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1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nın, ıslah edilmesi gereken Mua
mele Vergisi konusu hakkında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sorusuna Ma
liye Bakanı ismail Rüştü Aksal'm sözlü 
cevabı (6/440) 50:51 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, subaylara mahsus yeni Ba
rem Kanunu tasarısının ne vakit Meclise 
getirileceğine dair Başbakanlıktan olan so
rusuna Millî Savunma Bakanı Hüsnü Ça
kır 'm sözlü cevabı (6/441) 51 

3. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, Çatalca İlcesine bağlı Çöp-
lüce Köyündeki vatandaşlara tahsis edilen 
gayrimenkullere ait tapu senetlerinin şim
diye kadar verilmemesi sebebi hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/442) 51 

Sayfa 
4. -— Görüşülen işler 82 
1. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Bingöl Millet
vekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu 
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin kaldırılmasına ve bundan do
ğacak hakların tanınmasına ve Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon ile Bütçe Ko
misyonu raporları (1/460, 2/98, 131 ve 
137) 52:59 

2. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları ra-
raporları (1/565) 59:88 



İ. — GEÇEN ü 

Avrupa İktisadi İş Birliği Bakanlar Konse
yine katılmak üzere Paris'e giden Dışişleri Ba
kanı Necmeddin Sadak 'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanı Cemil Said Barlas'm vekillik ede
ceğine dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu. 

Çorum Milletvekili Neldet Yücer'in, Türki
ye Enerji Kurumu hakkındaki Kanun teklifi
nin gündeme alınmasına dair olan önergesi, 
okundu. 

Hükümetçe hazırlanan ve bugün Meclise su
nulmuş bulunan Su İşleri Kurumu hakkındaki 
Kanun tasarısı ile birlikte ilgili komisyonlarda 
görüşüleceği bildirildi. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek Kanun teklifi, reddedildi. 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, Sa
nayi ve Teşviki Sanayi, Küçük Sanatlar, Yük
sek Ekonomi Şûrası ve Kooperatifler Kanunu 
tasarılarının bugüne kadar Meclise gönderilme
mesi sebebi hakkındaki sözlü sorusu ile, 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm hasta
lara, has ekmek verilmesi için ne düşünüldüğü
ne dair olan sözlü sorusuna. Ekonomi ve Ticaret 

Sorular 

Erzurum Milletvekili (11. Vehbi Kocagüney'-
in, Erzurum ilçelerine bağlı bâzı köyler hal
kının çekmekte oldukları yiyecek sıkıntısı hak
kındaki sözlü soru önergesi. Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/444). 

Hatay Milletvekili Suphi Bedir Uluç'un, 
Hatay bölgesinde soğuklardan donan narenci
ye, malta eriği, ve zeytin ağaçlarının yeniden 

Tasarılar 
1. — Askerî Hastabakıcı hemşireler hakkın

daki kanunun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/690) (Millî 
Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair olan 
4677 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/689) 
(Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Hava Müdafaa Genel Komutanlığının 

FANAK ÖZETÎ 

Bakanı cevap verdi. 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 

doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nü
fus vakalarının cezasız olarak kaydına dair olan 
Kanun, kabul olundu. 

Yollar G-enel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanun tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler yeter görülerek maddelere ge
çilmesi kabul edildi. z ti 

Federal Almanya Cumhuriyeti bandıralı ge
milerin Türk limanlarında ve Türkiye Cumhu
riyeti bandıralı gemilerin Federal Almanya 
Cumhuriyeti limanlarında «En ziyade müsaa
deye mazhar millet» muamelesi görecekleri hu
susunda teati olunan mektupların onanmasına 
dair olan Kanun tasarısının birinci görüşülme
si, bitirildi. 

3 . II . 1Ö50 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Koksal 
Kâtip 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

yetiştirilmesi için ne düşünüldüğüne dair olan 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/445). 

Bursa iMlletvekili Muhittin Baha. Pars'm, 
Mümtaz Faik Fenik'in, durumu hakkındaki 
sözlü soru önergesi Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/446) 

kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/691) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını ve
rilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek 4786 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun tasarıyı (1/392) (Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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5. ~ Su işleri Kurumu Kanun tasarısı 
(1/688) (Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları
na); 

6. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanun tasalısı (1/693) (Millî Savunma ve Büt
çe Komisyonlarına); 

7. — Subay ve askerî memurların aylıkları 
hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici iki madde ek- , 
lenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/694) (Mil
lî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 

Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı I 
tezkeresiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/216, 3/453) 
(Gündeme); 

9. -^ 4353 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki 
yıl uzatılması hakkındaki 5163 sayılı Kanun 
"hükmünün bir yıl uzatılmasına dair Kanun ta
sarısı ve Maliye ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/673) (Gündeme); 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı | 

hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/454, 1/676) (Gündeme); 

11. — îş kazalariyle meslek hastalıkları ve 
analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunla 5019 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 4772 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Çalış
ma Komisyonu raporu (1/665) (Gündeme); 

12. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Avukatlık Kanununun 5 nci maddesi
nin kaldırılması hakkında Kanun teklif i ve (Ada
let Komisyonu raporu (2/202) (Gündeme); 

13. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/642) (Gündeme); 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesin
hesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/458, 1/677); 

15. — Posta, Telgraf ve Tfelefön îstetme" Ge
nel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı KeSinfcesebina 
ait Uygunluk Bildirinin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf 
ve Telefon tşletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/456, 1/ItO) (Gün
deme) ; 

16. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm 
Dilekçe Komisyonunun 6 . XÎI . 1948 tarihli 
Haftalık karar cetvelindeki 1405 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi Dilek
çe ve Adalet Komisyonları raporları (4/131) 
(Gündeme). 



B Î R l N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Hilmi öztarhan (Manisa), Dr. Aziz Uraz (Mardin) 

ı mm* ı 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1, — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nm, ıslah edilmesi gereken Muamele Vergi
si konusu hakkında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusuna Maliye Bakam İsmail Rüştü 
Akşal'ın sözlü cevabı (6/440) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buradadır, soru 
sahibi Hıfzı Oğuz Bekata da burada mı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bura
dayım. 

BAŞKAN — Sual önergesini okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Halen yürürlükte bulunan Muamele Vergisi 

Kanunu ile mevzu vergi sisteminin uzun za
mandır tatbikatından iyi neticeler alınmamış
tır. Filhakika bugünkü haliyle Muamele Ver
gisi: 

1. Sanayi hayatımızın inkişafını önlediği 
gibi mevcut sanayiimizin de parçalanmasına 
âmil olmuştur. 

2. Aradaki çok nispetsiz vergi farkları do-
layısiyle. büyük ve küçük sanayi arasında; ma
hiyeti itibariyle de vergi kaçakçılıklarına mey
dan vermesi yüzünden büyük sanayi müessesele
ri arasında haksız rekabetlere yol açmıştır. 

3. Kontrolünün güç olduğu ve formalite
leri bakımından da sanayiimizi tazyik ettiği 
anlaşılmıştır. 

4. întikalî mahiyet taşıması ve zaruri ih
tiyaç maddelerini şümulü içinde bulundurması 
cihetiyle de, geniş halk kitlelerinin hayat pa
halılığı karşısındaki durumunu ağırlaştırmıştır. 

5. Muamele Vergisinden muaf olmak için, 
müessesede çalışanların - sahibi dâhil - beş ki
şiyi ve kullanılan muharrik kuvvetin de iki 
beygiri geçmemesi şartı dolayısiyle, iş yerle

rinin büyümelerine de imkân vermediğinden, 
yalnız vergiye tâbi olanlar değil; vergiden mu
af olanlar dahi yıllardan beri bu vergiden şi
kâyetçi bulunuyorlar. 

Bütün bu sebeplerle artık esaslı bir şekilde 
ıslah edilmesi zarureti çoktan beliren Muamele 
Vergisi mevzuu ve yukarda arzolunan hususlar 
hakkında Hükümetçe halen ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir ve bunların tatbikatına ne 
zaman geilecektir? 

Sorumun Maliye Bakanı tarafından Kamu
tayda sözle cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

25 . I . 1950 
Ankara Milletvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşım, Muamele Vergisi üzerindeki çalış
malarımızı açıklamak imkânını verdiği için 
(kendisine teşekkür ederim. 

Arkadaşımın sözlü sorusunda Muamele Ver
gisine müteveccih olarak mevzuubahis ettiği 
noktalar büyük nispette hakikat payı taşımak
tadır. Bu selbepledir ki, Hükümet beyanname
sinde Muamele Vergisinin ıslahını ele alacağını 
vait etmiştir. Esasen Muamele Vergisinin muh
telif zaviyelerden noksanları daha evvel idare
ce de tesbit edilmiş ve TDU yolda Maliye Bakan
lığı mütehassısları tarafından mütaaddit etüd-
ler yapılmıştır. Temmuz 1949 da bu etüdler üze* 
rinde çalışmak ve ayrıca alâkadarların fikirle
rini de almak hedefiyle bir komisyon teşkil edil
miştir. Bu komisyonda Maliye Bakanlığı müte-
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B : 38 3.: 
hassıslarmdan başka, İstanbul Üniversitesinde 
(bu mevzularla meşgul iki profesör, İstanbul ve 
İzmir Sanayi Birliği temsilcileriyle Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının temsilcileri hazır bulun
muşlardır. Komisyon, bu çalışmaları sırasında 
gerek daha evvel yapılmış olan etüdleri, gerek
se kendisine intikal eden mevzuları incelemiş 
ve hir rapor hazırlamıştır. Bu rapor tabedilmiş 
bulunmaktadır, yarın efkârı umumiyeye arzedi-
lecektir. Muamele Vergisi gibi esaslı bir mevzu 
için alâkadarların da iştiraki ile çalışma yap
mayı tercih ettik. Bu sebepledir ki, bu raporun 
•birinci kısmı Muamele Vergisine müteveccih 
tenkidleri ve ikinci kısmı da inşa mahiyetindeki 
teklifleri ihtiva etmektedir. Bu rapor üzerinde 
alâkadarlara daha geniş bir düşünme imkânı 
vermek için neşirden sonra bir müddet beklene
cektir. Bu müddetin geçmesini mütaakıp bu ra
pordaki esaslar nazarı itibara alınarak kanun 
metni hazırlanacak ve yakında Büyük Meclise 
takdim edilecektir. 

Mâruzâtım bundan İbarettir. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —«Ar

kadaşlar, önergemde sorumun mahiyetini belirt
tiğim ve Sayın Maliye Bakanı da mâruzâtımın 
vâki ve doğru olduğunu kabul ettikleri için sö
zü uzatmıyacağım. Yalnız bir noktaya; bütün 
memleketi alâkadar eden böyle mahzurlu bir ver
gi üzerindeki çalışmaların artık bir neticeye var-
dırılması ve sadece tetkiklerle iktifa edilmiyerek, 
hazırlanacak kâmil bir kanun tasarısının bir an 
önce Meclise getirilmesinin zaruretine ehemmi
yetle işaret edeceğim. Çünkü Muamele Vergisi 
Kanununun 1940 senesinden beri tatbikatından 
asla iyi neticeler alınmamıştır. Bu vergi sistemi, 
inikasları itibariyle halkımızı ve mahzurları do-
layısiyle de bütün alâkalıları şikâyetçi duruma 
sokmuştur. Bu kanunun, on seneden beri tatbi
katının memleket umumi hayatındaki menfi te
sirleri ve sanayi sahasındaki ciddî arızaları kar-
şısmda artık bu dâvayı halletmek zamanı çoktan 
gelmiştir. 

Bu itibarla Hükümetten bu verginin ha
yatı pahalılaştıran inikaslarına ve üzerindeki 
nakli şikâyetlere bir nihayet verilmesi suretiyle 
huzursuzluğun biran evvel ferahlığa kalbedilme-. 
sini ehemmiyetle rica ediyorum. 

. 1950 0 : 1 
I Maliye Bakanlığının mevzuu olduğu gibi gö

rür ve bütün mahzurlarını da kabul ederek bu 
I tatbikatı yaptırmış olması iyi olmuştur. Fakat 
I mesele kanunun ıslah edilmesidir. Hükümetin bu 

sahada yapacağı en büyük hizmet, işin daha çok 
gecikmesine meydan vermeden tasarıyı bu dev
rede Meclise getirmesi olacaktır. 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, subaylara masus yeni Barem Kanu
nu tasarsının ne vakit Meclise getirileceğine 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Millî Savun
ma Bakam Hüsnü Çakır'm sözlü cevabı (6/441) 

Büyük Millet Meclisi- Yüksek Başkanlığına 
Sayın Başbakanımızın aşağıdaki soruma sözüi 

olarak cevap vermelerini dilediğimi saygılarımla 
arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
! E. Gl. V. Kocagüney 

(Subayların rütbelerine mahsus bekleme sü
relerinin ve barem derecelerinin değiştirilmesine 

- ait bir kanun tasarısının hazırlandığı öğrenilmiş
ti. Bunun incelenmesi bitmiş midir?. Yüksek Mec-

. lise ne vakit sunulabilecektir?. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bu tasarılıar Meclise gelmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Gl. Vehbi Kocagüney. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Saym arkadaşlarım, muhterem Bakanın müjdesi
ne teşekkür ederim. Kıymetli subaylarımızın hak
ları Yüksek Huzurunuza geldiği zaman ariz ve 
amik görüşüleceğine eminim. 

BAŞKAN — Soru müessesesi bu suretle mec
rasına giriyor. 

3. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Ktr-
sever'in, Çatalca İlcesine bağlı Çöplüce Köyün-
dehi vatandaşlara tahsis edilen gayrimenkulle-
re ait tapu senetlerinin şimdiye kadar verilme-
mesi sebebi hakkında Başbakanlıktan sözlü so-

v rusu (6/442) 

İ ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN — Baş-
üakan adına 15 gün sonra cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı 15 gün sonra 
Başbakan adına cevap vereceğini bildiriyor. 
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B : 38 3.2 ,1960 0 : 1 
4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379 sayıılı 
Kanunun geçici maddesine iki fıkra eklenme
sine ve Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bundan doğacak hak
ların tanınmasına ve Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine ve geçici maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon ile Bütçe Komis 
yonu raporları (1/460, 2/98, 131 ve 137) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

BlRÎNCt MADDE — 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altımıa 
alınanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. 
Bunlardan terhislerinden itibaren üç yıl için 
de memuriyet talebinde bulunanlar eski sınıf ve 
derecelerine muadil memuriyetlere tercihan tâyin 
olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuriyete 
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerliği
ni yapan ve yedek subay olarak terhis edilenle
rin terhislerinden itibaren üç yıl içinde memur
luk için müracaat etmeleri şartiyle Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri süre, terfi 
sürelerine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına göre 
namzetlik ve staj sürelerinden sonra başlıyan 
memuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, ter
hislerinden itibaren bir yıl içinde yüksek bir oku-

[1] Birinci görüşülmesi 35 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

la kaydolunan veya askerlikten evvel kayıtlı 
olup da terhislerinden sonra en çok bir yıl içinde 
tekrar tahsillerine devama başlıyanlar, mezuni
yetleri tarihinden itibaren bir yıl içinde memu
riyet için müracaatta bulunmak şartiyle yukar 
daki hükümlerden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÎKİNCİ MADDE — Aynı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanun hükümleri muhtelif Barem ve Te
adül kanunlarıma göre aylık alan memurlar hak
kında uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tarihte muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan 3173 
saylı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil mü-
seccel memurlar' hakkında eski hükümler uygu
lanır. 

Gl. ALİ KIZA ARTUNKAL (Manisa) — Sa
yın arkadaşlar, biz bu tasarının birinci görüş
mesinde bulunamadık. Radyo ile dinledik. On
dan sonra Manisa Milletvekili arkadaşlarla 
muhtelif sınıf memurlarla konuştuğumuz za
man bize şu sualleri sordular. Biz cevap ver
mekten âciz kaldık. Komisyon bize cevap ve
rirse onları da tenvir etmiş oluruz. 

Bu tasarıda muayyen,sınıftaki memurlar na
zara alınmıştır. Halbuki bütün Devlet memurla
rı da askerlik yapmışlardır. Niçin bu tasarı hep
sine teşmil edilmemiştir. DeArlet hizmetinde ge
çen müddetlere 1939 dan sonraki askerlik hiz
metleri kabul ediliyor da neden 1939 dan evvel
ki yedek subaylıkta geçen müddetler sayılma
makta ve şayanı kabul görülmemektedir. Bu
nun da cevabı verilmelidir. Binaenaleyh sınıflar 
arasında adaletsizlik tevlit eden bu tasarının 
birinci geçici maddesiyle bunun bütün memurla
ra teşmilini adalet icabı olarak rica ederim. 
Bu muvazzaflık hizmeti herkes için şerefli bir 
vazife ve borçtur. Eğer bu hizmet için hiç kim
seye bir terfih esası kabul edilmemiş olsaydı 
diyecek bir şey yoktu. Böyle 1939 dan sonrası 



B : 38 3.2 
için bir istisna esas ancak aşağıdaki gibi kabul 
edilebilir. Çünki 1939 dan sonra vaziyet değiş
miştir. Seferberlik başlamıştır bu sebeple sefer
berlikten evvel muvazzaf kıta hizmeti altı aydı, 
seferberlik dolayısdyle bu müddet iki seneye 
kadar çıkmıştır. Bu seferberlik devamınca ikin
ci veya üçüncü defa. celbedilenler ise kanunen 
ancak manevra için silâh altına celbedilirler. 
Teşkilâtın çok olması dolayısiyle manevraya 
mahsus olan 45 günlük müddet bir seneye kadar 
uzatılmıştır. O halde bu tasarıda yalnız muvaz
zaf hizmetini iki. sene olarak yapanlara ve ma
nevra için 45 günden fazla eelbedilenlere ait 
müddetler terfi müddetlerine zammedilir den-
seydi bütün Devlet memurlarına bunu seyyanen 
tatbik edilmiş olurdu ve buna bir şey denemez
di. Halbuki bu yapılmadığı için tam adaletli 
bir şeklin bulunması da mümkün olmamıştır. 
Bu sebepten 1 nci geçici maddenin bu kanunun 
yayımı tarihinden muteber olması lâzımgelir. 

Diğer geçici maddelerdeki .1939 dan sonra 
yerine kanun yayımı tarihinden muteber olma
sını istiyoruz. Bu sebeplerle, gerek bütçe ve ge
rekse ait olduğu komisyonun bunu yeniden kı
sa zamanda tetkik etmesi ve önergelerimize gö
re düzeltmesi ve buna göre hazırlanarak yeni-
denJVleclise getirmesi için önergelerimizi vermiş 
bulunuyoruz. Diğer geçici maddelerde söz ala
rak sizleri sıkmamak için onlara ait fikirlerimi
zi de önceden arz ettim söylemedim. Takdim 
önergelerin tasvip veya ademitasvibi yüksek 
takdirinize bağlıdır. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; sayın general 
ve kendisine şikâyet ve müracaatta bulunan 
vatandaş ve memurlar, öyle zannediyorum ki, 
bu kanunun mahiyetini anlıyamamışlardır. Bu 
kanun yeni bir ihdas değildir. Bu kanun 1943 
te kabul edilen 4379 numaralı Kanunda unu
tulmuş iki zümre yani Devlet Demiryolları ile 
Devlet Denizyolları memurlarının da buna itha
linden ibaret Hükümetin bir teklifi mahiyetin
de idi. Ayrıca 4379 numaralı kanunla kabul edi
len metinden hâsıl olan bâzı aksaklıkların iza
lesi bakımından muhtelif arkadaşlar tarafından 
yapılan teklifler de muayyen ve mahdut değişik
liği ihtiva etmektedir. Bu itibarla -yeni bir te
sis mevzuubahis değildir. 4379 numaralı kanu
nun neşrine kadar, arkadaşlarım tarafından ar-
zedildiği gibi, tatbik edilen usul şu idi: 
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Devlet memuru olup da askere ceKbedüen 

vatandaşların memuriyetle alâkalan kesilme
mekte Mi. Fakat 1939 dan sonra harfe devresi
nin başlamış bulunmam dolayısiyle askerlik 
'hizmetinin fazla devam etmesi yüzünden er
kek memurlarla kadın memurlar arasında hâ
sıl olan-adaletsizliği ortadan kaldırmak için bu 
kanun çıkmıştır. O tarihe kadar askere giden
lerin Devlet memuriyetiyim alâkaları kesilmedi
ği halde o tarihten sonra bu alâka kesilmiştir. 
Ve buna nazaran hiç Devlet memuriyeti yapma
mış olanların dahi 1939 dan sonra yaptıkları 
askerlik hizmetlerinin de terhislerinden itibaren 
üç sene zarfında memuriyete girmek istedikleri 
takdirde terfilerinde sayılacağı zikredilmiştir. 
Yalnız 4879 sayılı Kanunun tanziminde, o za
manki teklifte unutulmuş olan iki zümreye 
Devlet •Demiryolları ile Devlet Denizyolları .me
murlarına hu hakkın tanınması ve kanundaki 
'bâzı aksaklıkların bertaraf edilmesine matuf bâ
zı (hükümlerin 'kabulünden ibarettir. 

Generalin temas ettikleri noktaya gelince, 
diytor ki, 1939 dan sonra talim ve manevra mak
sadı ile askere alınanların hizmetleri nazara 
alınmıyor, 4379 sayılı Kanunda; talim ve ma
nevra mevzuubahis olmamıştır. Kanunun şümu
lü haricindedir. Orada talim ve manevraya ta
allûk eden hüküm yoktur ki, bunun bâzı hü
kümlerini tevsi mahiyetinde olan bu kanunda 
talim, manevraya ait hüküm bulunsun. Bu mev
zu kanunun şümulüne girmez. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bir sual, şimdi bu kanunla bütün sınıf memur
lar aynı haktan istifade ediyor mu? öğretmen
ler ve saire? 

MALİYE BAKANI ÎSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Evet. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
1939 dan sonra diğerleri zikredilmiyor da bun
lar hiçin zikrediliyor? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Hepsi 4379 sayılı Kanunun 
şümulüne girerler, hüküm bütün memurlar için
dir, bunlar da dâhildir. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Buyurdunuz ki1, talim ve manevra için zaten ka
nunda hüküm vardır, kanunda seferberlik için, 
ikinei üçüncü defa celbedilenler için, talim ve 
manevra için müddet 45 gündür. Bu müddet 
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harb dolayısı ile bir seneye, hattâ 14 aya kadar 
çıkarılmıştır. 

MALÎYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Bu muvazzaflık hizmetine ta
allûk eden bir kanundur, talim ve manevra için 
askere gidenler memurlarsa onların hizmet 
müddetleri esasen terfilerinde sayılmaktadır. 
Memur olmıyarak talim ve manevraya alman
lar, ilerde memuriyete intisap ederlerse ibu hiz
metleri nazara alınmamaktadır. Bu yeni bir 
mevzudur. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okutayım mı? 
Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Bu ifade zapta geçmiştir, önergeleri geri alıyo
ruz, lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kaıbul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1 Eylül 1939 tari
hinden sonra muvazzaflık hizmetini yapmak 
üzere silâh altına alınmış olup da bu yüzden 
idare ile ilgisi kesilen 3173 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele dâhil gayrimüseecel memur
lardan : 

A) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş olup da terhislerin
den itibaren üç yıl içinde ve bu kanunun yayı
mından evvel idareye tekrar intisap etmiş olan
lar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müktesep hak olarak almakta oldukları 
ücret derecesi üzerinden; 

B) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
suhay olarak terhis edilmiş bulunduğu halde 
idareye henüz intisap etmemiş olup terhis ta
rihlerinden itibaren üç yıl içinde idarede bir 
görev alacakların müktesep hak olarak tâyin 
edilecekleri ücret dereceleri üzerinden; 

Haklarında birinci madde hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kafoul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanıma tâbi memurlardan bu kanunun 
yayımı tarihinde muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan
lar hakkında eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 
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I Bunlardan yedek subay olarak terhis edile

cek olanlarla 1 Eylül 1939 tarihinden sonra 
muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üze
re silâh altına alınmış bulunanlardan bu kanu
nun yürürlüğünden evvel yedek subay olarak 
terhis edilerek idaredeki görevine başlamış 
bulunanların Yedek Subay Okulunda 1/3 nis
peti üzerinden ücret almak suretiyle geçmiş ve 
geçecek olan süreleri : 

A) Halen Yedek Subay Okulunda olanla
rın' subay tâyinleri tarihinde müktesep hak 
olarak alacakları ücret derecesindeki; 

B) Halen subay tâyin olunmuş veya ida
redeki görevine başlamış bulunanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte müktesek hak 

I olarak almakta bulundukları ücret derecescin-
deki; 

Terfi sürelerine eklenir. 
Bu madde ile geçici ikinci madde hüküm

lerinden diğer bir dairede daha evvel hakla
rında 4379 sayılı Kanun uygulanmamış olan
lar faydalanırlar. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Bir memuriyete gir
meden veya memurlukla alâkası kesilmek su
retiyle ve 1 Eylül 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa yapmak üzere silâh 
altına alman ve yedek subay olarak terhis edi
lenlerden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almadan, terhis
lerinden itibaren üç yıl içinde Devlet Deniz
yolları ve Limanları ve Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüklerinde bir 
göreve tâyin olunup da tâbi bulundukları hü
kümler dairesinde terfileri yapılmış bulunan
ların Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta ge
çen hizmet süreleri bu kanunun yayımı tari
hinde müktesep hak olarak almakta bulunduk
ları aylık derecesindeki sürelerine eklenir. 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı Kanuna tâbi memurlarından veya 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü gayrimüseecel memurlarından 

- 5 4 -



B : 38 3 .2 
iken 1 Eylül 1939 tarihinden sonra yedek su
bay olarak fiilî hizmete alınanlardan terhislerin
den itibaren üç yıl içinde bu Kanunun yayımın
dan evvel bu idarelere intisap ile; 

A) Umumi hükümler dairesinde terfi et
tikten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunanlar-' 
dan, 

B) Umumi hükümler dairesinde terfi için 
gereken süreyi doldurmadan ve terhisi tarihin
den üç yıl geçtikten sonra 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi daire ve müesseselerde görev al-. 
mış ve buralarda umumi hükümler dairesinde 
terfi etmiş bulunanlardan, Devlet Demiryolla
rı ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 
gayrimüseccel memurlarının Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta, Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarının Yedek Su
bay Okulunda 1/3 nispeti üzerinden ücret al
mak suretiyle, geçen hizmet süreleri bu 
kanunun yayımı tarihinde müktesep hak olarak 
aldıkları aylık derecelerindeki terfilerinde na
zara alınır. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — 4089 sayılı Kanun 
gereğince stajlarım yaptıkları sırada 4379 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası hük
münden faydalanmış bulunanların Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri hizmet sü
releri halen almakta oldukları aylık derece
sindeki terfi sürelerine eklenir. 

Ancak bunlardan stajda iken 4379 sayılı Ka
nundan faydalanmak suretiyle terfi etmiş, olan
ların aldıkları aylık farkları, birinci fıkra 
hükmüne göre terfi süresine eklenecek süre ne-
kadar ise o sürece alacakları aylıklardan kesilir. 

BAŞKAN — Değigtirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisi Âlide ikinci müzakeresi yapılacak 

olan Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
birinci, ikinci maddelerinin değiştirilmesi re 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının geçici altıncı maddesinin birinci 
fıkrasında 4379 sayılı Kanunun ikinci fıkrası 
hükmünden faydalanmış bulunanların Yedek Su
bay Okulunda ve yedek subaylıkta fecirdik-
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leri hizmet müddetleri halen almakta oldukları 
aylık derecesindeki terfi süresine eklenir denil
mektedir. 

Bu hüküm, aynı yıl terfi eden ve terfileri 
için aynı müddetleri bulunan memurlar için 
esaslı bir hak bahşetmiyeceği gibi staj yaptık
ları sırada silâh altına çağırılan ve derhal ica
bet eden memurlarla her hangi bir sebepten ica
bet edemiyen staja devam etmek suretiyle bir 
takım haklar iktisap eden terfi eden aynı sınıf 
arkadaşları arasındaki haksız tefevvüzü de iza
le-edemiyecektir. Buna binaen geçici altıncı 
maddenin birinci fıkrasının son bendinin aşağı
da yazıldığı şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
Yozgad Milletvekili Erzurum Milletvekili 

İhsan Olgun Salim Altuğ 
4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin ikin

ci fıkrası hükmünden faydalanmış bulunanların 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta ge
çirdikleri hizmet müddetleri halen almakta ol
dukları aylık derecesinden başlamak suretiyle 
terfi sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — İzah edecek misiniz? 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Sayın arka

daşlar; önergemde kısaca işarettiğim üzere, 
4089 numaralı Kanun Dahiliye memurlarına ait
tir. Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere 
Hukuk Fakültesinden ve Siyasal Bilgiler Oku
lundan mezun olup da Dahiliyeye intisap eden 
memurlar altışar aylık iki namzetlik devresin
den sonra ehliyetleri tebeyyün ettiği takdirde 
maiyet memuru olurlar. İki sene maiyet me
murluğunda istihdam edilenler, yine ehliyetleri 
sabit olursa kursa çağırılır. Kursu muvaffaki
yetle bitirenler 4089 sayılı Kanunun kendileri
ne bahşettiği 40 lira maaşla, yani 4379 sayılı 
Kanunun 9 hcu derecesi ile kaymakam nasbedi-
lirler. Bu, kanunun kendilerine bahşettiği bir 
haktır. 

Bunun askere gidenler hakkındaki tatbikatı
na gelince, stajda bulunan aynı sınıf arkadaşla
rından bir kısmı silâh alma davet edildikleri za
man derhal icabet ediyor, diğer bir kısmı sıhhi 
mazeretler veya her hangi bir sebeple askerli
ğini tecil ettiriyorlar Askerliğini tecil ettiren
ler sitaja devam ettikleri için biraz evvel arzet-
tiğim merhaleleri birer birer katederek arka
daşları silâh altında bulundukları sırada 9 nem 
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derece maaşım alabiliyorlar. Halbuki, silâh al
tına giren, iki, iki buçuk sene silâh altında bu
lunan arkadaşları ancak terhislerinden sonra ve 
bıraktıkları yerden başlamak suretiyle o merha
leyi katederek arkadaşlarının nail olduğu ma
aşa iki buçuk, üç sene sonra ancak mazhar ola
biliyorlar. 

Fevkalâde vaziyetin izalesiyle yedek 
subaylık müddetinin kıs altı lmasiyle asker
liğini tecil edenlerin büyük kaybı olmuyor. De
mek ki, 'arkadaşlarından daha evvel vatani va
zifesini ifaya koşmaktan başka hiçbir kusuru 
olmayanlar arkadaşlarından bu suretle bir veya 
iki derece dun bir vaziyete düşüyarlar. îki sene 
evvel Bütçe müzakereleri sırasında şahit oldu
ğumuz ve muhtelif müracaatlar dolayısiyle öğ
rendiğimiz bu durumu bu kürsüden izah etmiş 
ve Hükümetin ne düşündüğünü sormuştum. Es
ki İçişleri Bakanı Sayın Münir üsrev Göle, Hü
kümetin yakında bu haksızlığı giderecek bir Ka
nun tasarısı getireceğini söyliyerek ııoktai na
zarımı kabul ve tasdik etmişti. Şimdi müzakere 
ettiğimiz bu kanun adaletsizliği ortadan kal
dırmak, askere gidenler arasındaki müsavatsız
lığı gidermeye matuf okluğuna göre bu madde
nin metninde vuzuha ve tadilâta ihtiyaç vardır. 
Ben gerekçede ve bahsedilen kanunun ruhunda 
bulunan bu yüksek fikirlerden ilham alarak 
tadil teklifimi yapıyorum. Sayın İçişleri Baka
nının ve muhterem komisyonun bana iltihak 
^edeceklerini umarım. Yoksa mutlak adalet de
ğil, ne az çok bir madelet temin edecek ne de 
haksız iktisap edilen tefevvukler izale edilecek
tir. Takdir Yüksek Heyetindir. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) —• Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Değiştirgeniz var mı! 
TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — İlâveler 

var, bu da birden fazla maddeleri alâkadar ©di
yor. 

BAŞKAN — Bu maddeyi alâkadar etmedi
ğine göre sonra söz veririm. 

Buyurun komisyon: 
BÜTÇE K. ADINA RİFAT GÜRSOY (Niğ

de) — Efendim, sayın arkadaşımın değiştirge
si tasarının altıncı maddesinin tadiline müteda
irdir. Malûmu âliniz altıncı madde, 4089 sayılı 
Kanun mucibince sitajlarım yapmakta iken si
lâh altına alınmış ve askerlikten döndükten son-
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ra sitajı devam etmiş olanlardan tatbikatta em
sallerine nazaran, mağduriyeti anlaşılmış olan
ların mağduriyetini izale için konulmuş bir mad
dedir. Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri fikirler 
şudur : Maddenin esasına itiraz yok. Şu fıkrayı 
koyarsak daha vazıh olur şeklindedir. 6 ncı mad
deye göre bu memurların askerde geçen hizmet 
müddetleri halen almakta oldukları aylık derece
sinden terfi sürelerine eklenir. Arkadaşların tek-
teklifinde : «Başlamak suretiyle» kaydı vardır. 
Birinci müzakerede kabul buyurduğunuz madde
de halen almakta oldukları maaş derecelerinde 
terfi süreleri eklenir, kaydı vardır. Değiştirge-
leriyle arkadaşlarımızın neyi kastettikleri an
laşılmıyor. Eğer bugünkü durumlarında başlat
mak matlup ise zaten maddenin metnindeki sa
rahat bunu temin ediyor. Eğer o derecenin ba
şından itibaren sayılmasını istiyorlarsa bu ka
yıt alâkalıların aleyhinedir. Çünkü tasavvur 
buyurun o memur bulunduğu derecede iki sene 
maaş alınıştır. Bir sene de sayılacak hizmeti 
varsa ve eklemek işi devrenin başından başlarsa 
bu ilâvenin hiçbir faydası olmıyacaktır. Şayet 
matlup bugünkü durumu başlıyarak artacak 
kısımların gelecek terfi devresine eklenmesi, 
matlup ise bu husus kanunun birinci müzakere
sinde teklif edilip de kabul edilmiyen bir preıı-
sipin bu kısım memurlar hakkında tatbikini is
temek demektir ki, bunu Meclis daha evvelden 
reddetmiştir. Binaenaleyh Komisyonumuz buna 
muvafakat etmiyor.. 

BAŞKAN — Komisyon izahatını verdi, mu
vafakat etmiyorlar, mutabık değiller. Tadil fık
rasını tekrar okutuyorum : 

4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmünden faydalanmış bulunanla
rın Yedek Subay Okulunda ve yedek subay
lıkta geçirdikleri hizmet müddetleri halen al
makta oldukları aylık derecesinden başlamak 
suretiyle terfi sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Başka değiştirge yoktur. De
ğiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 7. — Kısa hizmete tâbi 
olup da 1 Eylfıl 1939 tarihinden sonra muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerinden itibaren üç yıl içindd 
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müracaat ederek muhtelif Barem ve Teadül ka
nunlarına tâbi daire ve müesseselere intisap eden
lerle böyle daire ve müesseselerde hizmetli 
iken muvazzaf askerliklerini yapanlardan bilâ-
hara 2556 sayılı Yargıçlar Kanununun geçici 
maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanılarak yargıç 
veya savcı yardımcılıklarına tâyin edilmiş olan-
larm Yedek Subay Okulunda ve su. subaylıkta-
geçirdikleri süre halen almakta oldukları aylık 
derecesindeki terfi sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyeil
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bir memuriyete gir
meden ve 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvaz
zaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altına alınanlardan 1 Eylül 1939 tarihinden 
sonra terhis edilenlerin bu tarihten sonra Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçen süreleri ha
len bulundukları derecedeki terfi sürelerine ek
lenir. 

BAŞKAN — Hamdi Orhon arkadaşımız bir 
değiştirge vermiştir, okutuyorum. Mütaakib.en 
kendisine söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen geçici 

8 rici maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

Geçici madde 8. — 27 . V I . 1935 tarihinden 
itibaren asli bir memuriyete tâyininden evvel 
veya sonra muvazzaflık hizmetini kısa olarak '-
yapmak üzere silâh altına alınanlardan terhis-
lreniden itibaren Yedek Subay Okulunda ve ye
dek subaylıkta geçirdikleri müddet halen bu
lundukları derecedeki terfi senelerine eklenir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 8 nci geçici maddede 1939 yılın
da silâh altına alınıp da askerlik yapanların 
askerlikte' geçen müddetlerini memuriyet vazi
fesinden saymaktadır. 

Tahmin ediyorum ki malî mülâhazalarla 
bunu çok dar ve noksan mütalâa edilmiştir. 
Cumhuriyetin ilânı tarihinden 1935 yılma ka
dar memur olarak yedek subaylığa girenler ve 
yedek subaylığını yapanların bütün bu hizmet
leri vazifei memur elerinden sayılmıştı. 
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Bu böyle devam edip gelirken 1935 yılında 

Adalet Bakanlığının teklif ettiği bir tezkere 
ile Bakanlar Kurulu bir kararname çıkarmış
tır. Bu kararname uzundur, size son kısmını 
okuyacağım. Bu kararnamede denilmektedir 
ki, (27 . VI . 1935 tarihinden sonra askerliğini 
ifa etmiyenleri askerliğe almıyacağız ve bu su
retle namzetlik devresinde hizmet görenlerin 
namzetliklerini tasdik etmiyeceğiz.) O dakika
da yüksek mekteplerden mezun olan gençler 
kendilerini askerlik hizmetine atma şıkkını ter
cih etmişlerdir, bir kısmı alınmışlar, bir kısmı 
dışarda kalmışlardır. Bu kararname yürürlük
te devam ederken üzerinden bir sene geçme
den bu defa Maliye Bakanlığının teklifiyle ka
rarname yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yani deniyor ki, her iki kararname de bu
radadır vaktinizi almak istemem, askerlik gö
revini ifa etmiyen gençleri memuriyete almı
yoruz. Durum şöyle oluyor: Birinci kararname 
ile mektebini bitiren gençlerden bir kısmı as
kerde, bir kısmı da şu veya bu vesile ile asker
liğe gitmemiş, hizmet almıştır. O zaman asker
de olanlar alelyhine bir vaziyet doğmuştur. 
Bu duruma nihayet o günkü icaplara göre Hü
kümetin almış olduğu iki kararname sebep ol
duğuna göre, bu durumun ıslahı yerinin de 
bu madde olduğuna kani bulunuyorum. 

îşin malî mülâhaza cephesine gelince; ta
rihi arzettiğim gibi 26 . VİI . 1935 de ibarettir. 
Elimizdeki tasarı 1939 yılını kabul ettiğine 
göre bu iki sene kadar bir hizmete inhisar et
mektedir. Binaenaleyh bunun malî külfetinin 
de çok geniş olmıyaeağı kanaatindeyim. 

Bu kanun maddesi, arzettiğim teklif şeklin
de tashih buyrulduğu takdirde, bu suretle Hü
kümet kararnameleriyle memuriyete alınmış 
arkadaşlar arasındaki ikilik de ortadan kal
kar ve bu hal hem hukuk, hem adalet prensip
lerine uygun olur. Aynı zamanda kanunun da 
noksansız bir surette çıkması imkânını sağla
mış oluruz. Takdir Yüksek Heyetindir. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, Hamdi Orhon 
arkadaşımızın takrirlerinin mevzuunu anllya-
madım. 

Son şekil şudur: 4379 numaralı Kanunun 
geçici maddesiyle kabul edilen mebde 1.E0939 
dur. 

Şimdi, muhtelif vesilelerle hu kanun mad-
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desi dolayısiyle gerek birinci ve gerekse ikinci I 
müzakeresinde ifade ettiğim gibi bu kanun yeni 
bir tesis değildir. Bu kanun 4379 numaralı Ka
nunda unutulan ve sonradan görülen bâzı ak
saklıkların izalesine matuf bir kanundur. Ar
kadaşımız tesise gidiyor; 4379 sayılı Kanun ted
vin edilirken 1939 un mebde alınmasına sebep, 
1939 dan sonra askerlik müddetlerinin anormal 
olmasıdır. 

Ancak burada yapılan tadil şu haksızlıkları 
izaleye matuftur. 31 Ağustos 1939 da askere alı
nanlar, 1939 anormal bir devre olduğu için bu 
devrede bir buçuk, iki sene askerlik yapanları 
görüyoruz. 

Denildiki, 1 . IX . 1939 da alınıp, bu tarihten 
sonra terhis edilen sadece, asli kanunun maksa
dına uygun olarak mahdut tutuldu. Arkadaşı-
mmki yeni bir tesistir. Kendileri 1935 Hazira
nına gidiyorlar, 35 e gitmesinler de 25 e gitsin
ler, nihayet hâdise buraya müncer oluyor. 

îki kararnamenin tatbikatından dolayı bir 
haksızlık vücuda geldiğini söylediler, bendeniz 
bunu anlıyamadım, izah ederlerse tenevvür et
miş oluruz. 

Her halükârda arkadaşımın teklifi asli ka
nunda mevzuubahis olmıyan yani geriyo doğru 
bir irca yapmak, yani 35 i esas almaktır ki ka
bulü mümkün değildir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, ev
velâ sayın Bakanın şu sözünü cevaplandırmak 
isterim. 

Niçin 1935 Haziranı diyorlar da 25 e gitmiyor
lar, buyurdular. Demin de arzettim. 1935 te böy
le bir vaziyet yoktur. Ben daha aşağı gideceğim, 
İstiklâl Savaşında bilfiil değil yedek subaylık 
erlik yapanlara dahi Memurin Kanununa mü-
zeyyel kanunla iki kat müddetle zam verilmiştir. 
Ondan sonra Cumhuriyet ilân ediliyor. Cum
huriyetin ilânı tarihinden 1935 senesine kadar-
ki, ben de 1935 te askerliğini yapmış bir arka
daşınızım. 1935 te silâh altına çağrıldım, gerek 
yedek subaylıkta gerek Yedek Subay Okulunda 
geçen hizmetlerim memuriyetten sayılmıştır. Ka
nunlarımız müsaitti. Bunun için 1924 de kadar 
götürülmesi hususunda bir mesele yoktur. Nor
mal vaziyet böyle devam ederken o zamanki 
Hükümet 1935 te bir kararname ısdar ediyor, 
badema bu kadrolara asil memur almmıyacak, 
deniyor., Yüksek» mekteplerden mezun olan j 
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gençler, ordu bünyesinde askerliğimizi yapalım, 
bir an evvel Devlette hizmet alalım, diyorlar. 
Bu gençlerin adedine 1000 dersek, bunların 500 
zü Ordunun saflarına yedek subay olarak geli
yor, beş yüzü şu veya bu sebepten dışarda kalı
yorlar. Gençler askerliğini yaparlarken Maliye 
Bakanlığının teklifiyle bir kararname daha çı
kıyor. Bu kararnamede deniyor k i : Memura ih
tiyaç vardır, bu kararnameyi ortadan kaldırı
yoruz, asıl olarak memur alacağız. 

Ne oluyor? Gençlerin bir kısmı Ordunun 
içinde askerlik vazifelerini yapmaktadırlar, şu, 
şu sebeplerle askerlik dışında kalanlar memuri
yete yerleşiyorlar. Bunların hizmeti sayılıyor. 
Askerde olanlar mükâfat görecek yerde mağdur 
oluyorlar: Şu noktada Maliye Bakanlığı ile mu
tabıkım 8 nci madde tam bir tesis değildir. Ya
rı bir tesisdir. 1938 yılında askere gidip de 
bunların askerlik hizmetleri 1939 a sirayet eder
se memuriyet hizmetlerine sayılmaktadır. 

Ben de diyorum ki, yarı tesis halinde olan şu 
hali tamamlıyalım. Bakanlar Kurulunun iki ka
rarı ile yüksek tahsil görenler arasında husul 
bulan bû vaziyeti ortadan kaldıralım ıslah ede
lim. Bu kanun daha mütekâmil bir hal alsın di
yorum. 

Sonra muhterem Bakan bir nokta daha be
yan buyurdular. Dediler ki nihayet askerlik bir 
sene idi. Evet doğrudur. 1939 dan sonra üç sene 
oldu. Ama bu kanuna demiyoruz ki bir senesini 
tenzil ediyoruz. Çünkü harbden evvel normal, 
idi, bir senesini saymıyoruz demiyoruz. Bir sene 
sonra ne kadar hizmet yapmışsa onu sayıyor. 
İki sene yapmışsa iki senesini, üç sene yapmış
sa üç senesini, dört sene yapmışsa dört senesni 
bu kanunla himaye ediyoruz. 

Bütün bu arzettiğim sebeplerle diyorum ki 
şu iki sene gibi kısa bir zamana inhisar eden ve 
nihayet o zamanın icaplarına göre Bakanlar Ku
rulunun aldığı kararlarla ikiye ayrılan hizmet 
erbabı arasındaki bu ayrılığı kaldıralım. Bina
enaleyh mebdei hareket de Bakanlar Kurulunun 
tarihi olan 27 . VI . 1935 dersek bu iş ortadan 
kalkar. Zaten bu tarihten evvel ortada böyle bir 
mevzu yoktu. Ben misalim 35 Mayısında terhis 
edilmişimdir, bütün hizmetlerim sayılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakam. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; arkadaşımızla bu 
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mevzuda zannediyorum ki, bir ihtilâfımız yok
tur. 

Daha evvel 4379 numaralı Kanun kabul edil
meden evvel bizdeki rejimi arkadaşlarım bilir
ler. O tarihten evvel Devlet memuru olup da, 
askere gidenlerin Devlet memurluğu ile nispeti 
kesilmezdi. Askerlikte geçen müddetleri terfi 
müddetinde nazarı itibara alınır. 

Bunu hangi rejim getirdi. 4379 numaralı 
Kanun. Dedi ki ; Muayyen tarihten sonra as
kere giden memurlar Devlet memuru olsa dahi 
memurlukla alâkaları kesilir. Bu kanun da 
4379 numaralı Kanundur. Bunların memuri
yetle alakaları kesildiğine göre, diğer hiç Dev
let memuru olmamış ve 1939 dan sonra askere 
alınmış bulunan da vazıı kanunca aynı mahiyet
te telâkki edildiği için bu hizmetlerinin de 
yani askerlikten terhislerinden sonra üç sene 
zarfında memuriyete talip olmak şartiyle asker
likte geçen müddet kıdemlerine zammedilmek 
suretiyle nazarı itibara alınması prensipi kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh 4379 numaralı Kanu
nun prensipleri dâhilinde bu hizmetler nazarı 
itibara alınmaktadır. Burada tesis nedir? 4379 
numaralı Kanunla kabul edilmiş mahiyettedir. 
Burada yapılan şey hakikaten barizdir. Misa
lini karekterstik olarak verdim. 31 Ağustos 
1939 senesinde mecburi askerlik hizmetini yap
mak üzere silâh altına çağrılıyor. Zaten kanun 
asıl geçen kısım vazıı kanunun, maddenin şev
kinde hedef tuttuğu maksada uygun olarak 
1939 dan sonra yaptığı halde sırf birgün evvel 
askere gittiğinden dolayı o hükümden istifade 
edemiyor. Yarı tesis dedikleri işte budur. Fa
kat birtakım idari ihtilâflarla hâsıl olan vazi
yetlerin ıslahını bu kanunun çerçevesi dâhilin
de bendeniz mütalâa edemiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Hamdi Oron'un öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 

alanlar... Nazarı dikkate almıyanlar... 
Anlaşılmadı tekrar oya sunuyorum: Değiş

tirgeyi nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı dikkate almıyanlar ayağa kalk
sınlar... değiştirge nazarı dikkate alınmıştır. Ko
misyona veriyoruz. Tasarının artakalan mad
delerini de hepsini birden Komisyona veriyoruz. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Sekizinci madde 
hakkında maruzatta bulunacaktım. 
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BAŞKAN — Sekizinci madde Komisyona 

verilmiştir, Komisyondan geldikten sonra de
vam edebiliriz. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — 6 ve 7 nci 
maddeler hakkında konuşacaktım bendeniz de. 

BAŞKAN — Onlar geçti. Yeni bir hüküm 
tesisi mahiyetinde ise teklifiniz bir değiştirge 
verirsiniz, Komisyon onları da beraber tetkik 
eder. 

2. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı ve Baytn-
dırltk ve Bütçe Komisyonları raporları (1/565) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde maddelere 
geçilmişti; birinci maddeyi okutuyorum. 

Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkında Kanun 

I - Genel hükümler 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığına bağ
lı, tüzel kişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile 
idare edilmek üzere Yollar Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Bu idareyi Genel Müdür temsil 
eder. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, bu ka
nun tasarısının başlığında Yollar Genel Mü
dürlüğü tabiri vardır. Halbuki memleketin De« 
nizyolları, Havayolları, Demiryolları vardır ve 
bunlar ayrı Genel Müdürlükler halindedir. (Yol
lar) deyince bütün yolları içine alan bir kanun 
mahiyetini almaktadır. Halbuki kanun karayol
larına aittir. Binaenaleyh (Yollar) yerine (Ka
rayolları Genel Müdürlüğü) şeklinde düzeltil
mesini rica ve teklif ediyorum. Bir de önerge 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebep dolajasiyle kanun başlı

ğındaki (Yollar) kelimesinin (Karayolları) şek
linde değiştirilmesinin Yüksek Meclisin tasvi
bine arzım teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
îhsan Yalçın 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVlT EKlN 
(Diyarbakır) — Denizyolları ayrıca (Deniz) ke
limesinin ilâvesiyle tasrih ediliyor. Burada sa
dece yollar denildiğine göre karayolları olduğu 
anlaşılmış oluyor. O itibarla zait görüyorum. 
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BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KÂZİM AYDAR (İsparta) — Efendim, İhsan 
Beyin teklifi doğrudur. Hattâ Ulaştırma Bakan
lığında (Karayolları) diye bir daire vardır. De
nizyolları, Havayolları ayrıdır. Buna da (Ka
rayolları) demek lâzımdır. Teklif doğrudur, ka
bulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim; bu 
kanunun başlığını «Yollar Umum Müdürlüğü» 
yerine «Karayolları Umum Müdürlüğü» diye 
değiştirdiğimiz takdirde kanunun metninde 
mevcut yollar ve yollar umum müdürlüğü tâbir
lerini de «Karayolları» «Karayolları Umum Mü
dürlüğü» diye değiştirmemiz lâzımgeleeektir. 
Halfbuki şimdiye kadar sade «Yol» dediğimiz 
vakit, karayolları kastedilmektedir. Eğer kara
yolunu kaydetmiyorsak behemehal o kelimenin 
yanma «Denizyolu», «Havayolu» diye bir keli
me ilâve etmekliğimiz lâzımgelmektedir. Yalnız 
yol dediğimiz zaman onun matufu karayolları-
dır. Şimdiye kadar tatbikat böyledir. Binaena
leyh hunlarm ayrıca tasrihi lüzumsuz, zait bir 
şey olur. Bu suretle şimdiye kadar kullanılmış 
olan şekli de lüzumsuz yere değiştirmiş oluruz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, bu 
tasrih doğrudur. Meselâ eskiden bizim havayo
lu diye bir teşkilâtımız yoktu. Zaman değişti, 
'•biz de zamana göre hu isimleri değiştirmek mec
buriyetindeyiz. Bu fikri bana ilham eden hâdise 
şu olmuştur : Eskişehir'den gelen tayyareci bir 
arkadaşıma hangi yolla geldiğini sormuştum; 
karayoliyle dedi. Havayoliyle gelmediğini ifa
de için karayoliyle diye tasrih etmek lüzumu 
kendiliğinden doğmuştur. Binaenaleyh bu ka
dar basit bir şeyi kabul etmek lâzımdır. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — O da yanlış 
'söylemiş. O, karayoliyle değil, demiryolu ile 
gelmiştir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KÂZIM AYD AR (İsparta) — Efendim; hava
yolları, demiryolları, denizyolları diye isimler 
koyduk, Ulaştırma Bakanlığı teşkilâtında bir 
de (Karayolları reisliği) unvanı kabul edildi. 
Biz şimdi karayollarının yapımı ve bakımı ka
nununu yapıyoruz. Bundan sonra bir de kara
yollarının işletmesi olacaktır, o zaman ne diye
ceğiz? Onun için (Kara) kelimesinin ilâvesinde 
hiçbir mahzur yoktur. 
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f EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Efen

dim, yol diyince, bütün yollar anlaşılır. Bütün 
yolların anlaşılmaması için bunun tasrihi lâ
zımdır. Demiryolları, denizyolları bundan dola
yı denilmiştir. Eğer (Yollan umum müdürlüğü) 
denmese idi de şoseler deseydik o vakit «Kara» 
kelimesinin ilâvesine lüzum yoktu. Madem ki, 
yollara bir sıfat verilmiş, deniz gibi, demir gibi 
buna da mutlaka «kara» yolları dememiz lâzım
dır. Yoksa ileride mütalâa edeceğimiz maddeler
de hep birer (Kara) koyacağız diye endişe et
mekten dolayı bu (Kara) yi kabul etmemek 
doğru olmaz. 

Bundan ötürü (Kara yolları) denmesi hak
kında İhsan Olgun arkadaşımızın verdiği 1#k-
rirdeki meale göre kabulünü ben de rica edi
yorum. Bu, çok mühimdir. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Yalnız başlık mevzuubahs ola

maz, metindeki bütün tâbirlerin buna göre de
ğiştirilmesi lâzımgeleeektir. (Tabiî sesleri) 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal muvafakat ediyor mu? 
BÜTÇE K. ADINA CAVİT EKİN (Diyar

bakır) — Evet efendim muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — iler iki komisyon da muvafakat 

ediyor, bu suretle düzeltiyorum. (Kara, Yolları 
Genel Müdürlüğü) şeklinde oluyor. Maddeyi bu 
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bundan 
sonraki maddeleri öyle okuyacağız. 

II - Görevler 

MADDE 2, — Kara Yolları Genel Müdürlü
ğünün görevleri şunlardır: 

a) Bu kanunun tarifine göre Devlet yolları 
ağma giren yol ve köprüleri seçip teklif etmek, 
yol güzergâhlarını tâyin ve tesbit eylemek veya 
değiştirmek, hazırlıyacağı pılânlara göre yolları 

I ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve 
emniyetle kullanılmasını sağlıyacak şekilde sü
rekli bakım altında bulundurmak. 

b) İl yolları ağlarının yapım, ıslah ve 
bakım programlarını inceliyerek tasdikini teklif 
etmek ve denetlemek, illerce yaptırılacak yol ve 
köprü, proje ve keşiflerini incelemek, onanmak 

I ve kabul işlemlerinde üye bulundurmak, 
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e) Bütün yol ağlarının inşası/onarımı, ba

kımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslar
la vasıf ve şartları tesbit etmek, 

d) Yol inşa ve bakımına lüzumlu malzeme, 
makine ve teçhizat ile taşıtlarını seçmek, sağla
mak, depo -etmek, onarmak, kullanılır durumda 
bulundurmak ve gerekli tamir atelyeleri ve te
sisleri kurmak, 

e.) Yollar İdaresinin görevi içinde bulunan 
işlerin yapılmasına lüzumlu arazi ve gayrimen-
klleri kanunlarına göre geçici olarak işgal et
mek veya kanunlaştırmak ve satmalmak, 

f) Yolların yapım, onarım ve bakımına ve 
emniyetle işlemesine muktazi garaj ve atelyele
ri, makine ve malzeme ambar ve depolarını, ida
re binalarını ve servis ve akar yakıt tesislerini 
ve bakım emniyetini sağlıyaeak radyo verici is
tasyonlarını, Kara Yolları Genel Müdürlüğü gö
revlerinin verimli yönetimine yarıyacak diğer 
her hangi tesisleri yapmak, teçhiz etmek, kirala
mak ve bakımlarını sağlamak, 

g) Yolların kullanılışına teknik emniyet 
ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit et
mek ve yürütmek ve münasip göreceği yol işa
retlerini tesis etmek, 

h) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün çalış
masına ait bütün bilgileri toplamak ve yayınla
mak, 

A) Yol ağlariyle ilgili diğer bütün işleri 
yapmak, 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim, ben
deniz bu maddenin (B) bendine iki kelime ilâ
vesini rica edeceğim. B bendi şöyledir: (İl yol
ları ağlarının yapımı, ıslah ve bakımı program
larını inceliyerek tasdikini teklif etmek...) tas-
tik ama kime ettirilecektir? Bu tasdik Bayın
dırlık Bakanlığına olacaktır. Oraya (înceliye* 
rek) kelimesinden sonra (Bayındırlık Bakanlı
ğına) kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
3 Şubat 1950 

Şifahi söylediğim sebepler dolayısiyle tasa
rının 2 nci maddesinin b fıkrasında (inceliye
rek kelimesinden sonra (Bayındırlık Bakanlı
ğına sözünün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kâzım Ayd&r 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Komis
yon muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — .... inceliyerek onanmasını Ba
yındırlık Bakanlığına teklif etmek. Her iki ko
misyon da bunu kabul ediyor. 

Teklifi dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Dik
kate alınmıştır. 

Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı işler, 
Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Mü
dür bu işleri yetki ve sorumluluklariyle birlikte 
kısmen veya tamamen Genel Müdür yardmı-
cısına daire başkanlarına veya bölge müdürle
rine yaptırabilir. Ancak bu husus Genel Mü
dürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz., 

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

3. Kuruluş 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü bir genel müdürün idaresi altında olmak 
üzere merkezde : 

Bir genel Müdür Yardımcısı ile, 
İdari İşler Dairesi, 
Teknik ve İktisadi Etüd İşleri Dairesi, 
Yapım ve Bakım İşleri Dairesi, 
Başkanlıklarından ve Hukuk Müşavirliği il 
Başkanlıklarından ve Hukuk Müşavirliği ile 

Saymanlık Müdürlüğünden ve illerde Bölge 
Müdürlüklerinden. 

Teşekkül eder. 
BAŞKAN — Söz istiyen! yoktur. Maddeyi 

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

MADDE 5. — İdari İşler Dairesi Başkan
lığı : 

Teknik Hesaplar; 
Personel, 
Malzeme;; 
İdari işler; 
Şubelerinden teşekkül eder. 
BAŞKAN — Söz istiyen? yoktur. Maddeyi 

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

MADDE ö. — Teknik ve İktisadi Etüd İş
len Dairesi Başkanlığı : 

Plânlama* ve Programlaşma; 



Yöl, Etüd ve Proj«. 
Araştırma; 
Fen heyetlerinden teşekkül eder. 
BAŞKAN ~ Bu altıncı madde * Yol, etüd 

ve proje » tâbirinden sonra ayrıca « Köprü etüd 
ve proje > vardır, basılırken unutulmuştur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVlT 
EKİN (Diyarbakır) — Evet. 

BAŞKAN — Bil suretle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 7. — Yapını ve Bakım Dairesi 
İ3â$kanİiği i 

Yol Yapımij 
Köprü Yapımı; 
Bakım; 
Makine ; 

$en heyetlerinden teşekkül eder. 
ÖÂŞKAN — SÖz istiyen yok. Maddeyi oyu

nuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hukuk müşavirliği aşağıda 
yazılı işleri görür: 

a) Genel Müdürlüğe ait dâvaları her saf
hasında kovuşturmak; 

b) Memurların işlemleri doğan kanuni 
kovuşturmalara mütaallik muameleleri yapmak, 

a\ Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili ol
mak üzere ait olduğu kuruluş tarafından hazır
lanan kanun, tüzük ve yönetmelik projelerini; 

d) Genel Müdürlük kuruluşunun, tertip ve 
tanzim edeceği her türlü bağıtlan ve şartname 
projelerini; 

e) Genel Müdürlük kuruluşu ile başkaları 
arasında her türlü uyuşmazlıkları; , 

f) Genel Müdürlükçe sorulacak işleri, in
celeyip hukuki mütalâasını bildirmek. 

Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıt-
lı avukat da kullanılabilir. 

BAŞKAN'— Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuna sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Genel Müdürlüğün ülerdeki 
kuruluşu, yollar bölge müdürlükleri tarafından 
idare edilir. 

Bölge çevre ve merkezlerini Kara Yolları Ge
nel Müdürlüğü teklif ve Bayındırlık Bakanı tâ
yin eder. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu

nuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü kuruluşuna ait aylıklı memurların kadrosu 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş
tir. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Bu tasarıya 
bağlı üç kadro cetveli vardır. Birincisi; Kara 
Yolları Genel Müdürlüğüne ait olan cetvel, ikin
cisi kaldırılan kadrolara ait cetvel, üçüncüsü 
de; vilâyet Nafıa Müdürlüğüne ait olan cetvel
dir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü için; gerek 
Bayındırlık Bakanlığının teklifinde ve gerekse 
Bayındırlık Komisyonunun teklifinde yüksek 
mühendis olarak gösterilmiştir. Bütçe Komisyo
nu U. Müdür için mevcut yüksek mühendis 
kaydını kaldırmıştır. Halbuki, Karayolları Ge
nel Müdürünün ikinci maddede sayılan vazife 
ve salâhiyetleri tam mânasiyle tekniktir. % 90 
nı teknik işlerden ibarettir. Yolların güzergâh
larını tesbit edecek, projelerini tetkik edecek 
köprülerin projelerini tetkik edecek, velhasıl 
kamilen teknik bir vazife yapacak. Onun için bu 
vazifenin başına gelecek zat yüksek mühendis 
olmazsa, her halde memleket için faydalı bir 
şey olmaz. Diğer mesleklerden bir zatın bulun
ması. onun bu işte tamamivle tetkikma mâni
dir, bundan, memleket büyük zararlar görür, 
Binaenaleyh kadroda Karayolları Genel Müdür
lüsü ibaresinden sonra yüksek mühendis 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ediyorum.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, 10 ncu maddeye eklenmiş 1 No. lu cet

velde Genel. Müdürün ihtisas mevkii erbabından 
tâyin edilmesi yolundaki mütalâaya itiraz etmi-
yeceğim. Aksine olarak, sözcü Kâzını bey ar
kadaşımın mütalâası hilâfına rey ve mütalâa
da bulunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, farzediniz ki ; elinde diploması 
vardır. Fakat hiçbir iş göreıniyen bir adamdır. 
Yine farzediniz ki elindeki diploma Yüksek 
Mühendis değil de mühendistir. O mühendis 
yüksek mühendisten daha çok liyakatli insan
dır. Niçin böyle tahditlerle kıymetli elamanları 
gücendirecek duruma düşürüyoruz. Onun için 
yüksek mühendislerden daha çok kıymetli mü
hendisler, mühendis arkadaşlar ve vatandaşlar 
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olduğu halde bunJarın aksine diplomaları yük
sektir diyo onlara rüçhan hakkı verilmesi mü
nasip olamaz. Yalnız Genel Müdürün ihtisas 
mevkii sahipleri olmasını kabul etmekle beraber 
yüksek mühendise inhisar ettirmemeli. Bu tab
loya göre Genel'Müdürün yüksek mühendis de
ğil do mühendislerden* olacağı hakkındaki söz
cü arkadaşımın mütalâasını dinledikten sonra 
Genel Müdür muavininin niçin yüksek mühen
dis olacağı ve böyle bir tefrik yapılacağı husu
sundaki hikmeti bir türlü tefrik edemedim. Yu
karda Genel Müdür mühendislerden de olabilir 
denildiği halde aşağıda Genel Müdür muavini 
yüksek mühendisten olur diyor. Tezada bakınız 
arkadaşlar Daire başkanı da yüksek mühendis
ten olur. Eğer tetkik ettiğim tasarı yanlış de
ğilse Bütçe Komisyonu şöyle diyor: Daire baş
kanı yüksek mühendis ihtisas mevki sahipleri.. 
îhsısas mevki sahipleri, âmenna fakat yalnız 
mühendisten olmasına hayret ediyorum. Umum 
müdür yalnız yüksek mühendisten olmaz, mü
hendis, de olur, fakat şube müdürleri, bölge mü
dürleri yüksek mühendisten olur. Geçen defa 
huzurunuzda beyan etmiştim bu, mühendisleri 
mağdur vaziyete düşürdüğü gibi yüksek mü
hendisleri de yüksek mevkileri hasrediyor. Bu 
ise kendilerine aslan payını çıkarıyor zehabın
da bulundular. Bunu tâyin edecek Bakanlar Ku-
ru'udur, Bakanlar Kurulu bunu tâyin ederken 
elbette mütehassıs insan seçecek ve yüksek mü
hendis veya mühendisler içinden en elyak in
san seçecektir. Belki elyak insan yüksek mü
hendisler içerisinde bulunmıyacak, belki de mü
hendisler arasından çıkacaktır. Niçin bu arka
daşlara *J0 liradan fazla kadrolar verilmemek 
suretiyle mağdur ediyorsunuz? tki önerge ver
dim, kabulünü rica ederim. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Huh-
terem arkadaşlar, bendeniz yol işlerinde ileri 
bir hamle atılması için ele aldığımız bu tasa
rıda, bilâkis ileri hamleye mâni olacak 2 nok
sanlık görüyorum, bu sebeple huzurunuzu ih
lâl etmiş bulunuyorum, afimizi rica ederim. 

Bunlardan birisi; bu maddede zikri geçen 
(1). numaralı cetvele bir iktisatçı kadrosu ko
nulmamıştır. Malûmu âliniz yılların teknik ba
kımdan etüdünden başka bir de iktisadi bakım
dan etüdü işi vardır ki, bu, çok ehemmiyet
lidir. 

.1950 0 : 1 
Bunun için Yollar Genel Müdürlüğüîinde 

iktisatçı elemanların da bulunması lâzımdır. 
Bilmiyorum, şimdi bakanlıkta bu işi bu ve

ya bu kadro ile idare edilmektedir ama, siööti 
yeni bir teşkilât yaptığımıza göre, bu kadfö^a 
iktisatçıların da konulması lâzımgeliyor, Bu-

ı nun için bendeniz bir teklif arzediyoram. Bu
rada dördüncü dereceden (yüksek mühendis, 
mühendis ve fen memuru ihtisas mevkileri) 
vardır, ve 10 tane 90 liralıktır. Bunun altında 
aynı vasıfta ikinci bir kadro vardır, bu da 25 
aded 80 liralıktır. Bu ikinci kadroya «fen me
muru» ndan sonra «iktisatçı» kelimesinin ilâ
vesini ve bunun için verdiğim önergenin kabu
lünü rica ederim. 

ikinci mâruzâtım; bu kadro cetvelinde, bâzı 
kadrolara (yüksek mühendis) unvanı konul
duğu halde «mühendis» unvanı konulmamıştır. 
Halbuki meveut 3611 sayılı Teşkilât Kanunun
da - ki ona bağlı cetvel sonradan 3656 sayılı Ka
nuna da bağlanmıştır - bulunan cetvelde (mm-
taka müdürleri) nin mühendislerden de olabi
leceği kaydı vardır. (Mıntaka müdürleri) ne 
sonradan «bölge müdürü» adını verdik. 

Mevcut mevzuatta (bölge müdürlüklerine) 
mühendisler tâyin edilmektedir. Evvelce veri
len bir hakkı yeni kanun vesilesiyle geri al
mak doğru değildir. Herhalde zühul edilmiş 
olduğu kanaatindeyim. 

Bundan başka (daire başkanlıkları) ve bir 
kısım (Nafıa müdürlükleri) de mühendisler 
tâyin edilemiyor. Bendeniz bunların tâyin edil
mesini teklif edeceğim. Burada, şöyle bir sual 
varidi hatır olabilir. .Bunların kapasitesi bu 
işe kâfi midir? Şimdi, kâfi olduğunu arzede-
ceğim. Vaktiyle Nafıa Vekâleti (Yüksek Mü
hendis Mektebinden) bir mütalâa istemiş, ve 
demiş ki, yüksek mühendislerle mühendislerin 
salâhiyet hudutlarını tesbit ediniz. Hangi iş
leri görebilirler, hangilerini göremezler. Yani 
yüksek mühendis hangi işi görebilir, mühendis 
hangi işi görebilir. Buna cevaben 7 . II . 1941 
tarihli yazıda, deniliyor ki; «fennî malûmatını 
tevsi ve terakki ettirmiş olan mühendisler de 
vardır ki bunların o çizilen hudut haricindeki 
meseleleri halledemiyeceğini mutlak olarak ka
bul etmek doğru olmaz.» sonunda da diyor ki; 
«bütün mülâhazalar neticesiüde içtimaa iştfrak 
eden 18 âza, aranılan hududun çizilmesine im
kân olmadığı kanaatini müttefikan izhar eyle-
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mislerdir.» neticede de diyor ki ; «böyle bir hu
dut çizilemiyeceği, nitekim Avrupa memleket
lerinde de böyle bir hudut çizilememiştir.» bu 
bildirme üzerine bakanlık bir «yönetmelik» tan
zim ediyor. Türk Mühendisler Birliği tarafından 
bir yönetmelik tanzim ediliyor ve bunun birinci 

• maddesinin (A) fıkrasında şöyle deniyor : 
«yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve 
mühendisler büyük küçük her nevi binaların 
mesuliyetini kabul ve demlide edebilirler.» 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Mese
le yok öyleyse, 

İBRAHİM REFÎK SOYER (Niğde) — Şim
di 1941 de verilen bu cevaptan ve yapılan yö
netmelikten sonra tabiî mühendislik mektebi da
ha ziyade tekâmüle uğramıştır, ders program
ları değişmiştir, kapasitesi yükselmiştir. Oku
dukları ders programları elimde vardır, mühen
dislik kısmı inşaat şubesi ders dağıtım cetveli, 
diye bir cetvel vardır ve diğer birçok şubelere 
ait cetveller de vardır. Yalnız inşaat şubesini, 
müsaade buyurursanız, okuyacağım isterlerse 
zabıt kâtipleri bunları zapta geçirmesinler, pra
tik hesap, cebir jeoloji, tatbikat, kimya, dil, dev
rim tarihi, matematik, ekonomi, teknik resim, tek
nik makinâ 1, teknik makina 2, coğrafya, to
pografya, bina bilgisi, yapı bilgisi, yapı projesi, 
yapı istatistiği 1, yapı istatistiği 2, beton arme 
projesi, su işleri, su yapıları projesi, yol projesi, 
köprü projesi, temel tekniği, yapı işletmesi 
maliyet ve hesabı, toprak işleri ve tüneller, de
niz, demiryolu projesi, ahşap yapılar, ve saire... 

Görülüyor ki, arkadaşlar bu arkadaşların 
fennî bilgileri yükseltilmiş bir durumdadır. 

Şimdi deminki okuduğum yazıda, bendeniz 
bir noktayı geçtim, orada demliyor ki, aynı za
manda (öyle mühendisler vardır ki, bunların 
gösterdikleri yüksek ehliyet ve liyakat dolayı-
siyle Avrupa üniversitelerinde bile profesörlük 
yapmaktadırlar). Bu vakaa bizde de husule gel
miştir. tki misal arzedeceğim; Aydar isminde 
bir arkadaş var, Yeşilköy Hava meydanının 
şefi iken Amerika'ya gitmiş ve Amerika'da beş 
on bin talebe arasında birinci çıkmıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığına bu arkadaş hakkında teb
rikler gelmiştir. Oradaki talebe müfettişlerimiz 
de tebrik ve takdir edilmiştir. Seyfi Gürçay is
minde bir arkadaş daha var. Ulaştırma Bakan
lığında iken Amerika'ya gitmiş, Kolerado Üni
versitesinde profesör olarak çalışması için mem-

. 1950 O : 1 
I leketimizden rica edilmiştir, kendisi şimdi ora

da profesörlük yapmaktadır. Demek oluyor 
ki, bu arkadaşlar da zamanla tecrübe ile bilgile
rini yükseltmektedirler. Zaten sonradan Millî 
Eğitim Bakanlığı bu mektebin tahsil süresini 4 
seneye çıkararak yüksek tahsil hüviyetini ver
miştir. Halen kendilerini âli tahsilli sayıyorlar. 
Âli tahsil erbabı gibi terfilerinde, ilk memuri
yete girişlerinde onlara mahsus ahkâma tâbi tu
tuluyorlar. Arada birşey kalmadı. Barem Ka
nunu, yüksek tahsil erbabı gibi girişte 30 lira 
maaşa alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı yüksek 
tahsil erbabı olarak kabul ediyor. Yalnız mü
hendisler, yüksek mühendislerden bir sene daha 
az tahsil görüyorlar; belki programlarında da 
bâzı ufak tefek farklar vardır, tabiî yüksek 
mühendislerin derecesi hiçbir zaman inkâr edi
lemez. 

