâ
vesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Maksat hâsıldır, önergeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HUL Sİ ORAL (De
nizli) — Efendim; (A) bendinin ikinci satırın
da «Bir gün» den sonra «Ve münavebeli işlerde 
çalışanların ise 800 gün» denilecek, 

Sonra efendim; B bendinin 3 ncü satırındaki 
(günlük) kelimesinden sonra «Ve münavebeli 
işlerde 160 günlük» kelimeleri ilâve edilecek. 

C bendinde de (200 gün) kaydından sonra; 
«Ve münavebeli işlerde 160 gün» deneeek, bun
lar ilk kabul ettiğiniz hükme göre oluyor. 

BAŞKAN — Bu tashihlerle maddeyi oyu
nuza-sunuyoiHim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

KTRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
6 nci maddesinin son fıkrası ile 12, 29, 33,34 
ve 35 nci maddeleri kanunun yayımı tarihin
den, diğer maddeleri ise 1 . VII . 1950 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
yürürlük maddesinde iki türlü hüküm mev-
vut olduğunu görüyoruz. 

Hükmün birinci kısmı hazırlıklara esas olan 
ve 12, 29, 33, 34, 35 nci maddelerde gösteril
diği üzere tüzüğün hazırlanması, işçi karneleri
nin hazırlanması gibi işlere ait olan hüküm
lerdir. Bu hükümler yayınla beraber yürürlüğe 
girecektir. Çok yerindedir. 

Fakat ondan sonra gelen diğer hükümler, 
yani işçilerden prim alınmaya başlanması ve 
sigorta müddetinin cereyana başlanmasına da
ir olan hükümler ancak 1 Temmuz 1950 tari
hinde yani 13 ay sonra meriyete girecektir, 
maddede bu şekilde yazılmış bulunmaktadır. 
Bana öyle geliyor ki, bu önümüzdeki sene- ba-
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şma kadar daha 7 ay vardır bütün bıı hazırlık- 1 
l an 7 ay içinde Çalışma Bakanlığı ve İşçi Si
gortaları Kurumu ikmal edebilir. Binaenaleyh 
bu prim alma işine 1 Ocak 1950 den itibaren 
başlanmalıdır. Bu primleri almakla Sigorta 
Kurumu bir şey ödiyecek değildir. Sadece prim 
almaya başlanacak ve işçilerin sigorta nimet
lerinden bir sene evvel istifade edebilmeleri 
sağlanacaktır. Temmuzda başlaması çok geç 
olacaktır. 1 Temmuz 1950 yerine 1 Ocak 1950 
tarihinin konmasının çok uygun olacağı kanaa
tindeyim. Ve bu suretle kabulünü rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğim üzere: 
Bu kanunun yürürlüğe gireceği zamanı bil

diren 43 ncü maddedeki (1 . VII . 1950) tâbiri 
yerine (1 . I . 1950) tâbirinin kabul edilmesini 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Bu tasarı kanuniyet iktisap 
ettikten sonra tatbiki için büyük hazırlıklar 
yapılacak yüz binlerce işçi vatandaşın sicili 
hazırlanacaktır. Bu, büyük bi riştir. Mesai ar
kadaşlarım bütün imkânlarımızı, takatimizi 
zorlıyarak ancak 1950 Temmuzuna kadar ha
zırlıklarımızı tamamlıyabileceğimizi hesapla
mışlardır. Fakat Vehbi Sandal arkadaşımız 
tarafından izhar edilen arzu üzerine bütün 
kuvvetlerimizi teksif edersek bu müddeti ne 
kadar beriye alabiliriz diye müşaverede bu
lunduk. Arzettiğim şekil ve şartlar altında bü
yük gavretlerle çalışarak tatbik tarihini 1050 
senesi Nisanına çıkarabileceğimiz neticesine 
vardık. Siz de muvafakat ederseniz 1 Nisan 
1950 de kanunun tatbikma başlanz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muvafakat 
ediyorum. 

KEMAL ZEYTİNOttLU (Eskişehir) — Ça
lışma Bakanlığının kadrosu geniştir. Çalışır
larsa daha evvelce intaç edebilirler. 

CALTSMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER /SıVas) — Başka bir vesile ile işlerimi
ze ve elimizdeki personel ile nasıl çalıştığımıza | 
dair etraflıca görüşürüz Sayın Zeytinoğlu. 

BAŞKAN — 1 Nisana alınmasına komisyon 
ne diyor? | 
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LUSİ ORAL (Denizli) — 1. Nisanı istiyoruz. 
BAŞKAN — Siz. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Ben de mu

vafakat ediyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih edi

yoruz : 1 . IV . 195(\ olarak. Bu tashihle madde
yi kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edildi. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..., 
Kabul edildi.. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: 
Tasarının tümünü kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

(Alkışlar, hayırlı olsun sesleri) 

2. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bûtçt 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 
Kimisyonu raporu (1/561) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında soz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). 

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

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1949 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele ili
şik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

CETVEL 

Orman Fakültesi Yatı Yurdu 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hekim 1 150 
Hastabakıcı 1 120 
Aşçı 1 175 

» yamağı 1 75 
Hademe 4 75 

> 5 55 

[1] 242 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret | 

Çamaşırcı 1 85 
» 1 75 

Şoför 1 145 
> 1 125 

Daktilo 1 115 
Gecebekçisi 1 75 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

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

MADDE 2. — Bu kanun 1 . III . 1949 tari. 
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Yozgad Milletvekilliğine seçilen Fahri 
Akgöl'ün, seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/82) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın ar
kadaşlar; konuşma konusunu teşkil eden tuta
nakları inceleme komisyonu raporu, şahsına 
ve mesleki bilgisine çok hürmet ettiğim, bir 
meslekdaşımm, seçim tutanağının kabulüne mü
tedairdir. Gönül isterdi ki ; böyle bir rapor 
aleyhinde konuşmak için bu kürsüye ben gel
memeli idim. (Gelmeseydin sesleri) Fakat ne 
yapalım ki, bu sayın arkadaşımın seçim bölge
sinde, bir kısım seçim kurulları, seçim kanunu
nu çiğnemiş ve yine bu bölgede millî irade hi
çe» sayılmıştır. Hazırlama komisyonu da bu ka
nunsuz hareketleri indî mütalâalar serdiyle, 
kamufle edip, sayın arkadaşın tutanağının tas
diki yolunda rapor hazırlamış olduğunu görün-

[1] 244 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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I ,ce, bizzarur bu işin benim tarafımdan Yüksek 
I Meclisçe teşrihi icabettiği kanaatine vardım. 

Ve bu kanaatimin verimi de bugün Yozgad se
çimi hakkında konuşmayı kendime bir vazife 
bildim. Bu sebepten ötürü sayın Fahri Akgöl 
arkadaşımın beni mazur görmesini rica edece
ğim. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmu olduğu üze
re biz kısmî seçimlere katılmadık. Fakat seçim 
vesilesiyle şu seçim bölgesinde, bu seçim böl
gesinde cereyan eden kanunsuz muameleler de 
gözümüzden kaçmadı ve hattâ seçim bölgelerin
deki kanunsuz muameleleri gazetelere aksetti 
ve sizler de ben de bu haberleri okuduk ve yi
ne okuduğum gazete haberleri içinde Yozgad 

| bölgesindeki şikâyetler diğer bölgelerdeki şikâ
yetlerden farklı idi. Burada sözde seçim yapıldı 
süsü verilip iktidar Hükümeti namzedini mil
letvekili olarak nasbettiği yolundaki iddialar da 
yine o günün havadisleri arasında gözümüze 
çarpıyordu, işte arkadaşlar, hal böyle devam 
ederken Yozgad bağımsızları müstakil milletve
killerine, Mecliste grupları bulunan partilere 
müracaat ederek bölgelerinde yapılan kanun
suz muameleleri mahallinde görmek, tetkik ve 
tahkik etmek için müşahitler istediler. Mensup 
olduğum parti de hemen seçimi mütaakıp beni 
bu işle vazifeli kıldı. 

BAŞKAN — Tasarıya oy vermiyen var mı?.. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Devamla) — Yozgad'a 
gittim bütün itiraz ve şikâyetlerin Mihrakının 
merkezini kasaba Sorgun ve Akdağmadeni teşkil 
ediyordu. Bunun için bu isimleri geçen kaza
larda bağımlı, bağımsız birçok yurttaşlarla ve 
seçim kurullariyle temasa geldim. Gerek iddia 
gerekse müdafaa ve mübrez vesaikten edindi
ğim kanaatler şunlardır : 

1. — Esefle arzedeyim ki, o günkü mesuli
yet mevkiinde bulunan Hükümet vilâyet mer
kezine adliye ve mülkiye müfettişleri göndere
rek seçim günü memurları baskı altında bu
lundurduğu, antıparantez arzedeyim ki.... 

ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Baskı ne de
mek, müfettişler vazifelerini yapmıştır.. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Devamla) — Ben arze-
diyorum, sizin bir diyeceğiniz varsa gelip bura
da söylersiniz, iller Kanunu kabul edilmiş artık 
hükümetlerin seçim bölgelerine müfettiş gön
dermesine de lüzum kalmamıştır. 
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2. — Vali kanunların kendisine tanıdığı bü

tün salâlıiyetleri Halk Partisi lehine kullanarak 
vilâyet dâhilinde halkı sındırmak için "bütün ça
relere başvurduğu ve hattâ seçimden bir gün 
evvelinden bağlıyarak ve tasnif sonuna kadar 
vilâyet merkezinin jandarma kordonu altına al
dırmayı da ihmal etmedi. 

3. — Bütün bu terör havası içinde yine se
çimi müstakil aday kazandı. (Gürültüler) Din
le, acele etme.. 

4. — Vali Osman Şahinbaş yukardan aldığı 
direktifle merkez, Sorgun ve Akdağınadeni se
çim kurullarına tesir edip 45 seçim tutanağının 
mualleliyetini temin ettirip muradına nail oldu. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Yalan. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Yalanı ba

ban söyler. Senin gibi insanlar yalan söyler. 
Milletvekili kürsüde yalan söylemez. (Soldan, 
babasını karıştırma sesleri). 

ZlYA ARKANT (Yozgad) — Söylediğin şey 
yalandır, aslı ve esası yoktur. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Sabret. Ya
lanı sen söylersin. 

BAŞKAN — O söyledi, siz de söylediniz. 
Münakaşayı devam ettirmeyiniz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Gün
lerce tetkik etti de öyle söylüyor. Yalan değil
dir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Bir ilkokul 
terbiyesi dahi almış olsaydı bu kelimeyi burada 
Barfetmezdi. 

BAŞKAN — Devam ediniz. v 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Halk Par
tisi adayı 5020. müstakil aday Niyazi Ünal'dan 
fazla rey almış gibi. Vilâyet seçim kurulu seçim 
neticesini ilân etmiştir. Bu ilâna göre Halk 
Partisi adayı Fahri Akköl 34 867, müstakil 
aday Niyazi önal 29 847 oy almışlardır. 

Arada 5020 fark vardır. Hâdiseyi mahallin
de hem tetkik ettim bir de başsavcılık tahkikatı 
vardır. Ayrıca elimizde ihzarı komisyonun in
celemesi de mevcuttur. Bunların üçünü de ayrı 
ayrı, arzedeceğim kendi tetkik ve tahkikatına 
göre muallel sayılan 45 tutanakla, hiçbir mu
cip sebep zikredilmeden, tasnife ithal edilmiyen 
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Akdağmaden'inden 4745 oyun da nazarı itibara 
alınmasiyle merkez ilçede 24 sandık muallel 
kabul edilmiş. Burada bu muallel kabul edilen 
tutanaklarda Niyazi Ünal 4364 oy almıştır, 
Fahri Akgül 1173 oy almış. Sorgun ilçesinde 
35 sandıktan 18 sandık muallel. Burada Niyazi 
Ünal 4493 oy almış, Fahri Akgöl 484 oy almış. 
Akdağmaden'inde ise 4328 oy. Hiçbir sebep 
zikredilmeden muallel addedilmiştir bunun 
13 185 oyu Niyazi Ünal'a ve 2074 oyu da Fahri 
Akgöl'e aittir. 

Netice itibariyle muallel kabul edilen tuta
naklara göre 13 185 oy Niyazi Ünal'ın muallel 
diye kabul edilmemiş ve 2074 oy da Halk Par
tisi adına muallel diye kabul edilmemiş oyu 
vardır. 

Şimdi bu vaziyeti resmî neticelere ilâve eder
sek 43 032 oy Niyazi Ünal almış, 36 941 de Halk 
Partisi adayı almıştır 

Sayın arkadaşlar, benim tetkikat ve tahki
katını neticesi budur. Bunun lehinde ve aley
hinde şöyle veya böyle söyliyebilirsiniz. 

Fakat bir de Cumhuriyet Başsavcısı bir tah
kikat yapmıştır. Valinin hakkında müstakil 
aday şikâyet etmiş, şöyle böyle yaptı diye. Bu
rada vesika da vardır, arzederim. Baş savcının 
yaptığı tahkikata göre muallel olarak Niyazi 
Ünal'ın 10 113, Fahri Akgöl'ün 4509 oyu nazara 
alınmamıştır. Bunlar resmî neticeye ilâve edi
lirse 39 960 müstakil aday, 39 376 oy da Halk 
Partisi adayı kazanmıştır. Bu vaziyete göre Ni
yazi Ünal'ın aldığı rey Fahri Akgöl'e nazaran 
584 fazladır. 

BAŞKAN — Kâmil bey, beyanatınız fazla 
sürecekse müsaade buyurun öğleden sonraya 
bırakalım. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Çeyrek saat 
kadar daha sürer zannederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun öğleden son
raya kalsın. 

Açık oyda nisap hâsıl olmamıştır, öğleden 
sonra oturumda tekrar oyunuza sunulacaktır. 

Saat 15 te toplanmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13 
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Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Eaif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı D işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun, sabahki 
Oturumda oya arz edilmişti. Nisap hâsıl olma
dığı için tekrar açık oya müracaat ediyoruz. 

Yozgad Milletvekilliğine seçilen Fahri Ak-
göl'ün seçim tutanağı hakkındaki görüşmede, 
sabahki Oturumda Kâmil Gündeş arkadaşımı-
zm sözleri, vaktin geçmesi dolayısiyle, bitme
mişti. Şimdi yine, kendisine söz veriyorum. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın ar-
kadaşlanm; Cumhuriyet Başsavcılığının tah
kikatından bahsetmiş ve netice itibariyle bu 
tahkikata göre de Niyazi Ünal'ın Fahri Ak-
göl'den 584 oy fazla aldığı neticesine varıldı
ğı anlatmıştım. 

Şimdi buna ait vesikayı huzurunuzda oku-
yn cağım. 

Sayın arkadaşlar, Niyazi Ünal vali hakkın
da birçok maddelerden şikâyette bulunmuş ve 
Başmüddeiumumilik bundan ötürü işe vazi
yet etmiştir ve binnetice seçim tutanaklarını 
1,ı tetkik ettirmiştir, okuyacağım kısımda rey

lerden de dolayısiyle bahsetmiş bulunuyorlar. 
Cumhuriyet Başsavcılığının 23 . TT . 1949 

tarih ve 1 sayılı karardan bir kısım okuyaca
ğım:. 

«Fezlekede gösterildiği veçhile Yozgad 
merkez kazasından 25 ve Sorgun'dan 18 ve 
Ak d ağ madeninden 3 büroya ait oy tasnif tu
tanaklarının reddedilmesi neticesi müştekinin 
ceman 10113 ve Halk Partisi adayının 4509 ka
bul edilmiyen oyları kabul edilen oy yekûn-

nna ilâve edilmiş olsaydı binnetice Niyazi'
mi Fahri 'den 584 rey fazla almış olması lâ-

n geleceği neticesine varılmakta ise de yu
karda a, b, c bentlerindo gösterilen ret sebep

lerinin valinin verdiği emir ve direktiflerle bi
liltizam hazırlanmış olduğunu gösterir hiçbir 
delil mevcut olmadığı, ancak kurulların rey ve 
kararlarına ve eylemin mahiyetine göre bun
lardan doğrudan doğruya tutanakları mezkûr 
sebeplerle ret edilen komisyonları teşkil eden 
başkan ve üyelerin mesul tutulmaları lâzımge-
leceği neticesine varılmış ve Akdağ Madenî 
kurulu tutanakları redde uğrıyan üç komis
yon reisi ve azaları hakkında muktazi soruş
turmanın yapılması için mahallî savcılığına 
seçim günü ihbarda bulunulmuş ise de Yozgad 
ve Sorgun kurulları böyle bir muameleye te
vessül edilmesini mahallî savcılıklara bildirme
miş olduklarından soruşturma ile görevli bulu
nan Yozgad ve Sorgun Savcılıklarına mesul
leri hakkında soruşturma yapılması bildiril
miştir.» 

Netice itibariyle başsavcılık şunu demekte
dir: Siz validen şikâyet ediyorsunuz, vali bu 
işleri yaptı diyorsunuz, yaptığımız tahkikata 
göre valinin bu işleri yaptırdığına dair bir de
lil elde edemedik. 

Bunları yapanlar seçim kurul ve komisyon
larıdır. Bunlar hakkında re'sen takibat yapılma
sı için mahallî müddeiumumiliklere emir ver
dim, diyor. Vali hakkında da ademitakip kara
rı veriyor. Bu karar müştekiye tebliğ edilmiş
tir. Müşteki, noterden musaddak vesikanın bir 
suretini bendenize göndermiştir. Şimdi bu su
reti okuyorum. 

Noter 731 numaralı şerhinde şöyle diyor: 
İşbu vesika müracaat sahibi Hukuk Yargı

cı, Niyazi Ünal tarafından ibraz ve iade olu
nan aslı gibi olduğunu onarım. 1949 Mart ayı
nın ikinci Çarşamba günü. 

Şimdi arkadaşlar, gerek kendi tahkikatımı 
ve gerekse Başsavcılığın yaptırdığı tahkikat
tan bahsettim. Bir de İnceleme Komisyonunun 
yani Hazırlama Komisyonunun verdiği karar 
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üzerine İçişleri Bakanlığı vasıtasiyle celbedi-
len ve orada yaptırılan bir tahkikat neticesi 
var, onu da arzedeceğim. Rapor herhalde bü
tün Milletvekili arkadaşlarım tarafından okun
muştur. Okunmasa dahi gözlerinizin önün
dedir. Ben buradan rakamları verirken bu ra
kamları lütfen takip buyurmalarını bilhassa 
rica edeceğim. 

Hazırlama Komisyonununa göre vaktinden 
evvel açılan 13 sandık var bunlardan 3351 oy 
Niyazi Ünal, Fahri Akgöl de 628 oy almıştır. 
Bu, raporun (A) bendinde yazılıdır. 

Bir de 18 tutanak daha vardır bu tutanak
lardan 4371 oy Niyazi Ünal'a, 3624 oy da Fah
ri Akgöl'e aittir. Bu da (B) bendinde yazılı tu
tanaklardadır. 

Yine 1511 oy Niyazi Ünal almış 221 oy da 
Fahri Akgöl almıştır Altı sandıkta. Bu da 
deftere yeni isim ilâve edildiğinden bu tuta
naklar da muallel addedilmiştir. 

Bir de komisyon başkanının imzası tuta
nakta olmadığı için, diğer dört üyenin imzası 
var, böyle bir sandıkta da 169 oy Niyazi Ünal 
almış, 7 oyunu da Fahri Akgöl almış. 

Yine bir sandık var, 442 oy Niyazi Ünal'a 
ait, iki oy da Fahri Akgöl'e aittir. 

Bir de son bir sandık var, Taşlık köyüne ait, 
bu köyde de mazbata muallel addedilmiş. 175 ov 
Niyazi Ünal almış, 12 oy da Fahri Akgöl alnı iş. 
Binnetice 10019 oy Niyazi Ünal almış, 4494 oy 
da Fahri Akgöl'ün oyları muallel diye kabul edil
memiştir. Şimdi biz bu rakamları resmî neticeye 
ilâve edersek gene netice şudur : Niyazi Ünal 
39 866, Fahri Akgül 39 361. Gene arada 505 rey 
Niyazi Ünal, müstakil aday, fazla oy almış bulu
nuyor. Yalnız komisyon her nedense bu rakamları 
A, B, C, E fıkralarında ve 2 - 3 - 4 numaralı 
bentlerde bir bir yazarken şu neticeyi çıkarıyor. 
O netice de şudur; diyor ki, muallel olarak na
zara almmıyan sandıkların tutarı şudur : 4481 
oy Fahri Akgöl'ün muallel olarak kabul edilmiş
tir, bunu resmî neticeye ilâve edersek 39 348 Ni
yazi Ünal'ın da 29 847 yi, bu oyların yekûnuna 
ilâve edilirse 39 249 oy olacak ve binnetice Fahri 
Akgöl fazla rey almıştır, diyor. 

Şimdi arkadaşlar; burada bir zühul var gibi 
geliyor bana. Her halde komisyon bilerek veya 
bilmiyerek; bilmediğini kabul edelim; 42 sandık 
muallel deniyor. Tabiî bu 42 sandığın neticesini 

almak lâzım, komisyon sandık neticelerini fıkra
larda birer birer izah ediyor. Fakat neticeyi top
larken iki sandık toplama ithal edilmiyor. Hal
buki bu sandıklardan birinde Niyazi 444 Fahri 
iki ikinci sandıkta Niyazi 175 Fahri 12 oy almış
lardır. Dahası var; arkadaşlar Yozgad valiliği 
42 sandığın nazara alınmadığını, seçim kurulla
rınca nıaullel addedildiğini sarahaten yazdığı 
halde bu raporda bize ancak 40 sandıktan bahse
dildi ve sonra 59 numaralı sandığın da üç defa 
tekrar edildiğini görüyoruz. Şu hale göre burada 
meskıit geçilen, temas edilmiyen beş tane sandık 
vardır. Bu sandıklar da nazarı itibara alınırsa 
gerek başsavcılık ve gerek benim mahallimde yap
tığını tahkikat komisyon raporu ile aynı çıkacak
tır. 

Dahası var; Hazırlama Komisyoonu 59 numa
ralı sandıktan bahis buyuruyorlar. Güya bu san
dıkta seçime iştirak edenlerden fazla Niyazi 
Ünal'a oy verilmiş, onu da müsaadenizle arzede-
yim. 

Bu sandıkta Niyazi Ünal'a seçmenlerden faz
la zam 927 oy verdiği yazıl ıvor. 

Sayaı arkadaşlarım ; bu 59 numaralı sandı
ğın içinden ne kadar oy çıktığını arzedeyim ; 
59 numaralı sandık merkez kazasına ait bir 
sandıktır. Arif iye Köyü veyahut semtinde bu
lunan bir sandıktır. Bundan çıkan 309 oy Ni
yazi Ünal'a. 63 oy da Fahri Akgöl'e aittir. Bi
naenaleyh Niyazi Ünal için 927 oy verildiği 
iddiası da varit değildir, bu cihet, müştekinin 
Yüksek Başkanlığa sunduğu dilekçeye bağlı tu
tanakta. da yazılıdır. Tutanakların bir sureti 
bağımsız adaya, bir sureti de seç'1 m kuruluna, di
ğer bir sureti de ilân edilmiştir. Binaenaleyh 
bildim elde meveııt tutanağın musaddak sure
tine göre 59 numaralı sandıktan 372 oy çık
mıştır. Hatla ikin<'i müstakil adaya İm san
dıkta rey verilmemiştir ve bir kısım vatandaş 
seçime iştirak etmemiştir. 

Şimdi .sayın arkadaşlarım, hâdiseyi hangi 
yönden alırsak alalım; ister benim tahkikatım, 
ister Başsavcılığın tahkikatını, isterse Konya 
Valiliğinin yazdığı yazılar münderecatı ve bu 
rapor muhteviyatı bize şunu gösteriyor ki, Ni
yazi Ünal, Fahri Akgöl'den fazla oy almıştır. 
Ancak seçim kurulu 42 sandığı muhalle! diye 
tasnife ithal edilmemiş ve bu sebeple Halk Par
tisi adayı seçimi kazandı diye ilân edilmiştir. 

Şimdi burada hukuki bir mesele karşısında-

— 100 



B : 99 2 .6 
yız. Acaba -seçim kurullarına Seçim Kanununu ka
bul eden sizler tutanakları iptal salâhiyetini 
verdiniz mi, vermediniz mi? Bu bir. 

İkincisi kabul ettiğiniz maddeden böyle bir 
mâna çıkar mı, çıkmaz mı? Hattâ 1950 seçimle
rinden ve seçim kanunlarından bahsedilirken 
bir arkadaşımız Say m Başbakan Yardımcısı ile 
bir musahabe esnasında seçim kurullarından 
konuşulmuş, seçim kurullarının birçok mazbata
ları muhallel diye kabul etmedikleri ve tasnife 
ithal etmediklerinden bahsetmiş, Başbakan Yar
dımcısı bir hukuk profesörü ve doktorudur bu 
zat seçim kurullarının bir mazbatayı muhallel 
diye iptal edeceğini ben sanmıyorum, böyle bir 
maddeyi ben hatırlamıyorum, eğer böyle bir iş 
varsa bu vazifenin suiistimalidir diye bir mu
sahabe esnasında söylemiştir. Bu da bana 
bir arkadaşım tarafından nakledildi. Fakat ne 
dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum. 
Ben, benim görüşüm Başbakan Yardımcısının 
görüşüne tevafuk ettiği için burada bunu arze-
diyorum. Ve yine hukukçu arkadaşlarımın hu
kuki bilgilerine de müracaat ediyorum. 

Şimdi bu 28 nci maddeyi aynen okuyorum. 
«Seçim kurulu 27 nci maddede yazılı tuta

nakları tamamen teslim aldıktan sonra aynı 
esaslar çerçevesinde» yani 27 nci maddedeki 
esaslar çerçevesinde «Ve bu tutanakları birleş
tirmek suretiyle ayrı bir tutanakla kurulları 
bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldıklarım belir
tir» 

Şimdi 27 nci maddeyi gözden geçirecek olur
sak, 27 nci madde: 

A, B, C, D, E, F , bentlerinden mürekkep
tir. Bunların E ve F bentleri seçim kurullarını 
ilgilendirir o da şudur: 

«En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldı,ğı, 

2. Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldı
ğı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de, bunların nelerden ibaret olduğu» 

Sonra diyor ki ; bir tutanakla tesbit edilir 
ve seçim kurulları böyle bir şey varsa tasnife 
ithal eder ama, karşısındaki mülâhazat hanesi
ne işaret koyar, demektedir. 

Binaenaleyh sayın arkadaşlarım, seçim ku
rullarının böyle 42 sandık gibi muazzam bir 
rey yekûnunu ve buna ait mazbataları muallel, 
diye karar vermesini ve tasnif harici tutmasını 
bir türlü kafam almıyor. Eğer hukukçu arka-
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daşlarım; bu salâhiyeti biz kurullara verdik 
derlerse, o zaman kendilerinden şunu sora
cağım, 

Efendim seçim kurulları ne vazife yapar
lar? Gelen rey puslalarını tasnif edecekler, bun
ları ,aynen zapta geçirecekler. Ve seçimleri 
murakabe edeceklerdir. Bir de defterleri tas
dik etmek bunların vazifesidir. Bunun için bu 
seçim kurullarının başına bir hâkim getirme
ye veyahut da parti üyesiyle birbirini muraka
beye ne lüzum vardır? İşleri gayet basittir. 
Bunların hiçbir suretle başka bir vazifesi yok
tur, diye uzun uzadıya hukukşinas arkadaşla
rımız burada beyanatta bulundular. O günün 
zabıtları burada mevcuttur. 

