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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesi ka
bul olunduktan sonra
Beden Terbiyesi,
Devlet Havayolları,
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlük
leri 1946 yılı Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerde değşiklik yapılması hakkındaki
kanunlarla,
Şekerden alman munzam istihlâk vergisinden
yapılan indirmelerin onanması hakkındaki ka
nun kabul edildi.
Tarım Bakanlığı 1947 yılı bütçenin tümü
üzerinde bir müddet konuşuldu ve
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son ve
rildi.
Başkanvckili
Kâtip
Gümüşane
Tunceli
H. F. Ataç
Necmeddin Sahir Sılan
Kâtip
Rize
Dr. F. Kurtuluş
İkinci Oturum
Tarım Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin tümü
üzerindeki görüşmeye devamedildi ve dinlenilmek
üzere Birleşime ara verildi.
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Üçüncü oturum
Tüm üzerindeki konuşmalar münasebetiyle
Tarım Bakanı, Denizli Milletvekili Res*d Aydın
lı'nın sözlü sorusunu da cevapladıktan sonra;
Tarım Bakanlığı 1947 yılı bütçesi;
Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesi
kabul olundu;
Ulaştırma Bakanlığı;
Devlet Demiryolları ve Limanları;
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlükleri;
Devlet Havayolları;
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlükleri
1947 yılı bütçelerinin tümü üzerindeki görüşül
me yeter görülerek bölüm ve maddelere geçilmesi
kabul edildkten sonra;
Cumartesi günü saat 15 te de görüşmeye de
vam etmek ve saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi.
Başkanvekili
Bingöl
F. F. Düşünsel

Kâtip
Tunceli
Necmeddin Sahir Sılan
Kâtip
Rize
Dr. F. Kurtuluş

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR

Tasanlar
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/106) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına).
2. — Devlet Demiryoları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1944 yılı kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/107) (Sayıştay Komis
yonuna) .
3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
1945 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı
(1/108) (Sayıştay Komisyonuna).

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/109) (Sa
yıştay Komisyonuna).
5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel
Müdürlüğü 1944 yılı kesinhesabı hakkında kanun
tasarısı (1/110) (Sayıştay Komisyonuna).
Teklif
6. — Urfa Milletvekili Vasvi Gerger'in, süresi
içinde nüfus kütüğüne yazdırılmıyan saklı kimse
lerin askerliklerinin affı hakkında kanun teklifi
(2/23) (İçişleri, Adalet ve Millî Savunma Komis
yonlarına).

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 10
BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç
KÂTÎFLEB : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naşit Fırat (Samsun)
*tmm

BAŞKAN — Oturum açılmıştan
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu (1/16)
A - Ulaştırma Bakanlığı bütçesi.
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin
bölümlerini müzakere diyoruz.
B.
Lira
799 Bakan ödeneği
5 320
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1 488 034
800 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
801 Ücretler
315 280
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
17 500
802 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Askerlik
dersi öğretmenleri ücreti 1 20ü
803
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
804 Geceleri vazife gören liman me
15 000
murları ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
38 000
805 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
806 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardım
69 501
lar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
26 700
807 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
43 000
808 îller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
15 122
809 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
810 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
77 125
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B.
Lira
12 250
811 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
812 Taşıt giderleri
11 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
813 Yolluklar
53 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
814 Giyecekler
42 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
815 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yollukları 5 400
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
127 251
816 Liman ve kıyı hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
817 Liman idarelerinin deniz taşıtları
giderleri
35 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
818 Yüksek Denizcilik Okulu gider
leri
356
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
819 Devlet Başkanlığı deniz taşıtları
nın her türlü yaptırma, satmalma
ve işletme giderleriyle sigorta üc
retleri için Devlet Denizyolları ve
Limanları İşletme G. Müdürlü
ğüne
400 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
820 Resim, fen aletleri ve malzeme
leri ve fotoğraf makine ve malze
mesi satınalma ve onarma gider
leri
2 500
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir.
8 025
821 Yayım ve propaganda giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1 500
822 Ziyafet giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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B.
823 Yabancı uzman, tercüman ve memurlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştİT.
824 Onarma işleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
825 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek emeldi keseneği kar
şılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
826 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
827 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi bitmiştir.

28.12.1946
Lira

B.

30 000
3 000

88 527

10

6 700
11
3 000
12

2. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/19)
BAŞKAN — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü
üzerinde dün görüşüldü. Maddelere ve bölüm
lere geçilmesi de kabul edildi. Birinci madde
yi okuyoruz:

13

14

15
DevİĞt Demiryolları ve Limanları İşletme Genel
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı
giderleri için bağlı «A» işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 159 750 000 lira ödenek verilmiştir.

16

17

A - CETVELİ
B.
Lira
1 Ücret ve gündelikler
33 653 598
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Eemekli, dul ve yetim aylıkları
2 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Çeşitli yardımlar
12 975 906
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Tazminat, ödenek ve tâli üc
retler
1 582 000
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 İkramiyeler
120 000
BAŞKAN — Kabul ^edilmiştir.
6 Çeşitli gidenler
888 501
BAŞKAN - Kabul edilmiştir.
7 Posta, telgraf ve telefon ücret

18
19

20

21

22
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O:1
Lira
121 621

ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
783 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İşletme, bakım ve yenileme gi
derleri
73 216 977
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yükleme ve boşaltma ücret ve
giderleri
3 100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları
4 333 150
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı Demiryolları ile olan
münasebetlerden doğan gider
ler
1 062 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Her türlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı
193 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi giderleri
689 143
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Satınalman demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri
9 700 000
BAŞKAN — Kakül edilmiştir.
Kanunları gereğince girişilen
yüklenmeler karşılıkları
12 456 002
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzmanlar ile yabancı
memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri
742 700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Öğretim giderleri
1 673 217
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri, harçları ve
serbest avukat ücretleri
70 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
50 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Mer
kez Bankasına verilecek gâğıt
para amortismanı karşılığı
1 581 683
BAŞKAN — Kabul ediliştir.
Demiryolları Spor Kurumlarına
yardım
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B:â6
B.
2B Demiryollar dergisine yardım
BAŞKAN—EtoLedümiştir.
24 tş yerlerinde çalışma işçi ve
hizmetlilerin iş kazalariyle mes
lek hastalıkları VE analık sigor
talan karşılığı
BAŞKAN — Sabul edilmiştir.

m.l .1946
Lira
5 000

7.50 000

(Birinci madde tekrar okundu)
BAQKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi Bfttvfltte birlikte reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı «B» işa
retli cetvelde gösterildiği üzere W* 750 000 lira
olarak stahmin edilmiştir.
B - CETVELİ
B.
Lira
1 Demiryollar işletme gelirleri 145 200 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Limanlar ve İskeleler gelirleri .4 800 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
S Sağlık tevkifatı
815 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Türlü hasılat
1 685 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi verirleri
250 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu
karariyle onanan 658 sayılı Ko
ordinasyon Kurulu kararı ge
reğince ithal mallarından alına
cak prim
3 000 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDR 3. — Açık olan 4 QQ0 000 lira, 24
Ocak 1944 tarihli ve 4516 sayılı kanuna daya
nılarak çıkarılacak bonolar hasılı ile kapatılır.
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimi
memur ve hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı
«C*- işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi reyinize araediyornm. Kabul eden
ler.,.. Etmiyenler... Kabul .edilmiştir.
MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İsletme Genel Müdürlüğü tarafından
işletilmekte olan demiryolları ile başka motor
lu taşıtların, liman, iskele ve maden ocakları
nın gelirlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler bağlı «D» işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütâlâa var
mî? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173
sayılı kanunlar dışında çalıştıracağı geçici hiz
metlilerin kadroları ilişik «JE» işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul
edilmiştir.
.MADDE 7. — Para işlerinin yürütülmesi
ve (2 500 000) liraya kadar kömür, (7 000 000)
liraya kadar gereç stoku yapılması için Genel
Müdürlük (10 000 000) liraya kadar kısa sü
reli istikrazlar yapmağa ve Bankalarda hesap
lar açtırmağa yetkilidir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kav
bul edilmiştir.
MADDE 8. — Genel Müdürlük hesabına
Teknik Üniversite ve Teknik eleman yetiştiren
diğer okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayı
sına göre hesabedileeek gider miktarı bu ka
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 18 msi bölümü
nün 4 ncü umdesinde ki ödenekten ayrılarak
bir taraftan 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvelde gelir ve diğer taraftan
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki ilgili ter-

ewt —

B : â6

âÖ. l â . Id46

0:1

Lira
tiplere Ödenek olarak konulur.
I B.
528
3
Geçici
tazminat
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
mı ? Maddeyi oyunuza arzedîyorum. Kabul eden
4 3633 sayılı kanunun 31 nci mad
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
desi gereğince verilecek tazmi
MADDE 9. — Askerlik ödevini demiryolu
nat, ücret, ödenek, ikramiye vesınıfında yapmak üzere silâh altına alınıp ta
500 000
sairo
lim devresini ikmâl ettikten sonra Genel Mü
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
dürlük emrinde çalışmasına izin verilen erlere,
5 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
boş kadrolarda çalıştırılmaları halinde yüz elli
reğince yapılacak zam ve yar
kuruşu geçmemek üzere kadro karşılıklarından
dımlar
492 500
gündelik verilebilir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
250 000
6 Büro giderleri
mı ? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7 Basımevi ve basılı kâğıt gider
140 000
leri
MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
hinde yürürlüğe girer.
8 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
163 574
giderleri
miyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
80 000
MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
9 Kira karşılığı
tırma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
225 000
10 Yolluklar
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
yenler... Kabul edilmiştir.
11 Giyecekler
588 000
Tasarının tümünü açık oyunuza arzedi
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
yorum.
12 Yiyecek giderleri
2 070 000
3. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İş
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
25 000
13 Tedavi, yol vesaire giderleri
nu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/20)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
14 Deniz ve kara taşıtları ve fabri
BAŞKAN — Tümü hakkında dün görüşme
ka ve atelye giderleri
24 265 000
ler yapılmış ve maddelere geçilmesi kabul edil
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
mişti. Birinci maddeyi arzediyorum.
15 Fenerler, rady of arlar ve kıyı em
niyeti başka tesislerinin her tür
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel
lü giderleri
180 000
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
16 Yükleme ve boşaltma giderleri 1 200 000
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gider
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği
17
Bina, fabrika, atelye, tersane,
üzere (66 265 440) lira ödenek verilmiştir.
dok, kızak, rıhtım, iskele, fener
ve başka tesislerin yapma, onar
A - CETVELÎ
ma ve kamulaştırma giderleri 3 000 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
B.
Lira
X Ücretler
15 803 604
18 3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
desi gereğine kullanılan kredinin
itfa ve faiz karşılığı ve başka gi
2 Emekli, dul, yetim ve öksüz ay
derleri
lıkları
280 000
600 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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B.
19 Genel Muhasebe Kanununun 48
nci madedsini ilgileniren gider
ler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
20 Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
21 Faiz, acyolar ve akçe farkları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
22 Sanat okulu ve kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
23 4844 sayılı kanun gereğince giri
şilecek yüklenmeler karşüığı 12
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
24 Staj ve tahsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzmanlar ve tercüman
25
ları
26

27

28

29
30

31

32

33

34

28.12.1946
Lira
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35 Düşünülmiyen giderler

Lira
6 000

BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
11 000

36 Amesterdamda Uluslararası kur

35 000 '
80 000

37
85 000

38
000 000

39

247 000

200 000

BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Vazife arasında ölen ve kazaya
uğrıyan memur ve hizmetlilerin
teçhiz vo tekfin giderleriyle yiye
cek, giyecek ve tedavi giderleri
10 000
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir.
Telif, tercüme, yazı, yayım ve
abone ücret ve giderleri
15 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hastane ve revir giderleri
140 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sigorta ücret ve giderleri
80 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3006 ve 4772 sayılı kanunlar gerereğince ödemeler
318 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3137 sayılı kanun gereğince Dev
let Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
774 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nunu gereğinco yapılacak işler
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Devlet Başkanlığı Deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satmal
ına vo işletme giderleriyle sigorta
ücretleri
400 00
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
10 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

40

41

42

43

tarma ve kaza olduğunda ilk yar
dım kurulu bürosuna ortaklık
pay]
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1941 - 1945 yılları borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Satınalman rıhtımların sözleş
meleri gereğince yıllık taksit ve
obligasyon faizleriyle itfa karşılık
vo giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3023 sayılı kanunun dördüncü
maddesi gereğince Hazineye öde
necek ardiye ücretleri hissesi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4844 sayılı kanun gereğince çıka
rılmış, çıkarılacak olan bonoların
faiz, acyo, itfa vesair giderleri 1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı kanunun 8 nci madde
si gereğince kâğıt para amortis
manı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İşçi kaza yardım sandıklarına
yardım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

100
40 000
30 000

60 000

200 000

000 000

652 134

3 500

(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gelirleri
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(59 000 000) lira tahmin olunmuştur.
B - CETVELİ
Lira
B.
1 Seferler gelirleri
38 290 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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2 Kılavuzluk ve romorköretüük ge*lirleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Gemi kurtarma geliri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Yükleme, boşaltma ve aktarma^
gelirleri
7
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 Ambar, antrepo rıhtımlar ge^lirleri
5
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 Cankurtarma geliri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
7 Fenerler geliri
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir.
8 İskeleler geliri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
9 Fabrika, havuz ve atelyeler gelir
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
10 Çeşitli gelirler
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
11 Devlet Başkanı deniz taşıtları
için genel bütçeden
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları
5
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

2S. İS:. 1946
Lira
120 000
250 000

000 000

920 000
50 Q00
200 000
100 000

500 000
170 000

400 000

000 000

(ikinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Açık olan (7 265 440) lira
4844 sayılı kanunun 3 ncü maddesine dayanıla
rak yapılacak borçlanmalar ile kapatılır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı sü
rekli görev kadroları bağlı (G) işaretli ve^ bun
lardan uzmanlık yeri olanlar bağlı (Ç) işa
retli cetvellerde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Liman-

0:1

lan İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 saydı
kanunun 19 ncu maddesine giren Kizmetlileriyle
taşıtları kadrolan bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında para
sız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar bağlı
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü gelir çeşitlerinin
her birinin dayandığı hükümler bağlı (K) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar çeşitli
maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmağa ve
bunun için eldeki parası yetmediği takdirde Ulaş
tırma Bakanlığının onayı ile iki milyon liraya
kadar kısa vadeli istikrazlar yapmağa veya ban
kalarda hesaplar açtırmağa Genel Müdürlük irin
lidir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza aızediyonım.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve
acentelikler açılması, sefer ve gemi sayısının art
ması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, ge
reç fiyatlarının yükselmesi gibi ekonomi ve tica
ret sebepleriyle bütçedeki işletme ve personel öde
nekleri yetişmediği ve hemen ek ödenek alınma
sına da imkân bulunmadığı . takdird, işletme
ödevini durdurmamak için, gelir fazlasından kar
şılanmak ve ilk toplantıda Büyük Millet Meclisi
nin onayma arzedilmek üzere Bakanlar Kurulu
nun oyu alınarak gider bütçesinin 1,14,15, ve 17
nci bölümlerine ödenek eklenebilir.
BAŞKAN -— Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir.
MADDE lffv—Üeuetrve günâelîkieri geçici
memur ve hizmetliler ücreti tertibinden veril
mek üzere aştık ü*»etle vqya gündelikle geçici
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memur ve hizmetli kullanmağa Genel Müdürlük
izinlidir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — idareye ilişkin fabrika, atelye ve işyerlerinde yükleme ve boşaltma işlerinde
toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere (Bu
işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalıştıkları
günlerde ve günde bir defa olmak üzere parasız
yemek verilir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 12. — Gereç ve taşıtlarla işletmeye
ilişkin her çeşit makina, aletler ve edevat satmalınması ve yapı yapılması için yılı bütçesinin
ilgili tertiplerdeki ödeneğinin yarısını geçme
mek üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle gele
cek yüa geçici yüklenmelere girişmeğe Genel
Müdürlük izinlidir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 13. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma
Bakanlığının izniyle üç yüı geçmemek üzere ge
lecek yulara geçici kiraya verme ve kiralama
sözleşmeleri yapabüir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaret
li cetvelin 24 ncü bölümünün ikinci maddesine
konulan (12 000) lira ödenek bir taraftan 1947
yüı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele
gelir, diğer taraftan (2 000) lirası aynı kanuna
bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmının 565 nci bölümünün birinci mad
desine, (10 000) lirası Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı kısmının 666 ncı bölümünün birinci
maddesine ve aynı bölümün üçüncü maddesinde
ki (100 000) lira da Ulaştırma Bakanlığı kıs
mının 818 nci bölümünün birinci maddesine öde
nek kaydolunur.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Geçen yıl borçları tertibindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere karşılık olan tertiplerden bu
tertibe Maliye Bakanlığınca aktarüacak öde-
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nekten ödenir. 1941 - 1945 yıllarma üişkin olup
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1947 yılı
bütçesinin gider tertipleri artıklarından eski
yular borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca
aktarüacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADE 16. — Gider tertiplerinden yapüacak ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 17. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 18. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tümünü açık oya koyuyorum.
4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/21).
BALKAN — Tümü hakkındaki müzakere dün
bitmiş ve maddelere geçilmiştir.
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1947
yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterüdiği üzere (13 402 287)
lira ödenek verilmiştir.
A - CETVELİ
B
Lira
1 Aylıklar
217 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Ücretler
1 468 740
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Geçici hizmetliler ücreti
115 200
BAŞKAN — Kabil edilmiştir.
4 Geçici tazminat
14 196
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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10

11
12
13
14

15
16
17

18
19

20

21

28.12.1946
Lira

1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli
ikramiyesi ile 3424 sayılı kanu
nun 5 nci maddesi gereğince ve
rilecek tazminat
20 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
17 900
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kilometre uçuş parası
155 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Büro giderleri
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
16 500
BALKAN — Kab'ü edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
23 539
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
30 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
67 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
6 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hava ve yer taşıtları giderleri 4 380 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıma giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Meydanlar ve istasyon binaları,
hangar ve atelye yapma, kur
ma, kamulaştırma ve onarma iş
leri
1 050 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri
25 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geri verilecek bilet ücretleriyle
bilet satış komisyonları
100 000
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir.
4868 sayılı kanun gereğince giri
şilecek yüklenmeler karşılığı
4 884 800
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 sayılı kanun gereğince staj
için yabancı memleketlere gön
derilecek memurların yolluk ve
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70 000

başka giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzmanlar, tercümanlar,
230 000
memurlar ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1
Sigorta ücreti
BAŞKAN— Kabul edilmiştir.
40 000
İkramiye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
89 373
Emekli keseneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Baskı, yayım ve propaganda gi
15 000
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 000
Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 000
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
20 000
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
25 000
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
93 438
tismanı karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1947 yılı giderlerine karşılık olan
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (1.3 405 000) lira tahmin edilmiştir.
B - CETVELİ
B.
1

Lira
1 660 000

İşletme geliri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Çeşitli gelirler
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Hazineden yardım
3 965 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Geçen yıldan devredilen para
lar
" '
7 680 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileri ile aynı karnı
mın konusu dışında kalan memurları ve taşıt
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bö
lüm numaralariyle çeşitleri bağlı (E) işaretli
cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun
9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici
hizmetlileriyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakan
lar Kurulu kararı ile belirtilir ve ertesi yıl büt
çesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bö
lümlerden alınacak kadroların eldeki kadrolara
ekleme olmaması gerektir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE. 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçaklardan
özel kanun ve tarifelere göre ücret alınır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel
Müdürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının
uygun bulması üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca temin olunur. Bu suretle geçici olarak
Havayolları İdaresinde çalıştırılacakların aylık
ve uçuş zamları Millî Savunma bütçesinden ve
tahakkuk edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel
Müdürlüğü bütçesinden Ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir.
Eski yıllara ilişkin olup Genel Muhasebe Ka-
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ımnunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına
uğranmamış ve karşılıkları yuları bütçelerinde
bulunan borçlar 1947 yılı bütçesinin gider bö
lümleri artıklarından eski yılla? bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı 2 Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümünü açık oya arzediyorum.
5. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü 1947 yût Bütçe Kanunu tasanst ve
Bütçe Komisyonu raporu (1/26)
BAŞKAN — Tümü hakkındaki müzakere
dün hitam bulmuş ve maddelere geçilmesi ka
rarlaştırılmıştı.
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı giderleri
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (61 117 125) lira ödenek verilmiştir.
A - CETVELİ
1 Aylıklar
27 464 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Ücretler
5 174 924
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 4805 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı
lığı
1 313 260
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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16
17

18

19
20

21

Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1683 sayılı kanunun 58 nci
maddesi gereğince verilecek
emeklilik ikramiyesi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince verilecek zamlar ve
yardımlar
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4454 sayılı kanunun 51 nci
maddesi gereğince verilecek
ücretler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Haberleşme ü^ret ve giderleri
BASİLAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta hizmetleri
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tesisat ve bina inşaatiyle taşıt
satınalma giderleri
14
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Genel Muhasebe Kanununun
48 nci maddesini ilgilendiren
giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
P. T. T. Yatılı Meslek okulu
her türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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Lira
223 000

80 000
.

205 000

700 000
70 000
050 000
500 000
1 000
210 000
652 500
650 000

100 000
139 100

700 000

899 000
11 000

150 000
*
166 360
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22 Sanatoryum her türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
23 Kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
24 Öğrenci ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
25 Sağlık ecza, gereç ve tedavi gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
26 Uzman ücret ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
27 Basımevi ve hesap makinaları
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
28 Atlı dağıtıcılar hayvan yem
karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
29 Faiz ve acyo
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
30 Sigorta giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
31 3530 sayılı Beden Terbiyesi
Kanunu gereğince yapılacak
hizmetler
z
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
32 Çeşitli kesenekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
33 Bern Bürosuna verilecek katıl
ma payı ve başka giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
34 Bastırılacak kitap ve dergi
karşılıkları ve yazma ve tercü
me ücretleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
35 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
36 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
37 Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
38 3054 sayılı kanun gereğince
kaldırılmış İstanbul Telefon
Şirketine ödenecek taksit kar
şılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
39 3375 sayılı kanun gereğince
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lird
200 000
34 110
396 000

35 000
229 400

1

275 000
50 000
75 000

7 000
50 000

25 000

25 000
50 000
60 000
1 000

460 000

80 250
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40 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(Birinci madde tekrar
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Lira

605 120

okundu)

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı?
Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Etmiyenler Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Posta, TelgYaf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı giderlerine
karşılık olan. gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (53 670 765) lira olarak tah
min edilmiştir.
B - CETVELİ
B.
1 Posta ve telekomünikasyon ge
lirleri
36
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Resmî dairelerden alınacak pos
ta ve telgraf ücretleri
9
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Radyo keseneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 Geçen yıldan devrolunan para
fazlası
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 3/4636 sayılı Bakanlar durulu
karariyle onanan 658 sayılı Ko-ordinasyon Kurulu kararı ge
reğince ithal mallarından alı
nacak prim
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
140 000

600 000
180 000
170 000

600 000

980 765

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
•
MADDE 3. — Açık olan (7 446 360) lira
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı kanunun
40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar
hâsılı ile kapatılır.
BAŞKAN — Madde halşkında söz istiyen
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir
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MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1947 yılı
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle bu
kanunun konusu dışında kalan memurları ve
taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun
9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli gö
rülen geçici hizmetler için aylık ücretli hizmet
liler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 3656
sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümlerine
uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu ka
rariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Bü
yük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden
alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme
olmaması gerektir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvellerle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül, bu kanuna bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1947 yılında kullanılmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir,
MADDE 8. — Havale işlerinin yürütülmesi
için Millî Bankalardan iki milyon liraya kadar
kısa süreli avans almağa ve hesaplar açtırmağa
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü yetkilidir. .
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
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Var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir
MADDE 9. — Bağlı (A) işaretli
cetvelin
24 neü bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine
konulan ödenek taallûkuna göre 1947 yılı Bütçe
Kanuniyle Üniversitelerin 1947 yılı Bütçe Ka
nunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve
aynı zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A)
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığiyle
Üniversiteler bütçelerinin ilgili tertiplerine öde
nek kaydedilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüm
lere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
1928 - 1945 bütçe yıllarına ilişkin olupta
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1947 yılı büt
çesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 11 — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık reye arzediyorum.
B - Ticaret Bakanlığı

bütçesi.