Şimdi bütün bu izahattan sonra, bendeniz 
esbabı mucibe olarak şunu arzedeyim ki, yük
sek mühendis mektebi halen memleketimizin bu 
devrinde, ki inşaat devridir) kâfi miktarda mü
hendis çıkaramamaktadır. Çıkanların bir kısmı 
mecburi hizmete tâbi değildirler. Bunlar ister
lerse yanaşıyorlar. Fazla para bulurlarsa geli
yorlar. Mecburi hizmete tâbi olan bâzıları da 
bir vesile ile, iki sene, üç sene, beş sene baş
ka bir yerde iş bulabiliyorlar, kanunların me-
netmiş olmasına rağmen gelip çalışmıyorlar. Bun
dan dolayı vekâlet kadrolarında büyük bir boş
luk husule geliyor, işte bu boşluğu bize bu âli 
tahsil hüviyeti verilen Mühendis Mektebi doldu
ruyor. 

Şimdi biz bu kadrolara bunları koymazsak 
kâfi derecede yüksek mühendis bulamıyoruz. 
Biz yol işlerimizin süratle yapılması yolunda 
girdiğimiz, ele aldığımız teşkilâtı yürütemiye-
ceğiz. Memlekette yine eskisi gibi ağır aksak gi
decektir. Bu itibarla bendeniz diyorum ki; ma
demki kanunlarımız müsaittir ve mademki, ha
len bölge müdürlüğü gibi yüksek bir vazife kendi
lerine, mevcut mevzuatımızda verilmiştir, o 
halde şimdi yaptığımız kanunda da buna yer ve
rilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu mak
satla bir de takrir takdim ediyorum, yüksek 
reylerinizin esirgenmemesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım da temas ettiler. Arkadaş-
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lar, hakikaten bugün iki sınıf mühendisliğimiz 
mevcuttur. Bunlardan birisi Yüksek Mühendis, 
diğeri de mühendistir. 

Yüksek mühendislerimiz teknik Üniversite
den mezun olurlar ve mühendislerimize naza<-
ran bir sene fazla ders görmeleri sebebiyledir 
ki, « yüksek » unvanını alırlar. Bu unvan bir 
titrden başka birşey değildir. Yani doktora 
yapmış olan kimselerin doktor unvanını titrini 
kazanmış olmaları gibidir. 

Şimdiye kadar tatbikatta bu iki mühendis 
sınıfı arasında bir iş bölümü, vazife ve salâhi
yet hudutları tahdit edilmemiştir. Ve hattâ İbra
him Refik Soyer arkadaşımızın ifade ettiği 
veçhile her iki üniversite profesörler meclisi 
böyle bir vazife ve salâhiyet tahdidi yapılması- t 
na lüzum ve imkân olmadığını ittifakla kabul 
etmiştir. Şu vaziyete göre titr ve unvan inhisa
rı yaratmamak lâzım geliyor. Nitekim diğer .teş
kilâtta falan umum müdürlüğe veya müdür
lüğe gelmek için muhakkak doktora yapmak 
şarttır t gibi bir unvan inhisarı yaratılmamış
tır. Halbuki cetvelde bir kısım üst memuri
yetler için yüksek mühendis tâbiri konmak 
suretiyle bu unvan inhisarı vaz'edilmiş bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, muhak
kak surette bir unvan üstün başarı ölçüsü değil
dir. Bu şahsi kabiliyet meselesidir. Bu itibar
la burada bir unvanı inhisardan kurtarmak için 
maddeye yüksek mühendis tâbirinden sonra mü
hendis kelimesinin eklenmesi yerinde olur. 
Esasen namzetler arasında üstün başarı ve 
kabiliyet gösteren, yüksek mühendis un
vanını taşıyan bir zat mevcutken bit-
tabii 'o tercih edilecektir. Fakat kendi şahsi ka
biliyeti bakımından her türlü cepheden bu mev
kie liyakat göstermiş arkadaşların oraya gel
melerini engelliyeeek böyle bir tâbirin cetvelde 
kalmasını bendeniz şahsan mahzurlu telâkki edi
yorum. Bu hiç bir yerde yoktur. Doktorluk 
unvanı nasıl ki ... 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Tesiri var mıdır! 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Tesiri vardır. 
Üç sene doktora yapması gibi bir fark mevut-
tur. Doktora yapması, falan umum müdürlüğe 
gelmesi için behemehal o meslekte doktora şar
tı yoktur. Böyle bir şart koymıyalım. Bu dok-
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tora şahsi kabiliyetinden dolayı bir çok mezi
yetleri taşmış bulunan mühendislerimizin şev
kini kırmaması bakımından yerinde ölür. Bu 
itibarla bir önerge takdim ediyorum. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim, bende
niz Yüksek Meclisin müsaadesiyle yüksek mü
hendis, mühendis ve fen memuru kelimelerinin 
nasıl doğduğunu kısaca arzedeyim. Eskiden 
Türkiye'de bir mühendis mektebi vardı, tahsili 
7 sene idi. Buradan çıkanlar mühendis unvanını 
alırlardı. Bir de fen memuru mektebi vardı, 
tahsili dört sene idi. Buraya orta mektepten, 
rüştiyeden talebe alınırdı. Bunlar da fen memu
ru olurlardı. Sonra bu fen memurlarına altı ay
lık bir kurs gösterildi ve bunlar da bu suretle 
mühendis unvanını aldı. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — N* 
zaman beyefendi, hangi tarihte?. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA KÂ
ZIM AYDAR (Devamla) — Senesini bilmiyo
rum. Bu suretle fen memuru olarak mektepten 
çıkmış olanların bir kısmı fen memuru olarak 
kaldı bir kısım da, kurs gördükleri için, mü
hendis unvanını aldı. Sonra Teknik Okul açıldı 
ki, bugün sanat mektebi mezunlarının % 70 i 
oraya girmektedir. Teknik Üniversiteye müra
caat edip de oraya kabul edilmiyen lise mezun
ları Teknik Okula giriyorlar ve oradan çıkar
ken de mühendis unvanını alıyorlar. Teknik Üni
versite programı ile Teknik Okul programı ara
sında fark vardır, tahsili bir sene fazladır, Tek
nik Üniversitede. Bu fazlalığın da ehemmiyeti 
yok, fakat müfredat programları arasındaki 
fark vardır. Birisi Üniversite, diğeri Teknik 
Okul. iki isim dâhi bu farkı gösterir. 

Yüksek mühendis bu mesleğin erkânı harbidir. 
Yanında subayları var, çavuşları var, erleri var su
su var, busu var.. Fark budur. Onun için bendeniz 
Bayındırlık Komisyonunun teklifi mucibince Ka
rayolları Genel Müdürünün Yüksek Mühendis 
unvanını haiz olmasını memleketin hayrına gö
rüyorum, bu temennim bir meslek gayreti değil
dir. Bendeniz 39 sene evvel Mühendis Mektebin
den mezun olmuş, saçlarım ağarmış, mesele bit
miştir. Bu sebeple memleketin âtisi bakımından 
bu mevkie gelecek şahsın yüksek mühendis ol
masını çok faydalı ve yerinde görüyorum. 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, benim arzedeceğim 
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hususu söylediler. Bendeniz de kısaca arze-
deyim.: 

10 neu maddeye bağlı bir numaralı cetvel ki, 
-Bütçe Komisyonunun cetvelidir. - Burada ikin
ci dereceden bir genel müdür vardır, ihtisas 
mevkiidir, karşısında yüksek mühendis olup ol-
mıyacağı yazılı değildir. Onu takibeden üçüncü 
ve daha aşağıdaki dördüncü derecelerde yük
sek mühendis olması parantez içinde kaydedil
miştir. Bir müessese ki, genel müdürünün yük
sek mühendis olması meşrut değildir, onun ha-
ricindekilerin yüksek mühendis olması lâzımdır, 
Bu doğru değildir. Baştakinin yüksek mühendis 
olmasına lüzum olmayınca ondan sonrakinin hiç 
olmaması iktiza eder. Esasen intisap ettiği bir 
meslekte böyle bir kaydın o mühendisin yüksel
mesine engel olmaması lâzımdır. Hâkimler Ka
nununda aynı hükümler vardır: Türkiye'de 
Hukuk Fakültesini bitirenler 35 lira maaş üze
rinden memuriyete tâyin edilirler ve derece de
rece yükselirler. Hukuk Fakültesini bitirdikten 
sonra ayrıca Avrupa'da tahsil görmüş olan bir 
kimse geldiği zaman 50 lira asli maaş üzerinden 
tâyin olunur. Nihayet bu hâkim kademelerini 
takibetmek suretiyle temyize kadar yükselir ve 
hattâ Yargıtay Başkanı da olabilirler. Bir mü
hendis de mesleğe atıldıktan sonra göstereceği 
kabiliyet ve başarıya göre intisap ettiği mesle
ğin son derecesine kadar yükselir. Şüphesiz 
İntihap Komisyonu başarı gösteren yüksek mü
hendisi tâyin eder. Fakat diğerlerinden de ba
şarı gösterenleri bu haktan mahrum edemeyiz. 
Bendeniz ikinci, üçüncü ve dördüncü derece 
memurların hizalarındaki parantez içinde yazı
lan yüksek mühendis tâbirlerinin kaldırılması 
hakkında bir önerge takdim ediyorum. Kabulü
nü istirham ederim. Bu, daha âdil bir esas olur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar; mevzu uzun boylu konuşuldu. Fakat, 
asıl hatayı, ben, şurada buluyorum. Vâzıı Ka
nun teferruat hakkında madde tedvin ederken 
yalnız prensipleri tesbit etmek mecburiyetinde
dir. .Prensiplerin tesbitinden ileri gitti mi, bu 
her zaman farklı vaziyetler hâsıl eder. Bugün
kü teknik muhitimiz, gerek teknik ve gerek sa
lâhiyet bakımından bir fark gözetmiyorsa, bun
ları yüksek mühendis» mühendis diye kadro cet
velinde bırakıp âmme hizmetinde bunlar için 
tahsisler yapmak, işin hayati bakımından, doğ
ru değildir. Bu mesele, vazife ve salâhiyetleri 
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tevcih edecek kimselerin, o işte en kabiliyetli 
şahsiyetleri seçme kudretine bağlıdır. Mademki 
umumi hayatımızda yüksek mühendis, mühen
dis diye bir tefrik yer. almamıştır. Buraya kad
ro cetveline de böyle bir şeyin konması uygun 
değildir. Zaten yüksek mühendisten daha ehli
yetli insanlar varsa, onu tercih edecektir. 

Şimdi, İsparta Milletvekili Kâzım Aydar ar
kadaşımızın, kadronun birinci maddesinde, ya
ni yollar reisinin yüksek mühendis olması key
fiyetine temas edeceğim. 

Arkadaşlar, hakikaten orada, organizatör, 
teşkilâtı idare etmek vazifesi vardır. Fakat bi
zim iş hayatımız tetkik edilirse, dünya iş haya
tı tetlnk edilirse organizatör mevkiinde olan in
sanların çoğu bilhassa fen adamlarından, mü
hendislerden yetişir. 

Bu takdirde bu yerler için icra, mesuliyet 
mevkiinde olanlar, bâzan keyfi cetveller yapar
larsa bile, yollar reisliği mevkiinin bir organi
zatör vazifesi olması itibariyle, mühendisler 
camiasından alınması yoluna gidilmesinin, mem
leket nef'ine olduğuna kaniim. Onun için böy
le bir tadat yapıldığına göre bu organizatörün 
yüksek mühendis veya mühendis vasfında yük
sek mühendis veya mühendis olmasını hariçten 
alınmasına ben, tercih ederim, memleketin şart
ları bakımından, yoksa mühendis mektebi şöy
leydi, teknik mektepte kurs görüyordu gibi şey
ler ancak bir memleketin tarihini gösterir. Ta
rihî tekâmül böyle geçtikten sonra artık fen 
adamları arasında ehliyet bakımından mektep
teki muvaffakiyetler değil, hayattaki muvaffa
kiyetler bakımından fark aramak lâzımdır. Esa
sen dünyada mühendislerin ve yüksek mühen
dislerin bugün tatbikattan yetiştirilmesi meto
duna gidilmektedir. 

Şimdi ben de böyle bir takyidin konulması
nı mahzurlu görüyorum. Burada yüksek mü
hendis ve mühendis tâbiri kullanılarak, tâyin
de tercih hakkını kullanacak olan mesul adam
lara en ehliyet'i adamları bulmak imkânını ve
relim ve bu suretle kadrolarda ve kanun mad
delerinde takyitler yapmak metodundan bu 
memleketi kur t a r alım. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı. 
ALİ RIZA ARI (istanbul) — Sayın arka

daşlar, benim sÖyliyeceklerimin çoğunu benden 
I evvel söz alan Tahtakılıç arkadaşımız söylemiş 
! bulunduğundan aynı meselede noktai nazarımı 
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kısaca arzetmek isterim. Burada yüksek mühen
dis kelimesi sarahatle zikredilirse, bir mühen
dis mektepten çıktıktan sonra başarısı ne olursa 
olsun yüksek mühendis olmadığı takdirde genel 
müdür olamıyacaktır. Herkes bilir ki; mektep
teki ölçülerle hayattaki ölçüler aynı değildir. 
Mektepte az muvaffak olmuş bir adam hayata 
karıştıktan sonra çok muvaffak olabilir. Bizde 
başka yerlerde, başka memleketlerde. kabul edi 
len Ölçüleri benimsemek zorundayız. Amerika'da 
bu harbden evvel malzeme inşaatını bilen, bir
çok malzeme mühendisleri vardı. Fakat bu harp-
de malzeme nazırlığını Mişigan'da okumuş bir 
kimya mühendisi yapmıştır. Yeni şekle ve yeni 
icaplara girmek istiyorsak kapıları teknik sahada 
başarı gösteren mühendislere açmış olmalıyız. 
Bizim memlekette yüksek mühendis unvanını al
mış olan kimseler kadar hayatta ehliyet göster 
miş olan diğer yüksek olmıyan mühendislere de 
kapıları açmalıyız. Bugünkü tekâmüle ayak 
uydurmak için, başka memleketlerde kabul edi-. 
len prensipleri kabul etmenin ve mektepten çık
tıktan sonra kendi sâyi ile muvaffak olmuş her 
mühendise, her insana kapıyı açık bırakmanın 
doğru olacağı kanaatindeyim. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bütçe 
Komisyonu buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVÎT 
EKİN (Diyarbakır) — Arkadaşlarım, bu madde 
münasebetiyle konuşan arkadaşlarımın mevzuu-
bahis ettikleri hususları üç noktada toplamak 
mümkündür. 

Birincisi; Yollar Genel Müdürlüğünün yük
sek mühendis olmasının şart koşulması bundan 
başka yüksek mühendisle mühendisler arasıınıda 
tefrik yapılmamasını istilzam edenler de var ki, 
bunlar genel müdürün yüksek mühendis veya 
mühendis olmasını derpiş ettiler. 

İkinci nokta, muayyen bâzı dairelerin başında 
bulunanlar için konulmuş olan yüksek mühendis 
kaydına' lüzum olmadığıdır, oraya da mühendis 
kaydının ilâve edilmesinin iktiza ettiğidir. 

Üçüncü nokta, Refik Soyer arkadaşımın işa
ret ettiği olup, Yollar Genel Müdürlüğü iktisadi 
etüdler yapmak durumunda da bulunduğuna 
göre, kadroda bu vazifeyi ifa edebilecek müte
hassıslara da yer vermenin iktiza ettiğidir. 

Şimdi bendeniz bu üçüncü noktaya Bütçe 
Komisyonu namıınıa muvafakat ettiğimize göre 
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temas etmiyeceğim. Takrir okunduğu zaman mu
vafakatimizi arzedeceğim. Diğer iki nokta üze
rinde mütalâamı teksif edeceğim. 

Bütçe Komisyonunda mevzu müzakere edilir
ken komisyona hâkim olan noktaı nazarı yüksek 
ıttılaınıza arzettikten sonra mesele takdirinize 
taallûk edeeektir. 

Yollar Genel Müdürlüğüne yüksek mühendi
sin, veya diğer arkadaşların temas ettikleri gibi 
mühendisin gelmesine mâni bir kayıt yoktur. 
Yani Bütçe Komisyonunun yaptığı tadile gö
re Yollar Genel Müdürlüğüne yüksek mühendis 
de gelebilir, hariçten mühendis olmıyan bir-zatın 
da getirilmesi imkânı vardır. 

E, acaba Yollar Genel Müdürlüğü teknik bir 
iş olduğuna göre mutlaka oraya bir mühendisin 
gelmesi mülâhazası varit olabilir. Bizim noktai 
nazarımıza göre Yollar Genel, Müdürlüğü diğer 
mülhak bütçeli dairelerde olduğu gibi bir umum 
müdüre muhtaçtır. Böyle bir U. Müdürlük için 
evsafı lâzimeyi haiz olduğu takdirde, mühen
dis olursa şayanı tercihtir elbet. Ancak iktisadi 
işlerle uğraşacağına ve idari vasfı galip buluna
cağına, organizasyona ihtiyacı olan bir teşkilâ
tın başına da geldiğine göre iktiza ederse mü
hendis olmıyan bir zatı da umum müdürlüğün 
başına getirebilelim. Bu supleksi verelim mi, ver-
miyelim mi? (Verelim sesleri) Eğer biz oraya 
bir kayıt korsak, bu seyyaliyeti menetmiş olu
ruz. Tatbikatta hiçbir mâni yoktur, kayıtsız bir 
hükümdür. Mühendis de gelir, yüksek mühen
dis de geMr, idareci de gelir. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — ida
recilerden canımız yandı. 

CAVlT EKİN (Devamla) — Bu nihayet te
lâkki ve takdir meselesidir. Yalnız noktai naza
rımızın açıkça anlaşılması için mâruzâtta bulu
nuyorum. Bunun haricinde Yüksek Meclis vazi
yete hâkimdir, nasıl tekdir ederse öyle olur. 

Yalnız şahsan da şundan cesaret almışraıdır: 
Yani hakikaten teknik işlerden kademe kade-
nıo idari işlere doğru gidildikçe aranılması lâ-
zımgelen galip vasfın, organizatör olması, ida
reci olması, görüşü kuvvetli olması, sevk ve idare 
kabiliyetinin yüksek olması lâzımgelir. Her han
gi bir fabrikada, bilfarz işletme şefi dediğimiz 
zatta aranılması iktiza eden teknik vasıfların 
ölçüsü meselâ'~ 80 ise kademe kademe yükseldik
çe fabrika müdüründen, onun üstünde olan teş
kilâtın başmdaJdlarde aranması lâzım gelen ga-
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lip vasfı değiştiği ve teknik bilginin meselâ 
25 o indiği görülür. Bu fayolizm denen bir sis
temdir. Umum müdürlük .makamları sevk ve ida
reye, idari kabiliyete, organizasyona, iktisadi 
görüşe ihtiyaç gösterir. Bu mülâhaza yüksek 
mühendiste yoktur mânasını izah etmeye lüzum 
var mıdır? Kayıt konulmasın seyyaliyet temin 
edilsin. Bunu açıkladıktan sonra emir sizindir. 

ikinci noktaya gelince; yani Yollar Genel 
Müdürlüğünün bâzı dairelerine başkanlık ede
cek zevatın yüksek mühendis olması kaydına 
gelince; Hükümetten böyle gelmişti, ihtisas Ko
misyonu olan Bayındırlık Komisyonu da tasa
rıyı bu şekilde Bütçe Komisyonuna sevketıııiş-
ti Bütçe Komisyon ı da bunda bir tadil yapma
dı. Şunu düşündü: Yollar Genel Müdürlüğü
nün, arzettiğim daireleri bu idarenin bir genel 
kurmayı telâkki edilebilir. Binaenaleyh araştır
ma dairesi başkanlığı, iktisat ve etüd dairesi 
başkanlığı buna benzer daha iki daire başkanlı
ğı bu Yollar Genel Müdürlüğünün genelkurma
yım teşkil, eder mülâhazasına yer vermek ikti
za eder. Böyle olunca yani, genelkurmay nok-
tai azimetinden, hareket edince yüksek mühen
dis kaydının kalması lâzım gelir yani, ikisinin de 
yüksek tahsil görmüş olmalarına rağmen genel
kurmay teşkilâtına kurmay subayların getiril
mesi gibi mütalâa edilebilir. 

Hükümet teklifinde ve ihtisas Komisyonu
nun bu maddesinde Bütçe Komisyonunun hiçbir 
değişiklik yapmamasında hâkim olan noktai na
zarı arzetmiş bulunuyorum. Bundan ötesi elbet
te Yüksek Meclisin takdir edeceği bir keyfiyet
tir. 

KEMAL ZETÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, Karayolları Müdürlüğünün vazifesi ve 
oraya tâyin edilecek arkadaşların tâyinlerine 
bir seyyaliyet vermek için yüksek mühendis 
kaydını kaldırdık buyurdular. 

Müsaade ederseniz arzedeyim, biz^m bu me
selede mühendis olarak canımız ve ağzımız yan
mıştır. Daha düne kadar vilâyetlerde yolların 
güzergâhları, mühendislerin yaptıkları teknik 
ve iktisadi etüdlere rağmen valilerin bastonla
rının uciyle çizilmiştir. Mühendislerin tesbit 
ettikleri güzergâh bir tarafa bırakılmış valinin 
bastonunun ucu hangi istikameti göstermişse 
oradan gidilmiştir. Hattâ o kadar ki emeklilik
ten Bayındırlık müsteşarlığına gelen zevat bir
kaç sene bu mevkide kaldıktan sonra «artık ba-
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I na mühendislik diploması verebilirsiniz» diye 

kendinde iktidar görmüş bu yüzden memleket 
işleri çok aksamıştır. Benim kanaatim şudur ki 
Karayolları Genel Müdürü mutlaka yüksek mü
hendis kaydiyle kadro cetvelinde yer alması lâ
zımdır. Mühendisler arasında da idareciler, çok 
iyi organizatörler vardır ve onlar fazla olarak 
idarei maslahatçı da değildirler, hakiki idareci
dirler. Benim kadronun diğer basamaklarmdaki 
mühendis veya yüksek mühendis kaydına bir 
itirazım yoktur, ancak umum müdürlüğün mut
laka yüksek mühendis olması için kadro kay
dının bu şekilde değiştirilmesi zaruretine işaret 
etmek istedim. Ve bunda hem memleket için, 
hem de umum müdürlüğün istikbali için fay
da mülâhaza ediyorum. 

IBRAHÎM AKVAS (Van) — Acaba demir
yollarını da bastoniyle valiler mi çizdi Zeytin-
oğluf 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ekseriyetle mu
ayyen tahsilleri birbiriyle karşılaştırırken hü
kümlerimizi yanlış hesaplara dayarız. Efendim, 
falan mektepten çıkanlar içinde öyle kötüleri 
vardır ki., deriz. Bunu söylerken iyilerinin nis
petini hiç de nazarı itibara almayız, ki hakika
ten yanlıştır. Yüksek mühendis mektebinden 
çıkanlardan beş tanesi mühendis derecesinde 
dahi muktedir olmıyabilir. Ancak geri kalanlar
dan yüksek bir miktarının muhakkak mühen
dislerden her cihetçe iyi olduklarını hesaba kat
mak lâzımdır. Yüz tane mühendisten hiç değilse 
55 inin bir yüksek mühendis derecesinde ola-
mıyacağmı hesaba katmıyoruz. Arada tahsil 
farkı vardır. Sonra bu başka şeye benzemez, 
tarih okumaya filâna benzemez. Yüksek riya
ziyenin muhtelif şubelerinden geçen kafa, ol
dukça bir kafadır ve diğer kafalardan haylıca 
ayrıdır. 

Şimdi , ulu orta konuşmaya gelemez. Bu 
işlere tatbik edilen riyaziyenin öyle nazariyele
ri vardır ki, Allah için onlara hayalen bile yak
laşmak çoğumuz tarafından güçtür. 