Şimdi arkadaşlar, hatırınıza gelebilir, aca
ba bu muallel denilen zabıtların mualleliyet 
sebebi nedir? Bunları kısaca arzedeyim; 

Yozgad Merkez ilçesinde; 17, 49, 50, 59, 
Sorgun'da 6, 16, 20, 29, 38, 39, 51 numaralı 
sandık tutanakları vaktinden evvel açıldığın
dan muallel diye iddia ediliyor. Şimdi ben der
hal ilâve edeyim ki bu zabıtlar usulüne tevfi
kan tutulmuş, sandığın hangi saatte açıldığı 
zaptın altında yazılıdır, şu halde bu sandığın 
yarım saat evvel açıldığını yine böyle bir vesi
ka ile ispat etmek ve bu suretle bu tutanağın 
cerh edilmesi lâzımdır. Seçim tutanakları hila
fı sabit oluncaya kadar muteber vesikadır. Şu 
böyle söyledi, bu böyle söyledi diyerek bir se
çim tutanağına mualleldir, demek, kanuna ve 
hukuki görüşlere aykırıdır. 

Saniyen arkadaşlar, yine Yozgad merkez il
çesinde 17 sandık numaralarını veriyorum, 17, 
16, 18, 21, 26, 27, 29 ilâ.. Bir de Sorgun'da 48 
numaralı sandık. Bu 17 sandıktaki oylar seç
men defterlerine seçmenlerin imza atmadan, 
mühür ve parmak basmadan oy verdiklerinden 
muallel diye kabul edilmiyor. Ben, bu 18 san
dığın defterlerini seçmenlerin gerek imza, ge
rek parmak ve gerekse mühürlerini bastıkla
rını her zaman ispata hazırım. Ancak, seçim 
kurulu, bu görüşünü teyit etmek için o defter
leri kaldırmışlar başka defter koymuşlar yer
lerine. Yoksa, 18 sandığın seçim bürosundaki 
üyeler nasıl olur da 18 sandıkta birer birer 
anlaşarak, imza ettirmeden, parmak bastırma
dan idare etsinler. Eğer orada mütaaddit par
tiler çarpışsaydı, şu parti veya bıı partinin ka
zanmamasını istemek için filân parti burada 
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çok rey alacak gibi bir sebep olsaydı defterle
ri imza ettirmemiş olabilirlerdi. Fakat burada 
bir büyük parti ile bir müstakil aday çarpışır
ken 18 büro defterlerini imza ettirmemek ve 
bunu böyle kabul etmek bence biraz fazla olur. 

Yozgad ilçesinde 10, 14, 47, Sorgun ilçesin
de 22, 25, 27.. Yani bu altı sandık. Bu sandık
lara da güya seçim büroları sonradan isim ilâ
ve ettiler diye kabul edilmemiş ve arzettiğim 
bu ilâve yapılmış, fakat bürolar tarafından 
değil, bizzat tahkik ve tetkik ettim, defterler 
ilân edilirken birçok vatandaşlar defter harici 
kalmış, bilâhara seçim kurulları bunları ilâve 
ve ithal etmiştir. Ama kurul tasnifinde biz 
bunları yazmadık neden yazdınız diyorlar. Bu 
yazının oradaki kâtibin yani seçim kurulu kâ
tibinin yazısı olduğu her vakit ispat edilebilir. 
Bunu seçim kurulu ilâve etmiştir. Büro ilâve 
etmiş olsa dahi bu sandıkları muallel addetme
yi ben anlı yamıyorum. 

Sonra arkadaşlar; bir 59 numaralı sandık, 
59 numaralı sandık diye raporun her tarafın
da geçiyor. Bu sandıkta oy verenlerin ismi ya
zılı olup kime rey verdikleri belli değildir, de
niyor. Elimizdeki mevcut suretten anlaşılıyor 
ki, bunun aslının komisyonda mevcut dosya
sında olması lâzımdır, bu sandığın neticesi şu
dur: 309 Niyazi Ünal, 63 de Fahri Akgöl al
mıştır. İkide bir 59 sayılı sandıktan bahsedil
mesi biraz calibi dikkat geliyor bana. 

Bir de Sorgun'un Alcı köyü vardır. 449 vat an -
< 1 aş oya iştirak etmiştir. 442 si Niyazi Ünal'a 2 si 
de Fahri Akgöl arkadaşa oylarını kullanmışlar
dır. Şimdi 5 kişiden mürekkep olan komisyon 
başkanı her nedense imza etmemiş, diğer 4 ar
kadaş imza etmişler. Mazbata usulüne göre tan
zim edilmiş. Neden başkanın imzası yoktur diye 
usulünde tanzim ve 4 üye tarafından imza edi
len mazbata kabul edilmiyor? Düşününüz; her 
hangi bir seçim bürosunun (A) veya (B) üyesi 
veya başkanı, seçim neticesi hoşuna gitmediği 
zaman, mazbatayı imza etmiyebılir. Böyle bir 
mazbataya muallel denirse, millî iradenin yu bü
rolarda tecelli edebileceğine ne dereceye kadar 
inanmak ve güvenmek kabil olduğunu yüksek 
takdirinize bırakıyorum. 

İşte arkadaşlar; bu mâruzâtımdan sonra bir 
de merkez kazası ve Sorgun İlçesinde isimleri 
geçen sandıkların oy adedi eri hakkında bir fikir 

1949 O : 2 
vermek için bu sandıklarda kullanılan oy aded-
lerini okuyacağım. 

Sorgun İlçesinin Şahmurath sandığında 284 
oy Niyazi Ünal lehine, beş oy Fahri Akgöl lehi
ne. Bu sandık bu rey fazlalığından dolayı mu
allel addedilmiştir. 

tdrisli köyü, yine bu büronun verdiği tuta
naklar suretinden alınmıştır, 348 Niyazi Ünal 
lehine, 8 Fahri Akgöl lehine. Hep bu şekilde. 

231 11 
200 3 
150 10 
298 9 
306 10 
389 20 ilâhir. Bu şekilde devam eriyor. 
Merkez İlcesine gelince : 
Sayın arkadaşlar; Merkez ilçesinde za

ten 60 sandık vardır. 60 sandığın 24 mu
allel diye kabul edilmiyor. Hangi sandıklar 
bunlar, hep Niyazi Ünal'a yüzde 90 nispetinde 
oy verilen sandıklardır. Oyların yekûnu 4364 
tür. Bu rakamın içinde ancak 1173 oy Fahri 
Akgöl'e aittir. Bütün rakamları okuyarak siz
leri rahatsız etmiyeyim. Nispet itibariyle yüz
de doksan Niyazi Ünal lehindedir. 

Sandık numaraları baştanbaşa tutuyor. 
Şimdi arkadaşlar, bir noktayı Hazırlama Ko

misyonunun nazarı dikkatine arz edeyim. Yoz
gad Valiliği 42 sandıktan bahsediyor. Doğrudur. 
42 sandıktır. Buna Akdağ'ı da ilâve ederseniz 
45 sandık eder. Seçime ithal edilmiyen sandık
ların yekûnu 45 tir. Bunda, aramızda görüş 
farkı yok. 

Yalın./ Yozgad Valiliği Hazırlama Komisyo
nunun sorduğu suallere verdiği cevapta 39 san
dıktan bahsediyor. Yani üç sandığın ismi geç
iniyor. Bir de 59 numaralı sandık maddelerde 
iki defa gösterildiği için yeknazarda adedi kırk 
gibi gösteriyor, elinizdeki raporun maddeleri
ni tetkik ederseniz görürsünüz ki, 59 numaralı 
sandık a. b, o. bentlerde de mevcuttur. 

Hangi sandıkları Yozgad Valiliği bildirmi
yor. onu da arzedeyim : 

50 numaralı sandık, Osmanpaşa semtine ve
ya köyüne aittir. Burada 264 oy Niyazi Ünal 
alınış 140 rey Fahri Akgöl arkadaş almıştır. 

Sonra 53 numaralı sandık Sannık virane, ve
ya ona benzer bir yer okuyamıyorum, 200 Ni
yazi Ünal 15 Fahri Ak gül arkadaşa. 13 numa
ra1! -A/izli semti veva mahallesi ne ise oradaki 
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sandık, da 185 oy Niyazi arkadaşa 17 Fahri Ak-
gül arkadaşa verilmiş, bu seçimi neresinden 
ele alırsak alalım üzerinde hepimiz durmıya 
mecburuz. Eğer bu memlekette biz demokrasi
nin temelini atmak istiyorsak herşeyden evvel 
dürüst bir seçime ihtiyacımız vardır. Her vazi
feli yapacağı fena işin cezasını çekmelidir. Eğer 
vazifeli iyi iş görmüşse biz onun aleyhinde bu
lunmak değil onu takdir ve terfih etmeliyiz. 

Şimdi Yozgad'da merkez seçim kurulu Ak-
dağ Madeni seçim kurulu 45 sandığı indî müta
lâalarla muallel derken biz Meclis olarak, Ha
zırlama Komisyonu olarak inceden inceye tet
kik etmeden, Yozgad Valiliğinin yaptığı tahki
kata evet deyip müştekinin itirazını reddedersek 
bu, doğru değildir. Ve bu memlekette demokra
sinin (d) sinin dahi bulunmadığını ispat etmiş 
oluruz. Ben şimdi katiyen Fahri Akgöl arkada
sın Milletvekilliğinden iskatı gibi bir teklifte 
bulunacak değilim. Ben diyorum ki, Hazırlama 
Komisyonu iyi bir tahkikat, inceleme yapama
mıştır. 

Lütfedin bu raporu tekrar komisyona iade 
edelim. Benim buradaki iddialarımla gelen ve
sikaları Hazırlama Komisyonu bir daha karşı
laştırsın ve netice ne ise o şekilde karşımıza 
gelsin. Ozaman bu memlekette hak ve adaletin 
tecelli edeceğine muhalefet de, muvafakat da 
inanmış olur. 

Yine arkadaşlar, şunu da arzedeyim ki, De
mokrat Parti neden kısmi seçime girmiyor? 
Eğer biz mevcut kanunlarda seçim kurullarına 
mualleliyet hakkı tanımış isek ve muhalif parti 
olarak - şahsi görüşümü arzediyorum - nasıl se
çime girerim? 

Falan sandıkta Kâmil Gündeş olarak 500 oy 
almışsam, ve seçim neticesi de 100 reyle değişe
cekse ve oradaki mazbata muallel diye kabul 
edilmezse seçim mücadelesi ne olur ve orada se
çim doğru yapıldı denirse ben inanabilir miyim 
ve efkârı umumiyeyi inandırabilir miyiz? 

Mâruzâtım kısaca şudur : Hazırlama Komis
yonu tekrar tetkikat yapsın ve benim görüşle
rimle Yozgad'dan gelen cevaplan karşılaştırsın. 
Ben de tahkikat yaptım, ben de tetkikat yaptım, 
benden başka Cumhuriyet Başsavcılığı da orada 
tahkikat yaptırdı, hemen hemen üçümüzün gö
rüşü de Niyazi Ünal'ın Fahri Akgöl'den fazla 
oy aldığı neticesine varıyor. Ama 44 sandık mu-
allelmiş. Ben diyorum ki ; belki sandıklar 

I muallel olabilir, belki cetvellere imza konulma
mış olabilir. Bunu tetkik etmek o kurulun sa
lâhiyeti dâhilinde değildir. Bu ancak Büyük 
Millet Meclisinin hakkıdır. O, kurul yalnız mü
lâhazat hanesine şerh verecekti, itiraz edilirse 
biz Büyük Millet Meclisi olarak, Hazırlama Ko-

I misyonu olarak, İnceleme Komisyonu olarak 
I onu tetkik etmek bizim vazifemizdi. Yoksa se

çim kurulları indî mütalâalarla şu tutanak mu
alleldir, bu değildir, derse ben buna inanmam, 
ben inanmadığım gibi buna başkasının da ina
nacağını zannetmiyorum. 

Bir takririm var, bu takririmle konuşma ko
nusunu teşkil eden raporun komisyona iadesi 
ile komisyonda bir daha iddianın incelenmesini 
Yüksek Heyetinizden bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi Kanun 
tasarısına oy verıniyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ziya Arkant. 
ZİYA ARKANT (Yozgad) — Arkadaşlar; 

Yozgad Milletvekilliğine seçilen Fahri Akgöl'-
ün, seçim tutanağı üzerinde konuşan Kayseri 
Milletvekili Kâmil Gündeş, seçim sandıkları ve 
rey nispetleri üzerinde birtakım iddialar ser-
detti. Bunlara bittabi komisyon cevap verecek
tir. 

Ben, bu hususlara dair Yüksek Huzurunuzu 
I işgal etmiyeceğim. Yalnız sözleri arasında Yoz-
j gad Valisi Osman Şahinbaş'm da baskı yaptığı

nı ifade buyurdular. Bendeniz de bunun yalan 
olduğunu söyledim. 

Arkadaşlar; seçimden evvel ve seçim günle-
' rinde yozgad'da idim. Bütün gözümün önünde 
i cereyan eden hâdiseler tahrif edilmiş şekilde 

Sayın Kayseri Milletvekiline aksettirilmiş oldu
ğunu görüyorum. 

Bahis buyurdukları- gibi Osman Şahinbaş 
hakkındaki bu şikâyet Yargıtay Başsavcılığına 
da yapılmış ve Baş Savcılık mahallinde baş mu
avini vasıtasiyle yaptırdığı tahkikat ve tetki-
katla bunun varit olmadığını tesbit etmiştir. 

Nihayet hepimizin hürmet etmesi ve karar
larına itaat etmesi lâzımgelen bir makam böy-

i le bir şey varit değildir dedikten sonra hayır 
| öyle değildir demek, bunun hangi kelime ile va-
| sıflandırılması lâzımgeldîğini Yüksek Heyetin 

takdirine arzederim. 
1 Bu kürsünün ciddiyetiyle telif edemediğim 
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Kâmil Gündeş'in baban yalancıdır kelimesini-
de esefle karşılarım. Benim babam şerefli bir 
subay olarak bu memlekete hizmet etmiş ve 
ömrünü ikmal ederek ölmüş bir adamdır. O, 
hiçbir zaman yalancı değildi ve olamazdı. Ve 
nihayet Kâmil Gündeş, Yargıtayın mazbatası
nın musaddak suretinde de valinin bunu yap
madığını ve varit olmadığım burada okudular 
o halde bu yalan değil de nedir? Bunu da ken
di takdirlerine arzederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efen
dim, Sayın Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş 
arkadaşımız, izahatı arasında, benim hususi bir 
musahabem esnasında Demokrat Partiden bir 
arkadaşımla yaptığım görüşmeyi de bu kürsüye 
getirmek lüzumunu gördüler. Filvaki böyle bir 
görüşme olmuştur ve ben, kendisinin bu kürsü
den ifade ettiği gibi o noktai nazardayım. Bu 
noktai nazarımı açıkça bu kürsüden ifade et
mekten de çekinmem. (Sağdan bravo sesleri). 

Seçim komisyonunun verdiği tutanak, kanu
nen bir tutanağın haiz olması, lâzımgelen evsaf
ta ise, seçim kurulu bunu iptal edememelidir. 
Seçim Komisyonunun verdiği tutanağı Seçim 
Kurulu iptal edemez. Benim kanaatim budur. 
Yalnız ben şimdi görüşülen bu hâdise ile meş
gul olmamıştım. Şimdi inceleme Komisyonu 
Başkanı arkadaşımla görüştüm, bana, söylediği
ne göre, İnceleme Komisyonu dosyayı ve bütün 
şikâyetleri incelemiş, şikâyetleri yerinde gör-
miyerek tutanağın tasdikma karar vermiştir. 
Vaziyet budur. 

Yine konuşması arasında Sayın Kâmil Gün
deş, seçim kurullarına komisyonların verdiği tu
tanağı iptal yetkisi tanıyan bir kanuna biz 
nasıl itimat edelim de kısmi seçime girelim de
diler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizim 
yalvara yal vara alamadığımız cevaplardan bir 
tanesini şahısları adına bu kürsüden ifade et
miş oldular. Şayet kanun seçim kurullarına iptal 
yetkisi veriyorsa biz o kanuna itimat edemeyiz 
dediler. Yalnız çok arzu ederdik ki, partisi adı
na konuşmıya yetkili bir zat gelsin ve kanunda, 
bu gibi hoşlarına gitmiyen ne gibi hükümler 
varsa ve hoşlarına gidecek ne gibi hükümler 
derpiş etmişlerse onları ifade etsinler. Biz bu 
arzumuza nail olamadan zannediyorum yaz tati
line girmiş olacağız. 
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I KÂMİL ERBEK (Yozgad) — Sayın Arka

daşlar; her ikisi de hemşehri ve meslektaşım 
olan* Fahri Akgöl ve Niyazi Ünal'ın seçim iş
leri içinde sonuna kadar bulunmuş ve yakın-

I dan malûmat almış bir arkadaşınız sıfatiyle 
Yüksek Kamutaya mâruzâtta bulunmıya, De
mokrat Milletvekillerinden aynı ismi ve meslek 
birliğini taşıdığımız Sayın Kâmil Gündeş'in yap
tığı açıklama mecbur etmiştir. 

Kâmil Gündeş, bilmiyorum, şahsan lüzum 
gördüğünden mi, yoksa partisi tarafından me
mur edilerek mi? Bu seçim işini, sonradan ince
lenmiş bâzı malûmat toplamıştır. Onun muhas-
salasmı ifade eden yazısını çok evvel hazırla
mış olmalı ki, muntazam seri ve siyak içinde 
okudular. Hariçteki sözleri sıralayıp yazmak 
ve Mecliste okumak kolay iştir. Yalnız bu sayın 
arkadaşım ve meslektaşım müzakere konusu 
olan seçim tutanağına ilişkin olan bütün kâğıt
ları da gözden geçirmiş olsaydı ve mahallinde 
yaptığı incelemeleri vazifeli ve ilgililerin be
yanlarına ve orada mevcut resmî evrakların 
mündericatına istinat etseydi okuduğu kâğıt-
lardaki malûmat ve edindiği kanaatin aksine 
muttali olur ve belki de bir itirazda bulunma
ya lüzum görmezdi. Madem ki, gazeteler mem
leketi velveleye veren yazılar yazmış bunun 
aslı olacaktır. Gezdiğim bir iki kazada temas 
ettiklerim bunu teyit etmiştir. İşte hakikat bu 
olacaktır diye bir zehap ile daha fazlasına lü
zum görmemiş ve bittabi seçim tutanaklarının 
kanuni tetkik mercii olan belediyelere ve se
çim kurulu merkezlerine uğramamıştır. Ve esa
sen gittiği zamanlarda seçim sona ereli çok va
kit geçmişti. Kendisinin aldığı malûmatı, Mec
lise aynen bildirmekte mazur görürüz. Ancak 
gerek kendisini ilzam ve gerekse hakikati izhar 
bakımından bir iki noktayı arzetmek isterim ki, 
Sayın 'Kâmil Gündeş'in bahsettiği gibi, Yüksek 
Heyete sunulan rapor indî mütalâa değil, tama
men seçimin itiraz mevzuu olan mazbatalar hak
kında ariz, amik yapılmış inceleme ve rakamlara 
dayanmakta ve bu mazbataların tâli sebepleri
ni kanuni bir şekilde izah etmekten ibaret bu
lunmaktadır. Gazetelere intikal keyfiyeti, ha
kikatin aynı olarak değil doğru, eğri şayiala
rın sütun doldurmak ve Niyazi Ünal hesabına 
ücretle çalışan yerli bâzı kimselerin yazı ile. 
söz ile, fiilî hareketleriyle çalışkanlıklarını be-

I lirtmek için yaptığı say ve gayretlerden başka 

— 104 — 



B : 99 2 .6 
birşey değildir. Buna iııaumamalı. Bunun için 
misal arzedcyim. 

Seçime takaddüm eden günde Kalk Partisi 
binasında üç, dört arkadaşla kendimize ait bir 
görüşme sırasında bizi haberdar etmeden içeri 
giren yabancı bir zat ani olarak yaklaştı ve 
konuşmamıza vâkıf olmaya çalıştı. Gayet aca
yip olan bu ha.] karşısında bizimle mülakat ar
zuları var ise müsait bir zamanda müracaat 
etmelerini, Çünkü şimdi meşgul olduğumuzu 
bendeniz ifade etmiştim. Böylelikle yanımızdan 
ayrılan zat, sonradan öğrendiğime göre, İstan
bul gazetecilerinden birisiymiş ve münfail ol
muş. Ertesi günü bir şayia; öyle ki, gazetelere 
yazılmış, Milletvekili Kâmil, propaganda için 
Çalatlı köyüne gitmiş, gece köylüler kabul etme
miş, yatak vermemiş, boş yere gelmiş. Bunu 
işitince bu iş nereden çıktı, kim bu haberi yay
mış. Öğrendim ki, gazte muhabiri olan zat. 
Kendisini davet ederek bu haberin aslını sor
dum. Böyle birşey işittik, biz muhabiriz, mü
him saydığımız şeyleri yazarız cevabını verdi. 
Halbuki bu köye katiyen gitmiş değilim ve böy
le bir hal, o köylülerle çok eski olan hukuk ve 
münasebetimiz itibariyle varit ve vâki olamaz. 
j îunun için o zata rica ettim, buyurun hemen 
şimdi arabaya atlıyaluıı, köyden bir tahkik ede
lim, aslı var mıdır? Yok mudur? Böyle yazılar 
bir tahkika müstenit olmalı. Yoksa asıllı, asıl
sız haber yazılmaz. Ben ozaman gazeteciliği 
inkâr ederim. İnsanın şerefi ile oynanmamalı 
dedim. Aldığım cevap : Efendim, ben parti baş
kanını görmeye geldim. Siz yanınıza koymadı
nız, filân... Anladım ki, usul ve âdabı muaşeret 
araınıyarak bir heyet halinde kapalı bir yerde 
görüşmeye âııi olarak girmek istiyen zat ademi 
kabulünden muğber olmuştur, bir çoğu buna 
benzer yazılara inanmak mümkün müdür? '; 

Kâmil Gündeş arkadaşımız bâzı rakamlardan 
da bahsettiler. Tetkika esas olan bütün mazba
talar Komisyonun tetkikinden geçmiş, kendi
sine çok yanlış malûmat vermişlerdir. Bunlar
dan birisini söyliyeyim; 59 numaralı Sandıktan 
gelen mazbata seçmen adedi 378 olduğu halde 
189 Fahri, 927 Niyazi, 18 de Bekir Baran'a mııh-
te viyatmı taşımaktadır. 

Seçmen adedi 378 olan bir sandık da üç zatın 
1134 rey alması mümkün olabilir mi, böyle bir 
mazbata tâlil ve iptal edilmez mi? 

Baş savcılığın yaptığı tahkikat, yalnız vali-
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niıı baskı veya müdahalesi vâki olup olmadığı
na münhasır olmak lâzım gelir. Sandıklardan 
gelen mazbataların muallel ve hükümsüz oldu
ğunu tesbit ciheti Başsavcılığın yetkisi dışında 
kalır. Çünkü Seçim Kanunu ancak vali ve kay
makamların seçime müdahalelerinden doğan 
suçları yalnız tahkik etmek hakkını tanımıştır. 
Bu itibarla seçim kurulunun iptal ettiği mazba
ta ve rakamlar üzerinde leh veya aleyhte müta
lâa yazılmasını salâhiyetsizlik addedeceğimiz 
gibi bu rakamlar iptal edilmeseydi Niyazi'nin 
reyi fazla çıkardı, şeklindeki beyanın bir mi
salini yukarda arzettiğim gibi açıktan açığa ka
nına uygun olmıyan bir kısım seçimlerin hü
kümsüz sayılmasını tabiî ve kanuni olarak ka
bul etmek lâzınıgeldiğiııe göre esasa ve neticeye 
müessir bir mütalâa değildir. Bununla beraber 
valinin müdahalesi sabit olmamış takipsizlik ka
randa verilmiştir. Savcılığın raporunun oy ba
kımından üzerinde durulmaz. Kâmil Gündeş'in 
ifadelerinde, mülkiye müfettişi gitti, baskı ya
pıldı. Vali jandarmalarla kordun altına, aldırdı 
diye sözler de geçti. Kısaca bunları da cevap
landırayım. 

Mülkiye müfettişleri her seçim bölgesine ye
ni tadil gören Seçim Kanununun tatbikında 
ıuahza bir yanlışlığa meydan vermemek üzere 
muamele ve defterlerin sureti tanzimini teftiş 
ve tetkik için gitmiş ve secimden bir gün evvel 
Ankara'ya gelmiş ve seçimin cereyanı esnasın
da hazır bulunmamıştır. Seçimden sonra yani 
mazbtalar tetkik ve netice ilân edildikten sonra 
bir kere de bu tasnif ve tesbit keyfiyeti üze
rinde yanlışlık olup olmadığını gözden geçirmek 
üzere tekrar kazaları gezmiş ve iptallerine ka
rar verilen mazbataların hakikaten muallel ve 
kanuna aykırı olduğu kanaatine vâsıl olmuştur. 

Şu halin vazife yapmaktan başka baskı de
necek bir yeri var ıır ? 

Valinin jandarmalarla kordon meselesi ka-
tiyyen asıl ve esastan âridir. Bunda da bir 
yanlışlık var. Seçimi mütaakıp köylerden ve 
merkezden zarfları belediye merkezine getire
cek olan muhtar veja bekçilerin önüne geçe
rek yakalayıp Niyazı Ünal'a hizmet eden adam
ların götürdükleri ve zarfları açmaya, içine el 
katmıya başladıkları haber alınması üzerine vilâ
yet makamı ve emniyet teşkilâtı böyle müdaha
lelerden masun kalmayı temin için jandarma 
veya bekçiler zarfları getirenleri bir yere uğrat-
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maksızııı doğruca belediyeye gitmelerini tenbih 
etmekle, mükellef oldukları intizam ve masu
niyeti sağlamışlardır. 

İşte hakikatleri tağyir ve tahrif ederek 
emellerine vusulden mahrumiyetlerinin teessü
rüne kapılarak yapılan işaa ve ifadatm Kâmil 
Gündeş arkadaşımıza yanlış olarak intikal etti
rilmiş olduğuna şüphe yoktur. 

