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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun, 
Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin iktisadi ba-
kundan umumi bir tetkiki» adlı raporu ile Pa
kistan'da toplanan îslâm Ekonomik Konferan
sına katılan heyete dair olan sorusu ile 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'nun 
Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere sat
tığı hububata dair olan tahkikat dosyaları hak
kında şimdiye kadar ne muamele yapıldığına 
dair sorusunun görüşülmesi, ilgili bakan Oturum
da hazır bulunmadığından, 27 Kasım 1950 Pa
zartesi Birleşimine bırakıldı. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven'in seçim tu
tanağı hakkındaki Tutanakları inceleme Komis-

2. — HAVALE E! 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'-

nin, gayrimenkule tecavüzün define dair olan 
2311 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi (2/54) (İçişleri 
ve Adalet Komisyonlarına); 

2. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol ve 4 
arkadaşının, madenlerden yapılacak ihracatta 
ödenmekte olan nispî resimlerin Gelir ve Kurum
lar vergilerinden mahsubu hakkında Kanun tek
lifi (2/55) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Raporlar 
3. — Danıştayda açık bulunan altı üyelik 

için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkere-

1. — Erzurum Milletvekili U%za Topçuoğlu 
ik Mardin Milletvekili Rıza Erten*e tein verü-

yonu raporu ve seçim tutanağı, kabul olundu. 
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiy

le buna bağlı protokollerin onanması hakkındaki 
5450 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi, bitirildi. 

24 . X I . 1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili istanbul Milletvekili 

F. Apaydın F. Tekü 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. Önal 

LEN KAĞITLAR 

si ve Adalet ve içişleri Komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/72) (Gündeme). 

4. — Trabzon Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığı tezkeresi ve Tutanakları inceleme Komisyo
nu raporu (3/38) (Gündeme); 

5. — Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Sa
lih Esad Alperen, Mahmut Goloğlu ve Süleyman 
Fehmi Kâlaycıoğlu 'nun seçim tutanakları hak
kında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 
(5/17) (Gündeme); 

6. — Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tah
sin Coşkan'm seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporu (5/22) (Gün
deme). 

mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/112) 

\>G<i 

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

BAŞKAN : Başkanvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekü (İstanbul) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başknlık Div-
nının 21 . XI . 1950 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Kora i tan 

Erzurum Milletvekili Rıza Topçuoğlu, 17 gün 
mazeretine binaen, 14 . XI . 1950 tarihinden iti
baren. 

Mardin Milletvekili Rıza Erten, 1,5 ay ma
zeretine binaen, 20 . XI . 1950 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — izinleri oya koyacağım: 
Erzurum Milletvekili Rıza Topçuoğlu, 17 gün 

mazeretine binaen, 14 . XI . 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Mardin Milletvekili Rıza Erten, 1,5 ay ma
zeretine binaen, 20 . XI . 1950 tarihinden itiba
ren. 

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

2.— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'in, 
Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin komis
yonda ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
(4/76) 

T. B. M. M. Başkanlığı. Yüksek Makamına 
7 . XI . 1950 günü mütaaddit arkadaşları

mın imzalariyle komünizme karşı Türk Ceza 
Kanununun 141 nci ve 142 nci maddelerinin ta
dilini istemiştik. Ordumuzun bir cüzü hür mil
letler cephesinde komünizm denilen hürriyet 
ve insaniyet düşmanı âfetle çarpışırken; bu 
takriri imzaladığımız, anda şehit verirken; 
Türk ismi taşıyan vatan hainlerinin kominform 
teşkilâtının bugünkü kifayetsiz takip, imkânsız 
denilebilecek ceza usuller; noksan ceza müeyyi
delerinden istifade ederek fütursuz vatanın si
nesinde çalıştıkları ve bu anda mesul makamla^ 
rın tahkikatiyle meşgul oldukları son hâdisat 
meydana dökmektedir. Türkiye'de cereyan 
eden her hangi bir hâdisenin üç saat sonra 
(yukarı) tâbir ettikleri yabancı merkezlerin 
radyo neşriyatına aksetmesi, memleket bakası-

1.1950 O : 1 
j nı tehdit eden teşkilâtın vüsatinin Dir ölçüsü 

olduğunu düşünerek ve ordumuzun verdiği mu
kaddes şehitlerimizin ruhlariyle tezat teşkil 
eden mezkûr hâdisat teklifimizin müstaceliyetle 
komisyon gündemine alınması zaruretini ispat 
etmektedir. 

Neticesi gelmiyen sert beyanatlar; müzek
kereler, encümenlerde geç kalan kanun teklif
leri yabancı emperyalist emellere alet olanları 
daha ziyade cüretlendirdiği nazarı dikkate alı
narak teklifimizin komisyonda müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve rica ediyoruz. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

ADALET BAKANI IIALÎL ÖZ YÖRÜK .(İz
mir) — Teklif hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN -^ Buyurun. 
ADALET BAKANI HALİL ÖZ YÖRÜK (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar, teklif sahibi 
Şevket Mocan arkadaşımızın da bildiği üzere 
kendilerinin, Ceza Kanununun 141 nci maddesi
nin değiştirilmesine taallûk eden teklifine mu
vazi olarak Hükümetçe, gerek bu madde ve ge
rekse diğer 18 maddesi üzerinde yapılan deği
şiklikleri ihtiva eden tasarı Bakanlar Kurulun
dadır ve ilk toplantıda görüşülüp Büyük Mec
lise sunulacaktır. Binaenaleyh o teklif gelmeden 
evvel bu teklifin müzakere edilmesi, birçok te
şevvüşlere sebebiyet vereceği için iki tasarının 
birlikte komisyonda ivedilikle konuşulması hu
susunda karar ittihaz buyurmanızı istirham 
ederim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Usulen teklif aleyhinde söz al
dıkları için söz verdik. Teklif lehinde konuş
mak istiyen arkadaş versa ona da söz verece
ğim. O halde teklifi oyunuza arzediyorum. Şev
ket Mocan arkadaşımın teklifinin komisyonda 
ivedilikle görüşülmesini... (Hükümetin teklifiy
le beraber sesleri) 

Şevket Mocan arkadaşımızın teklifini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

I 3. —• Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'-
I nin, gayrimenkule tecavüzün define dair olan 

2311 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifinin ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi. 

[ BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasındaki bir 
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teklifin gene ivedilikle komisyonda müzakere
sini istiyen bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yüksek 
Başkanlığına 

Gayrimenkule tecavüzün define dair 2311 nu
maralı Kanunun ikinci maddesinin tadiline da
ir Kanun teklifi ve gerekçesi tercihan ve müs-
tacelen kabulü hususu Heyeti Umumiyenin tas
vibine arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa ili
şik olarak saygı ile takdim olunur. 