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin
müzakeresine başlıyoruz.
Tümü hakkında söz istiyen var mı?
ALI RIZA INCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Sayın arkadaşlarım; Ticaret Bakan
lığımızın bütçesi konuşulurken yapmış olduğu
muz ihracatlar üzerinde de bir nebze durmayı
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memleket için faydalı görmekteyim. Karadeniz
sahillerinin bilhassa Kastamonu, Zonguldak, Bo
lu ve hinterlandının dünya pazarlarında yumur
ta ve tavuklarının değerlerini bilen ve daima
memleket için hayırlı döviz kaynağı bulunan
bu membaı sağlıyan ihracatımızın son zamanlar
da durdurulmuş olduğunu öğrenmiş bulunuyo
ruz. Seçim çevremden almış olduğum müteaddit
mektuplarda köylünün ve yumurta tüccarları
nın bu durum karşısında sıkıntı ve zarar gör
düğünü, buna bir çare bulunmadığı takdirde ta
vukçuluk ve yumurtacılığımızın ölmiye mah
kûm bulunduğu bildirilmektedir. îstanbul piya
sasında yumurtanın azlığı yüzünden yumurta
ihracatının durdurulmuş olduğunu gelen yazı
lardan ve vâki müracaatlardan öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu itibarla îstanbul halkının ihtiyacını
önlemek için yumurta ihracatının durdurulması
iktisadi bakımdan yalnız bu işlerle, yalnız yu
murta ve tavukçulukla meşgul Karadeniz halkı
nı güç duruma düşürmektedir; bunun süratle
önlenmesi lâzım gelir. Onun için Ticaret Ba
kanlığından yumurta ve tavuk ihracatına mü
saade etmelerini rica ediyorum. Arkadaşlar Zon
guldak gibi, Devrek, Zafranbolu, Bartın ve
bunların çevreleri halakının geçim vasıtaları yu
murta ve tavukçuluktur. Bu bakımdan yumur
ta ihracatının memlekete temin ettiği menafi,
dövizler büyüktür. Sayın Ticaret Bakanından
bunun üzerinde durmasını ve vakit kaybetme
den buna müsaade etmesini temenni ederim.
Arkadaşlar, motorlu taşıt vasıtalarının da
ğıtımını, bakanlık biran önce serbest bırakmalı
dır. Çünkü taşıt vasıtaları noksanlığı yüzünden
bir çok mahsullerimizi istasyonlara ulaştıramıyoruz. Bu yönden memlekette arzu edilmiyen
şekilde bazı hayat bahalılığına sebebiyet veriyoruz.
Binaenaleyh lâstik dağıtımının ve bazı mo
torlu vasıtaların son zamanlarda serbest bırakı
lacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunda istical et
mek gerektir. Vagonlarımızın azlığı ve buna
mümasil deniz taşıt vasıtalarımızın kifayetsiz
liği, bazılarının da hariç memleketlere yapmakta
olduğu ihracatımızı taşıtsızlık yüzünden mem
leketimizin nakil ihtiyacına tam ve şâmil şekil
de cevap veremiyoruz. Bunun için motorlu vası
taların biran evvel memlekete ithal edilerek ser
best tevziinde fayda görmekteyim.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Halk Par
tisi Hükümetlerinin köylüye yaptığı yardımın
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izahına vesile v«rmek üzere şu iki suali irad ede
ceğim. Sayın Ticaret Bakanından cevaplandı
rılmasını rica edeceğim.
Bir, Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasiyle ya
pılan mubayaalar yolu ile 1946 yılında köylüye
intikal eden paranın miktarını öğrenmek müm
kün müdür?
Buğday koruma politikasının müstahsil olan
köylüye temin ottiği faydalar hakkında Bakan
lığın resmî kanaati nedir?
2. — Ziraat Bankası tarafından doğrudan
doğruya, kooperatifler yoluyla, Şeker Şirketi,
Tütün Limited ve Devlet sermayesinin iştirak
ettiği diğer müesseseler vasıtasiyle 1938 yılın
dan 1946 yılma kadar Hükümetin köylüye yap
tığı yardımların, miktar olarak inkişafı nedir?
Bu hususta Hükümet âzami imkânları kullan
mış mıdır?
3 ncü ricam, Anadolu kasabalarının en mü
him ihtiyacı kolayca temin edilir, küçük halk
kredi müesseselerine mâlik olmamalarıdır. Sa
yın Ticaret Bakanından rica ediyorum, kefa
leti şahsiye ile kolayca halk kredilerini temin
edecek müesseseleri, inkişaf ettirmek mümkün
müdür, değil midir?
ALÎ RİZA ESEN (Siird) — Ticaret Bakanı
Atıf înan arkadaşımdan üç meselenin tavzihini
rica edeceğim.
Birincisi; lîlıilde istinsal ettiğimiz pamuk
lu, ehali elindeki tezgâhlarla beraber, 86 mil
yon metredir. Bu memleketin ihtiyacını karşılıyabilecek derecede midir? Bu vaziyete göre
hariçten pamuklu getirmek lüzumu karşısında
mıyız? Hariçten getirilecek pamuklular ise
Millî Korunma Kanunu çerçevesi dâhiline gi
rer. Aynı zamanda bunun kontrolü icabetmektedir. Sene başından itibaren kontrol kaldırı
lacağına göre bu işi nasıl önliyeceklerdir. Eğer
bu sualimi cevaplandırırlarsa yerinde bir sual
sormuş oluyorum.
İkincisi, harice hayvan ihracını durdurmuş
lardır. Bu, Hükümetin düşüncesidir, düşün
celerine hak veririm. Bu hayvan meselesi enziyade seçim çevremi alâkadar eden bir mesele
olduğu için bunun da tavzihini riea ediyorum.
Hayvan ihracı şu şekilde olur: Bu da mesleki
mi alâkadar ediyor. Hayvan sahipleri Ekim
ayına kadar hayvanını alıcıya satar. Ekim
ayında hayvanı eline alan tüccara veya kasaba
iki şekilde satar. Bunun da; Ari veçhesi vardır,
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kasaba satacağım ucuz alır, harice gönderece
ğim fazla para verir.
Bu ihracatı 15 - 20 gün evvel bunu durdur
duk amma Mersin'e gelmiş mallar da vardır.
Bunların bir kısmı şimendiferle kesilmek için
istanbul'a sevk edilmekte ise de, ancak son
zamanlarda şimendifer de mahmul olduğu için
sevk keyfiyeti de iyi gitmemektedir. Millî ser
vetimiz olan hayvanın tüccar elinde harice çıkartılabilmesini muvafık bulurum. Bunun dur
durulmasında tabiî bir düşünceleri olsa gerek
tir.
Üçüncü mesele, biz halkın ihtiyacı için şe
kerin fiyatını indirdik. Bu arada bir de şeker
müştakkatından ucuzca istifade meselesi vardır.
Bu mesele gıdaya taallûk ettiği için çok,mü
himdir. Ticaret Bakanımız Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerini tadil için toplanan
komisyonunun sözcüsü idi, kendisine sormuş
tum. Tabiî bu gıda maddesi belediyeye intikâl
etmişti. Şimdi meselâ şu tahanhelvası da bu
meyandadır. Tahanhelvası deyip de geçmeyin.
Tahan helvası şimdi havayici zaruriyeden ol
muştur. Şekerin fiyatı inince 279 kuruş olan bu
helvanın da fiyatının inmesi lâzımdır. 299 ku
ruşa fırlamıştır. 510 ve 641 numaralı karar
ları kaldırdık bu, zaruri idi. Fakat şimdi or
tada bir boşluk hâsıl oldu. Bu boşluğu beledi
yelerin doldurması lâzımdır. # Halbuki belediye
bugün yalnız havayici zaruriyeden olan maddeleri
kontrol etmektedir. Meselâ et, odun, ekmek,
sebze. Bununla bu boşluk doldurulamaz. Bu
boşluğun biranevvel doldurulmasını rica ederim.
Evvelki senelerde arzettiğim gibi gıda mad
delerinin pahalılığının, en fazla sıkıntı çeken
memurlardır. Diğer halk vaziyetini bugünkü
fiyatlara intibak ettirmiştir. Beş almış beş sarfetmiştir, arzedeyim:
Bir hamal tasavvur edin, günde on iş gö
rürse yedi buçuk lira eder. Bununla kendi ka
lorisini ve dört nüfusulu ailesini geçindirebilir.
Çünkü bir kilo ekmeğin kalorisi 1 800 dür. Bir
insana vasati günde 2 500 kalori lâzımdır. Bu
kazancı ile günde 3 500 kalori alabilir. Bu mem
lekette idare darlığı, gıda darlığı pahalılığı var
dır gibi sözleri bir parça fazla ve politik sözler
dir. Buna kanaatim vardır.
1939 daki bolluğa varmamız isteniliyorsa bu
na imkân yoktur. Her şeyin fiatını altmla mu-
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kayese etmek lâzımdır. Bugün altın 30 liradır.
Esldye nazaran meselâ peynirde 3 misli farka var
sa bu normal sayılabilir. Çünkü altınla kıyas
edilmesi lâzımgelir. Biz bunu normal hayata
geldiğimiz zaman da 150 kuruştan aşağı alamayız.
Bunu böyle bilmeliyiz.
Yüksek heyetinize bunları arzetmekte fayda
gördüğüm için söz almıştım. "
Maruzatım bundan ibarettir.
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar;
Ticaret Bakanlığının bütçe tasarısı tetkik edi
lince genel toplamın 3 606 407 lira olduğu gö
rülmektedir. Bunun 2 847 945 lirasını birinci
kısımda kaydedilen aylık, ücret, ödenek ve ben
zeri özlük haklar giderleri teşkil etmektedir. Ge
ri kalan 758 562 liranın mühim bir kısmı da
merkez ve iller büro giderleri, yolluklar , ticaret
ateşelikleri gibi hususlara tahsis edilmiş bulun
maktadır. Dış sergilere katılma ve İzmir Fua
rına yardım karşılığı olarak geçen sene bütçesin
de kabul edilen 75 bin liranın maalesef 27 bin
liraya indirilmiş olmasına rağmen 1947 senesi
bütçe tasarısı 1946 senesinin 2 160 000 lira olan
bütçesinden takriben 1,5 milyon lira bir fazla
lık göstermektedir.
Bütçe tasarısının da ifade ettiği veçhile Ti
caret Bakanlığının bütün giderlerini Dış ve İç
ticaret servislerinde çalışanların maaşları, ücretle
ri, yollukları ve dairesi masrafları teşkil et
mektedir. ArkadSşlar; Bu kadronun Dış ve İç
ticaret işlerimizde nedereceye kadar memlekete
faydalı olduklarını tesbit ve izah den ne Hükü
metin ve ne de Bütçe Komisyonunun beyanı ve
raporu vardır. Bu hal karşısında Bakanlığın
harb yıllarında ve onu takibeden zamanlarda ti
caret hayatımızdaki rolünü onun hareketleri,
kararları ve müdahalelerinin fili tezahürleri ve
neticeleriyle ölçmek zarureti hasıl olmuştur.
Keyfiyeti bir de bu işlere yakından vukufu olanrala sorduğunuzda müterakki memleketlerdeki
Ticaret Bakanlıklarının memleketlerine her cep
heden ifa etmekte oldukları mühim hizmetleri bil
dirdikleri için, bunların verdikleri cevap; eğer
bizdeki Ticaret Bakanlığı şimdiye kadar çalıştı
ğı şekilde noksan, tedbirsiz ve basiretsiz çalış
makta devam edecekse bu Bakanlığı kaldırıp
Dış Ticaret servisini Hariciye Bakanlığına ve
İç Ticaret servisini de Ekonomi Bakanlığına
devretmek daha muvaffık ve tasarruflu bir ha
reket olur tarzında bir neticeye varmaktadır.
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Mamafih bu cevabın ortaya attığı mevzuun üze
rinde durmamakla beraber Ticaret Bakanlığı
mızın gerek Dış, ve gerekse İç servislerinin hiç
te iyi ve verimli çalışmadıkları konusu üzerinde
durmak lâzımgelmektedir.
Arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı vazfesinde ni
çin muvaffak olamamaktadır? Çünkü, Ticaret
Bakanlığı memleketimizde tatbiki lâzımgelen
ticaret Politikasını her bakımdan tetkik edilerek
tesbit edilmiş bir programa göre cihazlandırmamış ve böyle bir cihaza istinad ettirmemiştir.
Uzun vadeli olması icabeden hâdiseleri günlük
ve kısa vadeli ölçüler ve tedbirlerle ölçmek ve
düzenlemek gibi hatalı yollarda yürümekte ve
ticaret hayatının hassasiyetine; inceliklerine, seyyaliyetine nüfus edemediği için zaman zaman ba
siretsiz müdahaleler, takyitler ve ani karar tahavvülleriyle de ticaret hayatımızı bozmuş ve
binetice ticari itimad ve istikrarı sarsmış bu
lunmaktadır.
İç ticaret servisimizde; iç ticaret hayatının
nizam ve intizam âmili olan usul ve kaideler
üzerinde muayyen ve esaslı etüdlere dayanıl
ırı adığı, ticaret hayatımızdaki aksaklıkların ba
riz ve zararlı tecellileriyle tahakkuk etmiş bu
lunmaktadır. Bu servisin asla, ameli, ilmî ve
verimli olmıyan otomatik, bürokrat bir zihniyetle
çalıştığı içindir ki memleket mahsullerinin se
nelik tahminlerini bile yapamamakta ve ticari
hareketleri takip edememekte ve bu yüzden
de birçok takdir ve tedbir hatalarına düşmek
tedir. Ticaret odaları, ticaret şirketleri, ti
cari kooperatifler tamamen direktifsiz, murakabesiz, nizamsız ve verimsiz bırakılmış hal
dedirler.
Dış ticaret servisine dâhil kadroların bilhas
sa ataşe komersiyallerin de memuren bulunduk
ları yabancı memleketlerin iç ve dış ticaret du
rumlarını, ticari , zirai sınai inkişaf ve kabi
liyetlerini, ticaret, hesap ve tediye muvaze
nelerini, para mevzularını, eşya ve hidemat
fiyatlarını inceden inceye dikkatle ve fasılasız
tetkik ve takip etmek ve toplanan malûmatı
ve alman neticeleri derhal Ticaret Bakanlığımı
za bildirmek vazifesiyle mükellef olduklarını
ihmal etmeleri yüzünden Bakanlığın dış ticaret
merkez servisi de bu kabil esaslı malûmattan
mahrum bulunmaktadır. Bunun ilk göze ba
tan delili dış ticaret durumu ile taban tabana
zıt kararlar ve tedbirler alınmakta olmasıdır.
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Ticaret Bakanı iç ve dış ticaret servislerinin I rarlı ve basiretsiz kararlar yüzünden bir tür
iyi işlediklerini ve verimli çalıştıklarını iddia
lü tanzim edilmemesi,
edemez. Çünkü böyle bir iddia nihayet sözde
S. — İstihsalin artırılmaması ve nihayet bol,
kalır r e ticaret bayatımızda sebebiyet verilen
hesapsız sarfiyat temayülünün, akışının önlen
ve herkesçe görünen ve bilinen aksaklıkların,
memesi gibi hallerdir.
yanlış hareket ve karar]arın fiilî tezahürleriyle
Bunların hepsi ayrı, ayrı izaha muhtaç ol
tekzip edilmiş olur.
mamakla beraber yalnız para kaynaklarını teş
Ticaret Bakanlığının idareli iktisat rejimini
kil eden ve diğer faktörlerle de alâkalı bulu
tatbik eden Devlet teşkilâtında daha mühim ve
nan vergi, omisyon, istikraz meseleleri üzerin
aydınlatıcı, -ikaaci'bir makam, bir faktör olan
de bilhassa fiyat yükselişleri bakımından.
rolünü vazifesini<"-bihakkın yapamamakta oldu
Arkadaşlar, herhangi bir harb veya buhran
ğunu bu suretle, araederken mübalâğa etmemiş
dolayısiyle muayyen vergi ve gelirlerinin kifave bir hakikati ifade etmiş bulunduğumu hâdi
yetsizliği yüzünden Devlet piyasaya kâğıt para
seleri ve vakaları biraz daha tavzih ve tesbit
çıkardığı yani emisyona başvurduğu zaman bu
edince iyi takdir buyuracaksınız.
teşebbüs ve hareket eşya ve hidemat fiyatla
Arkadaşlar, memleketimizde eşya ve tiderının. velev itiba i de olsa, Millî gelirin yüksel
mat, fiyatları, 1939-senesine nazaran; bugün
mesine sebebiyet verir. Binaenaleyh tedavüle
bire 4 ilâ .5 nispetinde acaba niçin yükselmiştir?
çıkarılan bir paranın hacmi şiştikçe eşya ve
(Halbuki dış ticaretimizin teveccüh ettiği mem
hidemat fiyatlarının seviyesi de artar ve şişer.
leketlerde, bu memleketlerin^ harbin en çetin
Binnetioe hayat pahalılığı denilen kâbus taham
mücadelelerine, yıkıcı .baskılarına uğramış ol
mül edilmez bir hal alır. Bunu Önlemek için
malarına, rağmen, bugüîıkü fiyatlar 1939 se
ekonomide court cıcuit denilen kapalı devr usu
nesine nazaran % 40 - 8ö-den fazlaya yükselnıelü tatbik olunur. Bu usulün üç mekanizması
miş, :?yani Mr misli bile artmamıştır.) Bizde
vardır. Birincisi tedavüle arzolunan kâğıt pa
Bu sıkıcı ve esefli vaziyetin husule gelmesinde
ralardan bir kısmının vergilerle piyasadan geri
birçok sebep ve âmiller vardır. Bunların başlıalınması, ikincisi, istihlâkin frenlenmesi, üçün
caları ve en esaslıları r : ^
cüsü de tasarrufun teminidir.
Harbe girmemiş ve onun ezici baskısına ve
1. >— Dizginsiz bir enfilâsiyonist, emisyon I
tahribatına doğrudan doğruya mâruz kalmamış
kursuna girilmiş olması,
olan memleketimize bu usul tatbik edilmiş ol
2. —• Âdil ve verimli olmıyan bir vergi sis
saydı daha kolay ve muntazam işler ve binteminin takip ve tatbik olunması,
netiee
paramızın iç ve dış değerleri düzenli ve
3. — Lüzumsuz yere sebebiyfet verilen bütçe
ayarlı
olarak
muhafaza edilmiş olurdu. Bunun
açıklarını kapamak için yüksek faizli geniş bir
neticesinde
de
halk ve Devvlet her bakımdan
istikraz siyaseti güdülmesi,
zengin, mesut ve ferah bir hayata kavuşmuş
4. — -İktisadi Devlet Teşekküllerinin, Te
bulunurdu.
kelin salâhiyet ve inhisarları altına giren ipti
Halbuki, esefle kaydetmek lâzımdır ki, bu
dai, ham ve mamul madde ve eşya fiyatlarının
gibi iktisadi prensiplerin, ilmî esasların, pra
kontrolsüz ve hesapsız olarak yükselmelerine,
tik usullerin ihmal edilmesi ve yerine nevi şah
nakil ücretlerinin artmaları, bunların birer
sıma münhasır, indî usuller ve kararlar tatbik
vergi membaı telâkki edilmesi ve asla rasyonel
olunması yüzünden halkımız bugünkü fakir ve
çalışma şartlarına uymıyan nizamsız idare tarz
muztarip vaziyetlere düşmüş ve Devlet de malî
larımdan doğan yüksek maliyet fiyatları yüzün
sıkıntılar içine girmiş bulunmaktadır.
den, sebebiyet verilmesi,
Arkadaşlar, Ticaret Bakanlığının bilgisi,
5. — Harbin banlamak üzere, olduğu anlarda
vazife ve salâhiyeti cümlesinden bulunan malî
..memleketin zaruri ihtiyaçlarından olan ithal
ve. iktisadi bünyemizde derin tesirler yaratan
mallarının celbinde tekâsül gösterilmesi,
diğer hatalı ve isabetsiz bir karara, 7 Eylül
6.—-Verimli ve nizamlı,.; bir fiyat kontrol
1946 tarihli devaliation kararma gelince:
mekanizması kurulmaması;
Bilirsiniz ki, para altın esasından ayrılınca
7. — İ t h a l â t , ve ihracat işlerinin alman za- j kıymetinde iç ve dış kıymetler diye bir ikilik
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hâsıl olur. Paranın dahildeki eşya ve hizmet
ler karşısındaki kıymeti dahilî altın veya her
hangi bir döviz karşısındaki kıymeti ise hari
cîdir. Paranın iç kıymeti düşük, dış kıymeti
yüksek olunca ihracat mallarının hariçte satıl
ması güçleşir. Belki de imkansızlaşır. Bina
enaleyh paranın dış kıymetinin yüksek bulundu
ğu iddiası başlıca, ihracat mallarının satılma
ması hadisesiyle ölçülür. Bu itibarla da iddia
nın kıstası fikstiftir. Bu takdirde devaluation
usulüne yani dış kıymetini kambiyo rayicini
düşürmek yoluna gidilir. Bu yola iç ve dış kıy
metlerde her cihetten muvazene mevcut oldu
ğu zamanda da bazan gidilmektedir. Bir de
dahilî fiyatlarda geri tepme tesiri yaratması
için deflatiyon yoluna başvurulur.
Her iki halde de bir karar almadan evvel
hâdisenin bir kül olarak inceden inceye tetkik
edilmesi ve alınması icabeden tedbirlerin da
ha evvelden düşünülmüş, ayarlanmış, müspet,
menfi tesirleri; tepkileri hesaplanmış olması
ve bilhassa paranın düşürülmesi halinde iç fi
yatlarda muhtemel yükselişleri önleyiei tedbir
ler alınması ameliyenin, memleket çapında mu
vaffakiyeti bakımından çok lüzumludur. Hal
buki bizde bunlar teemmül ve tatbik edilmiş
değildir. Hattâ gümrüklere, nakil ücretleri
ne, bazı vergilere yapılan zamlarla bu körüklen
miş bulunmaktadır.
Bizde paranın dış kıymeti yüksek bulundu
ğundan ihraeat yapılmadığı iddiasiyle Bevaluation'a gidildiğine göre yalnız bu cihet üze
rinde duralım.
Son üç senelik dış ticaret muvazenemizin ra
kamlarla sabit olan durumu ve Devaluation
kararı alındığı zamandaki dünya fiyat konjektürünün manzarası hesaba, ilmî ve riyazi bir
mesnede göre muhakeme edildikte her sene ih
racatımızın ithalâtımızdan fazla olduğunu ve
bu lehteki tecellinin dünya kojektürü bakımın
dan daha fazlalaşaeağı, inkişaf edeceği görü
lür.
Memleketimizin 1943, 1944 ve 1945 seneleri
ne ait ihracat ve ithalât vaziyetini, yani dış
ticaret durumunu resmî istatistiklere istinaden
tetkik ettiğimizde her üç senede de ihracatı
mız ; 1943 de 54 milyon lira, 1944 de 67 milyon
lira; 1945 te de 92 milyon lira olarak hör se
ne mütezayit bir yükseliş göstermek suretiyle
ithalâtımızdan fazla bulunmaktadır. Bu üç s*-

0 :1

nelik fazlalık, yefeûnu 213 milyon; liradır. Bu
rakamların ifadeleri ihraç malla-MHHfcin her
sene satılabileceğini ve ihracatımızın ithalâtı
mızdan çok fazla bulunduğunu- tebarüz ^ttifeinekte olması karşısında h&riöe mallarımızı sa
tamadığımız için devaluation'a* herade prim
usulüne tesbit edilen kambiyo rayiei üzerinden
% 50 nispetinde paramızın' kıymetini düşüre
rek, gitmek zaruretinde^ kaldık yolundaki üte
dianm mantıki v^ hesabi olduğunu ve bunun
memleket ve millet menfaatına uygun ve- fer&hlık verici bulunduğunu kabule imkân ve e#vaz var mıdır?. [
Arkadaşlar; arz ve talep kaidesinin milletler.arasındaki ticaret mevzularında da- relünü- ifa
ettiği unutulmamalıdır. Eğer ara ve talfepf*aşa
ğı yukarı müsavi nispet ifade ediyorsa* Veya
arâı talebi hazmediyorsa kambiyo rayiei değiş
tirilmez, devaluation yapılmaz.
îhraç mallarımızın 1946 senesi dünya konjektör-ü karşısındaki fiyat durumuna ğeünee:
Dünya piyasalarında aşaği yukarı her, madde
nin, eşyanın bilhassa memleketimizin' başlıca
ihraç metaını teşkil eden gıda maddeleri fi
yatlarının % 40 dan % 50 y& kadar* yükseldiği
ve bu fiyatlarla alıcı bulunduğu malûmdur.
Bunun delilleri; buğday, arpa, pamukf a^yon
gibi mahsullerimizi tâyin edilen fiyatlar üze
rinden mubayaa eden İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bu mahsulleri iç fiyatlarmdan vas»tî <$>
50 nispetinde fazla fiyatlarla dış-piyasalarda,
7 Eylül karariyle paramız düşürülmeden evvel ,
dahi satmakta olmasiyle ve sonra ihracatımızın
üçte ikisini teşkil eden kuru meyve ve tütffn
fiyatlarının da bu seyre, akışa katılmış bulühmasiyle, elimizde mevcuttur.
Şııhale göre paramızın kıymetini düşürmeğe
di? ticaret muvazenesi bakımından hiçte lûzıinı
yoktur, üevelüasyön bütün iktisadi zorlukları
gideren, hastalıkları tedavi eden bir iîetç delil
dir. Bunun her istihsali teşvik eüecefini, artı
racağın] ileri sürylmekte bizdeki istihsal- matlHelferinden mühim bir kısminin iç ve diş fiyatları
bakımından Hükümetçe konulmuş kajatlârla
bağlı olduğunun her nedense unutulduğu görül
mektedir. Büğtİay, arpa, pamuk afyon ve saire
gibi memleket istihsalinin' büyük bir kısnimı
teşkil eden mahsullerin müstahslîları bu para
düşürülmesinden müfceve!İİ« fiyat farMmsndİ&ı
istifade edebiliyorlar mı? Senra dijğfci* iç eşya ve
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kwlemftt fiyatlarının artması yüsünden bu mah
sullerin yükseltecek olan istihsal, maliyet fiya^lanıriı rhu .müjtfchstflar ne ile karşıUyacaklar
ve
binnetice
ptife^alleFİnin
bu
variyet
HlP-J^H»^» -9MU ar^vçw»kiapdır? Bu mabsuj^nı» iç ^iyfttljaEİyle, d&h» doğrusu Hükün>et<M< tşsbit «4JUp aatınaiman fiyatlar
la «bunlasın Hükümet tarafından dış piyasalara
satamazından hâsıl olan yüksek fiyat fanklarmdan 4atit'a<ie eden bu müstahsülar değil, Hükümettir.
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tinde fazlalaşac&ğım da hesap edersek bu bakım
dan Türk Milletinin ayrıca yüz milyonlarla lira
lık muazzam bir yükü şu veya bu suretle yük
lenmek mecburiyetinde kalacağını da düşünmek
lâzımdı*.

Bu arada, esasen eşya ve gıda maddelerinin
fiyatlarında bire dört, beş nispetinde 7 Eylül ka
rarından evvel mevcut olan artış karşısında, -el
lerine gecen maaş ve ücret miktarlarının kifayet
sizliği yüzünden senelerce sıkıntı ve ıstırap için
de bocalamış ve bunalmış olan memurlarımıza ya
pılan zamların, bu zamlar üzerinden kazanç,
fljür 4 e ,hu devalüasyon ameliyesi yüzünden
buhran,
muvazene ve saire namları altındaki
18 fafi]#<g* Türk müstehlikiı>iu, ,QÜnkü müstah
vergilerle
kısmen geri alınmak suretiyle miktarı
sil da aynı 2»manda müstehliktir, mâruz bıra
azalmasına
rağmen gene bir teselli ve yardım
kıldığı vaziyeti tetkik edelim :
mevzuu olmuş iken bunun da yeni fiyat yüksel
19Şİ7 denesi hütoe tasjuîjsının^ gelir kısmı gemeleri, hayat pahalılığı karşısında eriyip gide
r e k l i n i n altıncı bölümünde İthalât Muamele
ceğini ve diğer dar gelirlileri, fakir halk taba
V^a^M lijpdefcmdâ vamten «aha-ta göre 1946 da
kalarının; çalışma güçlüklerini muhafaza ve
30 uıüyonjira .gelir temin -eden bu verginin 200
idame meebuiryetinde bulunan hususi, resmî
tiş*i;jeQn Uiîftfck bir n>atralıaİ3tinad#fciği bâldiıalfabrikalarda işyerlerinde çalışan işçilerimizin
rn.e_kte ve ,biraz aşağıda 4a. döviz alım ve satım
daha perişan ve muztar bir duruma düşecekle
fiya^arı, yajıi devalüasyon yüaünden bu matrarini de asla hatırdan çıkarmamak icabeder.
hm 390 milyon i k a olacak kabul edilmesi lâArkadaşlar; bir taraftan vaziyet bu manza
z^ft^el^e^ kaydedilmektedir. Bu hale göse
rayı
arzederken diğer taraftan eski fiyat sevi
7 JSylûl kararı a^nm^mış obaydı 200 milyon li>T
ve
yelerine
göre tahminleri yapılmış olan bütçe
* SjM&4$£ft
emtianın ve 30 mjjyon lira gümgidenlerinin yani Devlet masraflarının yeni fi
r ü | î ^ s ç ^ f 30 m|lyçn lira da ithal mubayaa veryat yükselişleri yüzünden kapatılamaması ve pa•çjşiiyle aİRİikte 260 milyon lira <û>rak gümrük
arnın satmalma gücünün düşürülmesi hasebiyle
lerden §U*mas ve. îüyaşjaya intikal etmiş olacak
piyasadaki para rulmanının kifayetsizlik arzettı.
mesi gibi haller karşısında kalınması ihtimalleri
7 Ş$&\â fcaram ise aynı miktar ithal eşya,
de
kuvvetlidir. Bu takdirde ne yapılacaktır!
ve emtiasını bedelini atojma&kman 336 milyon
Vergilere
yeni zamlar mı yapılacak veya ye
liarya fitrla^moş ve buna 80 milyon liraya çıkan
ni
emisyonlara
mı başvurulacak? Halbuki her
g ^ r ü | s : ^sştıi ve $Q arâlyon lİRaya «sıkan İthal
ikisi de tahammül kudretlerinin son hadlerine
Mu,aûiele Verdisi #&v$ e d i n c e fırlayışın 470
dayanmış bulunmaktadır.
TT(HJ&O£ »Orayı bulmuş ^ d s ^ u görülür. BinaenVf&tâb 7> JSyiûl Sararı; 260 ^rıgil^on üralık ithal
maJ&ıı 4 ^ . mtetm feaya Mğğ *tmiş olmakla
yatnaa bu \sab-ada m^üstflhiiki 210 milyon Ura ffcda
pajqa ödeiitelî «şpetiyle
kaçşı karcıya bırakmış
l^uluonıa^tftd.ıi'.
Diğe-r ^âraitan devalüasyon yüzünden gerek
dış borçlarHi, gerçekse daşardaki-jaemur ve tale
belere yalatacak ödeneklerin ve meçstleketin D-eviet
ida*«8İride bulunan i>emir ve Denizyolları, Posta,
Teig-ra^ ve İP-eielon Jdare-si, zirai, smai istihsal ve
katemma, elektrik, m telisleri ihtiyaçlarını temi« <eim«tk için harice ö4emeik mecburiyetinde
kaiacağttmz para fi*Hetar*n*n asgari % 50 mspe»

Arkadaşlar; devalüasyon yüzünden doğan
bu müşkül ve üzücü hal ve vaziyetler, istikrar
sızlıkta ve binnetice fasit daireli içinde boca
lamamıza yol açacağına benziyor. Bu itibarla
hertürlü hisleri, indi mülâhazaları bir tarafa
bırakarak hâdisenin yeniden ele alınması ve in
celenmesi lüzumu karşısındayız kanaatindeyim.
BAŞKAN — Hasan Dinçer.
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —
Muhterem arkadaşlar; bendeniz afyon mesele
si** temas edeeeğim. Yani; Toprak MaiısuHeri
Ofisinin, yurdumuzun para getiren mahsuîlermden olan afyonu müstahsıldan satınalıp harice
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Katması vazifesini ifa ederken yaptığı aksaklık
ları tebarüz ettirmeğe çalışacağım.

ğu-halde kendisine kâr kaydettiği
dir.

Biliyorsunuz ki, 1938 senesindenberi afyo
nu müstahsıldan almak ve harice satmak işi 0fise devredilmiştir. Ofise bu vazifeyi veren ka
nunun sarih hükmüne göre Ofis bu vazifesini
yaparken müstahsilin menfaatini gözönünde tu
tacaktı. Yani afyon fiyatlarının temevvücü ye
bu temevvücün kötü tesirinden müstahsili koru
yacak ve aynı zamanda beşeriyet için faydalı
olduğu kadar da zararı olan bu zehirli madde
nin ihracını ve istihsalini kontrol etmek suretiy
le Devlete ait vazifelerden birini de ifa edecek
ti. 3491 sayılı kanunun yedinci? maddesinin bu
işe temas eden fıkrasını müsaadenizle burada
tebarüz ettireyim.

Şu rakamları beraberce tetkik edersek Ofi
sin nasıl kâr zihniyetiyle hareket ettiğini ve müs
tahsil menfaatlarmı nasıl unuttuğunu daha iyi
anlamış oluruz. Ofis işe başladığı zaman, yani
1938 senesinde ortalama beher kilosunu müstah
sıldan 292 kuruşa'almıştır. Bunu harice yine
ortalama 934 kuruştan satmıştır. Aradaki-642

Bu fıkra diyor ki: «Dâhilde satınalacağı ham
afyonun fiyatını Beynelmilel afyon piyasasının
fiyat hareketlerini müstahsılların menfaatini
gözönünde bulundurarak tesbit eder.»
BAŞKAN — Katma bütçelere oyvermiyen
var mı? Lütfen reylerini kullansınlar... Oy top
lama muamelesi bitmiştir.
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Şu fıkrayı
kanuniye bize Ofisin tamamen müstahsil lehine
hareket edeceğini açıkça gösteriyor. Maamafih
maddeyi yanlış anlamadığımı tebarüz ettiren
bazı kararlardan da bahsedeyim. Umumi Mura
kabe Heyetinin bir raporunda şöyle bir kayıt
var:
«Kanunun hükümlerine göre kâr gayesiyle
kurulmadığı anlaşılan Toprak Mahsulleri Ofisi
nin senelik bilançosunda afyon mamulâtmın da
ima yüksek rakamlara baliğ olan bir kârla ka
panmakta olması mubayaa fiyatlarının tesbitiride kanuni hükümlerin gözönünde tutulmadığını
ve müstahsilin menfaatlarmı koruma bakımın
dan bu mevzu üzerinde daha esaslı durulması*
lüzumu tebarüz ettirilmiştir. Ayrıca Ofisin mu
amelâtını tetkik eden komisyon da aynı kanaata varmış ve Hükümetten aynı temennilerde
bulunmuştur. Demek istiyorum ki, Ofis afyonu
müstahnsıldan alırken ve satarken sadece müs
tahsilin menfaatlarmı düşünecek ve onu koruya
cak ve fakat bu yolda Devlete bir kuruş temi
nini asla düşünmiyecekth'. Hal böyle iken 1938
senesindenberi Ofisin afyonu müstahsıldan dai
ma yok pahasına aldığı ve 2 - 3 misline satarak
aradaki farkı müstahsıla tediyeye mecbur oldu-
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görülmekte