Efendim, rakamlar üzerindeki tetkikiatları 
ve onun neticeye müessir olmadığı hakkındaki 
mütalâalarına Komisyon Sözcüsü lâzımgelen 
izahat ve cevabı verirler, bendeniz bunun üze
rinde daha fazla izahat vermeye lüzum görmü
yorum. Esas itibariyle Fahri Akgöl arkadaşı
mız rüçhanı ekseriyetle seçimi kazanmışlardır, 
aldıkları rey adedi Niyazi Ünal'dan daha fazla
dır. Binaenaleyh mazbatanın aynen kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Kâmil Günde* 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 
ben, Seçim Kanununda seçim Kurullarına nıual-
leliyete karar vermek salâhiyeti verildiği için 
kısmi seçimlere girmiyoruz diye bir görüş ortaya 
atmadım. Yalmız görüşümü şu şekilde ifade et
tim. Kanunda iptal hakkı seçim kurullarına ta
nınmadığı halde seçim kurulları kendilerinde bu 
hakkı görerek seçim neticelerini değiştirir ve biz
de Meclis olarak, Hazırlama Komisyonu olarak 
bunu tasvip edersek bunu böyle bir seçime şahsan 
Demokrat Partinin girmesini istemek yerinde ol
mazsa gerektir dedim. Her halde görüşlerim za
bıtlardadır. Saniyen arkadaşlar; partinin görüş
lerini parti sözcüsü ve partinin başkanı birkaç 
nutkunda ifade etmiş bulunuyor, ve biz hâlâ bun
lara cevap bekliyoruz. Eğer Demokrat Partinin 
Seçim Kanunu hakkındaki görüşlerini öğrenilmek 
isteniyorsa biz Meclise katıldığımızdan bugüne 
kadar görüşlerimiz Meclis zabıtlarında yazılıdır. 
Eğer iktidar partisi büyük seçim hakkında görüş
lerimizi istiyorsa ona da hazırız. Şahsan yine ar-
zediyoruın, kısmi seçimlere girip girmemek hak
kında fikir bevan etmek parti sözcüsü ve parti 
başkanına aittir. Ben, tekrar ediyorum iktidar bü
yük seçime haz'rsa biz dünden hazırız ve görüş
lerimizi de her zaman Yüksek Meclise bildirmeye 
do amadeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, benden sonra söz alanlara 
cevap vermiyeeeğim. İnceleme Komisyonu sözcü
sünün de görüşlerimi ne şekilde karşıladığını bil-
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mediğim için, sonra hepsine birden ieabederse ce
vaplarımı arzedeceğim. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKPINAR (Ba
lıkesir) — Aziz arkadaşları, 1948 ara seçimleri-
no Yozgad'da katılmıştı. Seçimlerden sonra 
vuku bulan birçok ihtilâfları Sayın Kâmil Gün
deş'in ifade buyurdukları gibi seçimden sonra 
oraya yiderek bizzat tetkik ettiklerini ve herhal
de söylediklerinin doğru olduğunu ifade ettiler. 
Arkadaşlar hâdiseleri anında ve zamanında tet
kik etmek en isabetli yoldur. Ara seçimine, 
yeni kabul ettiğimiz kanımla girmiş idik. Bun
da memurların ufak tefek hataları olur diye, ka
nuna tamamen uygun olsun, nizamnamelere ta
mamen riayet edilsin diye seçimlerden evvel iki 
mülkiye müfettişi gönderilmiştir. 

Mülkiye müfettişleri seçimlerin adedini, def
terlerin tanzimini, asılması, indirihnesi zaman
larını, kanuni müddetlerini, sandık yerlerini te
ker teker gözden geçirmişler, tetkik etmişler ve 
sandıkları gezmişlerdir. Fakat en ufak bir uy
gunsuzluğa rast gelmemişler, ufak tefek kalem 
hatası varsa onları da düzelttikten sonra, seçi
min intizamını temin etmişler ve nihayet seçim 
günü seçime girilmiştir. 

Arkadaşlar, kabul ettiğimiz kanuna göre san
dık başlarında seçim komisyonu dediğimiz arka
daşlar, kanunen kendi salâhiyetlerini istimal 
ederek tamamen hakbinane hareket etmişlerdir. 
Ve seçimden sonra tasnif yapıldıktan sonra tu
tanakları dört tutanaktan bir tanesini bağımsız 
adaya, bir tanesini seçime iştirak eden partiye, 
bir tanesini seçim kuruluna, bir tanesini de ilân 
etmek üzere muhtara vermiştir. Seçim kurul
larının gelen bu seçim tutanakları üzerine mu
amele yapacakları tabiîdir. Seçime muhalif par
tiler iştirak etmemiştir, Yozgad'da. Yalnız 
Mersin Ceza Hâkimi Niyazi Ünal isminde bir 
zat bağımsız adaylığını koymuştu. Bağımsız, 
fakat hakikaten ben de o vakit orada bulunmuş
tum, şahsan takdir ettim. Çok çalıştı. Bilhassa 
Yozgad'ın beş altı ilçesinden Sorgun ve Çeke
rek ilçelerine olan münasebetleri dolayısiyle 
yaydığı beyannamelerde diyor ki? Ben Sorgun 
ilçesi Alice köy ündenim. Bir köylü çocuğu ola
rak 22 yaşma kadar sabanla çalıştım. 22 yaşma 
geldiğim zaman sizden aldığım ilham ile mem
lekete hizmet kaygusu ile elimdeki sabam karı
ma bıraktım okudum, ve Hukuk Hâkimi oldum, 
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Beni de aranızda, bir çiftçi mebusu olarak gör
mek istemez misiniz gibi yaptığı propagandalar 
hakikaten seçmenler üzerinde müessir olmaz de- ı 
İü . 

Arkadaşlar Kâmil Gündeş seçim muamelesi 
•bittikten tutanak tutulup netice taayyün ettikten 
sonra oraya gittikleri için tahmin ediyorum ki 
kendilerine vermiş oldukları biraz hatalı ve an
lattıkları biraz da orada şahsen kendilerinin 
görüşlerini ifade etmiş olacaktır. Çünkü bundan 
memnun olmıyanlar çoktur. Arkadaşlar, Seçim 
Kanununun tamamen ifade ettiği mâna, nizam 
ve usullere tamamen sadakatle ve hürmetle ce
reyan etmiştir. Evvelâ valinin usulsüz iş yap
tığından bahsettiler Yargıtay Baş Savcılığı işe 
el koydu, kendi muavinini gönderdi, tetkikat 
yaptırdı, verdiği karar da burada, valinin bu 
işte dahli tesiri olmadığı kararma varılmıştır. 
Bağımsız aday Niyazi Ünal becerikli olduğu 
için ve bu işlerin kanuni yollarını bildiği için 
geçen sene ekimde yapılan seçimi Yozgad tuta-
tanağmı bugün müzakere ediyoruz. Aradan se
kiz ay geçmiştir. 

Bu sekiz ay zarfında işi mualleldir diye ııııı-
alleliyete sokarak zaman kazanmak için ihdas I 
ettiği manialarla uzatarak 'bugüne kadar sürün
cemede bırakmıştır. Eğer iki sene daha uza-
saydı Meclis namına Tutanakları incelemeye 
memur edilen komisyon, yine durmıyacak bü
tün itirazları göz önünde tutarak, ait olduğu 
yerlerden icabedeni soracak ve ona göre kara 
î'inı verecekti. İnceleme Komisyonu, birçok de. I 
falar tereddüt ettiği noktaları mahallinden, ka
nuni mercilerden sormuş neticeyi komisyon 
umumi heyetine getirmiş ve umumi heyetin al- I 
mış olduğu kararı da bugün mazbatamızda ar- I 
zetmiş bulunuyoruz. I 

Arkadaşlar, seçim sandığından çıkan oyla
rın sahih veya muallel olduğunu ifade etmek I 
hak ve salâhiyeti tamamen seçim komisyonuna I 
verilmiştir. Bu nevi tutanaklar seçim kuruluna I 
bildirmekte ve seçim kurulu da tasnif neticesi I 
ni ilân etmektedir. Ufak tefek sandıklar vak- I 
tinden evvel açılmış, imzasız reyler atılmış, san I 
dik muhteviyatı seçmen adedinden fazla çıkmış I 
gibi iddialar vardır. Arkadaşlar, bu şekilde san- I 
diktan ister Fahri Akgöl, ister Niyazi Ünal le- I 
hinde olsun çıkan reyler kanuna uygun değil I 
se tamamen iptal olunmuştur. Arkadaşım yerin- I 
de gayet iyi not alarak sandık numaralarını zik- | 
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rettiler. Bunlardan 59 numaralı sandık çok dil
lenen bir sandık oldu. Bu sandıktan Niyazi 
Ünal için 927, Fahri Akgöl için 189 ve bir de 
eski valilerden Baran bağımsız adaylığını koy
muştu, 18 rey. Bunların yekûnu 1154 eder. Ar
kadaşlar, bu 59 No lı sandığın seçmen adedi 378 
dir. Bu sandıktan çıkan reylerin kabul edilme
sine imkân ve ihtimal var mıdır1? 

Yozgad seçiminin altı kazasmdaki sandık 
adetleriyle seçmeli adetleri şöyledir : 

Merkezde 59 sandık vardır. Seçmen adedi 
23092, Fahri Akgöl 3611, Niyazi Ünal 4370. 
Eğer mualleliyeti istenseydi buralarda da o yol
da emareler olmalıydı. 

Yerköy 35 sandık, seçmen adedi 12764, Fah
ri Akgöl 7239, Niyazi Ünal 4997. 

Çekerek, 42 sandık, seçmen adedi 14471, 
Fahri 22 323, Niyazi 6 700. Sorgun 53 sandık 
seçmen 17 555 Fahri, 2 417 Niyazi 4 495 Akdağ, 
70 sandık, seçmen 22 690, Fahri 6 525, Niyazi 
5 165. Çayıralan sandık 30. seçmen 14 622, Fah
ri 6 262, Niyazi 1200. (Boğazlıyan) sandık 57. 
Seçmen 19 848, Fahri 9 992, Niyazi 2 014. Bu 
arada ikinci Bağımsız eski valilerden Bekir Sa
mi Baran 87 oy almıştır. Şu halde mazbatada 
bütün seçim komisyonları 370, seçmen adedi 
123 021, Fahri 34 867, Niyazi 29 847 oy kazan
mışlardır, Tamamı 64 801 dir. Seçmen adedinin 
tamamı 123 000 demiştik, buna nazaran iştirak 
nispeti % 53 tür. 

Arkadaşlar hiçbir baskı ve hiçbir tazyik ol
madan, yeni kanunun hükümlerine tamamen 
uyularak, ittiba edilerek, nizam ve kanunlar 
dairesinde, onlara tamamen sadakat ve hürmet 
gösterilerek yapılmış olan Yozgad seçimi de 
hakikaten örnek bir seçim omuştur. (Sağdan 
gülüşmeler) Neticeyi istihsal edemedikleri için 
tabiî bir küskünlük tevlit eden hareketlerle bâ
zı mualleliyet ve saire iddiasında bulunmuş
lardır. Komisyon hepsini incelemiş ve fakat ne
ticeyi katiyen değiştirecek bir unsur bulama
mıştır. Bunun aksine muallel sayılan sandıklar 
muallel addedilmeseydi bunun içinde Fahri 
Akgöl lehine verilmiş 3 - 4 bin oy vardı ki bu 
da iptal edilmiştir. Niyazi Ünal'ın reyinin çok 
olduğu yerlerde ayni şeyi tatbik etmek gayet 
basitti, eğer ötekilerde de yapılması kolay olsa 
idi. Anlaşılıyor ki her rey dirhem dirhem tar
tılmış, hakkı verilmiş, seçim neticesi taayyün 

— 107 — 



B : 99 2 .6 
etmiş, rakamlar değişmemiştir ve o şekilde ifa
de edilmiştir. 

Başsavcılığın verdiği rakamla arkadaşımı
zın okuduğu rakamlar arasında bir yanlışlık oldu
ğunu zannediyorum. Başsavcılığın verdiği ra
kamda mualleliyet addedilirken iptal olunan 
rey Niyazi Ünal lehine verilmiş olsa idi bile 
netice yine Fahri 'nin aldığı reyden noksan 
olurdu. 

Arkadaşlar siyasi bir parti olarak iştirak 
edilmiş olsa idi bunu müdafaa etmek daha baş
ka olur. Fakat şahsan bağımsız olarak iştirak 
eden bir zat neticeyi istihsal edememiş olsa da
hi bu kadar rey alması dahi kendisi için bir 
muvaffakiyet ve mazhariyet, olması lâzımdır. 
Netice aleyhine çıktı ise bunu kaderine bağla
ması lâzımdır. 

Seçim kanuni olmuştur ve yerinde cereyan 
etmiştir, emniyetli ve dürüst geçmiştir. Bun
dan sonraki seçimler de aynı dürüstlük ve em
niyet havası içinde cereyan edecektir. 

Onun için Tutanakları İnceleme Komisyo
nunun tetkikatı tamamen yerindedir. Yapmış 
olduğu bu dürüst tetkikatma güvenerek maz
batasının kabulünü rica etmekteyiz. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım: ben Tutanakları İnceleme Komisyonu 
adına sözcünün konuşmasını çok isterdim. Hâdi
seler şu şekilde cereyan etti, bu şekilde cereyan 
etti bunları bir tarafa koyarsak, bunda asıl hu
kuki meseleler mcvzuubahistir. 

1. Evvelemirde seçim kurullarının Seçim 
Kanununa göre bir mazbatayı muallel diye tas
nif harici yapabilir mi?. Bunun cevaplanması lâ
zımdım, 

İkincisi, bundan sonra konuşan arkadaşlarım 
hep Seçim komisyonlarının usulüne tevfikan tan
zim ettikleri mazbataların Seçim kurulları tara
fından muallel diye tasnif harici tutulamıyacağı 
yolunda mütalâada, bulunduklarını sanıyorum. 

Eğer yanılmıyorsam bu şekilde mütalâa beyan 
ettikten sonra benimle onlar arasında çarpışan 
bir fikir ayrılığımız yoktur. Ben, diyorum ki, 42 
sandık muallel diye kabul edilmemiş, 3 sandık ta 
Akdağmadeni'nden kabul edilmemiş, bunların res
mî neticeye ilâve edersek Niyazi Ünal'ın kazan-1 
dığını görürüz. Bunun için de elimizdeki mevcut,; 
müşteki namına konuşuyorum, elimizdeki mev-1 
cut tutanaklar musaddaktır. Yüksek Başkanlığa i 
sunulmuştur. Dilekçeye bağlıdır. Başsavcılık tali- \ 
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kikatmdan bahsettim. Ben rakamlarda katiyeti 
hata etmediğimi sanıyorum. Bir dakikanızı alı
yorum, o rakamları tckarar okuyayım. Bunlarda 
bir hata varsa notere veya bu kararı imza eden 
zata aittiı*. 

Yozgad merkez kazasında 24, Sorgun 'da 18 ve 
Akdağ Madeninde 3 büroya ait oy tasnif tutanak
larının reddedilmesi neticesinde müştekinin ce
man (10 113) ve C. H. P. si adayının (4 509) 
kabul edilmiyen oyları kabul edilen oylar yekû
nuna ilâve edilecek olsa netice itibariyle Niyazi'
nin Fahriden 584 fazla oy alması lâzımgeleceği 
neticesine varılmakta ise de,, şu hale göre bu be
nim yaptığım tahkikat neticesi de Niyazi Ünal'
ın Fahri Akgül'den fazla rey aldığını göstermek
tedir; Başsavcılık da ayni surette. Valiliğin ha
zırlama Komisyonuna verdiği cevap ve bu ceva
bı içerisine alan bu rapor münderecatı da benim 
görüşlerimi teyit etmektedir. Ancak raporda 4 -
5 sandık hesaba katılmadığı için Fahri Akgöl ar
kadaşımız Niyazi Ünal'dan fazla rey almış gibi 
görünüyor. Sayın Müfettiş bütün ilçeleri ilgilen
diren rakamlardan bahsettiler. O rakamlar ben
de de var. Ben Yüksek Meclise şunu arzettim ı 

Her şeye rağmen seçim neticelenmiş, Niyazi 
Ünal fazla rey almış. Bunu önlemek için ancak 
ve ancak, burası şayanı şükrandır, üç kurula mü
essir olunmuş ve 45 sandık muallel diye tasnif 
harici tutulmuştur. Bütün kurullar yukardan ge
len emirleri aynen tatbik etselerdi bugün Kâmil 
Gündeş bu kürsüden konuşamazdı. Kayseri'de 
bâzı kurullar gelen emirleri tatbik ettiler. Fakat 
bazıları hak ve kanundan ayrılmadıkları için ben 
ve benini gibi birkaç arkadaş bugün muhalefet 
safında yer almış bulunuyoruz. Onun için falan 
kazada yapmadık, bu hüsnüniyetimize delâlet 
eder, falan yerde yapıldı, bu muallel olduğu için 
yapıldı gibi bir iddia benim iddiamı cerheder 
mahiyette değildir. 

Binaenaleyh bu raporun tekrar komisyona ia
desini ve benim görüşümle valilikten gelen cevap
ların karşılaştırılmasını ve hak ne ise o şekilde 
raporun Yüksek Meclise gelmesini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlar, eğer bu rapor sekiz ay son
ra Yüksek Meclis huzuruna gelmişse bunda 
müştekinin asla günahı yoktur. Müşteki bütün 
delillerini seçimden iki gün sonra Yüksek Baş
kanlığa sunduğu dilekçesine bağlamış vermiş 
bulunuyor ve bütün iddialarını da yine bürola
rın eline verdiği musaddak suretlerle ispata kal-

- m-
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kıyor. Binaenaleyh müşteki 'bunu sekiz ay uzat
tı, diye müştekiye 'bir kabahat bulmak bence 
yerinde olmasa gerektir. Bunun neden geç kal
dığını başka âmillere ve başka görüşlere ham
letmek daha yerinde olsa gerektir. Bu gecik
menin sebeplerini siz de ben de çok iyi anladık. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — 
Efendim, arkadaşımızın merak ettikleri nokta
lara cevap arzediyorum. 

Seçim kurulları, seçim komisyonlarının ver
dikleri kararları, ve tutanakları iptal edemez. 
İptal edilmiş olanlar sandıkların, tasnif sonun
da gönderilmiş olan. tutanaklarla sabittir. Bu 
tutanaklar İnceleme Komisyonunda mevcut
tur. 

Arkadaşım 'bir noter senedinden, bunun ki
min ve ne şekilde tanzim edilmiş 'bir senettir 
bilmiyorum, bunu okudular bu noter senedinin 
müstakil adayın şahsi iğbirariyle yazılmış ol
duğu ve bunu Hükümetin adlî makaraların ve 
başsavcılığın tahkikatına tercih etmeye kalkış
mıştır. Bizim güvendiğimiz ve istinat ettiğimiz 
en son merciler bunlardır. Bunu arzetmek is
terini. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben diyo
rum ki; !bugün elimdeki vesika, savcılık tah
kikatının noterce musaddak hir suretidir. Yok
sa falan şahsın falan şahsa noter vasi t asiyi e 
tebliğ ettirdiği bir şikâyetname değildir. 

Müsaade ederseniz 'burada mühim bir mese
le vardır. Ben müştekinin bana veyahut 'başka
sına verdiği şikâyetnamesinden bahsetmedim. 
Bütün konuşmamın mihrakını bu resmî vesika 
teşkil eder ve bu vesikayı okudum. Yüksek Baş
kanlığa bu vesikayı sunuyorum. Divan kâtip
leri vasıtasiyle bu vesikanın okuduğum yerin 
veyahut tamamının okutulmasını rica edece
ğim. O zaman hak ve hakikat meydana çıkar. 

BAŞKAN — Bu vesikanın hir aynı komis
yonda var mıdır? 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU ADINA TEZER TAŞKIRAN (Kars) — 
Vardır. 

BAŞKAN — O halde okumaya mahal yok
tur. Şimdi Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim sebeplerden ötürü bir da

ha incelenme yapılmak üzere raporun komisyo-
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na iadesine karar verilmesini talep ve fceklii 
ederim. 

Kayseri ^Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arzediyo
rum : Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Vesikama 
müsaade ediniz, belki bir gün lâzım olur. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum : 
Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul et-
•miyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Fahri Akgöl'üıı seçim 
tutanağını Yüksek oyunuza arzediyorum : Bu 
tutanağı kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Fahri Akgöl'ün seçim tutanağı kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Gündemde ikinci defa görüşü
lecek işler vardır. Müsaade ederseniz bu ikinci 
defa görüşülecek işleri sonraya bırakalım, daim 
evvel birinci müzakeresi yapılacak olan işlere 
geçelim. (Muvafık sesleri) 

O halde İller Kanunu tasarısının komisyona 
gönderilmiş maddeleri komisyondan gelmiş ev
velâ onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamutayın 1 . VI . 1949 tarihli birleşiminde 

alınan karar gereğince komisyonumuzca tekrar 
görüşülüp metinleri yeniden çoklukla tesbit 
edilen 8, lf>, 30 ve 31 nci maddeler ile geçici 
dördüncü madde Yüksek Kamutaya arzedilmek 
üzere ilgili önergelerle birlikte saygı ile sunu
lur. 

İçişleri K. Başkanı 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 

SEKİZİNCİ MADDE — Yetiştirme ve ikmal 
kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz 
Genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilâ
tı içinde birden fazla istihdam yerleri bıjhv 
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han meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dâhil 
görevlerden: 

A) İl idare .şube başkanı sıfatını hak olan
larla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin 
ve mallarının tahakkuk, tahsil ödeme ve ida
resiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube 
şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasip
le riyle, lise orta okul müdür ve öğretmenleri, 
hastaneleri mütehassıs hekimleri, bakanlıklar 
veya. tüzel kişiliğin haiz Oenel müdürlükler 
tarafından tâyin edilirler. 

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar 
Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz Oenel mü
dürlükler tarafından valilik emrine tâyin edi
len yerleri tesbit olunur. 

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün me
murların lüzumu halinde il içinde nakil ve 
tahvilleri mensup olduğu il idare şube Başkan
larının inhası üzerine valiler tarafından icra 
edilmekle beraber mensup oldukları Bakan
lıklar veya (îenel müdürlüklere sebepleriyle 
bildirilir. 

Yukarda A, B fıkraları dışında kalan il mer
kez teşkilâtına bağlı memurlar ilgili idare şube 
başkanının inhası ile valiler tarafından tâyin; 
nakil ve tahvil olunurlar. 

Tâyin, nakil ve tahviller için gereken yolluk 
ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık 
veya Oenel müdürlüklerce valiler emrine gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyon 
var mı? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - - Muhterem 
arkadaşlar, bu maddenin müzakeresi sırasında 
öğretmenlerin vilâyetin bünyesindeki hususi 
durumuna temas etmiştim. Öğretmenlerin tâyin 
ve tahvillerinde hususi şartların nazarı itibare 
alınmasının zaruri olduğuna işaret etmiştim. 
Arkadaşlarımızla birlikte bir önerge takdim et
miş, Kamutay da önergemizi kabul ile komis
yona vermişti. 

Komisyonun, önergemizi maddenin metnine 
almamak hususundaki noktai nazarını doğru 
bulmuyorum. 

Üzerlerinde hassasiyetle durduğumuz valile
rimize vereceğimiz yetkiyle, bizim teklifimizin. 
haddizatında bir ilgisi yoktur. Valiler öğret
menlerin tahvil ve tâyinlerinde nihai kararı ve
rirken, öğretmenlere ait meselelerin valilere ka
dar intikali safhasında valileri müşkül duruma 

sokmıyacak tedbirlerin alınması husıısıında-
dır. Bizim temennimiz şudur: Diyoruz ki, vali
ler öğretmenlerin tâyin ve tahvilini dairesi âmi
rinin inhasiyle yapacaktır ve bu inha kanuni 
bir şarttır. Bu olmadan vali yapamıyaeaktır. 

Bizim bütün temennimiz, bu inha safhasının 
kanuni ve müstakar şartlarla bağlı bulunması
dır. lîunun, görüyorsunuz ki, valinin salâhiyet-
teriyle bir ilgisi yoktur. Bizim temennimiz ve 
Millî Eğitim Komisyonunun teklifinde olduğu 
•gibi, inhanın Millî Eğitim Müdürünün başkan
lığında bir komisyon marifetiyle yapılmasıdır. 
Böyle yapılmaması emin olunuz ki. birçok hal
lerde valileri müşkül durumda bırakacak, bü
yük bir kütlenin kendisine aksettireceği şikâ
yetlerin karşısında müşkülâta duçar edeeeklir. 
Büyük bir kütlenin mukadderatına, hayatına 
müessir olacak bir mevzuu tamamen Millî Eği
tim müdürlerinin takdirinden çıkarak muayyen 
bir nizama bağlanmasına müsaade buyurun. Bu 
r.uretle hakikaten iyi, faydalı bir iş yapmış olur
sunuz. Önergemizin tekrar oya konulmasını ri
ca edeceğim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; Ko
misyon, teklif ve izahımız üzerine maddeyi ge
ri aldı, tadil edip getireceğim dedi. Tadil en 
getirdiği kanun eski maddenin şöylece biraz 
düğmesini değiştirmesinden ibarettir. Elbise 
gene aynen kalmıştır. Anlamıyorum komisyon 
bu noktai nazarında niçin ısrar ediyor. Millî 
Eğitim Komisyonunun da mütalâasını sordu
lar. Millî Eğitim Komisyonu İçişleri Bakanlı
ğının da mümessilleri huzurunda bu maddede 
öğretmenlerin tâyin ve tahvilleri işinde şöyle
ce bir karar verdi ve mütalâasını bildirdi. Onu 
aynen okuyorum: Yukardaki hükümden sonra, 
«İlkokul öğretmenlerinin istihdam yerlerinin 
tesbiti, nakil ve tahvilleri bakanlıkça tanzim 
olunacak yönetmelik uyarınca Millî Eğitim mü
dürleri başkanlığında kurulacak komisyon ta
rafından kararlaştırılır ve valinin tasdiki ile 
yapılır.» 

İçişleri Komisyonu hemen hemen birçok 
komisyonların noktai nazarlarını şöylece bir 
okumuş gibi geliyor bendenize. Millî Eğitim. 
Komisyonu bu meseleyi böyle tesbit ederken 
hakikaten bir taraftan valinin otoritesinin 
ve salâhiyetinin lüzum ve zaruretini düşündü 
ve bir taraftan da bugüne kadar vilâyetlerde 
Maarif sahasında gerek muallimler, gerek ma-
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arif müdürleri ve gerek valiler gibi yönlerden 
geçirmiş olduğu safhaları göz önüne alarak 
böyle karara vardı; Millî Eğitim Komisyonu. 
nihayet geçen gün içişleri Komisyonu Sözcüsü 
ve komisyon maddenin tadili hususunda teklif
te bulundu. Aldı, götürdü. Evvelce komisyon, 
Millî Eğitim Komisyonunun noktai nazarını 
katiyet gözetmediği gibi yeni tadil işinde de ko
misyon Meclis müzakeratını hemen hemen na
zarı dikkate almamışlardır. 

Sayın arkadaşlar; işin derin tehlikelerine 
girmeyi zait görürüm. Bendeniz içinde yaşadı
ğım bir teerübeyi size arzedeyim. Vilâyetin bi
rinde, bir tarihte Maarif müfettişi idim. Vali 
bütçe darlığı dolayısiyle bendeniz ile maarif 
müdürünü huzuruna çağırıyor, benim param 
yok, bu parasızlık içerisinde bu vilâyetten 70 -
80 öğretmen ile birkaç maarif müfettişini çıka
racağım, siz de buna muvafakat edin, diyor. 
Cevap veriyoruz, diyoruz ki ; bu tasarrufu baş
ka yerlerden yapsanız. 

Havır diyor. Maariften yapacağım. 70 - 80 
muallimi buradan çıkarmak lâzımdır, biz teh-
likevi görüyoruz tedbir alıyoruz, matbuata ak-
sedivor. Matbuat yükleniyor; işin akibetini 
söylemeye değmez. 

Geçen de arz ettim; sayın arkadaşlar, eğer 
idare âmirleri, valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdürleri Maarif müdürleri eiddî şekilde işi 
tutsavdı 25 senede bu milletin hiç. olmazsa yüz
de 85, 90 nı okur yazar olurdu. 

Şimdi bir misal daha arzedeyim. Maraş Vi
lâyetinin Pazarcık diye bir kazası var. Bu ka
zanın da 96 köyü vardır. Bu 96 köyün döî'dün-
de mektep var 92 sinde yoktur. Bu noktayı bir 
müddet evvel Millî Ee-itim Bakanına arz etmiş
tim. îstatistiki getirdiler, tetkik ettiler. Bu iş
te, niçin, neden idare âmirleri, valiler ve kay
makamlar maarif islerine, milletin okuma yaz
masına dikkat etmediler ve sistemli, hareket 
ederek netieevi istihsal yolunda hareket etme
melerdir ^Kanaatimce birçok sebepler yanın
da birçok öğretmen tâvîn ve tahsillerinde plan
sızlık ve keyfilik de hâkim olduğundan. 