22 Kasım 1950 
Ankara Milletvekili 

Salâhattin Benli 

BAŞKAN —• Salâhattin Benli arkadaşımızın 
teklifinin komisyonda ivedilikle müzakeresini 
kabul edenler.. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Sö,z istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Aleyhte, vaziyeti tenvir için arzedeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; Tüzüğümüzde, bir tasarının ivedilik
le komisyonda görüşülmesi diye bir şekil yok
tur, ve bunun reye konması hatalıdır. İvedilik 
demek, bir tasarının iki defa müzakere edilme
mesi demektir. Bu da ancak tasarı Yüksek Mec
lisin huzuruna geldiği zaman bahis mevzuu ola-
"bilir. Rica ederim, böyle bir yola gitmiyelim 
ve nizamnameye muhalif hareket etmiyelim. 
Bunun reye konması ela doğru değildir. Ancak 
işin mahiyetine göre komisyon başkanı bunu 
nazarı itibara alır ve müzakerelerini süratle in
taç eder. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Tüzükte 
buna dair hüküm mevcuttur. Şimdi 70 nci mad
deyi okutuyorum: 

Bir kanun tasarısı veya teklifi hakkında ya 
sunulurken, yahut birinci görüşülmesinden önce 
Hükümet, teklif sahibi veya ilgili komisyon 
ivedilik kararı, istiyebilir. 

Bir taşarı veya teklifin yalnız bir defa gö
rüşülmesiyle yetinilmek için, Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça, ivedilik ka
rarı verilemez. 

(Bu hüküm komisyon müzakerelerine ait de
lildir sesleri) 
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FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, müsaade buyurun, bunu tavzih ede
yim. 

BAŞKAN — Komisyona ait olan hükmü de 
okuyorum. 

Otuz üçüncü madde — İvediliği Kamutayda 
kararlaştırılmış olanlardan başka işlerin görü
şülmesine ancak kırk sekiz saat sonra başla
nır. 

Kamutayda görüşülen bir kanunun Komisyo
na geri verilmiş bir yahut daha çok maddesi
nin görüşülmesi bu hükmü dışındadır. 

Verilen kâğıtlar, komisyon üyelerinden 
beşi isterse, yahut Başkan uygun bulursa, ko
misyonca bastırılır. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Buna ait mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERÎRUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, maksat karışıklığa meydan verme
mektir. Bu tasarı Meclise geldiği zaman veya
hut Milletvekillerinden biri tarafından bir tek
lifi kanuni yaptığı zaman, bunun ivedilikle 
görüşülmesini talep edebilir. Bu talebin mâna
sı komisyondaki görüşmeye matuf değildir, he
yeti Umumiyeye geldiğinde bir kere müzakere 
edilmesi gayesine müteveccihtir. Binaenaleyh, 
bunları birbirine karıştırmamak lâzımdır. Ko
misyona taallûk eden nokta şudur; Komisyon da 
ledelhace ivedilik talep edebilir, salâhiyeti da
hilindedir. Fakat ivedilik keyfiyeti Yüksek 
Meclisin Umumi Heyetinde mevzuubahis olan 
bir, keyfiyettir. Binaenaleyh, yanlış bir yola 
gitmiyelim. 

Sonra, tasarılar komisyonlarda iki ay kaldı
ğı takdirde, bunun heyeti umumiyesinin müza
keresini milletvekili talep edebilir. Maruzatım, 
tamamiyle tüzük ahkâmının mahfuziyetini temi
ne matuftur. 

BAŞKAN — Feridun Fikri arkadaşımız mü
talâalarını bildirdi. Bendeniz de içtüzük hüküm
lerini arzettim. Arkadaşımız talebini sunarken 
bir esasa istinat ederek sunabilir. 33 ncü mad
de , Yüksek Heyetinizin kararına lâyık olan bir 
maddedir. İvedilik kabul olunmazsa 48 saat son
ra konuşmak üzere hükümler biribirine tama
miyle mutabıktır. Arkadaşımızın teklifini oyla
rınıza arzediyorum. Teklifi ivedilikle konuşmak 
üzere kabul edenler... 
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HÂMÎT ŞEVKET İNCE (Ankara) — Teklif I kemesince altı aydan iki seneye kadar hapis ve 

ne imiş?. Bir defa okunsun. elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza-
BAŞKAN —• Okutalım efendim. Arkadaşı- sına mahkûm edilir. 

mızm teklifini okutuyorum : ı Tekerrürü halinde ceza bir misli artırılır. 

Gayrimenkule tecavüzün define dair 2311 numa
ralı Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 

Kanun teklifi 

Birinci madde — 24 . X I . 1933 tarih ve 2311 
numaralı gayrimenkule tecavüzün define dair 
Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde tâdil 
edilmiştir. 

Tecavüzü defedilen kimse mahkeme kara-
riyle kendisine teslim edilmeksizin o gayrimen
kule tekrar tecavüz ederse birinci maddeye gö
re tecavüzü defedilmekle beraber, Asliye mah-

1. — Samsun Milletvekili Muhittin Özkefe-
li'nin, Hariciye Köşkü hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna, Ihşişleri Bakanı Fuad Köprülü'-
nün sözlü cevabı (6/78) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

6 . VII . 1950 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Hükümetten sözlü ola
rak tavzihini saygıyla rica ederim. 

1. Saraçoğlu, misafirini eenebiyeye tahsis 
edilen köşkte selefine imtisalen Hariciye Vekili 
olarak oturmakta iken Başvekil oldu. Fakat bu 
köşkü tahliyeden imtina ederek oturmakta ısrar 
etti. Ve Hariciye Vekili iken köşk için yapılan 
bütün masrafları da aynen ipka etti. 

2. Saraçoğlu'nun hariciyeci haleflerinden 
Hasan Saka yukarda mevzuubahis köşke yerleş
mediği için kendi mülkü -olan evinde oturdu 
ve aynen Devlet Bütçesinden misafirini ecnebiye 
köşküne yapılan masrafları aldı. Bu suretle 
masraf ikileşti. Hem Başvekil alıyordu ve hem 
de kendisi almaya başladı. 

3. Bu suretle ikileşen masraflardan bir de 
Sayın Saka kendi zatî mülkü ve ikametgâhı 
olan evinin bu işlere tamamen elverişli bir ha
le ifrağı için tadil, tamir ve telvinini Devlet 
Bütçesinden yaptırmıştır. 

Altmış, yetmiş bin liraya baliğ olan bu pa-

Ikinci madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Üçüncü madde — Bu Kanun hükümlerinin 
icrasına Adliye ve İçişleri Bakanları memur
dur. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesinde, ko
misyonda ivedilikle görüşülmesi teklifi mev
cuttur. Bu itibarla yüksek oyunuza arzediyo-
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Sözlü soruya geçiyorum. 

ranın emvali miriyeden olmadığı halde bir hu
susi ikametgâha sarfedilmiş olmasını hangi ka
nuna tevfikan yapmışlardır. 