kuruşu, almteri döken müstahsıla verecek yer
de Ofise kâr kaydetmiştir. Şu vaziyet, daha
ilk adımda, işe başladığı sene Ofisin gayesinden
nasıl ayrıldığını gayet açık gösterir. Mamafih
diğer senelere ait rakamları da kısaca arzedeceğim.:
,,.A.
: ;: *
1939 senesinde Of is yine- kihmbaşına 527 ku
ruş gayrisâf i kâr temin etmiştir. ,'1949 senesin
de 458 kuruş, 1941 senesinde 874, 1942 de 11,60
kuruş, 1943 te de, daha artmak suretiyle 24^09,
1944 senesinde 20,85 ve 1945 senesinde 22 li
ra 25 kuruş gayrisâf i kâr temin etmiştir. Bu
sene ise /Ofise ortalama 24 - 25 liraya maledilen afyonun beher kilosu 19 dolara, yani bizim
paramızla 53,20 liraya satılmak suretiyle beher
kiloda 29 - 30 lira gibi mühim bir kâr temin
ettiğini've bu kâ'rm müstahsıla verilmesi lâzımgelirken her sene olduğu gibi Ofise' ayrıldığını
müşahede ediyoruz. Artık şu rakamlar arilatırki Afyon'dan elde edilen kârın mühim bir kısmı
yani aslan payı ofiste kalıyor. Bu böyle devam
ettikçe ne oluyor? Bir:defa müstahsilin alınteriyle
temin ettiği ve maişeti için lâzmjolan para
kendisine verilmiyor. Gerçi bu para yabana git
miyor. Devlete kalıyor, Devlet de bunu muhte
lif memleket işlerine sarf ediyor gibi bir düşünce
ileri sürülebilir. Fakat mesele böyle değildir.
Afyon müstahsiline az para verilmesi yüzünden
afyon istihsalimiz gittikçe düşmektedir. İstihsalin
düşmesi ise şu tesirleri gösteriyor^ Bir defa müs
tahsil olan tabakanın geçim darlığına düşniesini neticelendiriyor. Sonra afyonu daima-harice
sattığımız için hariçten gelecek olan dövizi azal
tıyor. Yani açıkçası bugün için ^ok muhtaç oldu
ğumuz döviz getirecek bir menbâı kemdi eli-'
mizle kurutmak neticesini doğuruyor^ Bu bakam
dan efyoh fiyatlarının müstahsıla- aksettirilmemesi
gerek Devlet için, gerek ;mu$tahsıL tabakası için,
zararlı neticeler doğuuryori- B u . işin. Ofise geç
tiği sene, mübaya edilen afyon miktarı 233 452
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kilo inken fiyatın az verilmesi yüzünden bakın
bu rakam nasıl düşüyor.
1939 da 188 bin, 1940 tu J56 bin 1941 de
170 bin, 1942 de 116 bin 1943 te 127 bin 1944
senesinde 110 bin küsur kiloya yani 1938 deki
miktarın yarısından aşağıya düşüyor. 1945 sene
sinde ise 121 bin küsuur kiloya iniyor.
Arkadaşlar bu düşüş küçümsenemiyecek ka
dar büyük bir meseledir. Bu düşüş gerçi sadece
fiytaın azlığından neşet etmiş değildir de dene
bilir. Fakat düşüşün en mühim sebeb ve saiki
fiyat azlığıdır. Fazla fiyat verilmiş olsaydı ya
ni harice satış bedeli zaruri masraflar ayrıldık
tan sonra müstahsıla inikas ettirilmiş olsaydı bu
netice görülmezdi, gerçi bu düşüşde bazı mıntakalardaki afyonun kaçağa gitmesi de mühim bir
âmildir, bu da fiyat sebebiyle düşüşün yanında
nazara alınacak mühim bir meseledir. Fakat bu .se
bep dahi aynı esasa yani satış fiyatının müstah
sıla aksettirilmemesine bağlıdır başka bir şey
değildir. İşitiyoruz ki Suriye'ye kaçırılan afyon
ların beher kilosu 80 lira, 100 lira hattâ eğer
mübaleğa değilse 150 liraya satıldığı vâki imiş.
Bunun sebebi dâhilde Hükümet tarafından veri
len fiyatın, müstahsili tatmin etıniyeeek bir
miktarda olmasıdır. Buna cesaret eden mmtakalarda afyon ekimine devam olunmaktadır. Fa
kat cesaret edemiyen mmtakalarda fiyatın tatminbahş olmayışı sebebiyle tamamen durmuş vaziyette
dir.,-Artık afyon ekmek müstahsil için kârsız bir
vaziyet haline gelmiştir. Senelerce tecrübelerden
sonra, afyon müstahsili bunun faydasızlığını tamamiyle kavramıştır. Burada denilebilir ki müstah
sil mademki -bunu faydasız görüyor, o halde af
yon istihsalinin ve Devlet alımının tamamiyle durması lâzımdır bu neden olmuyor?
Bunun sebebi çok basittir. Yurdumuzda geniş
bir saha afyon tohumundan çıkan yağı yemek
itiyat ve ihtiyacmdadır. Bu ihtiyaç dolayısiyledir
ki, afyon ekmeğe mecburiyet -duymaktadırlar.
Arkadaşlar; sözlerimin samimiyetine inan
manızı rica ederek diyeceğim ki, afyon istihsal
edilen birçok bölgelerde, afyon kelle halinde
iken ya çizilip sütünün alınması veya çizmek
ten vazgeçilip sadece tohumunun alınması şıkla
rından birisini tercih mecburiyeti ile karşılaşı
lır. Bu zamanda müstahsil şöyle bir hesap ya
par. Ben bunun sütünün alınması için ne ka
dar adam istihdam edeceğim ve ne kadar üc
ret vereceğim. Bu hesap neticesinde malesef
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sütünü almanın masrafı korumadığını görüyor
ve sadece tohumu almak üzere bırakıyor. Bi
naenaleyh afyon zeriyatının müstahsil için bu
derece faydasız bir hale düşürülmemead, lâzım
dır. Bu memleketimizin döviz ihtiyacı bakımın
dan da hatalı ve zararlıdır. Bu işi müstahsil-'
larla görüşürken sordum. Bana sıhhatli ma
lûmat verip vermediklerini kontrol için de
muhtelif bölgeler müstahsıllariyle bu görüş
meyi tekrarladım. Şu neticeye vardım ki, bir
dekarlık yere afyon eken müstahsilin, şayet o
sene mahsul yolunda giderse, kuraklık olmazsa,
dondan müteessir olmazsa ve hiçbir ârı^a geçir
meden mahsul müstahsilin eline geçerse ya;ni
en nikbin hesaplarla müstahsilin eline 11 lira
20 kuruş geçtiğini tesbit ettim. Fakat afyon
malûmu âliniz çok nazik bir mahsuldür. Ku
raklıktan müteessir olur, dondan müteessir olur,
kellesi çizildiği zaman bir yağmur yağarsa bü
tün emekler heba olur. Bu itibarla-bütün bun
ları müsbet ve arızasız şekilde kabul ederek
hesap yaptırdım, ancak 11 lira gibi cüzi bir kâr
getirdiği neticesine vardım. Fakat böyle bir
arızaya uğrarsa netice kâr değil zarardır. Hal
buki pancar eken müstahsil yine aynı esaslar
dahilinde hesap edilirse yetmiş liraya yakın bir
kâr temin eder. Bu netice tabiatiyle müstah
silin afyon mu, pancar mı veya diğer mahsul
lerden birisini tercih edeceğini açıkça gösterir.
Bundan başka afyon müstahsıllarında analiz
meselesine karşı bir itimatsızlık havası yavaş
yavaş hasıl olmaktadır. Bazı müstaKsıllar af
yonu Ofise satmadan evvel morfin derecesini an
lamak için hariçte tahlil yaptırıyorlar, morîin
derecesinin 13 olduğunu tesbit ettirdikleri halde
Ofisçe yaptırılan tahlilde morfin derecesinin 12
ye endirildiğini hayretle görüyorlar. Ük zaman
lar büyük bir itimatla hariçte tahlil yaptır
madan afyonunu Ofise teslim eden müstahsil
Ofise mutlak bir itimat besliyordu. Bugün ise
arzettiğim sebepler yüzünden ağır ağır bir iti
matsızlık havası hâsıl olmaktadır. Bmaönaleyh
bu itimatsızlığı bertaraf etmek için teklif' işleri
nin iyi şekilde ceryam neye mütevakkıfsa" onun
üzerinde durulmalıdır.
.. Arzattığım gibi afyonun harice satış fiyatın
dan masraflar çıkarıldıktan soni-a, müstahsıla'
inikas ettirilmesi artık bir zaruret halindedir.
Gerçi önceden kaça satılacağı malûm olmazf bu
sebeple müstahsıla ne verileceği önceden kesliri-
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İemezr Fakat Ofis kemafisşabık evvelâ bir avans
vermelidir sonrada satış neticesinde husule ge
lecek farkı, ödemelidir. Bunun içinde hiçbir müş
külât yoktur.
Hüİfusa arkadaşlar; afyon meselesi yurdumu
zun .14vilâyetini alâkadar eden, ayrıca da bazı
vilâyetlerin ilçelerini içine alan ve binnetice
20 ye yakın vilâyetimizi ilgilendiren bir ana
derttir. Bunu ele almak icabeder. Hem öyle
ele almalıdır ki, yalnız satılan afyonların kâr
larım köylüye iade etmekle kalmamalı, tıpkı
pancar ziraatinde olduğu gibi köylüye, afyon
nasıl ekjlir, süt nasıl alınır, tohum nasıl ıslâh
edilir... Bunlar öğretilmelidir. Ofisin bu vadide
Öğretici hiçbir rolü yoktur. Sonra köylülere ça
pa mamanı avans verilmelidir. Bu suretle de
afyon istihsalinin daha verimli bir şekil alması
için çalışmalıdır. Bu işi haliyle bırakmak istihsaiirı-tamametı kurumasını intaeeder. Her za
man süt alması, gelir getirmesi mümkün olan
bu .-..millî gelir membaımızı kendi elimizle kurut
maktayız, bundan başka biz afyonu harice sat
tıktan sonra, hariç bunu imal ediyor, ecza, kim
yevi maddeler şekline sokuyor ve bizden aldığı
fiyatın., kat kat îevkına bize satıyor. Halbuki
dünyanın her tarafında yetişen afyondan daha
üstün-.kalitede olan afyon mahsulümüzü dahilde
işlemek ve buna ait sanayii kurmak ve bu su
retle verimini daha müspet şekle sokmak üze
rinde dikkatle durulmağa değer bir meseledir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) —
Muhterem arkadaşlar, benden evvel söz alan
Demokrat Parti arkadaşlarımızdan Hakkı Ge
dik. Ticaret bütçesinin müzakeresi münasebetiy
le Ticaret Vekâletinin lâzımgelen faaliyette bu
lunmadığını ve birçok kusurları
olduğunu
uzun uzadıya izah ettiler. Onları müdafaa et
mek .veya kendilerine .iştirak etmek mevzuu üze
rinde, f bir şey söyliyecek değilim. Esasen deli
le ve misale istinat etmiyen bu indî kararlar
üzerinde indî hükümler üzerinde münakaşa
açmanın dahi doğru olduğuna kani değilim. Bu
meseleyi bırakarak üzerinde bilhassa durduk
ları hayat pahalılığı ve hayat pahalılığının
ânvjji olduğu söylenen 7 Eylül kararları hakkın
da müsaadenizle düşüncelerimi arzedeeeğim.
Hakkı Gedik, arkadaşımın, ki zannediyorum
Demokrat Partinin bu mesele hakkında tercü
manı hissiyatı olmuştur düşüncelerine göre mem-
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lekette müthiş bir hayat pahalılığı vardır ve
halk, 18 milyon bunun ıstırabı altında inliyor.
Filhakika kendi iddialarına göre eşya fiyatla
rını ve havaici zaruriye fiyatlarını gözönüne
alırsak 1939 za göre büyük bir yükselme oldu
ğunu binaenaleyh bu iddianın muhik bulundu
ğunu vehlei ulâda kabul etmek icabeder. Fakat
bu iddiada bulunanlara mukabil şöyle bir id
diayı da serdedenler vardır ki, bunlar daha
nikbin vaziyette olanlardır. Bunlar hayat pa
halılığının tevlit ettiği hayat sıkıntısının bu su
rette Elasplövate edilecek derecede geniş bulun
madığım, herhangi bir yere gittiğiniz zaman
tiyatroya, sinemaya, lokantaya, herhangi bir
eğlence yerine gittiğiniz zaman oranın hınca
hınç dolduğunu göstermekle mukabil bir iddi
ada bulunuyorlar.
Arkadaşlar; hâdiseleri mücerret olarak ele
alır ve hükmümüzü ona istinat ettirirsek o id
dia da doğrudur, bu iddia da doğrudur. Fa
kat hâdiseler münferit olarak değil de kül ha
linde mütalâa edilmeli ve o külle nazaran ha
yat pahalılığını ve onun tevlit ettiği hayat sı
kıntısı derecesini tesbit etmelidir. Bunu izah
etmek için hayat pahalılığının ne demek oldu
ğunu müsaadenizle kendi görüşüme göre arze
deceğim :
Hayat pahalılığı; münhasıran eşya fiyatla
rının, havayici zaruriyenin yükselmesi değil,
bununla beraber iştira kudretinin azalması ve
ya olduğu yerde durması demektir. Eşya fiyat
ları yükseldiği zaman iştira kudreti de yükselmişse bunda hayat pahalılığı vardır, ıstırap
vardır denemez. Meselâ bir liraya alacağınız
bir şey için cebinizde bir liranız varsa bunda
hayat pahalılığı bahis mevzuu olamaz. Fakat
bir liralık bir mal dört liraya yükselmiş olup ta
cebinizdeki para bunu karşılıyacak durumda de
ğilse o zaman hayat pahalılığı vardır. Çünkü
iştira kudretiniz artmıyor demektir. Fiyat yük
selişlerine nazaran sizin iştira kudretiniz daha
geniş bir miktarda teessüs etmişse hayat paha
lılığı niçin bahis mevzuu olsun?
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Şu halde
rançber için hayat pahalılığı vardır.
İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) —
Müsterih olunuz, müsaade ederseniz izah ede
yim. Hepsini izah edeceğim, müsterih olunuz,
daima münakaşa ederiz, yalnız böyle olmasın,
eâasına istinat eden münakaşaya daima hazırım.
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Fj&ya fiyatları yükselirken bunun karşısında
iftira kuvveti yükselmiş midir, yükselmemiş
midir? Bu meseleyi ele almak lâzımdır. De
mokrat Partili arkadaşlarımız, eşya fiyatlara
yükselmiştir, binaenaleyh hayat İstırap verici'
bir raddededir diye mücerret iddiada bulunur
ken bize misaller- ve rakamlar getirmeli idi. Ha
yat dört misli yükselmiştir,, fakat iştira kuv
veti olduğu yerde kalmıştır derken bize istatis
tiklere istinat eden rakamlar vermeli idiler. Ben
şu kanaatteyim ki bu fiyat yükselişine mu
kabil, memur sınıfı hariç, dar gelirli sınıfı ha
riç olmak üzere bütün memlekette iştira seviye
si, refah seviyesi artmıştır.
Arkadaşlar, ben bunu şimdi söylemiyorum.
Muhtelif memleketlerde vazife aldım, dolaştun
ben bunun en çok tenkidini yapmış olan Emin Sa
zak arkadaşımın bulunduğu Eskişehir Vilâyetin
de de vazife gördüm, oralarda da hayat seviye
sinin eskisinin çok üstünde olduğuna işaret et
mek isterim. Binaenaleyh hayat pahalılığı iddia
edilirken köylünün ıstırap çektiğinin ileri sürül
mesinin, bunun doğru birşey olmadığını ve bu
nun doğrudan doğruya bir politika mevzuu oldu
ğuna kaani bulunanlardanım.
BHÎSî SAZAK (Eskişehir) — Yanlış, onun
da yeri başka...
ÎHSAN HÂMtT TlGREL (Devamla) — Ha
yat pahalılığını doğuran sebeplerin başında 7
Eylül kararlarının neticesinde alman tedbirlerin
hattâ binefsihi 7 Eylül kararlarının müessir ol
duğunu ileri sürdüler.
Muhterem arkadaşlar, Hükümeti 7 Eylül ka
rarma sevkeden sebep nedir, bunu tahlil etmek
yerinde olur. 7 Eylül kararma Hükümeti sevke
den sebep üçtür:
1. — İhracatımızın artırılması keyfiyetidir.
2. — Paramızm dahilî ve haricî kıymetleri
arasında tevazün temini, istikrar temini.
3. — Beynelmilel iktisadi teşekküllere girmek
ve onlardan âzami istifade etmek, Bretenvut'sa
katılmayı temin eylemektir.
Hakiki gedik arkadaşlarımız 7 Eylül kararla
rı hayat pahalılığını artırmış diye bir iddiada
bulundukları zaman, bunlarda daha mühim olan
ve Bir memleketin malî bünyesinin temelini teşkil
eden paranın istikrarı meselesinde niçin dur
madılar? Paranın istikran zarurimi diri de
ğil midir? Dış piyasada paranın dâhili kıyme-
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tiyle harici kıymeti arasındaki tevazünün DO
zulmuş olması mmeleketin malî bünyesinin daim*
hasta olarak bc>^rmusmın sebepierintleri* birisi^
dir. Paranın dâhili kıymetiyle, hasici ki]jrnıstt
arasındaki farkı uzun uzadıya izah, etmek suretiyle vaktinizi işgal etmek istemem. Yalnız bunu
bir not olarak geçiyorum.
Bunun haricinde, ariadaşlar, biz Dünyaîle
münasebetimizi idame ettirmek ve günden >güne
kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa
iktisadi sahada Dünya teşekkülerinin yardımın
dan müstağni kalamayız. Kıymeti mütefevit
olan ve tefavütünü suni tedbirlerle Önlemek mev
kiinde bulunduğumuz bir parü ile beynelmilel* te
şebbüslere katılmak imkânını bulamayız. «Böy
le olunca, paranın iç ve dış kıymetleri arasında bir
tevazün temini, bir istikrar temini lâsamdır.
Arkadaşımız devalüasyonun aleyhinde balara»
lundular. Mukabil tedbir nedir? Böyle keşmekeş
hâlinde kalmak mı idi? Bir şeyin iddiasını ileri
sürerlerken, fena yapılmıştır derlerken» otjktn ye
rine şu yapılabilirdi diye bir fifcrh* ilerice* &tûmasi çok yerinde bir hareket olurdu. Şu fenf> bu
iyidir diye mücerret iddialara kalkışmak zanne
derim biraz hakikatten ve insaftan uzaklaşmış.
olmak demektir.
\
Enflâsyondan bahsettiler. Yalnız p&î&mizin: bu
günkü iktisadî iş Tıaemine göre ne mikbardi otolar
sı lâatmgeldiğinden bahsetmediler. Enflaayön
vardır dedikleri zaman iktisadi ve senayi vazi
yetimizin ne olduğunu ve binaenaleyh bu vazi
yete göre bu paranın çok olduğunu söylemek ve
ispat etmek lâzımgelirdi.
Arkadaşlar. 800 milyon yahut 906 milyon
paranın günün birinde temenni edelim ki 2 mil
yar liraya çıksın. Fakat bu iki milyara çıktı
ğı zaman müsmir işler karşısında madfettierim izin işletilmesi ve buna mümasil iktisâdi re
sanayi faaliyetimizin neticesi olsun. Yoksa alel
ade günlük sarfiyat için paranın bu miktarının
yükselmesini tecviz edenlerden değilijiı. Bu
hususta kendileriyle beraberim.
arkadaşımızın bahsettikleri ve yine istismar
edilebilen bir mevzu olan bir mevzu fög$ıfetf|İ,
vergi mevzuu üzerinde mütalâamı söyMygBeğim : Arkadaşlar vergilerden muhakkak ki,
uuenıleket ıstırap çekiyor, bunda kendileriyle
beraberim. Fakat bu iddiayı ileri sürerken di
ğer memleketlerdeki vergi nispetlerini de tetkik
etmişler midir? Kendilerine soruyorum. Arka-
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daşlar, birkaç misal söyliyeceğim. Fransa 1da
vevgi nispeti •millî gelire göre % 27 dir. Kana
da'da % 28 dir, Amerika'da % 24 tür, ingil
tere'de % 33 tür, millî gelirin % 3:5 ü vergi
kanaliyie vatandaştan Hazineye girmektedir.
Bizim verdiğimiz, vergi nedir? Malûmu idiniz
bütçemiz bir milyar liradır, yuvarlak rakam
söylüyorum, bir milyar liradır. Bunun hari
cinde mülhak bütçelerden, belediyelerden ve
köy bütçelerinden olmak üzere vatandaş kanalrile Devlete ve müesseselere intikal eden ver
gi miktarı da vasati 500 milyon liradır. Şu hal
de bir buçuk milyar nispetinde bir vergi, yalnız
vergi değil hattâ bunun içinde diğer varidat da
dâhildir, vatandaş kanalı ile Devlete intikal
etmektedir. Millî gelirimiz için katı bir rakam
iiade et,mek mümkün olmamakla beraber vasati
olarak 7,5 milyar lira olduğu tahmin edildiğine
ve elde edilen rakamlar da buna yaklaştığına
göre bizde vergi nispeti % 20 den aşağıdır arka
daşlar. Yalnız vatandaş niçin İstırap çekiyor"'
Bunun sebebi verginin âdilâne bir şekilde ve iyi
tevzi edilmemiş olmasıdır. Bunu kabul ediyo
rum. Esasen bunu Hükümet te nazarı dikkate
alarak huzurunuza bir gelir vergisi kanunu ge
tiriyor ki, bu da verginin daha âdilâne bir su
rette tevezzüne vesile teşkil edecektir. Bu mev
zu üzerinde"'fazla söz söylemek istenim. Yalnız
müsaade ederseniz ben bir arkadaşınız sıfatiyle
bir teessürümü gizlemiyeeeğim. O da memlekete
müfit hizmetler görmek istediğimiz ve hakikaten
Meclisin murakabesini beklediğimiz Demokrat
arkadaşlarımızın çok bedbin, kötümser ve fü
tur verici bir halde ifadede bulunmaları, aynı
ifadeleriyle söylüyorum, memlekette ıstırap var
dır. 18 milyon halk ıstırap içinde çırpmıyor
diye böyle bir iddiaya kalkışmak memleketin
ruhuna; demin arkadaşımızın bahsettiği afyo
nun mânevi zehirini akıtmaktadır.
Bundan
vazgeçerlerse, realite üzerinde tenkitlerini ya
parlarsa şüphesiz bu memlekete daha müfit hiz
meti ifa ederler. (Soldan bravo sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Ihılki Karagülle.
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar, afyona temas ettikleri için bu mevzu ile
alâkalı bir arkadaşınız olarak bu husustaki dü
şüncelerimi kısaca arzetmek için söz aldım.
;
Arkadaşlar; Hasan Dinçer arkadaşımız afyon
konusunda zaten gerek İktisadi Devlet Teşek
küllerinde ve gerek Meclis umumi heyetinde ele
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alınmış bulunan konular üzerinde mütalâalarını
beyan ettiler. Bu mütalâaların bazı tarafları bi
zim görüşlerimize uygundur ve zaten bu İktisa
di Devlet Teşekkülleri Heyeti Umumiyesi zabıt
namelerinde apaçık meydandadır. Kendileri
zaten bu rakam ve muamelelerin bir kısmını
oradan aldıklarını söylediler. Yalnız kendileri
diyorlar ki; kazancın müstahsıla inikas ettiril
memesi bir,
İkincisi; afyon istihsalinin günbegün eksil
miş olması.
Arkadaşlar; Afyon İnhisarını idare eden
Toprak Mahsulleri Ofisinden bu husustaki ka
zançları müstahsıla inikas ettirmesi yolunda üç
senedir tedbirler alınmasını istemiş bulunıryoruz ve bu tedbirler de kısmen alınmış bulıınunuyor. Fakat arkadaşlarım burada bazı se
bepler var, niçin inikas ettirilmemiş? Buraya te
mas buyurmadılar. Ben bunu izah ediyorum.
1941 de, 1942 de, 1943 de ve onu takip eden
senelerde bazılarında afyonlar kısmen takasa
verilmiş. Hakiki satış ticari bir muamele mahi
yetinde kalmış sonra biz zaten alırken müstahsıldan almamışız. Çünkü bu inhisar, afyonun
memleket içinde inhisarı değil, memleket dışına
ihracı inhisarıdır. Memleket içinde serbesttir.
Binaenaleyh, bir tüccar kaza merkezinden vilâ
yet merkezine getirmiş ve oradaki tüccara sat
mıştır. Vilâyetteki tüccar muhafaza etmiş, son
ra Ofise satmış. Şimdi
Ofis kaça satacaktır.
Satış fiyatı 15 mi, 16 mı? Bu, belli olmadığın
dan daha evvel fiyatları tesbit ederken bu konu
üzerinde iyi bir neticeye varamazdı, aşağı yu
karı tahinini yapabilirdi. Günün birinde fırsat
bulmuş, satmış, bundan dört lira kâr ettiğini farzedeliın. Bu kârı kime versin? Sonra bunu ta
kasa vermiştir. Takas hakiki bir satış mıdır?
bunu takdir buyurursunuz. Bu bir.
İkincisi; istihsal azalmıştır, buyurdular.
Arkadaşlar, istihsalin azalması şundandır. Af
yon sahası aşağı yukarı pancar sahasıdır. 1941,
1942, 1943 yıllarında, bilhassa 1943 ün ortasına
kadar bu memleketin geçirdiği günler, yedi se
nelik harb yıllarının en felâketli, en acıklı,
en zaruretti günleriydi. Bu sıralarda bir kilo
buğdayın 120 kuruşa kadar çıktığı bir memle
kette afyona tarla tahsis edilmezdi. Kendileri
nin de işaret buyurdukları gibi, eğer afyon ekilmişse, afyon, haşhaşı için ekilmiştir. Yani yağı
ve tohumu için ekilmiştir.
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Binaenaleyh, bunu böylece söyledikten sonra
müsaadenizle iki kelime ile bir meseleye daha temaa edeceğim.
Arkadaşlardan bazıları Devalüasyon karar' l a n üzerinde tekrar bir dönüş yapmak istediler.
Ben öt ed enberi düşündüğüm bir noktayı huzu
runuzda arzetmekle vazifemi yaptığıma kaniim.
Arkadaşlar, bu memleket icabında bir har
be karar verebilir, Hattâ bu harbin neticesi meş
kûk te olabilir. Politika bu mudur? Bu hareket
yapıldı diye onun aleyhinde hareket doğru mu
dur?
Arkadaşlar, memleketin hayatına matuf ka
rarlar alındığı zaman politika susmalıdır. lelri,
geri, sağa ve sola
bakmıyarak bu kararların
memlekete fayda vermesine bakmalıyız, bunun
için çalışmalıyız.
Şimdi 7 Eylül kararları bence Millî Savun
ma, iktisadi mânada 20 milyon insanın hakkı
na taallûk eden bir Millî Savunma kararıdır.
Bu kararlarda bir hata veya savap müvazanesinde, münakaşasinda ben kendilerine iştirak
etmiyorum. Çünkü ittihaz ettiğimiz kararlar
savaptlr, yerindedir, doğrudur.
Fakat arkadaşlar, biran jçin bu kararın
hatalı olduğunu düşünelim ve hatalı gören
cephede kendimizi farzedelim. Bu hatadır diye
memleketin iç ve dış politikasına, memleketin
iç ve dış hayatına inkisamı körüklemeli miyiz?
HAKKT GEDİK (Kütahya) — Politika yappıyalım.
HULKl KARAGÜLLE (Devamla) — Bu ke
limeyi bilerek kullandım, arkadaşlar müteessir
olmasınlar.
Arkadaşlar, bu karar alındığı zaman biz bir
hadde altını tutmak, altınla Türk parasını tut
mak için, satış kararı aldık. Arkadaşlar; biz
unutmadık, ben arkadaşlarıma siz yaptınız,
sizin, teşkilâtınız yaptı demiyorum. Ben Meclis
çatısı altında ve memleketin seması altında
bu kadar kötü düşünebilen bir hizbi asla düşü
nemem. istanbul'da. Çarşıyı Kebir'in içinde
sarraf, sarraf, bakkal, bakkal dolaşarak, yarın
on paraya inecektir hankanotlarımız, koşun, aıtın yağmasına koşun diyecek insanların bulu
nabileceğini . asla düşünemem. Fakat bu oldu.
Gölgede fırsat bekliyen insanlarla, ki, tarih bo
yunca onlar bizim kararlarımızı ve Millî kal
kınma hamlelerimizi daima sabote etmişlerdir.
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Onlara imkân vermiyerek, onların bizim içi
mize karışarak, çirkin ruhlariyle kendi bünye
mizi bozacak tedbirlerine müştereken mâni ol
malıyız. Beş gazetenin bir günde yazdığından
bahsedeceğim.
Beş gazete bir günde, efendiler hayatı yük
selteceksiniz, indiremezsiniz, ne yaparsanız ya
pın diyor. Bu şu demektir k i ; bakkal efendi
sen yağa, kaşar peynirinin kilosuna şu kadar
zam yap, sen pancarı şu kadar yükselt demek
tir. Bu bence yapıcı, mefkûreci insanlar ola
rak, biz hatalı olsak dahi bu ahval ve hareket
lerin memleket içinde 20 milyon insanın haya
tında yapacağı tesiri bir santim düşürmeğe, İs
tırabı bir santim tahfif etmeğe matuf olmalıydı.
Bu olmadı. Arkadaşlar, yapıcı zihniyetle, ha
talı diye, efkârı umumiyece ve Meclisçe ma
lûm olan dâvaların tekrar genişletilip, ince
lenip yeni, yeni vesileler çıkarılmasına mâni
olunmasını rica ederim. Mâruzâtım bundan
ibarettir.
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Evvelâ Hûlki
Bey arkadaşımıza bir şey arzedeyim; dünyada
kemale erişmiş, hiç korkmıyan, irkilmiyen mil
letler derdini efkârı umumiyenin önüne serer
ler, didiklerler, sonra ona eare bulurlar.
Milletin huzurunda herşeyi saklamazsak mu
hakkak iyi olur. Ne diye derdimizi, bucak bu
cak saklatıyoruz. Rica ederim, bu zihniyeti de
ğiştirelim.
Arkadaşlar; para işlerinden çok konuşuldu.
Ben karışmıyayım diyordum amma, kanaatimi
söylememek te biraz zor geldi . Bir müstahsil
için malın fiyatlandırılmasım icabettiren karar
lar, zararlı bir şey sayılamaz. Fakat bizim
Parti hesabına, şahsan korktuğumuz, endişe
miz, bu paranın düşüklüğü neticesinde alman
yeni tedbirler, icadedilen yeni masraflar, gü
nün birinde ân i bir sükût doğurursa o vakit
sükutu hayale uğrarız, çok kötü bir vaziyete
düşeriz. Bütün endişemiz, dikkatimizi çeken
nokta, buradadır. Bu bir memleket davasıdır.
Hatalı dahi olsa bir karar alınmıştır. F a k a t bu
nu nerede tatlıya bağlıyalım? Düşünülecek nok
ta buradadır. Buda, ancak böyle açık, açık konuş*
makla olur. Ne olurdu; bu para düşürülmesine git
meden bu iş yanlamaz mıydı? - Bir arkada
şım sormasaydı, ben bunu söylemiyecektim Pekâlâ olurdu, seyri tabiîsinde olurdu. Hangi
mallar satılmıyorsa$ o mallara prim verilirdi,
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seyri tabiîsinde giderdi. Bu da gidilmekte olan
bir yoldu.
Dünyanın hangi bir fiyatı vardır ki, sabit,
hangi bir parası vardır k i ; sabittir, biz de ona
uyalım. Yani buralarda, bir müstahsil olarak
acı da olsa söylüyorum, isabet vardır diyemem.
(Soldan bravvo, Emin Bey sesleri, gülüşmeler.)
Yani bu işte de isabet vardır diyemem.
Arkadaşlar, ne badirelerden atladık, ne
kötü günler gördüV, beraber ağladık, beraber
güldük. Bu millet bunların hakkından gele
mezdi diye bir fikir taşımıyorum. Fakat b'r tâ
bir vardır, «külli cahilün, cesurun» derler, bu
cinsten cesur olmıyalım. (Gülüşmeler.) Bu iş
şapka inkilâbı, lâtin harfi inkilâbı kadar mühim
dir. Şapka inkilâbı nihayet 15 - 20 milyon lira
ile kapatılmıştı. Harf inkilâbm da daha pahalıya
mal olduğunu sanmıyorum. Ben bu işe de gir
mek istemiyordum amma, biraz temas edeyim:
Bu iş için Hazinenin - milleti demiyorum - Ha
zinenin, şu ve bu şekilde gümrük resminin art
ması ve ithalâtın çoğalması vesaire ile Hazine
nin kazancı nedir? Şimdiye kadar hasta idim,
Maliye Vekilinden soramadım. (Geçmiş olsun
sesleri, gülüşmeler.)
Evvelce bizim almış olduğumuz 65 milyon li
ralık bir istikrazımız vardı. Ben o zaman bu
mesele görüşülürken, biz bunu orduyu beslemek
için alıyoruz buna faiz değil hattâ bu paraların
onlar tarafından bize bedava verilmesi lâzımdır,
demiştim. Bu faizleri kaldırın. Bu noktaya, böy
lece burada bulunan arkadaşlar bilirler, şahsan
muteriz ben idim. Bana dedi ki; zannedersem
Saraçoğlu o vakit Hariciye vekili idi, biz bu
paraları, memleketimizde fiat ne olursa olsun,
520 kuruşluk mal verdik mi bir sterlin ödemiş
olacağız dedi. Bu kürsüden söylediğim o sözleri,
aranırsa zabıtta bulunur amma, Grupta mı idi,
Mecliste mi idi, şimdi iyice hatırlıyamıyorum.
Ben daha aklımın erdiği ve dilimin yettiği ka
dar itiraz edecektim. Amma o zaman dedi ki ba
na, üç - üç buçuk kuruş faiz vereceğiz amma bu
nunla malda vereceğiz. Sonra mal fiatları ne
olursa olsun, insin, çıksın, 520 kuruşluk mal ver
dik mi bir sterlin ödeyeceğiz. Şimdi yeni yapı
lan bu para ameliyesi ile 520 kuruş yerine 1 100
kuruş ödeyecek olursak, bu halk kıyamete kadar
yanar, arkadşlar. Sordum, belki bu kadar in
safsızlık yapmazlar karşı taraf. Hükümet olarak
bu işleri düşünmeden, bu işleri halletmeden bu yo-
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la nasıl cesaret edildi, nasıl gidildi, hakikaten
hayret edilecek bir şeydir. Amma neticede ne
olacak? oldu, oldu. Artık bu işin çıkmasına dua
dan başka çaremiz yoktur. Bunu çıkaracağız,
geri dönmiyeeeğiz. Ne bileyim hepimizin aklına
gelirde, dinlerse, Hükümete bu sözleri söyliyeceğiz. Geri dönülecek vaziyetten çıktı artık bu
iş. Bir çok vatandaşların ocağını söndürdük. Fa
kat eğer bunu yapmazlarsa, bu 520 kuruştan öde
necek parayı biz 1 100 kuruşa ödüyorsak şahsan
iki ellerim yevmi kıyamete boyunlarında. (Gülüş
meler) (Orada da beraberiz sesleri).
CEMİL ALEVLİ (Gaziantep) — Sayın arkadaşlr; Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken
bendeniz memlekette mevcut mensucat sanayi
nin bir ıstırabına temas etmek için söz almış bu
lunuyorum. Mensucat sanayii yaptıkları imalât
esnasında «Dese» denilen tâli bir madde elde eder
ler. Bu maddeden memleketimizde senevi takri
ben 6 milyon kilo elde edilir ve bunun vasati kıy
meti de 3 milyon lira raddelerindedir. Bunun
müşterisi evelce vasati Avrupa Hükümetleri idi
ve başta Almanya olarak; İtalya, Çekoslovakya
ve Macaristan idi. Almanya ile iktisadi müna
sebetlerimizi kestiğimiz gündenberi bunun ihra
cı durmuş bulunmaktadır. Ve memlekette kıyme
ti milyonları bulan bu millî servet çürümekte ve
küflenmektedir Çünkü bunun dâhilde mahalli
sarfı yoktur. Evvelce klirink sisteminin yardımiyle ihraç edilen bu mallar, serbest ticaret sis
temine girdiğimiz için ihracı müşkülleştiği gibi
vaziyet de değişmiştir. Anglosaksonlar bunu
almıyorlar, ve almazlar, çünkü onların işine el
vermez. Ticaret Bakanımızdan ricam şudur: ye
ni aktolunacak ticaret mukavelelerinde bu mad
deye yer vermek ve bir de hariçteki ticaret ata
şelerimiz vasıtasiyle mümkün olursa buna bir
mahreç temin etmelerini rica edeceğim.
Ayrıca ikinci bir mevzu olarak Ekonomi Ba
kanlığı tarafından da bu ataşelerin memleket
dâhilinde işe yaratılması için bir Kaşkam fab
rikası kurulursa çok iyi olur kanaatindeyim.
Ozaman hariçten Kaşkam ipliği ithal etmek kül
fetinden de vareste kalırız. Bu madde halı ve
Perde imâlinde kullanılmaktadır.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen.
Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Bir
kaç kelime ile ben de konuşmıya katılmak he
vesini duydum. Fakat mevzu çok uzun ve mü-
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tefavit. Bunların arasından hangisini seçip ce
vap vermek müşkülâtını duyduğumu da itiraf
etmeliyim. Onun için son zamanlarda söz söy
lemeğe karar verdikten sonra not ettiğim bazı
kısımlar hakkında konuşmağı düşündüm. Hayat
pahalılığından ve hiç düşünülmeden, kimseyle
konuşulmadan en mühim 7 Eylül kararlarının
alınmış olmasından, Ticaret Bakanlığının fonksiyone etmediğinden uzun uzadıya bahsetmiş
olan arkadaşımın, Ticaret Bakanlığına taallûk
eden kısımlarına cevapları tabiî ben verecek
değilim. Fakat hayat pahalılığı kısmına da bir
arkadaşım iyi bir şekilde temas etti. Şüphe
yok ki, birkaç kelime ile aynı şeyi tekrar
etmekte ancak mülâhaza ederim. Hakikaten ha
yat pahalılığını alış veriş kabiliyetiyle ölçmek
lâzımdır. Bugün kendisinin de ifade ettiği gibi,
eşya fiyatlarının 4 - 4,5 misline çıktığını söyliyen arkadaşımın en çok azımsadığı ve müstahsıla acır gibi konuşarak söylediği, buğday fiyat
larının da 4 - 4,5 mislinden aşağı yükselmedi
ğidir. Nihayet eskiden çiftçinin bir kilo buğ
day mukabilinde alabileceği birşey ile bugün
bir kilo buğday mukabilinde alabileceği şeyi
karşılaştırmak çok kolaydır. Hepiniz bilirsiniz
ki Buğday Fiyatlarını Koruma Kanunu, teşki
lâtı yapılmıştır ve ancak harpten evvel beş ku
ruşta buğdayı tutmak kaygısiyle Hükümet mu
bayaalar yapıyordu. Harb halinin tahaddüsünden sonra Eskişehir'de buğdayın kilosunu 6
kuruşa askerî teşkilât münakaşaya koyarak almıya çalıştığı zaman bir kuruş arttı diye, Hü
kümetin kararlarına muhalif bir hareket mi
oluyor diye, öğünlerde duymuş olduğumuz has
sasiyeti iyi biliyorum. Beş kuruşla 20 kuruş
arasındaki farkın dört misli olduğu aşikârdır.
îşte bunun gibi Hükümet tarafından fiyat
ları hakkında kontrol ve tahdidat bulunan
bazı malları da sattılar. Bunlar arasında mese
lâ pamuğu ele alırsak yine bu miktar fazlalığın
dununda bulamayız. Yine dört mislinden aşağı
değildir.
Kaldıki fiyat serbestisine sahip olan mah
suller daha yüksek fiyatlarla yükselmiştir. Ken
dilerinin ifadeleri arasında bir tek kelimeyi kar
şılamış olmak için söyliyeceğim. Demekki Türk
Milleti bu seneler zarfında fakir düşmemiştir.
•Yer yer, zaman zaman gazete sütunlarında ve
ya konuşucuların dillerinde, milleti velev kan
l a n bahasına da olsa kurtaracaklarından dai-
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ma bahseden insanların karşısında, hürriyet
lerine ve geçinme kabiliyetlerine sahip olmuş
ve onlardan hiçbir şey kaybetmemiş olan
millete bu kadar ağır fedakârlıklar vâdetmelerinin sebebini bu münasebetle bulmanın güç
olduğunu hatırlamak caizdir.
Eşya fiyatlarının dört, dört buçuk misline
çıkmış olması münasebetiyle ve 7 Eylül karar
larına dokunmak için bir diğer arkadaşımızın
iddia ettiği, parayı seyrinde bıraksaydıkta pi
rimle karşılasaydık dediğini şuraya kaydetmiş
tim. Pirimle karşılamak esası malûl bir iş ol
duğunu ve sıhhatli ve kararlı bir Devlet mali
yesinin usulü olmadığını, parayı sabit ve kararlı
bir şekle koymanın zaruri olduğunu, benden
daha salahiyetli insanlar söyledi. Bu pirim usu
lüne gitmenin doğru olamıyacağı kanaatine vâ
sıl olunduğu için parayı ona göre esaslı birşeye
bağlamak zannediyorum ki, itiraz kabul etmez
bir hakikattir. Ben kendi memleketim içinde
parayı şu veya bu şekilde bir esasa bağlamaklığım, belki büyük mahzuru dahi olmaz.
Eğer bu muameleler hariçte karşılıklı yapı
lan ticari muameleler olmasaydı. Son zamanda
büyük bir taazzuva doğru giden dünya iktisa
di ve mali teşekkülleri karşısında bunun yerine
yüz 40 - 50 pirim vermek suretiyle idare edi
len bir para daima gayri müstakar bir halde
kalır. Bu vaziyet büyük bir hakikat iken be
nim gibi malî ve iktisadi konularda bilgisi ol
mamasına rağmen bu meselelere karışmış ol
manın acı bir neticesi olsa gerektir.
Bu arada arkadaşımız dış borçlarımızı nasıl
ödeyeceğimizden de bahsettiler. 525 kuruştan
isterlingi ödeyecektik, şimdi 11 lira üzerinden
ödeyeceğiz gibi bir takım şeyler söylediler, ve
bal, mebal bir şeyler söylediler.
Benim kabataslak düşündüğüm.şudur: Mem
lekette evalüasyon taraftarı olanlar dahi var
dı ve yine de vardır. Paranın iştira kabiliyetini
artırmakla memlekette hayat pahalılığı önlenir ve
dış borçlarımız da daha kolaylıkla ödenir di
yenler de vardır. Bu demektir ki, binnetice
bizim vaziyetimiz üzerinde ne inikas yapacaktı?
Şu inikası yapacaktı : Tabiî para devalüasyonu
yapılırken, bir Türk lirası İngiliz lirası karşısın
da 520 den aşağı indirildiği, bütün alış verişler
ve bunlara tebaan meydana gelen kazançlar ve
onların tevlit ettiği bütün vergiler, tabiî o nis
pette inmiş olacaktı, binaenaleyh o fiyatlara
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göre tahakkuk etmekte olan sekiz yüz küsur
milyon liralık bütçe de, faraza 350 milyon
liraya inmiş olacaktı. Devletin buna tetabuk
etmesi bakımından tevlit edeceği müşkülâttan
bahsedecek değilim. Fakat 350 - 400 milyon
liralık bir bütçe içinden 100 küsur milyon li
ralık bir borç ödemekle, 900 milyon ve bir
milyar liralık bir bütçe içinden, faraza iki
defa dahi yükselmiş olsa, 200 milyon lira borç
ödemenin bütçeye nispeti daha az olmaz mı?
Yani 350 milyon liralık bir bütçe içinden 100
milyon lira bir borç ödemenin, bir milyar li
ralık bir bütçe içinden 300 milyon lira bir borç
ödemenin memleket aleyhine bir hareket olaca
ğının hesabına vâsıl olmak mümkün değildir.
Hakikatte herkes bütçe hesaplarını, malî hesap
ları, iktisadi hesapları yapmak imkânlarına ma
lik insanlar olmadığına göre, memlekette şu ve
ya bu şekildeki sözler ve hesapların tabiî şart
lar üzerine ayrı tesirleri çok mütefavit olaca
ğına göre, zararlı noktaları iyice geniş olarak
hesap etmekte ve bu konuşmaları onagöre
yapmakta fayda vardır. Bu itibarla arkadaşı
mızın, zararlı bir neticeye doğru gidiliyor hak
kındaki endişesini bertaraf edecek, fakat bir
kitap lisaniyle olmıyarak doğrudan doğruya
pratik bir ifade ile, kendilerini tatmin edici
birşey söylemiş olduğumu zannediyorum.
işte bu arkadaşın söylediği lâflar arasında,
belki kendisine en uygun olanı da, cahilin cesur
olduğu kadar olmalıydı lâfından ibarettir. Bu
nun kendisine bırakılması en doğru hareket
olur.
İhracatın artmakta olduğunu, 1943, 1944,
1945 seneleriııdeki ihracat miktarlarını misal
olarak gösterdiler. Böyle ihracatın artmakta
olduğu zaman, ihracatı artıracak bir tedbir
diye parayı devalüasyona götürmenin doğru ol
madığını da bir misal olarak alırken, ihracatın
en yüksek olduğu zamanlardaki rakamı, 90 mil
yon ile 120 milyon lirayı zikrettiler.
Şüphesizdir ki, bu rakam harbten evvel bun
dan daha fazla bir miktara baliğ oluyordu. Hal
buki hepimiz biliyoruz ki, kendilerinin de söyle
dikleri gibi, harbde bu miktar 30 - 40 milyon
dan başlıyarak 90 milyon liraya kadar yüksel
miş bulunuyor. Bundan evvelki zamanları
tamamen söyliyemem. Ben size yalnız şu üç
dört ayın ihracat yekûnunu vereyim. Bu mik
tarın 200 milyon lirayı geçmiş olduğunu söy-
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liyebilirim. Eğer devalüasyonun sebebiyet ver
diği bir misli fazla farkı indirmek arzusu iz
har edilirse ozaman da 100 milyon liranın bir
seneliği olan 90 milyonu mukabilinde üç aylık
olarak bir milyonu ele alırsanız, miktarın enaz
dört defa daha artırılması lâzımolur ki, şu hal
de asgari 400 milyondan aşağı ihracat olmadığı
neticesine vâsıl olmuş oluruz. Parayı indirmiş
olmamıza rağmen, yani bir buçuk misli çıkarma
mış olduğumuz neticesine bağlıyarak dahi 400
milyona çıkarmış oluruz ki, hiç bir zaman 200
milyon liralık ihracat yaptığımız seneyi pek hatılamıyorum. Demek ki kararların ihracat üze
rinde tesirinin bugünden ne derece gözükmüş ol
duğu bu rakamın ifadesiyle anlaşılır,
7 Eylül kararları gibi, paranın kıymetini de
ğiştirme gibi çok mühim bir mevzuun, tahkiksız, tetkiksiz, çarşı ortasında konuşur gibi bir ko
nuşma neticesinde yapıldığını söylemenin, mem
lekette en derin buhranlar doğuracağı aşikâr ve
meydandadır. Halbuki bu kararlar verilirken
akhbaşında ve bu işleri bilir insanlarla müza
kere edilerek, onlardan raporlar alıp öyle karar
verildiğini biliyoruz. Bu neticelerin de şimdi
arzettiğiın rakamlardan anladığımız gibi faydalı
olduğunu müşahede ediyorum.
Pahalılığın misallerini verirken, gümrükten
ithal edilecek mallara daha 260 milyon lira zam
metmek gibi rakamların da pahalılığı artıraca
ğını isbat sadedinde söylediler. Pahalılık ithalât
malları üzerinde olacaktır ve olmaktadır. İtha
lât malları bu kararlar alınmadan evvel ithalâ
tın düne kadar güçlükle ve nekadar az yapıl
dığı ve bu sebeple altınlar tedarik etmek imkâ
nını bulduğumuz da zaten meydandadır. Ayrı
ca gümrük ithallerine bakarak altınları nasıl ar
tırdığımızın sebebi aşikâr., ithalâtımız ihracatı
mızın dununda olduğu için memleketin içinde
altın ve döviz terakümünü yapabildik. İthalât
yapmanın kolay olmadığı harbsizlik haline geleli
bii' seneyi geçmiş olmasına rağmen hepimizin
can ve gönülden şu kürsüde bahsedip durduğu
muz pulluk ve saire kabilinden olan malzemeyi
tedarik için döviz tahsis etmelerine ve hususi
müteşebbislerle Devlet müesseselerini bu işle tav
zif etmiş bulunmalarına rağmen bu ihtiyacın
onda birini dahi memlekete ithal etmek imkâ
nını bulamadığımız bir hakikatir. Acaba, bu ka
rarı almadan ve bütün bu malların memleket için
de pahalılaşmasına meydan vermeden mühim mik-