Simdi biz diyoruz ki, valiye salâhiyet vere
lim, fakat, şu neticeleri, bu arzettiğim misallerde-
ki neticeleri bir kere daha bu millet ve bu mem
leket görmesin diye vilâyette bir heyet kurulsun, 
bu heyet vilâyete verilen ilk ve ortaokul öğret
menlerinin nerelere tâyin edileceği, nerelerde 
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ihtiyaç olduğu ve nasıl tahvil edileceğini sebep
leriyle düşünsün valiye arzetsin ve vali tasdik 
etsin diyorum. Bunda valinin otoritesini ihlâl 

I edecek ne var ki, Komisyon bunda ısrar ediyor. 
Kaldı ki, arkadaşlar; evvelce de arzettiğim 

gibi biz merkeziyetten uzaklaşıp mahallî hizmet-
| leri mahalline gördürmek esasına doğru gider

ken, mahallî otoriteleri biraz daha fazla çalış
tırmak esasına giderken tutup da bütün Dev
letin otoritesini bir tek kişinin başına yığıp 
onun başına bütün işleri toplayıp iş yürüsün de
mek gibi bir sakat fikre taraftar değiliz. Me-

| sele şudur : Muallimlerin tâyin ve tahvil işle
rini bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı yapı
yordu. Merkezde vilâyetin ihtiyacı yakından 
göremediklerinden mahalline bırakalım, bu işi 

ı mahalli yapsın. Vali ve valinin maiyetindeki 
şube müdürü görsün dedik. Demokrasinin ica
bı olarak mahallin ihtiyaçlarına teşekküllerine 

i yer vermek valinin otoritesi meselesiyle kati
yen alâkadar değildir. Bu zarureti göz önünde 

i tutmak lâzımdır. Diğer taraftan bir Devlette 
aynı meslekte çalışanların bir kısmı başka ka
nuna ve talimatnameye tâbi tutulsun bir kısmı 
da başka kanuna. Bu olmaz. Neden, arzede
yim : Lise ve ortamektep öğretmenleri Millî 

j Eğitim Bakanlığında genel müdürler toplantı-
| sında bir kararname ile tâyin edilirler. Bakan 

tasdik eder, ondan sonra tevzi ve tatbik edilir. 
Orta A'e lise öğretmenleri, müdiran encümeninin 
kararı ile yerli yerine tevzi ve tâyin edilirken; 
ilkokul öğretmenlerinin ve şimdiki ihtiyaca göre 
ona mümasil ortamektep muallimlerinin doğru
dan doğruya valinin, şahsına verilmesi, aynı 
meslek adamlarının iki türlü hükme, kanuna tâ
bi tutulmasını icabettirir. Bu hususta misalleri 
ve izahatı uzatmak istemem. Ama vicdanınıza 
ve yüksek şuurunuza arzediyorum ki; vilâyet
lerin maarif işlerinin sağlam gitmesi için, vilâ
yetteki maarif müdürünün başkanlığında kuru
lacak komisyonda; verilecek, tahvil edilecek 
muallimlerin tesbit, ondan sonra valinin tasdiki 
ile tatbik edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde ar
kadaşlar ; şahısların hukuki vaziyetleri pek sağ
lam esasa bağlanmamış olur. Çeşitli sebeplerden 
dolayı birçok valilerin birçok vatandaşları, bir
çok meslek arkadaşlarım, öğretmenleri mutaza-
rır etmiyeceklerini bana ne ile temin edebilirler? 
Şu ve bu tesirlerle öğretmenleri tek başlarına 

I tâyin ve tahvil ettikleri zaman onları şu ve bu 
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şekilde mutazarrır ve dilgir etmiyeceklerini ne 
ile temin edersiniz? 

Sonra yine arkadaşımın söyledikleri gibi bir 
vilâyette beş yüz, altı yüz öğretmenin tahvil ve 
tâyinini bizzat valiye yüklemek hakikaten vali
ye, sen bütün işlerini bırak bu işle uğraş demek
tir. Bunun altından vali de kalkamaz arkadaş
lar. 

Teklifim hem valinin hem öğretmenin lehi
nedir ve hem de vilâyette maarifin inkişafının 
lehimledir. 

Yüksek vicdanlarınızla bu teklifimi kabul bu
yurmanızı bilhassa rica ederim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOGAN (Kars) — Müsaade buyurur mu
sunuz ? 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, Emin Soysal 
arkadaşım fazla telâş ediyor, kanaatindeyim 
Haddizatında maksatları hâsıldır. Eldeki tasa
rıdaki matbu onuncu madde bunu temin etmek
tedir. Orada bu maddenin (A) fıkrasında di 
yor ki; «valiler, ilin genel idaresinden her ba
kana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, ba
kanlıklarına ait işleri için valilere re'seıı emir 
ve talimat verirler...» Maarif Bakanı, yahut di
ğer bir bakan meselâ Sağlık Bakanı valilere 
bakanlığını ilgilendiren işlerin ne suretle ya • 
pılaeağına dair, talimat verecek. Bilfarz Maa
rif Vekili öğretmenlerin tahvil ve tâyinlerini şu I 
şekilde ya}) derse, vali bunu tatbik etmeye 
mecburdur. Vilâyetteki maarife bağlı memur
lar iyin o muamele tatbik olunur. 

Geriye şu kalıyor, verilen takrirler içeri
sinde. Sadi Irmak arkadaşımızın verdiği bir 
takrir vardır ki ; bu bakanlıklar ve genel mü-
dürlüklerce belirtilmiş esasları gösterir tüzük 
ve yönetmeliklere göre, inha edilir ve t fiyi a olu
nur, denilecekti .- Komisyon ekseriyeti buna ihti
yaç. görmedi. 9 ucu maddenin (A) bendi bu 
maksadı temine kifayet eder diye söylendi. 
Heyeti Celile tekrarını burada da arzu ederse 
bunu tekrar koyabiliriz. Fakat Komisyonun 
ekseriyeti buna hacet görmemiştir. Ben şahsan 
bunu tekrar etmeye taraftarını. 

Diğer taraftan geçen müzakeremizde lise ve 
o derecedeki okullar denmiştir. Ortaokullar 
(B) fıkrasına bırakılmıştır. Buna ait de bir tak- ! 
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I rir olmadığı için Komisyonumuz da buna yanaş

madı. Bu hususta mütalebede bulunmak Millî 
Eğitim Komisyonunun yetkisi dâhilinde olduğu 
gibi, Sayın Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın 
da mütalâalarını dinleriz. Komisyon maarife 
ait •memurların hangilerinin (A) fıkrasına, han
gilerinin (B) fıkrasına gireceği hakkında bir 
ısrar sahibi değildir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bir sual 
soracağım. İlgililer yapılan tahvilleri 9 ucu 
maddeye istinat ederek idari kaza mercilerinde 
takip edebilirler mi.' 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKJF 
EYİDOĞAN (Devamla) — İdari kaza mercile
rinde takip edebilirler ve Bakanlıkça mütekad-
dem olarak verilmiş talimat hilâfına yapılan tâ
yini de iptal ettirebilirler. Bu yönden müte
vellit haksız fiil tazminatı da alabilirler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
IfUOÖLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, vi
lâyetler emrine verilen memurların en büyük 
kısmını, en geniş teşkilât olmak itibariyle bi
zim öğretmenlerimiz teşkil eder. Bundan dolayı 
öğretmenlerin sureli tâyini hakkında gerek 
Millî Eğitim Komisyonunda ve gerekse diğer 
ilgili komisyonlarda uzun boylu müzakereler ol
muştur. Kanun, bu şekliyle öğretmenlerimizin 
'bizim tesbit edeceğimiz esaslara göre tâyin edil
mesine müsaittir. Çünkü, Millî Eğitim Bakam 
valiye her zaman 'bu hususta emir vermek yet
kisini haizdir. Binaenaleyh, şu şartlar dâhilin
de hocalar tâyin edeceksin, dediğimiz zaman 
vali, 'hocaları o şartlar dâhilinde tâyin edecek
tir. Bu madde hükmü iktizasından olarak ba
kanlıklar bu memurların sureti tâyini hakkın
da talimatnameler hazırlamak yetkisini de ha
izdirler. Bizim teşkilâtımız çok geniş olduğun
dan bu hususta şimdiden bir talimatname ha-

j zırlamış bulunuyoruz. Bu talimatnamede hoca
ların nasıl tâyin ve nakledilecekleri tâyin ve 

I teshit edilmiştir. Valiler bu talimatnamenin 
tatbikıııa memur edilecektir. Binaenaleyh kanu
nun bu şekliyle tatbikından bendeniz, salâhi
yet bakımından, bir endişe duymuyorum. 

Arkadaşlarımız tâyinlerin bir komisyon ta
rafından hazırlanmasını istiyorlar. Bizim ha
zırladığımız talimatnamede bu komisyon Nar
dır. Bu komisyonu biz kuracağız ve bu tâyinleri 
'bu komisyondan geçireceğiz. Kanunda da bu-

, na mâni hiçbir şey yoktur. Esasen tereddüdü 
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mucip olmasın diye ben de muvafakat ettim, bu 
genel müdürlükler ve bakanlıklarca tesbit edi
lecek esaslara göre tayin edilir» densin maddede, 
dedik. Emrederseniz ve maddeye öyle bir tav
zih ilâve edilirse mucibi tereddüt bir şey kal
maz. 

Ortaokul hocalarının tâyini meselesine ge
lince, bu mesele şöyle düşünülmüştür: Ortaokul
larımız artmaktadır. Her vilâyette üç tane, beş 
tane ortaokul bulunmaktadır, daha da artacak
tır, Binaenaleyh ortaokul öğretmenlerinin Ba
kanlıkça şahıs şahıs tanınması ve her ortaokulda 
hocalar arasında ahenk ve insicamın merkez
den yapılacak değişikliklerle temini güç görül
müştür. Bu sebeple, ortaokul hocalarının tâyini 
de valiler tarafından yapılsın, biz o vilâyete 
verilecek olanları toptan verelim, dedik. Ama 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. I 
(Yoklamaya başlandı) 

BAŞKAN — Çokluğumuz olmuştur, müzake
reye başlıyoruz. | 

BAŞKAN — Söz, Esat Altan'mdır. | 
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlar; tasarının 8 nci maddesinin (A) fık
rası lise ve o derecedeki okulların müdür ve öğ
retmenlerinin tâyin ve nakillerinin merkezden 
yapılacağını ifade etmektedir. Ortaokul ve bu 
derecedeki okulların öğretmen ve müdürlerinin 
il dâhilinde nakilleri ise (B) fıkrası gereğince 
vilâyetlere bırakılmıştır lise ve ortaokul öğ
retmenlerinin bu şekilde biribirinden ayrılması, 
yani nakil ve tahvil işleri bakımından biribirin
den ayrılması şu sebeplerden dolayı maslahata 
uygun düşmemektedir: 

Bizde lise ve ortaokul birbirinden tamamen 
ayrılmış ayrı ayrı müesseseler halinde taayyün 
etmiş değildir. Bugün öyle liselerimiz vardır ki, 
o liseler içinde lise sınıfları ile beraber ortaokul | 
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I arkadaşlar aksinde fayda görürlerse biz orta

okul hocalarını merkezden tâyin etmeye devam 
edebiliriz. Bu bizim için büyük bir külfet teşkil 
etmez. 

I Hulâsa bu noktada müşkülât arzeden bir hu
sus değildir. Bir tanesi küçük bir tavzihle halle
dilir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısına 
ikinci defa oya konulusunda, (241) oy verilmiş
tir. . Muamele tamamdır, tasarının kanunluğu 
(241) oyla kabul edilmiştir. 

Dinlenilmek için oturuma 15 dakika ara ve
riyorum. 

I Kapanma saati : 17 

I sınıfları da mevcuttur. Ve yine öğretmenlerin 
vasıfları ve yetişme şartları bakımından lise öğ
retmeni ile ortaokul öğretmeni arasında bir te-

I dahül mevcuttur. Ortaokullar öğretmenlerinin 
| bir kısmı yetişme tarzları itibariyle liselerde 

öğretmenlik yapmak vasıflarını haizdirler. Bi
naenaleyh kadroların müsait olmaması dolayı -
siyle liseye tâyin edilemeyip de ortaokullara tâ
yin edilen bir öğretmen aynı vasıfta olan arka
daşından nakil bakımından ayrı bir muamele
ye tâbi tutulmuş olacaktır. Bu ise tatbikatta 
elbette birtakım mahzurlar tevlit edebilir. O 
itibarla lise öğretmenleri ve müdürleriı nakil 
ve tahvil noktai nazarından hangi muameleye 
tâbi tutulurlarsa, ortaokullarda vazife gören 
öğretmenlerin de ayni muameleye tâbi tutulma
sında mantıkî bir zaruret mevcuttur. 

Tatbikat da bize şunu gösteriyor k i ; bugün 
bir ortaokul öğretmeni ortaokulda vazife gör
düğü gibi, aynı zamanda lisede de ders alabil-

I mektedir ve keza bir vilâyet dâhilinde müsta-

• ^ > 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,27 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Cenap Aksu (Kocaeli) 
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'di ortaokullar mevcut olduğu gibi liseye bağlı 
olan ortaokullar da vardır. Ohalde liseye bağlı 
ortaokulun öğretmenini merkez tâyin edecek 
nakil ve tahvilinde valinin bir hakkı bulunmı-
yacak ama, aynı vilâyet dahilinde, hattâ aynı 
şehirde bulunan diğer ortaokul öğretmenlerinin 
vilâyet tarafından tahvil ve nakilleri yapılabi
lecekti!*. 

Bu, haddizatında arada lüzumsuz bir ayrılık 
tevlit edecektir. 

Sonra gelelim ilkokul öğretmenlerinin nakil 
ve tahvilleri işine: Yüksek Heyetinizce malûm
dur ki, bir vilâyet dâhilinde gerek kemmiyet, 
gerek keyfiyet bakımından en çok önemi olan 
kütle öğretmenlerdir. Çünkü adedleri fazladır 
vo kezalik keyfiyet bakımından vilâyet dâhi
linde millî eğitim işlerine nefislerini vakfetme
leri bakımından nazarı dikkate alınacak bir 
varlıktırlar. 

îlkokul öğretmenlerinin nakil ve tahvilleri 
bir komisyon marifetiyle yapılır ve valinin tas
dikiyle tatbik edilirse netice itibariyle valilerin 
otoritesini tenkis değil, bilâkis onların mânevi 
otoritelerini daha çok takviye etmiş oluruz. 
Bir öğretmen gerek sıhhi bakımdan gerek va
zife icapları ve ailevi durumu bakımından bir 
yerden diğer bir yere tahvil edildiği zaman 
bilmelidir ki, hattâ diğer öğretmenler de bil
melidir ki bu nakil ve tahvil keyfiyeti tam ye
rindedir. Yalnız valinin veyahut maarif Mü
dürünün inhası ile yapılmış bir şey değildir, 
bir komisyondan çıkmıştır. Bu komisyonda öğ
retim ailesine mensup insanlar da vardır. Bi
naenaleyh böyle bir nakil öğretmenlerin üze
rinde itimat doğurur ve birtakım lüzumsuz iti
razlara, dedikodulara set çeker. O bakımdan da 
arzediyorum ki ilkokul öğretmenlerinin nakil 
ve tahvilleri yine Millî Eğitim Bakanının tes-
bit edeceği esaslar dahilinde bir komisyon ma
rifetiyle yapılmalı ve valilerin tasdiki ile de 
icra edilmelidir. 

Birinci mâruzâtımın kabulü için Yüksek 
Heyetinize bir teklif arzediyorum. Zannederim-
ki İçişleri Komisyonu da bu teklifte bizimle be
raberdir, mutabıktır. 

ÎÇÎŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYİDOĞAN (Kars) — Millî Eğitim Komisyo
nunun ve Millî Eğitim Bakanının verdiği iza
hata göre şöyle bir tadil yapılırsa «lise, orta 
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ve o derecedeki okul müt'ür ve öğretmenleri» 
denirse mesele hal olunur. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Mil
lî Eğitim Komisyonunu tatmin eder. Kabul edi
yoruz. Bu şekilde tashih yapıldığı takdirde me
sele kalmaz. 

BAŞKAN — Esat Altan önergeyi geri alı
yor mu? 

ESAT ALTAN (Balıkesir) — Aynıdır. 
BAŞKAN — Aynı ise ayrıca oya koymıya-

cağım. 
ÎÇÎŞLERÎ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYlDOĞAN 

(Kars) —• 9 ncu maddenin A bendinde Bakan
ların ve bu meyanda Millî Eğitim Bakanının 
valilere kendi işleri hakkında re'sen talimat 
vermek yetkisi vardır. Ve vali bu talimatna
meyi infaz ile mükelleftir. Böyle bir talimatna
me ile öğretmenlerin hangi mevsimde nakilleri 
yapılacağı, nakle ait istekleri, nasıl sıraya ko
nulacağı, ortaokul çağında çocukları olanların 
durumu yahut karı koca durumundan dolayı 
ne gibi meşru sebeplere istinat eder, bunları 
talimatnamede tesbit edecektir. Ve hangi heyet
lerce muamelâtı evveliyenin yapılacağını tâyin 
etmek Maarif Vekâletinin elindedir. Vali bunu 
infaz ile mükelleftir. 

(Kâfi kâfi, reye sesleri) 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ortaokul mü

dür ve öğretmenleri meselesinde komisyonun 
muvafakatine teşekkür ederim. Ancak ilkokul 
öğretmenlerinin tâyin ve nakil işi Millî Eğitim 
Bakanlığının yapacağı bir talimatnameye göre 
olacağını söyliyorlar. Bendeniz bu noktada işi 
pek sağlama bağlanmış görmüyorum. Bir defa 
kanun çıkmamıştır, halbuki, Millî Eğitim Ba
kanı talimatnameyi hazırladık diyor. Bu ayrı 
bir mesele. 

Sonra aziz arkadaşlarını, bu işin içinde eni
ne, boyuna, derinliğine, yüksekliğine çalıştırıl
mış bir arkadaşınız olmak sıfatiyle arzediyo
rum ki; talimatname yapacağız diyorlar, biz öy
le kanunlar çıkarmışızdır k i ; o kanunların ta
limatnameleri aradan 3 - 4 sene geçtiği halde 
henüz yapılmış değildir. Biliyoruz, geçenlerde 
izah ettim. 

2. Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı ta
limatnameler ve hattâ müfredat programlarının 
vilâyetlerde ne dereceye kadar tatbik edilip 
edilmediği cayi şüphedir. Bir misal arzedeyim: 

1934 senesinde Ankara Valisi emir veriyor, 
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mekteplerde müfredat programının falan mad
desini şu şekilde tatbik edeceksiniz. Çocuklar 
sokaklarda gezmiyecekler ve jimnastik dersleri
ni kendi dershanelerinde yapacaklardır. Mü
fettiş sıfatiyle ben bunu tetkik ettim. Millî Eği
tim Bakanlığı buradadır. Vali bu emri veri
yor, mektepler de bunu tatbik ediyor. Böyle 
birçok misal arzedebilirim. Bu tedrisat ve eği
tim işleri o kadar mühimdir ki ; bunu sağlam 
bir esasa bağlamak mecburiyetindeyiz. 

Arzettiğim gibi 1934 senesinde Millî Eğitim 
Bakanlığının müfredat programının aksine 
emir tatbik edildiğini • bizzat müşahede ettim 
ve bunun hakkında da bir rapor vermiş arkada
şınız bulunuyorum. Bunlar çok nazik meseleler
dir. Onun için talimatnameye bırakmıya ben
deniz taraftar değilim, ilkokul öğretmenlerinin 
öğrenime ait işler hakkında Esat Altan arka
daşımız ve diğer arkadaşlarımızın buyurdukları 
gibi valinin bir otoritesi yoktur. Komisyon tâ
birini koyarsak sağlam esasa raptetmiş oluruz. 
Mesele tedrisatın bitaraf olması öğretmenin 
şahsi düşüncelerinden uzak olarak istihdam edil
mesidir. Tâyin ve tahviller keyfî olursa çocuğu 
yetiştirme bakımından mahzurludur. Birçok 
partilerin yerleştiği bu memlekette bu öğret
menleri bitaraf olarak çalıştırmak mecburiye
tindeyiz. En doğru ve dürüst adaletli muamele 
karşısında istihdam esasına bağlamalıyız ki, 
içinde huzur olsun, memleket çocuklarını hu
zurla yetiştirsin. Bir şey anlatayım, General 
Veygant İkinci Cihan Harbinde Fransız mağ
lubiyetinden yazdığı bir eserinde diyor k i : Fran
sa'nın çöküntüsü ilkokul öğretmenleriyle, ilk-
tedrisat müfettişlerinin elindedir. Bu mesele 
memleketin istikbaliyle ilgilidir. 

Di. SADİ IRMAK (Konya) — Efendim, va
lilerin prensip itibariyle vilâyet dâhilinde her sı
nıf memur ve vazifeliler üzerinde otoriteye sa
hip olmasına taraftarım. Bu itibarla bu kanunun 
prensiplerini terviç edenlerdenim. Yalnız böyle 
ağır bir vazifeyi kendilerine yüklerken kabil ol
duğu kadar da kendilerine yardımcı olacak hu
susları esirgememekliğimiz icabeder. Vilâyette va
liyi zaman zaman güç mevkie düşüren tek me
mur sınıfı haiz oldukları sıfat, adedleri ve kendi
lerine has meseleleri olması dolayısiyle ilkokul 
öğretmenleridir. Senelerden beri bu sahalarda ıstı
rapları bulunduğu da bir gerçektir. Bu itibarla 
gerek kanunun maddesinde zikredilen gerekse bir 
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direktif şeklinde kanunun bünyesi içerisinde ilk
okul öğretmenlerinin tâyin, becayiş gibi mesele
lerinin kendi meslekî deruni disiplinleri içer
de sağlam bir esasa bağlamak lâzımdır. Deruni di
siplin diyorum; valinin veya eğitim müdürünün 
başkanlığı altında, bu meslek içinde yetişmiş yoğ
rulmuş başöğretmenlerden mürekkep 3, 4, 5 kişi
lik bir teşekkül eldeki dokümanlara, memleketin 
vaziyetlerine göre bu kazaların ihtiyaçlarına göre 
gelen talim sicillerine göre bir tetkik süzgecinden 
geçirecek olursa valiler de rahat eder, bu arkadaş
lar da gönül ferahlığiyle çalışma .imkânını bulur
lar. Bu suretle valilere çok büyük bir yardımda 
bulunmuş oluruz. Bu hiçbir zaman onların oto
ritesini azaltmak mânasma gelmez. Yine vali lü
zum gördüğü zaman valilik emrine alabilir, işten 
el çektirebilir. Kanunun tasrih ettiği diğer salâ
hiyetlerini kullanma bakımından, istifade eder. 
Yalnız becayiş ve nakil işlerinin bir heyet tara
fından görülmesinde faide mülâhaza ederim. Bu, 
Emin Soysal arkadaşımızın teklifi veçhile formü
le edilebilir. Fakat bu tahkik ve tamiki gerekti
ren birşeydir. Vekâlete zaman bırakmak da lâ
zımdır. Takririmde de arzettiğim gibi «Bakanlı
ğın vereceği umumi esaslar dairesinde» ibaresi
nin kabulü yerinde olur. Şimdi denecektir -ki, bu 
hâsıldır. Ama bunun burada bulunmamasında 
çifte faide umuyorum. Hem Vekili bir an evvel 
bu talimatı, B. M. Meclisinin direktifi olarak, çı
karmaya davet edecektir; hem de valiler bunu 
alıp ehemmiyetli bir yardımcı olarak ve tatbikat
ta kolaylık unsuru olarak kullanacaklardır. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Aman arka
daşlar iş büsbütün karışıyor. İlkokul öğertmenle-
rini başöğretmenler ve kendi arkadaşlarından mü
teşekkil bir grupa tâyin ettirmek şekli, af buyur
sunlar kendileri ilkokul hocalığı yapmamışlardır, 
şekillerin en kötüsüdür. Böyle olacağına Maarif 
Müdürü olmadan da valinin tâyin etmesi daha 
doğru olur. 

BAŞKAN —. Başka önerge yoktur. Komisyon 
hazırladığı maddede de bir tashih yapmıştır ve 
«lise, orta ve o derecedeki» ibaresini ilâve etmiş
tir. Maddeyi... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Teklifimiz vardı. 
BAŞKAN — Teklifiniz evvelce komisyona 

gitti ve madde yeni şekli ile geldi. Yeni bir tek
lif de yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. Yani izah ettim. 

— 1» 
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Tadilen Komisyonun ikinci defa maddeyo j 

ilâve ettiği fıkra ile birlikte. | 

ON ALTNC MADDE — Valiler, denetleme- j 
leri sırasında iş başında kalmalarında mahzur 
gördükleri bütün memur ve müstahdemlere so
rumluluğu altında işten el çektirebilirler. Ve 
hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri al
dırırlar. Bu takdirde işi gerekçesiyle ait oldu
ğu makama derhal bildirirler. 

BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

OTUZUNCU MADDE — Sekizinci maddenin 
A fıkrası haricinde kalan ilce idare şube baş
kanlarının inhası üzerine valilerce tâyin ve ay
nı usule göre nakil ve tahvil edilirler, ilçenin 
sekizinci maddenin B fıkrası dışında kalan me
murları ilce idare şube başkanlarının inhası 
üzerine kaymakamlarca tâyin ve memuriyetleri 
valilerce tasdik ve aynı usule göre nakil ve 
tahvil olunurlar. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edildi. 

OTUZ BlRlNCÎ MADDE — A ) Kaymakam, 
kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet karar
larının neşir ve ilânını, uygulanmasını sağlar 
ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödev
leri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat 
ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. 

B) Valiler ilçeye ait bütün işleri doğrudan 
doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar
da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları 
valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağan
üstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı 
ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve 
bu muhaberelerden valiye bilgi verirler; 

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararları ve bunlara dayanılarak valiler tara
fından verilecek talimat ve emirler ilce idare, 
şube başkanlarına kaymakamlar yoliyle tebliğ 
olunur; 

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin 
son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler 
dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese 
ve işletmelerini ve özel iş yerlerini, özel idare, 
belediye ve köy idarelriyle bunlara bağlı tek
mil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. J 
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Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şu
be başkanları veya validen talep edeceği Ba
kanlık veya tüzelkişiliği haiz Genel Müdürlük 
müfettişleri vartasiyle ortaokul veya bu dere
celi öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili 
müfettişleri marifetiyle denetler; 

D) Kaymakam, iş başında kalmalarında 
mahzur gördüğü ilce idare şube başkanlarını 
valinin muvafakati ile, diğer memur ve müs
tahdemleri re'sen sorumluluğu 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 mec
buridir. 

G) Kaymakam, ilçedeki idae, daire ve mü
esseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin ge
nel ve mahallî hizmetlerine ilişkin işlerin gö
rülmesini aslî vazifelerine halel getirmemek 
şartiyle valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Va
lilikten alınacak emir üzerine bu memurlar ve
rilen işleri yapmakla ödevlidirler. 

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

î) îlcenin idari şube başkanlariyle, ikinci 
derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk 
âmir ve memurlarına uyarma, kınama cezaları 
verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları 
verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre 
teklif ve talepte bulunabilir. Kaymakamlarca 
re'sen verilen uyarma, kınama cezaları kesin
dir. Bunlar aleyhine idari veya adlî kazaya mü
racaat olunamaz. Bu cezalar tebliğ tarihinden 
itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilce memur
larına takdirname de verebilir. 