Eğer kanunsuz ve mesnetsiz yapıldığı vâki 
ise zâmini kimdir"? 

Samsun Milletvekili 
Muhittin özkefeli 

BAŞKAN — Takrir sahibi Muhittin Özkefe
li burada mı? (Burada sesleri). 

Söz Dışişleri Bakanmındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, bu suali alâkadar daire
lere verdik, yaptığımız tahkikat neticesinde, Var-
aığımız neticeler şunlardır. 

1. Saraçoğlu Başbakan sıfatiyle yabancı 
konuklar köşkünde oturduğu müddetçe burası 
için Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden elektrik, 
havagazi ve su masraflarından başka bir sarfiyat 
yapılmamıştır. 

2. Hasan Saka'nın Dışişleri Bakanlığı za
manında köşk için birinci maddede arzolunan 
masraflardan başka bir masraf yapılmış değildir. 

3. Hasan Saka'nın Dışişleri Bakanı sıfa-
tiyle kendi evinde ikamet ettiği müddetçe bu ev
de kordiplomatiğe verilen ziyafetler vesilesiyle 
gereken masraflar yapılmıştır. Ancak bunlar 
meyammda evin, tadil, tamir ve telvinine muta-
allik masraflar için Bakanlık Bütçesinden bir. 
gûna ödenek tahsis edilmemiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Bunlar, bu, hususi emlâkten olduğu için, ' 

hususi emlâke, onların tamirine tabiatiyle Ma
liye Bütçesinden para sarfedilemez tarzında 
cevap verilmiştir: Yalnız hariciye köşkünün ta
miratı yapılmış fakat onun dışında ayrıca Ha
san Saka'mn evinin tamirine para mrîedildiği 
kuyudatta mevcut değildir. 

(Mestureden bir şey var mı sesleri) 
Mesture mestur olduğu için (Gülüşmeler) 

ve bendeniz de evvelüahir bu hesapları tabia
tiyle bilemediğim için, esasen isminden de belli
dir, bunun kaydı kuyudu da galiba pek yoktur, 
bildiğim şey böyle bir şeyin olmadığıdır, onun 
için bu hususta malûmat vermek elimde değil
dir. Yalnız Maliye ve Hariciye vekâletlerinin 
muhasebe kayıtlarından çıkan netice bundan 
ibarettir. 

ABlDtN POTUOĞLU (Eskişehir) — Köş
kün tamirine ne kadar masraf gitmiştir! 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Gayrimestur olduğu için, Mali
yenin Muamelât Umum Müdürlüğünce, köşkün 
tamirine ait verilen rakamları okuyayım. 

Maliye Bakanlığı Muamelât Müdürlüğü ya-
zısıyladır. Okuyorum: 

Hariciye köşkü hakkında Samsun Milletve
kili Muhittin özkefeli tarafından Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilen ve gerekli malû
matın verilmesi için Bakanlığımıza havale ve 
tevdi buyurulan sözlü soru önergesi incelendi. 

Önergenin 1 ve 2 nci maddeleri Dışişleri Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. 

önergenin üçüncü maddesinde Dışişleri Ba
kanı bulunduğu sırada Hasan Saka'mn kendi 
evinin Devlet Bütçesinden verilen para ile ta
dil, tamir ve telvin edildiği ve bu maksatla alt
mış, yetmiş bin liranın sarfedildiği belirtilmek
tedir. 

Bütçeye konulan onarma ödeneği münhası
ran mülkiyeti Devlete ait binaların tamir işle 
rine sarfedilmektedir. 

Çankaya'daki Ecnebi Misafirle]- Köşküne 
muhtelif seneler bütçelerinden yapılan tamira
ta ait masraf listesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bunların dışında başka bir binaya Maliye Büt
çesinden her hangi bir masraf yapıldığına dair 
kayıt ve bilgi mevcut bulunmamaktadır. 

İlâh... 
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Kayıtlar şunlardır: 

Senesi 

1942 
1944 
1945 
1946 
1947 
1950 

Masraf 
Lira K. 

5 159 63 
748 00 
354 60 

47 313 35 
102 406 60 

6 542 85 
(0, 0, sesleri) 

Yekûn budur. 
Binaenaleyh arkadaşımın sualine karşı res

mî kuyudata istinaden verebileceğim malûmat 
bundan ibarettir. Bunun dışında bir şey bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Muhittin özkefeli. 
MUHtTTlN ÖZKEFELİ (Samsun) — Muh

terem arkadaşlarım, Hükümet adına saym Dış
işleri Bakanının izahatını hiç de tatminkâr bul
madım. Evvelâ cesaretle bunu iddia ederek hu
zurunuza çıkıyorum. Teferruatından bahsettiği 
maddeleri arkaya bırakıyorum. Ben de tefer
ruat olarak onları cevaplandıracağım. Fakat 
işin aslından başlıyacağım müsaadenizle: 

Muhterem arkadaşlar, bugün bir soru vesi
lesiyle huzurunuza çıkarken bir vatandaş, bir 
Milletvekili olarak duyduğum ıstırap, hiç de 
mübalâğa yapmadan söyliyebilirim ki çoktur. 

Bir Milletvekiline ıstırap verecek ehemmiyet 
arzeden sebep nedir? Evet bunun bu millet kür
süsünden belirtilmesi icabeder ve lâzımdır da. 

Takririm okundu izah edeyim: 
Burada, yani Ankara'da bir misafirini ecne

biye köşkü, Dışişleri Bakanlarının da ikameti
ne tahsis edilen bir hariciye köşkü var. İşte bu 
köşkte Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı iken 
oturuyor. Ve bütün masrafları da Devlet Bütçe
sinden ödeniyor. 

Gün geliyor Şükrü Saraçoğlu Başbakan olu
yor, ve Hasan Saka da Dışişleri Bakanı oluyor. 
Bu takdirde bu yere saym Saka'mn yerleşmesi 
lâzımgeliyor. Fakat bir çatışma oluyor. Sara
çoğlu diyor ki ben buradan çıkmam ve çıka
mam.. 

Hasan Saka da diyor ki iyi ama ben şimdi 
Dışişleri Bakanı olarak misafirlerimi nereden 
ve nasıl ağırlıyacağım. O halde masrafını Hü
kümet versin benim evimi zati mülküm olan 
ikametgâhımı tadil edeyim, tevsi edeyim, telvin 
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edeyim, hülâsa bütün konforu ile lâzım işleri 
hariciye köşküne ve bana yakışır ve elverişli bir 
şekilde itmam edeyim. Bu formül iyi demişler 
ve derhal lüzumlu tahsisatı vererek bu işi bu 
şekilde halletmişler. Tabiî Saraç'da memnun, 
Saka'da memnun. Ama millet ve Devlet kese
sinden iki köşk masrafını kabullenmiş- oluyor. 
O başka ve öylece devamı saltanatları müdde-
tince de bu masraflar yüz kızartıcı bir şekilde 
verilmiş oluyor. 