^- 714 —

B : 26

O :2

28.]

tarda ithalât yapmak imkânına malik olabilir mi
idik diye bir sual sormak insafsızlık olmaz mı?
5 - 6 senedenberi en basit ihtiyaçlarının 4 de bi
ri, 5 te biri memlekete ithal edilmiyen ve mem
leket içinde imal edilemiyen geniş memleket ih
tiyaçlarının da memleket sanayiinin 5 te bi
rini ve 10 da birini karşılamadığı gözönüne ge
tirilirse ve eski stokların tamamiyle erimiş ol
duğu ve memlekette bütan eşyaya karşı fev
kalâde bir açlık olduğu söylenebilecek bir du
rumda iken memleketin içine getirilecek eşya
üzerinde vatandaşın yükselmesine mâni olacak
miktarda mal getirilmesi ne demektir? Enaz
bir senelik ihtiyacı birkaç ay içersinde teraküm
ettirmek kabiliyetini görmek demektir, bu ka
dar istek yapamamak demektir. Bu ise gayrikabiti tasavvur bir şeydir. Tiearet işlerinde se
nelerce kalmış bu arkadaşların memleket stok
larının ne kadar zamanda teessüs edebildiği ve
ne kadar zamanda memleket içinde kalmasiyle
memleket içinde bir tevazün ve istikrar mey
dana geldiği bir hakikat iken bunun dışında
yapılabilirdi demektir, bilen ve bilmiyen va
tandaşlar arasında bir tereddüt ve şüphe uyan
dıracak hareketler de, bulunmakta mazarattan
başka ne fayda mülâhaza edilebilir?
Artsk bu işe, bütün söylenilenlere ayrı, ayrı
eevap bulmak yolunda devam etmek lâzımgelir-

ÎKÎNCÎ

se, birçoklarınızın esasen bildiği şeyieri tekrar
etmek olur ve beyhude sizi işgaı etmek .olur,
Bu itibarla sözüme son veriyorum. (Alkışlar.):
BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arz edi
yorum:
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa
(339) zat rey vermiştir, (311) kabul, (27) ret
ve (1) çekinser oyu verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (311) oyla kabul edilmiştir.
Deflet Denizyolları ve Limanları İsletme
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa
(343) zât reye iştirak etmiştir. Muamele ta
mamdır. (310) -kabul, (32) ret, (1) ç&kinier
vardır. Kanun (310) oyla kabul edildi.
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1&47
yılı Bütçe Kanununa (336) zat reye iştirak et
miştir, muamele tamamdır. (306) 'kabul, (30)
ret, (1) çekinser vardır. Kanun (305) oyla ka
bul edilmiştir.
Posta, Telgraf ve Telef on İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yıh Bütçe Kanununa (3S3) zat
reye iştirak etmiştir, muamele tamamdır. (*3Ö0)
kabul, (32) ret, (1) çekinser vardır. Kanun
(300) oyla kabul edilmiştir.
•öğleden sonra saat 15 de toplanmak üzere
oturuma nihayet veriyorum.
Kapanma saati : 12,45

OTUEVM

Açılma.saati : 15
BAŞKAN — Tevfîk Fikret Süay
KÂTİPLER

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naşit Fırat (Samsun)
«*•»»

BAŞKAN — İkinci oturum açılmıştır. Tica
ret Bakanlığı bütçesinin konuşulmasına devam
ediyoruz.
Sözr Ticaret Bakanınındır.
TİCARET BAKANI ATW İNAN (İzmir) —
Sayın-arkadaşlarım, ö%leden evvel Bakanlığımın
bütçesinin konuşulmasiyle söz alan 'arkadaşları
mın mütalâalarını hürmetle •• dinledim. Kendile
rine ayn ayrı cevap vermeğe çalışacağım. Fakat
'bu yolda tsevap arzına başlamadan evvel, izin ve

ririmiz, j^abanlığuna taalûk^eden ve B^teamet
programı içinde yapkcak diye ifade edilen kı
sımlar hakkında^ arkdaşlamma, teferruata girme
den olsa daM, sureti mmımivede'bilgi edinmelerini sağlıyacak mâruzâtta bulunmak isterim.
Arkadâi^arım, bu< programın içinde, Ticaret
Bakanlığınızın yapacağı bacıca isler arasmda ifa
de edilen mevzular şunlardır:
Hububat mevzuunda Hükümetin almağı dü
şündüğü -k^arlar,
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Akaryakıt mevzununda Hükümetin almağı
düşündüğü kararlar ve harb yıllarının zaruret
lerini karşılamak için alınmış olan tahdid ve tak
yit tedbirlerinin kaldırılması ve bu arada dış
ticaret politikamıza verilmesi düşünülen istika
metler.
Hububat mevzuunda yapılacağını arzetmiş ol
duğumuz cihet şu idi: Hububat ticareti harb yıl
ları içinde hususi teşebbüsler tarafından terke
dilmiş olan bir ticaretti. Bu ticaret sahasın
da kendilerine iş bulan vatandaşların mahrumi
yetine katlandıkları sahayı, eskiden alışkın ol
dukları sahayı, kendilerine açmak. Bunu yapmış
bulunuyoruz. Yine bu sahada, bu ticarete imkân
vermek için, kara ve deniz vasıtaları ile yapılma
sı yasak edilmiş takyidatı kaldırmış bulunuyo
ruz.
Akar yakıt mevzuunda yakm günlerde ilân
edilmiş olan bir kararı zannediyorum arkadaşla
rım hatırlıyacaklardır. Akaryakıttan benzini,
motorini ve madenî yağları artık tahditle satılır
maddeler arasından çıkarmış bulunuyoruz. Bun
lar arasında petrolün, tenekeye taallûk eden ha
zırlıklarını tamamlayamadı ğımızdan daha bir
müddet tahdide tâbi olarak satılması lüzumunu
hissettik. Yalınız şunu arzedeyim ki bunun mik
tarını da şimdiden üç litreye çıkarmış oluyoruz.
Dağıtma mevzuunda ancak, malı getirdiğimiz
memleketlerde ihracı tahdide tâbi tutulan mad
deler bulunduruyoruz. Bunlar ancak 4 - 5 ka
leme inhisar etmektedir. Bunlar da, nakil va
sıtaları; yani binek otomobilleri ve kamyon;
teneke, çul ve çuvaldır. Bunlardan binek otomabillerinin, bundan sonra dağıtmaya
tâbi
olarak satılmasının devam ettirilmemesi lüzu
muna kani olduk. Bunun içindir ki binek oto
mobilleriyle, binek otomobili lâstiklerinin de
dağıtmağa tâbi tutulmaktan çıkarıldığını evvel
ki gün ilân ettiğimiz bir kararla herkese bildir
dik. Kamyon mevzuunda dağıtma, kısa bir
müddet için de olsa hâlâ zaruri görülmektedir.
Fakat kamyon celbi hususunda normal zaman
larda getirdiğimiz miktarda kamyon getirmek
imkânları genişlemektedir, önümüzdeki imkân
ların bize verdiği kanaat ve cesaretle bu nakil
vasıtalarını da yakın zamanda dağıtma mevzu
ları dışına çıkaracağız yine. Harb yıllar içinde
memleketimize ithal edilmiş olan malların kont
rollü şekilde ithalini mümkün kılmak için ge
rek döviz bakımından, gerek fiyat bakımından
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gerek mal ithalinde, dışarıdan mal celbinde fay
dalı olduğu kabul edilen esasların tatbikına im
kân vermiş olmak için tesis edilmiş olan itha
lât birliklerine gelince/bunların uzun, uzun fay
da ve zararları etrafında son seçimden evvel
Yüksek Mecliste uzun müzakere cereyan etmiş
ve bugün için lüzumsuzluğuna karar verilmişti;
hem bu karara ittibaen hem de Hükümetimizin
vâsıl olduğu kanaatle programında yer almış
olması itibariyle ithalât birliklerinin harb hâtı
raları arasında mevcut olan tesisler arasına ka
rıştın mş bulunuyoruz.
Bunların içinde bir de tütüncüler bankası
mevzuu vardı. Tütüncüler bankasının kurulma
sı mevzuu esaslı ve teknik mevzudur arkadaş
lar. Bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarıya göre
tütüncüler bankası; çiftçiler, tüccarlar ve
Tekel idaresinin iştirakiyle kurulması düşünü
len bir bankadır. Alâkalıların bunun etrafında
tetkik fırsatı bulmaları için tasarı kendilerine
tevdi edilmiştir. Bakanlıklarımız da ayrıca tet• kiklerine devam etmektedir, Bu husustaki ta
sarıyı belki kış tatilinden sonra Büyük Meclise
sunmak mümkün olacaktır.
Dağıtma mevzuu içinde hâlâ bulunan mad
delerin ömürleri de çok kısalmış bir haldedir.
Bu arada ithalâtı kolaylaştırıcı tedbir alacağı
mızı da ifade etmiştik. Hakikaten ithalât bir
liklerini kaldırmakla bugün için lüzumsuzluğu
tahakkuk etmiş olan formaliteleri bertaraf et
mekle ithalâtı kolaylaştırmanın baş şartını ye
rine getirmiş olduğumuza kaniyiz. Birlikler
kalkmakla bugün için devamında menfaat gör
mediğimiz fiyat kontrolü da kalkmış oluyor.
Pilâfonlar da kaldırılmış oluyor ve herhangi
bir malın ithal edilmesi için haftalar ve bazan
hattâ zaruri olarak aylarca devam eden tetkik
ler bertaraf edilmiş oluyor.
Bunun yerine mal ithalini kolaylaştırmak
için fiyat bakımından ucuz veya pahalı oldu
ğunun takdirini tüccarın takdirine, basiretine,
görgüsüne, kabiliyetine ve tüccarı münase
betlerin genişliğine ve gelişmesine bırakmış bu
lunuyoruz. Eğer fiyat kontrolünü başlı başına
kaldırmayı fayda diye telâkki etseydik belki
bu telâkkimiz hatalı olurdu ve neticeler yan
lış çıkabilirdi. Amma bunun yanıbaşmda mal
ithali için müsaade istiyen her müteşebbise, her
tüccara, Bakanlığımızın tanzim etmiş olduğu
ithal listesine dâhil mallardan olmak kaydiyle,
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döviz almak :rakânını da hazırlamış bulunuyo
ruz. Çok sık t£.riz mevzuu olan para ayarlanmasiyle bu döviz mevzuunda elde ettiğimiz im
kânları mahfuz bulundurmak mevkiindeyiz.
Şimdi bu politika hakikaten yürür mü yürümez
mi? Bunun için dış ticarete bir göz atmak fay
dalı olur arkadaşlar.
Biz ithalâtı kolaylaştırıcı tedbirler arasında
zikre değer olarak şunları da tatbik etmekte
buluyoruz :
ithalât; ithalât listesinde dahil mallardan
olmak kaydiyle yapılabilir. Ancak
müsaade
usulüne tâbidir. Bu ithalât listelerinde istihsal
vasıtaları, istihsal malzemeleri ve istihlâk eşya
sında da büyük kütleyi ilgilendiren maddeler
dâhildir. Listeye dâhil mallar için anlaşmalı
anlaşmasız her memlekete döviz vermekteyiz.
Ancak bunda bazı takyitlerimiz vardır, muay
yen memleketlere muayyen dövizler vermekte
yiz. Lüks telâkki edilen ve geniş halk yığın
larının ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyetleri
taşımıyan mallar için döviz tahsis etmemekteyiz.
Şimdi hatıra gelebilir ki, mademki elimizde bu
işi kolaylaştırmak için bu kadar imkânlar var,
neden ithali anından müsaadeye tâbi tutuyoruz?
Tafsilâta girmeden bu mukadder suale cevap
arzedeyim. Şunun için: Dış alım gücümüzü is
tediğimiz eşyaya tahsis ediyoruz, ithalâtımızın
seyrini tahakkuk ettirebilmeği, tanzim etmeği,
ancak bu suretle mümkün görüyoruz. Bununla
beraber döviz angajmanlarımızın ve bu angajman
larımızın müddetlerini takip etmek imkânına an
cak bu yoldan sahip bulunuyoruz.

yapmaktayız. Bunlar arasında
meselâ in*
cir, üzüm ve fındık vardır. Bu maddeler bazı
yıllarda bol, bazı yıllarda azdır ve emsali baş
ka memleketlerde de yetiştirilmesi itibariyle
fiyat temevvüçleri ona göre tanzim edilmek lâzımgelen maddelerir. Sulh yıllarında dahi bun
ların büsbütün murakabesiz bırakılmış olması
nın büyük zararlarını bu memleket çekmiştir.
Harb içinde murakabeye tâbi tutmanın büyük
faydalarını görmüştür. Bundan dolayı bunla
rın murakabesinde fayda mülâhaza ettiğimize
göre şüphesiz bu faydanın lüzumunu kabul etti
ren sebeplerin devamiyle kayitli olarak murakabeye tâbi tutuyoruz. Murakabeye tâbi tutul
mamış olsaydı, dünyanın istihsal şartları ve alım
kabiliyetleri gözönünde tutularak fiyatlar tesbit edilmemiş olsaydı bu sene dahi yaptığımız
satışlarla şimdi kıymetli olarak satmakta oldu
ğumuz ve dünya konjonktürünün yardımiyle de
gün geçtikçe daha kıymetlendirilerek sattığımız
bir maddelerin fiyatlarını daha aşağı seviyede tu
tarak satmış bulunacaktık ve bu suretle zararı
iniz olacaktı. Diğer bazı gıda maddeleri vardır
ki, onları devre ihracına müsaade ediyoru ve
yahut ihraç edilecek miktarı tahdide tâbi tuta
rak ihraç ediyoruz. Bunlardan başka diğer ba
zı maddeler hiç bir murakabeye tâbi değildir.
Ancak lisansa tâbidir. Bunun dışında, gittikçe
azalmakta olmakla bearber, takas yoluyla ya
pılan dış ticaretimiz vardır. Takasla ihracatı
teşvik etmiyecek haldeyiz ve ona muhtaç ol
maktan kurtulmağı memleketin ferahlığı telâk
ki ediyoruz.

Bu demin arzettiğim gibi bazı mallar var
dır ki, alâkasiyona tâbidir. Bunların kota he
saplarının tutulmasını da ancak bu suretle müm
kün görüyoruz ve nihayet sonsu:: olmıyan, fakat
ithalât ihtiyaçlarımızı idameye şimdilik yetece
ğini sandığımız döviz gücümüzü de işlerimize
ve ihtiyaçlarımıza göre ayarlamak imkânını da
önceden müsaade suretiyle kabili temin görü
yoruz.
Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, ithalât
imkânımız, ihracat imkânımıza bağlı olan bir
şeydir. Bu sebeple bir de ihracat kısmına göz
atmak yerinde olacaktır, ihracat ta esasında
serbestir. Ancak bazı maddeler vardır ki, on
ları fiyat bakımından murakabeye tâbi tutmak
tayız. Bu murakabeyi bu maddelerin ihracatiyle meşgul olanların birlikleri
marifetiyle