Bakan, siyasi adama olarak Meclisteki Mil
letvekilleri arasından seçilir. Müsteşar, onun 
yanındaki, dairelerin başında bulunanların, bu 
mekanizmanın içinde cari olan muamelelerin 
en yüksek derecesindeki akıl ve fikre zihninin 
ermesi lâzımgelir. Elbetteki yüksek mühoıı-

I dişlerin şu veya bu yüzde beşi mühendisler de-
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recesinden kötüdür. Onu nazarı dikkate alı
yoruz da geri kalan % 95 inden dolayı dikkate 
almıyoruz.. Elbetteki, Bakanlık %. 95 inden 
en iyisini seçecektir, buraya. Fakat mühen
disten üstün yüksek mühendislerin yaptığı 
tahsili yapmış bir adamı başına getirdiğimiz 
müessesede yüksek mühendislerin, meselâ bir 
nehrin üzerine yapılacak bir barajın projesini 
getirip de hesaplarını önüne serdiği zaman; 
muhtelif kombinezonlarla .kendisini zeki gös
tererek umum müdürlük yerine oturan bu 
adam o işi anlamadığı zaman karşısındakiler 
ona çok ,şey yutturabilir. Diğerlerini görüyo
ruz da bu misali niçin görmüyoruz arkadaşlar? 

Aziz arkadaşlarım, bizim Ceyhan Barajı 
üzerinde tetkik yapan birçok mühendisler gör
düm. Bir kısmı 500 000, bir kısmı 700 000, 
bir kısmı bir milyon lira gider dedi. Sonra 
bir salahiyetli yüksek mühendis gitti, kendi
siyle beraber ben de gittim. Kestirme muayyen 
formüllerle, ki bunları öteki mühendisler bil
miyordu, bize katî hesabını yaptı, ne netice ve
receğini tâyin etti, etti ama, bu kafa o hale 
gelmek için yüksek mühendis tahsili yapmış 
olmakla beraber hayli tecrübeden geçmesi de lâ
zımdır, çocuk oyuncağı değildir. Onun için bil
hassa bu kayıt yani yüksek mühendis kaydi Ba
yındırlık Bakanlığı için lüzumlu ve zaruridir. 
kanaatindeyim. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayın ar
kadaşlarım; mühendis ve yüksek mühendis 
kabiliyeti bir hayli konuşma konusu oldu. Bir
çok arkadaşlar dediler ki, genel müdürün yük
sek mühendis olması zaruri değildir. Her han- I 
gi bir idareci de olabilr. 

Diğer bir noktai nazar; yalnız yüksek mü
hendis değil; yüksek mühendis yanında mü
hendis şeklinde teklifler de oldu. Benim şah
si kanatime göre bilhassa, sureti mahsusada 
arzetmek isterim ki, bu, mevki tahmin ettiği
niz şekilde idari sistemlere bağlı bir mevzu J 
değildir. Tam mânasiyle teknik bir mevzudur. 

Yolların, bilhassa üzerinden 'emniyetle geçti- ı 
ğimiz büyük köprülerin, faraza demir yolların
da tünellerin hayalinize gelmiyen birçok ince 
hesapları ve safhaları vardır. Bu ince safhaları 
ancak ve ancak, dikkat buyurun mühendis ve
ya yüksek mühendis diye taksim etmiyorum, 
idari memurla yüksek mühendis arasında bir 
kıyas yapıyorum, bunun bir teknik eleman olma- I 

.1950 O : 1 
I smdaki zarureti belirtmek istiyorum. Hiç unut

mam bir konuşma sırasında tekrar etmiştim, de
miryollarının üç esaslı servisi cer servisi, 
hareket servisi, yol servisi vardır. Hattâ 
yol servisi, idare teşkilâtında bir numarayı alır, 
cer servisi iki, hareket servisi de 4 numarayı 
alır. Yol bütün demiryolu işletmesinde bu ka
dar ehemmiyetlidir. Günün birinde bunda bir 
boşluk hâsıl oldu. 

O boşluğa, araştırdılar, bir avukat arkadaş 
geldi. Avukat arkadaşın maiyetinde bir hayli 
mühendis, görüyorsunuz, trenler çarpışıyor, 
donlara karşı raylar çatlıyor, tekerlek çember
lerin dişleri aşmıyor.. Karşınızdakinin ilmî, ida-

| ri kudreti var ama gel gelelim avukata bunları 
I anlat, işi nuanslariyle imkânı yok anlatamam. 

Bu, başka servislerdeki gibi idari bir dâva de
ğildir. Tamamiyle yüzde yüz olgunlukla mut
laka bir teknik elemanın başta olması lâzımge-
lir. Ben yüksek mühendis meselesinde durmuyo
rum. îdari memurların teknik eleman olması 
bakımından arzediyorum. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) ^ Yüksek mühen
diste dur. 

YAKUP KALGAY (Devamla) — Benden 
önce Emin Soysal arkadaşımız gayet güzel izah 
ettiler. Ben de aynı temennideyim. Şu veya bu 

J taraf şeklinde bir mülâhazada bulunup işin için
den sıyrıldık mı, yarın tatbikatta muhtelif su
retlerle aykırılıklar göreceğiz. 

Ben gerek Bayındırlık Komisyonu Sözcüsü 
Kâzım Aydar, gerekse Emin Soysal arkadaşları
mın mütalâalarına iştirak ediyorum. Yüksek ka
rarlarının da aynı derecede buna katılmasını 
Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

BAŞKAN -r- Aziz Uras. 
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Efendim, bu iş 

Hıfzıssıhha Dairesi Reisliğine veya Sıtma Savaşı 
Dairesi Reisliğine bir avukatı getirmeye benzer, 
hiç başka mânası yoktur. Bu işte ne seyyali-
yet ne de her hangi bir yüksek idare meselesi 
mevzuubahis olur zannederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen de arz ve izah ettiğim sebeplerden 
dolayı tasarının 10 ncu maddesine bağb 1 sayılı 
cetvelde gösterilen (genel müdür) kelimesinden 
sonra (yüksek mühendis) ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. tsparta Milletvekili 

Kâzım Aydar 
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Yüksek Başkanlığa 

10 ncu maddede adı geçen Bütçe Komisyonu
nun tertip ettiği 1 sayılı cetvelin 3 ve 4 ncü de
receleri hizasında ve görevin çeşidi sütununda 
yazılı (yüksek mühendis) ibarelerinin kaldırıl
masını arz ve teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 10 neu 

maddeye bağlı 1 numaralı cetveldeki kadrolar
da (yüksek mühendis) diye tasrih edilen kısım
larının (yüksek mühendis veya mühendis) şek
linde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 10 ncu maddede sözü 

geçen 1 numaralı cetvel ile 11 nci maddede sözü 
geçen 3 numaralı cetvelde yazılı kadrolardan 
hizalarında (yüksek mühendis) yazılı olan bü
tün kadrolardaki-bu kelifelerin yanına (mühen
dis) kelimesinin de ilâve edilmesinin oya sunul
masını arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddeye bağlı 1 numaralı cetveldeki 

(yüksek mühendis) tabirlerinin sonuna (mühen
dis) kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 1 asarının 10 ncu mad

desinde sözü geçen 1 sayılı cetvelin (merkez) 
kısmındaki 4 ncü dereceden 10 aded 90 lira ma
aşlı (yüksek mühendis, mühendis veya fen me
muru) ibaresinin altına ve bir de bunun altın
daki sırada bulunan 5 nci dereceden 25 aded 
80 lira maaşlı (yüksek mühendis, mühendis veya 
fen memuru) ibaresinin altına (veya iktisatçı) 
kelimelerinin eklenmesinin oya sunulmasını arz 
ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — Evvelâ genel müdürün, Bütçe 
Komisyonunun teklifinde ihtisas mevkii olarak I 
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yazılmıştır, yüksek mühendis olması hakkında 
bir kayıt yoktur. Şimdi Kâzım Aydar bu genel 
müdürün yüksek mühendis olması kaydının ek
lenmesini teklif ediyor. Anlaşıldı mı efendim? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sonraya alsak. 

BAŞKAN — Olur mu efendim, teselsül var. 
Şimdi birinci kısım anlaşıldı mı? Yani genel 

müdürün yüksek mühendis olması hakkındaki 
önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 
Ueler yapılacağı tadat edilmiştir. Bu uzun beya-
olunuz. 

Karayolları Genel Müdürü makamını işgal 
edecek olan zatın yüksek mühendis olmasını Yük
sek Meclis tasvibetmiştir. Komisyon da muvafa
kat ettiği için fıkrayı bu suretle tashih edeceğiz. 

İkinci kısım; tasarıda ve cetvelde yüksek mü
hendis, kelimelerinin yanma bir de mühendis 
eklenmesi, yani genel müdür yardımcısının yük
sek mühendis olacağı yazılıdır, ondan sonra daire 
başkanının da yüksek mühendis olacağı yazılıdır, 
sonra fen heyeti müdürünün de yüksek mühen
dis olacağı yazılıdır. Şimdi bunların yanma bir 
de mühendis kelimesinin ilâvesini teklif ediyor
lar. Elimizde bulunan dört önergenin dördü de 
bu mahiyette ise de, yalnız Sait Azmi Beyin 
önergesi biraz daha aykırıdır ve kendileri de bu 
önergelere iltihak edip önergelerinden vaz geç
tiklerini bildirmişlerdir. 

Şimdi, yüksek mühendisten gayri bunların 
yanma (mühendis) kelimesinin de ilâvesini reyi
nize arzediyorum. (Anlaşılmadı sesleri). 

Yüksek mühendisten başka oraya bir de mü
hendis) kelimesinin ilâvesini dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bravo horrayt. 
BAŞKAN — Şimdi İbrahim Refik Soyer'in 

önergesini okutacağım. Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVÎT 

EKİN (Diyarbakır) — Muvafakat ediyoruz. 
Yani yüksek mühendis, mühendis ve iktisatçıyı 
bu iki yere koyalım. 

(Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in 
ikinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Muvafık mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVlT 

EKİN (Diyarbakır) —Efendim, İbrahim Re
fik Soyer arkadaşımızın istediği şu: Merkez teş
kilâtında muhtelif daire ve şubelerde çalışacak 
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90 lira aylıklı 10 aded memurun bu listeye göre 
yüksek mühendis veya fen memuru olması lâ-
zımgeliyor. Arkadaşımız diyor ki ; buna bir de 
iktisatçı ilâve edelim. Yani bu on kişiden biri
sini, ikisini, eğer isterse, bakanlık iktisatçı ola
rak tâyin edecek. Bir de beşinci numarada ya
zılı 80 lira maaşlı 25 memura aynı şekilde bir 
(iktisatçı) kelimesinin ilâvesini rica ediyor. 
Bütçe Komisyonu buna muvafakat ediyor. 

Bu ilâve, bir numaralı cetvelin sekizinci sü
tununda derece 4, sayılı 10, aylık 90 a yapıla
caktır, 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu muvafakat 
ediyor, Bayındırlık Komisyonu da muvafakat 
ediyor imi? 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Biz de muvafakat 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Her iki Komisyon da bu esas
lara muvafakat ediyor. Bu ilâveyi dikkate alan
lar... Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Komisyon madde üzerindeki tashihi derhal 
yapmıştır, maddeyi bu tashihle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar Bayındırlık Bakanlığı 
kuruluş kadrolarından çıkarılmış ve bunun ye
rine (3) sayılı cetveldeki kadrolar konmuştur. 

BAŞKAN — Kemal özçoban.. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Söz istemedim. 
BAŞKAN — Kâzım Aydar.. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim bura
da iki cetvel mevzuubahistir. Birisi kaldırılan 
kadrolar cetveli diğeri eklenen kadrolar cetve
lidir. 

Kaldırılan kadrolar ,halen Bayındırlık Ba
kanlığı Şose ve Köprüler Reisliği kadrolariyle 
vilâyetlerdeki Bayındırlık müdürlükleri kad
rolarıdır. Bunlar kalktıktan sonra bunun yeri
ne 3 ncü cetvelle eklenen kadrolar girecektir, 
ki vilâyetler Nafıa müdürlükleri teşkilâtıdır. 
Bugünkü kanuna göre bunlar ancak il yolları 
işlerine bakacak ve köy yolları işine yardım ede
cektir. 

Evvelâ; bu 3 numaralı cetvel merkez kuru

luşu değildir, bu il kuruluşudur «Merkez kuru
luşu» kelimelerinin kaldırılmasını rica ederim. 
Sonra şimdi Bayındırlık Bakanlığına bağlı Şo
se ve Köprüler Reisliği kalktıktan sonra vilâyet 
nafıa müdürlüklerindeki teşkilâtını inha ede
cek makam kalmamış oluyor. Onun için vilâyet 
nafıa müdürlüklerine ait bu cetvelin Yapı ve 
İmar reisliğine eklenmesini ve verdiğim, önerge
nin kabulünü rica ediyorum. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Takdim edeceğim 
önergenin gerekçesini bundan evvelki maddede 
arzetmiştim. Birinci derecede geçen memuriyet
lerin ehemmiyeti dolayısiyle nazarı dikkate 
alınmadı. İkinci ve üçüncü cetvellerdeki yük
sek mühendislik kelimelerinin yanma «mühen
dislik» kelimesinin ilâvesinde mahzur olmadığı
nı zannediyorum, bu itibarla üstün kabiliyetler 
için yükselmeye bir mâni kalmaması için öner
gemin kabulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVİT 
EKİN (Diyarbakır) — Bu hususta bir itirazı
mız yoktur. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim; (3) 
sayılı cetvelde üç tane yüksek mühendis var. 
Yani 63 vilâye fimiz var, bu 63 vilâyetimizde 63 
nafıa müdürümüz vardır. Bunların yalnız üç 
tanesi için yüksek mühendis unvanı konmuştur. 
Bunlar da İzmir Ankara ve İstanbul'dur. Di
ğer 60 vilâyette yüksek mühendis, mühendis 
olabileceği gibi fen memuru da olabilecektir. 

1934 te çıkan Nafıa Teşkilât Kanunu ile 
63 nafıa müdürü de yüksek mühendis idi. Bu
nun için bu, şekli Yüksek Meclisin kabul ede
ceğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına, Kâzım 
Aydar'm teklifine ne diyeceksiniz?.. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVİT E-
KİN (Diyarbakır) — Nuri özsan arkadaşımı
zın teklifine bir itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — Onu soruyorum. Kâzım Aydar 
teklifinde; 3 sayılı cetveldeki kadrolar Bayın
dırlık Bakanlığı yapı ve imar işleri kadroları
na eklenmiştir. Bu hususta bir diyeceğiniz var 
mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVİT E-
KİN (Diyarbakır) — Kâzım Beyin mütalâası 
zaten Bütçe Komisyonunun yaptığı metne uy
gundur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

- 7 1 -



±S : 3» 3 . "A 
Yüksek Başkanlığa 

3 Şubat 1950 
Şifahi arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı

nın 11 nei maddesinin aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmesini arzederim. 

İsfparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

«.... üç sayılı cetveldeki kadrolar Bayındır
lık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı 
kadrolarına eklenmiştir.» 

BAŞKAN — Buna Bütçe Komisyonu da mu-
vafat etmektedir. Önergeyi nazarı dikkatinize 
arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... Alma
yanlar... Önerge nazarı dikkate alınmıştır. O 
suretle ilâve ediyoruz. 

Şimdi Nuri Özsan'ııı teklifini okutuyorum. 

• Yüksek Başkanlığa 
11 nei maddeye bağlı 2 ve 3 sayılı cetveller

deki «yüksek mühendis» tâbirinden sonra mü
hendis kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ede
lim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Bunu dikkate alanlar... Almı-
y an lar... 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, komis
yonun muvafakatini ifade buyurmadmız. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu muvafakat 
ediyor, fakat Bayındırlık Komisyonu muvafa
kat etmiyor. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Bütçe Ko
misyonunun teklifi de böyledir. 

BAŞKAN — Yani bu üç yerde Bayındırlık 
Müdürünün yüksek mühendisten başka bir de 
mühendis olabilmesini teklif ediyor; Nuri öz
san. Buna Bayındırlık Komisyonu muvafakat 
etmiyor, Bütçe Komisyonu muvafakat ediyor. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Reis 
Bey benim birinci defa verdiğim önergede bu 
üç numaradaki kadrolar da dâhildi. 

BAŞKAN — O zaman maddesi gelmediği 
için nazara alınmadı, yani siz de aynı şeyi isti
yorsunuz. 

İBRAHİM REFİK HÖYER (Niğde) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeyi dikkate alan
la r... Almıyanlar... Anlaşılmadı. 

Bu önergeyi dikkate alanlar lütfen ayağa 

. îtfou u : ı 
kalksınlar, yani İzmir, İstanbul, Ankara Ba
yındırlık Müdürlerinin yüksek mühendisten 
başka yalnız mühendis olmasını, yahut yüksek 
mühendis olmayıp mühendis olmasını kâfi gö-
lenler... (Yanlış oldu sesleri), yanlışı yoktur. 

Mamafih tekrar edeyim, Ankara, İzmir, İs
tanbul Bayındırlık müdürlerinin yüksek mü
hendis olabileceği gibi mühendis te olabilmesi
ni nanzarı dikkate alanlar ayağa kalksınlar... 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) Birşey 
arzedeceğim. 

BAŞKAN — Oylama sırasında birşey söyle
mek memnudur. 

Müsaade buyurun, bu üç yerde baymndırlık 
müdürlerinin mühendisten başka bir de bu
nun dışında mühendis de olabilmesini nazarı 
dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Mü
saade buyurun sayacağız. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Bütçe Ko-
misyonu hem kabul ediyor hem de ayağa kalk
mıyor. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — öyle 
mühendis var ki yüksek mühendisten daha tec
rübeli ve daha iyidir. 

BAŞKAN — Nazarı dikkate almıyanlar aya
ğa kalksınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır 
efendim. 

Tashih edilmiş maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — Bu kanuna (bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar, Bayındırlık Bakanlığı 

.teşkilât kadrolarından çıkarılmış ve bunun ye
rine *(3) sayılı cetveldeki kadrolar Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı kad
rolarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
Huııuyiorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ka'bııl edilmiştir. 

MADDK 12. (Jenel Müdür. Bayındırlık 
Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile 
ve genel müdür yardımcısı, daire başkanları, 
hukuk müşaviri ve bölge müdürleri ıgenel mü
dürün teklifi ve Bayındırlık Bakanının onama
sı ile tâyin, nakil, terfi edilir. Bunların dışında 
kalan aylıklı memurlarla Imtün hizmetlilerin 
tâyin, terfi ve nakilleri ıgenel müdür tarafından 
yapılır. Saymanlık müdürü ve Saymanlık mü
dürlüğü memurları Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
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İtabuİ edenler... Ka'bııl etmiyenler... Madde ka- j 
bul edilmiştir. J 

MADDE 13. — Karayolları Genel Müdürü, 
ımerkez ve taşra kuruluşunda aylık veya ücret
le «çalışmakta bulunan her hangi bir memur ve
ya hikmetliyi, ifası genel müdürlüğe ait -bir iş 
için orada genel ımüdürlük kuruluşu ve açık 
bulunup bulunmadığı ile kayıtlı olmaksızın 
kadroda gösterilen ödenek ile ve tâyindeki usu
lüne uyularak merkez veya taşrada dilediği 
yerde kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.* Kabul edilmiştir. 

IV - Yol ağları 

MADDE 14. — Yollar üç sınıfa ayrılmıştır : 
a) Devlet yolları; 
lb) î l yolları; 
e) Köy yolları. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

MADDE 15. — Devlet yolları, önemli bölge 
ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istas
yon, iskele, liman ve alanlarını birbirine bağ-
lıyan birinci derecede ana yollardır. 

Bu yol ağı, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından tesbit ve Bayındırlık Bakanlığı 
Yüksek Fen Heyetince incelenip Bakanın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca onandıktan 
sonra uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve 
eklemeler aynı usule bağlıdır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Teklifimiz var. 

. Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 
(Devlet yolları, önemli bölge ve il merkez

lerini, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, li
man ve alanlarını birbirine bağlıyan birinci de
recede ana yollardır. Bu yol ağı, Yollar Genel 
Müdürlüğü tarafından tesbit Bayındırlık Ba
kanlığı Yüksek Fen Heyetince incelenip üçer 
yıllık programlar Meclisin tasvibine sunulur.) 

Burdur Milletvekili Maraş Milletvekili 
Ahmet Ali Çınar Emin Soysal 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (izmir) — Efendim, Devlet yollarının se
çilmesinde ve programlarının tanziminde bil
hassa ekonomik ve idari icaplar ve savunma ih
tiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Yol, 
hayatiyeti haiz bir uzviyet 'olarak kabul edil
mektedir. Zamanın zaruretleri yeni ihtiyaçların 
ortaya çıkmasını veya mevcut 'olanların önem 
derecelerinde bir değişiklik yapılmasını icabet* 
tirebilir. Bu itibarla Devlet yolu programlarını, 
zamanın zaruretlerini kale akmyacak rijit bir
takım esaslara bağlamak bizi gayeden uzâklaş-
tırabilir. Tasarıda programların tasdiki Bakan* 
lar Kuruluna bırakılmıştır. Mesul Hükümet 
her zaman- Yüksek Meclise hesap vermekle mü
kelleftir. Her yıl bütçe görüşmeleri, soru ve 
gensoru müesseseleri Yüksek Meclisin bu mura
kabesini geniş ölçüde mümkün kılmaktadır. Bu 
itibarla Devlet yolu programlarının tasdikini 
Bakanlar Kuruluna bırakmak suretiyle elasti
kiyet ve suplesi muhafaza etmekte fayda var 
dır. Onun için arkadaşımdan rica ediyorum. Bu 
izahatım eğer kendilerini tatmin etmişse bu 
maddenin Bütçe Komisyonunun tasvip ettiği şe
kilde kabu? Duyurulmasını rica -ederim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın Bakanın 
izahatı beni tatmin etmiştir. Elastikiyet mese
lesi de çok mühimdir. 

BAŞKAN — Siz geri aldınız. Geri almıyan 
bir arkadaşınız da burada hazır değildir, okut
maya mecburum. 
(Emin Soysal «Maraş», Ahmet Ali Çınar «Bur

dur» m Önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... önerge reddolunmuştur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 16. •— îl yolları ağları, bir il sınırı 
içindeki ikinci derece önemi haiz yolları ihtiva 
eder. î l yolları ağlarına giren yollar; şehir, ka
saba, ilce merkezlerini bir birine ve il merkezine 
ve komşu ildeki yakın ilce merkezlerine, 
Devlet yolları ağlarına, yakın demiryolu istas
yonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu 
ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıyan 
yollardır. 

Her hangi bir il yolları ağlarına girecek yol
lar, kamu faydası, Millî Savunma ve bu ağların 
gelişmesine tesir eden ekonomik âmiller göz 

— 73 * 



B : 38 3.2 
Önünde tutulmak suretiyle il genel meclislerince 
kabul ve Kara Yollar Genel Müdürlüğünün tek
lifi üzerine Bayındırlık Bakanı tarafından onan
dıktan sonra il özel idarelerince yapılır, t i yo1. 
lan ağlarında yapılacak düzeltme, değiştirme ve 
ekleme aynı usule bağlıdır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, bu 
madde il yollarını tâyin ve tesbit ediyor. Şu 
şekilde: «İl yolları ağlarına giren yollar; şehir 
kasaba, ilce merkezlerini birbirine ve il merke
zine bağlıyan yollardır.» Şimdi bunun haricinde 
kalan yollar da köy yolları oluyor. Yani, köy
leri birbirine bağlıyan, köyleri bucaklara, bu
cakları da ilçelere bağlıyan yollar köy yolları 
oluyor. Buna nazaran Köy Kanununun 13 ncü 
maddesine göre bir tearuz vardır. Oradaki hü
küm ve ifade şu şekildedir. 