İyi ama bu kadarından ne çıkar? Ne çıkmış 
ise hesap edelim. 

1. Bir Hariciye Köşkü masrafı yerine iki 
hariciye köşkü masrafı çıkıyor. 

2. Saraçoğlu Başbakan olunca bu yapılan 
masrafları kendi tarafından yapmasa lâzımken 
Devlete yaptırıyor. 

3. Hasan Saka, kendi ikametgâhını millet 
parasından büyütüyor, genişletiyor, tezyin edi
yor, telvin ediyor. Bilfarz aslî kıymeti evvelce 
50 bin ve 100 bin ise bu defa 100 bin veya 200 
bin lira kıymetinde oluyor ve kıymeti artıyor. 
Tapusu da bittabi kendi namınadır. 

Şimdi de bilmem kaç bin liraya Pakistan 
sefaretine icara vermektedir ve hiç şüphesiz 
bu aldığı icardan da insaf edip de bir kuru
şunu Devlete sizin bütçenizden yaptırdık bir 
şükran nişanesi diye vermiş değildir. 

alabilir. Ben sadece kendi soru mevzuumun için
de kalarak yürüyeceğim. 

Evet, bir zaman sonra başka bir âlemin hay 
huyu içine girmişler ve girilmiştir demiştim. 
Hem sanki bu hnakikati bugün sadece ben mi 
soyuyorum? Bunu ve bu hakikati Türk milleti 
büyük hem pek çok büyük kahir bir ekseriyet
le 14 Mayısta söylemedi mi? Yani verdiği reyler
le belirtmedi mi? 

Bütün bunlar yani eski iktidarın çöküntü 
sebepleri topyekûn belli iken bu yekûnun 
içinde bir de ricali âliyenin millet iradesin
den mütevellit mesul durumları dışında şahsi 
gayret ve açık gözlülüklerinden mütevellit 
iğrenç veren utandırıcı hallerinin mevcudiye
ti hakikaten ve cidden yürekler acısıdır. 

Arkadaşlar bu bal gibi, hayır zehir gibi sui
istimal değil mi?. Bu bir zimmet değil mi?. Bu, 
bir emniyeti suiistimal değil mi?. Bu, bir mil
let ve Devlet bütçesini (örneğine) göre diledik
leri gibi maksatlar dışında kendi ihtiras ve 
menfaatlerine kullanmak değil midir?. Ve bun
ları millet huzurunda sormak farzı ayın değil 
midir?. 

Halk Partisi Şefi, Erkânı Kurultayda, Mil
let Meclisinde, dışarıda, gazetelerde (yapılan fe
nalıklar ve suiistimaller varsa) partinin ne gü
nahı var, onların mesuliyetleri şahıslara ait-

Ayrıca şunu da arzedeyim ki: Bu Hariciye ^ W ' ı r u v u r u y ° r a r -
iyi ama bu şahısları bu mevkilere çıkarıpta Köşkü hikâyesine Numan Menemenncnioğlu 'nu 

da ilâve edeceğiz. Bu sebepten onun da Hariciye 
Vekili olduğu zaman hariçte bütün masrafla
rı verilmiştir. 

Çok muhtereîm arkadaşlar; Osmanlı İmpara
torluğunun son yıllarının mütefessin' var
lığını bu millet Birinci Ciha Harbinin hak
sız ve açı mağlubiyetinden sonra katî bir ayak
lanma ve şahlanma ile tasfiye ederek ve bunun 
adına Cidali Millî derken ve bunu büyük Ata'-
nm rehberliğiyle başardıktan sonra bu mübarek 
vatanda yepyeni ve kuvayi milliye ruhiyle bir 
vatan kurulmuş ve bu vatanda da aynı ruhla 
bir çalışma yoluna girilmişti. Ne yazık ki; bu 
ruh bir zaman sonra mevsimsiz, güneş altında 
kalmış karlar gibi erimiş, başka bir âlemin hay 
huyu içine girilmiştir. t 

Burada bunların teferruatını ve çeşidini say
maya ve bir de tezgâhtar gibi sıralamaya lüzum 
yok ve sorumun da dışına çıkmak gibi bir hal 

bu suiistimalleri yapmaya imkân veren Mm?. 
Partinin tutumiyle bu zevat iş başına gelmemiş 
midir?. Yoksa bu işleri melekler mi yapıyor, du
varlar mı yapıyor?. Onu da yine biz cevaplandı
ralım. Ne duvarlar, ne melekler şahsiyeti mâne-
viyelerinin kudretini ellerinde tutan şeytanlar. 
Ama bilinen ve görülen iki ayaklı şeytanlar. 
(Bunlara ne lüzum var sesleri). 

NAZLI TLABAR (istanbul — Demogojiye 
lüzum yok. 

MUHİTTİN KEFELİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun bunların içinde size yanyacak se
bepler var. Onlara geliyorum. 

Saym arkadaşlarım, müsaade ederseniz 14 
Mayıstan evvelki zamana ait yemin ile, 14 Mayıs 
seçimlerinden sonraki yemini kısaca mukayese 
edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim lütfen mevzu dâhilin
de konuşunuz. 
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MIJHtTTİN ÖZKBFBLl (Devamla) —'Ar

kadaşlar, söylediklerimde hilafı hakikat birşey 
yoktur. Bunların hesaplarını tutan - ki kendi
lerinin Başbakanlığı zamanında Sadi Kavur ta
rafından tutulmuştur - zat sağdır: Arkadaşlar, 
dahası var. Hariciye Köşkü diye kendi evlerine 
60 - 70 bin liralık bir tamirat yapıldıktan başka 
evin bahçesi için de senede 12 000 lira para sar-
fedilmiştir. 

Arkadaşlar, dahasma gidiyorum. Çöp tene
kesinden radyosuna kadar ne lazımsa hepsi ora
dan sarf edilmiştir. Dahası var arkadaşlar; bir 
arkadaşım geçenlerde bir soru münasebetiyle bu
rada belirtti, Tekel'in bir reklâm tahsisatı var
dır. ve bu fasıldan reklâm için sigara ikram 
eder. tşte bu sigaralar da yığın yığın buraya gel
miştir. 