Takas mevzuunda, daha ilerde temas ettiğim
zaman zannedeceğim ki, bu sistem muayyen bir
fiyat seviyesinin tekevvününe mâni olan ve mem
leketin içindo muhtelif fiyat seviyeleri yaratan
bazı ahvalde ucuz malı pahalının yanma çekmeğe
sebep olan bir sistemdir. Bu itibarla bundan
gittikçe uzaklaşmaktayız. Deblokaj yoluyla ya
pılan satışlarda Yüksek Heyetin malûmu olduğu
veçhile eskiden kalma bir borç ödeme sistemi
olarak devam etmektedir. Bu borç ödeme sis
temi do istikbalde tahakkuk ettiği zaman hepi
niz için memnuniyet vesilesi teşkil edecek olan
ve memleektin dış iktisadi itibarı üzerinde iyi
tesirler yapacak olan tedbirlerimiz de düşünülma safhasındadır.
Şimdi arkadaşlar, ithalât ihracata bağlıdu
dedim ve böyledir de. Acaba ihracatımız mem-
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nunluk verici midir?-Bu- yolda ithalât imkânla
rımız memnun edici hadde midir? İhracatımız
döviz kaynağımızı beslemekte midir? izin verirse
niz bunları rakamla arzedeyim.
Arkadaşlar, maddelerin isimlerini okuyarak
hafızalarınızı it'ap etmekten, sabrınızı iyi kullan
mamaktan içtinap edeceğim. Yalnız yekûnları
arzetmekle iktifa- edeceğim. Bu yekûnların na
sıl teşekkül ettiği hakkında bilgi edinmek is
terseniz o zaman mütemmim malûmat arzetmek
için emrinize amadeyim.
Arzedeceğim malûmat için iş başlangıcından
İ S . XII . 1946 ya kadar olan malûmattır. İş
başlangıcı olarak memleketimizin hususiyeti
itibariyle Eylül ayından başlıyacağım. 1946
senesinde Eylül, Ekim, Kasım ayları içinde fii
len vâki olan ihracatımızın yekûnu 183 911 000
Türk lirasıdır. Bu gün içinde bulunduğumuz
ayın 15 ine kadar verilen 57 milyon Türk liralık
lisanstan tahakkuku şüphesiz olan 41 milyon
liralık ihracatı da ilâve edersek aşağı yukarı
225 milyon liralık ihracatımız tahakkuk etmiş
bulunmaktadır.
1946 senesinin bu üç buçuk ayı içinde tahakkuk
eden aşağı yukarı 184 milyon ihracata mukabil
1945 senesinin aynı müddetleri içinde ihraç et
tiğimiz malın para ile ifadesi 47 milyondur. An
cak yüksek huzurunuzda her hakikati en küçük
noktasına kadar olduğu gibi arzetmiş olmak
için, buradaki 47 milyona devalüasion farkını
da koyduğumuz zaman dahi, 47 milyonla 184
milyon arasındaki farkın, 1946 senesindeki far
kın azametini ifadeye kâfi geldiğini belirtmek
isterim.
Bir de 1938 senesinde, harb yıllarından ev
vel olan ve aşağı yukarı mesut bir devrin ka
panışını ifade eden senenin de mukayesesini ar+
zetmiş olayım. Onda da bu üç ay içinde aldığı
mız meblâğın yekûnu 61 356 000 dir. Bu ay
ların ayrı, ayrı mukayeselerini hazırlamış şekil
de huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Fakat
yekûnu hakkında malûma; arzettikten sonra te
ferruatının izahını zaman kaybı telâkki ederek
bundan; vazgeçeceğim,
Acaba bu ihracatımız, yoluyla sağladığımız
döviz kaynaklan bize mal ithali imkânım ver
mekte midin ve teşebbüs erbabı bizim hazır
ladığımız bu imkânlardan istifade, yolunda mı
dır? Hakikaten istifade yolundadır arkadaşlar.
1946 senesinde, yine Eylül, Ekim ve Kasım
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ayları içinde yurdumuza vâki olan ithalâtın ye
kûnu 84 452 000 liralıktır. Buna yine ayın bi
rinden 15 ne kadar fiilen vâki olan 17 milyon
450 bin liraya baliğ olan ithalâtı ilâve edersem,
şu halde, 102 milyon liralık ithalât fiilen ya
pılmıştır.
Arkadaşlarım; bu arzettiklerim şimdiye ka
dar vâki olan, fiilen tahakkuk etmiş olan iş
lerdir. Bir de gelecek olan, bize aydınlık ve
ümit vermeğe müsait işlerimizi rakamlarla izah
edeyim.
Sayın arkadaşlarım; şimdiye kadar Bakan
lığımızca 15 Aralık'a kadar serbest teşebbüs
sahipleri tarafından vâki olan müracaatlar üze
rine verdiğimiz ithalât müsaadeleri yekûnu 438
milyon liralıktır. Ancak bunların içinde kul
lanılmış olanları elbette bu yekûnlara baliğ ol
mamış bulunmaktadır. Bunların dışında resmî
işler için de verdiğimiz müsaadelerin yekûnu 92
milyon Türk lirasıdır. Bunların ne kadarı do
larla, ne kadarı sterlingle, ne kadarı İsviçre
frankı ve ne kadarının İsveç kronu ile verilmiş
olduğu hakkında, isteğiniz olursa, emir buyu
rursanız malûmat arzederim. (Lüzumu yok ses
leri.)
438 milyon Türk liralık bu müsaadelerden
İstanbul piyasasına isabet eden miktar 233 mil
yon 984 bin liradır. Bunlardan şimdiye kadar
kullanılmış olanı, yalnız İstanbul'da 89 mil
yon Türk lirasıdır. Bu eşyanın içinde üstünde
çok durulan ve hakikaten geniş halk yığınla
rının ihtiyacına cevap verecek olan manifatura
maddesi mühim yekûnlara baliğ olmaktadır.
Şimdi arkadaşlar; acaba bize istediğimiz
dövizi temin edecek midir? diye her cepheden
tariz edilen; fakat bu noktadan da ayakta du
rup duramıyacağmdan şüphe edilen 7 Eylül
kararlarının bize sağlamış olduğu dövizler üze
rinde malûmat arzedeceğim.
Eylül, Ekim ve Kasım ayları içinde 107,227,000
Türk liralık ingiliz lirası, sterlin; 54,705,936
T. liralık dolar; 13,643,812 T. liralık isveç kro
n u ; 16,034,966 T. liralık isviçre frankı sağlar
mış bulunuyoruz. Bunların yekûnu 188,228,143
T. lirasıdır. 1945 senesi içinde bu müddet zar
fında ne kadar döviz almıştık: 88,206,000 T. li
ralık. Burada demin arzettiğim fark yoktur.
Dövizler bugünkü rayiç üzerinden arzedilmektedir. Gördüğünüz veçhile 1945 senesinin Eylül,
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Ekim, Kasım aylarının 88 milyon lirasına muka- I iddiaların karşısında bulunmaktayız.
bil 1946 senesinin aynı aylarında 100 milyon li
7 Eylûlda aldığımız kararların alınmaları
ralık farkla döviz kaynağı temin edilmiş bulun niçin lâzımdı ve 7 Eylül kararlarını almadan
maktadır. Şurasını memnuniyetle telâkki edece evvelki vaziyeti devam ettirmeğe imkân var mı
ğinize hiç şüphe etmiyorum. Aksine, memnuni
idi? Ve devam etmek doğru mu idi t Ve memle
yet uyandıracağına inanarak arzediyorum ki,
ketin menfaatına uygun olur mu idi? Bunu an
son günlerde, şimdi arzedeceğim döviz disponili- lamak için 7 Eylül kararlarına bizi götüren se
tesinden de aşağı yukarı 6 milyon dolarlık bir
beplere kısaca huzurunuzda temas etmeme mü
altın mubayaası yapılmış bulunmaktadır. Bu saadenizi rica ederim.
günkü döviz mevcudumuz: 2,898,500 isterlin,
Ben bu yolda mâruzâtta bulunurken arka
9,900,800 isviçre frangı, 18,000,000 isveç kronu,
daşlar, 1939 dan başlıyacak değilim. 1939 dan
1,100,800 dolardır. Doların 1,100,800 görülmesi
evvelki yıllardan başlamak zaruretindeyim. 1939
nin sebebi arzettiğim gibi son zamanlarda 6 mil
dan sonra, bu yılların idaresi memlekette her
yon doları altına çevirmiş bulunmasıdır. Görü
şeyi yıkan, çürüten, eriten, kurutan, ayakta
yorsunuz ki, arkadaşlar, altın tedbiri devalü
tutulmaz bir halde bulunduran diye vâki olan
asyon kararının ayrılmaz ve ayrılmaması lâ
iddiaları muhalefetten gelmekte olduğunu göre
zım bir tedbiri diye telâkki ettiğimiz zaman uya
rek, ecaba muhalefet saflarında ve muhalefet ba
nan endişelerin boşluğu da böylece sabit olmuş
şında bulunan arkadaşlarımızın mesuliyetine
tur. Bu şekilde bu endişeleri karşılamakla altın l iştirak etmiş oldukları ve adeta bir saadet dev
satışının korkusunun yerinde olmadığını ve altı
ri gibi göstermekte oldukları o zaman halimiz ne
nın her vakit alınabileceğini ve artık tahtında
imiş, ona da bir göz atmakta fayda vardır.
oturan bir sultan gibi değil, milletin emrine
Arkadaşlarım; biliyorsunuz, uzun uzadıya tah
verilmiş bir hizmetkâr olarak kullanılacak bir- liller yaparak bu mevzuların üzerinde durulacak
şey olduğunu bu münasebetle bilmiyenler dahi
olursa, ister başka bir arkadaşım, ister naçiz
öğrenmiş haldedir. (Soldan bravo sesleri).
arkadaşınız, konuşsun, konuşmanın saatlerce de
Aziz arkadaşlar, dış ticaret bahsimizi kapa vam etmesinden içtinaba imkân yoktur. Ancak
mazdan evvel, yüksek müsaadenize sığınarak
dönüm noktalarına işaret etmekle iktifa edece
şunu söyliyeyim ki, tahmin kıymetinin üstün
ğim ve bu mevzulara temas edip kritik yapan,
de telâkki edilmemekle beraber hakikate yakın
bugün bizi kötü karar almış vaziyette göstermiye
bir tahmin olarak arzediyorum ki, 1946 ve 1947
çalışan arkadaşlarımız elbette bu tarihlerin ne
iş yılları içinde beklediğimiz ve ihracata taal ifade ettiklerini takdir edeceklerdir.
lûk eden iş hacmi 600 milyon Türk lirasından
Biliyorsunuz 1931 senesinde İngiliz lirası al
aşağı olmıyacaktır. (Soldan bravo sesleri). tın esasından ayrıldı. Niçin, nasil ayrıldı? Bun
İthalât için acaba senelik iş hacmimiz ne olacak ların tahlili ayrı bir meseledir. 1933 de Ameri
tır diye şimdiden katî bir rakam arzetmenin kalılar aynı şeyi yaptı. 1935 Belçika bunlara
imkânsızlığını takdir buyurursunuz. Şu kadar
iltihak etti. 1937 de İsviçre, Fransa, Hollanda
arzedebilirim ki, biraz evvel arzettiğim rakam onlara katıldı. Hem de geç kaldıklarını ifade
lar ödeme kabiliyetimizin devamını ve genişle ederek.
mesini, zannediyorum ki; huzurunuzda belirt
Biz ne yaptık? İsterlin altın esasından ayrı
miştir. Piyasada gözümüzden kaçmıyan belir lınca, Frank'a sarıldık. Frank'a sarıldığımız za
tileri görüyoruz ve tüccar kabiliyetinin inkişafı man, Frank 'in sonra tuttuğu yolu tutsaydık
için paranın bünyesindeki sıhhatsizlik ve fiyat
isabetli bir yol tutmuş ve isabetli bir karar al
tekevvünündeki kararsızlığın giderilmiş olması mış olurduk. Amma onu da yapmadık ve ondan
nın mutlaka iyi netice vereceğine bu kararları
da ayrıldık, büsbütün kendi âlemimizde kaldık.
alırken inandık ve hâlâ da inanmakta devam
Sonra ne yaptık? memleket ticaretinin devam
ediyoruz.
etmesi lâzımdı. Tediye kabiliyetine sahip olan
Şimdi izin verirseniz kısaca arzedeyim ki, paracı her yerde geçen memleketlerden böylece
7 Eylül kararları memleket nefine olmuştur, ayrıldıktan sonra, tediye kabiliyetine sahip ololmamıştır diye, isabetlidir, isabetsizdir ve hattâ mıyan mübadele esasma göre umumi, hususi ta
yeniden tetkika tâbi tutulmalıdır diye vâki olan | kas esasına göre çalışan memleketlerin peşine
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katılmak mecburiyetinde kaldık. Bu suretle bü
yük bir dünyanın içinde dar bir gurupun arka
sına katılmak zaruretini duyduk.
Şimdi arkadaşlar; şunu arzedeyim ki ben
deniz konuşurken, muhaliflerimizin, bizim, iş
lerimizi tetkik ettikleri zaman kullandıkları
ölçüye göre konuşmaktan mümkün olduğu kadar
içtinap edeceğim. (Soldan bravo sesleri).
Bu tahlili yaparken, bedbaht, zavallı ve
memleketin nefine uygun olmıyan kararlar diye
gösterilen 7 Eylül kararlarının hangi sebeblere
binaen alınmış olduğunu ifade etmek istiyorum.
Bunun içinde mesuliyet hissesi olanlar ve mesu
liyet hissi olanlar kendilerine düşeni alırlar.
Amma ben tariz kastından uzağım. Ancak işi
mizi tahlil için konuşuyorum.
Bu sistem arkadaşlar; bizi nereye götürdü?
Bunun da münakaşası yapılabilir amma Büyük
Millet Meclisinin huzurunda, Büyük Millet Mec-«
lisinin sayılı ve bitirilmesi matlup işlere ayrı
lan saatlerini işgal etmeğe hakkımız yoktur.
Onun için dediğim gibi şimdilik işaretle iktifa
ediyorum. Gerektiği zaman millet huzurunda, ko
misyonda, her yerde münakaşalarını yapmak her
kes için olduğu gibi bizim için de mevcuttur. Bu
hakkımızın mahfuz olduğunu işaretle yalnız
ana hatlarına temas etmekle geçeceğim. Arkadaş
lar, bu umumi ve hususi takas sistemi ve tam bir
devalüasyondur, amma kamufle edilmiş, adı
söylenmemiş bir devalüasyondur. Aynı zaman
da, tâbir caizse başıbozuk, idaresi, dizgini tama
men elimizde olmıyan bir deAralüasyondur.
Nasıl? Memleketin içinde çeşitli ölçülerle de
ğerlenen eşya kıymeti vardır. Hangi memleket
ten geldiği, ne kadar takas verilerek geldiği, ne
kadar müddette intacedilebilen bir muamele ol
duğu, ne kadar masraf bindiği belli olmıyan,
çeşitli iştira şekilleri ve çeşitli maliyet anasırı
karşısındayız. Niçin böyle idi? O yılların iş
hayatını hatırlıyan arkadaşlarımız gayet iyi
bilirler ve şimdi arzettiğim takdirde tablo hepi
mizin gözü önünde canlanacaktır. Arkadaşlar,
başta Almanya olmak üzere kliring anlaşma
sıyla muhtelif memleketlere bağlanmıya başla
dık. Ne oldu? Bizim vaziyetimiz ne idi? Biz
müstahsil memleketiz. Memleketin istihsalinde
maliyet hesabı elbette mamullerde olduğu gibi
daima muayyen şartlar dâhilinde aynı olan şey
değildir. Şartlar aynı olursa dahi iktisadi ne
ticeleri tamamen ümidimizin dışında tecelli ede
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bilir. Biz öyle bir sisteme bağlandık, ki, başta
Almanya olmak üzere tamamen karşı tarafın
fiyat hâkimiyeti altına girdik. Bize istediği
gibi fiyat empoze ederdi. Onun maliyetini biz
bilmiyorduk, fakat o bizim maliyetimizi son
santimine kadar biliyordu. Bizi nihayet kendi
hâkimiyeti altına aldıktan sonra ve daha doğ
rusu bizi kendi pençesine düşürdükten sonra
istediği fiyatla bizden mal alan ve bazan da ka
mufle edip pahalı alıyor gibi göstererek başka
memleketlerden % 60 - 70 daha ucuza alabilece
ğimiz malları istediği fiyatlarla bize satan bir
memleketin arkasından sürüklendik. Bunun ya'nı başında hususi takas grupları vardı arkadaş
lar. Hususi takas; teferruata kaçarsam affınızı rica ederini, bu tabloyu lâyıkiyle canlandır
mak lâzımdır ki, 7 Eylül kararlarının zaif, dü
şünülmeden alınmış olmadığı ve demin burada
bir arkadaşımızın kararların kendisince de ka
bul edilen ferahlığı bir tarafa bırakarak ifade
ettiği gibi, cahillik mahsulü olarak meydana
gelmiş kararlar olmadığı anlaşılabilsin. Hususi
takas denilen iş en erken altı ayda biter, bazan
bir buçuk, iki sene kadar sürer.
Arkadaşlar; bir Türk tüccarı f arzediniz ki,
Hindistan'a mal satacaktır, Hindistan'da alıcı
buluyor, kendisi ihracatçıdır fakat burada da
ayrıca bir ithalâtçı bulması lâzımdır. Bütün
bunları bir tüccarın kendisinin yapması bazen
mümkün değildir. Böyle birtakım vaziyetler
çıkınca bu kabîl. işlerde çok becerikli olan
insanlar aralarında gruplar yaptılar.
KAS İH KAPLAN (Antalya) — Yalnız is
tanbul'da toplandı bunlar, Akdeniz, Karade
niz limanları mahvolmak şartiyle.
TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devamla)
— Bu guruplar arkadaşlarım bazan iki kişi
arasında, bazan da üç tüccar arasında bazan da
dört tüccar arasında bazan bu tüccarlardan, biri
olup üçünün olmadığı şartlar altında ve taraf
lar arasında çöp çatanlık vazifesini ifa ettiler.
«Takasçı». adiyle icrayı• faaliyet eden, ve biri
diğerini tanımıyan tüccarları alma ve ver
me mevzuunda mutabakata götüren ve bu
hafta bir türlü, gelecek hafta başka türlü; bu
mala bir türlü, diğer mala başka türlü, malına,
memleketine ve zamanına göre, ithal edilecek
malın istihlâk kabiliyetine, ihracatçının ve it
halâtçının ihtiyaç derecesine göre kendi kafa
larında ayarladıkları fiyatları mal getiren
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ve mal gönderene empoze eden gruplarla iş |
biter ve mal getirenle mal gönderen, onun em
poze ettiği şeyleri tetkik ettikten sonra işe
ballanır. Ne oluyor? Japonya'dan mal geldiği
zaman % 75 ilâ 85 pirim, ingiltere'den mal
geldiği zaman % 75 şe kadar pirim, Hindistan'
dan mal geldiği zaman % 40 kadar pirim. Bun
larda vâkıdır. Ve bunlar da devamlı değildir.
Bu şaftlar altında, istikrarlı olmıyan ah
val içinde ticaret işimizi görmek mecburiyetinde
idik. Bunlara bir de spekülasyon oyunlarını
katarsanız memleket tüccarının ve memleket
tüccarı delaletiyle memlekete gelecek malları |
muhtaç olanların bu emniyetten eser olmayan
ahval içinde bulunduğunu anlamak müm-'
küfldür, Şimdi arkadaşlar, bütün tablosunu çiz
mece çalıştığım 1988 evvelisi saadet devirnin iktisat idaresi ki, şimdiki kararlı hâttâ 1939 dan
bu tarafa olan yıllar dâhil olmak üzere bütün
durum politik istismar mevzuudur. İnsana öy
le'geMyor ki, bu vaziyet karşısında insanın şöy- i
le'diyeceği geliyor M, bizim muhalif arkadaşla
rımızın istikrara muhalif olduklarını farzetmek
lâzımdır.
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le bir felâketten daha büyük bir felâketle ancak
kurtulabildik. Yani ikinci Dünya Harbiyle.
Biz niçin borçlarını ödemeyen memleketler
listesine girecektik ? Çünkü muhtelif memleket
lerin bizde bloke paraları vardı. Mâllarını alı
yorduk, paralarını veremiyorduk. Bunlann ye
kûnu arkadaşlarım, 80 milyon lirayı mütecaviz
dir.
Amerika'dan mal getirtiyorduk, aşağı yukarı
siparişlerimiz kabul edilmez olmuştu. Çünkü
9 ay evvel getirdiğimiz malların bedellerini ödeyemiyorduk, yani 9 ay sonra bu getirdiğimiz
malın bedelini ancak ödemek imkânını bulabili
yorduk.
O vakit bu vaziyette harb ekonomisinin ka
palı hayatına girişimiz ve bu vaziyette kalışı
mız bizim için kurtarıcı bir nimet oldu arka
daşlar. Büyük bir basiretin, büyük bir dira
yetin nimeti olan harb dışı kalışımız sayesinde
ve yine harb şartlarının neticesi olarak ithal ve
ihtiyaç maddelerinde sıkıntı çekişimiz bahasına
borç vermek suretiyle bu yükten kurtulma';:
saadetine erdik. 1939 da, 1938 senesinin son
sene olarak temsil ettiği saadet devrinin kapısı
altında da olsa o kapıyı kendi devrinin yüzüne
BMÎN SAZAK (Eskişehir) — Nasıl? Anlıkapıyarak bizi açık ticaret sahasına götürecek
yamadım.
i yola girmekten başka çare yoktu. Açık ticaret
TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devam sahasına çıkmak, şu mânasiyle arzediyorum:
la) — İstikrara muhaliftir.
Para kıymetinde istikrar yaratıp iktisadi istik
rarı sağlamak ve o esaslar dahilinde birbirle
Arkadaşlar hakikat şudur : 1938 evvelisi...
riyle
olan münasebetlerinde sıhhatli iktisat bün
Demin arzettiğinı muhtelif memleket paraları
yesine ve tediye intizamı ve kabiliyetine gü
üzerinde yapılan operasyonlardan ayrılarak ay
venen milletler, hükümetler arasına katılmak
rı bir dünyada yaşryabileceğimizi farzettiğimiz
ve asıl, demin arkadaşlarımdan birinin ifade et yoluna gitmiye mecburduk.
1939 senesinde buraya doğru ilk adımı attık,
tiği ^gibi, nevi şahsına münhasır olan tedbirlere
bir Takas Limited kurduk, bununla demin ar
iştirak etmekte menfaat ve muvff akiyet aradı
ğımız bir devir ... Şüphesiz memleket menfaati. zettiğim teşevvüş manzarasını gösteren hususi
Tasniha ve tavziha mecbur oluyorum Çünkü ar takascı gruplarının üstelik oyun vasıtası olan
kadaşlarımız darılacak diye korkmamak müm karşılığından ayrıldık. Takas sisteminden de
ğil, dolaşık ve bulaşık takas sisteminden ay
kün olmuyor... Bunda muvaffakiyet arama yo
luna düsen 1938-evvelisi Celâl'li iktisat idaresi rıldık. Bu Takas Limiteti kurulduktan sonra
ihracat için % 40, ithalât için de % 48 prim
nin yıllarından biz stokları olmıyan bir memle
vermek esasını kabul ettik. Demin arzettiğim
ket halinde, İkimci Dünya Harbinin başlangıcı
gibi harb ekonomisinin ve harb dışında kalışı
olan 1989 yılma girdik. Üstelik-arkadaşlar, de
min» arzettiğim gibi, yanlış anlaşılması mümkün mızın bize habşettiği nimetten istifade ederek
borçlarımızı ödemeğe imkân bulduk.
olabilecek bir kelime sarf etmemek gayretindeyira - -biz 1939 yılma ödeme aczi ile girdik. Ma
Muhalefet grupuna mensup olan arkadaşla
alesef söylüyorum. 1939 harb yılı gelip çatma rımızdan biri konuşurken - ayrıca oraya gelece
mış olsaydı bizi ^borçlarını ödeyemeyen memle- ğim - 1943 ve 1944 yıllarının rakamlarını fû$ı;
kfet^ listasiaîe kaydedeceklerdi. Maalesef böy- f onları da bir inkişaf ifadesi olmak üzere gösfe*
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rerek; 7 Eylül'de alınmış olan kararların lü
zumsuzluğunu ispata çalıştı. Amma bunun ya
nında unuttular ki, o yılların imkânları nor
mal imkânlar değildi. Harb yılları içinde sat
tığımız malların kıymetlerinin hangi şartlara
göre teessüs ve tekevvün ettiğini hatırlamaları
icabederdi. Harb dışı kalmış ve kendi gücüne
göre başka memleketlere lâzım olan ham mad
deler yetiştiren bir memleket idik. Birbirini
ham maddelerden mahrum etmek istiyen alıcı
lar ve onların tahrik ettikleri fiyatlar vardı.
Harb yılları içinde fiyatların şikâyet edildiği
derecede yükselmesi yalnız bizim dahilî karar
larımıza bağlı olarak tekevvün etmiş seviyeler
değildi, arkadaşlar. Bilmünasebe arzediyorum
ki, birbirlerini ham maddeden mahrum etmek
istiyenler ve içeride fiyat tahriki yapan alıcı
larla karşı karşıya bulunuyorduk. Bu vaziyet
karşısında yine Hükümetimiz, Cumhuriyet
Halk Partisi Hükümetleri, Hükümetimiz deyin
ce, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinden
herhangi birisini kastediyorum, bu vaziyetin
mevcudiyetini gördükten sonra, ne diye prim
vermekte devam etmeli mülâhazasına yer ver
diler, dövizlere prim vermemeyi kararlaştırdı
lar. Bugün muhaliflerimizin dahi inkişaf eseri
diye göstermiş olduğu meblağları elde eden bir
tetbir alınmış oldu. İngilizlerle Ticaret anlaşma
mız olduğundan onların paralarına verilecek
prim kaydı mahfuz olmak üzere böylece devam
ettik. Bunun da ömrü bitti ve nihayet bütün dö
vizlere yeniden prim vermeğe başladık. Fakat
görülüyordu ki bu prim usuliyle idare edilen
vaziyet dahi, bir memleket parasının bünyesinde
alınması lâzımgelen ve alınması mutlak şart olan,
sıhhati sağlayan bir vaziyet değildi. îşte bu
kanaata varışımızdandır ki yalınız bizim hükü
metin, Recep Peker Hükümetinin değil, bizden
evvelki hükümetlerin dahi yaptıkları tetkiklerin
devamı ve bir eki olarak 7 Eylül kararlarına vâ
sıl olduk. Bu 7 Eylül Kararlarının alınması ile
paranın iç ve dış kıymeti arasında belki bazıların
ca biraz eksik, belki biraz fazla, amma iç ve dış
kıymet arasında tevazün diye bir para kıymeti
tesbit etmiş olduk. Bununla paraya gereken sıhhati
temin etmiş bulunduk. Bu suretle de ticaret ha
yatı, demindenberi arzetmeğe çalıştığım dolam
baçlı, bazan karanlık, bazan bulanık gidişten ve
hesaptan kurtularak kendisinin muhtaç olduğu
aydınlığa çıkmış oldu. Bu suretle istihsal haya-
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ti 1938 evvelisi, hele 1931 le 35, 36, 37 arasında
bir çok mahsullere sari olan bir buhrana düşmek
gibi bir tehlikeden kurtulmuş olduk
Şimdi arkadaşlar, bizim kanaatimiz odur ki,
7 Eylül kararlariyle memleket eskiden içine düş
müş ve acısını tatmış olduğu kül halinde bir buh
rana düşmekten kurtulmuştur. Toprakla boğu
şan insanlar ve onlara dayanan iş hayatı buhra
na düşmekten kurtulmuştur. Bir in için farzedelim ki 7 Eylül kararları alınmadı; Muhalifleri
mizin iddia ettikleri gibi ve yine bazılarının da
tekzip ettiği gibi diyeceğim. - Çünkü; bazıları bu
çok faydalı oldu demektedir. - Ve faydalı olduğu
kanaatine vardıktan sonra bu tedbirleri kendi
lerine maletme yolunu aramaktadırlar. Nasıl
arzedeyim, son günlerin vekayinden bir misal
alçağım, kendisi aramızda değildir. Keşke olsay
dı. Zaman, zaman kendine göre hakikati ifade
etmek ve teslim etmek meziyeti olan bir arkadaşımızdı. Bu meziyeti yine göstemiştir. Hikmet Bayur Manisa da Demokrat Parti İl Kongresine iş
tirak ediyor ve orada bir nutuk irat ediyor. Ma
nisalılara diyorki bunların Demokrat Parti men
supları oldukları muhakkaktır çünkü nutuk on
ların kongresinde irat ediliyor: «Bu aldığımız
iktisadi neticeler ve faydalar şimdiye kadar de
vam eden çalışmalarımızın ve çalışmalarınızın
neticesidir». Demek ki bu arkadaşımız, sonradan
dahi olsa hakikati gördüğü zaman olduğu gibi
ifade etmekte, amma bu arada bir az da politika
cılık yaparak ve iyiliğini kendine maletmeğe çalı
şarak 7 Eylül krarlarmı, memleket için, müstah
sil için ve memleketin heyeti umumiyesi için fay
dalı kararlar olmak üzere vasıflandırmaktadır.
Kendisine maletmesinde bizim kıskançlığımız
asla yoktur. Biz o inanıştayız ki arkadaşlar, muhiliflerimizden, şahıslarına daima hürmet hissini
muhafaza etmek istediğimiz ve hürmet mevkiin
de kalmalarını istediğimiz, bazıları gibi «Efen
dim tedbirlerimizi arabanın tekerleği kırıldıktan
sonra mı sÖyliyeceksiniz? niçin söylemiyorsunuz?»
denildiği zaman araba bizim değil ki demiyoruz.
Araba ne bizimdir ne onların. Araba memleke
tindir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Biz de
ya dizginde, ya arabanın içindeyiz fakat hep be
raber arabanın içinde.
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Biz de iştirak
ederiz.
TİCARET BAKANI A T I P İNAN (Devam
la) — Hasılı netice kötü olursa memleket için
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kötüdür, hepimiz için kötüdür.
Araba bizim ve sizin. Dâvası, demokrasi yo
lunda, millete hizmet, demokrasi yolunda geliş
me ve memleekte menfaat sağlaması olan ve
şayanı hürmet diye tanınmış olup öyle kalması
bizce de istenen insanın ortaya atacağı fikirler
ona yakışır ölçüde ve kayitte olmalıdır. (Bravo
sesleri). Ne oldu, arkadaşlar ne yaptınız, diyor
lar. Adnan Menderes arkadaşımız, muhalefet
partisinin Sözcüsü olan ve Muhalif Partinin
noktai nazarını ifade için bu kürsüde, huzuru
nuzda yaptığı yazılı konuşmada iyi bir şey na
mına, iyi bir eser namına hiç bir şey bırakma
mıştır.
Bugün de Hakkı Gedik arkadaşımız, konu
şurken Ticaret Bakanlığının lüzumsuzluğuna ka
dar giderek memlekete asla fayda temin etme
miş olması itibariyle 7 Eylül kararlarının yeniden
tetkik mevzuu halinde ele alınması teklifini yaptı
Bu arkadaş 7 Eylül kararlarını tenkit ederken
bize enflâsyon ve deflasyondan bahsetti.
Arkadaşlar; Şimdi «bu tedbiri almadan dahi
memleketin iktisadi vaziyetinin ve istihsal haya
tının düzelmesi mümkündü ve istihsal hayatın
da kalkınma bunsuz dahi olurdu» diyorlar.
Nasıl olurdu acaba? Bendeniz âciz anlayışım
la öyle fiyat ucuzlaması yolundan gitmelerinin
izi üstüne basarak öyle zam yapıyorum ki, ga
liba deflasyon yolu ile olurdu, demek istiyorlar.
Ne demek deflasyon? Biz onu biliyoruz arkadaş
lar ve onu bütün memleket te biliyor? Eğer o
yola gitse idik hâsıl olacak netice ne olurdu ve
niçin o yola gitmedik. Dediler ki: «Burada iş
çinin hayatını tazyik ediyorsunuz, memurun ha
yatını tazyik ediyorsunuz». Şayet arkadaşlar
bu kadarla da kalsalardı belki kabili münaka
şadır diye mütalâa ediyorum Amma iddia ettiler
«Memleketin hiçbir köşesinde memnun vatan
daş yoktur» elediler. Adnan Menderes arkada
şımız, memleketi kasıp kavuran hayat pahalılığı
ve iktisadi buhran içinde, karanlıkta şaşırmış
vatandaş yığınlarının ıstırabını beyan ettiler.
Böyle mi acaba? Bendeniz öyle zannediyo
rum ki değil, öyle inanıyorum ki ve bu inanı
şım o kadar müşahedeye müstenittir ki, mem
lekette öyle mutlak memnuniyetsizlik diye ifa
de edilecek bir vaziyet yoktur. Hattâ memle
kette yaşıyanların azim ekseriyetin tamamına
yakın olanların anlayışını, hesabını, hissini
mesnet tutarak ifade etmek lâzımgelirse, mem-