J ) tice 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 
izin verebilirler. Tâyinleri kaymakama ait ol-
mıyan memur ve müstahdemlere izin verilmez
den önce kaymakamın mütalâası alınır; 

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muame-

- 1 1 6 -
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leleri hakkındaki müracaat ve şikâyetleri kabul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine ya
zarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde key
fiyeti valiye bildirirler; 

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında 
ilçede yapılacak resmî törenlere başkanlık ya
par ve tebrikleri kabul eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Danıştayda görülmekte 
olan idari dâvalar evvelki hükümlere göre ne
ticelendirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun 31 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

İller Kanununun birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

5. — tskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(1/430) [1] 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ KURTULUŞ 
(Rize) —• Muhterem arkadaşlar; Komisyonu
muzun hazırladığı 2510 sayılı Kanuna ait mad
deyi yeni bir redaksiyona tâbi tutmak suretiyle 
yüksek huzurunuza takdim ediyoruz. Bu mad
deyi yüksek huzurunuzda aynen okuyorum. 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanunun 26. ve 27 

dır. 
[1]232 sayılı basmayazı tutanağın sonvnda-
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nci maddeleri gereğince istihkak mazbatasi mu
kabilinde Devlete intikal eden veyahut sahip
leri veya Hükümet tarafından tasfiyesi icabet-
tiği halde tasfiye edilmiyen ve fakat tevzie tâbi 
tutulan gayrimenkuller ve 1505 sayılı Kanuna 
göre tevzie tâbi tutulmak üzere mahallî Hü
kümet eliyle alınıp tevzi edilmiş bulunan arazi 
ve bunların mütemmim cüzü olan binalar tevzi 
edilen eşhasa ait olup bir gûna harç ve resme 
tâbi olmaksızın bunlar veya mirasçıları namı
na tescil olunur. Eski sahipleri bu gayrimen
kuller ve arazi ve mütemmim cüzüleri üzerinde 
bir hak iddia edemezler. 

Bunlardan halen tevzi edilmemiş bulunan
lar 26 nci madde hükmünce istihkak mazbatası 
mukabilinde Devlete intikal edenler hariç ol
mak üzere eski sahiplerine iade olunur. 

Birinci fıkra hükmüne tevfikan tevzie tâbi 
tutulan veya mahallî Hükümet eliyle alınıp tev
zi edilen gayrimenkuller ve arazi ile onun mü
temmim cüzüleri karşılığında eski sahiplerine 
Toprak Kanunu hükümlerine göre bedelleri öde
nir. 

Maddeyi yüksek tasvibinize bu şekilde arze-
diyoruz, ikinci madde de bu şekle göre yeniden 
hazırlanmış oluyor, karar Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Birinci madde 
hakkında bir teklif geliyor. 

BAŞKAN — Fahri Kurtuluş, o teklifi bize 
verdiniz mi? 

FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Veriyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun ivedilik teklifi 

vardır, fakat diğer maddeleri onlar hazıriayın-
cıya kadar gündemdeki işlerden 6 nci maddeye, 
geçiyoruz. 

6. — Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 
ö4 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı ge 
lir kanunlarında değişiklik yapılmasına dair Ka
nun tasarm ve tçişle,ri ve Maliye Komisyonları 
düşünceleri hakkındaki raporlarla Bütçe Komis
yonu raporu (1/562) [İJ 

[1] 241 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Bunun tevzi tarihinden itiba

ren 48 saat geçmemiştir. Tensip ederseniz baş
larız. 

Görüşülmesini tensibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Müzakeresi 
tensip edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Buyurun Ahmet Remzi Yüregir. 
AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Arkadaşlarını, Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 5 nci ve 34 ncü maddesinin tadili hakkın
daki kanun tasarısı, hepinizin bildiği veçhile 
bütçe yılı başının değştirilmesine aittir. Bu ih
tiyaç da Yüksek Meclisin malûmu olduğu üze
re, Devlet gelir ve giderlerinin gerek Bütçe 
Komisyonunda gerekse Yüksek Mecliste tam 
ferahlık içerisinde ve uzun bir vakte dayanı
larak konuşulmaması sebebinden ileri gelmiş
tir. Hükümet hakikaten bu ihtiyacı hissettiği 
için malî sene başını Mart başına almayı teklif 
etmiştir ve bunun tasarısı da müzakere edil
mek üzere Yüksek Huzurunuza sevkedilmiş 
bulunmaktadır. 

Üç senedenberi bilhassa Bütçe konuşmala
rının gerek komisyonda, gerek Mecliste ne sı
kıntılı bir zaman zarfında ve böyle dar bir gü
ne sıkıştırılarak yapıldığı cümlenizin malûmu
dur. Hattâ gece sabahlara kadar sıralarda uyu
yanlar da bulunduğu halde ancak bir hafta 
zarfında ve âdeta cebrî bir yürüyüşle resmi ge
çit gibi bir bütçe kanunun görüşülmesi ve ha
kikaten milletvekillerine bilhassa bütçe üzerin
de geniş mikyasta konuşma fırsatını vermek, 
tenkid etmek ve değerli fikirleri belirtmek hu
susundaki vakit darlığını hepimiz hatırlarız. 
Bu bakımdan Ocak ayından Mart ayına malî 
sene almıyor. Ve Hükümet hakikaten malî bir 

* yıl başı ile takvim yılı müşkülâtına rağmen -
ki bu husus bâzı müşkülâta sebep olur diye 
görüşüldü - sırf bütçeyi geniş bir zaman dâhi
linde konuşmak, tenkid etmek ve hakikaten 
millet murakabesini yapmak fırsatını vermek 
için bu kanun tasarısı gelmiştir. 

Fakat yine bunda bir sakat nokta gördük. 
Bendeniz Bütçe Komisyonunda üyeyim, müza
kerelerde bulundum görüşülürken bir nokta
ya muhalif kaldım ve muhalefet şerhimi de 
mazbataya derç ettirdim. Sayın Muhsin Adil 
Binal arkadaşımla, Refik Ahmet Sevengfl ar-
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kadaşım da aynı şekilde imza etmişlerdir. Büt
çe Ekim ayı başında verilirken vaktinden iki 
ay ileriye alınmasına rağmen bu defa Aralık 
ayında veriliyor, yine tetkika üç aylık bir za
man bırakılıyor. Halbuki iki ay evveline alın
dığına göre, geride kalan iki ayı bir aya indi
riyoruz, dört aylık bir zaman bırakıyoruz. Yük
sek malûmunuzdur ki ; komisyonların seçilme
si, onların başkan kâtip ve sözcülerini rapor-
törnü seçmeleri için en aşağıdan 15 gün vakit 
geçiyor ve bu suretle bırakılmış olan bu 3 ay
lık müddet haliyle 2,5 aya iniyor. Geçen sene 
Kasım ayının 19 nda Bütçenin müzakeresine 
ancak başlanabildi. Binaenaleyh bizim teklifi
miz ve arzımız, raporda da işaret ettiğimiz üze
re Kasım ayı başından bütçenin verilmesi tar
zındadır. Bu itibarla da Yüksek Meclisin bu 
kararı almasını istirham ediyor. Ve bunun için 
de bir önerge takdim ediyorum. îki buçuk ay
lık bir müddet bütçe konuşması için bırakılmış 
oluyor. Bunu geçen sene hatırlarsınız. Bütçe 
Komisyonu, bütçeyi, Kasım ayının 19 ncu günü 
komisyonda konuşulmaya başlandı. 

Binaenaleyh biz teklifimiz ve raporda da 
işaret ettiğimiz veçhile Bütçenin Kasım ayı ba
şında Meclise verilmesi tarzındadır. 

Bu itibarla Yüksek Heyetin bu kararı al
masını istirham eder ve bunun için de bir öner
ge takdim ediyorum. 

Bu suretle Aralık ayı başında yerine, Ka
sım ayı başında olacaktır. 

MUHSİN ADÎL BÎNAL (Konya) — Bütçe 
Komisyonu kararma bendeniz de muhalif kal
dığım için mazbataya ona göre bir muhalefet 
şerhi, arkadaşlarımla beraber, yazmış bulunu
yorum. 

Geçen sene malûmu âliniz Meclis Kasım ayı 
başında toplandı. Bütçe Komisyonu da bir haf
ta sonra intihap edildi. Vakaa bir haftayı mü-
taakıp Bütçe Komisyonu bütçeyi tetkika başla
mış bulundu. Fakat takdir buyurursunuz ki, 
Bütçe Komisyonumuzca bütçe bir an evvel biti
rip sayın Kamutaya sunulmadı. Çok geç kal
mıştı. Kamutay müzakeresini çok sıkı bir re
jim dâhilinde ancak Şubatın sonunda bitirmiş
tir. Bütçemizin vaktinde Kamutaya tevdi edil
mesi ve iyi bir tetkike tâbi tutulması için dört 
aylık bir zamana ihtiyaç vardır. Elimizdeki ta
sarı yıl başını Mart ayma almakla beraber büt
çenin Aralık ayında Meclise verilmiş olacağım 
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kaydetmiş bulunmaktadır. Biz, Aralık başının I 
buna kâfi gelmiyeceği kanaatindeyiz. Omın 
içindir ki, muhalefet şerhimizde; bütçeyi Hükü
met Kasım ayı başında versin, demiş bulunuyo
ruz. 

Bu arada bir noktaya daha işaret etmek is
terim, malûmu âliniz Anayasamızın 95 nci mad
desi, Hükümetin bütçeyi Kamutaya malî yıl ba
şından en az üç ay evvel vereceğini kaydetmek
tedir. Bu, o demektir ki, Hükümet bütçeyi Ka
mutaya üç aydan daha önce veremez, 
yıl başından en az üç ay evvel verir. Bu müd
deti uzatmak Anyasamızm ruhuna katiyen mu
halif değildir. Anayasa asgari müddeti tâyin et
miştir ve bu hüküm bu müddetin kısaltılmama-
sı mânasını tazammun etmektedir. 

Bu itibarla ben de Yüregir arkadaşımın 
önergesine iştirak ederek bütçenin Hükümetçe 
Kasım başında Meclise verilmesinin kabulünü 
Kamutaydan rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli)— Muhterem arkadaşlar; malî 
senenin değiştirilmesi mevzuunda görülüyor ki, 
bütün Meclis müttefiktir. Bütçe Komisyonun
da iki muhterem arkadaşımın şimdi mevzuu 
bahsettiği noktalar uzun boylu münakaşa mev
zuu oldu. Denildi ki, bütçe malî yıldan üç ay 
evvel verilecek yerde Kasım başında verilsin. 
Malûmu âliniz bütçenin müzakere safhası ve 
müddeti mevzuubahis olurken iki mesele orta
ya çıkar : 

BİTİncisi, tetkik ve müzakere hususunda Bü
yük Meclise geniş zaman vermek. Bu müddet ne 
kadar uzun olursa memleket için o kadar iyi 
olacaktır. Fakat diğer taraftan bu müddet çok 
fazla uzarsa bu bütçenin hazırlanması müddeti
ni kısaltır. Takdir edersiniz ki, bütçenin hazır
lanması mevzuu gayet mühimdir. Biz bütçe tah
minlerimizi 8 aylık neticeleri aldıktan sonra 
yaparız, ve 8 aylık neticeler hizim için çok mü
himdir. Kasım başında verildiği takdirde bütçe 
tahminlerimiz isabetli netice vermemesinden en
dişe ediyoruz. Esasen Meclis 1 Kasımda topla
nacağına ve bunun ilk günleri komisyon seçim
leri ve diğer merasimle geçmekte olduğuna gö
re Kasım başında verilmesinde amelî bir fayda 
da yoktur. 

Yine Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasın
da arkadaşlar bir de Anayasa mevzuunu orta
ya attılar. Filhakika Anayasa 'nın 95 nci mad- | 
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des! Bütçe Kanunu ve eklerinin malî yıl başın
dan en az I» ay evvel verilmesini âmirdir. Ana
yasamızın bu hükmü icra küvetiyle teşriî kuv
vetin çalışmasını disiplin altına almayı temin 
eden bir hükümdür. Bu madde ile Hükümete 
biı- hakkı hıyar da verilmektedir. Çünkü en az 
üç ay evvel deniyor. Hükümet isterse bunu üç 
aydan daha evvel de verebilir. Arkadaşlarımız 
bunu kanunla yaparsak Anayasa hükmüne mu
halif olur buyurdular. Bendeniz hukukta ihti
sar sahibi bir arkadaşınız değilim. Benim za
viyemden mahzur daha ziyade bütçenin hazır
lanma müddetini kısaltacağı ve bizim tahmin
lerde yanlış yola gidebileceğimiz hususlarında 
toplandı. O itibarla, arkadaşlarımızın mütalâ
aları muhteremdir, fakat bizim zaviyemizden 
yukarda arzettiğim mahzurları camidir. Bugün 
fiilen Meclise tetkik ve müzakere için bir buçuk 
ay kalıyor. Bu yeni teklifte Büyük Meclise 3 
ay zaman kalmaktadır ki zannederim tatmin 
edicidir. Bununla beraber Hükümet imkân bu
lursa Kasımın 15-20 nde verebilir. Buna mâni 
yoktur. Bunu arzetmek isterim. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim; Malî yılın Ocak ayından Mart ayına alın
ması. hakikaten, demin arkadaşlarımızın da bu
yurdukları gibi, birtakım faideler temin ede
cekti?. 

Fakat ; bunun yanında da, unutmamak lâ
zımdır ki birtakım mahzurlar da tevellüt ede
cektir. Nitekim bundan evvel Malî yıl başlangı
cının Hazirandan Ocak ayına nakledilmesinin 
ana sebebi, bilhassa inşaat işlerinin, Haziran 
ayının malî yıl iptidası itibar edilmesi yüzün
den, sürüncemede kalması olmuştu. Bilhassa 
bir mevsimlik inşaat işlerinin, bir, iki milyon
luk, küçük mikyastaki resmî inşaatın o mev
sim zarfında ikmal edilmemesi idi. Şimdi malî 
yıl başlangıcını Mart ayı olarak kabul edecek 
olursak benim kanaatimce eskisi kadar değilse 
bile ona yakın mahzurlar vukua gelecektir. 
Çünkü Mart ayında kabul edilen bütçeden son
ra ayrılan tahsisat miktarına ve nevilerine gö
re projeler hazırlanacaktır. Bu projelere isti
nat ederek keşifler ikmal edilecek ve bunlar 
elimizde mevcut Artırma - Eksiltme Kanunu 
hükümlerine göre muayyen müddetler zarfın
da ilânları yapıldıktan sonra ihale edilmek su
retiyle nihayet işe başlamak kabil olabilecektir. 
Ve bu takdirde ise inşaat mevsiminin oldukça 
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mühim bir kısmı geçmiş ve mevsim ortasına 
gelinmiş bulunacaktır. Kanaatime göre malî yı
lı Mart ayma aldığımız takdirde yine inşaatın 
seyri üzerinde birtakım mahzurlar tevlit ede
cektir. Bir mevsimde bitirilmesi lâzımgelen, bir 
mevsimde bitirilebilecek olan birtakım küçük 
mikyastaki inşaat işleri gelecek mevsime atla
mak suretiyle birtakım gecikmeler olacak bin-
netico Hükümetin zararını mucip olacaktır. Bu 
hususu Yüksek Meclise arzında ve hatırlatıl
masında l'aide mülâhaza etmekteyim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 

Efendim, malî yıl başının Marta alınmasına 
esas itibariyle muarız değilim, memnuniyetle 
karşıladığımızı arzedeyim: Sayın Maliye Ba
kanı buyurdularki; Aralık ayı başına alınmaz 
da Kasım ayı başına alırsa bütçe tahminlerin
de her hangi bir eksik malûmat edinebili
riz. Halbuki bu bir ay meselesidir. Br ay zar
fında bütçe tahmini o kadar fazla fark etmez. 
Esasen kendilerinin de buyurdukları gibi ko
misyon 15 günlük merasimi vardır; bütçenin 
tetkiki üç ayı bulacaktır. Yine şurasını tebarüz 
ettireyim ki daha evvelce yapılan ve bütçe yılı 
başının Ocak ayma alınmasını icabettiren 4698 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde «Ekim ayı 
başında» ibaresi kullanılmıştır. Anayasanın 
«Kasım ayı başında» ibaresini kullanması Hü
kümetle Meclis arasında bir takyit bulunduğu
nu ifade etmez. Çünkü aynı zamanda emsal da 
vardır, 4 sene evvel böyle bir kanunu Yüksek 
Meclis kabul etmiştir. Bu sefer Kasım ayı ba
şında gelirse belki Komisyon işe Aralık ayında 
başlıyabilir. Bu suretle geniş bir şekilde Ko
misyon ve Mecliste tetkik etmek imkânı hâsıl 
olmuş olur. Bunun Anayasaya aykırılığı yok
tur ; hukukçu arkadaşlarla da görüştük bunda 
bir mahzur yoktur. Bilâkis bendeniz şu mahzu
ru belirtmek isterim ki şayet yine bütçe yetiş
mezse geçen sone olduğu gibi aylık muvakkat 
bütçeler çıkarılması acaba varidat tahmininde 
daha mı az zararlıdır? Çünkü muvakkat büt
çeler tamamen Meclisin mâkulce hakkını Hü
kümete vermektedir. 

Bu itibarla önergemde ısrar ediyorum. Ve 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşların mütalâaları da
ha ziyade maddelere taallûk etmektedir. Malî 
yıl başının Marta alınmasına mutaalliktir, 
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bunlar maddelerde görüşülecektir. Binaenaleyh 
maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddele
re geçilmesi kabul edildi. 

Komisyonun gerekçesinde bu tasarının ive
dilikle müzakeresi rica edilmektedir, ivedilik 
teklifini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edil
di. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı Gelir ka
nunlarında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. - - 2G . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4698 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Bütçe yılı Mart ayının 1 nci gününden Şu
bat ayının sonuncu gününe kadar olan 12 aylık 
süredir. 

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

MADDE 2. — Aynı kanunun değişik 34 ncü-
maddesi aşağıdaki şekilde döeğiştirilmiştir: 

Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini ha-
zırlıyarak Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Ba
kanlığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi Ba
kanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesini ha
zırlayıp ötekilerle birleştirerek Devletin bir yıl
lık Genel Bütçe tasarısını meydana getirir. Bu 
tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip onandık
tan sonra en geç Aralık ayı başında Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 . VI . 1949 

İkinci maddenin son satırındaki Aralık ayı 
başında sözü yerine (Kasım ayı başında) ya
zılmasını arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. R. Yüregir 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanı bu 
hususu biraz önce açıkladılar. Şimdi müsaade 
ederseniz, arkadaşlarımızın noktai nazarı, Bütçe 
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Komisyonunda uzun uzadıya tezekkür edilmiş
tir. Onu arzedeyim: 

İki arkadaşımızın muhalefet şerhlerinde de 
ifade ettikeri gibi, bütçenin Büyük Meclise ve
rilmesini, Kasım ayı başına almak istemekte
dirler. Halbuki, Anayasanın 95 nci maddesini 
müsaadenizle okuyorum : 

Madde 95 — Bütçe Kanun tasarısı ve buna 
bağlı bütçeler ve cetvellerle katma bütçeler, 
Meclise bütçe yılı başından en az üç ay önce 
sunulur. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu bu meseleyi yukar
da da arzettiğim gibi müzakere ettiği za
man ,Hükümetin teklifinde Aralık ayı başında 
Büyük Millet Meclisine sunulur, denildiği halde 
uzun uzadıya bu işi tetkik etti ve Anayasa 
hükümlerine tevafuk etmesi için aynı şekilde 
yani: En geç Aralık ayı başında Büyük Millet 
Meclisine sunulur diye kabul etti. 

Arkadaşlarımız, bugünkü kanunda da Ekim 
ayı kaydı var, buyurdular. Hakikaten şimdi 
ifade ettiğim gibi Hükümetin metni de aynı şe
kildedir. Ama biz, Anayasa hükümlerine muvazi 
olması için en geç Aralık ayı başında Büyük 
Millet Meclisine sunulur, demekle Hükümete 
Anayasa hükümlerince kabul edilen yetkiyi bı
rakmakta isabet gördük. Onun için maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Anayasaya mugayir olan cihet Kasım ayı başın
da denmesi midir? 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) — Hayır efendim, ben Anayasaya 
mugayir demedim. Anayasa hükümlerine tama-
miyle muvazi olarak hükmünü arzettim. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Halen yürüyen kanun hükmü ay başındadır. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Devamla) — Hükümde ay başı demekle mutla
ka vermek demek değildir. Yani Ekim ayında 
demektir. 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... (önerge izah olunsun ses
leri) 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-

gir'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan-
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I 1ar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı dikkate 

almıyanlar... önerge nazarı dikkate alınmamış
tır. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4 . VII . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Kanunun 4750 sayılı Kanunla değişik 
25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Teklif cetvelleri her yıl Ocak ayından evvel 
tahsilat idaresine verilir. 

BAŞKAN — Söz yoktur; maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 1 nci 
maddesiyle bütçe yılının değiştirilmesi üzerine 
1950 yılı Ocak ve Şubat aylan 1949 bütçe yılma 
eklenmiştir. Bu aylar içinde genel, katma, özel 
bütçelerle idare edilen daire fe kurumlar ve 
belediyelerce tahsil edilen gelirler 1949 bütçe 
yılma maledilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin bu aylara 
ait bütçe giderleri kanımla verilecek ek öde
neklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 bütçe yılı için 
salınmış veya salınacak Arazi, Bina ve Yol ver
gileriyle binalardan alınmakta olan Buhrın ve 
Müdafaa vergilerine ve varsa belediyelere ait 
Yol Vergisi munzam kesirlerine ve 5237 sayılı 
Kanunun 9, 18, 19, 21, 22, 34 ve 35 nci madde
lerine göre salınmış veya salınacak Belediye 
Vergi ve Resimlerine yukarıki madde ile ekle
nen iki aylık devre için yıllık verginin alımda 
biri nispetinde zam yapılmıştır. Bu vergi ve 
resimler arasında gerek ihbarname tebliği ica-
betmiyenlere, gerekse ihbarname tebliği gerek 
tiği halde 1949 bütçe yılma ilişkin tarh ve teb 
liğ muameleleri evvelce bitirilmiş olanlara ait 
iki aylık zamdan dolayı ayrıca ihbarname teb
liğ edilmiyeceği gibi itiraz ve temyiz de yapıla
maz. Ancak zamların hesap ve tahakkukunda 
vâki olabilecek maddi hatalar 3692 sayılı Ka
nun hükümlerine göre düzeltilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Ocak ve Şu-
I bat aylarının 1949 Bütçe yılma eklenmesi dola-
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ylsiyle mezkûr yıl için yukariki maddede sayı
lan vergi ve resimler hariç olmak üzere kanun
larına göre vergilendirme devreleri bütçe yılı 
olarak tâyin edilen ve yalnız yıllık veya taksit 
esası üzerinden salman veya salmaeak olan diğer 
vergi, resim ve harçlarla 3222 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesine göre verilen ruhsatnamelere ait 
yıllık ücrete ayrıca zam yapılmaz. 

Ancak, 1949 Bütçe yılına eklenmiş olan iki 
aylık devre içinde 3222 sayılı Kanuna göre 
kendilerine alıcı tesisat ruhsatı verilenlerden 
1949 Bütçe yılı için uygulanan tarifeye gö^e alı
nacak ücret, yıllık tutarlarının altıda biri nis
petinde tahakkuk ettirilir. 

216, 465, 820, 2395 ve 3167 sayılı kanunlara 
göre 1949 Bütçe yılı için verilmiş olan tayfa ve 
ıııhsat tezkereleriyle vergi karnelerinin süreleri 
1950 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzamış sayılır. 

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

GEÇÎCI MADDE 4. — 5237 sayılı Kanun 
hükümlerine göre alınacak resim, harç ve ücret
lerin 1949 yılında tatbik edilen tarife nispet
leri 1950 yılı Ocak ve Şubat ayları için artırıla
maz. 

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

GEÇtCÎ MADDE 5. — Kanunlarına göre 
alınması gereken vergi, resim, harç ve ücretle
rin tahakkuk ve tahsil bakımlarından zamanaşı
mı, istisna ve muaflık sürelerinin hesabında 
1949 Bütçe yılı, bu kanunun geçici birinci mad
desi ile eklenen iki aylık devre ile birlikte bir 
bütçe yılı sayılır. 

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

GEÇlCt MADDE 6. — 1950 yüı il bütçelerini 
görüşmek üzere genel meclisler Aralık ayında 
toplantıya çağrılır. 

Ocak ve Şubat ayları için daimî komisyonla
rın karariyle ek ödenek verilir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun 1, 2, 3 ncü mad
deleriyle geçici birinci ve 6 ncı maddeleri hü
kümleri yayımı tarihinde diğer hükümleri 1 
Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum 

BAŞKAN — iskân Kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine 
dair olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desine bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki tasa
rının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Evvelce maddelere geçilmesi kabul olunmuş
tu. Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 2 sayıdaki tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

Dr. Muzaffer Canbolât 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tasarının 
ivedilikle görüşülmesini istiyor, önergeyi ka-

j bul edenler... Etmiyenler... ivedilik kabul edil-
! mistir 

Şimdi Komisyonun, dağıtılan madde yerine, 
okunmasını istediği maddeyi oktuyorum. 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı 

fıkralar eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE .1. — 18 . VT . 1947 tarihli ve 5098 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : 

2510 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci maddeleri 
gereğince istihkak mazbatası mukabilinde Dev
lete intikal eden veyahut sahipleri veya Hükü
met tarafından tasfiyesi icabettiği halde tasfiye 
edilmiyen ve fakat tevzie tâbi tutulan gayri-
menkuller ve 1505 sayılı Kanuna göre ve tev
zie tâbi tutulmak üzere mahallî Hükümet eliyle 
alınıp tevzi edilmiş bulunan arazi ve bunların 
mütemmim cüz'ü olan binalar tevzi edilen eşha-
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sa ait olup bir gûna harç ve resme tâbi olmak
sızın bunlar veya mirasçıları namına tescil olu
nur. Eski sahipleri bu gayrimenkuller ve arazi 
ve mütemmim cüzüleri üzerinde bir hak iddia 
edemezler. 

Dunlardan halen tevzi edilmemiş bulunan
lar 26 ncı madde hükümlerince istihkak mazba
tası mukabilinde Devlete intikal edenler hariç 
olmak üzere eski sahiplerine iade olunur. 

Birinci fıkra hükmüne tevfikan tevzie tâbi 
tutulan veya mahallî Hükümet eliyle alınıp tev
zi edilen gayrimenkuller ve arazi ile onun mü
temmim cüzüleri karşılığında eski sahiplerine 
Toprak Kanunu hükümlerine göre bedelleri 
ödenir. 

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

KOMİSYON .SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ KUR
TULUŞ (Rize) — Efendim, demin ikinci mad
deyi kaldırmıştık. Şimdi onun yerine koyduğu
muz maddeyi arzediyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince ödene
cek bedeller, 5098 sayılı Kanunla istihkak sa
hiplerine ödenecek mazbatalar bakiyeleri kar
şılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin 481 
nci bölümüne konulmuş olan ödenekten veri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Bir sual so
racağım. 

Efendim; bu ödenek kâfi gelecek mi tediyat 
için? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ KUR
TULUŞ (Rize) — Bu sene için kâfi. Toprak 
Kanununa ait esaslar kabul edildiği için mese
le yoktur. 

VEHBİ SARI DAL (Niğde) — Komisyon ne 
zaman toplanmıştır, komisyonda bulunan 'bü
tün arkadaşlar buna muvafakat etmişler mi
dir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ KUR
TULUŞ (Rize) — Toplandık, komisyon halinde 
fasılasız üç saat müzakere yaptık. 