« Köyden Hükümet merkezine veya komşu 
köylere giden yolların kendi sınırı içindeki kıs
mını yapmak » yani bu yolları köylüler yapar, 
diyor. Burada merkez tâbiri geniş bulunmasın
dan bucaktan merkeze gider, demek değildir. 
Çünkü köyler ya müstakillen bucağa bağlı olur, 
yahut ilçeye bağlı olur veyahut merkez ilçeye 
bağlı olur. Bunun için vâzıı kanun burada 
Hükümet merkezi diyerek bucağı kasetetmiştir. 
Eğer ilçeye bağlıyorsa, kasabayı, Hükümet 
merkezine bağlıyorsa merkezi kastetmiştir. İle 
bağlıyorsa il merkezini kastetmiştir. Ben köy 
kanuniyle bu maddenin hemahenk olabilmesi 
için « ilce » den sonra « bucak » kelimesinin 
ilâvesini rica edeceğim Yani, bucakları ilçeye 
bağlıyan yolları, il yolları içerisine alacak olur
sak iki kanun arasındaki hüküm ayrılığını da 
bertaraf etmiş oluruz. Aksi takdirde, il yollarını 
daha dar bir çerçevede mütalâa etmiş ve 
köylünün üzerine daha fazla yük yüklemiş 
oluruz. Sonra arkadaşlar, bucağı ilce merkez
lerine veya ile bağlıyan yolları, köy yolları 
içinde de sayamayız. Çünkü bu yolların 
daha fazla ehemiyeti vardır, bu yolların şo
se olması lâzımdır. Halbuki köy yolları, eğer 
Köy Kanununun 13 ncü maddesinin 18 nci 
bendi tetkik edilirse görülür ki köylüye tahmil 
edilen yol şose değil, araba yollarıdır. Mad
deyi aynen okursam her halde ileri sürdüğüm 
mütalâamı maddenin sarahati teyit eder ka
naatindeyim : 

« Köyden Hükümet merkezine veya komşu 
köylere giden yolların kendi smırı içindeki kıs-
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mini yapmak ve onarmak ve yollar üzerinde
ki küçük hendek ve derelerin üstlerine köprü 
yapmak ve yol üzerinden gelip gitmeye zor
luk verecek şeyleri, kırmak, kaldırmak » 
yani yeni bir yol güzergâhı açmak, oraya taş 
dökmek, şose yapmak şu, bu değil, kanun vâzıı 
köyleri birbirine bağlamak köyü bucağa bağ
lamak, köylünün arabasiyle otomobiliyle her 
zaman geçebileceği yolu kastetmiştir. Binaen
aleyh bu « bucak » kelimesinin buraya eklen
mesi hem köylü vatandaşa yüklenen imecenin 
çoğalmasının önüne geçmiş olur. Hem de ada
let bu kanunla daha iyi temin edilmiş bulunur. 
Biz bu kanunun 'bu fıkrasını, şümullü mânada 
almıyarak, meselâ hangi valiler, ne bileyim, 
bucakları şehirlere bağlıyan büyük yollar yap-
mıya teşebbüs etmişlerdir ve bunun için köy
lüleri işlerinden güçlerinden etmişlerdir, Bun
dan evvel bu iş için bir takrirle yüksek huzuru
nuza gelmiştim sebebi de bu idi, bu maddeyi 
daha geniş mânada anlaşılmaması için elimiz
deki tasarı ile il yollarını tâyin ve tesbit ede
rek « ilce » den sonra « ve bucak •» kelimesini 
ilâve ederek madde devam ederse adalet ve 
vuzuh da iyi temin edilmiş olur. Takdir sizin
dir. Hükümetin buna iştirakini bilhassa rica 
ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, bu 
madde münasebetiyle öne sürülen mülâhaza da 
iki noktaya ait bulunmaktadır. Bunlardan bir 
noktası, bu hükümle köylerin bugün Köy Ka
nuniyle köy yollarını yaptırma hususunda haiz 
oldukları mükellefiyetin sınırları genişliyecek-
tir. Birinci mülâhaza budur. 

İkincisi de, il yolları şebekesi içine girecek 
yollar arasında, bucakları ilce veya. -doğrudan 
doğruya il merkezlerine bağlıyacak yollar hariç 
kalmaktadır mütalâasıdır. Esas itibariyle köy 
yollarını köylüye yaptırmak hususunda Köy 
Kanununun derpiş ettiği mükellefiyet ve kül
fetlerin bu kanunla artırılması asla düşünülme
miştir. Bu itibarla eğer maddeden bu maksadın 
dışında bir mâna taşıyorsa bu mânayı Önlemek 
için arkadaşımızın, Köy Kanununa uygun ola
rak, buraya konulmasını teklif ettikleri kayıt
ların kabulünü, biz Bütçe Komisyonu adına, 
uygun görüyoruz. 

Diğerine gelince: Hakikaten bir vilâyet dâ
hilinde kazaları birbirine bağlıyan yollar şebe-
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kesini ve komşu vilâyetler arasında ilçeleri bir
birine bağlıyan yollar tamamlandıktan sonra 
vilâyetin imkânları, bucak merkeziyle ilce mer
kezi arasındaki yolları da yaptırmayı ve prog
rama almayı mümkün kıldığı vakit bu metnin 
bize mâni olmaması icabediyor. Halbuki metin
de hakikaten bucaklarla ilçeler arasındaki yol
lar şebeke dışında kalmaktadır. ilerde dahi 
programa alınmasına mâni bir darlıkta ifade 
edilmiştir. Bunun bu şekilde genişlemesinde ko
misyon adına hiçbir mahzur görmediğimi arze-
derim. Zannederim ki Hükümet de bu mütalâa
dadır. 

BAYINDIRLIK! BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak ediyor. 
önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 16 ncı maddenin 

dördüncü satırındaki (ilce) ibaresinden sonra 
(bucak) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almayanlar., önerge nazarı dikkate alın
mıştır. 

5 nci satırda da bir (ilce) kelimesi vardır. 
Oraya da bucak kelimesinin konmasına lüzum 
var mı? 

KAMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Hayır. Tek
lifim vilâyet içindekiler içindir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Devlet ve il yolları ağlarına 
girmiyen diğer bütün yollar, köy yolları sayılır. 
Bu yolların yapım ve bakım işleri Köy Kanunu 
hükümlerine uyularak yapılır. 

Kara Yolları Genel Müdürlüğü il yollariyle 
köy yollarına gerek teknik bakımdan, gerek 
malzeme vermek suretiyle mümkün olan yar
dımları yapmaya yetkilidir. 

KEMAL ÖZÇOBAN — (Afyon Karahisar) 
— Umumi konuşmam srasmda da arzettiğim gi
bi, bu kanun tasarısı daha ziyade Devlet yolları
nı istihdaf etmektedir. Köy ve ilce yollarına da 
17 nci madde ile küçük bir tavizde bulunur gibi 
sözde yardım edileceği ifade edilmişse de ben 
bunları müphem gördüğümü evvelce arzetmiştim. 

Şimdi de bunun üzerinde duracağımı. 
Arkadaşlar, bir defa Bayındırlık Komisyo

nunda malî yardım da kabul edildiği halde bu ci
het Bütçe Komisyonunca değiştirilmiştir, bunun 
üzerinde daha fazla durmıyaeağım. Ikincci fık
rada Yollar Genel Müdürlüğü il yollariyle köy 
yollarına teknik ve malzeme vermek suretiyle 
mümkün olan yardımları yapmaya yetkilidir. Ya
ni burada kanun tekniği bakımımdan kaçamak
lı ve müphem bir şey vardır. Ben şahsan pek 
çok yerlerde müşahede ettim ki; mümkün olduğu 
zaman yapılacak, şeklinde bir cevap verebilmeyi 
temin maksadı ile tedvin edilmiştir bu cümle, 
(yapılacaktır) ama ne zaman? Karayolları Genel 
Müdürlüğü evvelâ diyecek ki; şimdiki teknik ve 
malzeme bakımından il ve köy yollarına yardımı
mız mümkün değildir, vaziyetimiz müsait oldu
ğu zazman yaparız. Böyle müphem bir kayıt ka
nuna girmemelidir. Ben, bunu şu şekilde yani 
hakikaten il ve köy yollarına yardım yapılma
sı kastediliyorsa ve bu hususta iyi niyet taşını
yorsa bunun şu şekilde yazılmasını teklif ediyo
rum. «Karayolları Genel Müdürlüğü, talep vu
kuunda - tabiî kendiliğinden yapmıyacaktır - il 
ve köy yollarına gerek teknik eleman, gerekse 
malzeme vermek suretiyle - malî kısmını ben de 
düşünüyorum - istenilen yardımları yapmaya 
mecburdur.* 

Aksi halde arkadaşlar, şu sözlerimi bir aksi 
şada şeklinde kulaklarınızda çnılayıp duracak
tır, genel müdürlük hiçbir talep karşısında 
yardımda bulunmıyacaktır. 

Esasen mütehassıs arkadaşlar bilmem kaç 
bin kilometre tutan bu yolu 9 senede yapamaz
lar diyorlar, imkânı yoksa beceremiyecekleri bir 
şeyi vâdetmesinler. Ben politik kazançlar elde 
etmek ve köylüye ümit vermek için bu yapılama
yacak (Idarei maslahatçı zihniyetin ifadesi olan 
sözleri taşıyan) vaitlerin yapıldığına kaniim. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim; bu 17 
nci maddede il yolları ile köy yollarına yardım 
meselesi mevzuubahistir. Bu madde de kabul 
edildiğine göre elden geldiği kadar Hükümet 
bunlara yardım edecektir. Kemal özçoban ar
kadaşımın dediği gibi mesele hüsnüniyet mese
lesi değildir, kanuna girmiş bir meseledir. Yal
nız bendeniz, Bayındırlık Komisyonuna, yapı
lacak yardımın teknik, malzeme ve malî yardım 
şeklinde olmasını koymuştu. Bütçe Komisyonu 
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bu malî kısmı çıkartmıştır. Bendeniz yine malî 
kelimesinde konmasını rica ediyorum. Çünkü 
bir Devlet yolu yapılıyor, onun yanında iki köy 
vardır, bu köylere teknik ve malzeme yardımla
rı yapılıyor, fakat ara yerde kayalık bir kısmı 
vardır. Orada kullanılmak üzere lâzımgelen di
namit ve kapsülü almak için 300 liraya ihtiyaç 
hâsıl olmaktadır. Yollar Genel Müdürlüğü bu 
300 veya beş yüz lirayı verebilsin. Onun için bu 
maddeye «malî yardım» kelimelerinin de ilâvesi 
için bir takrir hazırladım onu takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, birkaç 
dakikanızı alacağımdan dolayı affınızı istirham 
edeceğim: 

Bu kanun münasebetiyle, gönül isterdiki, 
hiçbir parti ayrılığı mevzuubahis olmasın. He
pimiz, hemen, kutsal diyabileceğim bu kanunu 
hayırlı bir teşebbüs olarak alkışlıyahm. Ve bu
nu hepimiz müştereken takdir edelim. Ve mille
te uğurlu olmasını, hayır getirmesini temenni 
edelim. 

Maalesef bu, geçen hafta toplantıda bir poli
tika mevzuu oldu. Köylü unutulmuş, şehirliye yol 
yapılıyor dendi. Lâzım olan bütün cevapları ar
kadaşlarım verdiler; 

Bu teklifte bulunan arkadaşlarım ya mev
zuu kavramamış bulunuyorlar, veyahut, kanaat
leri haricinde beyanı mütalâa ediyorlar diye dü
şündüm. 

Şimdi sayın bir arkadaş, kendisini sevdiğim 
ve hürmet ettiğim bir arkadaşım yine bu mev
zuda köylü yolu unutulmuş ve yahut unutulu-
yormuş diye bir fikir ortaya attı. Bendeniz mü
saade ederseniz kısmen vaziyeti tenvire, kısmen 
de bu noktai nazarın varit olmadığını ifade et
meye çalışacağım. 

Yüksek malûmunuzdur ki Osmanlı devrin
den Cumhuriyet devrine intikal eden yol işi doğ
rudan doğruya vilâyetlerin teşebbüsleriyle ya
pılan ve köy kanunlariyle yapılmaya çalışılan 
bir işten ibaretti. Devlet Bütçesine konan para 
üç beş yüz lira raddesinde idi. Bu miktar sene
den seneye geniş miktarda artmak suretiyle bir
kaç sene içinde tahmin edemiyeceğimiz bir had
de vardırıldı. Bunu Hükümet ve Meclis hesabı
na şükranla kaydetmek lâzımdır. 

Bugün 60 milyon liralık bir Devlet yolu büt
çesi memleketi kalkındıracak, hattâ vilâyet yol-

1950 Ö : 1 
larının, köy yollarının da yapılması imkânım 
bahşedecek bir hareket sağlıyacaktır. Bu ra
kam artacaktır. Diğer yollar da hesap edilirse 
ve birkaç sene evvel konan rakamlarla kıyas 
edilirse bunu asgari 100 milyon lira diye hesap 
etmek lâzımdır. 

Şimdi Devlet yolu nedir ,ve neden Devlet 
yolu diye ayrılmıştır, il ve köy yolu nedir tek
rar olmakla beraber arzedeceğim. Devlet yolu, 
kanunda tarfini gördüğünüz veçhile, memleket 
bütünlüğünü tesis edecek, köylü, şehirli, bütün 
milleti devamlı olarak birleştirecek yollardır.. 
üzerinde çalışılan 23 bin kilometre yol, arada 
fasılalar olduğuna göre memlekete devamlı 
fayda sağlıyan yollar halinde değildir. Yollar 
dünyanın her yerinde makineli seyrüsefer zaru
retleri olduğu için tamamen bir Devlet işi ola
rak ele alınmıştır. Ve merkezleştirilmiştir. Şim
di biz tahsisatımızı artırdığımız nispette, prog
rama göre yollar yapıldıkça ve birçok yolların 
yapımı ve bakımı Devlet idaresine geçtikçe, 
tabiatiyle ayrılan yol kısmı azalacaktır. B'i 
azaldığı nispette de iller* ellerinde kalan diğer 
işi yapma imkânına malik olacaklar ve hattâ 
köylere de yardım edebileceklerdir. Köylerin 
iktisadi durumları değişecek ve türlü şekiller
de köylerin iktisadi durumları değişecek ve 
muhetlif şekillerle Devlet yollarına intikal ede
cektir. Tesis edilecek köy yollarından sonra 
köylüler, otomobil alacaklar, kamyon alacaklar 
ve kapıtkaçtı alacaklar ve yollarını daha kolay 
yapacaklradır. Devlet yolu dediğimiz zaman 
bundan yalnız şehir ve kasaba mı istifade edi
y o r ! İnsafınıza müracaat ediyorum. Bu yolla
rın yüzde 80 i şehirlilere değil bilâkis köylero 
hizmet etmektedir. Şu halde köyler unutulmuş, 
demek şehir ve kasabalara hizmet ediliyor. De
mek ya yanlış bir kanaat veyahutta hilafı ka
naat bir ifadedir. Bunu affmızı istirham ede-
ederek söylüyorum bu işin burada münakaşa 
mevzuu olması beni cidden muztarip etmiştir. 

Devlet yolları bu şekilde memleketin umumi 
münakalâtını, umumi birliğini temin ettikten 
sonra, arzettiğim gibi, vilâyetlere kalacak yol 
hacım da azalacağı için iller, bütçelerin inkişafı 
nispetinde köylere de yardım edeceklerdir. Kal
dı ki, bu maddede, Aydar arkadaşımın teklif 
ettiği gibi, malî yardımları da derpiş etmek 
zaruretindedir. Çünkü zaten bu sene kabul bu
yuracağınız bütçede 7 milyon liralık il ve köy-
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Iere-yardım düşünülmüştür. Şu halde, hem mal
zeme, hem teknik ve hem de malî yardım mev-
zuubahis olacaktır. Kâzım Beyin teklif ettiği 
malî yardım ki, Bayındırlık Komisyonunun ka
bul ettiği bir formüldür. Bunu Bütçe Komis
yonunun da kabul edeceğini ümit ediyoruz. 

Köy yollarını daha evvel yapalım diyorlar. 
Bilmiyorum bu memlekette iş başına gelecek 
Hükümetlerin her hangi birisi ve hattâ kendi
leri de iktidara gelseler, hemen köy yokuna baş
larlar mı? Bir memleketin, bir şehrin yolları
nı yaparken evvelâ en çok münakaleye mâruz 
yollar yapılır sonra ikinci derecedekiler sonra 
üçüncü derecedekiler yapılır. Ençok münakale 
yapılan yollar ana yollardır, buradan herkes ge
çer ve istifade eder, ondan sonra il yolları ge
lir, daha sonra da köy yolları en az münakale 
cereyan eden yollardır. Bunlar birbirlerinin 
mütemmimi olarak mütalâa edilir. Vilâyet yo
lu, Devlet yolu, köy yolu bunların hepsini 
beraber ele almak zaruridir. Biz bu kanunla 
yeni birşey yapmıyoruz. Esasen başlanmış olan 
Devlet yolları işini hızlandırmak istiyoruz. Bu 
itibarla bunun yanında il yolları, köy yollarının 
da inkişaf etmesi bu yollara iltihak etmesini he
pimizin gayesidir, kendilerinin de bizim de... 
Bu sene bütçeye konan yedi milyon liralık yar
dım, Vilâyetler Kanunu mucibince köy yolla
rına yapılacak, yardım, köylünün imece sure
tiyle yapacağı yardım, bunların üçünün teşkil 
edeceği kuvvetle dahi kısa zamanda köy yolları
nı kemale eriştirceği kanaatinde değiliz. Bu iti
barla Hükümetin de iştirak ettiği bâzı teklifler
le köy yollarını daha çabuk iyi bir hale koya
cak tedbirleri düşünmekteyiz. Köylü ile ara
mızda bir ihtilâf veya bir şehirli köylü meselesi 
mevcut değildir. Bu mevzuu elbirliğiyle ve iyi 
niyetle çalışarak tekâmül ettirmek lâzımdır. Ni
tekim sayın bir arkadaş bucak yollarının da il 
yollarına ilâvesini teklif ettiler ve hepimiz bunu 
kabul ettik. Bu itibarla kanunun tekâmülüne 
elbirliğiyle çalışırsak daha isabetli bir yola gi
rileceğine kani olmak istiyorum. 

KASIM ENER (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar; köy yollarının önemi hakkında uzun 
uzadıya söz söyliyecek değilim. Türk camia
sının % 85 ni teşkil eden köylülerin yolları ya
pılmadıkça köylünün kalkınmasına imkân göre
miyorum. Bugün köylerimizde biraz hali vakti 
yerinde olan vatandaşlar şehirlere akın etmek-
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tedir. Çünkü köylerde sağlık, kültür imkân
ları bulunmadığı için vatandaş biraz para ka
zanınca şehirde oturmıya mecbur kalıyor. Bu 
da hepimiz için üzülecek bir haldir. 

At sırtında 6 saatte şehre gelen kışın 4 kilo
metrelik yolu zatürrieli hasta bir vatandaş bile 
bile ölüme mahkûm olmaktadır. Bunun için köy 
yollarının önemi hakkında fazla konuşup vak
tinizi alacak değilim. Benden evvel de kıymetli 
Bayındırlık Komisyonu Sözcü arkadaşımız bu 
işin malî cihetini anlattılar. Ben de aynı şeye 
iştirak ediyorum. Bunun Yüksek Meclisçe de 
kabulünü rica ediyorum. 

Ancak, burada bir noktayı anlıyamıyorum. 
Bu maddenin son fıkrasında, son kelime olarak, 
yetkilidir tâbiri vardır. Ancak bu yetkiden 
maksat vilâyetler ve köyler istemese de zorla 
yaptırmak mıdır, yoksa kanunen yapma salâhi
yeti mi isteniyor? Bu biraz karışıklığı mucip 
olur kanaatindeyim. Komisyon muvafakat 
ederse, buraya malî kelimesini de.ilâve etmek 
suretiyle, teknik eleman ve malî bakımdan müm
kün olan yardımı yapar diyelim. Zaten müm
kün olan kaydı olduğundan bütçesine konan 
para nispetinde yardım yapar mânası çıkar. 
Eğer bu hususun teminini Komisyon da kabul 
ediyorsa takrir vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Tasarıda yapılacak değişiklik
ler için önergeye lüzum vardır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Benim asıl işaret 
etmek istediğim şey şu: Devlet yolu, kasaba 
oylu düşünülüyor, ama, köy yolu düşünülme
mektedir gibi sözlerin altında bir yarenlik ha
vası eser. Fakat, bu büyük Meclisin en büyük 
endişesi köylü ve köy yoludur, bunu mutlaka 
tebarüz ettirmek mecburiyetindeyim. 

Hiç olmıyan bir şeye başlandığı zaman, te
melinden başlanır. Sırrı Day arkadaşımız gayet 
iyi izah etti, evvelâ Devlet ana yolları yapılır, 
ondan sonra il, kaza, köy yollarına sıra gelmiş 
olur. Köy yolları ihmal edilmiş değildir. Köy 
yolları için esaslı tasavvurlar vardır. Köy yol
larını yapmak Meclise ve partimize nasip ola
caktır. (Soldan inşallah sesleri) 

Bu muhakkak ve katidir. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, bun
dan, evvel kabul buyurduğunuz maddelerde 
Devlet yollariyle il yollarının ne suretle tesbit 
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edileceğini belirtmiş olduk. Şimdi bunun hari* 
cinde kalan köy yollarının yapımı ve onarımı 
için de buraya konulan bir hükümle bunlar Köy 
Kanunu hükümleriyle uyularak yapılır, diyoruz. 

Biraz evvel Kâmil G-ündeş arkadaşımızın ile
ri sürdüğü mütalâaları cevaplandırırken bizim , 
Köy Kanununun koyduğu mükellefiyetler dışın
da bir mükellefiyet derpiş etmediğimizi arzet-
miş ve bundan dolayı tekliflerini kabul ettiği
mizi ifade etmiştim; 

!|imdi arkadaşlarımızın bu madde münasebe
tiyle iliştikleri noktalar arasında bir «malî» ke
limesi vardır. Bayındırlık Komisyonunun met
ninde mevcut olan «malî» kelimesini Bütçe Ko
misyonu çıkardı. Bunun çıkarılması köy yolla
rına malî yardım yapılmasın diye değildir. El
bette malî yardım köylere de yapılsın mevzuu 
ortaya atıldığı vakit, bunun lehinde el kaldır
mayacak hiç bir kimse yoktur. Bu itibarla teba
rüz ettirmeye mecburum ki malî kelimesinin çı
kartılması köylere malî yardım yapılmasın di
ye değildir, yeri burası olmadığı için çıkartıldı. 

Biz köylere yapılacak malî yardımın Devlet 
Bütçesinde yer alması lâzımgeldiği kanaatinde 
bulunduk. Mülhak bütçeli bir idare olarak ku
racağımız, ve Devlet yollarını yapmak üzere 
kendisine gelir tahsis edeceğimiz bu idarenin 
elindeki imkân ve gelirler Devlet yolları için 
kullanılacaktır. Fakat köy yollarına her türlü 
yardımla beraber malî yardım da yapılmak lâ
zımdır. Buna taraftar olmakta Bütçe Komisyo
nunda hiçbir arkadaşımız başka türlü düşün
memektedir. Fakat yapılacak malî yardımın ye
ri, kanaatimizce Yollar Genel Müdürlüğünün 
bütçesi değildir. Devletin umumi bütçesidir. Bu 
maksatla burada malî yardım kelimesi çıkartıl
dı. Bunu reddetmek mecburiyetindeyim. Nite
kim, 1950 bütçesinde bu mahiyetteki tahsisat 
yer almıştır . 

Malî kelimesinin ilâvesine mütaallik taleple
ri bu suretle cevaplandırdıktan sonra 'diğer mü
talâa ve taleplere geliyoruım. 

Şimdi, Kasım Ener arkadaşımız «Yetkilidir» 
»Özünün mânası nedir, neden 'bu kelimde burada 
yer almıştır, (bunu anlıyamaldım diyorlar. Şu
nun içindir arkadaşlar : 

Yollar Genel Müdürlüğünün yapa'cağı işleri 
tesbit eden 'bu kanunun içinde Devlet yolları
nın etüdleri, yapıtın, bakımı, susu 'busu hepsi 
yer almıştır. Buna köy yollarma yardım için 
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de 'bir yetki verilmemiş 'olursa, istese de, bu 
yardımı yapamam Ibenim kanunum Irana mâni
dir diye düşünür. Böyle, bir tahsise kendisini 
yetkili görmez. Der kî, salâhiyetim dışındadır, 
'benim mevzuum dışındadır, imkânların mevcut 
'bulunmasına rağmen bu yardımı yapmak, yet
kim dâhilinde değildir diye düşünebilir. Onun 

' için (biz yollar idare Devlet teşkilâtı içinde elin
deki imkânlardan faydalanma nispeti ölçüsün
de vilâyet yollarına da, köy yollarına da yar
dım için lelini uzatmak imkânını verdiğimiz 
takdirde 'bu imkânlardan bu idarenin faydalan
masını gayet tabiî telâkki ettik. Bunun için bu 
madde içinde yapacağı 'bu yardımlar için yetki 
veren 'bir 'hüküm tesis etmeyi lüzumlu gördük. 
Bunun için bu yetki kelimesini kullandık. 