6:2

lekete mutlak olarak memnuniyet vardır. Ad
nan Menderes arkadaşımız çok iyi tanıdığı ve
çok iyi bildiği Aydın bölgesine Sayın Başkan
ları ile beraber seyahat ettiler. Gittikleri yer
lerde, belki bir alışkanlık neticesi olarak, bel
ki mahsulünün nevi ve mahiyeti itibariyle, fa
raza bir tiftik yerine gitselerdi tesirli olacak
bir konuşmayı orada yaptılar. Istıraptan bah
settiler. Aydın gibi inciri, yağı, hububatı, pa
muğu herşeyi bol ve güzel olan bir yerde yaşıyan insanlara fakrü zaruret ve sefalet telkini
yapmak istediler. Fakrü zaruret telkini yap
mak istedikleri yerde, hakikat dışında yapılan
konuşmaları da birşey anlamaz gibi gürünen
halile vekar ve tevazu içinde dinlemeği bir
fazilet ve nezaket icabı telâkki eden insanlar
arasında, bu derece hakikatten ayrılışa taham
mül edemiyor ve «Hayır, bizde olmıyan şeyi
bize atfetmeyin» diyor. Bu sözleri kulağı ile
dinledikten ve o insanların gözlerinin içini gördükten sonra Adnan Menderes arkadaşımız bu
raya geldi temsil ettiği Parti namına memle
kette mutlak memnuniyetsizlikten bahsetti
İstırabın kasup kavurduğu bir memleketten bah
setti. Böyle ıstırablı bir devre ne vakit olmuş
tur? Arkadaşlar; geniş iş dünyasından ayrıldı
ğımız ve dar bir sahanın çemberlerine girdiği
miz zamanda oldu. Bunlar nasıl oldu? Çiftçi
nin arpası iki kuruş etmiyen, buğdayı 4 kuruş
etmiyen, üzümü 7 kuruş etmiyen, pamuğunu
30 kuruşa satamıyan zamanlar da olmuştur.
Bugün ağarmış saçiyle, güzel yüziyle, büyük
gönliyle, faziletli hayatiyle, başımızda bu
lunmasını fahir diye, büyük sevinç diye ve bu
gün memleketin ve Devletin hayatının ve istik
balinin bundan sonra da sulh yıllarında bize
aydınlık verişiyle milletinin selâmetinin büyük
teminatı diye sayıp, sevdiğimiz înönü ovakit
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Ovakit Hükü
met Reisi olarak Nazilliye gelip irat ettiği bir
nutukta, bugünkü gibi hatırlıyorum, «Pamuğu
40 kuruştan aşağı düşürmiyeceğiz» diye temi
nat vermişti. Bu teminat o mmtakanm en bü
yük ferahı olmuştu.
Arkadaşlarım; affınıza, müsamahanıza sığı
nırım, eğer sözlerimin arasında bir Ticaret
Bakanının mâruzâtı dışına çıkıyor gibi telâk
ki edilecek, bu telâkkiye müsait kısımlar varsa
lütfen bağışlayınız. (Soldan devam, devam ses
leri).
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Arkadaşlar; bu acılıkları tatmış halk yığmıuvııı bu acılıklar içine yeniden düşmemesi için
aldığımız tedbirlerin menfaatleri bu memlekette
yagıyan insanların en az tekerrüre düşersem af
buyurun - % 80 - 85 ini memnun etmiş bulun
maktadır.
Bu, 1 5 - 1 6 milyon vatandaşın hayatını taz
yik etmek suretiyle mi, kurtuluş çaresi aran
malı idi? Hayır, işte biz bunu yapamazdık.
Biz bu 16 milyon vatandaşın gelirini artırıp,
bundan doğan imkânlarla da geri kalan 2 - 2,5
milyon vatandaşın geçim şartlarım düzeltmeğe
çalışmak yolunu tercih ettik. Muhalefet grupuna mensup olan arkadaşlarımız, memurlarla
konuştukları zaman: « yazık değil mi size, ha
yatınız ıstırap içinde geçmektedir » diyorlar.
Onların hayatlarım ıstıraplı diye kabul edilecek
taraflarına çare aramakla mı vaziyeti tashih et
mek mümkün olur, yoks onların ıstırabını tah
rik etmekte mi menfaat aramak lâzımdır? Tav
siye ettikleri gibi bir fiyat gerilemesi politikasiyle vaziyeti idare etmek ve kurtarmak yoluna
gitseydik ne olurdu? Belli bir şey: Bütün istih
sal hayatında bir gerileme olurdu, bir çaresizlik
olurdu Niçin yapacaktık bunu? Ve istihsal ha
yatındaki gerileme memleketin iktisadi haya
tında ne tesir yapacaktı? Bütün sınai maddele
rin, ham maddelerin, hulâsa memleket içinde
yetişen bütün zirai maddelerin ucuz fiyatla
alınması lâzımgelecekti. Mutlak olarak 1939 fi
yatlarından bağlıyarak pahalılık ve ucuzluk der
ken, yalnız para ifadesini düşünerek ucuzluk ve
pahalılık tefriki yaptığımız zaman, hesap etme
diğimiz zannederim şu neticeler oluyor: O va
kit umumi bir fiyat gerilemesi olacak ve bu fi
yat gerilemesi 18 milyona intikal edecek, fabri
kalara intikal edecek, fabrika mamullerini mu
bayaa eden bu geniş tabakanın iştira kuvveti
zaafa uğrayacak, malî müesseseler, harb yılları
içinde şu veya bu sebeple teessüs etmiş olan ti
caret şartlarına ve fiyat seviyeleirne göre yap
tıkları ikrazatı tahsil edememek mevkiine düşe
cekler; tüccarlardan müstahsillere ikrazatta bu
lunanlar paralarını alamıyacaklar, ellerined «(tok
ları olanlar varsa, stoklarını tasfiye ederken za
rara girecekler, bunlarda borçları varsa borç
larını veremiyeeek hale gelecekler. Daha bu gi
bi, misalleri çoğaltmak mümkündür, arkadaşlar.
Bunları niçin yapacaktık arkadaşlar? Memle
kette hakikaten bugünkü hayatları ve kazanç-
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lan, dünkü ölçülere bağlı kalan insanların si
ki ntı içindeki hayatına çare bulmak için. Ne kakadar onlar? İki buçuk milyon.
Şimdi arkadaşlar; şu mukayeseyi yaparsak
hangi yolun doğru olduğu neticesine varmıya ve
sile olabilir.
18 milyondan 15,5 milyonunun hayatını taz
yik etmek, geriye götürmek, bütün iktisadi, ticari
münasebetleri yeni teşevvüşlere mâruz bırakmak
yolu ile mi bu vaziyetin çaresini bulmak doğru
olur? yoksa bu 15,5 milyon vatandaşın mahsu
lünü değerlendirip gelirini arttırmakla başlıyarak gelişen iktisadi imkânlarla geri kalan va
tandaşların da geçimini düzeltmek çaresini bul
mak mı doğru olur?
îşte arkadaşlar bizim aldığımız karar, bu
ikinci yolun tutuluşunun neticesi olarak alın
mıştır.
Amma arkadaşlar sayın muhalefet arkaudaşlarımız için her mevzuun mutlaka politika istis
marına zemin teşkil etmesi lâzımdır. Konuşur
larken çok acı duyduğum bir kaç noktayı not
ettim. Yoktan memleket yaratmış olmağı bile
kuru bir iddia telâkki etmektedirler. Diyorlar ki
siz, Cumhuriyet Halk Partisi idaresi, onun üye
lerinin çoğunluğunu teşkil eden Meclis ve onun
Hükümeti veyahut Hükümetleri; (tabiî 1938 den
bu tarafa olan Hükümetleri alıyorum, zira 1938
den ötesinde mesuliyete iştiraki olanlar itirafı
zünup ile işin içinden çıktılar, itirafı zünup ettik
ten sonra başka bir şey aranmaz) biz, «yoktan
memleket yaratmış olmak gibi iddiaya ve Türk
milletlerin sabır ve tahammülüne dayanıyorsunuz,
Türk milletinin mahrumiyetlere karşı gösterdiği
sabır ve tahammüle ^dayanıyorsunuz.» Bu sözler,
aynen muhalefet partisi sözcüsünün sözleridir. On
lar için yoktan memleket yaratmış olmak bile
kuru bir iddia! Halbuki kendilerinin mesuliyeti
kadar şerefine de payı olan bir varlık, yoktan
yaratılan bir memleket vardır. îşte onun kuru
bir iddia halinde ifade ettiler. Bütün Cumhuri
yet devrinde, C. H. Partisinin yaratılmasına hiz
met ettiği ve millete malolan eserleri kuru bir
iddia diye tavsif ediyorlar.
Bundan sonra, altı harb yılı içinde vazifesi
başında ve bu vazifenin bütün icaplarının yapıl
masına manen ve maddeten.maddeten teçhiz ede
bildiğimiz kadar, manen büyük bir tar.ih.in mirası
olan yenilmez ^kudısetle vazifesini ifa etmek mev-
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kiinde tuttuğumuz ordunun balen devam eden
masrafları karşısında Bsvîet? borçlarının' *fö 385
çoğalmış olmasını da günahlarımız arasında sa
yıyorlar.
Bunun yanıbaşmda kusur olarak.
Bunun yanıbaşmda köylüler perişan, 1938 ev
velisi; cennet hayatı İktisat idaresinin miras bı
raktığı güzel fabrikalar kullanılmaz hâldedir.
Dsevlet Demiryolları sanki hiç çoğalmamış* azalm
m çoğaldığına dair- bir işareti bile fezlar gö
ren onlardır. Her şey yıkılmış, mahvolmuş, millet
ağlıyor, vergiler ağır, askerlik müddeti uzun sü
rüyor; Her yönden çaresizlik, millet boğulacak.
Bu istırablı akışın da durması lâzımdır. Mu
hakkak... Fakat kim durduracak, bu istırablı akı
şı Cumhuriyet Hlk Prtisi durduramaz. O öyle
bir idare devam ettirdi kiböyle bir idare ile mem
lekete hizmet ve mesuliyet mevkiinde bulundu ki
daima gösterişe ve kolaya kaçtı: Bu zihniyetin
esiridir. Şu halde bu felâketli akışı kim durdu
racak. Bu felâketi o parti durduramaz. Ya
kim durdurabilir? Yine muhalefet sözcüsünün
cevabını dinlemek lâzım: «Müspet* bir politika
ve-memleket görüşüyle kuvvetlerini ele alarak,
bunları mutlak iktisadi bünyenin kuvvetlenme
sine tevcih ederek, bütün mtişkilleri birer, bi
rer yenmek mümkündür. Bu da, içinde mil
letin güvenini duyan yeni şuur ve hamlenin
eseri olabilir.» Kim bu yeni şuur ve hamleyi
temsil edenler? Elbette 1938 evvelisi cennet ve
saadet devrinin Celalli idaresinin muvaffak ön
derleri. Bunların yanı başında şu sıralarda
alel ekser kanaat ve görüş birliğiyle, birçok iş
lerde bir anlayışla mesuliyet paylaştığımız ar
kadaşlar. Yalnız bunların arasında faziletli bir
tecelli olarak; mesuliyetine iştirak etmedikle
r i devirler hakkında o devirlerin elbette mevcut
olan ve mevcut olması mümkün olan sakatlık
larına işaret etmekte) daha çok haklı olan, am
ma bunları kendilerine önder diye aldıkları es
ki > politikacılar kadar; istismar mevzuu yapmıyaaı faziletli genç arkadaşlar. (Kâfi, kâfi sesle
ri, alkışlar.)
Arkadaşlarım, önünden affimzı rica ettim,.
dedim ki, bir Ticaret Bakanının cevap vereceği^mevzu' dışına çıkmak: mahiyetini} alan mütalâalar: arzedersem müsamaha ile. karşılamanızı rica
ederim. Bu mevzulara, bu kadar temas ettik
ten ve ajeı hitapları sabırla dinledikten sonra;
bu kadar söz söylemeden geçilmesini mümkün i
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kılacak surette konuştumsa belki de hislere
yer verddmse bunun önüne geçemediğime bağış
lamanızı ve asıl işler hakkında biraz daha ma
ruzatta bulunmama müsaadenizi rica ederim.
Çünkü sual soran arkadaşlarımız oldu. Elbette
cevap almak ihtiyacmdadırlar. Onların cevapsız
bırakılmasını zannederim siz de tasvip buyur
mazsınız. (Devam, devam sesleri.)
Bir arkadaşım buğday mevzuu hakkında su
âl iradettiler. Toprak Ofisi memlekete ne ka
dar para ödemiştir, müstahsıla ne kadar men
faat sağlamıştır, bu menfaatin derecesinin kâ
fi olduğuna Ticaret Bakanlığı kaani midirler?
Arkadaşlar, arzedeyim ki, Toprak Mahsul
leri Ofisi bu seneM mutmyaalariyle memleket
içinde 150 milyon lira ödemiştir. Toprak Mah
sulleri Ofisi müstahsıla ödediği muayyen bedel
lerle mubayaa ettiği buğdayları, ancak devalüasiyon kararından sonra fiyat farkiyle «ata
bilmiştir. O zamana kadar Toprak Mahsulleri
Ofisinin dış satışları kârla yapılan satışlar de
ğildir. Demin burada konuşan Hakkı Gedik
arkadaşımız, eğer yanlış anladımsa tashih bu
yursunlar, Toprak Mahsulleri Ofisi devalüasiyon kararından evvel dahi % 50 fiyat farkiyle
buğdayı satmakta idi, dediler. Kendilerine he
men arzedeyim ki, bu hesabı nereden almışlarsa
yanlış almışlardır. Devalüasion kararından ev
vel Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleket
lere sattığı buğdayın fiyatları bizim paramızla
ancak maliyet seviyesinde idi.
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Hesabımız
doğrudur. Çünkü 20 kuruşa olan buğday 39
kuruşa satıldığına göre, yüzde 150 devalüas
yonu çıkaralım, yine bizim hesap doğrudur.
TİCARET BAKANI ATIF ÎNAN (Devamla)
— 20 kuruş diyorlar, tşte yine istemiyerek
söylemeğe mecburum. Arkadaşımız bizi dik
katsizlikle vasıflandırmayı kâfi görmiyerek, ba
siretsizliğimizi iddia ettiler. Ben şimdi kendi
lerinin dikkatsizliklerini ifade edersem yerinde
olur..
Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri, buğdayın
• kilosuna 22 kuruş ödiyor. 4 kuruş da kilo ba
sma, masraf vardır,- maliyeti 26 kuruş oluyor.
4 kuruş kilo başına masrafın çok olduğunu id
dia etmek mümkün amma Toprak Mahsulleri
Ofisi lalettayin bir tücoar gibi çalışıyor; her
yerde buğday fiyatı aynıdır. Aynı parayı âde-
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yö'rek alıyor, amma meselâ bir yer var ki istan
bul'a 1500 kilometre uzaktır, diğer bir yer de
var ki, 300 kilometre uzaktır. Bunların hepsin
de aynı parayı ödiyor. O dedikleri 39 kuruşa
gelelim : 22 kuruşa bugün 4 kuruş masraf ilâve
edersek, eder 26 kuruş, işte bizim bugün 39 ku
ruş tutan paramız o gün 26 kuruş tutuyordu.
Binaenaleyh onların söylediği gibi değil, bende
nizin arzettiğim gibi, devalüasyon kararından
evvel ofis maliyet fiyatına satıyordu.
Çok rica ederim arkadaşlardan, Büyük Mil
let Meclisi huzurunda herhangi bir şeyi tenkit
ederken dikkat etsinler esaslı tetkika dayan
sınlar. Bunu bir nasihat vericilik diye alma
sınlar, samimî bir arkadaşın ikazı diye alsın
lar. Çünkü biz kendilerinin tenkitlerini bizim
memleket hizmeti yolundaki gayret ve faaliyeti
mizin körükleyicisi olarak alıyoruz. Bu anla
yışla, bir arkadaşın muhalefet safında da olsa,
yaptıkları tetkikleri biraz daha fazla derinleş
tirerek yapmalarını rica edeceğim ki, sonra
onun da aksini ispat edilmesinin sıkıntısına düş
mesinler ve bu sıkıntıya düşmenin kabahatini
de bizim omuzlarımıza yüklemesinler. (Gülüşme
ler).
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Biz hesabı
mızı doğru yaptığımıza kaniiz.
TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devamla)
— Yanlışınız üzerinde ısrar etmenize karşı bi
zim söyliyecek bir sözümüz yoktur.
Bir muhalefet tenkididir diye cevaplandırma
gayretine düşmüyorum arkadaşlar. Bir haki
katin tenvirini kendime bir vazife telâkki etti
ğim için arzediyorum ve arkadaşımın müsaade
sini rica ediyorum.
Bundan hâsıl olan fiyat farkını müstahsıla
iade etmiyorsunuz diyorlar. Bu mevzuu lâyıkı
ile tetkik etmeden ve neticeye varmadan ortaya
koymak bilmem ne dereceye kadar doğru bir
harekettir.
Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi yalnız
kâr ve zarar müessesesi değildir. Biliyorsunuz
ki, onun vazifesi memlekette hububat politika
sını yürütmektir. Ofisin bir alış bir de 4satış
safhası vardır. Alışta, müstahsıldan muayyen
bir fiyatla alacak ve onu istikrarlı bir halde tu
tacaktır. Diğer taraftan satışta da, gerek müs
tahsil gerek mütevassıt olanların buğdayı müs
tehlik aleyhine istismar edilecek bir madde
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haline getirmelerine mâni olmak vazifesiyle
mükelleftir. Bu itibarla da memleketin içinden
,22 kuruşa aldığı buğdayı, 4 kuruş masrafına
mukabil her yerde 24 kuruşa satmaktadır.
RECAİ GÜRELİ (Tokad) — 27 kuruşa.
TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devamla)
— Hususi satışlardır o. Ben Toprak Ofisin sa
tışlarından
bahsediyorum. Size de arzı cevap
ederim, Sayın Recai Güreli, sözümü kesmeyin.
Toprak Mahsulleri Ofisinden buğday almakta
olduğu halde herhangi bir günlük istihlâkin taz
yiki altında piyasadan 27 kuruşa buğday alan
yerler olabilir. Bunun Toprak Mahsulleri Ofisi
nin buğday hububat politikasında bir zaaf diye
almak doğru olmaz.
RECAI GÜRELİ (Tokad) — Bilâkis, kuvvet
diye arzettinı. Yani, nâzını rolünü oynıyan Top
rak Mahsulleri Ofisi buğday fiyatını 22 kuruş
tan tesbit etmekle buğday fiyatı köylünün nefine inkişaf etmektedir. Bu da satış serbest ol
duğu için yapılmıştır. Yanlış telâkki buyur
mayın.
TİCARET BAKANI A T I F İNAN (Devamla)
—• Affımzı rica ederim. Amma o yerlerde dahi
bii" fiyat istismarı ıstırabı varsa ona cevap ver
mek Toprak Mahsulleri Ofisinin vazifesidir.
Şimdi arkadaşlar, Ofis 26 kuruşa malettiğini
24 kuruşa satıyor ve bundan başka 1945 den
1946 Haziranına devreden 310 bin ton hububa
tın, bunları 27 kuruştan aldığına göre, zararına
dr. katlanıyor, iktisadi Devlet Teşekkülleri
arasında bu Ofisin hesaplarını tetkik eden ar
kadaşlar bilirler, içlerinde belki muhalif parti
ye mensup arkadaşlar da vardır, hesapları her
zaman yakından görmeleri kendileri için müm
kündür. Bu beş kuruş zarar 300 000 tonda 15
milyon lira eder. Bu sene memleket içinde is
tihlâk miktarı ve ordunun ihtiyaçlarına cevap
vermekte dâhil olduğu halde istihlâk edilecek
miktar 500 000 ton olacağına göre 8 - 1 0 mil
yon arasında alış fiyatına nazaran bir zarar
vardır. Toprak Mahsulleri Ofisi, yakm yerler
den müstacel olarak buğday tedarik etme im
kânlarına sahip olmayan memleektlere mal sat
mıştır. Bu satışlardan dolayı belki 30, belki 35
milyon - rakamlar önümde değildir, yanlışlık ol
masın diye bir rakama bağlıyarak erzetmiyorum - evet böyle bir fiyat farkı vardır. Deva
lüasyon sebebiyle elde edilmiş bir fark.
Arkadaşlarım, demin arzettiğim rakamlar
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zarar olarak kaydedildiği ve öyle kaldığı müddetşe, bu zarrları kim ödeyecektir? Bütün mem
leketin hububat istihsal hayatına emniyet sağ
lamağa mutlaka ehemmiyet vermesi lâzımgelen,
ve yanlız Cumhuriyet Halk Partisi İdaresinin ve
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin değil,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir politikası
olarak takip edilmesi lâzımgelen bir siyasetin
takibinden dolayı .hâsıl olacak zararları, günün
birinde Hazine hesabına ödemeği bile kabul
eden, ettiren bir idare için, şu veya bu sebeple
hâsıl olmuş bir menfaatin hemen taksimine gitmek doğru olur mu, olmazmı? Bu vâki zararla
rın, hattâ muhtemel zararların, zarar olmasa
bile. Toprak Mahsulleri ofisinin, memleketin şu
veya bu köşesinde istihsal hayatına emniyet ve
ren, birer güzel âbide halinde yükselen, güzel
eserler halinde müstahsilin gönlünü ferahla
dolduran, ambarları, depoları, siloları tesis et
mesi takdir buyurursunuz ki, gayet iyi bir şeydir. Üzerinde fiilî olarak taksim imkânı olmıyan 20 - 30 milyonu, müstahsıla aksettirir mi
siniz diye sual soran, amma işleri tetkik edip
ona göre bir anlayışa vâsıl olmak külfet ve zah
metine katlanmağa alelekser içinde bulunduğu
hayatı» meşgalesi ve meşakkati müsait olmıyan
v& sahip olduğu bilgi derecesi müsait olmadığı
îar^edüen vatandaşlara memnuniyetsizlik ve
fakları alınmış insanlar hissini telkin etmekten
başka neye yarar? Amma, bunun yanıbaşmda
yine Demokrat Parti mensubu arkadaşlardan biri şimali yüzünü göremedim, ismini hatırlıyamıyorijun. (Hasan Diııcel sesleri).
Evet Hasan Dincel afyon mevzuunu ele ala
rak ©ı^taya koydu. Bu mevzuu bütün inceliği ile
tötte&mı yapmış, sağını ve solunu hesap etmiş,
alâkabiarla konuşmuş, tedbir almıya imkân olup
c^m^acağını düşünmüş, yalnız kötüdür, fena,d^f Üiye /bir Arkadaş olarak değil, bilâkis ne yaîUİır-şa buna bir çare buLunabilir, diye bütün bil(U^İerini burada ifade eden ve kendini dinliyşnjesde emniyetsizlik hissi husule getirmeden
j£pnuaa,narj^aşıma, hakikaten teşekkür ede:W* f S ^ 8fe* tetkik etmişlerflir- (jtştteak ecle: ri3 a r t e r i ) .
Afyon işi bizim de tetkik ettiğimiz bir mev
zudur, amma kolay karar verilecek bir mevzu
değildii-. Çünkü doğrudan doğruya müstahsildan aldığımız mal değildir. Afyonun nasıl sa
sıdığını \bilh\ Arkacjaş|arnn, müstahsil pazara

O :2

j getirir, yarım kilo, 250 gram, en kabadayısı bir
kilo ve bunu Ofise veyahut tüccara satar. Fa
kat arzetiğim gibi bu vaziyette fiyat farkı dağıt
mak kolay birşey değildir. Ama bunun mut
| laka tertiplenmesi, mutlaka nizamlanması ve
bunun menfaatini mutlaka müstahsıla intikalettirecek bir şekil bulunması lâzımdır. Arka
daşımıza bu konuyu bütün temizliğiyle, can
landırarak getirip, Büyük Meclisin huzuruna
sunduğu için ve bizi bu yolda isabetli bir ka
rar alma yolunda teşvik ettiklerinden dolayı
ı değil, esasen üstünde olduğumuz bu iş hak
kında alacağımız kararın tasvip hazırlığını
yapmıya fırsat verdiğinden dolayı, kendile
rine teşekkür ederim.
İncealemdaroğlu arkadaşım, yumurta ihra
catının durdurulmasından şikâyet ettiler. Bu
ı durup dururken alınmış bir karar değildir, bu
nun mucip sebebi vardır. Arkadaşlarım, bir
| taraftan pahalılaşma feryadı yükseldi. Yumur
ta 17,5 kuruşa kadar çıktı. Biz haklı olmasa
feryada kulak vermeğe mutlaka mecbur oldu
ğumuzu düşünmek gibi bir zaaf duygusu içinde
değiliz. Amma istanbul piyasasını tetkik et
tik; bir boşluk hâsıl olduğunu gördük. Bunu
tetkik mevzuu telâkki ettik. Bir taraftan da fi
yat farkı gördük. Bunun için de ihracatı durdur
duk. Tetkiklerimiz neticeleninciye kadar, bel
ki 15 gün, belki bir ay sonra, arkadaşlarıma
kati bir sözle bağlanmış olmıyayım, gün şöyleı miyeyim, en makul olan tedbiri alacağız.
Ali Riza Esen arkadaşımız, canlı hayvan
ihracatından bahsettiler. Bu mevzuua ayrı bir
vesile ile temas etmiştim. Huzurunuzda uzun
uzadıya mâruzâtta bulunmuştum. Bugün alın
| mış olan karar memleket ihtiyacına cevap ver
me bakımından gerek canlı hayvan besleyen
leri, gerek et müstehlikini en ayarlı bir men
faat manzumesi ic.in.de tutaca müsait bjr karar
dır. Bunu böylece devam ettireçeşğiz. Esasen
bizim kararımız, ihracatı durdurmak için veri
len karar, bütün avakibini hesap edere^; al
dığımız bir karardır. Emrivaki halinde bulu
nan, işlerin de tasfiyeci iç^yı gayret e^tik. Canlı
hayvanja^cUn yalnız İoyıı^uiı ihraç y^lçûnu 3Ö0
bine yaklaşmîştir.
Hakkı Gedik arkadaşımın sözlerini, deminki
I mâruzâtımın arasında kısmen cevaplandırmış ol
dum. kendileri bize çok basiretsiz dediler. O
kadar basiretsiz bir idarelp uzun vâde] i bir pro-
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.gramları yok, hep kısa vadeli plânlarla çalışı
yorlar diye ilâve ettiler. Fakat hemen alt tara
fında ise ticari hayatın seyrine ve seyyaliyetine
uymıyan, bürokrasi ile uğraşan bir dış ticaret
idaresi fikrini ileri sürdüler. Hakikaten ticaret
hayatı, onun seyrine ve seyyaliyetine uyularak
tedbir alınmazsa her tarafından, her vesile ile
aksaklık arzeder ve alâkalıları zarara götürür
ve bu zararların istihsal hayatına kadar akset
mesine yer verir. Biz ticret hayatının seyyali
yetine uymayı vazifemizin esası olarak ele al
makta bulunan bir zihniyetle iş yapmaktayız.
Bu arkadaşlar diyorlar ki, «Kontrol cihazları
kurmadılar». Bu kontrol cihazı hikâyesi Büyük
Meclisin huzurunda müteaddit defalar saatlerce
konuşulmuş bir mevzudur. Kontrol cihazını kur
madılar derken ne düşünüyorlar? Bir isviçre'de,
bir İsveç'te alman ve muvaffak olan tedbirler
bizde de alınsaydı muvaffak olurdu diye bir
fikirde midirler? Amma bu işlerin okadar kolay
olmadığı da muhakkaktır. Altı harb yılı içinde
kaç türlü tedbirler aldık. Tecrübelerin muvaffak
olması için lâzım olan ve başka memleketlerde
de tedbirlerin muvaffak olması için onların lü
zumundan istifade edilen tedbirler o tedbirlerdir.
Bizim ticari terbiyemizin içinde yetiştirdiği zih
niyet ve buna benziyen birçok âmiller karşısında
fazla müdahaleci idareye tahammülümüz yok
tur. Bendeniz kendilerine gene kendilerinin ara
sında şeref mevkiini verdikleri ve başlarında bu
lundukları bir arkadaşımızın iktisadi idaresinin
hâkim olduğu zaman alınmış ve muvaffak olma
mış küçük bir tedbiri anlatayım:
îstnbul'un et ihtiyacını tanzim etmek ve
ayarlamak için aylarca üzerinde uğraşmışlar, ve
istanbul Belediyesi ile iş birliği yaparak teşkilât
kurmuşlar ve tazminat bile vermeği kabul et
mişlerdi. Hâlâ o zamandan kalma tazminat bor
cu vardır, istanbul'un et ihtiyacını tertip ve tan
zim etme işi hangi zamanda oldu! 1937 senesinde,
dünyanın gül gülüstan olduğu bir zamanda.
Sulhun nimeti içinde yaşandığı bir sırada «kont
rol cihazı, kurmadınız kontrol cihzını iyi işlet
mediniz derken, o cihazların işjemesi için lâzım
gelen bazı şartlafm ne dereceye kadar mevcut
olduğunu, memleketin bünyesinin bunların tatbikma ne dereceye kadar mütahammil bulundu
ğunu düşünmek yerinde olur, kanaatmdayım.
Arkadaşların daha bir çok iddiaları oldu.
(Kâfi, kâfi şeşleri).-Aırima görüyorum ki; verilen
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cevapları yeter saymaktasınız. Yanlız diğer arka
daşlarıma cevap vermek müsaadesinde bulunma
nızı bilhassa rica ederim.
Arkadaşlarım, şunu sözlerimi bitirirken arzedeyim ki muhalefet saflarında bulunan arkadaş
larımızın zaman zaman, her vesile ile vâki olan
tenkidlerini iyi tenkit, kötü tenkit diye ayırma
dan yapıcı yıkıcı diye ayırmadan. Ancak onla
rın ve bizim riayete mecbur olduğumuz ve mille
tin onlardan ve bizden istediği ciddiyet ve sa
mimiyet hududu içindeki her türlü tenkitlerini
bizim günlük hayatımızdaki icraat ve tedbirlerde
kanuni mevzuların tatbikleri sırasında, hüsnüni
yetimizin kemaline rağmen, eksik diye gördükleri
ve tesbit ettikleri tarafları, hattâ haksız da olsa
lar, demin arzettiğim gibi ciddiyet ve samimiye
te dayanan bir anlayışla yapıldığı müddetçe ve
yapıldığı kadar, daima hürmetle karşılıyacağız.
Tıpkı kendi arkadaşlarımızın, muvafık parti
den olmalarına rağmen, her işimizi doğru
blumları ne kadar
mümkün
ve
tabiî de
ğilse,
onların
da
bizi
tenkit
ederken
mutlaka haklıdır diye düşünmeleri ve politi
kamın icabını da büsbütün feda etmeleri bek
lenemez. Biz onların tenkitlerini hürmetle kar
şılıyoruz. Tıpkı arkadaşlarımızın tenkitlerini
bizim işlerimizde bize aydınlık veren mütalâa
lar ve takdirlerini bizim işlerimizin mânevi mü
kâfatı diye aldığımız gibi.
Bu anlayışla; müşterek mesuliyet idraki
içinde birbirini tamamlıyan, biri diğerinin işi
ni kendi işi diye telâkki eden ve itimadınıza
mazhar bulunan Recep Peker Hükümetinde nâ
çiz bir arkadaşınız olarak ve yüksek itimadı
nıza Kıyık kalmanın ancak bu anlayışla mümkün
olduğuna inanarak, Ticaret Bakanlığınızın iş
lerini tedvir etmekte benimle mesai iştirakinde
bulunan faziletli, temiz itiyatlı ve iyi görüşlü
arkadaşlarımın duygularına da huzurunuzda
tercüman olmağı vazife telâkki ederek, bu an
layışın devamı içinde, Ticaret Bakanlığınızın
kaldırılması lâzımgelen bir Bakanlık değil, de
vam etmesi lâzımgelen ve bugünkü faydalarını
artırarak hizmet etmesi gereken bir Bakanlık
olduğuna Yüksek Meclisin de kail bulunduğu
inancıyla sözlerime son veriyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar.)
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin tü
münün görüşülmesi sona erdi. Bölümlere geçilme-
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sini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et- I B.
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
Lira
828 Bakan ödeneği
5 320
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
829 Aylıklar
2 433 937
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
830 Hizmetliler ücreti
277 140
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
831 Geçici hizmetliler ücreti
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
832 Geçici tazminat
66 912
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
833 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince verilecek zamlar ve
yardımlar
64 635
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
27 200
834 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
835 İller büro giderleri
19 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 000
836 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
837 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
75 824
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
34 093
838 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 750
839 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
119 578
840 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
12 400
841 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
842 4598 sayılı kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
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Lira
10 000

yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 500
843 Sergi ve kongreler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 000
844 Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
845 Tahlil ve ölçüler lâboratuvan
için makine, aletler, edevat ve
ecza satınalma ve onarma gi
10 000
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
846 Ticaret ateşelikleri giderleri *
237 257
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
847 4644 ve 4805 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek emekli ke
100 000
seneği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
848 Yazı, yayın ve propoganda
36 000
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
849 Uluslararası kurumlara katıl
5 859
ma payı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
850 Geçen yıl borçları
6 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
851 Eski yıllar borçları
9 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
852 2834 sayılı kanuna göre kurulu
kurumların
yönetim gider
10 000
lerine yardım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
25 000
853 İzmir Fuarına yardım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
15 dakika dinlenmek üzere oturuma son ve
riyorum.
Kapanma saati 16,55

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 17,15
BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay
KÂTİPBER : Nfecmeddin Sahir Slİan (Tunceli), Muhsin Adil Binal (Konya)

BAŞKAN — Üçüncü oturum açılmıştır.
C - Çalışma Bakanlığı

bütçesi:

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin
tümü hakkında söz istiyen var mı? Söz istiyenleri kaydediyorum. Dr. Saim Ali Dilemre, İs
mail Hakkı Baltacıoğlu, Hulusi Oral, başka yok.
Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim bu hayırlı Bakanlığın galiba ilk bütçesidir.
Çalışma Bakanlığının ilk bütçesi. (İkinci büt
çesidir sesleri.) Bu işe iştirak eden bütün arka
daşları cidden takdir etmek lâzımdır. Çünkü
mesailerinin konusu, malûmunuz; işçilerin sı
kıntılarının tehvini, onların istirahatlerinin te
mini, onların haklarının müdafaa edilmesi, ça
lışmalarının tanzimi vesaire. Şimdi herkes bi
lir ki, bu ne kadar uzun bir meseledir ve ne
kadar eskidenberi bu hususta emek sarfeden
milletlerin halledemediği bir iştir. Yani arka
daşlar. bildiğiniz gibi, İngiltere'deki (Beweritch), Amerika'daki (New Deal) plânları,
işin ve işçiliğin tanziminden çıkmış muazzam.
meseleleri halletmek, onun hareketlerini tanzim
etmek içindir. Bunlarla meşgul olmak kolay
değildir ve bu bizim ilmimizin dışındadır.
Bendenizin söz alşimin sebebi şudur: Mem
lekette bazı çeşit mesai, insanın kendi huzur ve
rahatını temin ettikten, ailesinin, çoluk çocu
ğunun istirahatini temin ettikten sonra kendin
den sonraki zamanlar için de çocuklarına, hat
tâ torunlarına da bir şey bırakır. Diğer bir 'kı
sım mesai ise, soyuna sopuna, o kadar hizmet
etmiyebilir. Ancak iş erbabının güç durumla
rını mümkün mertebe tehvin edecek şekilde, ka
nunlara bir takım mecburiyetler koymak lâzım
dır. Eskiden baronlar, dükler, arşidükler,
grandükler vardır. Bunların hepsi lüpçülerdi.
Sonra dünyada bildiğiniz bir takım hareketler
oldu, bu sefer memleketler lüpçü oldu. Yani