İmza tahtmde mektup elimdedir, teferruatı
na kadar. Şimdi bütün bunlar yalan, bütün 
bunlar iftira ise, bütün bunlar bir vatandaşı 
kötülemekse ne şahsımı ve ne de oaşkasını bu 
şekilde bir belâ olmaktan tenzih ederim. (Mek
tubu okuyun sesleri) Efendim, müsaade buyu
run, kaydı resmiye tesadüf edilmiştir deniyor. 
Usul olsaydı.. Veyahut arzu ederseniz sayın 
Saka'dan rica edelim, şu kürsü millette, millet
vekili olarak yaptığı yemin gibi, Meelise, size 
derse ki ben bunları yapmadım, o zaman sözü
mü geri alırım. Ama aksini ispat etmek de be
nim yine hakkım. (Alkışlar) (Mektubu okuyun 
sesleri) Mektubu icabederse yerine veririm. 
Fazla izahatla sizleri yormıyacağım. 

Tekrar ediyorum : Eğer Hükümet böyle bir 
cevap vermeseydi, «kaydı resmî bulunamamış 
tır»'demeseydi, bunları söylemiyecektim. Fa
kat, yoktur deyince, bu taraftan bir alkış kop
tu. isterim ki herkesin alnı açık olsun, hüraıer.. 
le elini sıkalım. (Alkışlar) 

B : 10 24 . i: 
MUHİTTİN ÖZKEFELt (Devamla) — Bu 

zevat düne kadar esasen tapu, nüfus, maliye ve
saire memurları gibi onbeş senelik, yirmi beş se
nelik sözde milletvekilleri idiler. Bu kürsüden her 
devreden yemin ettiler. Ama çoğu bu millete 
sadakatle iş görtmelk için değil, kendilerine bir 
arpalık temini için 

Ama biz de on dört Mayısa kadar seçim böl
gelerinde ve on dört Mayıstan sonra Ibu millet 
kürsüsünden yine kanun yolu ile milletin haki
kî mümessilleri olaralk yemin eıttik ve işte o ye
mine sadakatle Ibu işleri burada ortaya koyuyor 
ve konuşuyoruz. Farkımız burada... 

Sayın arkadaşlar; bu millet çok şeyler bile 
bilir. Tarihinde bâzı esef edilecek hâdiseleri gö
rebilir ve bilebilir. İstiklâl Savaşından sonra 
bir bakan, bir başbakan, bir milletvekili olarak 
bu kadar çirkin ve ikrah veren küçüklükleri ve dü
şüklükleri bilmek istemezdi, amma bnları irtikâp 
edenlerden birisi olan Hasan Saka 14 Mayıs Mil
letvekili seçiminden sonra 22 Mayısta burada her 
birerleriniz bu kürsüde yemin ederken yanında
kilere ne buyurmuş bil iyonunsunuz? Evet dik
kate lâyık . . . 

(Sağdan, soldan gürültüler, mevzua gel 
sesleri). 

BAŞKAN — Şahıstan bahsetmeyiniz. 
MUHİTTİN ÖZKEFELt (Devamla) — R ^ , 

radaki mevzu şahsiyata ait değildir. Şahıstan 
bahsetmiyorum. 

Arkadaşlar; kusurları şahıslar yapar. Bina
enaleyh biz bunları millet kürsüsünde, milletin 
hakikî mümessilleri önünde konuşamazsak ne
rede konuşaıoağız. 

Nükûl edenlerden patlıyanlarmı görmedim 
buyurmuş. Amma hakkı var hiç bir tarafı gör
mek lüzumunu duymıyan Saka paslı tenekeleri
nin bir gün delinip muhteviyatı olan hicap kir
lerinin millet huzurunda dökülmeye başlıyaıca-
ğını aklından geçirmemişti. 

(Sağdan, soru ile alâkası yok sesleri). I 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Arkadaş hak
kında ya nizamname ahkâmını tatbik edin, ya- I 
hut soru konusu içinde kalsınlar. 

BAŞKAN —• Soru hakkında konuşmaya de
vam edecekseniz buyurun, devam edin. Aksi tak
dirde sözünüzü kesmeye mecbur olacağım. | 

HASAN SAKA (Trabzon) — Sayın arka
daşlar, bu soru dolayısiyle sayın Dışişleri Baka
nı ile soru sahibi arasında cereyan eden izah ve 
istizah arasında bendenizin mütalâasının .tü
zük ahkâmı ile alâkalı tarafı yoktur. . Yalnız 
meselede bana da taallûk eden bir taraf oldu
ğundan, yine tüzük ahkâmı mucibince bana söz 
verdiğinden dolayı Başkana teşekkür ederim. 

Arkadaşlar vakıa şudur: 
Bendeniz 1944 senesi Eylül ortasında Dlşiş-
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1 ori Bakanlığını deruhdeye davet edildiğim za- i 
mandan itibaren ikisi Saraçoğlu olmak üzere, j 
İV; Hükümet zamanında Dışişleri Bakanlığı va
zifesini gördüm ve tam üç sene sürdü. Bu müd
det zarfında kendi evimde oturmak zarureti, 
durumun icabı olarak hâsıl oldu. (Soldan «ne
den» sesleri) îzah ediyorum, nıüsaad" buyurun. 

Bundan dolayı arzedeyim ki, kendi evimin 
şahsan mutasarrıfı ben değilim. Bir aile evidir, 
bir yuvadır. Burada bir ikilik görülüyorsa bu, 
benim samanımda ihdas edilmiş değildir. 

Yukarda hariciye köşkü mevcut olduğu hal
de müsafirini ecnebiye için benim evimden ev
vel dahi yine bir konak tutulmuş ve onda !)-••-
let hizmeti ifa edilmiştir. Ben; evim kendi ma
lım olduğu için, bunun içinde ifa edilecek âm
me hizmetleri, Devlet hizmetlerinin ait olduğu 
Bakanlık mesuliyetini deruhde etmiş bir zat sı-
f atiyi e başka bir şey talep etmeye hakkım yok
lu ve hic t e talepte bulunmadım. 