VEHBÎ SARID.AL (Niğde) — Bendenizi 
tatmin etmedi. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ KUR
TULUŞ (Rize) — Komisyon namına konuşuyo
rum, rica ederim. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

7. — Ankara Belediyesine, arsa ve arazisin
den belli bir kısmının mesken yapacaklara 2490 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi veril
mesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/533) 
[1] ' ' 

BAŞKAN — Bu tasarının dağıtımı tarihin
den itibaren 48 saat geçmemiştir. Vaktimiz var
dır. Tensip buyurursanız müzakeresine devam 
edebiliriz. (Muvafık sesleri) Müzakeresini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Kâzını Aydar. 
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Sayın arkadaş

lar; Hükümetçe, Ankara Belediyesinin ucuz arsa 
vermek suretiyle inşaatı teşvik hakkındaki 5218 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı olarak sevkedilen 
bu tasarı mahiyeti itibariyle tamamen 2290 sayı
lı Belediye Yapı ve Yollar Kanunun on üçüncü 
maddesinin tadili mahiyetindedir ve bu hal tasa
rıyı tetkik eden içişleri Komisyonunca nazarı 
dikkate alınarak kanun isminin muhteviyatına uy
gun bir şekle konduğu ve bâzı hükümlerinin de
ğiştirildiği görülmüştür. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, tamamen Yapı ve 
Yollar Kanununun tadili mahiyetinde olan böyle 
bir kanunun Bayındırlık Komisyonundan geçiril
meksizin ve hiç olmazsa mütalâası alınmaksızın 
Yüksek Kamutaya arzedilmemesi lâzımgelirdi. 

Ne kadar müstacel olursa olsun böyle bir ta
sarının en kısa bir zamanda tetkik edilmek kay-
diyle de olsa Bayındırlık Komisyonundan geçiril

i r i 243 sayılı basmayazı tutanağın son unda
dır. 
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mesi icabederdi. Çünkü tasarı bugünkü durumun 
icabı olan âcil tedbirleri ifade eden geçici hüküm
leri değil devamlı ve mühim hükümleri ihtiva et
mektedir. Maddelere geçildiği takdirde bunlara 
ait görüşlerimi arz ve izaha çalışacağım. 

Şimdilik bu tasarının şevkine âmil olan umu
mi sebepleri arzetmeme müsaadenizi rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, Yüksek Kamutayın tasvibi
ne sunulan bu tasarı : 

Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan gecekondu 
evlerine ait hükümlerle, ruhsat tezkeresi alındığı 
halde buna tamamen riayet edilmiyerek bâzı deği
şiklikler ruhsatsız ilâveler yapılmasına ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Bunlardan gecekondu evlerinin doğuşunun 
başlıca sebepleri görüşüme göre şunlardır : 

a) Mesken buhranı. 
b) Ucuz arsa bulmanın zorluğu. 
e) Binaların ucuz yapılamaması. 
d) Muayyen mahallerde basit inşaat yapıl

masına müsaade edilmemesi. 
e) Harb yıllarında Millî Korunma Kanunu

nun kira bedellerini tahdit etmiş olması gibi se
bepler yüzünden bina inşaatının büsbütün dur
ması ve bundan ötürü de bilhassa Ankara'da ve 
büyük şehirlerimizde mesken buhranının büsbü
tün artmış bulunması. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu gibi haller bir kısım halkı barınmak için 

usullü usulsüz yollara sapmaya mecbur kılmıştır. 
Bazı memurların vazifelerinde gösterdiği ihmalin 
veya suiistimallerin de işi kolaylaştırmakta oldu
ğu kanaatindeyim. 

Hattâ gecekondu evi yapmak için âdeta bir 
usul ve bir kaide kurulmuştur. Evvelâ malzeme 
hazır! ancak, bâzı alâkalı adamların müsamahası 
ve inşaat yerine binanın çatısı örtülünceye kadar 
kontrolün uğramaması temin edilecek, sonra us
talar gelir bir veya iki gün içinde bir veya bir 
buçuk odalık bir bina kuracak ve yaptıran da 
içine girip oturacak. 

Bu cihet sağlandıktan sonra belediye zabıtası 
gelip hâdiseyi zabıtla tesbit edecek. Bilâhara 
mutfağı ve sairesi yavaş yavaş ikmâl edilecek. Ge
cekondu evini yaptıran kimse elli lira kadar tutan 
cezasını da belediye veznesine ödedi mi, kendisini 
artık binaya ve arsaya sahip olmuş ve tapusunu 
cebine indirmiş saymakta hak sahibi sanmakta
dır. 

Bu şekilleki müsamahaları gördükten sonra 
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halkın «sahipli veya sahipsiz arsalar üzerine» 
gecekondu evleri yapmak cesareti büsbütün art
mış ve çoğalmıştır. Mesken ihtiyacı olmıyan bâ
zı kimseler dahi, gecekondu evi yapıp kiraya ver
meye ve bu yolda kazanç teminine kalkışmışlar
dır. Kanaatimce bâzı memurların ihmal ve mü
samahası ve göz yumması olmasa bu gibi hallere 
hiçbir kimse cesaret edemez. 

Ve bilhassa sahinli arsalar üzerine cebren «ge
cekondu» evi yapmak gibi mülkiyet hakkını hiçe 
sayan ve kanunlara ve nizamlara karşı gelen kim
seler bulunmazdı. Ruhsat tezkereleri olduğu halde 
bunun dışında yapılan işlere gelince : 

1. Süratle nüfusu artan ve genişliyen An
kara'mızda çoğalma ile mütenasip olarak bina, 
mesken yapılması işlerinde imar müdürlüğü 
veya belediye kolaylık gösterememiştir. Anka
ra îmar Müdürlüğü birçok zamanlar lüzumsuz, 
verimsiz usuller ve kaideler takip edip durmuş
tur. Meselâ arsaları süratle parsellememiştir. 
Tabiatiyle parsellenmiyen arsalar üzerine in
şaata ruhsat vermemiştir. Bir zamanlar çatı al
tına bir kat inşa asma müsaade etmemiştir. Hal
buki çatı altına, çatıda ufak tefek tadiller ya
parak çok sıhhi mesken yapılabilir. Nitekim 
yapılmış olanlarını görmekteyiz. Avrupa'da 
çatı altına yapılmış birçok meskenler vardır. 

Binalarda çatı ve çatı katı projeleri iyi bir 
şekilde tanzim edilirse, dıştan görünüşleri iti
bariyle çok güzel ve zarif meskenler yapılabi
lir. 

Bu hususta mimarları tamamiyle serbest 
bırakmalıdır fikrindeyim. 

Arsanın meyli ve vaziyeti müsait olan yer
lerde bodrum katlarında oturulabilecek sıhhi 
meskenler yapmak da mümkündür. 

Fakat Ankara'da îmar Müdürlüğünün bi
nalara verdiği yükseklikler sıhhi bir bodrum 
katı yapmak imkânlarını ortadan kaldırmıştır. 
Bu yüzden ruhsat tezkereleri dışında tamamen 
yoluna gidilmiştir. Sağlık Bakanlığının arka
sındaki Sağlık sokağının sol tarafı apartman
ları bu sözlerimin canlı birer şahididir. 

Eğer binanın zemin katma 6 - 7 basamakla 
çıkmak üzere proje tanzimine vaktiyle müsaa-

( de edilse ve bina yükseklikleri de hesaplı ve
rilse idi bu gibi gayrisıhhi bodrum katlarına 
hacet kalmazdı. Ve yapılan binalar da daha 
gösterişli olurdu. 

Arsalar satın alma kudretimizle ölçülemi-
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yecek kadar pahalılaşmakta olduğu gibi bele
diye sınırları içindeki arsalardan gerek satıh 
gerek irtifa itibariyle inşa sahalarının darlaş-
tırılması belediyeyi de ızrar etmekte ve bu hiz
metlerin ifasını gayrimümkün bir duruma 
sevketmekte olduğu aşikârdır. Kanuni hiçbir 
mecburiyet olmamasına ve yukarıki mahzurla
ra rağmen meselâ, bugün Ankara'nın Yenişe
hir'inde her arsa sahasının ancak dörtte birine 
yakın bir kısmı inşa sahası diye kabul edile
rek mütebaki kısımlarında inşaata ruhsat ve
rilmemektedir. Yolların muhtemel genişlemesi 
için arsa cephesinden bırakılan beş metre de
rinlik; yanıbaşmda evvelce inşa edilmiş bina
lar hizası düşünülerek 8, 10 ve hattâ daha faz
la bir derinliğe çıkarılmasının mânası anlaşıla
maz. 

Arka bahçe derinliklerinin beş metreden 
fazla takyit edilmesinin de tek sebebi izah edi
lemez. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şehir içinde yapılacak binaların sınıflara 

ayrılmaması, yani her yapı mutlak surette 
kârgir veya betonarme ve muayyen katları ha
iz olmadıkça ruhsat verilmemesi ve kenar ma
hallelerde daha basit ve daha ucuz tek katlı 
bahçeli veya bahçesiz intizam dâhilinde binalar 
yapılmasına müsaade edilmemesi, gecekondu 
evlerinin vücut bulmasını kolaylaştırmıştır. Bi
naenaleyh kenar mahallelerde halkın kesesine 
elverişli ucuz meskenleri teşvik edici müsait 
kararlar ve tedbirler alınmalıdır. 

Binasının bir tarafına ufak bir ilâve yap
mak istiyen her vatandaş birçok zorluklara 
mâruz kalmaktadır. 

Evvelâ mevcut kısmın plânı yapılacak; sonra 
imar Müdürlüğünce uzun tetkikleri mütaakıp 
ilâve proje kabul ve tasdik edilecek ve daha 
sonra, arsa fazlası borcu, vergi bor
cu ve diğer bütün ilişikleri kesilecek, 
daha sonra da küçük ilâveye veya tâ
dile müsaade edilecek. Bu kadar müşkü
lâtı kolay kolay yenemiyeceğini anlıyan vatan
daş ; bu formaliteden korkan vatandaş haklı 
olarak ruhsatsız iş yapmak yoluna sapmakta
dır. Bu müşkülât, bu engeller mümkün olan 
hızla ortadan kaldırılmalıdır. 

inşaat malzemesinin ve bilhassa kerestenin 
pahalılığı mesken inşasını zorlaştırmıştir. 
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inşaat veya tamir ruhsat tezkeresi almak 

için bu tezkerenin behemehal bir mühendis ve
ya bir mimar tarafından imza mecburiyeti de 
zorlukların başında gelmektedir. Bu usul yapı 
derecesine göre derecelendirilmen. 

Yalnız tamire ait tezkerelerini bina kalfaları 
imza edebilmelidir. Yeniden yapılacak bina
ların büyüklüğüne ve ehemmiyetine göre; fen 
memurları, mühendisler, yüksek mühendisler, 
mimarlar, yüksek mimarlar imza edebilmelidir. 
Velhâsıl inşaat ruhsat tezkeresini imza ve 
inşa tamiratının mesuliyetini deruhde edecek 
fen adamları hakkında bir yönetmelik de sür
atle yapılmalıdır. 

Hükümetimiz, mesken inşaatının kolaylaş
tırılması için birçok tedbirler almıştır. Vergi 
mevzuu, bâzı inşaat malzemesinin gümrük mua
fiyeti, demiryollarındaki nakil kolaylıkları 
bunlar arasındadır. 

Yukarda arzettiğim hususlar da göz önünde 
tutulursa halkımızın usulsüz ve yolsuz mesken 
yapmak yoluna sapmıyacağma hakikaten ka
tiyen kaniim. 

Bilhassa kendisine ait olmıyan bir arsaya 
başkasının mülkiyet hakkını gaspederek mesken 
kurmaya kalkışmıyacağma eminim. Maddeler 
hakkındaki noktai nazarımı sırası geldikçe ar-
zedeceğim. Bilhassa beşinci maddeyi hukuk 
prensiplerine uygun görmemekteyim. 

Mâruzâtım bukadardır. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan Kanun tasa
rısına oy vermiyen arkadaşlar varsa lütfen ver
sinler. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

EMlNlTTlN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — De
ğerli kardeşlerim; ruhsatsız yapılan yıktırılması
na ve 2290 sayılı belediye Yapı ve Yollar Ka
nununun 13 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair olan bu kanun tasarısı, çok ziyade dikkati 
çeken bir tasarıdır. 

Bu tasarı, kaçak, ruhsatsız yapıları, meşhur 
tabiriyle gecekondu evleri yapılmasını önle
meyi hedef tutuyor. 

Gecekondular, bu kürsüden çok ziyade bahis 
konusu edilmiştir. Herkesin birer mesken sahi
bi olmasını istemiyecek kimse yoktur. Bu cüm
leden olarak 5218 sayılı Kanunu hatırlamak 
kâfidir. 

Bu kanunla, vatandaşları bir mesken sahibi 
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kılabilmek için gereken hükümler tesis ve teşkil 
olunmuştu. 

Fakat, gayrimenkullere tecavüzün önlene
memiş ve gece konduların yaılmasına bâzı vatan
daşlarca devam edilmiş olması bu tasarının mü-
vellidi bulunduğu pek açıktır. Çünkü şehirleri
mizde kaçak, izinsiz binaların oturtulması âde
ta hızlandırılmış, bu gibi yapılara dair olan 
görünüşler çoğalmış ve yer yer, yeni yeni gece
kondular belirdiği iddiası dedikodu halini al
mıştır. 

Bütün bunları önlemek istiyen bu tasarı, be
lediye sınırları içinde izin almadan, projeleri 
tasdik edilmeden yapılan ve ıslah edlmesi imkan
sız olan her türlü yapıları belediyelerin yıkması
na, fennî mütalâalar alınmak şartiyle belediye
lerce gecekonduların yıktırmasına, evet, bu ta
sarı yetki veriyor. Yıkma masrafı da inşaat sa-
hiperinden alınacaktır. Bu yıkılan yapı başka
larının tasarrufunda bulunan arazide ise, ayrı
ca sulh mahkemesi kararı ile, inşaat sahipleri 
hafif para cezasına çarptırılacaktır. Bu gibi ka
nunsuz ve izinsiz inşaatın kontrolünü omuzları
na yüklenmiş ve inşaatta çalışmış teknisyenlere 
para cezası yükletilecek. Ve bir sene kadar da 
belediyelere - böyleleri meslek ve sanattan me-
nedilmek - yetkisi verilmiş olacaktır. 

Böyle izinsiz, kanunsuz yapıların kamulaştı
rılması sırasında da ahenksiz sayılması tasarının 
hükümleri icabıdır. 

Kısaca söyliyeyim: 
1. Gecekonduların yıktırılması. 
2. Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü mad

desinin değiştirilmesi; 
3. Mülkiyet hakkına tecavüzün kesin ve 

müstacel olarak önlenmesi. 
Yani gecekondulara artık son verilmesi. Iş-

te bu tasarının hedefi budur. Bendeniz çok zi
yade ihtiyacın zorlaması ile yapılan, bu kanu
nunun hedef tuttuğu yapılar, bugünü:1. 
inşaları değildir. Bu gibi evlerin yapılma kay
nakları çok gerilerdedir. Bu evler, yirmi sene
den beri kondurulagelmiş yapılardır denebilir. 
Bu, hiç şüphe yok ki Hükümetin ve kuvvetleri
nin de bilgisi ve görgüsü dahilindedir. Bu hu-
sustr. çok şeyler söylenebilir. Gecekondu yap
ma cesaretinin artışları neden ileri geldiği he
pinizce malûmdur. 

Sonra, değerli arkadaşlarım, bu evler için 
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milyonlarca lira sarf edilmiş olduğu kabul -olun
malıdır. 

Bu evleri yapanlar zaten fakir olan vatan
daşlardır. Onların geçmişteki yapıları yıktırı-
lırsa, cidden bu fakir vatandaşların kötü duru
ma düşürülmüş olacağı korkusu yüreğimi dağ
lıyor. Bu haldeki vatandaşların hır daha bu pa
rayı bulmaları imkânı var mıdır diye düşünmek 
zihnimde durgunluk yaratıyor. 

Eh, öyle ise ne yapmalı? 
Bahis konusu gecekodnular sahipleri kimse

lerin hepsine birden yer göstermek, binalarının 
nakillerine imkân ve fırsat yaratmak bir an 
için akla gelmiyor değil. 

Lâkin, aziz arkadaşlarım, buna,da imkân ol
madığına inanıyorum. 

Asıl, beni söylemeye sevkeden âmil, işbu ta
sarının geçmişlere hükmetmek istemesidir. 

Asıl dokanmak istediğim budur: Bu kanun 
makabline şâmil olmamak lâzımken, bugüne ka-
darki inşaata da şâmil maddeleri ihtiva etmek
tedir. Bu doğru değildir. 

Vatandaşın mesken ihtiyacı su gibi, ekmek 
gibi, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç -Devlet eliyle hal
ledilmeden vatandaş açıkta bırakılamaz. Bu ta
sarı üstünde çok düşünmek gerekir. Dileğini 
budur. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Muhterem ar-
kadaşlar; bu tasarı haftalardan beri müzakere
lerini yaptığımız, 100, 200, ve hattâ 500 mad-
deli tasarıların hiç birinden daha aşağı ehem
miyeti haiz değildir. Belki en ehemmiyetlile
rinden biridir. Bu bakımdan bu kanun tasarısı, 
birçok cepheleri bakımından, bana kalırsa hep
sinden önemlidir. Onun için beni sfeleri sıkma
dan bir kaç dakika dinlemenizi rica ediyorum. 

Evet; Belediye Kanunlarındaki sarih hü
kümlere rağmen/bizi yeniden o kanun madde
lerine benzer birtakım tekerrür ifade eden ka
nun çıkarmak zorunda bırakan bu mevzu üç 
cepheden mühimdir? Şimdi bir taraftan bu mü
him bir gailedir. «Devlet ıstılahı bakımından 
söylüyorum.» Baba bir -hırsız tuttum fıkrasına 
benzer. Evi. yık, yıkamazsınız. Yıkma ama Dev
letin ve şahsın hakkı tasarrufu ihlâl edilmiştir. 
Tasarruf hakkına tecavüz edilmiştir. Halbuki 
bizim rejimimiz, bizim ta ezelden beri kurulu
şumuz tasarrufa fevkalâde bağlı bir kuruluştur. 
Biz bundan ayrılamayız. Biz, yerli, köklü bir 
milletiz, öyle toplanıvermiş bir millet değiliz. 
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Onun için taaacruf hakfciyle'ezelden bir rabı
tamız vardır. Ne yapacağız-simdik Bu böyle ola*-
çaktır, bir Hükümet, birisinin tasarruf hakkını 
kuKtatamazsai âcizdir. Bunu böyle kabul ederiz. 
Bü' bakımdan hu diğer balomdan gecekondu 
mahallesi değil, gecekondu mahalleleri değil, 
gecekondu; şehri var, şehir. Yıkalım, ama bir 
ev değil, be? ev değil, on ev değil. Bize bir asa
yiş ve inzibat meselesi çıkaracak kadar da mü
him bir iştir. 

Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bir ke
re bu: tasarı, üzerinde gayet az dr.rulmuş bir ta
sarıdır, olgun değildir. Şimdi buradan yıkaca
ğız, kaldıracağız, ama başka yerde yapılmıya-
cak mı•? Başka yerde bir mahalle yapılacaktır. 
Bunlar çok düşünülecek üzerinde durulacak 
mervzulaiîdır. Burada üzerinde? çak konuşulacak, 
ımisakereleri yapılacak, ieakederse ha kanun 
geri gönderilecektir, biz de bir yeeisini bekli-
yeceğiz. Bu saydıklarım tabüeür ki, gecekondu
ların aleyhinedir. Ve bunun bu noktalardan 
'başka bir üçüncü cephesi- de vardır. Bu gece
kondular için her bakanlık kendi cephesinden 
yardıma koşup kendilerine kolaylıkla* gösterilirse 
vatandaşiarmıızan bütün ihtiyaçları gayet güzel 
karşılıyacaklar, başlarını kurtaracaklar, eksiklerini 
tamamtıyacakl«rdır. Burada suç olan, yasak
lar» aykırı olan kısmı ayırırsak bu evler bize, 
Hükümetçe, âmme hizmetlerinde çalışanlara 
yol gösterecek bir durumdur. Bundan pek bed
bin olmak ioahetmez. Buna 4» işaret edeyim. 

Ben her-şeyin üstünde nizamların hâkim ol
malına taraftarım, ama tasarıyı kifayetsiz bu
luyorum. Çünkü emrivakiler vardır. Bu emri-
vaJfcileri meydaaa getiren de vazife sahiplerinin 
vazifelerini yapmamateriıdır. Bir tarafı tecziye 
ederken bir tarafı* cezalandırmama yoluna gitme
melidir. Bu bizim regiraimiz için asla doğru de
ğildir. Yalnız bizim re#niimdz İçin değil, bütün 
rejimler için de öyledir. Ne yapmalıydılar di
yeceksiniz? Ben haber vereyim. Bursa'da gece
kondu mahallesi yoktur. Nfcden yoktur? Bur-
&& gecekondu memleketi olması lâzım, fabrika
lar memleketi; iş; memleketi, Bursa'da çalışan 
işçiler niepietinde dışatrdan gelmiş işçiler var
dır. Ama gecekondu mahallem yok. Çünkü 10 -
15 sene evvel orada bu istidadı gören belediye 
harikulade bir gayret sacfederek ve basiret gös
tererek bütün teşkilâtını tam iki sene bu iş üze
rinde ealifttırmışfcır, zabıtlar gelmiştir. Bütün 
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belediye başta reisi, muavini ve fen teşkilâtı bu 
işin peşinde koşmuş ve bu şekilde ev yaptıra
cakları karşısına almış ve aman arkadaşlar siz 
yine evinizi yapın, am böyle olmaz şöyle ola
caktır demiştir. Emin olun ki, belediye reisleri, 
zabıta memurları fen heyetlerinin iş başında 
sabahtan akşama kadar oturduklarını bilirim. 
Bunları hikâye telâkki emiyeceğinizi zannediyo
rum. Boyuna halkı mı cezalandıracağız? Bu alâka
yı gören mâkul Türk Milletinin fertleri bu va
ziyet karşısında ne yapalım demişler ? Bunu bu
raya, şunu buraya nasıl- olur?' Ama ben duva
rını yıktım, onun yerine. Ben onun yerine ker
piç gönderirim demiş belediye reisi. Biraz, kum 
ve taş lâzım? Hay hay demiştir. O, belediye re
isinin, fen memurlarının karşısında, bâzı me
murların kanuna uymuyor, vazifemiz değildir 
dedikleri zaman reisler cevap vermişlerdir : 
Doldur, taşı, götür. Böyle böyle arkadaşlar, Bur
sa Belediye Reis ve diğer arkadaşlarını methede
rek söylüyorum, Bursa gibi gecekondusu ol
ması lâzımgelen Bursa'da alelâcayip bir gece
kondu mahallesi yerine şimdi şirin bir mahal-

| le vardır, Şimdi; emin olun ki, Bursa'nm eski 
i mahallelerinden daha güzeldir. îki senelik 
j emek, vatandaşları belediyeden yardım göreee-
I ği hissini uyandırmıştır. Biz de yıktık, ama iki 

ev yıktık. Bunlar da bütün bu yardımlara rağ
men temerrüt gösterenlerdir. Etrafındakiler de 
bunu takdir etmişlerdir. Bu kadar yardım edil
diği halde yine bunlar dinlememişlerdir, demiş
lerdir, bu ceza bunlara haklıdır, belediye nizam
larını dinlememişlerdir. 

Şimdi o mahalleyi bir teşrif ederseniz siz
lere göstereceğim. Vaktiyle en kenar olan bu 
mahalle şehrin en çiçekli, en ağaçlı ve güzel 
bir yeri olmuştur. Evet, kenar olduğu için şe-

I hir dışında kalıyor. Toz toprak içindedir, ki
remitleri tozdan bembeyaz oluyor diye. Sonra 
ortasından asfalt geçirdiler. 

Bursa'da Yeşil'e giden yol parkedir. En gü
zel bir mahalle oldu, burası. Maksadım sizi 
yormak değildir. Fazla başınızı agrıtmıyayım. 

Hükümete, belediyeye bunu duyurma^: lâ
zımdır. Binlerce ev nasıl yapılıyor efendim. 
Bu inşaat önlenemiyor. 

Şimdi bir iki arkadaşla konuştum, bunu ge
ri gönderelim dedim. O arkadaşlar bana dedi
ler ki, bu kanunu çıkarmak lâzım, hâlâ yapı
yorlar. Bu vaziyeti önlemek için bu kanunun 
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çıkması lâzımdır. O halde şimdi ne yapmalı, 
mevcutlar için ne gibi vaziyetler hazırlamalı. 
Arkadaşlar; buradaki hükümler serttir. Bil
hassa mahalleler hakkında, plânlarını getire
rek, yollarını düşünerek daha yumuşak karar
larla bu tasarıyı buraya getirmelidir. Bilhassa 
meselâ neler olabilir? Ben bu tasarıyı bugün 
aldım, alelacele şöylece bir göz gezdirdim. Me
selâ belediye arsaları evlerin içine girdi ise 
bu giriş, yola tesir yapmıyorsa artık bir mah
zur teşkil etmemelidir. Ve daha yumuşak ted-
! •*!• almalıdır. Ne bileyim buna benzer kolay
lıklar gösterilebilir. 

Yoksa mütemadiyen bizim ihmalimizle, me
selâ bekleyip, bekleyip 10 sene sonra hayır ol
madı bunlar yıkılacaktır demeyi doğrusu be
nim aklım almıyor. 

Ben ne takrir vereceğim ne bir şey. Yalnız 
komisyon bunu geri alıp tetkik ederse iyi olur. 

BAŞKAN — Komisyon namına söz istiyor
lar, Eyidoğan'a söz veriyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, muhterem ar
kadaşlarımın esas itibariyle hakları var. Yal
nız ortada öyle zannediyorum ki yanlış anlaşıl
mış bir nokta var da ona binayıfikredilerek 
kanunun sert hükümleri şimdiye kadar yapıl
mış olan ruhsatsız yapıların ve bunları yapan
lara şiddetle tatbik edilecek imiş gibi bir ha
leti ruhiye var da ona müstenit olarak bu sert 
kanuna gitmiyelim diyorlar. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar bilhassa Ankara 
ve İstanbul'da memleketin her an nüfusu art
makta olan şehirlerde ihtiyaç tazyiki ile ruh
satsız yapılmış olan ve başkalarının arsaları 
üzerine yapılmış olan evler hakkında geçen se
ne kabul buyurduğunuz 5218 sayılı Kanunun 
hükümleri câridir. Yani bu kanuna göre 5218 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ruhsatsız yapılmış olan yapılar yıktırılmıya-
caktır. 

Yeniden kabul edilen, tevsi edilen muayyen 
mıntıkalar var. Bunlardan imar mıntıkaları 
dahilinde olanların noksanları ikmal edilecek; 
hizaya, sokağa tecavüz edenler, yeşil sahayı 
işgal edenler ve başkasının mülküne yapılmış 
olanlara da uzun mühlet verilmiştir. Bu uzun 
mühlet zarfında yaptırdıkları binanın enkazı
nı belediyenin gösterdiği yere nakledecekler ve 
orada yaptıracaklardır. 
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I Belediyenin göstereceği arsalar; 20 sene 

müddetle, çok ucuz bir bedelle 20 taksitte 
kendilerine maledilmiş olacaktır. Filân yerde 
sokağa tecavüz ediyorsun, meydana te ;avüz 
ediyorsun, plâna aykırıdır, falan yere kaldır 
denecek. 

Yaptığı yer 5218 sayılı Kanunun kabul et
tiği bölgelerin içinde ise ona kalk denilmiyecefc-
tir. Yapı Yollar Kanununa aykırı noksanları 
zamanla ikmal edilecektir. 