bir insanın malı kendinin malı değildir, sosyetiniri malıdır, naşe vaşe, vaşe haşe. İnsanın
malı herkesin malıdır. Şiindi müsaade buyurun
insanın malı, mal denilen şey, canın yoldaşı
olup Antropolojik bir varlıktır. Sosyolojik de
ğildir. ismail Hakkı Baltacıoğlu başka türlü
düşünebilir. Antropolojik bir varlıktır dedim;
ana, çoluk, çocuk, bağ, bahçe, ağaç.... Bunlar
öyle şeylerdir k i ; bir takım mânevi temayülâttır Her insan, cebinde para toplanmasını
ister arasıra sarfettikten sonra, tekrar cebine
kor. Tabiatiyle bu para kazanmak temayülü
muhteliftir. Binaenaleyh iş adamının şu çok
verimsiz bir işte çalışan adamın halini, ahva
lini gördükten sonra, evini bahçesini kendine
göre şöyle bir kolhozladıktan sonra, kâfi gel
miyor. O adamdır, insandır. Çünkü insan ka
rınca değil ki, arı değil ki. İnsanda bir takım
başka ruhî temayüller vardır. Bir Avrupa se
yahati yapayım dese, yapamaz, çocuğumu şöy
le iyice okutayım, mösyö yapayım dese yapa
maz. Bu işler için lâzımgelen sermayeyi bula
maz. Ne olacaktır bilir misiniz? Herkesin ma
lı milletindir, Devletindir, şöyle tanzim edi
lir, bir çaresi bulunur, dendi mi o adam diye
cek ki, ha demek ben çalıştıktan sonra, şu ka
darı benim alt tarafı benim değil, öyle mi? O
halde Ahmet; sen git tarlada çalış, ben de si
lonun kapısında bekçilik edeyim. Çünkü, öbiri
güçtür. Bu suretle ne oluyor? , Mesai adamları
da birbirine karşı lüpçülüğe başlıyor. Yani
zengin olsun, fakir olsun insanda lüpçülüğe
karşı bir temayül var. Zengin olsun, fakir ol
sun hazır yemek tatlıdır vesselam. O itibarla
bu Çalışma Bakanlığının işi hakikaten güç bir
iştir, Allah yardımcıları olsun. (Amin sesleri,
gülüşmeler.) Söylemek istediğim budur. Bu
rada, üzerinde söylenilecek, konuşulack şey pekçok amma ne vakit var ne de bir şey. Vaktiyle
10 - 20 senedenberi kurulmuş, şurası eksik kal-
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mış, burası iyi olmuş, bir Bakanlık değil ki,
üzerinde fazla konuşalım. Binaenaleyh benden
sonra söz alacak arkadaşlarım da. ona göre ko
nuşurlar. (Alkışlar ve gülüşmeler.,)
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Çalışma Bakanlığının bu memleket için
çok faydalı olacağına inanıyorum ve bu bir yıl
içerisinde değerli insanları Bakanlığa topladığı
•için de çök seviniyorum. Faydalı olur ümidiyle
çalınmasına, programına ve Bakanlığı muhte
vasına ait bir kaç noktayı işaret etmek istiyo
rum.
Memleketimizde büyük bir dert var. Bu
nun adı büroksidir, kırtasiye diyoruz ötedenberi buna. Bu, yeis verici bir şeydir,, yeis veri
ci birşeydir! <3iinün birinde kapınız çalınır açar
sınız, ne istiyorsunuz dersiniz: Ben haciz me
muruyum der, niçin geldiniz dersiniz, eşya
nızı haezedeeeğk der. Ne var, borcunuz var,
650 lira. Peki buyurun dersiniz kabul edersi
niz. Dersiniz ki, benim kimseye borcum yok,
peki der, mazbatasını yapalım^ şikâyetiniz varsa
onu da yazalım İstanbul 'dan baksınlar, doğru mu
değil mi? Doğru ise haczi kaldırırız, doğru değil
se eşyanızı satarız der. Yazılır. Sizde avukatı
nıza tenbih edersiniz, aman şu 650 lirayı tak
site bağlamak mümkünse kolaylık olacak der
siniz. Avukat salahiyetli zat ile anlaşmak
üzwe gider, eğer avukatınız çok zeki, dira
yetli bir avukatsa dosyayı tetkik eder ve mineigaraip Devlete borcunuz yok siz Devletten
alaeakktftoız der. Ne olmuştur? Bir dosya var.
İç&aide de üç tomar vardır. Bilirsiniz, her to
mar «öyle bükülmüş kâğıtlar 1 Bunlar birbirine
karışmış ve dairenin hukuk müşaviri de değiş
miştir. Yeni müşavir üçüncü tomar yerine
birinci tomarı okumuştur. OıT.Ja ise siz Dev
lete borçtîu görünüyorsunuz. Bu sabit olunca
yanlış olmuş denir ve haciz kaldırılır. Fakat
bu ihtimalleri siz düşünmezsiniz ve avukatı
nız zeki değilse bu paraya ödersiniz. Fakat
bu buradaki memurun kötü niyetinden mi ileri
gelmiştir'] Hayır, bu teknik hatadır. Bütün
resmî daireler ilmî, modern olmıyan usullerle
-muamele yapmaktadır. Misali tekrara hacet
yok. Altı ay içinde iki defa ben böyle muame
leye mâruz kaldım. 750 lira arasında bir vergi
id». <30 lira vergisi vardı. Yanlıştı. Memura
ihtar gönderildi. Fakat bu İhtarın hiçbir faidesâ yoktur, memurun randımanlını aza/Mır.
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öyle bir teknik kabul etmeli ki, bürokrasi işini
kökünden halletmeli.
Ben Çalışma Bakanlığı mesaisini bir amele
işi olarak görmüyorum. Yahut amele mefhumu
na göre hüküm vermiyorum. Onun içerisinde
elile çalışanlar vardır, fikir amelesi vardır, his
amelesi vardır, sanatkârlar vardır. Bunların
dışında kalan memurlardır. Çalışma Bakanlığını
ben bu memleketi kırtasiye derdinden, bürok
rasi derdinden kurtaracak bir teknik örneği
meydana koyacak bir Bakanlık olarak görüyo
rum. Bunları düşünürken Maliye Bakanlığı ha
tırıma geliyor. Bakanlıklar gerçi müstakil am
ma, Maliye Bakanlığı kendi tekniğinin mükem
mel olmasını ister. Müfettişleri vardır, teşki
lâtı vardır. İstatistik Umum Müdürlüğünü
düşünüyorum. İstatistik metodlarında bütün
resmî Devlet dairelerini istatistik mesaisini top
lamış bir merkezde toplamıştır. Bu misal
leri daha çoğaltmıya lüzum yoktur. Yani eğer
biz Çalışma Bakanlığının idareli ve ilmî olan
mesaisi neticesinde bürokrasi tekniğimizi modernleştirebilirsek halkı çok memnun etmiş
olacağız, içtimai randıman artacak, vatandaş
lar selâmete çıkacaktır. Bunun tanzimini Ça
lışma Bakanlığından bekliyorum.
İkinci bir noktaya geçeyim; bir misal ala
yım daha iyi anlatmış olurum. Mahkemeleri
mizde ehlivukufluk edenler vardır. Meselâ bir
senet vardır sahteliğinden şüphe ederler, ek
seriya onun için mühürcüleri, çağırırlar, ya
hut hattatları çağırırlar. Çünkü bu yazıya ait
olan işlerdir. Bu imza sahte mi, değil mi, bu
para senedindeki imza bir yerden nakledilmiş
midir değil midir, jandarma zabtındaki bu sa
tırlar aynı zamanda mı, ayrı zamanda mı ya
zılmıştır! Bu suretle birkaç yüzbin liralık
dâvalar âdilâne yapılmış olur. mahkemenin
adalete hizmet etmesi gayesidir, bir uzmana
müracaat edecektir. Fakat bu uzman kimdir, bu
nu bilemez! Zanneder ki, bu imza taklidi mese
lesini hattatlar tetkik eder, yahut mühür ka
zıyanlar. Hiçbir münasebeti yoktur. Bu, psiko
lojinin bir şubesidir, adına grafoloji derler.
Dünyada birçok grafoloğlar vardır, bizde de
vardır, bunlar çok mühim ekspertizler yap
mıştır. Bunların kendilerine göre birtakım
teknikleri vardır, öyle mektebi falan olan bir
meslek değildir. Şimdi Çalışma Bakanlığının
vazifesi de içtimai adaleti temin edecek bil-
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cümle çalışma tekniğini yaymaktır; içtimai ran
dımanı artıracak bileümle randıman tekniğini
yaymak, hattâ kontrol etmektir. Şimdi Çalış
ma Bakanlığı metodlarını, mevzuunu bütünliyecek. Pisikologları olacak, doktorları olacak,
grafologları olacak. Memelekette kaç tane grafolog vardır? Benim başımdan geçti. Biz rapor
verdik dedilerki, hayır morg kimyahnanesı s.alâhiyettardır. Gitti. Amonyak teamülüne tâbi
tuttular, Baltacıoğlu'nun raporu yanlıştır dediler.
Diğer taraf hayır, bu işte asıl sahibi salâhiyet
olan gümrük kimyahanesidir dedi. Kimyahanede tetkik ettiler. Morgun raporunu iptal ettiler.
Şimdi Bakanlık bu gibi müstahsıllarm fişle
rini yapar, dosyalarını yapar ve kim yapar.
Kim vardır diye çarşıya sormazlar. Çalışma
Bakanlığına sorarlar. Kimdir Bursa'da, istan
bul'da; Ankara'da grafolojik incelemeler yapa
cak? Tavsiye edin. Ne oluyor? Adalete hizmet
edilmiş olur,
Son söylemek istediğim şey şudur:
Geçen sene de doktordan rica etmiştim. Şim
di bir gövde amelesi, bir el amelesi vardır, bir
de fikir, kafa amelesi vardır, Babıâli Caddesi
fikir ve kalem adamlarının mezarıdır! Şeyhülmuharririn derler, acıklıdır onların hali! Ga
zeteciler, muharrirler, kitapçılar, ... acıklıdır
onların hali!
Ya hele şu zavallı aktörler, seyyar tiyatro
cular, tulûatçılar! onlar Türk nüktesinin, Türk
zekâsının yayıcısıdırlar, Türk dehasının yayıcısıdırlar. Soruyorum, Asım Baban'm o âkibeti
ne idi? Yürekler acısı. Fakat sadece böyle acı
makla geçiyoruz. Merhametsiz değiliz, fakat
tekniksiziz, teşkilâtımız yoktur. Hemen Çalış
ma Bakanlığı buna bir çare aramalıdır. Bunla
rın bu temayüllerini belirtmek bile bir teselli
dir.
Sonra bu kürsüden şu sözü söylenmesinde
çok büyük hayır vardır. Bu tulûatçılar, gez
ginler asırlarca maarifimizin ışıklarının girme
diği şark vilâyetlerine Türk râkıslarını, Türk
mimiklerini, Türk ruhunu götürdüler. Türkçe
konuşmayın, türkçesini kaybetmiş türklere
Türk şuurunu bugüne kadar yeniden aşıla
mışlardır, Bunlar bir nevi kültür propagan
dacılarıdır. Binaenaleyh bunları teşkilâtlandır
mak lâzımgelir. Hepsi birden olmaz. Zararı
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yok. Bu güzel Bakanlığın, bu kuvvetli Bakan
lığın ödevini görevi alanını genişletmiş oluruz.
BAŞKAN — Hulusi Oral.
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; ben bu henüz bir yaşını ikmal etmiş bulu
nan taze bünyeli memleket sosyolojisinde sosyal
hayatımızın ana temellerinden olan iş hayatını,
işçi ve memleket enerjisini, binnetice memleket
varlığını bütün Türk gücü gibi sırtında taşıya- •
cak olan işçilerin ve işçilerle beraber onların bir
likte çalışacakları tabiat unsurunun verdiği ser
mayenin ve müteşebbüslerinin birlikle ve bera
ber ahenkli bir netice almak için kurulmuş ve
bunları ele almak için her türlü faaliyete giriş
miş olması ve her türlü işe başlamış bulunması
dolayisiyle haksızlık gelmemek üzere iyi çalı
şan bu müesseselerin tenkitten ziyade gerek Hü
kümet beyannamesinde Çalışma Bakanlığına ait
ve gerekse bütçnin tetkikinde bu kısım raportö
rü sayın Dicleli arkadaşımın güzel beyanatı ile
bu işe ait çok güzel olan beyanatiyle, bir de
bu işle alakadar Tarım Bakanlığı ve Ekonomi
Bakanlığının programlarına ait olan kısımlardan
Hükümetin beyannamesine aldığı noktaları tet
kik ettim. Bu güzel müessesenin yürümesi için
kendisine rehber olacak Yüksek Meclisin verdiği
kanuni direktifleri de inceledim. Nihayet bu iş
te muvaffak olmak için elde mevcut mevzuatın
bilhassa tadili, teshihi, yahut da ilavesiyle yeni
den tasarılar konulması hakkındaki noksanları ele
alarak, bunları arzetmek için huzurunuza geldim.
Mütevazi bir bütçe; 2 121 000 lira. Bu bütçe
nin içerisinde geçen sene kendisinin ana teşkilâ
tı olan îş ve îşçi Bulma Kurumu Teşkilâtı Kanu
niyle bir de İş Müdüriyetleri, iş ve işçi sigorta
ları Teşkilâtında bilhassa sigorta Teşkilâtının almış
olduğu primlerle artık bu sene için yardıma ih
tiyacı kalmadığını ve kendi kendini idare vazi
yete geçtikten sonra tasarrufa dahi geçtiğini
gördük, memnun olduk. Bu teşekküller memle
ketin sosyal yardımların icabı olan bir kısım iş
çi arkadaşların haytlarmı ve istikballerini temi
nata raci olmak üzere olduğunu gördük ve se
vindik.
iş Müdüriyetleri şüphesiz elde mevcut olan
kanunları tatbik için Sayın Baltacıoğlu arkada
şımızın söylediği gibi daimî bir kontrol, teftiş,
murakabe kanununa istinaden bu müdevvenatı
gözden geçirmek için esaslı idealist arkadaşlardan
mürekkep bu teşkilâtla bu taze bünyeli teşkilft-
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tın muvaffak olabilmesi için 300 000 lira ile işe
başladığını ve muvaffak olduğunu verilen rapor
dan ve beş gün evvel aldığım raporlardan ve
tetkikatımdan anladım. Yalnız en mühim olan
kısım bu değildir. En mühim olan kısım işçiyi,
işi karşı karşıya getirerek Türk işçisini ziraatinde, sanayiinde ve gayelerinde bir araya getire
rek onu israf etmeden işde randıman elde etmek
için ehemmiyetle üzerinde işçi yetiştirmek ve ser
maye ile, kapital ile ahenkli hale koymak için
bu îşçi Bulma Kurumunun yol almakta oldu
ğunu gördük.
Yalnız arkadaşlar, bu güzel teşebbüs memlekatin iki kuvvetiyle gençlik teşkilâtı ve on
ları da Sayın Millî Eğitim Bakanının ehemmi
yetle nazara aldığını bildiğim ortaokullar, li
seler, üniversiteler, açılırken, onların yanında
altı saat ders okuyacak çocuğa 18 saat istirahat
için yurtlar kurmak hususunda mahallî sosyal
yardımlarla Bakanlıkça ele alınmak suretiyle
ilerlendiği bu işte işçinin de aynı şekilde memle
ket idaresinde bir ilerleme ve yükselme hedefini
takibden işçi hayatını tanzimde aynı hisle yürü
yeceğini ümit ediyor ve görüyorum ve bu hu
susta da tedbir alınmakta olduğunun farkında
yım. Binaenaleyh, bu işi yaparken Bakanlığın
elinde olan müdevvenatı gözden geçirmek ieabediyor.
Sayın arkadaşlar; iş hayatının tarihinde dur
mak hatalıdır; vaktinizi israftır, sizi rahatsız
etmektir. Yalnız « Türk gibi kuvvetli » cümle
sinin nereden geldiğini biz hepimiz tarihen bi
liriz. Yanlız bu zamanda teşkilâtlanmış ve o
kuvvete karşı herşey ve her suretle hâkim ol
muş bir kuvvettir. Zaman bunu tanzim ederek
bu günkü modern şekillerine uydurmuş değil
dik'. îşte bunun misalleri de, çok yakma ait kı
sımları nihayet Ereğli tarafında 151 sayılı ka
nunla, Ereğli Havzai Fahmiyesine ait bir ka
nunla işe düzen verilmeye başlanmıştır. Fakat
ondan evvel mülga olan kanun mucibince mua
melât ekseriyetle mecelle ahkâmına tâbi tutul
duğu ve şahsi usullerle ve onların vecibeleriyle
yâpıldığV maMmdur. Sosyal hayatın icabı in
kişafın gittikçe ilermesi tensik edilmesi, teşkil
edilmesi, sanatlaşma yolunda gelişmesi neticesi
olarak ilk ihtiyaç kendisini Ereğli de göstermiş
ve 151 sayılı kanunla orada işçi beytuteti deni
len kanunla işçinin iaşesi, ibatesi, onlara veri
lecek risklerle kazalariyle ve sairesiyle 13 - 15
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maddelik bir kanun yapılmıştır. Fakat şüphe
siz ki, bu esas itibariyle Mecellenin ana hükmün
den gelmekte idi. Ondan sonra 818 sayılı bir
Borçlar Kanunu meydana getirilmiştir ki, bu
kanuna bütün işçi hayatı hizmet akdi istisna
akdi diye girmiştir. Fakat bu devam ederken
her yerde teşekkül eden sanat, fabrikalar, te
şekküller, nihayet bazı kanunları daha çıkması
na sebebiyet vermiştir. O da maden arama hak
kında müteşebbislerin yapmağa mecbur olduğu
vecibeleri tahmil eden bir kanundur ki, orada
hattâ bu hususta kazaya uğrıyanların ve yüzden
fazla işçi çalıştırılan yerlerde okullar açılması
na ve hastaneler tesisine mütedairdir. Bu da.
müstakil, başlı başına bir kanundur. Arkadaş
lar, yüksek Meclisin büyük bir hassasiyetle, bü
yük bir eseri olarak meydana getirdiği îş Ka
nunu bundan on sene evvel 1936 senesinde vü
cut bulmuştu. Fakat bu kanun itiarf etmeliyiz
ki, birçok noktalarda bugünkü şeraite uygun
değildir. Size bir misal; demin Baltacıoğlu ar
kadaşımızın çok güzel söylediği gibi buarda iş
ve işçinin tarifinde en yüksek profesörlerinin
bile ittifak edemedikleri siyasi âlemde de muh
telif teşekküllere hattâ Devlet rejimlerine esas
olan tarifelere kadar gidildiği ve meselâ; iş, işçi
bedenen çalışan mıdır, beden ve fikren çalışan
mıdır? Bu mevzu üzerinde durulmuş ve bizim
kanunumuz yalnız şunu almıştır :
Birinci maddede diyor ki: Bir iş akdi dolayısiyle işyerinde bedenen, bedenen veya ifkren,
çalışan kimseye işçi denir.
O halde hiçbir işçi fikir hareketi, fikir ira
desi ve fikir idaresi olmadan çalışır mı? Biz
burada bir noktada yalnız ayırmışız o da şudur:
doğudrur. Kanuna girmemiştir. Yalnız işve
renin tarifi kısmında işverenin işyerinde kendi
si veyahut da idare edenleri bir tarafın durumu
na dâhil olan kısım demek suretiyle, orada bö
lüm yapmışız. Hakikatta ise sosyal telâkki itiba
riyle hepimiz bir camianın bir topluluğun bir
miletin, bir memleketin kol ve fikir işçileriyiz.
Burada tasnifteki kısımdan sonra, yalnız bu şek
li şöyle tatbik sahasına intikal ettiriyoruz. Bu
kanunun noksanını arzedeceğim, 10 kişiye kadar
işçi çalıştıran iş yerlerinde bu kanun uygula
nır. Nihayet Sayın Çalışma Bakanlığından ricam
üzerine verdikleri cevapta, 3200 küsur iş ye
rinde 300 bin amelenin çalışmakta olduğunu ve
bundan başka yerlere el atılamadığmı, çünki ka
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nunun kendilerini tahdit ettiğini, 10 kişiden aşa
ğı işçi çalıştıran kısımlara el atamadığını, maal
esef bunun Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi
olduğunu ve nihayet hiçbir zaman 3008 sayüa ka
nuna istinaden çıkanlan 4772, meslekî riskin,
işçi kazaları, işçi sigortaları, bunu tazminatı gibi
faydalanması lâzımgelen haklardan istifade ede
medikleri gibi, gerek âkid, gerek işte çalıştığı
yerin tanzimi, gerekse o kanuaa/daki bütün hima
yelerin hepsinden mazhar kılamadıklarını söy
lemişler ve bunun için de tasarıyı hazırladıkla
rını ve hattâ işçi kodu hazırlamakta bulunduk
larını söylemekte ve bu çalışmada yol aldıkları
nı söylemektedirler. Bu suretle işçi hayatını kur
tarmış .olacaklardır. îş bununla kalmamıştır. Bir
topluluğun işçisi çeşit olmaz. Devlet bir camiadır.
Onun için camianın icabı (olarak verilmiş alan
ihtiyaç ve salâhiyet dolayısiyle bir işte .elde
ettiği neticeden, faydadan kendisi müteşebbis Dev
let .emniyet tertibatı neticesinde haklı olduğu
için o işe Devlet mefhumu, bazı bizde olduğu gibi
hiç bir zaman işçi kitlesi, ücreti üzerinde deği
şiklikleri icabetirmez. îşte elimizde mevcut olan
3008 sayılı kanunun beşinci maddesinde de ta
rım, deniz ve hava işçileri bundan hariçtir. Bun
dan başka yine bu kanunda Devlet, vilâyet
belediye, özel idare ve Devlet sermayesi fazla olan
kısımların iştirak ettiği işlerde bu kanun uy
gulanmaz demek suretiyle bazı farkları kanun,
zaman icabı kabul etmiştir. Fakat bgün için
Devlet, yine sayın Bakanlığın izahları veçhile, bu
teşkilâtlandırmaya hizmet etmiş ve tasarısını ha
zırlamakta olduğunu söylemekle bizi daha elve
rişli bir yola götürmeye karar a.vermiş bulunmktadır. Şu suretle elimizde mevcut olan îş Ka
nunu tadile, tashihe muhtaç olduktan başka,
yine o : kanunun 100 küsur maddesinin içinde
21 nizamnameye yol verilmiştir ki, ancak bu ni
zamnameler çıkmak suretiyle kanun uygulana
cak demektir. Araştırdım, şimdiye kadar 8
nizamname çıkmıştır. Bu diğer kanunun âdemi
tatbikini tazammun etmez. Fakat tatbikatta
birçok aksaklıklar yapmış ve hakikaten Sayın
Vedat Dicleli arkadaşımın dediği gibi bu kanun
bu Bakanlık kurulmazdan evvel bu ve bunun
gibi birçok arızalar Sebebiyle tatbik alanında
fayda vermekten uzak kalmıştır. Fakat yakın
da hastalık vesaire hakkında lâzımgelen kanun
ların çıkarılacağını Sayın Bakan bildirmişler
dir. Sununla arzetmiş oluyorum ki, Hükümetin
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beyannamesinde beyan buyurdukları emekli ya
ni ihtiyarladıkları zamanlarda, işsiz kaldıkları
zamanlarda, hastalıkta vesaire gibi mevcut
olan işçiye ait bütün iş kazalarının sigortalan
ması hususunda lâzımgelen tedbir ve bunun ta
sarıları yapılacağı beyan buyurulmuştnr. Bu
Bakanlığın beş senelik elime geçen progrmında
son zamanlarda bunları görmüş bulunuyorum.
Arkadaşlar, İş Bakanlığının en mühim vazivesi .şüphe yok ki kalifiye işçi davasıdır. He
pimiz biliyoruz ki, evimize bir hizmetç veyahut
dışarda bir işimiz için işçi aldığımız zamanda
gelişi güzel, muhtaç bir hale düşmüş olana iş
vermeğe ve işimizi tarif suretiyle yaptırmağa
çalılarız. O sakat bilgi, onu sakat yapar ve
nihayet memleket enerji, zaman, mekân ve say
noktasından kaybolmak suretiyle birgün amyacağımız o güzel günler, -dakikalar değil, saat
ler boşa gider, ö halde Çalışma Bakanlığının
en mühim dâvası, yalnız bu işler değil, işçinin
sıhhi durumlarım eldeki, mevettt kanunlara, J$âzamnamelere gö-re hazırlamak değil, aynı za
manda işçi yetiştirmek dâvası djjr. Türk işçisi
esasen vakur, ahlâkan temiz, mazbut v.e iyi ni
yetli bir vatan çocuğu olduğu için, verji$eek
işin ekmeğini temin edeceğini ve bu işin ken
disi için .bir meslek haline geldiğini görebildiği
gün, o da muhakkak çok samimî olarak işine
bağlanacak ve gördüğü hüsnü ;muamele ile da
ha faydalı, daha verimli ve daha da Hükümet
için, memleket için çok iyi neftieeler verecek
duruma geçmiş bulunacaktır. Bunun için de
yine son zamanlarda İktisat Bakanlığında, 3457
olduğunu zannediyorum, bir kanun vardır ki,
kurslar açmak kanunudur. Bunun da Çalışma
Bakanlığına devredilmiş olduğunu .gördüm. Yal
nız bunu tetkik ettim, demin de biraz arzettiğim
gibi, 100 işçi olan yerler için bazı hükümler
koymuştur.
îşçi kursları şöyle düzenlenirse daha iyi olur
kanaatmdayım: Çalışma Bakanlığı memleket
te mevcut .işleri tasnif elsin, mütekasif iş yer
lerini tesbit, sanayi .mahallerinde .mevcut sana
yinin icabı olan çalışma vaziyetlerini h^rjajft&k
ve her yerde bu kursları açmıya muvaffak.olur
ve bundan başka Millî Eğitim Bakanlığı ile tev
hidi mesai ederse, onların köylerde açmış ol
dukları köy enstitüleri, teknik üniversitelerin
yüksek kısımlariyle memlekete vereceği fayda
lar ve dereceleri tesbit ederek fen^ıjajı yetiiş-
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tir ve Devlet tarafından ahlâklı, verimli, temiz» I
işçi ahlâkimle iyi elemanlar yetiştirmeyi te
mine çalıştığı ve Ekonomi Bakanlığı» ile teşriki
mesai ederek,, işyerlerine göre işçileri tevzi
ve durumlarını ıslah ettiği ve bunların ka?
nunlarını hazırlayıp Meclise getirdiği gün
bu güzel Bakanlık memlekette en mühim işi
görmüş ve kendi sahasında en. kıymetli rolii
ifa etmiş olacağını arzetmek isterim. Bu ma
ruzatımdan sonra birkaç noktayı Çalışma Ba
kanlığından rica etmekle iktifa etmek yerinde
olacaktır.
îş Kanununun tadili ile beraber, maddele
rin ipkasını lüzum gördükleri kısımların ni
zamnamelerinin hemen hazırlanmasına geçmek.
îş Kanununun tadilini tacil etmek. îçtimai
sigortalarda mümkün olduğu kadar ferdi sigor
taların da teşviki ve aynı zamanda demin arzettiğim gibi fikir işçisi olan her vatandaşın
da istikbalini ve çoluğunu çocuğunun istikba
lini teminat altına alacak şekilde sigortadan
yardım edecek şekilde teşkilâtında yer vermeğe
çalışmak ve böyle bir tasarının ele alınması,
Tarım, Deniz ve Hava işçilerini önümüzde gele
ceğini söyledikleri îş Kanununda yer verilme
sini ve iş kodu ve tedvinininin biran evvel ta
mamlanmasına himmet buyurmalarını, Devlet,
özel îdare ve diğer Devlet hükmi şahsiyetlerin
işyerlerinde çalışanların, Devlet iktisadi bün
yelerindeki işalanlarm ücretleriyle beraber
bütün memleket işçisini zamanına göre asgari
had olarak ücretlerinin tesbitinde. hamle alın
masını, memlekette alü ve sakat olanlara da
kendilerinin çalışabileceği şekilde, Millî Eği
timle mutabık kaldıktan sonra, iş vermek için,
onların enerjilerinden dahi istifade için elden
gelen mesaiye ehemmiyet vermeleri;
İşçilere, bilhassa ne büyük komşumuz gibi,
ne de son zamanda radyoda dinlediğimiz dost
larımız gibi Devletin bünyesine maletmek sure
tiyle değil, işçilerin mülkiyetine intikal etmek
suretiyle iş yerlerinde işçiye meskenler temini
ve Demokrat Partinin de programında gördü
ğüm veçhile, - M 42, 8 ve 44 ncü maddeleridir programımız veçhile vatandaşı ev bark sahibi
yapmak gayesinin tahakkuku için işçilerin
oturabileceği ev temini ve Devlet tarafından pilânlan mütevazi bir şekilde hazırlanmış ola
cak olan ve işçiye mal edilmesi için pirimîî,
Devlet yardımiyie ve kendisinin yapaeağı ta- I
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sarrafla bu evin teinini ve çiftçinin nasıl ki,
alât ve edevatı, kendisi için lüzumlu ise işçiyede hu. aletleri maletmek, temin etmek, Çalış*
ma Bakanlığının en mühim ödevlerinden olmalı
dır. îşçinin. yalnız bugünkü durumu iLe değil
yarın hayata gözlerini yumduğu zaman geride
bırakacağı sarı benizli çocukları bırakırken,
sosyal, umumi cepheden söylüyorum. Yalnız işjei olmak dolayısiyle değil, bazı Devletlerde
olduğu gibi bütün memleketin ferdî tasarrufu,
hususi sigorta, umumi sigorta ile hayatının
temini ve hayata, cemiyetimize evlâtlarını
bırakırken rahat ölmesini temin için icabeden,
tedbirlerin tasarıda nazarı dikkate alınması.
Mümkün olduğu kadar - Maliye Bütçesi konu
şulurken de bir arkadaşımız, söylemjsjecilnakil vasıtalarında tenzilâtlı karnelerden, başka
işçiye mümkün olduğu kadar da muayyen mik
tarda meselâ iki, üç liraya, kadar yevmiye,
alanlara imkân olduğu takdirde Maliye Bakan
lığı ile de temas ederek vergi alınmaması su?
retiyle bu kuvvet bünyesinin, işşjl hayatenmı
ve işçinin, hem çalışmağa rağbetini hem de onun,
sağlam ve dik bünyeli bir hale gelmesi içjn,
ve onun yükselmesini temin,, iş ve işçinin, miitekâsif olduğu yerlerde sanatoryumlar, işçi. haa?
taneleri, kreşler ve buna mümasil işçiyi komyacak. olan yerlerin hazırlanması ve gejekli
tedbirlerin alınması.
îş mahkemeleri kurulunejya kadar mevcut
mahkemelerdeki işlerin süratler intacı için, tedr.
bir olarak ahkâm vazını Adalet Bakanhgıma.
temin etmesi ve bu suretle menüekeAimdz&ft ya
pılacak olan iş hayatının enerjisini Sayut Ba#*
kanlığın, programında bir çoklarını gardâğünn
bu işlerde tertemiz, güzel bünyesinde tahafe*
kuk ettirmesini ve teşkilâtının bu işçi üe, is,
verenin istihsalini memleketin umumi menfa*»tını elde edecek şekilde organize etmesini te
min edecek şekilde bu işler üzerinde durma
sını rica ederek kürsiyi bırakıyorum.
BAŞKAN — Sait Odyak,
SAÎT ODYAK (İzmir) — Muhterem arka
daşlar; ben bazı üstatlarımızın serin rîâctea&ıi
belki sözlerime katmak imkânım btıîaımyaeağmv Faftat sizi sıfanamaya çalışacağımdan da
emirt olmama1 istirham ederim.
Umumi kalkınma mevzuumnz içinde Hükü
metin muhakkak işçi zümresinin bn kalkınma
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hareketine iltihakım mümkün kılacak esaslı
tedbirleri hassasiyetle alacağına kanıyım. Yal
nız muhtelif çiftçilere ait (gündelik) mevzuu
ele alınırken, işçi sınıflarını kendi muhitinde
toplamış olan mahallerde muayyen bir hayat
vasatisi kıstasının gözönünde tutulmasını te
menni ve bu gündeliklerin umumi kalkınma
hareketine imkân ver-'cek şekilde ele alınmasını
temenni etmek r/orundayım. Çünkü gündelik
mevzuu işçinin aiie hayatına intikal eden ve
bazı haricî taarruzlara müsait bir vasat halim'
almasına imkân veren bir mevzudur.
Çünkü
bizde işçi sınıfı; benim geldiğim îzmir muhitin
de ziraat
mahsullerimizi kıymetlendiren ve
müstahsilin, muayyen bir işçi sınıfının, tücca
rın ve daha birçok sınıfların
faydalanmasını
temin eden bir tütün mevzuu
vardır. Tütün
mevzuu muhakkak ki memlekete büyük bir ser
vet temin eden ve mühim bir işçi kütlesinin ça
lışmasını mümkün kılan ve hayata intibakı im
kânlarını bahşeden bir mahsülümüzdür. Bu işçi
sınıfı, aşağı yukarı 16 bin kişi tutmaktadır.
Bunların içinde kadın, yaş haddini doldurmuş
çocuk ve erkekler mevcuttur. Bizde işçi sınıfı
aşağı yukarı aile halinde çalışmak mecburiye
tinde kalmıştır, ötedenberi. Bu aile bünyesini
inkısama uğratan onun kutsiyetini aşağı yukarı
sarsan bir vaziyettir.
Onun
için bu mevzu
üzerinde itina ile durmalarım Çalışma Bakanlı
ğından bilhassa rica ederim.
îkinci üzerinde durmak istediğim nokta, bir
sembol olarak aldığım tütün işçisi bünyesinde,
muhtelit ve toplu çalışan yerlerde bazı ahlâki
ve cinsî inhimak temayülleri gibi dalâletler gös
termektedir. Onun için muhterem Oalışma Ba
kanlığından böyle toplu, kadınlı erkekli çalışı
lan yerlerde ahlaki kaidelerin çözülmesine mâ
ni olacak mânevi tedbirlerin
alınmasını rica
edeceğim. (Bravo sesleri1).
Üçüncü olarak üzerinde durmak
istediğim
nokta, arzettiğim gibi, bizde işçi bir aile ola
rak çalıştığı için, yani aih? efradı iş hayatında
kendi hissesine düşen payı yapmak için hareke
te geçtiğinden bu 16 000 işçinin mahallede bırak
tığı çocukları vardır. Vakıa Devlet müessesele
rinde çalışanlar için çocuklarım bırakacakları
çocuk kreşleri vardır. Fakat benim tebarüz et
tirmek istediğim Devlet müesseselerinde çalışmıyan ailelerin çocuklarının bırakılacağı Çocuk
bakımevlerinin ihdasını, yarınki hayata ahlâki
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bağlılıkları gevşemeden ve cemiyet için tehlike
olmadan atabileceğimiz çocuk kütlesini bağrına
basmasını temenni etmek olacaktır ki, bu aynı
zamanda işçi zümresini Çalışma Bakanlığı mü
esseselerine bağlamak hususunda da faydalı
olacak ve böylece bu yavrucukların korunulması
mümkün olacaktır.
işçi dâvasına daha çok temas etmek ve vak
tinizi izaa etmek istemem. Son olarak şu nokta
yı arzetmek isterim ki, bu zümrenin içinde bu
lunduğu hakikatlara ne sağdan, ne soldan bak
madan realiteye dayanarak salim ve millî cephe
den giden Hükümetimizin ve Çalışma Bakanlığı
mızın umumi kalkınmada bu zümreyi gerçek he
define ulaştıracağından ve çalışmalarında mu
vaffak olacağından emin bulunuyorum (Alkış
lar).
SABRÎ KOÇER (Zonguldak) — Sayın arka
daşlar, Çalışma Bakanlığı bütçesi konuşulurken
bendeniz de buraya gelmeden evvel 23 sene bilâfasıla yer altında çalışmış bir maden işçisi sıfatiy
le yüksek Meclis ve hükümetimizden işçi arkadaş
larımın adına bazı mâruzâtta bulunmama müsa
adelerinizi rica edeceğim.
Aziz arkadaşlarım, Zonguldak kömür havza
sında ücretli iş mükellefiyetinin konulmasına
âmil olan sebepler artık ortadan kalktığına gö
re 1947 Ağustosunun beklenmesine mahal kalmak
sızın mükellefiyetin derhal kaldırılması çok ye
rinde bir hareket olacağı kanaatindeyim. Yer al
tı maden işçilerinin müstahdemin vergisinden mu
af tutulması her bakımdan en isabetli bir hare
ket olacaktır. Zira memleketimizin biricik kömür
havzasında heran karşılaştıkları bin bir türlü
tehlikelere göğüs geren bu fedakâr Türk işçile
rine bu vergi muaflığını tanımak onların verimi
ni artırmak için yerinde bir teşvik olur. Ye Ha
zinenin bir cebinden almaz göründüğü para öte
yandan yine bu verimin artması dolayısiyle Ha
zinenin olur.
Ancak bu fedakâr insanları çalışırken sarayda
beslesek ve yatırsak bilelim ki bunların çoluk ve
çocukları bu sosyal yardımların velevki bir kıs
mından olsun nasibini almazsa boynu bükük kalır.
Bunun için Hükümetimizin çalıştığını, programlar
hazırladığını görüyor ve biliyoruz.Ve bunun ne bü
yük bir iş olduğunu da gözden kaçırmıyoruz. Fa
kat bunların hepsini birden değilse de yavaş, ya
vaş ypılmasım istemek yerinde olur.
Sayın arkadaşlar, bunlardan başka kömür
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havzasında çalışan ve hafta tatilinden faydalanamıyan işçilere yevmiye verilmek şartiyle bu ta
tilden istifade ettirilmeleri pek yerinde olur.
Esasen ben ne işçisi olursa olsun her işçiye yev
miye vermek şartiyle hafta tatilinin tatbiki lâ
zım olduğuna kaniim.
Muhterem arkadaşlarım, işçi ücretlerine daha
bir miktar zam yapılması da faideli, yukarıda arzettiğim neticeyi elde etmek için, lüzumlu bir tetbir olur düşüncesindeyim. Zira müsbet olarak
görülmüştür ki Hükümetimizin son defa kabul et
tiği zamdan sonra kömür havzasındaki tesisler
de hiçbir yenilik ve değişiklik olmaksızın sırf iş
çinin artan emeği ve gayreti sayesinde kömür is
tihsali günde bin ton artarak 12 bin tona çıkmış
tır. Yeni yapılacak zam ile daha hayırlı se
mereli neticeler elde edilebilecğine inanıyorum.
Yukarıdaki zam tecrübesi buna kâfi ve katî bir
delildir. Ayrıca da çocuk zammı verilmesi çok
yerinde bir hareket olur. Sayın arkadaşlar,
yine dileklerimden birisi de işçiler için ihtiyar
lık sigorta işinin bir an önce halledilmesidir. Ha
zırlanmakta bulunduğunu duyduğumuz bu konu
daki tasarının bir gün evvel kanunlaşmasını gö
nülden dilerim Çünkü ihtiyar işçi arkdaşlan bu
gün koruyacak hiçbir şey yoktur ve durumları
çok acıklıdır. Aynı zamanda daimî işçilerimizin
iskân işlerinin acilen halledilmesi her bakım
dan faideli olacağı kanaatindayim. Muhterem
arkadaşlar; Faydasına inandığımız iş mahkeme
lerinin de bir gün önce kurulması çok lüzumlu
olduğu kanaatindeyim. Bunun yanısıra İş kazası
Analık ve Doğum Sigortaları Kanununun tatbikmdaki müşkilâtm da ortadan kaldırılıp kestirme
çarelerle maksada biran evvel varılmasını dile
rim.
Aziz arkadaşlarım; Bu dilekleri yüksek huzu
runuzda açıklarken bütün güvenim dün hiç bir
şey yokken, işçiyi bu günkü duruma getiren Yük
sek Meclisin ve Hükümetimizin esasen bu iş üs
tünde bulunmasıdır. Her hususta bizlere yakın
ilgi ve alâkasını esirgemiyen Sayın Çalışma Ba
kanımıza yüksek huzurunuzda teşekkür etmeyi
bir borç bilirim.
Sayın arkadaşlarım, daima işçilerimizi refa
ha kavuşmasını düşünen Hükümetimizin son al
dığı bir kararla bütün işçilerimize yapılan zam
dan dolayı işçi arkadaşlarım adına Sayın Kecep
Peker Hükümetine candan minnet ve şükranla
rımı arzederim.
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Söyle
nenlere Bakan cevap verecek midir?
ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADl IRMAK
(Konya) — Arkadaşlar; Çalışma Bakanlığınız
kurulalı bir buçuk yıl oluyor. Memleketin bu
büyük vazifesinde ilk hizmet nöbetini tevdi et
tiğiniz arkadaşınız, her şeyi, önce Mecliste be
liren umumi temayül ve direktiflere, ilim âle
minden gelen ilhamlara, muvafık olsun, mu
halif olsun hakikat bulduğumuz her ikaza kıy
met ve değer vermek suretiyle memleket men
faatlerine uygun bir yolda yürümeğe uğraştık.
Henüz önümüzde alınması lâzımgelen büyük ve
engin mesafeler vardır. Bunu itiraf birinci va
zifemdir. Fakat geride kalan zaman parçası
nın boş geçmemiş olduğunu söylemek, oda va
zifemdir,
Bütün bunlardan eğer ortada muvaffakiyet
ve bir başarı varsa hepsi Büyük Millet Meclisi
nin müzaheretine ve direktiflerine racidir. Ku
surlar, eksiklikler varsa, o da bendeniz başta
olduğum halde Bakanlığıma racidir.
Arkadaşlar; her vesile ile olduğu gibi bu
gün de bütçe müzakeresi vesilesiyle kıymetli
mütalâalar ileri sürdüler. Bunların hepsini dik
katle dinledim, not ettim. Ümit ediyorum ki,
şimdi kısaca Bakanlığın umumi politikası hak
kında arzedeceğim cümleler içerisinde arkadaş
larımın arzularına, kısmen olsun, cevap vermiş
olacağım.
Büyük Meclisin direktifleriyle takibetmekte
olduğumuz çalışma politikasının ana hatları şun
lardır:
1. — Hürriyet rejimi ve milletçe dayanışma
zihniyeti içinde çalışanların hayat seviyelerini
yükseltmek, onları risklere karşı teminatlara sa
hip kılmak.
2. — işçi ye işveren zümreleri arasında Dev
letin millî menfaatleri ve adalet ölçüsünü esas
tutan nâzındık rolünü kabul etmek.
3. — işçiyi koruyan kanunları sanayi işçisi
ne hasretmeyip tarım, ulaştırma ve başka di
ğer alanlarda çalışanlara şâmil umumi bir Türk
kodu meydana getirmek.
4. — Acemi işçi rejiminden tedricen kalifiye
meslek işçisi rejimine geçmek.
5. — Çalışma hakkını Devletçe teminat altı
na almak, her vatandaşın istidadına göre sa
halarda çalışmasını kolaylaştırmak.
6. — işçi ve işveren teşekküllerini birer ta,-
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hakküm ve ihkakı hak cihazı değil, meslek
lerini hakkiyle temsil ödenek uzviyetler haline
getirmek.
7. — îşçi ve işverenleri milletin eşit kıy
mette uzviyeti olarak onları millî bünyenin bir
biriyle bağdaşan ve karşılıklı haklara riayetli
unsurları olarak tutmak»
Adım adım takibetmekte olduğumuz bu he
deflerin tam mânası şudur: Milliyetçi bir rejim
içinde adil ve sosyal bir politika. (Bravo ses
leri.) Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, sana
yileşme hareketi bir sürü sosyal meseleleri orta
y a 'çıkarır. Fakat bunlar yenilmez müşküller de
ğildir. Dünyanın geçridiği dertlerden ve Türk
Tejrminin zihniyetinden gereği gibi faydalanırsak
bu meseleleri çözebiliriz. İşçi topluluğu olan her
yerde bir takım beynelmilel ajanların tesir etmiye çalıştıkları görülür. Bu ajanlar işçi küt
lesine proleteryalık duygusunu aşılamağa çalı
dırlar. Sonra da bütün dünya proleterleriyle
birleşmek yani beynelmilel olmak telkinini ve
rirler. Önün için biz de işçimizde bu proleterlik
duygusunun ve durumunun husule gelmemesi
ne en ziyade dikkat edeceğiz. (Bravo sesleri).
Türk işçisi refahı ve şerefi, üzerinde titredi
ğimiz, eşit haklara sahip kıymetli bir vatandaş
ztimresidir. Harb zaruretleriyle ve bir millî
savunma tedbiri olarak bir iki yerde ihdas edil
miş olan mevzii iş mükellefiyetinin son kadro
ları da kaldırılmak üzeredir. îşçimiz Kürdür.
Haklara ve teminatlara sahiptir. Devlet işlet
melerinden başlıyarak heryerde işçimizin şah
sen sahip olabilecekleri sıhhi meskenlere yerleş
tirmek dâvasını adım adım takip etmekteyiz.
"Onun toprakla olan ilgisini devam ettireceğiz.
"Türk işçisinin hakları arasında meslekî dernekler
kurma hakkı da katilmıştır. Bu teşekküllerin
mesleklerinin yükselmesine, temsiline ve yardımlaşmfya hadim olması ve yabancı ideoloji oyun
larının dışında hür ve millî duyguya dayanan
bir gelişmeye kavuşmalarını sağlıyacak bir ka
nun tasarısını huzurunuza sunmak üzereyiz.
Tüfk işçisi şundan emindir ki, onun hakiki
ve büyük koruyucusu Büyük Millet "Meclisidir.
İşçimiz Enternasyonal ajanlarının millet bütün
lüğünü sarsmak ve vatanın yalnız ve yalnız mil
lî duygularına bağlı kalmakla korunması müm
kün istiklâlini tehlikeye düşürnrek istedikleri
nin üarkıuctedır. îşçimiz şunun da farkındadır
ki memleketimizde Devletçe işçi lehine girişilen
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her teşebbüs millî işçilik ruhunu tahrip otınok
istiyerileri hudutsuz bir hiddote s-p.vket.moldedir.
Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinin Türk
işçisini nasıl bir kuvvetle himaye etmekte oldu
ğunu bazı delilleri ile arzedeceğim.
.Zonguldak işçilerini koruyan ilk kanunlar
henüz İstiklâl Harbinin başarılmadığı ve mille
tin bir ölüm kaimi savaşında bulunduğu yıllar
da çıkarılmıştır.
îş Kanunu 1936 da kabul edilmiştir. İşçilere
bakmak için kurduğumuz Çalışma Bakanlığı fa
aliyete geçelidenberi, her birisi işçimize yeni
menfaatler ve haklar «ağlıyan sekiz büyük ka
nun çıkarmış bulunuyorsunuz. Elbette bu yol
daki işlerimiz bitmiş değildir. Çalışanları mut
lu kılmak için her fırsatta yeni teşebbüslere de
vam edeceğiz. En büyük dayanağımız bu te
şebbüslerimizi destekliyeceğmiz hakkındaki ka
naatimizdir.
Arkdaşlar, Çalışma Bakanlığımızın ana hat
larını böylece arzettikten sonra, müsaadenizle,
Bakanlığın icraatı hakkında kısaca maruzatta
bulunacağım.
İlk iş olarak çalışanların büyük kütlesi ile te
mas edip ve İş Kanunu gerelti uygulıyacak teş
kilâtı kurduk. Bugün 19 bölgeye ayrılan mem
lekette çalışma müdürlükleri kurulmuş, her yer
de iş ihtilâflarını günü gününe ele alıyoruz. Mev
cut İş Kanununu bugünün ihtiyaçlarına göre
gözden geçirdik ve esaslı tedbirleri ihtiva eden
kanun tasarısını hazırladık. İş hukukunu ameli ih
tiyaçlara göre geliştirmek ve tam bir iş kodu
meydana getirmek yolunda, deniz ve tarım işçi
lerimizi karuyacak kanunların hazırlığı bit
miş gibidir. İş ihtilâflarının daha seri halli için
özel iş mahkemelerinin kurulması yolunda faa
liyete devam ediyoruz.
Arkadaşlar; İşçi Sigortaları Bürosu 1 Tem
muz 1946 danberi faaliyettedir. Şimdilik bir mil
yon işçi ve ailesi meslekî hastalıklar, iş kazaları
na, ölüme, analık ve emzirme hallerine karşı bu
sigortadan faydalanmaktadır. Kurum bir iki ay
içinde 3.5 milyon liralık prim tahsil etmiştir.
şimdiye kadar 3089 iş kazası, 96 meslek hasta
lığı, 17 maluliyet, 54 işten mütevelit ölüm vakası
tesbit edilmiştir.
Bu kurumun iki müşkülü vardır: Primleri
daha kolay tahsil etmek, ve rantları daha:kolay
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o4enıek. Bunları sağUyacak bir kanun tasarısını
huzurunuza getirmek üzereyiz. Ksrum mevcut
sigortalara ilâveten/umumi Jıastalık sÂgortalariyle
işçilerimizin emeklilik devrini teminat altma ala
cak ihtiyarlık sigortasını eklemek için hazırla
nıyor. Bu hedefe vâsıl olursak bu müessese mille
timizin en büyük dayamana müessesesi olacak
tır. .,Şunu söylemeliyim ki bu menfaatleri ve te
minatları sağlıyan kurum iğcilerimizden prim ola
rak hiçbir şey almamaktadır. Başka memleket
lerde bunun emsalini bulmak güçtür. Kurum Zi
raat Bankasiyle bir anlaşma yaparak şubesi olmıyan yerlerde onun yardımını da sağlamıştır.
Arkadaşlar; bir Mayıs 1846 danberi faaliyette
bulunan Jş ve İşçibnlma Kurumumuz işbulmayı
bir kamu hizmeti yapan kanunu uygulamaktadır.
Bu .kurum şimdiye kadar Ankara, İstanbul, İz
mir, seyhan, Konya, ve Eskişehir'de 21 bin va
tandaşın iş talebiyle karşılaşmış, bunlardan 17
binine is bulmuştur. Mühim olan nokta şudur.
ki, Kurum iş ve işçi arayanlara anlaşma ve kay
naşmaya şimdiden muvffak olmuş sayılabilir.
Bu kurumun diğer bir vazifesi kalifiye işçi
yetiştirilmektedir. Millî ekmıomimizde bu dâva
nın büyük önemini, arza lüzum .görmem. Bu bü
yük vazifeye şimdilik «küçük bir ölçüde başla
mış bulunuyoruz, önümüzdeki yıl bu faaliyet
genişUyeoektir.
İkincisi; -önümüzdeki yıl ikileriJsaçneye bağ
lamak teşebbüsü de tamamlanmış olacaktır.
Memleketimize has meselelerden birisi de
büyük işçi kütlelerinin mevsim ;mevsim iş mer
kezlerine aakın «tmesidir. Bu işçi hareketini
gözetliyeeek sağlam tesisler meydana getirmek
kararındayız.
Ar&adâşlar; geçen yıl zarfmda Bakanlık büt
çesindeki tahsisatla beraber vîş Kanunu gereğin
ce alman para cezalarından birikmiş olan bir
miktar para ile mahallî idareler ve belediyelerle
anlaşarak işçi sağlık müesseselerini kurmağa
haşladık.
Zongudak'ta, işçi pavyonu, Seyhan'da işçi
parkı, Konya'da işçi polikiniğini İsparta ve
Burdur hastanelerinde işçi pavyonu, Mersin'de
işçi trahom dispanseri, Bursa fda işçi kreşi;
İzmir'de ve İstanbul'da kurulmuş olan işçi
sağlığını koruma dernekleriyle anlaşarak bü
yük birer işçi hastanesi yaptırmak teşebbüsündeyiz.
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İşçilerimiz için daha pek çok sağlık ters
leri kurmağa mecburuz. Esasen umumi h ı t a sıhha kanunu ve İs Kanunu bunu âmirdir.
Sanayiimizin kuruluş devrinde bulunması, va
sıtalarımızın eleman noksanı dolayısiyle bu te
sisleri tek elden kurmak ve tek elle idare et
menin büyük faydaları meydandadır. Bunu dik
kate alan Hükümetimiz, bu istikamette esaslar
..tevhit etmek üzere Bakanlıklar arası bir ko
misyon kurmuştur.
Komisyon ilk toplantılarını yapmış ve hayli
mesafe almıştır. Müspet Bir neticeye varmıya
çalışıyoruz. Bu teşebbüs gerçekleşirse sağlık
tesislerini daha kısa bir zamanda tamamlıyacağımızı umuyoruz. Diğer bir meselemiz de işçi
kazançlarını standartlara bağlamaktır. Fakat
bunu yapabilmek için asgari geçim endeksleri
nin bulunması lâzımdır. Şimdi bunu tamamla
mak üzere bir istatistik büromuz çalışmıya baş
lamıştır. Hem asgari yevmiyeler tesbit etmek
kem de işçiyi ihtisasa göre tasnif ederek kade
meli bir ücret nizamı meydana getirmek üzerin
de meşgul olacağımız önemli meselelerdendir.
Arkadaşlar müsaadenizle gayelerimizi hulâsa
•edeyim. Çalışanların sayısını ve verimini artır
mak onların hayat seviyelerini yükseltmek ve
teminatlarını artırmak işçi ve iş veren münase
betlerini millet yararına nizamlamak.
Bütün bu teşebbüslerimizde Büyük Meclisin
direktifleri esas olacaktır. (Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar).
BAŞKAN — Söz alan kalmadı. Bölümlere
geçilmesini oya arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir.
B.
Lira
854 Bakan ödeneği
5 320
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
855 Aylıklar
913 501
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
856 Hizmetliler ücreti
138 360
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
857 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
858 Geçici tazminat
21 852
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
859 4178 ve 4598 sayılı kauunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
34 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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860
861
862
863