Sonra «Mümkün »olan» kelimesine itiraz 
eden arkadaşlarımız oldu. «Mümkün olan» ke
limesini burada yapılacak yardımı zayıflatıcı 
ma'hiyette 'buldukları için 'bu itirazı yaptılar. 
Bunu kaldırabiliriz. Yalnız kaldırmakla müm
kün olmıyanı da yapacak gibi Ibir mâna istih
daf edilmiş 'olmaz. Yine Ibu idare Devlet yolları 
yapımında, bakımında nasıl imkân ile mukay
yet ise köy yollarına yapılacak yardımda da el
bette imkânla 'mukayyettir. Maahaza bu keli
melerin behemehal metinde bulunmasını ben de 
zaruri bulmuyorum. Bunu fazla telâkki ederek 
çıkarabiliriz. Fakat buna rağmen, elbette idare 
elindeki imkânlarla* nıukayyed kalmakta devam 
edecektir. 

Sonra «Mecburdur» kelimesini maddenin 
içinde kullanmakta bir isabet olmadığı kanaa
tindeyim. Bu idare - yine mümkün 'olan kelime
sine avdet edeceğim - şimdi bir yerde yeni bir 
yol yapılmaktadır veya bir yolun esaslı tamiri 
yapılmaktadır. Bu. münasebetle filân köye ya
kın bir noktada makine çalışmaktadır. O köy 
müracaat eder; şurada nasıl 'olsa makineniz ça
lışıyor, bizim köyümüz de buraya iki kilometre 
mesafededir, Şu bizim yolumuzdan da makine
yi geçiriverin de, biz yanlarındaki hendekleri1 

kendimiz yaparız, menfezlerimiz için 'de birkaç 
torba çimento yardımında bulunun, diyebilir
ler. Bunu 'oraya yakın bir inşaat yoksa yüzler
ce kilometrelik mesafeden bu makineyi 'oraya 
göndermek ımümkün olmryaibilir. Yakınında ise, 
bir inşaat yapılıyorsa, bu imkân da elinde ise 
bu imkân elinde bulunan bu idarenin yardım 
elini uzatraıyacağını, ve bunu hattâ vazife bil-

T8 — 



B : 38 3.2 
miyeceğini *biz tasavvur etmiyoruz. Bu idarenin 
elinde bulunan malzeme ile köylü lehinde âza-
ımi1 nispette yardımda fbulunacağı 'kanaatinde
yiz. Metne, mümkün ıolan yardımları yapmakla 
yetkilidir, ifadesini vermiş olduk. Mümkün ola
nı "kaldırmakta 'bir ısrarımız yoktur. «Yetkili» 
sözüne de yapar deriz. Malzeme vermek sure
tiyle yardım yapar şeklinde. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
O zaman mümkün olanı yapamıyaoak ve altın
dan kalkamıyacak ve her istiyeni yapacaktır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Devamla) — Efendim, mümkün 
olanı kaldırmakla, mümkün olmıyanları yap
mak gibi bir şey kasdedilmez. 

KASIM ENER (Seyhan) — Sorum şu idi: 
«yapar» daha katidir, «yetkili» demek manasız 
olur. Bunu da kabul etmiş bulunuyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh~ 
tereni arkadaşlar, bu madde dolayısiyle hepimiz 
hakikaten endişe içerisindeyiz. Çünkü, köy yol
ları meselesinin nasıl halledileceğine dair top
tan bir görüşe ve kanaate varmadığımız için bu 
maddede, Köy Kanunu dâhilinde halledilecek
tir, diye işi geçiştirmek hatalı bir harekettir. 
Devlet yolları mefhumuna nasıl vardık? Biliyor
sunuz ki, vilâyetlerin, şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
hususi idareleri yol dâvasında başarmaya mec
bur olduğumuz acele neticeyi almaya muvaffak 
olamadığı için nihayet umumi yollarımızı bir Dev
let meselesi olarak ele almaya mecbur olduk. 
Acaba köy yolları dâvasında, bütün Devlet fa
aliyetlerinin gayesi, bu yollardan memleketin 
umumi, içtimai ve iktisadi hayatına ait büyük 
neticeler almak ise, bu köy yolları dâvasını na
sıl halledeceğiz? Bence, Hükümetin böyle bir 
görüşe sahip olması ve bu meseleyi hal için bu 
maddeye de bir prensip hükmünü koymuş ol
ması lâzımdır. 

Şimdi, bakınız buna ne kadar zaruret var.. 
Bakan da zannederim izahat verirken, Kayseri 
valisinin yol faaliyetlerinden bahsettiği hattâ 
Amerikalı yol işleri mütehassısının oradaki 
faaliyetlere temas ettiğini söyledi. Bekliyecek-
miyiz?.. Kayseri valisi yol meselesini ehemmi
yetle ele almış, ve kendisine göre tedbirler bul
muş köy yolları dâvasını pekâlâ hallediyor diye, 
diğer vilâyetlerin valilerinin de Kayseri valisi
nin faaliyetini göstermesini bekliyecek miyiz? | 
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I Bu tecrübeler içinde bulunmuş bir insan ola

rak arzedeyim ki, bizim köy yolları dâvasının 
halledebileceğimiz tarafları mevcuttur. Meselâ 
diyebiliriz ki; vilâyetler şu kadar zaman içinde 
köy yollarının güzergâhlarını tesbite ve plân
larını yapmaya mecburdur. Arkasından, biliyor
sunuz ki, imece faaliyetiyle yapılan yollarda ek
seriya gerek köprü malzemesi, gerek çivi ve saire 
bakımından köylerimiz çok muztar mevkidedir-
ler. O halde köy yollarımızın ikinci bir ihtiyacı 
da, maddi imkânlar içinde bir prensip görüşüne 
sahip olmamızdır. 

Sonra, Devlet yolları için nasıl, tatbikındaki 
muvaffakiyet veya ademi muvaffakiyetin mesu
liyeti tamamiyle Hükümete raci olmakla beraber 
bir stabilize yol dâvasında isek, köy yolları için 
de bir görüşümüz olmalıdır. Şimdi bu derece 
önemli işlerin hiçbirisini yapmadan memleketşü-
mul şekilde yol dâvasını hallediyoruz, hamle ya
pıyoruz, hamle yapıyoruz iddiasiyle ortaya çık
tığımız zaman köy yollarını nasıl yapacağımıza 
dair bir etüdümüzün dahi olmayışı bizi rahatsız 
ediyor, kanunun bir iki kelimesini değiştirerek 

j ele almak, köylerin bir kısmı mühimmini, hattâ 
j 40 bin köyü mahalleleriyle, ovâlariyle mütalâa 

ederseniz bu yol şebekemizi bir evin dahi bu
lunduğu köyün vaziyeti içtimaiye ve iktisââi-
yesini nazarı itibara alacak derecede ihatalı 
bir plânı mütalâa etmeden geçmek hatalı bir 
harekettir. Onun için bu madde dolayısiyle ben 

i evvelâ Hükümeti dinlemek isterim, bu köy yol
lan meselesi hakkında. 

I Arkadaşlar; Köy Kanununun, halk için bü
yük müşkülâtla dolu olan hükümleri içerisinda 
bir köprü ağacı için dahi köylü kasabaya uzun 
müddet gidip gelmekten mahrumdur. Demek ki 
biz köy yollarının, fenni tarafını, köy imkânları
nın yetişemiyeceği malî taraflarını, güzergâh 
meselelerini ve oralarda tatbik edilecek en fay
dalı metodun ne olacağı gibi fenne taallûk eden 
tarafları halledip prensiplerini ilân etmek mec
buriyetindeyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi vi
lâyete bırakılmış yollarla köy yolları, idare me
murlarının tatbik imkânları içerisinde ve onla
rın işlere ehemmiyet verme derecelerine kala
caksa hiçbir zaman bu Devlet yolları yapılmış 
olsa dahi, bizim Hayatiyetimiz bakımından, va
tandaşın sağlığını ve varlığını koruyucu bir yol 
dâvası bakımından bu kanun bir âmme kânunu 
mânasını taşımaz. Onun için ben rica ediyorum. 
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Bu madde dolayısiyle bu ana meseleleri Hükü
met nasıl halletmeyi düşünüyorsa, evvelâ bunu 
açıklasın. Yoksa bu sene şu kadar tahsisat ve
rilmiştir, Kayseri valisi, bakın nasıl muvaffak 
olmuştur, Köy Kanunu tadil edilecektir diye 
işi umumi kelimelerle geçiştirmek hepimiz için 
üzüntü verici şeylerdir. Ben, Hükümeti açıkla
ma yapmaya davet ediyorum. * 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karamsar) — 
Efendim, o türlü konuşmalar oldu ki şurada 
maddenin içindeki unsurları tebarüz ettirmek 
suretiyle idarei kelâm ettiğim halde bunu dahi 
politik mevzilere götüren arkadaşlar oldu, doğ
rusu müteessirim. 

Sayın Sırrı Day ve o fikirdeki arkadaşlar da 
ayni menfi tezi ileri sürdüler. Arkadaşlar şunu 
arzetmek isterim ki; 17 nci madde yalnız Dev
let yolları değildir, il ve koy ağlarına giren yol
lardan da bahsetmiştir. 

Ben bundan evvelki umumi konuşmamda ve 
bugünkü konuşmamda sadet haricine çıktığım 
kanaatinde değilim. Kasım Ener ve Tahtakılıç 
arkadaşımız da tebarüz ettirdiler ve dediler ki 
bu. memleketin iktisadi düzenini sağlıyacak âmil
lerin başında köy yolları gelir. Geçen sefer de 
söyledim, geçen sefer de bunu beyan ettim. 
Ama hiçbir zaman bu demek değildir ki umu
mi yollar, ana yollar ihmal edilsin de köy yol* 
lan yapılsın. Mademki Hükümet, tasarı ile 
karşımıza, ben Devlet yollarını yaparken il ve 
köy yollarını da ihmal etmiyeceğim diye çık
mış ve bir v aitte bulunmuştur, biz de burada 
bir milletvekili olarak bunun üzerinde durmak
ta ve fikirlerimizi tebarüz ettirmekte haklıyız 
ve bu fikirlerimizi de birbirimize aşılamak lâ
zımdır. 

Şimdi, ben verdiğim önergemde üç nokta üze
rinde değişiklik yapılmasını rica ediyorum. Bu
rada sözcü arkadaşlarımla Ener arkadaşım 
zannediyorum yalnız (yetkili) kelimesi üzerin
de durarak (yapar) şeklini ileri sürmüşlerdir. 
Ben yapar şekline ifrağı kabul ediyorum. 

Yollar Genel Müdürlüğü (müracaat vuku
unda), dedim, çünkü müracaat vuku bulma
dıkça hiçbir genel müdürlük kendi kendine bir 
yardımda bulunmıyacağım düşünerek bendeniz 
teklif ettim. Bunun kabul edilmesini rica ede
rim. Yetkili kelimesinin (mecburdur) kelime
sine irca ettim. Fakat arkadaş daha mülayim 
bir fikir ileri sürdü. Sözcü arkadaşlar, (mec-
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burdur) kelimesinden tevahhuş eder gibi gü
ründüler. Bu yetkili kelimesini kabul ediyorum. 
Yani müracaat vukuunda yardım yapar şek
linde kabul etmek yerinde olur. Tekrar yollar 
meselesine avdet ediyorum. Yollar mevzuunun 
içine giren her noktaya temas etmek hakkı
mızdır. Ne sözcü ve ne de Bakan arkadaşlar 
bundan gücenmemeli ve dargınlık göstermeme
lidir. Meseleyi bütün önemiyle burada ele al
mak lâzımdır. Köylüyü düşünmek köylünün re
fahını düşünmek bütün işlerimizin başında 
gelmelidir. Bu memlekette köylünün refah ve 
saadetini istiyen her kes önce köy yolları mese
lesini ele almalıdır. Memleketin refah ve saa
deti bu noktada tezahür ederek kendisini gös
terecektir, 500 sene daha (hattâ 50 sene daha) 
bekliyemeyiz. înşaallah işi ellerine alacak daha 
ehil kimseler bunu yapacaktır. Türk Milleti
nin ekseriyeti olan Türk köylüsüne yardım et
mek gibi güzel bir niyet taşıdığımız için hiç 
olmazsa «yetgili», mümkün olursa gibi istib
dattan veyahut meşrutiyetten kalan idarei 
maslahatçı kelime ve zihniyeti almryalım, kal
dıralım. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Hu-
kuki sebebini anlattım. 

BAŞKAN — Şu hale göre mutabıksınız. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Şu hal

de arzettiğim gibi kısmen telifi beyn hâsıl ol
muştur. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Arkadaşlar, geçen gün Hükü
metin yol politikası hakkında etraflı açıklama
larda bulunduğumu zanneliyorum. Fakat öyle 
görüyorum ki, bâzı noktaları tekrar tekrar 
açıklamış olmama rağmen, bugün bu noktalar 
üzerinde bâzı arkadaşlar tekrar durmuşlardır. 

Yüksek tasvibinize arzettiğimiz bu kanun 
Devlet yollarını yapacak olan idarenin teşki
lât kanunudur. Bunun ne il yolları ne de köy 
yolları ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Yalnız bâzı arkadaşlar Hükümetin il ve köy 
yolları hakkındaki düşüncelerini açıklamasını 
istediler. 

Arkadaşlar, yolları üçe ayırmış bulunuyo
ruz. Geçen gün de söyledim. Devlet yolları; 
bunu Devlet yapacaktır ve bu kanunla tasvip 
buyuracağınız katma bütçeli ve müstakil hüvi
yetli bir idare yapacaktır. Kendisine muayyen 
bâzı gelirler tahsis edilmektedir. 
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İl yolları illere bırakılmıştır, illerin bir 

bütçesi vardır. Genel Meclisi vardır. İller bu 
yolların programlarını yapmakta ve Bayındır
lık Bakanlığına tasdik ettirmektedirler. 

Bu programları iller tahakkuk ettirebilmek
te midir? Geçen günde açıkça arzettim, illerin 
bugünkü malî durumları bu programlarını ta
hakkuk ettirmeye müsait değildir. Ama bunun 
için de Hükümet Meclise bir kanun sunmuştur; 
özel İdareler Kanunu. Bu kanun Yüksek Mec
lisin tasvibine iktiran ettikten sonra iller, pro
gramlarını tatbik etmek imkânına sahip olacak
lardır. 

Köy yolları da, köylere bırakılmıştır. Bıuı-
larm yapım ve ıslahı işi köy Kanunu hükümle
rine göre uygulanacaktır. 

Bütün bu yolların hem köy, hem il, hem de 
Devlet yollarının birden ele alınmasına ve ya
pılmasına imkân olmadığını arkadaşlarım da 
bilirler. Nihayet bütün bu işlerin ele alınması 
malî imkânlara bağlıdır. Geçen de söylediğim 
gibi bizim elimizde bir tılısım yoktur, onların da 
yoktur. Malî imkânlarımızı önümüze koyaca
ğız ve bu işlerimizi bir programa bağlıyacağız. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ne zaman? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) —• Ne zaman olduğunu şimdi 
söyliyeceğim, dinleyiniz. 

Evvelâ bu işin temelini halletmek lâzımdır. 
Bir binanın temelinden başlanır, çatısından de-
8*1. 

Devlet yollarından başlanır. Bu yapılma
dıkça köy yollarının ele alınmasına imkân yok
tur. 

Ne yaptığımızı evvelki gün arzettim. Evve
lâ şimendiferleri ele aldık. Demiryolları müna
kale şebekesinin temeli, bel kemiğidir. Şimdi
ye kadar 657 milyon lira para harcadık. Bun
dan sonra daha programlı hareket etmek durumun
dayız. Bu yollar için 947 de 12 milyon lira 
ödenek ayrılmış iken bugün bu ödenek 60 mil
yon liraya çıkmış bulunmaktadır. Bütün bu 
yolların bu idare tarafından hemen ele alınma
sına imkân yoktur. Eğer böyle bir teklifte bu
lunuyorsanız, buna imkânı maddi yoktur. 

Onun için evvelâ Devlet yollarını ele alaca
ğız, bu idareye bu kanunla birtakım gelirler 
tahsis edilmiştir. Bu gelirler inkişafa müsait-
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tir ve her yıl artmakta devam edecektir. Bu 
gelirlerle yollarımızın yeni istek ve ihtiyaçla
rını karşıliyacağız. Şimdi programımız, 23 bin 
kilometreliktir, bu, zamanla 35 - 40 bin kilo
metreye çıkarılacaktır. 

O zaman illerin yol çalışmaları, bucak ve 
köy yolları üzerine teksif edilmiş olacaktır. Bu1, 
bir sıra meselesidir, bir imkân meselesidir. İh
mal edilmiş değildir. Buna rağmen yol prog
ramı inkişaf ettiği için; il yollarını da, köy yol
larını da ele almayı ve bunlara bir yardım 
yapmayı düşündük. Esasen il yolları programa 
bağlanmıştır. Bu sene bütçeye yardım olarak 
yedi milyon lira bir ödenek konmuştur. Bu pa
rayı gelişi güzel sarfedecek değiliz, saçacak de
ğiliz. illerin yol programı elimizdedir, içişleri 
Bakanlığiyle müştereken köy yolları için bâzı 
esaslar tesbit ettik. Tıpkı il yolları gibi köy 
yollarını da bir programa bağlıyacağız. Bu 
idare, yalnız il ve köy yollarına, bütün teknik 
vasıtaları kendisinde topladığı için, teknik 
yardım yapacaktır, icabında malzeme yardımı 
da yapacaktır. 

Yardıma gelince: Bu, tamamen ayrı bir mev
zudur. Bu, sizin elinizdedir, her sene Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesine konacak olan ödenek
lerle özel idarelere yardım edilecek ve bununla 
köy yolları programı tahakkuk ettirilecektir. 
Biz bu mevzuu ele almış bulunuyoruz, Bu, tama
men bu kanunun mevzuu dışındadır. Onun için 
Bütçe Komisyonu ile mutabık olarak buradan 
«Malî yardım» ı çıkardık, i l ve özel idarelere 
yapılacak yardım, Bayındırlık Bütçesine kona
caktır, bu idarenin bütçesine değil. 

Arkadaşlardan bâzıları : Talep vukuunda 
yapmaya mecburdur, dediler, özçoban arkada-
daşım kendi sözleriyle tezada düştüler. Bir ta
raftan yapamıyacağmız bir işi tahmil ediyor-
sunıız diyorlar; diğer taraftan yapmaya mec
burdur fıkrasının eklenmesini istiyorlar, idare 
yapacak iktidarda değilse bir mecburiyet ola
rak tahmil edemeyiz. (Yapar) âmir bir hüküm
dür. Nihayet bu idare imkânlarla mukayyettir. 
Devlet yolları geliştikçe il ve köy yollarını da ele 
almaktayız. Şimdiden bütçemize köy yollarına 
yardım olarak ödenek koyduk. Köylerin kendi 
imkânlariyle yapacakları işlere bu suretle bir 
yardım yapmaktayız. 

Tahtakılıç arkadaşım, Kayserimden bahsetti, 
ben Kayseri'yi misal olarak neye ele âldım? 
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Bir arkadaşım köylü fakirdir, şöyledir, böy

ledir.. Yani âdeta köylü yolunu yapmak istemi
yor diyen bir beyanda bulundu. Ben dedim ki, 
hayır böyle bir şey mevzuubahis değildir. Köy
lü kendisine yardım edildiği takdirde seve seve 
yolunu yapmaktadır ve bundan dolayı da hiç
bir şikâyeti yoktur. 

Onun içindir ki, arkadaşlarımdan, bilhassa 
Bayındırlık Komisyonundan çok rica ederim, 
bu izahatım her halde kendilerini tatmin etmiş 
olacaktır, yardım Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesine konulacak olan yardım ödeneğinden ya
pılacaktır. Bu maddenin Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği şekilde kabul buyurulmasım rica 
ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim; Bayındırlık müdürlüklerinin teknik kad
roları, köylerden talep edilecek fennî yardım 
hususlarım karşılıyacak durumda mıdır? Bu, 
bir. 

İkincisi; Bayındırlık Bakanlığının gerek il
ler idaresinde mevcut olan makinelerin, gerekse 
diğer teşkilâtın elinde olan makinelerin, âzami 
randımanlı bir şekilde çalıştırıldığına kani mi
dirler. Bu iki şeyi öğrenmek istiyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Bayındırlık müdürlükleri kad
roları için ayrı bir teklif yapmaktayız. Bu kad
rolar il ve köy yollarının ihtiyaçlarını karşılı-
yabilecektir. 

Makinelerin randımanlı işlemesi keyfiyetine 
gelince : Müsaade ederseniz rakamla arzedeyim: 
Makinelerde iyi randıman alınması meselesi tek
nik elemanların yetişmesine bağlıdır. 

Biz bunun için de tedbir almış bulunuyoruz. 
Bir taraftan Amerika'dan bu makineler gelir
ken diğer taraftan İskenderun'da ve Ankara'da 
Amerikalı uzmanların yardımı ile kurslar açtık. 
Bu kurslarda operatör, makinist ve sair teknik 
elemanlar yetiştirilmektedir. Halen 1500 ele
man yetiştirmiş bulunuyoruz. İhtiyacımız 4 ve
ya 5 bindir. Kurslar devam edecek ve muhtaç 
olduğumuz personel bu kurslarda yetiştirile
cektir. 

Şimdi Amerika'da ideal bir şantiyede ran
dıman nedir, onu arzedeceğim ve bizde alman 
randımanı da söyliyeceğim. Yalnız bunları arze-
derken bâzı misaller vereceğim. 

Buldozer makinesiyle günde 550 m3 iş yapıl-
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maktadır. Memleketimizde 475 m3 tür. Nispet 
% 86 dır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Kaç saatte? 
BAŞKAN — Söylesinler, siz de istediğinizi 

sonra sorarsınız. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (Devamla) — Motor grayderli yol tesvi
yesinde 5 km. Memleketimizde 4. Nispet i% 80. 
Hendek açılmasında günde 1,5 km. Biz de 1,5 
km. Nispet % 100. 

Ekskavatör, 550 m3, memleketimizde 500. 
Nispet % 90. 

Skreper Amerika'da 640, bizde 580, nispet 
% 9r' dır. umumi vasati olarak; bu makina-
lardan aldığımız randıman % 86 dır. Bu farkın 
olması gayet tabiîdir, işlere henüz başlamış 
bulunuyoruz, zamanla teknisiyenlerimiz yetişe
cek ileri memleketlerde olduğu gibi bu makina-
lardaıı âzami randıman alacağız. 

Geçen günü bahsetmiştim, bir iki seneden-
beri Amerika Yollar Dairesi Umum Müdür Yar
dımcısı Mister Hilts memleketimize gelir ve bize 
raporlar verir, verilen rapor yanımda değildir. 
bu raporda gelmiş olan bu makinalarm iyi tev
zi edildiğinden iyi bakıldığından bahsetmekte 
ve çalışmalarımızı takdir etmektedir ki Tahta-
kılıç arkadaşımız bitaraf değildir, bir taraflı
dır dediler. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Daha 
birşey demedim, yanlış hatırınızda kalmış. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Bütçe Komisyonunda Ba
yındırlık Bütçesi görüşülürken... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Af 
buyurun, ben Bayındırlık Bütçesi görüşülür
ken Komisyonda yoktum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Evet, af buyurun siz yok
tunuz, Ahmet Oğuz arkadaşım söyledi, karış
tırdım kusura bakmayın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ha o, 
ha ben zaten ikimiz biriz. (Gülüşmeler). 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Gelen makinalar iyi bakıl
makta, iyi muhafaza edilmektedir Fakat ar-
zettiğim gibi henüz ileri memleketlerdeki gibi 
tam randıman alamamaktayız. Çünkü bu işlere 
yeni başladık ve bu makinaları iyi muhafaza et
mek, tamir etmek ve randımanlı bir şekilde 
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çalış f ırmak üzere memleketin muhtelif yerle
rinde atelyeler açmaktayız. 

Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Geçende de ar-

zetmiştim, muhtelif tipte standart köprü me
selesi üzerinde birşey söylemediniz. 