Şimdi o kanunun yürülüğe girdiği tarihten 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar da 
bir kısım yapılanlar vardır. Bu kanunda on
ları da 5218 sayılı Kanunun hükümlerine irca 
ediyoruz ve onlara da altı aydan az olmamak 

| üzere belediye möhlet verecektir. 
Şayet yapılan şey belediyenin imar hud'itları 

içinde ise - belediyenin mavi saha, pembe saha 
diye hartada boyanmış sahaları var ya - işte o 
sahalarda, o saha hudutları içinde ise bir 
kere onlar da yıktırılmıyacaktır. Yola tecavüz, 
meydana tecavüz, başkasının mülkünde inşa 
vaziyetinde ise bunları da yine belediyenin gös
tereceği yere 6 aydan az olmıyan bir müddet 
zarfında, çünkü belediyenin vereceği müddet 6 

I aydan az olamaz, fakat bu bir sene olur, iki se-
I ne olur, üç sene olur, dört sene de olu,:, bu 

müddetin tavanı yoktur, çünkü belediye bun
lara arsa bulup gösterdikçe nakledilecektir. 

Şimdi geriye ne kalıyor? Bundan sonra ya
pılacak olan ruhsatsız yapılar. Yani bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra, başkasının mülküne 
yapılacak yapılar hakkında alınacak tedbirler 
Bu tedbirler arkadaşlar inzibatı âmme tedbirle-

ı ridir, zabıtai belediye tedbirleridir. Buna dair 
i kanunlarımızda bâzı noksanlar görüyoruz. Me-
I selâ; bu kabil yapıların belediyeye karşı *3orum-
I luluğunu deruhde edenlere karşı, cezai kuvvei 

teyidiyesi azdır, onu koyuyoruz. Diğer taraf
tan bu yapıları yapanlar bu işe nezaret ediyor
lar ve bununla da mükellef memurlar ise; on-

j 1ar için de bir cezai kuvvei teyidiye koyuyoruz. 
| Bu konulan cezai kuvvei teyidiyenin bir kısmı 
i belediye cezaları kabîlindendir. Yani yapı us-
| tasını icrayı sanattan menetmekten ibarettir. Bu 
j böyle bir zabıtai belediye tedbirleridir ki, Sa

yın Zehra Budunç'un bahsettiği espiri dâhilinde 
j belediyenin izni haricinde ruhsatsız yapı yap-
j madan evvel arsanın taşı, kumu, kireci geldiği 
I zaman memur, hani bakayım, senin ru^ısatm 
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nerede diyebilecek. Eğer başkasının mü'küne 
yaptırmışsa hani bakayım sen bu arazinin sa
hibi misin veyahut irtifak hakkın var mı? di 
yecek. Eğer noter senedi ile sahibinin iznini 
almamışsa onun oradan taşını, kirecini kaldıra
cak ve masraf olarak enkaz bedelini alacaktır. 
Bunların hepsi bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra tatbik edilecektir. 

Hükümetin getirdiği kanuna gelince; bayur-
dukları gibi başlıca Yapı Yollar Kanu mnun 
13 ncü maddesini değiştirir mahiyette bulduk. Bu 
gelen teklif bilhassa ilk fıkralarında, Yapı Yol
lar Kanununun 10 ncu maddesi ile bağdaşmak 
üzere bâzı değişiklik yapıldı. Bunda vapılan 
değişiklikler ciheti fenniyeyi alâkadar etmez. 
Sırf formalite bakımından, dereceleri, mülk 
ve yapı sahibinin itiraz ve şikâyeti üzerin-?, işin 
takip edeceği derecatı tâyin eder ve müddetler 
gayet kısaltılmıştır. Bakmaya yetkili makam
ların inceleme müddetleri gayet kısaltılıyor. 
Esasen tasarı, İçtüzüğe göre, İçişleri Komisyo
nuna tevdi edilmiş olduğu için Meclisin tatile 
gireceği bir zamanda tatil devresinde Hüküme
timiz ve belediyelerimiz gecekondu evierini 
bundan sonra yapacak olanlar enerjik bir su
rette takip edebilmeye, yalnız inşaatı önleyebil
meye kaadir kılmak için yetiştirmeye çalıştık. 

Tasarının heyeti umumiyesi hakkındaki mâ
ruzâtım bundan ibarettir lüzum gösterirseniz 
maddelere ait izahat arzederim. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Bundan evvel 
çıkan kanunla belediye hudutları içinde bulu
nan gecekonduların hududu tahdit edilmişti. 
Bunu yapanlar birbirinden görerek müsamahayı 
artırdı, adedleri daha çoğaldı. Biz hududu çiz
dik, bu sahanın içinde ve dışında kalan sahalar
da bir ikincileri yapıldı. Bunun üzerine Anka
ra Milletvekilleri bâzı sahalarda yeniden yapı
lan gecekondular ıcin hususi bir teklifte bulun
mak istivorlardı. Bilmem belki bu teklif Mec
lise gelmiştir. Biz ozamanlar yaptığımız kanu
nun gayrikâfi olduğunu görerek bugün bir 
kanunla daha Meclise geliyoruz. Bu da çıka
cak, kâfi gelmezse bir ikinci, bir üçüncü kanun 
mu çıkaracağız? Bu mütemadiyen devam mı 
edecektir, niçin daha esaslı tetbirler almıyoruz? 
İlk günlerde tahtadan yapılan bu evler şimdi 
beton oldu, damları kiremitlendi. Ev masuni-
niyeti denilen bu işler lüzumu kadar alâka ile 
takip edilmedi. Bunu Hükümetten bilhassa 
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rica ediyoruz, halk evinde rahat otursun ve 
istirahatini bulabilsin. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Şimdiye kadar gerek izin almadan, gerekse baş
kasının arazisine ev yaptırma hususu kanunlar
la menedildi. Fakat bunu yapanları mesul 
edecek bir madde görmüyoruz. Komisyon buna 
lüzum görmedi mi? 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Baş
kanlarının mülkü üzerine yapılan gecekondu
ların sayısı nedir? Buralarda oturmakta olan 
vatandaşların yekûnu nedir? Bu evlerin vasati 
kıymeti ne tutmaktadır, Komisyon bunları tet
kik etti mi ve bunları rakamla ifadelendirebi-
1 iri er mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Devamla) — Efendim, Hasene İl
gaz arkadaşıma arzı cevap edeyim; teselsül bâ
tıldır. Biz zaten bu teselsülü kesmek için bu 
enerjik tedabiri kanuniyeyi Yüksek Huzurunu
za getirmiş bulunuyoruz. Kabul buyurursanız, 
bu noktada arzı cevap etmesi bittabi kendile
rine düşer, bu kanunun verdiği yetkilerle yapa
cağı tatbikattan dolayı Hükümetiniz elbette ki 
mesuldür. Diğer taraftan tasarı aynı zaman
da Hükümetin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
birkaç şehir için tanzim edilmişti. Biz bunun 
arzettiğim bu birinci maddesini Yapı ve Yollar 
Kanuniyle alâkalı bulduğumuz için aynı mev
zuda aynı enerjik tedbirleri bütün belediyeleri
mizin tatbik etmesi lâzımgeldiği neticesine va
rarak bu şekli verdik. 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bunları, şimdiye kadar kanunlarla menetmek lâ-
zımgelirdi. Etmiyenlere hiçbir ceza verilmemiş
tir. Bu, sebep oldu. 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Müsaade buyurun. Biz bu tasarıyı ha
zırlarken en çok müşkülât çektiğimiz nokta, gece
kondu neye derler meselesidir, bunu bir tarifi ka
nuniye bağlamak imkânını bulamadık. Gecekondu 
ev tarifinin içine bugün iki yeni unsur daha gir
mektedir. Birisi, ruhsatsız yapı, diğeri, başkası
nın mülküne yapılan yapı. Ruhsatsız yapılan ya
pılar hakkında bundan böyle ruhsat muamelesi 
uzayıp gitmesinden mütevellit olarak halkın ihti
yacını tazyik ettiğini gördüğümüz için müddeti 
burada kısaltmış bulunuyoruz. Kendi mülküne 
yapısını yaptırmak için vatandaşın artık Yapı ve 
Yollar Kanununa tebaiyetten başka istiyeceği hiç 
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bir kolaylık kalmıyor. Bu cihet tamamen temin 
edilmiş bulunuyor. Müddetleri kısaltıyoruz, bele
diye muayyen müddet zarfında ruhsat muamele
lerini intaç etmek mecburiyetindedir. Yani halkı 
bezdirip bezdirip kendi başına harekete geçmek 
noktasını bertaraf etmiş oluyoruz. 

Başkasının mülküne yapılan yapılara gelince: 
2311 sayılı Kanuna göre bu kabil yapılar da gay-
rimenkule tecazüz durumunda olduğu için mal 
sahibinin ıttılâından itibaren bir ay zarfında 
mahallin en büyük mülkiye memuruna müracaat
la tecavüzün men'ini talep etmesi lâzımgeliyor. 
Mal sahibi bunu talep etmedikçe o mülkü yıkma
ya imkânı kanuni bulamıyoruz. Böyle bir aylık 
müddeti mal sahibi geçirdi mi artık mahkemeye 
müracaat edip men'i müdahale karan almak ve 
sahibinin rızası hilâfına yapılmış gayrimenkuller 
hakkında Kanunu Medeninin ayni haklar faslının 
gösterdiği hükümleri tatbik etmek lâzım geliyor. 
Bunun haricinde belediye mekanizmasını hareke
te getiren hiçbir hüküm yoktu. Şimdi biz onu ka
bul ediyoruz. 

Bugün, belediyeye ruhsat için müracaat eden
den belediye arsanın tapusunu, çapını istiyecektir. 
Tapusunu, çapını gösteremiyenlere ruhsat vermi-
yecektir. Başkasının arsasına inşaat yapmak is-
tiyenler için, esasen bu varit değildir. Başkasının 
mülkiyetine tecavüz elen bir şahıs hakkında esa
sen ruhsatiye verilmiyecektir ki, o şahıs inşaata 
basîıyabilsin. Daha inşaata başlamadan evvel 
malzemesini yapı malzemesini arsadan dışarı çı
karacaktır. Kanunun başlıca tazammun ettiği 
hükümler bundan ibarettir. Zannediyorum ki, 
bu suretle soru soran arkadaşlarıma cevap ver
miş oldum. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Benim 
sualime cevap vermediniz. 

AKİF EYÎDOĞAN (Devamla) — 5218 sayılı 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
Türkiye'nin nerelerinde ne kadar gecekondu ya
pılmıştır?. Bunu ancak Baritaalâ bilir. Fakat 
Ankara şehri içinde yapılan tahkikata göre 15 -
20 bin arasındadır. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Şimdiye kadar yine kanun vardı, bu kanun buna 
miini değil mi idi? Mâni idi. Şu halde bu işi tat
bik etmiyen belediye memurlarını mesul ettik m i l 
Kanunu yaparken bunu da aramak lâzımdır. 

AKİF EYÎDOĞAN (Devamla) — Ona Hü
kümet cevap versin efendim. 
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RÎFAT DOLUNAY (Çankırı) — Efendim, 

başkalarının mülkiyetine tecavüz edilme usulü 
köylerde de caridir. Komisyon bunlar için bir 
şey düşündü mü? 

ÎÇtŞLERÎ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOĞAN 
(Devamla) — Yapı ve Yollar Kanunu Türkiye-
nin başlıca kendi muhtevi olduğu hükümleri 
kademelendirmek suretiyle Türkiyenin başlı
ca 724 belediyesinde tatbik edilecektir. Bunun 
haricinde köyler için başkasının mülküne yapı 
yapmak vaziyeti 2311 sayılı Kanuna, yani gay-
rimenkule tecavüzünün men'i usulüne tâbidir. 
Köy küçük bir muhittir, mülküne taarruz edi
len derhal muttali olur ve en büyük mülkiye 
âmirine baş vurunca menettirir. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Ben üç 
noktayı sordum: 

1. Ankarada gece kondu adedi ne kadardır, 
2. Gece kondularda barınan vatandaşların 

sayısı neye varmaktadır. 
3. Gece konduların vasati değeri, bina de

ğeri ne kadar dır? Bunları komisvon tetkik 
etti mî, ve rakamla ifadelendirebilivor mu? 

ALÎ RIZA ART (İstanbul) — Sorularımın 
bir kısmını Mehmet Sadık Eti arkadaşım sor
dular. Yalnız benim sormak istediğim bir şey 
daha var. 5218 savılı Kanun çıkarıldığı zaman 
bütün bu meseleler üzerinde kemali ehemmiyet
le durulmuştur. O günden bugüne kadar bu 
evlerin tadadı hakkında bir sev düşünüldü mü? 
Biz bu kanunla aynı zamanda kredi meselesini 
halledecek ve bunu bilhassa küçük meskenlere 
tahsis edecektik. İstanbul'da Levent Çiftlisi 
yapılıvor, Ankara 'da teknisiyenlere bir mahalle 
vapılacaktı, fakat hâlâ buna bîr tahsisat bulu
namadı. Tahsis veren bir banka voktur. Bu
nun hakkında Hükümet bir şey düşünmüş mü
dür? 

BAŞKAN — Hükümetten sorarsınız. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Bir sual. 
BAŞKAN — Komisyondan mı, Hükümetten 

mi? 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Komisyondan. 
Efendim, ben söz almıştım. Fakat tatminkâr 

bulduğum için sözden vazgeçtim. Yalnız tekra
rında fayda srörüyorum: gece kondular yıkıla
cak mı, yıkılmıyacak mı? 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Hayır, hayır. Bugün Ankarada mev-
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(Sut olan ve 20 binden fazla olduğu söylenen 
ve içinde yüz bin uüfusun ikamet ettiği riva
yet edilen gece kondular bu kanunla yıkılacak 
değildir. (Ne olacak sesleri) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — istanbul'dakiler? 
AKİF EYlDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Onlara ne muamele yapılacağını ev
velce 5218 numaralı Kanunla muhterem heyet 
kabul buyurdular. O kanun yürürlüğe girdiğin
den bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
yapılmış olanlar hakkında da 5218 numaralı Ka
nun tatbik edilecektir. Ve onlara asgari altı 
ay mühlet verilecektir, bu müddet asgaridir. 
belediyelerce daha uzun müddetler verilebile
cektir, evvelce arzettim. Bunlar 5218 sayılı Ka
nunun şümulü dâhilinde onlara da yine bele
diyece arsa gösterilecek ve oraya nakli istene
cektir. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Yani yıkılacak, 
demektir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ankara'dakiler, 
diye başladılar, lstanbul'dakiler de aynı mıdır? 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOOON 
(Kars) — Efendim, 5218 sayılı Kanuna göredir. 

MEHMET SADİK ETİ (Malatya) — Elen
dim, komisyondan soruyorum, benim suallerimi 
muhterem raportör arkadaşım cevaplandırma
dı. Bunların adedini Bari taalâ bilir, buyur
dular. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arzettim, 
efendim. Tatbikata ait sorulara Hükümet cevap 
versin. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahûar) 
— Usul hakkında konuşacağım. 

Sayın arkadaşlarım, müzakeresi yapılan ka
nun tasarısı Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü 
maddesini değiştiren hükümlerdir. Bendeniz 
tetkik ettim, Yapı ve Yollar Kanunu evvelce 
İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Komis
yonlarından geçmiştir. Halbuki Yüksek Hu
zurunuza gelen tsarı yalnız İçişleri Komisyonu
na havale edilmiş ve orada müzakere edildikten 
sonra gelmiştir. Acaba bu, Meclisin çalışma 
usulüne aykırı değil midir? Bunu Yüksek Baş
kandan soruyorum. 

BAŞKAN — Tasarı, usulüne tevfikan başlı
ca komisyon addedilen İçişleri Komisyonuna 
havale edilmiş ve İçişleri Komisyonunda ince
lenmiştir. Başka komisyonlardan mütalâa alıp 
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] almamak o komisyonun yetkisi dahilindedir, bu 

mütalâayı isterse alır, istemezse almaz. Diğer 
komisyonlar da tasarıyı evrakı varidede göre
rek mütalâa dermeyan etmek hakkına mâliktir
ler, o komisyonlar da isterlerse bu talebi ya
parlar, istemezlerse yapmazlar. Ancak, ilk ka
nunun Geçici Komisyonda müzakere edilmiş ol
ması bu tasarının da böyle bir komisyona ha
vale edilmesinin lâzımgeleceği mecburiyetini 
Riyasete tahmil etmemektedir. Bu, ancak tef
sir hükmüne aittir. Eğer bir tefsir talebi olursa 
evvelki kanun hangi komisyondan çıkmışsa o 
maddei kanuniye de yine evvelki komisyona gi
der. Fakat tesis mahiyetinde olan bütün tasa
rıları başlıca komisyona havale etmek Riyase
tin yetkisi dahilindedir. Bu tasarı için de o 
suretle muamele yapılmıştır. Ancak, Heyeti 
Umumiyede müzakeresi sırasında, geçici bir ko
misyona gitsin, müzakere edilsin diye bir talep 
olursa ve bu teklifi de Heyeti Umumiye kabul 
ederse oraya müracaat edilir. Binaenaleyh ha
valede bir yanlışlık yoktur. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kanunun aslı üç komisyondan geçmiştir. 
Bunun da aynı komisyonlara gitmesi icabetmez 
mi idi? 

BAŞKAN — Tasarı ait olduğu ana komis
yona verilmiştir. Evvelce bu hususları arzettim, 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERİŞlRGlL 
(Zonguldak) — Efendim, Yüksek Huzurunuza 
takdim edilen bu kanun tasarısı 5218 numaralı 
Kanuna ek olarak Hükümet tarafından sevk-
edilmiştir. 5218 numaralı Kanun İçişleri Ko
misyonundan çıktığı için Yüksek Başkanın da 
serdettiği fikirlere ilâveten arzedeyim ki, bu ta
sarı da İçişleri Komisyonuna havale edilmiş bu
lunuyor. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktayı sarahaten arz
edeyim : Bu kanun makabline şâmil değildir. 
Bu kanunla, şimdiye kadar yapılmış olan hiçbir 
gecekondu sizin bir yıl evvel çıkardığınız ka
nunun dışında hiçbir muamele görmiyecektir. 
Binaenaleyh arkadaşlar; ne kadar, gecekondu 
yapıldı, ne kadar ev var, içinde ne kadar insan 
oturuyor, ne kadar çoluğu çocuğu var sualleri
ne arzı cevap etmezden evvel şunu arzedeyim 
ki, maziye şâmil olarak böyle bir istatistikle 
gelmedim, mamafih bu istatistik İçişleri Ba-

ı kanlığında vardır, kim merak ediyorsa, kim ar-
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zu ediyorsa teşrif etsinler, hepsini ayrı ayrı gös
tereyim. 

Bu, istikbale ait bir kanundur; bu istikbale 
ait kanunla, vatandaşlarımızın beyhude masraf 
etmesine, memurların yanlış hareket etmelerine 
mâni olmak için çıkarılmıştır. 5218 numaralı 
Kanunun nasılsa eksik çıkması yüzündendir ki, 
bir seneden beri bu kanun yüksek heyetinizin 
arzu ettiği şekilde işlememiştir, idare âmirleri 
kanunun işleyemediğini söylemişlerdir. Bu yüz
dendir ki bir sene sonra o maddeyi tamamla
mak üzere bu kanun huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 

Bu kanunla içişleri Bakanınızın yapacağı 
iş şudur: Bundan sonra ruhsatsız gecekondu 
yapılmıyacaktır. Yapılırsa; bir kere önlemek 
vazifesiyle bütün zabltai belediye ve yardımcı 
zabıta yani bekçiler haber vermekle mükellef 
tutulacaktır. Yani, daha gecekondu yapılmadan 
toprağı, taşı hazırlanıp temeli atılacağı sırada 
önlenmiş bulunacaktır. Binaenaleyh yapılan ge
cekonduya sığınan bir sürü vatandaşlarımızı 
dışarıya çıkarmak gibi acı vaziyetler karşısın
da kalmıyacağız. Ve buna meydan vermemek 
üzere bütün kuvvetimizi sarfedeceğiz, alâkalı 
memurların şimdiye kadar mesul tutulmaması-
mn kısmen sebebi, memurlarımızda bu salâhi
yetin olmamasından mütevellitti. Onun için 
yüksek huzurunuza sunulmuş olan bu kanunda 
arkadaşların sert gördükleri veyahut başka şe
kilde tensip edecekleri noktalar varsa, tashihi
ni teklif buyururlar, o yolda kanun çıkar. Şu 
noktayı arzedeyim ki, bu kanunun şimdiye ka
dar yapılmış gecekondulara taallûku katiyen 
yoktur. Maziye ait olan cihetleri; Yüksek Mec
lisin tasvip ettiği 5218 sayılı Kanuna tâbidir. 
İster 5218 sayılı Kanundan evvel isterse 5218 
sayılı Kanundan sonra yapılmış olsun, bunlar 
yıkılmıyacaktır. Onun için birtakım vatandaş
ların alâkadar olduğu meselelerde her hangi 
bir yanlış fikrin meydan almaması için, bu nok
tayı yüksek huzurunuzda sarahaten arzetmek 
mecburiyetini his ediyorum. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Çok 
muhterem Bakan arkadaşım kemali samimiyet
le meseleyi aydınlattılar, kendilerine teşekkür 
ederim. 

Bu beşinci maddeyi geri almaya karar ver
sinler; başka bir ihtilâfımız yoktur. 
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İÇÎŞLRİ BAKANI EMİN ERİŞÎRGÎL (Zon

guldak) —• Maddenin müzakeresi esnasında, va
zıh olmıyan, bu söylediğim fikirleri lâyikı ile 
ifade etmiyen kelimeler, cümleler varsa derhal 
bunu düzeltiriz. Vazıhan tekrar arz ediyorum-
ki; bu tasarı, bundan sonraki inşaat içindir. 
Ondan evvelki inşaat 5218 sayılı Kanuna göre 
olacaktır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Usu i 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —. Usul hakkında söz verdim, bir 
arkadaş konuştu, siz ne istiyorsanız? Oradan söy 
leyiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) Bir yan
lışlığı tashih etmek zarureti vardır, müsaade bu
yurun da kürsüden konuşayım. 

BAŞKAN — Hayır sırada başka söz alan ar
kadaşlar var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — O hal
de söz istiyorum, sıram gelince konuşurum. 

BAŞKAN — Peki. Söz Salamon Adato'nün
dür. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
Kâzım Aydar arkadaşımız bu tasarının Bayın
dırlık Komisyonundan geçmesini teklif etti, ben
deniz de bu tasarının Adalet Komisyonundan da 
geçmesini rica edeceğim. 

Çünkü içişleri Komisyonu ihtisası dâhilinde 
olan bir mevzu ile iştigal etmiş değildir. Komis
yon, kendi sahasını aşan bir noktai nazar ileri 
sürerek Adalet Komisyonunu alâkalandıran bâzı 
hususlar hakkında ve bâzı hükümler vaz 'etmiştir. 
Bunun içindir ki bir garibei hukukiye doğmuş
tur. 

13 ncü maddenin son fıkralarında arsaya te
cavüz vâki olduğu takdirde yapılacak muamele
lere dair hükümler vaz'edilmiştir. Bir Bina Kanu
nunda umumi gayrimenkul inşaatından bahsedil
miştir. Kanun, yalnız gece konduları istihdaf 
etmemektedir. 200 - 300 bin liralık bir apartmana 
dahi bu hükümler tatbik edilecektir. Diyorlar ki; 
böyle bir tecavüz vâki olduğu takdirde belediye 
bizzat binayı yıkacaktır. Fakat gayrimenkulunu 
inşa ettiren kimse arsa sahibinin rızasını almış
sa, o rızayı noterce tasdik edilen bir senetle ispat 
ettiği takdirde memur müdahale etmiyecek, hüs
nüniyet sahibi olsa dahi müdahale etmiyecek, 
yalnız ruhsatname almadığından dolayı 4 misli 
harç alacaktır. Fakat bu gibi hallerde tatbik edi
lecek hükümler Kanunu Medenide mevcuttur ve 
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6 hükümler büsbütün tadil edilmektedir. Diyor
lar ki hüsnüniyetini senetle ispat edecektir. Rica 
ederim. Bendeniz başka bir kimsenin arsası üze
rine hüsnüniyetle bir yapı yaparsam, hüsnüniyet, , 
sahibi olduğumu noterce tasdik edilen bir senetle 
nasıl ispat edebilirim. Yani ben notere gideceğim, 
bu inşaatı hüsnüniyetle yaptığımı söyliyeceğim. 
Böyle bir delil kanunen kabule şayan değildir. 
Üzerine bir bina yaptığım arsanın bana ait ol
duğunu zannederek o arsa üzerinde inşaat yapar
sam hüsnüniyet sahibi telâkki edilirim. Hüsnü
niyetin mevcudiyet veya ademimeveudiyeti an
cak bir hâkim takdir eder. Böyle bir takdir hak
kını Belediye memurlarına veremeyiz. Diğer ta
raftan hüsnüniyet sahibi olmak, bina sahibi ol
mak için kâfi değildir. Çünkü Kanunu Medenide 
hükümler vardır. Arsanın kıymetiyle binanın 
kıymeti nazara alınır. 

Binaenaleyh İçişleri Komisyonu Kanunu Me
deniyi ilgilendiren ve Adalet Komisyonunun ih
tisası dâhilinde bulunan hususlar hakkında hü
kümler vaz'etmiş ve çok garip neticelere vâsıl ol
muştur. Tasarruf hakkına taallûk eden hüküm
leri ihtiva etmesi dolayısiyle tasarıyı Adalet Ko
misyonuna vermek icap ettiği kanaatindeyim. 

Diğer taraftan bu kanun makabline teşmil 
ediliyor mu, edilmiyor mu? Bu hususta Sözcü 
arkadaşımız kati bir beyanda bulunmuş değildir. 
Bina sokağın bir kısmı üzerine yapılmışsa yıka
cağız, îmar plânına muhalefet vâki olursa yıka
cağız. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl — 
Böyle söylemedi. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — öyle söy
lediler. 

Bir kanun makabline teşmil edilir mi, edilmez 
mi ? Bu, kanunda tasrih edilir. Binaenaleyh böy
le muğlâk cevaplarla bu sualleri karşılamak 
mümkün değildir. 

önerge takdim ediyorum, tasarının Adalet 
Komisyonuna verilmesine lütfen karar veriniz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Arkadaşlar, bu 
kanunu okuyunca ,aklıma bir şey geldi. «Fa-
kirmisin düşünmek gerek» Biz bu memlekette 
apartıman şehri, apartıman Devleti mi kuru
yoruz? Bu da düşünülecek bir meseledir. 

Bir defa bu tasarının adalet ve Bayındırlık 
komisyonlarından geçmesi lâzımdır. Nitekim 
benden evvel konuşan arkadaş, hüsnüniyet me
selesinden tutturarak, birçok hukuki meseleler 
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ortaya koydu ki, doğrudur* (Kanunda var ses
leri) Evet kanunda var ben de biliyoıum. Bu 
bakımdan evvelâ Adalet ve sonra da Bayındır
lık komisyonlarından bu tasarının geçmesi lâ
zımdı. Böyle mühim ve sosyal karakterli bir 
kanun gece kondu evi kanununu, gece kondu 
usulü ile çıkarıyoruz. Yani biz bununla gece 
kondu kanunu yapmaya çalışıyoruz. 