Yalnız şurasını arzedeyim, sigara, çiçek, ve
saire gibi saym arkadaşımızın burada bana ta
riz diye ortaya attığı masraflar; kabul buyu
rursunuz kiı bir misafirini ecnebiye köşkü, ha
riciye köşkü, veya âmme hizmeti. Devlet hizmeti 
ve temsil hizmetlerinin yapıldığı bir yerde ale
nen yapılmış masraflardır. Bütün bu masrafla
rın teferruatı hesap kayıtlarında vardır. Tak
dir buyurursunuz ki, hiç değilse senede '/0-30 
zivafet; ve süvare verilirdi, bunların. Devlet ta-
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rafından verildiğini herkes bilir ve bun'ar her
kesin, vâkıf olan arkadaşların gözü önünde ce
reyan etmiştir. Bu masraflar vardır, şüphesiz 
Hasan Saka kendi kesesinden harcamış değil
dir. Divanı Muhasebat kayıtlarına müracaat 
edilecek olursa bu temsil masraflarının hepsi 
Devlet; Bütçesinden harcanmıştır. Bunun hari
cinde bana atfedilmek istenen masrafın aslı ol
madığını size temin ederim. Arkadaşımın ve be
nim için, ne de ailemin evi için her hangi bir 
masraf yapılmamıştır. Size temin ederim ki ar
kadaşlar, bu yapılan masrafları ve teferruatı
na kadar bilirim, ve ne de bu paraya el sürmüş 
adam değilim. Biz Devlete ait bir parayı alıp, 
masrafı, bizzat yanarız dive bir şey yoktur. Bü
tün. bu yapılan masraflar memuru, mahsusu ta
rafından ödenir. («tamir masraf'arı» sesle-i) 
Tamir div ' B-vlei'm bütçesinden lu'r Karığı bir 
para, sarfedilmemiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Der nedense so
ru sahibi arkadaşımız Muhittin Ozkefeli, saiki 
bence meçhul, bana, karşı, içinde bir his taşı
maktadır, bunu sözlerinden anladım. Bu ne 
ise orta yen> koysun, biz de anlıyalım. (Sağdan 
alkışlar) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Hariciye Köşkünde oturmayışmızm sebebi ne
dir9 Anlatınız. 

BABŞKAN - - Milletvekiline sual tevcih edi
lemez. 

1. — Devlet T) emir }< olları ve Limanlan îda
rei Vmumivcsinin Teşkilât re Vazifelerine dair 
olan 1042 sayıl) Kam/ula bu kanunun ek re ta
dillerinde değişiklik y av d masına, re bu kamına 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair (dan 4517 
saydı Kanunun -Ineü maddesinin değiştirilme
si fmkkında Kanun tasarısı ve Vlaştırma ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/8) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeu var 
mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden 
ler... Btııuyenler... Maddelere geçilmesi kahıd 
edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umu
miyetinin teşkilât ve vesaifine dair olan 1042 
sayılı Kamın ;I.Q bu kanunun ek ve tâdillerinde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı 
1 -".kümler eklenmesi hakkındaki Kanunun 4 
nen maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDH Devlet Demiryolları 
ve T/imanları îdarei Dmumiyesirıin teşkilât ve 
vezaifine dair olan 2'A Iviaysı 1927 tarihli ve 
104:2 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadille-
•-•'n.de değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni 
bâzı Imükümler eklenmesi hakkındaki 31 . V . 
!!)44 tarihli ve 4577 saydı Kanunun 4ııcü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1] 41 saydı luısmat/azı tutanağın somındadır. Madde 4. _ Devlet Demi notlar Li-
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manian İşletme Genel Müdürlüğü, istasyanla-
rında ve limanlarında inzibatı temin ile mü
kellef olan polis ve andarmalarla askerî inzibat 
subaylarına ve demiryolu muhafaza "kıtalarmın 
tabur ve bölük komutanlarına ve sefer ulaştır
malarını düzelemek üzere bu Genel Müdürlük
le iş birliği yapmakta olan askerî ulaştırma 
teşkillerine vazife görmek için idare binaları 
müsait bulunduğu takdirde kirasız yer tahsisi
ne mezundur. Bu yerlerin aydınlatma, ısıtma ve 
kullanma suyu giderleri de adı geçen Genel 
Müdürlükçe ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
1er... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
teşkillere tahsis edilmiş olan bürolarda bu ka
nunun meriyet tarihine kadar sarf ve istihlâk 
edilen ısıtma, aydınlatma, su ve telefon ücret
leriyle büroların kira bedeli olarak tahakkuk 
etmiş mebaliğden halen tahsil edilmemiş olan-
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lamı kayıtları terkin edilir. Tahakkuk edecek
lerin bedelleri de aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kafbul edilmiştir. 

İKİNCİ' MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde haikkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyeil
ler... Madde kalbül edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Ettmiyen
ler... Madde kalbül edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde olma

dığı için Birleşimi Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,44 

»&<* 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 41 
r 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin Teşkilât ve 
Vazifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve ta
dillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan 4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları ( 1 / 8 ) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1411, 6 - 4123 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlett Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyetsinin teşkilât ve vazifesine dair alan 1042 
sayılı Kanunla bu kanuna ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı hükümler 
eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 17 . I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• * ' - » . • : - ' i ••:'-.»-• i • ı - < ( - . - , - , • • • • • < - Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine dair olan 1042 
sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapan ve bu kanuna yeni bâzı hükümler 
ekliyen 4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünü. istasyonlarında ve limanlarında inzibatı temin ile mükellef polis ve jandarmalara vre 
demiryol muhafaza kıtalarının tabur ve bölük komutanlarına idare binaları müsait bulunduğu tak
dirde vazife görmeleri için kirasız yer tahsis etmeye mezun kılmış ise de bu yerlerin idare perso
nelince işgal edilen yerlerle birlikte tahakkuk ettirilen tenvir ve teshin masraflarının idare bütçe
sinden ödenmesini sağlıyaeak bir hükmü ihtiva etmediği gibi istasyin ve limanlarda inzibatı temin 
mükellefiyeti bakımından polis ve jandarmalardan farklı durumda bnlunmıyan askerî inzibat .Al
baylıklarını ve sefer ulaştırmalarını düzenlemek üzere bu idare ile iş birliği yapmakta olan askerî 
ulaştırma teşkillerini şümulü içine almadığından sözü gecen maddenin bu hususları da sağlıyaeak 
şekilde değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/8 
Karar No. 2 

20 . VI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin Teşkilât ve Vazifesine dair 
olan 1042 sayılı Kanunla bu kanuna ek ve 
tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunun 17 . XI . 1949 
tarihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunu
lan Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza 16 
VI . 1950 tarihinde havale olunan Kanun tasa
rısı ile gerekçesi komisyonumuzun 19 . VI . 
1950 tarihli toplantısında Ulaştırma Bakanlığı 
ve Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdür
lüğü temsilcileri hazır olduğu halde okunup 
incelendi: 