İkinci sualim de şu idi • Burada 17 nci mad
denin sonunda: «Yollar Genel Müdürlüğü il 
yolları ile köy yollarına gerek teknik bakım
dan, gerek malzeme vermek suretiyle mümkün 
olan yardımları yapmaya yetkilidir» fıkrası var
dır. Zatı âliniz buyurdunuz ki, para yardımı 
da yapılacaktır Bu sene bütçeye yedi milyon 
lira konmuştur, Bayındırlık Bütçesinde her se
ne bu yardım devam edecek midir f 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Biz bu yardımı devam ettir
mek kararındayız. 

Standart köprülere gelince: Bu mesele de ele 
alınmış bulunuyor. Bir fen heyeti bununla meş
guldür. Karabük Fabrikasiyle ve Demiryol 
atelyeleriyle temas halindeyiz. Yılda 1 500 ton 
standart köprü verebileceklerini bildirdiler, he
nüz temaslarımıza devam ediyoruz. Bunda da 
kendileriyle bir mutabakata varılacaktır. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu
yurdular ki, Devlet bütçesinden il ve köy yol
ları için yedi milyon lira konmuştur, bunu de
vam ettirmek kararındayız. 

Bir taraftan böyle söylüyorlar, öbür taraf
tan; köy yollan için henüz bir program bulun
madığını ifade ediyorlar. Rica ediyorum, köy 
yollarının miktarı ne kadardır? Yani işler vazi
yette köy yolları ne kadardır? desem acaba cevap 
verebilecekler midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Köy yollarının ve il yolları
nın bütçeye koyacağımız 7 milyon lira ile, 17 
milyon lira ile, 27 milyon lira ile, 37 milyon lira 
ile halledîlemiyeceğini pekâlâ bilirsiniz. Bizim 
yaptığımız bir başlangıçtır. Bu işlerle yakından 
ilgili olan İçişleri Bakanlığı ile temas ve bâzı 
esasları tesbit ettik ve illere tebliğ ettik, iller tıp
kı il yolları gibi köy yollarının da programını da 
hazırlamaktadır. Nitekim birçok illerin program
ları gelmiştir. Köy yollarını üç yılda ikmal et
meye imkâm var mıdır? Nihayet bunları üçer yıl
lık devrelere ayırıp halledeceğiz. Başlangıç olan 
bu yardımın konulması için köy yolları programı

nın şimdiden tamamen hazırlanmış olmasına lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 
AHMET TAHTAKIL1Ç (Kütahya) — Söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz zannetmiştim. Ba

kan tasrih etti. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ha-

yır, o hususta değil. Mevzu hakkında konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. Vazgeçtiğinizi zan
nederek söz vermedim. Buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, Sayın Bakanı dinledim. 1946 dan bu yana, 
Devlet yolları için bütçeye konulan tahsisatın on 
küsur milyondan 60 milyona çıkmasını, bu sa
hada gösterilen ve istibalde gösterilecek faali
yetler için 'bir ölçü olarak ortaya koydular. Şim
di kendileri elbette mesuliyetini deruhde ettiği 
mevzu için dikkatli olması lâzım. Fakat bu yol 
dâvası ve köy yolları dâvası elbette ki, belki 
kendileri için yeni bir mevzudur. Benim arzet-
tiğim noktalarda bakanın biraz durması lâzım
dır. 

Ben diyorum ki; vilâyet ve köy yolları me
selesinde de evvelâ, tıpkı şimdiye kadar umu
mi yollar için Devlet Bütçesine konan tahsisa
tın bire altı artması gibi bir zihniyetle hareket 
etmek zarureti karşısındayız. Evvelâ böyle bir 
mesele var. Çünkü arkadaşlar, hepiniz muhiti
nizi bilirsiniz. Vilâyetlerin vali konağı sıfır 
noktasıdır, diye şimdiye kadar valâyetlerin yol 
imkânlarını, şehirde parke yapmak; hattâ be
ton yol tecrübesi yopmak gibi sahalarda israf 
etmişlerdir. Hattâ ben bu seferki seyahatimde 
de gördüm, Sinob, şehir içinde beton yol tec
rübesi yaparken, kazadan kazaya geçit emniye
tini sağlıyamamak gibi bir vaziyetin içinde idi. 
Demek ki, Hükümet meselesi olarak, bu kanun 
dolayısiyle, malî imkânlardan evvel, bizim bu 
yol şebekesinde şimdiye kadar geri kaldığımız 
mesafeyi nasıl telâfi edeceğimiz hakkında Hü
kümetin bir görüş, hattâ bir program sahibi ol
ması lâzımdır. Samsun'lu milletvekili arkadaş
larımız buradadır, bilirler, Samsun'da istasyo
na giden bir cadde vardır. Bu caddeye muvazi 
bir bulvar açmak için mesai oraya teksif edil
miş ve Samsun'la kazalar arasında irtibatı te
min etmek hususu ihmal olunmuştur. Demek ki, bi
zim Devlet yolları hakkındaki mücadelemizde dört 
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yıllık görüş farkları meydana çıkmış bulunu
yor. Vilâyet yolu ile, köy yolu mevzuunda böy
le Ibir zihniyete erişmek lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, yine yolların tamiratı ınü-
'temadiye meselesinde, Bayındırlık müdürlükle
ri ile yol bölge müdürlükleri emrinde foulunan 
vesait ve imkânlarla, biz (bu umumi yol progra
mını mütalâa edersek, yüzde yüz randımanlı ne
tice almak için «enenin 365 gününde 'bir çalış
ma zihniyeti ele alınırsa, ben şuna kaniim ki; 
Bayındırlık müdürlükleri, vilâyet içerisindeki 
köy yollarına geniş imkânlarla yetişebilir. Me
selâ Adana'da bugün bölgenin emrinde kırk 
kamyon 'olduğunu işittim. Rakamda (hilaf var 
veya yok. Bu kırk kamyonu randımanlı çalış
tırmak mecburiyetindeyiz. Hattâ bir tek kam
yonu 24 saat çalıştırmak mecburiyetindeyiz. 
Eğer Devlet yollarına bakalım diye eli
mizdeki imkânlarla yol işini ele almaz
sak (bir yerdeki makine % 50 randıman
lı kalır, bir yerdeki 100 - 150 kamyondan 
âzami istifade edememiş oluruz. Onun için Ba
yındırlık Bakanlığı, vilâyet ve köy yolları için 
muvazi İDİr çalışma programı yapmak mecburi
yetindedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN- (izmir) — Onu yapıyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ba
kan konuşmasında şöyle dediler : Bizim elimiz
de bir tıksıra. yok, elbette bizi tenkit edenlerin 
de ellerinde bir tılsım yok. Arkadaşlar, rica 
ederim, geçmişi tenkit etmekle siyasi birşey 
yapmış olmıyacağım, bir Batman Geçidi mesele
si vardı, ben umumi müfettişi o geçidin içinde 
buldum, her vali senede bir kilometre yol yap
saydı, 20 küsur senede şu kadar yol ederdi, na
zariyesinden herkes şikâyetçi idi. Demek ki, hal
ledilecek şey, memleketin ölçüsüne, karakteri
ne göre neticeye en çabuk bizi isal edecek yol
ları bulup yapmadıkça bu iş yürümez. Falan 
vali sıfır noktası vilâyet konağı olmak üzere 
parke yol yapmış, Samsun'da istasyona gidecek 
askerî bir yol mevcut olduğu halde ona muva
zi bir bulvar yapmak hevesine düşülürse o 
memleketin köprüsüne yetişecek ve hattâ köy
lere yetişebilecek vilâyet yardımları israf edil
miş olur. Onun için beri dâvayı Bayındırlık Ba
kanı gibi mütalâa etmiyorum. Devlet yolları ta
sarısı ile beraber, diğer bütün yolların da ele 
alınarak birlikte mütalâa edilmesine, elimizdeki 
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teknik eleman, malî imkân ve teknik vasıtalar
dan âzami istifade yollarının aranmasına büyük 
ihtiyaç vardır. Bugün Adana bölgesi atelyesine 
tahsis edilmiş olan kamyonların, bizim memle
ket ihtiyaçlarını göze alarak, geceli gündüzlü 
çalışması Lcabederken, 365 günlük bir yıl içinde 
200 iş günü dahi çalışamamak vaziyetindedir
ler. Çünkü tahsis edilen iş sahası mahduttur. 
Binaenaleyh bütün bu vaziyetler muvacehesin
de, toptan bir görüş sahibi olmak, yapılacak 
projeleri de Bayındırlık Bakanlığı süzgecinden 
geçirmek lâzımdır. Böyle bir yola girmedikçe 
ben de Bakanla beraberim. Tılsımımız mı var . 
Köy yollarını yapacağız. 40 bin köy. Daha köy 
güzergâhları tesbit edilmemiş. Hattâ köy gü
zergâhlarının emniyeti için kanun yok. Birisi 
gelir sürer, öteki sınırı içine alır, bir geçit emni
yeti yoktur. Nasıl Devlet yollarında stabilize 
yol dâvası diye bir şeyi ellerine almışlarsa, ay
rıca, köy yolları dâvası diye bu işin içine 
girmedikçe, köy yollarını yapacak teknik ele
manları, teknik vasıtaları ve bu hususta icabe-
den malzeme ve imkânları elde tutacak bir prog
ram yapmadıkça Türkiye'de yol dâvası bizini 
için bir hayaldir. Böyle olunca da iş iktisadi sa
hada vatandaşın refah ve kazancını, içtimai sa-
hadada vatandaşın refah ve kazancını, içtimai sa
hada da vatandaşın sağlığını koruyucu bir isti
kamete varamaz arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz T. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (îzmir) —- Hayır. 
BAYINDIRLIK K. BAŞKANI SIRRI DAY 

(Trabzon) — Efendim, tasarıyı yeniden tetkik 
ettim. Hakikaten Hükümetin teklifinde; malî 
yardım veyahut malzeme yardımı dahi mevzuu-
bahis olmamış. Yalnız Bayındırlık Komisyonun
da bu iş konuşulurken Köy Kanunu ile bu işle
rin yapılmasının ve esasen bütçede köy yolları
na yardımın da mevzuubahis edildiği nazarı iti-
bare alınarak, malzeme yardımı, teknik yardım 
ve malî yardım ibaresi konmuştur. Bütçe Ko
misyonu, hususi idarelere ve köylere tefrik edi
lecek paranın doğrudan doğruya Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinde yer almasını iltizam etti. 
Onun içindir ki teknik yardım yapılsın, malze
me yardımı yapılsın deniyor. Fakat masrafta 
müşterek olmakla beraber malî yardım kelime
sinin kaldırılmasını istiyorlar. 

Diyorlar ki bunu Devlet Bütçesinden yapa-
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cağız. Yalnız bir noktayı arzederek kendilerinin 
bu teklife iltihak etmelerini tekrar rica etmek 
mecburiyetinde kalıyorum. Sayın sözcü de bu
nun sebeplerini esasen ayrıca izah etmiş bulu
nuyorlar. Bayındırlık Bakanlığında bugün şo
seler işleriyle meşgul bir daire yoktur ve ondan 
dolayı taşradaki il işleriyle meşgul olan nafıa 
müdürleri de zannederim, yapı işlerine ilhak 
edilmek suretiyle ithal edilmiş bulunuyor. Bir 
il veya bir köye yardım mevzuubahis olduğu 
zaman teşkilât itibariyle ve bu işin mütahassısı 
olması itibariyle, bu ihtiyacı takdir edecek ve 
rakamlandıracak olan, daha ziyade şoseler 
umum müdürlüğü olması lâzımgelir. Binaena
leyh bu yardımın Şoseler Umum Müdürlüğü 
kanalından yapılması daha isabetli olur. Dene
bilir ki, bunu umumi bütçe formülünden yapa
lım. Bu takdirde pekâlâ bu para mülhak büt
çe ile idare edilen falan umum müdürlüğün em
rinde kullanılır deriz ve nihayet, bakanın mut
lak hâkimiyeti olması itibariyle, sarfedileeek 
paranın murakabesini, hattâ îeravekilleri Heye
tinden geçirmek suretiyle derpiş edebiliriz. 

Bu itibarla, burada mevzuubahis olan malî 
yardım kelimesinin muhafaza edilmesi caiz ve 
lazımsa, muhafaza edildiği takdirde bütçenin bu 
formüle göre tanzim edilmesi faydalı olur. Hat
tâ bu tarzda, il yolları için bir şey derpiş edile
cek olursa ,il yollarına teknik ve malî yardım 
mevzuu, bilhassa makine vermek mevzuunda 
ayni formül 16 ncı maddeye de konulabilir. Bu 
zarureti gördüğüm için ikinci müzakerede ar-
zedeceğim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

3 . n . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle de arzetmiş olduğum gibi tasarının 17 
nci maddesinin ikinci fıkrasındaki (malzeme 
vermek) kelimesinden sonra (ve gerek malî yar
dım) kelimelerinin de ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

îsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

3 . n . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak arzettiğim üzere 17 nci madde
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

«Kara Yolları Genel Müdürlüğü, talep vuku-
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unda, il ve köy yollarına gerek teknik eleman, 
gerekse malzeme vermek suretiyle istenilen yar
dımları yapmaya mecburdur.» 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğim gibi 17 nci maddenin 

son satırında yazılı (Yapmıya yetkilidir) iba
resinin (Yapar) şeklinde değiştirilmesinde fay
da vardır. Bu suretle tebdilini arz ve teklif ede
rim. 

Seyhan Milletvekili 
Kasım Ener 

(Kâzım Aydar (İsparta) nın önergesi tekrar 
okundu 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuz? Bayın
dırlık Bakanı ısrar etmiyor. Bütçe Komisyonu 
ne diyor1? 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Etmiyoruz, kısaca arze-
deyim. 

Efendim, Sırrı Day arkadaşımızla, yardımın 
Umumi Bütçeden yapılması meselesinde, bir ih
tilâfımızın kalmadığını zannediyorum. Çünkü 
kendileri Yollar Genel Müdürlüğünün Büt
çesinin gelir kaynaklarından bu yardım yapıl
sın gibi bir ısrarda değildirler. 

Bizim bu kanuna bu kaydı koymakta mah
zur görüşümüzün sebebi, köylere yapılacak olan 
malî yardımın, Yollar Genel Müdürlüğü için 
koyduğumuz tahsisattan yapılması ^ d i ş e s i n i 
bertaraf etmekten ibarettir. Bu tahsisat tama-
miyle Devlet yollarına harcansın. Köy yolları 
için Devlet büeçesine ayrıca tahsisat koysun. 
Malî yardım kelimesini kaldırışımızın sebebi 
budur. Devlet, köy yolları için bütçesine tahsi
sat koysun, ama bunun programiyle, yani hangi 
vilâyetlerde yapılması lâzımgeleceği meselesiyle 
Kara Yolları Genel Müdürlüğü meşgul olsun. 
Buna muhalif değiliz. Muhalif olduğumuz şey; 
Yollar Genel Müdürlüğü tahsisatından- köy yol
larına yardım yapılmasıdır. Devlet Bütçesine 
koyacağımız malî yardımla bu mülhak bütçeli 
idarenin tahsisatı karıştırılmamalıdır. 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar. Al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Şimdi Kemal özçoban'm (Yapar) şeklindeki 
teklifini arzediyorum. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Kasını Ener'in teklifine iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — Kasım Ener'in teklifine iltihak 

ediyor. Bu (Müracaat hususunda) ısrar ediyor 
musunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — (Mümkün olan yardımı yapar) 
olacak. 

BAŞKAN — (Mümkün olan ) da ısrar edi
yor musunuz? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
«Mümkün olan» da kelimelerinin kaldırılmasın
da ısrar ediyorum ben. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Şimdi Kemal özço-
ban'm önergesi «Mümkün olan» a indi. (Gülüş
meler) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Yapan? («Yapan» «Yapar» oldu sesleri) 

BAŞKAN — (Mümkün olan) kelimelerinin 
kaldırılması hakkında özçoban'ın önergesini 
dikkatinize sunuyorum. Dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Şimdi «Yapar» da, Bakan da, Kemal Özço-
ban da mutabıktırlar. Bu suretle «Yapmaya yet
kilidir» yerine «Yapar» şeklindeki değişikliği 
ihtiva eden Kasım Ener'in önergesini dikkatine-
z<e sunuyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır. 

Komisyon o suretle tashih ediyor. 
Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
< 

MADDE 18. — Bütün yol ağlarının ıslahı, 
onarımı, bakım ve işletimi bu kanuna ve bu ka
nunda sarahat olmıyan yerlerde kendi özel ka
nunlarında yazılı hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olunmuştur. 

V - Gelirler 

MADDE 19. — Kara yolları Genel Müdürlü
ğünün gelirleri şunlardır: 

1. 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa 
ve ek ve değişikliklerine göre Bayındırlık Ba
kanlığına ayrılan hisse, 

2. Dahilî İstihlâk Vergisi hakkındaki 1718 
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 
sayılı Kanun gereğince akaryakıtlardan alman 
İstihlâk Vergisi, 
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3. 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerle

rinden alman Yol Vergisi, 
4. Akaryakıtların Gümrük Resimleri, 
5. Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar, 
6. Teberrular ve diğer çeşitli gelirler, 
7. Faizler, 
8. Lüzumu kalmıyan veya hurdalasan yol 

makine ve atelyeleriyle eşyasının ve gayrimen-
kullerinin satışlarından elde edilen gelirler, 

9. Yol işleri mütaahhitlerine sözleşmeleri 
gereğince verilecek malzeme, • alât, edevat, de
po, arazi ve sairenin kira bedelleri, 

10. Taahhütlerini kısmen veya tamamen ye
rine getirmiyen yol işleri mütaahhitlerinden alı
nacak gecikme ve ^aire tazminatı ve mütaahhit-
lerin irat kaydolunan teminat akçeleri. 

KASIM ENER (Seyhan) — 19 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasında belirtilen (benzin ve ben
zerlerinden alman) Yol Vergisi hakkında Hü
kümetten bir temennide bulunacağım: 

5336 sayılı Kanunla benzine yapılan, kiloda 
11 kuruşluk zam, esasen yüksek gümrük ve is
tihlâk resmine tâbi olan bu teknik ihtiyaç mad
desini âdeta lüks bir meta haline koymuştur. 
Bu suretle benzin fiyatlarını en az dört misli 
artıran bu vergi ise dolayısiyle daha çok köylü 
ve çiftçiye yükletilmektedir. 

Bütçe Komisyonunda 5336 sayılı Kanun gö
rüşülürken: Pek iptidai ve gayriâdilane olan 
başyol vergisi ile bu hususlar hakkında verdi
ğim izahlar ve yaptığım itirazlar üzerine sayın 
Maliye Bakanı: Bu kanunun; yol dâvamızın 
önem ve müstaceliyeti bakımından malî zaru
retler karşısında teklif edildiğini belirtmiş ve 
hakikaten Yol Vergisi konusunun daha esaslı ve 
âdilâne olarak ele alınması lüzumuna işaret et
tikten sonra bunun ancak Gelir Vergisinin ka
bulünden sonra göz önünde tutulabileceğini 
söylemişti. 

Bugün Gelir Vergisi kabul edilmiş olmakla 
kalmayıp tatbik uahasma da konulmuş bulun
maktadır. 

Şu hale göre; Hükümetin evvelce Yüksek 
Meclise getirip de geri almış bulunduğu şümul
lü Yol Vergisi tasarısının tekrar ele alınmasın
da hiçbir mahzur kalmamış demektir. 

Sayın Bayındırlık Bakanı ise bu defa Yol
lar Genel Müdürlüğü Kanununu izah ederken 
geriye alınan 'bu tasarının yeniden hazırlanarak 
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Meölisi Âliye getirilmesinin Hükümetçe muta
savver olduğunu söylediler. 

Temennim şudur k i ; Hükümetin - bugünkü 
şartlar içinde maalesef bir çıkmazda bulunan 
İJÖy yollarının yapımına da medar olabilecek 
daha esaslı Yol Vergisi Kanun tasarısını tasav
vur halinden çıkarıp süratle filiyat sahasına 
koymasıdır. 

BAŞKAN —• Başka SQZ istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. i 

MADDE 20. — 19 ncu maddenin 2, 3 ve 4 i 
numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler 
Hazinece cibayet (Junarak gelir bütçesine irat ı 
kaydolunur. Karşılığında Kara Yolları Genel 
Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl gelir tah- I 

.mnr'eri tutarında Maliye Bütçesine ödenek ko
nur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu 
miktarlar ertesi yıl ödeneğinin hesabında naza
ra alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
ti*. 

MADDE 21. — 19 ncu maddenin (1) n d fık
rasında yazılı yol parası hissesi, tahsil edildik
çe, Kara Yolları Gene1 Müdürlüğü adına açıla
cak bir hesaba kaydedilmek üzere Ziraat Ban
kalarına yatırılır. Ziraat Bankası Merkez Tda- t 
resi her ay sonunda yatırılan para tutarını Ka
ra Yolları Genel Müdürlüğüne bildirir. Kara 
Yollan Genel Müdürlüğünce bu miktarlar bir 
yandan gelir bütçesinde açılacak özel bölüme 
gelir, öte yandan ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş- ı 
tir. 

MADDE 22. — Genel Müdürlüğün gelirleri 
her türlü resim ve vergiden muaftır. I 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka- I 
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 
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[ yapım-ve bakım programlarını hazırlar ve Ba

yındırlık Bakanının onanmasiyle bu programı 
uygular. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde, kabul .edil
miştir. , 

MADDE 24. — il genel meclisleri, Devlet 
yolları ağı ile ahenkli olarak her yıl sonunda 
üç yıllık il yolları yapını ve bakım program la-
rmı hazırlar. Bu programlar Karay olları. Ge
nel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık 
Bakanlığınca aynen veya »değişiklikle Genel Mü
dürlüğe geldiği tarihten itibaren, en çok üç ay 
içinde onanır ve uygulanmak üzere illere gön
derilir. 

BAŞKAN — Kâzım Aydar. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim. Hü
kümetten gelen tasanda bu maddenin hükmü 
başka idi. Yani illerin yol programlarına ait 
keşiflerin tetkik ve tasdiki keyfiyeti iki ay zar
fında yapılacak ve bu tasdik edilen programlar 
haricinde iş yapanlar da, Ceza Kanununun 240 
ncı maddesi mucibince takibata tâbi olacaktır. 
Bayındırlık Komisyonunda Hükümetin bu tek
lifi aynen kabul edildi. Bütçe Komisyonunda, 
illere ait yol programlarının keşiflerinin tasdi
ki müddeti üç aya çıkarılmış. Buna Bayındır
lık Komisyonu olarak, biz birşey demiyoruz, 
fakat ondan sonraki « bu süre içinde tasdik edil-
miyen programlar aynen kabul edilmiş sayılır » 
ibaresi kaldırılmış. Ondan sonra: da « tasdikli 
program dışında tatbikatta bulunanlar ile em
redenler hakkında Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesi gereğince kovuşturma yapılır » 
cümlesi de kaldırılmıştır. 240 ncı maddeye 'gö
re takibat yapılmamasına Bayındırlık Komisyo
nu muvafakat ediyor. Fakat üç ay zarfında 
vilâyete ait yol programı tasdik edilmezse, üç, ay 
bekledikten sonra, vilâyet bunu tasdik edilmiş 
addetsin. Yani, bu süre zarfında tasdik edil
miyen yol işleri tasdik edilmiş addedilsin ve 
vilâyete geçebilsin. Bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 . I I . 1950 

Şifahi olarak arzettiğim veçhile tasarının 
24 ncü maddesinin sonuna (Bu süre içinde tas
dik edilmiyen programlar aynen kabul edilmiş 

VI - Çalışma esasları j 

MADDE 23. — rtara yolları Genel Müdür
lüğü 15 nci maddeye giren yollara ait olmak 
üzere, her yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları ı 
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Bayılır). Cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ede-

*rim. 
İsparta Milletvekili 

Kâzım Aydar 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Bu ilâveye 

: muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon da iştirak ediyor. 

Bu eûmie maddenin sonuna aynen konacaktır. 
Maddeyi bu ilâveyle birlikte kabul edenler... 
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Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

25 nei maddeyi okutuyorum. 
AHMBD VBZlROÖLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim, kimse kalmadı, ekseriyet yoktur. 
BAŞKAN — Efendim, vakit geçmiştir, müsaa

de buyurursanız geri katlan maddelerle günde
me gelecek birleşimde deavm ederiz. Önümüz
deki Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze-
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

>><*« 

T. B. M. M> Basımevi 