Bu vatandaşlar bu evleri niçin yaptırıyor
lar? Bunu hiç düşündük mü? Bu memlekete 
hariçten çalışmaya gelen binlerce vatandaşı 
apartıman inşaatı yanından geçerken görüyo
ruz, geceleri meydanda yatıyorlar. Bunlar, için 
bu belediye tedbir almış mıdır ve almakta mı
dır? Bu güzel şehri daha da güzelleştirelim di
ye çalışıyoruz ama bu şehire alış veriş yapmak 
üzere, malını satıp mal almak için gelen köylü
ler için kaç tane iş hanı vardır? Bu şehirde bir 
Cebeci tarafında, bir şu tarafta, bir bu tarafta 
köylünün hayvaniyle gelip bir gece ucuzca ka
lacağı iş hanları inşa edip malını satmak için 
gelip mal alıp gideceklere bu belediye kolaylık 
göstermiş midir? Bunları niye düşünmüyoruz? 
Fakirlik günah mıdır, vatandaş ne yapsın? 

Diğer taarftan soruyorum, belediye fukara 
evlerine, fukara insanlara göre arsalar, plân
lar ve bunlar için lüzumlu malzemenin ucuz
luğunu temin yolunda tedbirler almış mıdır? 
Bütün bu suallere cevap istiyoruz. Bu olursa 
bu vatandaşların çoluk çocuğu ne olacaktır. 
Bunlar bu vatanın evlâdı değil midir? Bunlar 
düşünülecek meselelerdir. Diğer taraftan sual 
soruyoruz diyoruz ki 5218 sayılı Kanunun neş
rinden bugüne kadar yapılan evler ne olacak, 
yıkılacak mı, 

İçişleri Bakanı diyor ki, bu kanunun çık-
masiyle ev yıkılmıyacaktır. Fakat beşinci mad
de diyor ki, bundan bir sene evvel çıkan ka
nundan sonra yapılan binalar varsa belediye 
bunlar için altı ay müddet verecek, kendilerine 
tebligat yapılacak, arsa gösterilecek ve yık de
necek. Ba'de hara belbasra.. Acaba şu kanun
la ev göçürecekler mi? Ev göçürmek ne de
mektir? Üç ev göçürmek bir yangın demektir 
derler. O da evin yıkılması mânasında olan gö-
çürme değil, sâde içindeki eşyanın göçürülme-
sidir. 

Zaten mevcut kanunlarda istedikleri salâhi
yet vardır. Sözcünün ve İçişleri Bakanının bu
yurdukları ifadelere göre bugüne kadar bu 
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şehrin Hükümet merkezi ve diğer şehirlerinde 
Hükümet adamları, belediye reisleri, belediye 
adamları hakiki mânasiyle vazifelerini yapma
mışlar demektir. Onlar vazifelerini yapnıamış-
larsa bunun için niçin Meclis meşgul edilsin? 
Başkasının mülküne ev yaptırdı ise, nasıl olur 
bu? Demek ki bu şehirde inzibat ve asayiş yok. 
Bu, mühim bir meseledir. 

Kanunun makabline şümulü olmamak şar-
tiyle kabul. Aksi takdirde bu vaziyette 3 000 ev 
varsa, üç bin ailenin, hiçbir tedbir alınmadan, 
evlerinden dışarı atılmasına gönlümüz ve vic
danımız razı olamaz ve olmamalıdır arkadaş
lar. Böyle şey olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERlŞİR-
ĞİL (Zonguldak) — Efendim, belki bende
niz iyi ifade edememişimdir. Yine sara-
hatla soyuyorum. 5 nci madde ve diğer 
maddelerde, ne Hükümetin, ne içişleri Ko
misyonunun daha evvel yapılmış olan bi
naları yıkmak fikir ve kanaati asla yoktur. 
5 nci madde geldiği vakit yanlış yazılmışsa 
mânası eksikse düzeltmek tabiatiyle vazifemiz
dir. Tekrar sarahaten arzediyorum, bundan 
evvel yapılmış olan hiçbir gecekondunun 5218 
numaralı Kanunun hükümleri dışında, yıkıl
ması bizim tarafımızdan asla düşünülmemiştir 
ve içişleri Komisyonu da, benim bildiğime na
zaran, düşünmemiştir. Bir ibare, Emin Soysal 
arkadaşımız için şu tarzda bir mâna ifade ede
bilecek bir tarzda yazılmış olabilir. Maddesi 
geldiği zaman, Emin Soysal arkadaşımız, bu 
madde şöyle olmalıdır der, biz de ona göre ka
naatimizi ve maksadımızı söyler, icabederse 
Komisyonca tashih edilir. Lütuf buyursunlar. 
Hatıramızdan geçmemiş birşey için bizi tenkit 
etmesinler, tekrar edeyim bu kanundan evvel 
yapılmış olan gecekondular 5218 sayılı Kanuna 
tâbi olacaktır. (Beşinci maddede var sesleri). 

Efendim; madde bu fikre muvafık olarak 
yazılmamışsa, bir eksiklik varsa maddesi ge
lince tashih ederiz. Eksikliği tamamlarız. 

Yine tekrar ediyorum, bizim vatandaşları
mızın, ne Ankara'daki ne istanbul'daki, ne de 
Zonguldak'daki evlerini yıkmak, çoluğunu, ço
cuğunu dışarı atmak gibi bir fikrimiz yoktur. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Ar-
kadaşlar; tasarı, şu vaziyetteki müzakere gös
teriyor ki, hakikaten olgunlaşmadan, tavazzuh 
etmeden Yüksek Meclise arzedilmiştir. Demin-
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ı den beri Komisyon Sözcüsüne olsun, Bakana 
! olsun, muhtelif sualler tevcih edildi, fakat 

maatteessüf bu suallerin cevapları daima müte-
I nakız bir şekilde verildi biraz evvel Sayın Ba-
| kan buyurdular ki, bu kanunun makabline 
I şümulü yoktur, tek bir ev yıkılmıyacaktır. 
I Halbuki diğer taraftan beşinci madde bu husus

ta tam ve sarih hüküm taşımaktadır. Bu mad
deleri müzakere edelim düşünürüz diyorlar. 

I Bir hukukçu arkadaşım izah buyurdular, bu 
tasarının hakiki noksanları vardır, Adalet Ko
misyonundan geçmesi lâzımdır. Bir müftendis 
arkadaş da buyurdular ki, Bayındırlık Komis
yonundan geçerse biraz daha ıslah edilmiş olur. 
Bu sebepten de bir rötuşa ihtiyaç vardır. Şim
di bu vaziyette kanunun müzakeresine devam 
etmekte bendeniz bir fayda mülâhaza etmiyo
rum. Bilhassa beşinci madde muvacehesinde. 
Müsadenizle okuyayım : 

«Belediye sınırları içinde 5218 sayılı Ka
nun yayımı tarihinden sonra ruhsatsız veya ruh
sata aykırı olarak yapılmış yapıların tesbit edi
lecek mühlet içinde yıkılıp kaldırılması beledi
ye tarafından sahiplerine bildirilir.» 

Şimdi bu kadar sarahat karşısında.. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — Kıraat meselesi 
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — Bu 

kanunun müzakeresine devam etmek ne derece
ye kadar doğru olur. Yüksek takdirinize bıra
kıyorum. 

I BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
i HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen

dim; mevzua geçmiyeceğim, vakit de pek azdır. 
Hakikaten usule dair iki noktaya temas edece
ğim. Eu noktalar halledilirse zannediyorum 
iş kolaylaşır. 

Bir tanesini Sayın Bakan geri aldıklarına 
I göre ki, yoktur buyurdukları madde, Hükümet 

teklifi olarak vardır, içişleri Komisyonu bu 
Hükümetin teklifi olan maddeyi aynen geçici 
beşinci madde olarak koymuştur. Bu madde 
sarahatan diyor k i : 

i «5218 sayılı Kanundan sonra yapılan bina
lar yıkılır» demek ki makabline şâmildir. Ama 
demekki Sayın Vekilin arzusu ile konmamış ve 
burada yok farzedecek kadar üzerinde durmu
yorlar. Ohalde mesele kendiliğinden mahlül. 

Yalnız içtüzüğün sarih bir hükmünün zede
lenmemesi için, Sayın Bakanın ifade buvur-

1 duklan bir noktanın tashihi kabul edilecek 
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olursa, mesele bu maddenin kalkması ve bu nok
tanın tashihi suretiyle giderilebilir. 

Sayın içişleri Bakanı buyurdular ki ; 5218 
sayılı Kanun, müzakeresinde reddedilen bir 
hükmün kanunda bulunmayışı dolayısiytf; işli-
yememiştir. Onun için bu tasarıyı getirdik di
yorlar. Eğer bu sözleri kanunun tamamına şâ-
milse şimdi arzedeceğim hükümle kanıvı çok 
zedelenecektir. Yok eğer münhasıran 5 nei mad
deye şâmilse beşinci maddenin kalkmasiyle iş 
kolaylaşır. O da şudur : 

5218 sayılı Kanunun (Tutanak dergisi cilt 
10, sahife 181) Reddedilen sekizinci maddesi ki, 
şimdiki beşinci maddeye tam tetabuk halinde
dir. O da şudur : «Bu kanunun yayımı tari
hinden sonra ruhsatsız olarak başlanan yapıları 
derhal menetmeye ve yapıları belediye komis
yonu karariyle yıktırmaya Ankara Belediyesi 
yetkilidir. Bütün yıktırmalarda masrafla." en
kaz bedelinden tahsil olunur.» 

Bu madde için Hazım Bozca söz almış, 
demiş ki, «Mevcut kanunlarda buna imkân var
dır.» 

Sözcü Emin Halim cevap vermiş, demiş ki; 
«Başka kanunda mevcut bir hükmün tekrarında 
mahzur görmedik.» 

Necati Erdem demiş ki; «Bugün mevzuatta 
hüküm aynen mevcuttur, tekrara lüzum ve ha
cet yoktur.». 

Bunun üzerine Hazim Bozca maddenin reddi 
için bir takrir vermiş ve maddeyi Yüksek Mec
lise reddetmek suretiyle çıkarmış. 

Bu görüşme ve ret 11 . VI . 1948 tarihinde 
cereyan etmiştir. 

içtüzükte bir madde var. Kamutayın reddet
tiği herhangi bir hüküm bir yıl içinde tekrar 
Kamutayda konuşulamaz, deniyor. 

O hlade eğer yanlış anlamıyorsam, mevzu 
zedelenir. Bir yılın bitmesine de daha 10 gün 
kaldığına ^öre bu iş görüşülemez. Ancak Sayın 
içişleri Bakanının ifadelerine atfen 5 nci mad
deyi yok farzedersek, kanunun diğer maddeleri 
bizim kabulümüze şayan hale zaten gelmek
tedir. 

Onun için beşinci maddenin çıkarılması ve 
o maddede tadat edilen vasıfları haiz olan kim
seler hakkında da 5218 sayılı Kanundaki mad
delerin uygulanmak suretiyle halli, her iki 
noktayı çıkar bir istikamete sevkedecektir. Bu 
itibarla beşinci maddenin çıkması ve Sayın Ba-
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kanın da sözlerini beşinci maddeye inhisar et
miş tarzda alınmak suretiyle meseleyi halletmek 
mümkündür. 

Dr. SAlM ALÎ DÎEMRE (Rize) — Derhal 
menetmek, diye okudunuz vardır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — «Bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren ruhsatsız 
olarak başlanan yapıları derhal menetmeye ve 
yapıları Belediye Komisyonu karariyle yık
tırmaya Ankara Belediyesi yetkilidir» 

Aynen intibak ediyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERlŞÎRGÎL 

(Zonguldak) — Efendim, anlaşılıyor ki, tasarı
nın beşinci maddesi arkadaşların zihnini kurca
lıyor, diğer tarafları değil. Arzettiğim gibi biz 
beşinci madde ile sadece 5218 sayılı Kanunun 
nesri tarihinden sonra yapılmış olan evlerin da
hi 5218 sayılı Kanun dairesinde düzeltileceği 
maksadım istihdaf ediyoruz. Ve doğrudan doğ
ruya yıkma, yani 5218 sayılı Kanunun dışında 
bir hüküm kasdetmivoruz. Asıl istediğimiz sa
lâhiyet, istikbale aittir. Müsaade buyurun şu
rasını arzedeyim: Eğer Yüksek Meclis istik
balde katiyen gece kondu yaptırma diyecekse 
lütfedip bu salâhiyeti veriniz, yok, gece, kondu 
meselesini umumi hükümler dairesinde halle
din diyecekseniz şurada burada yine gece kon
dular olacaktır. Bunlardan birisinin kabulü lâ
zımdır. Biz bunlardan biri hakkında bir karar 
almak mecburiyetinde olduğumuz için Yüksek 
Huzurunuza bu kanunu getirmiş bulunuyoruz. 

Tekrar Adalet ve Bayındırlık Komisyonla
rına sevk etmekte bizim için hiçbir mahzur 
voktur. Arzu buyurulursa sevkedilir. Yeterki 
bize bu salâhiyeti veriniz. (Çok doğru sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, daha söz istemiş ar
kadaşlarımız vardır. Bundan başka verilmiş 
önergeler mevcuttur. Müsaade buyurursanız 
açık ovlarm neticesini arzedeceğim. 

iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına, deffîstirilmesine ve bu kanuna yeni
den bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 
5098 savılı Kanunun geçici ikinci maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı ieîn 234 oy verilmiştir. 229 kabul, 2 ret ve 
3 eekınser oyu vardır. Muamele tamamdır. Ta
sarının kanunlugu 229 oyla kabul edilmiştir. 

Muhasehei Umumiye Kanununun 5 ve 34 
ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı gelir 
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kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısına 233 milletvekili oy vermiştir. 
230 kabul, 3 ret oyu vardır. Muamele tamam
dır. Tasarının kanunluğu 230 oyla kabul edil

miştir. 
Yarın saat 10 da toplanılmak üzere 

sime son veriyorum. 
Kapanma saati : 20 

Birle-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

i. — Tir fa Milletvekili Esat TeTceli'nin, me
murların siyasî temayüllerini vazife sahasına in
tikal ettirmelerine mâni olmak için ne gibi ted
birler alındığına dair Başbakanlıktan olan so-
rusuna Başbakan adına İçişleri Bakanı Emin 
Erişirgil'in yazılı cevabı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memurların siyasi temayüllerini vazife sa

hasına intikal ettirmelerine mâni olacak ted
birler ittihazına dair : 

Muhalif partilere karşı sempati besliyen 
bâzı Devlet memurlarının bu temayül ile ik
tifa etmiyerek vazife ifası sırasında bu parti
lerin ileri gelenlerini veya onların tavsiye et
tikleri kimseleri iltizam etmekte ve böylece 
siyasi temayüllerini vazife sahasına da intikal 
ettirmekte oldukları yolunda seçim bölgemde 
bâzı şikâyetler dinledim. 

Bâzı memurların bu tarzda hareketleri 
Memurin Kanununun 9 ncu maddesinde yazılı 
hallere temas etmemekle beraber, memurların 
vicdanlarında mahfuz kalması gereken siyasi 
kanaatlerini vazife sahasına inikas ettirmeleri, 
vazife icaplarına uymıyacağı ve kamu nizamını 
zedeliyeceği için, kendilerinin bu gibi haller
den kaçınmaları lüzumu tabiîdir. Ancak buna 
riayet etmiyenler bulunduğuna göre, memurla
rın bu hususta dikkat nazarının çekilmesine ih
tiyaç vardır. 

Hükümet de bu lüzuma riayet hususuna 
Mülkiye, Adliye memurlariyle subayların ve 

askerî memurların dikkatini çekmek için umu
mi bir tebliğ yapmaya ihtiyaç görmekte mi
dir? 

Bu soruya Başbakanlıkça yazılı olarak ce
vap verilmesi için gerekli muamelenin ifasını 
arz ve rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Esat Tekeli 

Aslına uygundur. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memurların siyasi kanaatlerini vazife saha

sına in'ikâs ettirmemelerini temin maksadiyle 
umumi bir tebliğle dikkat nazarlarının çekil
mesinin Hükümetçe uygun görülüp görülmedi
kine dair Urfa Milletvekili Esat Tekeli tara
fından verilen 17 . V . 1949 ^ün ve 5170-6-347/ 
3011 sayı ile Başbakanlığa tevdi buyurulan ya
zılı soru önergesi cevabını Başbakan adına ar-
zediyorum. 

Memurların sivasi temayüllerini vazife icap
larına müessir olacak şekilde resmî sahaya in
tikal ettirmeleri kanun dışı bir muamele ve si
yasetle meşguliyet telâkki edileceği ve bu ha
rekette bulunanlar hakkında da kanun hüküm
lerinin tatbik olunacağı tabiîdir. 

Bu bakımdan avrıca yeniden tamim yapıl
masına Hükümet lüzum görmemektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
îcîsleri Bakanı 

E. Erişirgil 
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İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısının 5 nci maddesi hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 233 
Kabul edenler : 16 

Reddedenler : 2 ) 6 
Çekinserler : \ 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Hasarı Dinçer 
Dr. Cemal Tünce 

BURSA 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Necdet Yücer 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

NİĞDE 
Rifat Giirsoy 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Atıf T üzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eynp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Körıi 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
GL Salih Avgın 
Faik Seler 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğarı 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
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KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka' 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

1949 O : 3 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Vehb? Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin UJusoy 

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

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SÎÎRD 
Etem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtii Yavuz 

SÎNOB 
Cevdet Ketim tncedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalio^lu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri AkgÖl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Şiîiasi Devrin 
Emin Erişirgil 

[ÇeJcinserlerj 
ANKARA 

Arif Çubukçu 

— 138 — 



B : 99 2.6.1949 O : 3 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğu 
tsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Sel »il 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çanıbel 
Hıfzırrahman R. öymen 

Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDÜB 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet Eker (t.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(t) 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Ulu5 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğalları 
Fethi Erim çağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kisio§lu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Ralf Dinç 
Münir Hüsrev Göle 
(t.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
(il. Vehbi Kocagünev 
(t.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koral tan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad nulûsi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Reeep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettir Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu. 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 

139 — 



Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
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Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎĞDE 
Ferit Ener 
Ilalid Mengi (I.) 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen ("Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karatas fi.) 

1949 O : 3 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Ali Rıza Esen (I.) 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy (I.) 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(I.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker (I. Ü.) 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uy badın 

TOKAD 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[A çık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Toka d 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
rv 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 168 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 0 

Çekinserler 0 
Oya kjitılmıyanlar : 283 

Açık Milletvekillikleri 14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ün en 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene Tlffaz 

DENÎZLÎ 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Bersel 

Esat Çmar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekreaı Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
tsmail n . Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Rasim Ere! 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
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Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halici Bayrak (t. Ü.) 
(D 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çuhukcu 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) j 
Dr. Ahmet Hami t Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen ] 

Abdullah Yaycioğlu 
MARDİN 

Rıza Erten 
MUĞLA 

Âbidin Çakır 
MUŞ 

HaKd Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

RÎZE 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilse! 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Komik 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Sımer 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çam bel 
Hıfzırrahman R. övmen 
Cemil özçağlar 

Muin Köprülü 
Mehıned Ali Yörüker 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğhı 

SİİRD 
Sabri Çeiiktuğ 
Lûtiı Yavuz 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Mutialip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

Celal Sait Siren 
BURDUR 

Orfll. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA ] 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahnıed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Abdiirrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül | 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesi oğlu 

ÇANKHtl 
Mustafa A. Renda (I.) 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan , 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel. 

I Asım Us 
ÇORUM 

Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkraan 
a.) 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öneel 

| DİYARBAKIR 
I Vedat Dicleli 

Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

I EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

l Oya katılmty anlar] 
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Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdüikak Fuat 
Sabit Sağaroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgöL.j&) 
Raif Dinç 
Nafiz Dnmiu (1.) 
Cevat DnrauHoğte 
Münir Hüsrev Göle (t.; 
Şakic îbrahimhakkıoğ'u 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(1.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğltı 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎEESUN 
Celâl ERad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Haydar Aslan 

Halil Atalay 
Salih lnankur 
Refik Korahan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Acbvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bay ar 
Gl. Refet Beie 
Mareşal Fevai Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gtelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. TanrıöveT 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah A lptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecovit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Gl. Salih Avgın 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurufcluoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
SedadÇumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rua Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelci 
Şefik Tugay 
Malının d Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Eurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gthsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi (I.) 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgoy 
Ömer kara taş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Etem izzet Benice 
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Ali Rıza Esen (î.) 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy (î.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 
(t) 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzinean 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekei 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli (1. Ü.) 
Reşit önder 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Haindi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı lçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 
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İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Üye sayısı 465 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler 0 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar : 210 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

[Kabul 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

edenler] 
I Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün . 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
I Fazıl Ahmed Aykaç 
I Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakir lbrahimhakkıoğlu 

I Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Sait Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
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Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERÎ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğhı 

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

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 

Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza ArtunkaJ 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilse! 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş • 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Etem tzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem, Pekol 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Şhıasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
(D 

ANKARA 
Falih R. Atay 

Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
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Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
(î.) 

BÎLECÎK 
A rem d ah Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Tlıfzırrahman R. övmen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Cerçeker 
(Î-) 
Ahdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can t ekin 
Münir Çağıl 
Israet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
(t.) 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Yedat Dicleli 
('avit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

B : 99 2 . 6 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(î.) 
(.1. Vehbi Kocapünev 
(t.) 

ESKİŞEHİR 
Tsmail Hakkı Çc^l 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potu oğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Ca^ıbolat 
Rekir Kaleli 
Dr. Ahdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
F<sref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimnğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen(l.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 

. 1949 O : 3 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Resi d özsoy 
Faik Seler 
Resjt Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRŞEHİR 
tsmail H. Baltacıoğlu 
(t.) 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Öl. Ali Fuad Cebesoy 
(î.) 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ifulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (1.) 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tank ut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
.Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
ITalid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

147 — 



RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan, 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

B : 99 2 .6 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

1949 O : 3 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel ( t ) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
tçel 
tstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
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îskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldınlmasııa, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun Geçici ikinci maddesine bâzı fıkralar 

eklenmesi hakkındaki kan una verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selşri1 

Gl. Naci Tınaz 
ANTALYA 

Dr. Galip Kahraman 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetjj 

U: re sayısı : 465 
Oy verenler : 234 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıy anlar : 217 

Açık Milletvekillikleri 14 

[Kabul edenler] 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozöyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Plasene İlgaz 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 

ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Gl. Refet Bele 
Fuad Hulusi Demirelli 
Recep Peker 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Oüloüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
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Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

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

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvanık 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Erenin 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat, 
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Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartrhgîl 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
\sım Oürsu 

MUŞ 
Hnlid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
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Arif Hikmet Ona1 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hanıdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lfttfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
01. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Feyzi Eken 

Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
S i m Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Yasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

KARS 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
KONYA 

Ali Rıza Türol 

KÜTAHYA 
Orgl. Asını Gündüz; 

[Çekinserler] 
M Al İSA 

Korgl, Ali Rıza Artımkal 
NİĞDE 

Vehbi Sandal 

150 



B : 99 2.6.1949 O : 3 

[Oya kattlmty anlar] 
AFYON KAEAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞSI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
(I.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Palih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 

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

BALIKESİR 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(t) 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahmah R. Oymen 

Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
(t) 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen : 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(1.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(I.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdü]gani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Zülıtü Akın 
Nafi Atuf Kaıısu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
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Hıüki Karagülle 
Dr. Aziz l'erkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Cürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahme: Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoglu 
Yaşar özey (I.) 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
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Emin Soysal 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
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Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SlNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet İşık 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel (I.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

UEFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
tçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
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Muhasebe! Umumiye Kanununun 5 nci ve 34 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bâzı gelir 

.'••'V ** kanunlarında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılm ıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir) 

465 
233 
230 

3 
0 

215 
14 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Vezirofclu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yi&itoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebmre Akaoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı OÇuz Bekata 
Raşit Bfirekçi 
Arif Çubukçu 
Emin TTalim Ergun 
Muammer Eriş 
thsau E"5ü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe övmen 
Dr. Ahmet TTâmit Selgi1 

Ol. Naci Tınaz 
ANTALYA 

Dr. Oalir» Kahraman 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Avdın 

BALIKESİR 
Ahdi ASflbPvoçrln 
Mnzaffpr Akpınar 
E«at Altan 
Fuat Bilal 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Em mittin ÇelikSz 
Orgl. Kâzım Özalp 
TTilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memdnh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Snner 

BtNOÖL 
Tahsin Banguoglu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil Özen el ar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Aktrüc. 
Zehra Rndunç 
Fahri Bük 
Aziz Dnrn 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ün en 

ÇANKmi 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Ol Zeki Soydemîr 
Ahmet ihsan Zeyneloürln 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalarüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Knlfagil 
Şeref Ulus 

EDtRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Agralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T öngorer 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgol 
«alim Altuff 
Mesut Çankaya 
Nnfiz Dumlu 
Şakîr Thr"»himhnVlno§lU 

ESKÎSEHÎR 
Kemal Zevtino??lu 

OAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdo&an 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Yarınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Evup Dnrukan 

ÎOEL 
Salih înanlnır 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Oiillü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza An 
Fuad Hulusi Dpmirelli 
Dr. M. Kpmal Aka 
Orgl.Cemıl C. Toydemîr 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
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Esat Çınar 
Sami Oüleüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Evidogan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

KA3TAM0NU 
Muzaffer Akalın 
Tnh«?în Poskan 
Fnthi Mağara 
Adil Tnközln 
Raki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Sp1«»r 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kpm al Doğan 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltaeıo^lu 
Şevket Torcmt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenan Aksu 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. TTulfisi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
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Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
nal il Benli 
Ahmet Bozbay 
Orsrl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. TTikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Ahdülkadir Taşanaril 
Ma hm u d Nedim Zabeı 

MANİSA 
Kororl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Rasit Hatino^lu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yawıoglu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 
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NİĞDE 

Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H Gckdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut SezeT 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali DMemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Ya kur» Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin K5prülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüıv^rİT 

SÎÎRD 
Sabri Çelikle*' 

SİNOİ 
Lfitfi AkRoy 
Cevdet K. îneedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kamil Kitapçı 
Muttalip Aker 
Sakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Dan iş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıcğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 

ORDU 
Hamdi Yalman 

[Reddedenler] 
SAMSUN 

Naşit Fırat 
URPA 

Esat Tekeli 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

[Oya kahlmıyanlar] 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

Halid Bayrak (1. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Arni Refik Bekman 

tsmet înSnîl (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
kurnan Aksoy 
Niyazi Aksu 
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Mustafa Korkut (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri A k m ' 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BÎTLIS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Lut.fi Gören 
Hıfzırrahman R. öymer, 
Celâl Sait. Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil Oz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioglu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Ren da 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 

DENlZLt 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
Abidin E ere 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 
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DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erim çağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktpm 

ELAZIĞ 
Fahri Kara kaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sflffim&ln 

ERZURUM 
Raif Dinç (t.) 
Cevat Dursunosrlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oerız 
Hasan Polatkan 
Abidin Potu oğlu 
Emin Sazak 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Ahmed TTlns 
Dr. Galin K. Zaimoğln 

GÜMÜSANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mnrsalo&lu 

Abdülcranî Türkmen (1.^ 
Suphi Bpdir Uluç 
Rasim Yurdman 
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İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMlR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Serafettin Karacan 
Hüsamettin Tusraç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Ham d i Çelen 
Dr. Fahrî Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Regît Turgut 
Haymllah Ürkün (1.) 

KniKLARELİ 
Zühtü Akm 
Nafi Atnf Kansu 
Şevket ödül 

Dr. Fuad Umay 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürg» 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Taht akıl iç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
(I.) 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
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Dr. Mitat Sakaroğlu 
NÎGDE 

Halid Mengi 
îbrahim Refik Soyer 

OROÜ 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

B : 99 2.6 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Tegena 

SÎÎRD 
Etem îzzet Benice 
AH Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

. 1949 0 : 3 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder ( t ) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

TRABZON 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 

VAN 
îbrahim Arvas 

TOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sim îçöz 
İhsan Olarun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 
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