Kanun tasarmının gerekçesinde de yazılı 
olduğu üzere 4577 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi, Devlet Demiryolları işletme Genel Mü
dürlüğü istinsyonlarında ve limanlarında inziba
tı teminle mükellef olan polis ve jandarmalara 
ve Demiryolu muhafaza kıtalarının tabur ve bö
lük komutanlarına idare binaları müsait olduğu 
takdirde vazife görmeleri için kirasız yer tah
sis etmeye mezun kılınmış ise de, işbu dördüncü 
maddede bu yerlerin idare personelince işgal 
edilen yerlerle birlikte tahakkuk ettirilen ay
dınlatma, ısıtma ve su masraflarının da idare 
tarafından ödenmesi hakkında bir hüküm mev
cut bulunmadığı gibi istasyon ve limanlarda 
inzibatı temin vazifesi bakımından polis 
ve jandarmalardan farklı bir durumda ol-
mıyan askerî inzibat subaylıklarını ve sefer ulaştır
malarını düzenlemek üzere işletme idaresi ile iş 
birliği yapmakta olan askerî ulaştırma teşekkül

lerini de şümulü içine almadığından sözü geçen 
dördüncü maddenin bu hususları da sağlıyacak 
şekilde değiştirilmesi maksadiyle bu kanun tasa
rısının hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu husustaki konuşmalar sonucunda, birinci 
maddenin sonundaki (kirasız yer tahsis etmeye 
ve bu yerlerin aydınlatma, ısıtma, giderlerini 
kendi bütçesinden ödemeye mezundur) ibaresi ye
rine (kirasız yer tahsis eder ve bu yerlerin aydm-
latma, ısıtma ve su giderlerini de öder) denilme
si suretiyle tasarının kabulüne ve geçici madde 
olarak da tasarıya aşağıdaki geçici maddenin ek
lenmesine Komisyonumuzca oy birliği île karar 
verilmiştir. 

Geçici madde : Birinci maddede yazılı teşkil
lere tahsis edilmiş olan bürolarda bu kanunun 
meriyet tarihine kadar sarf ve istihlâk edilen 
ısıtma, aydınlatma, su ve telefon ücretleriyle bü
roların kira bedeli olarak tahakkuk etmiş meba-
liğden halen tahsil edilmemiş olanların kayıtları 
terkin edilir. Tahakkuk edeceklerin bedelleri de 
aranmaz. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Gümüşane Konya 

Gl. R. Gürgen H. ölçmen 
Kâtip 
Amasya Antalya Bolu 

C. Topçu A. Tokuş V. Yöntem 
Çanakkale Çoruh Denizli 

/. Karasioğlu A. R. Sağlar II. Akşit 
Giresun Ordu 

T. İnanç N. Fırat 
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'%.&* Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/8 
Karar No. 6 

ii:^Mm:^ 11 . VH . 1950 
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Yüksek Başkanlığa TSfc" 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadille
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna ye
ni bâzı hükümler eklenmesine dair 4577 sayılı 
Kanunun 4 tıcü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 25 . II . 1949 tarih ve 6/4123 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulmuş ve Seki
zinci Dönemin sona ermesi ile hükümsüz kalmış 
bulunan Kanun tasarısı Hükümetçe Dokuzuncu 
Dönem içinde tekrar görüşülmesi istenildiğin
den Ulaştırma Komisyonu raporiyle birlikle 
Komisyonumuza verilmekle Ulaştırma Bakan
lığı adına Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü yardımcısı ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık
ları yetkili temsilcileri hazır bulundukları hnldo 
incelenip görüşüldü: 

Sözü edilen 4577 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi (Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü istasyonlarında ve li
manlarında inzibatı temin ile mükellef olan po
lis ve jandarmalara, idare binaları müsait ol
duğu takdirde, meccanen yer ve demiryol mu
hafaza kıtalarının tabur ve bölük komutanla
rına vazife görmeleri için yine idare binaları 
müsait olduğu takdirde kirasız oda tahsisine) 
mezuniyet vermektedir. 

Ancak bu hükümde, tahsis edilen mahalle
rin tahakkuk ettirilen aydınlatma ve ısıtma 
giderlerinin hangi idare tarafından ödenece
ğine dair bir kayıt bulunmadığı gibi yine istas
yon ve limanlarda inzibat vazifesini gören as
kerî inzibat subaylariyle sefer ulaştırmala
rını düzenlemek üzere bu idare ile iş birliği ya
pan askerî ulaştırma teşekkülleri bu maddenin 
şümulü dışında kaldığından, yukarda sözü edi
len giderlerin kimin tarafından ödeneceğini be
lirtmek ve inzibat subaylariyle askerî ulaştırma 
teşkillerinin de binaların müsaadesi nispetinde 

bu yerlerden kirasız olarak faydalanmalarını 
sağlamak maksadiyle maddenin yeniden tanzimi 
Hükümetçe lüzumlu görülmüş ve tasarının bu 
maksatları temin için hazırlandığı alman izah
lardan ve yapılan açıklamalardan anlaşılmış ve 
tasarı Komisyonumuzca da esas itibariyle kabu
le değer görülerek tasarının görüşülmesinde 
Ulaştırma Komisyonunun metni esas tutulmuş
tur. 

Ulaştırma Komisyonu, tasarının birinci mad
desine su giderlerini ilâve etmiş ve bina tahsisi 
hususunu kesin ve âmir bir hüküm ile ifadeyi 
uygun görmüş ve şimdiye kadar tahakkuk 
eden giderlerin terkini için de tasarıya bir geçi
ci madde eklenmiştir. 
Komisyonumuzda yapılan tartışmalarda birin
ci madde üzerinde başlıca şu noktalar üzerinde 
durulmuştur: 

Bütçe Prensiplerine sadık kalınarak her dai
renin, kendi hizmetleri için yapmak mecburiye
tinde bulunduğu 'giderlerin kendi bütçelerine 
konulması gerektiği bir kısım üyeler tarafından 
ileri sürülmüştür. Gerçi, polis ve jandarmanın 
bu yerlerde yaptığı hizmetin aynı zamanda Dev
let Demiryollarının emniyetini de sağlamakta 
olduğu ve bir iş tedahülü bulunması hasebiyle 
hizmetlerin tefrikine ve buna göre ödeneklerin 
tanzimine imkân olmadığı ifade edilmiş ise de 
askerî inzibatın ve ulaştırma teşekküllerinin 
'buralarda bulunmaları tamamiyle kendilerini il
gilendiren işlerden mütevellit olduğu ve bu se
beple işgal ettikleri yerlerin kira ve diğer gider
lerinin kendi bütçelerinden ödenmesi lâzımgel-
diği yolunda bâzı mütalâalar da serdedilmiştir. 
Komisyonumuzca, bütün bu düşünceler etraf
lıca incelenerek, polis ve jandarma ile askerî 

inzibat ve ulaştırma teşekküllerinin buralarda 
bulunmaları, kendilerine ait işleri görmekle be
raber bir taraftan da Devlet Demiryolları İda
resiyle iş birliği yaparak gerek emniyet ve in
zibat noktasından ve gerekse ulaştırma işleri-
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nin düzenlenmesi bakımından birer yardımcı ol
dukları ve bu görevlerinin böylece ifasına de
vamda bir zaruret olduğu kanaat ve neticesine 
varılmıştır. 

Komisyonumuz, bu hizmetler için ne miktar 
bir ödeneğe ihtiyaç bulunduğu noktasında da 
durmuş ve alınan malûmata göre, kira, aydın
latma, ısıtma ve su giderleri olarak yılda 
(81 000) liralık bir ödeneğe ihtiyaç olduğu an
laşılmıştır. Devlet Demiryolları Bütçesinde mü
him bir yer tutmıyacak olan bu giderin aynı 
bütçeden ödenmesine deva edilmesi Komisyonu
muz ekseriyetince uygun görülmüştür . 

Komisyonumuz, Ulaştırma Komisyonunun 
yer tahsisinde ihtiyar ettiği mutlak ve âmir ifa
deyi uygn görmemiştir. Bu ifadeye göre, bu yer
lerde bir mahallin boş olması halinde, vâki ta
lebe behemehal o mahallin tahsisi gerekecek ve 
bu hal belki de idarenin diğer bir ihtiyacını taz
yik eder vaziyetler ihdas edebilecektir. Onun 
için, Hükümet teklifinde olduğu gibi idarenin 
yer tahsisine mezun kılınmasını ve bu suretle 
kendisine »ihtiyaçlarını tazyik etmiyeeek bir 
takdir hakkı tanınmasını Komisyonumuz uygun 
görmüş ve bu maksatla maddeyi değiştirmiştir. 
Ulaştırma Komisyonunun ilâve ettiği su gider
lerini de Komisyonumuz uygun bulmuş ise de 
bu suyun para ile satın alman içme suyu olma
yıp kullanma suyu olduğunun belirtilmesini tat
bikatta kolaylık sağlaması bakımından lüzum
lu görmüş ve maddede gerekli değişikliği yap
mıştır. 

Geçmişte bu yerler için tahakkuk ettirilip il

gili dairelerin bütçelerinde ödenek bulunmadı
ğından dolayı tahsil edilemiyen giderlerin, ki 
miktarları bugüne kadar 350 bin lira raddesin-
dedir, terkinleri için tasarıya Ulaştırma Komis
yonunca eklenen geçici madde Komisyonumuz
ca da uygun görülerek ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu esas dairesinde hazırlanan kanun tasa
rısı Kamutayın onayına arzedilm'ek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

//. Şaman 
Edirne 

A. Altmalmaz 
Konya 

M. A. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Tokad 
S. Ataç 

Başkan V. 
Burdur 

F. ÇeMhbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

Manisa 
Ş. Ergin 
Seyhan 

S. Barı 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakale 

E. Kalafat 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Kırklareli 
§. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
// . îmre 
Yozgâd 

//. Tathoğlu 
Askerî ulaştırmayı temine matuf bir hiz

mete masruf giderleri Millî Savunma Bütçe
sinden ödenmesi, Ibütçe tekniği ve bütçe sa
mimiyeti bakımından zaruri olduğundan ka
nunda askerî ulaştırmaya ait bâzı masrafla
rın Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinden ödenmesini istihdaf eden hükme 

muhalifim 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumi
yesinin Teşkilât ve Vezaifine dair olan 1042 
sayılı Kanunla bu kanuna ek ve tadillerinde de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzy, hüküm
ler eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan Idarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine 
dair olan 1042 sayılı Kanunla bu kanuna ek 
ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair 45,77 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü, istasyonlarında ve limanların
da inzibatı temin ile mükellef olan polis ve jan
darmalarla askerî inzibat subaylarına ve Demir-
yol muhafaza kıtalarının tabur ve bölük komu
tanlarına ve sefer ulaştırmalarını düzenlemek 
üzere bu Genel Müdürlükle iş birliği yapmakta 
olan Askerî Ulaştırma teşkillerine vazife görmek 
için idare binaları müsait bulunduğu takdirde ki-
rasız yer tahsis etmeye ve bu yerlerin aydınlat
ma, ısıtma giderlerini kendi bütçesinden ödemeye 
mezundur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmcn 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞl 

Devlet Demiryolları ve Limanları Idarei Umu
miyesinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 
sayılı Kanunla bu kanuna ek ve tâdillerinde de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı hü
kümler eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 
i ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları Idarei Umumiyesinin teşkilât ve vazi
fesine dair olan 1042 sayılı Kanunla bu kanuna 
ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu 
kanuna yeni bâzı hükümler eklenmesine dair 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü, istasyon
larında ve limanlarında inzibatı temin ile mü
kellef olan polis ve jandarmalarla askerî inzi
bat subaylarına ve demiryolu muhafaza kıta
larının tabur ve bölük komutanlarına ve sefer 
ulaştırmalarını düzenlemek üzere bu Genel Mü
dürlükle iş birliği yapmakta olan askerî ulaş
tırma teşkillerine vazife görmek için idare bi
naları müsait bulunduğu takdirde kirasız yer 
tahsis eder ve bu yerlerin aydınlatma, ısıtma, 
ve su giderlerini de öder. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazdı 
teşkillere tahsis edilmiş olan bürolarda bu ka
nunun meriyet tarihine kadar sarf ve istihlâk 
edilen ısıtma, aydınlatma, su ve telefon ücret
leriyle büroların kira bedeli olarak tahakkuk 
etmiş mebaliğden halen tahsil edilmemiş olan
ların kayıtları terkin edilir. Tahakkuk edecek
lerin bedelleri de aranmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRÎŞÎ ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları idarei Ummni-
yesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 saydı 
Kanun ile bu kanunun ek ve tâdillerinde değişik
lik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı hükümler 
eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları idarei Umumiyesinin teşkilât ve vezaifine 
dair olan 23 Mayıs 1927 tarihli ve 1042 sayılı 
Kamınla bu kanunun ek ve tadillerinde deği
şiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı hüküm
ler ekleıımenine dair 31 . V . 1944 tarihli ve 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü, istasyonlarında ve limanla
rında inzibatı temin ile mükellef o1 an polis ve 
jandarmalarla askerî inzibat subaylarına ve de
miryolu muhafaza kıtalarının tabur ve bölük 
komutanlarına ve sefer ulaştırmalarını düzen
lemek üzere bu Oenel Müdürlükle iş birliği yap
makta olan askerî ulaştırma teşkillerine vazife 
görmek için idare binaları müsait bulunduğu 
takdirde kirasız yer tahsisine mezundur. Bu yer
lerin aydınlatma, ısıtma ve kullanma suyu gi
derleri de adı geçen Oenel Müdürlükçe ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Ulaştırma Komisyonu
nun geçici meddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

N. Sadak î. R. Aksal 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T.- Banguoğlu Ş. Adalan 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Vedad Dicleli Dr. K. Bayizit 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Dr. F. §. Bürge Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Reşat §. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

»m<i 
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