864
865
866
867
868

869

871

872

873

874
875

876
877

Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
iller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edümiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kongre, konferans ve Uluslar
arası kurumlara katılma gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basın, yayın, tercüme, telif,
kitap, dergi ve propaganda gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3008 sayılı kanunun 89 ncu
maddesinin uygulanma gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzmanlar, tercüman
lar ve memurlar ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edümiştir.
4644 ve 4805 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4837 sayılı kanunun 13 ncü
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kuru
muna yapılacak yardım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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Lira 1
(1947 yılı Bütçe Kanununun birinci maddesi
36 000
tekrar okundu).
BAKSAN — Madde hakkında mütalâa var
39 000
mı?
KEMALETTlN KAMU (Bize) — Bu gider
18 000
ler arasında kabul buyunılacak bazı kanunlara
muallak kısımlar vardır.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, maddeyi re
9 108
ye koyayım ondan sonra söylersiniz.
Şimdi maddeyi cetvellerle birlikte oyunuza
60 000
sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul eilmiştir.
8 000
Buyurun Münir Birsel.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL
155 001
(İzmir) —• Sayın arkadaşlar; bütçenin (A)
Cetvellerinin konuşulması bitti. Demin Sayın
10 000
arkadaşımın işaret buyurduğu gibi, bu cetvelle
rin bölümlerinde ödenekle ilgili bir kısmı yıl
başından evvel, bir kısmı da ayın birinci gü
nünden uygulanması gereken ve gündemimizin,
birinci defa görüşülecek kısmında bulunan beş
5 000
tasarı vardır. Bunlar da; memur aylıkları, su
bay ve askerî memurların aylıkları, gedikli er
başların aylıkları, sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan memurların aylıkları, emek
50 002
li, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hak
kındadır.
Bu beş tasarının ivedilik ve öncelikle görü
60 000
şülmesini Bütçe Komisyonu adına rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Gündemin bir defa müzakereye
tâbi maddelerindeki beş tasarının ivedilik ve ön
200
celikle görüşülmesini Bütçe Komisyonu istemek
tedir.
Bu isteği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
69 040
ler ... Etmiyenler ... Gündemdeki, bir defa müza
kereye tâbi olan beş tasarınm ivedilik ve öncelik
3 000
le görüşülmesi kabul edilmiştir.

50 885

6. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek ka
nunlarda deği§iklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/52) [1]

102

BAŞKAN —• Tümü hakkında mütalâa var
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.

435 000

[1] 47 sayıh basmayazı tutanağın sonuna ili§iktir.
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna
ek 4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması
hakkında kanun
MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarihli ve 3656 sayılı kanunun 4805 sayılı ka
nunlarla değiştirilen birinci maddesi aşağıaki
şekilde değiştirilmiştir :
Devlet memurlarının (Yargıçlar ve Öğret
menler dâhil, subaylar ve askeri memurlar ha
riç) dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları
ile tutarları aşağıda gösterilmiştir:
Derece

1
2
o
O

4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14

Avİık aslı

150
125
100
90
80
70
6ü
50
40
35
30
25
20
15

BAŞKAN —• Madde
var mı?

T uları
t 000

875
750
025
550
475
400
350
300
250
225
200
175
150
hakkında söz istiyen

HİKMET FIRAT (Malatya) — Sayın arka
daşlar, Devlet Memurları maaşatımn tadili
hakkında bugünkü tasarıyı görüşürken heyeti
umumiyesi hakkında söz istemiştim. Başkanlık
ça işitilmediği için bu madde münasebetiyle söz
lerimi söyliyebilirim
Bu kanunun icabatı memurların idaresinin
hakikaten bugünkü ihtiyaca ayarlamak gibi bir
vaziyet doğmuştur.
Bu itibarla hepimiz ve
belki bütün memurlar itiraza mahal olmıyacak
derecede memnun olacaktır. Yalnız maaş kanunlariyle ilgili hallerden olarak meselâ daha evvel
ce kabul edilmiş fevkalâde zam tahsisatı veya
hut da aynı yardımların verilmesi hakkında ka
nunlarımız vardır, bugünkü durumda bu haklar
kaldırılarak maaşata ilâve edilmiş ve tevhidedilmiştir. Biliyoruz ki arkadaşlar biz bu kanunları
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daha meriyete sokmadan hayli evvel mahallî
bütçelerin çoğu kendi bütçelerini ayarlamış bulu
nuyorlar. Bu kanunun çıktığından haberi olmıyan mahallî idare ve belediyeler kendi dar büt
çelerine göre ve 3656 ve 3659 sayılı kanunlara
nazaran maaş ve ücret vereceklerdir. Oradaki
memurlar da bu kanunun verdiği haklardan isti
fade edeceklerdir. Belediyelerin ve hususi ida
relerin bundan haberi olmadığına göre burada
kabul ettiğimiz Ödenekleri onlar nereden verecek
lerdir. Biliyorsunuz ki belediyeler her yerde
medeni, sıhhi, bediî ihtiyaçları görebilmek için
ellerindeki üç beş kuruşu dahi bu şekilde ancak
memurlarına tazminat vermekte memleketin
imar ve ümranına para harcıyamamaktadır. Har
camakta mümsik davranacaklar. Onun için ricam
şudur ki bu kanun burada tasvip buyrulurken
belediyelerin de durumunu gözönünde tutmak
lâzımdır. Evvelce de memurlara fevkalâde zam
ve aynı yardım yapılmıştır. Bu kerrede beledi
yelerin ve özel idarelerin durumu gözönünde bu
lundurularak tam ve hesaplı ve kifayetli yar
dım yapılmasını rica ederim.
BAŞKAN — Hasan Polatkan.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Dör
düncü madde hakkında konuşacağım.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Kanunların aylık emeklilik,
yolluk ve başka özlük ödeneklerine ilişkin hüküm
lerinin uygulanmasında:
1. — Emeklilik haklariyle çeşitli kanunların
aylık asıllarına ilişkin hükümlerinde birinci
maddedeki cetvelin aylık asılları,
2. — 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesi gereğince kesilecek % 5
emekli kesenekleri için birinci maddedeki cetve
lin aylık tutarları,
3. — Yolluk hesaplarında bir üst derece ay
lık asılları,
4. — Çeşitli kanunların emsali hasılına iliş
kin hükümlerinde 4805 sayılı kanundan evvelki
aylık tutarları,
Esas olarak alınır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? (Yok sesleri).
Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursun... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir.
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MADDE 3. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805
sayılı kanunun 6 net maddesi aşağıdaki şekildi;
değiştirilmiştir :
Dersiamlarla her çeşit vaizlerin ve kadroları
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı kanuna göre
belirtilen Posta, Telgraf ve Telefon Başmüvezzi
ve hat başbakıcılariyle müvezzi ve hat bakıcıları
nın aylıklarının tutarlarına, aynı miktar me
mur aylıklarının tutarları esastır. 4805 sayılı ka
nunun 2 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanunun
2 ne i maddesi lıükümleri bunlar hakkında da
uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 4. — 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659
sayılı kanunun 2 ııei maddesinde yazılı ücret
tutarları, bu kanunun yayımı tarihinde, her de
recenin 3656 sayılı kanuna tâbi memurluklara
nakillerde muadilleri bulunan aylık dereceleri
nin, birinci maddede yazılı tutarları miktarları
na çıkarılmış ve 14 ncü derece, bu derecede bulu
nanlar 13 ncü dereceye terfi etmiş sayılarak,
kaldırılmıştır.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Bu
madde iktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplariyle Devlet memurları arasında bir fark yarat
tığı için bunun hakkında konuşacağım.
Türkiye'de geniş maııasiyle memur zümresi
nin iki büyük kısmını alâkadar eden iki Barem
Kanunu vardır; bundardan birisi 3656 sayılı
kanun, diğeri 3659 sayılı kanundur.
1939 yılında yürürlüğe giren bu kanunlar
Devlet hizmetinde çalışan memurlarla iktisadi
Devlet Teşekkülünde çalışan memurların inti
sap ve terfileri, aylıkları arasında muadelet
temini maksadıyla çıkarıldığı için Teadül Ka
nunları adını taşımaktadır.
3659 sayılı kanunun çok ehemmiyetli, olan.
ve bugünkü mevzuumuzla alâkalı bulunan hü
kümlerinden birisi iktisadi Devlet Teşekkül
leri mensuplarına, intisabında 3656 sayılı ka
nuna göre alabilecekleri miktara nazaran bir
üs-t derece üzerinden aylık verilmesi keyfiyeti
dir. Yani dört yıllık yüksek tahsil görenle.!'
3656 sayılı kanuna tâbi olan bir dairede 30
lira aslî aylıkla vazifeye başladıkları halde 3659
sayılı kanun hükümlerine tâbi bir teşekkülde:
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vazifeye başlayan aynı şartları haiz bir memur
35 lira aslı maaş alacaktı. Bu suretle, Devlet
memurlariyle İktisadi Devlet Teşekkülleri men
supları arasında kısmen de olsa bu derece farkı
yaratılmıştı.
Bu yüzden 3659 sayılı Barem Kanununa, tâbi
olan bir teşekkülde 3656 sayılı Barem Kanu
nuna tâbi bir daireye geçen bir memur bulun
duğu aylık derecesinden bir alt dereceye in
mek suretiyle geçiyordu.
iktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına
bu tarzda bir üst derece verilmesinin mucip
sebebini, Devlet memurlarına tanınmış olan
emeklilik hakkından İktisadi Devlet Teşekkül
leri mensuplarının mahrum bulunmaları keyfi
yeti idi. Yalınız şu noktayı arzetmeliyiz ki, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına tanın
mış olan bu bir üst derece hakkında bütün me
murlar ve bilhassa bu teşekküllerin eski me
murları katiyen faydalanamamışlardır. Zira 3659
sayılı kanunun bir maddesi vardır ki, bu mad
deye göre, intibakta memurlar almakta olduk
ları aylıkları geçemiyeeklerdi. Binaeııaaleyh
3659 sayılı kanunun çıkmasından önce bu mü
esseselere intisap etmiş olan memurların dere
celeri, intibak sırasında bir üst dereceden de
ğil, iki üst dereceden bile başlamış olsa yine
de bunun bir kıymeti yoktur. Zira almakta
oldukları aylığın üstüne çıkamıyacaklardı. 3656
sayılı kanuna tâbi olanlarla 3659 sayılı kanu
na tâbi olanlar arasında bu şekilde kanuni ma
nada bir derece farkı devam edip giderken
1945 yılında 4805 sayılı kanun çıktı ve bu ka
nun Devlet memurlarının aylık tutarlarını bir
üst dereceye çıkarmış bu suretle iktisadi Dev
let Teşekkülü mensuplarının bir üst derece
de bulunma vaziyeti ortadan kalkmıştır. 4805
sayılı kanunun esbabı- mucibe lâyihası bakınız
ne diyor.
Aylakların. tevhit ve teadülüne dair olan 3656
ve 3659 sayılı kanunlara nazaran Devletin ve
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ücretli me
murları, kendileri ile muadil barem derecesinde
bulunan maaşlı Devlet memurlarından- bir üst
derece ücreti almakta ve bu farklı durum ma
aşlı memurların emeklilik hakkı bulunduğu
halde, üeretli memurların böyle bir. hakka sahip
olmadıkları esasına istinat ettirilmekte idi.
Halbuki iktisadi Devlet Teşekküllerinin ba
zıları prim esasına dayanan bir emeklilik si»-

B : 26

28. ] . 1946

teminden faydalanmakta oldukları ve 20 . V .
1942 tarihinde kabul edilen 4222 sayılı kanunla
bu sistem bütün İktisadi Devlet Teşekküllerine
teşmil edilmiş bulunduğu halde maaşlı Devlet
memurları ile ücretli memurlar arasındaki
farklı aylık durumu düzeltilmiyerek devam etti
rilmiş bulunmaktadır, İşte maaşlılarla ücretli
ler arasında mevcut olup artık hiçbir suretle
izah sebebi kalmamış olan bu farklı durumu or
tadan kaldırmak... ilâ.
Görüyoruz ki, kanunun ruh ve maksadı, Dev
let memurlariyle iktisadi Devlet Teşekkülleri
memurları arasındaki ikiliği gidererek bir mua
delet sağlamak olduğu halde bu iş tersine ce
reyan etmiş, Devlet memurları lehine, İkti
sadi Devlet teşekkülleri aleyhine bir fark hâ
sıl olmuştur, birinci dereceden aylık alan Dev
let memurları 700 lira almağa başladıkları halde
birinci dereceden aylık alan İktisadi Devlet Te
şekkülleri - mensupları 600 lira, 13 ncü dere
ceden aylık alan Devlet memurları 75 lira al
mağa başladıkları halde 13 ncü dereceden ay
lık alan İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
ları 60 lira almağa başlamışlardır.
İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları
kendi aleyhlerine hâsıl olan bu vaziyeti huzuru
nuza gelen yeni kanunun ıslah etmesini bekli
yorlardı. Fakat şimdi müzakeresine başlanı
lan bu kanunun 4 ncü maddesi; Devlet me
murlariyle İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murları arasındaki aylık tutarı farkını İkti
sadi Devlet Teşekkülleri mensupları aleyhine
olmak üzere muhafaza etmiştir. Elimizde bulu
nan kanun tasarısının 4 ncü maddesini aynen
okuyorum: 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı
kanunun 1 nci maddesinde yazılı ücret tutar
ları, tekabül ettikleri derecelerin bu kanunun
yayım tarihinde nakillerde muadili bulunan
3656 sayılı kanuna tâbi aylık derecelerinin bi
rinci maddede yazılı tutarları miktarına çıka
rılmıştır.
Pek de açık olmıyan bir ifade taşıyan bu
maddeden çıkarılan mâna şudur. 3659 sayılı
kanun hükümlerine göre aylık alacak olan İk
tisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarının aylık
asılları ile tutarları, şimdi müzakeresini yap
makta olduğumuz bu kanunda gösterilen cet
veldeki derecelerin bir aşağısına göre uyduru
lacaktır.
Vaziyeti rakamla izah edelim: 3659 sayılı
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Barem Kanununa göre birinci derecenin tutarı
875, 12 nci derecenin tutarı 175 lira olduğu
halde 3656 sayılı Barem Kanununa göre birinci
derecenin tutarı 1000 lira, 12 nci derecenin tu
tarı da 200 lira olacaktır.
Bu suretle, Devlet memurlarında İktisadi
Devlet Teşekkülleri mensupları arasında bir
muadelet değil, tam bir muadeletsizlik husule
gelmiştir. Bu kaı.un münasebetiyle şu noktaya
da temas etmeden geçemiyeceğiz. İktisadi Dev
let Teşekkülleri mensupları, Devlet memurları
na nazaran farklı ve mağdur vaziyettedirler.
Bu iki zümre arasında çeşitli kanunlarla ya
ratılan veya yalnız bir tarafın lehine olmak üze
re çıkarılan kanunlarla hâsıl farkları gözden ge
çirdiğimiz takdirde İktisadi Devlet Teşekkülleri
mensuplarının aleyhine olmak üzere 15 lira far
kın bulunduğunu göreceğiz.
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün bir
kısmı Ekonomi, bir kısmı Ticaret, bir kısmı da
Ziraat Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Bu üç
Bakanlığın bir araya gelerek, İktisadi Devlet
Teşekkülleri mensuplarının mağdur oldukları ci
hetleri ıslah etmeleri gerektir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri diye bir teşkilât
meydana getirmek, Devletin bizzat bir müteşeb
bis olarak ekonomik hayata karışması demektir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarını, Dev
let memurlarına göre aleyhte olarak farklı bir
duruma düşürmek doğru olmaz.
Devlet işlerinde daimî vazife alan memurla
rın aynı haklara, aynı teminata mâlik olmaları
nı temin edecek kanunlara ihtiyaç vardır.
Bu kurumların içlerinde beheri 100, 150, 200
milyon liralık sermayesi olanlar ve kasa muame
leleri yılda bir milyarı tecavüz edenler vardır.
Bu büyük teşekküllerde vazife alan, mesuliyet
deruhte eden kimseleri herhangi bir mülâhaza ile
Devlet memurlarından daha alt derecede müta
lâa etmek doğru bir görüş olamaz.
Biz, İktisadi Devlet Kurumlarında barem
kanunlarının tatbik olunmasına esasen muarız
bulunuyoruz. Bu sınai ve ticari teşekküller
de mesuliyet deruhte edecek, iş görecek ve ça
lışmasının fiilî neticeleri her yılın sonunda kâr
veya zarar şeklinde rakamların belâgatiyle orta
ya çıkacak olan kimseleri baremin duvarları
arasına hapsetmek doğru olamaz.
Bu cihetin ileride tetkikini, Hükümete bı-
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r akarak bugün, İktisadi Devlet Teşekkül'eri
mensuplarının Devlet memurlarına nazaran bir
alt derecede kalmalarının ve Devlet meni urla
rına nazaran bulundukları dereceden daha az
aylık almalarının önüne geçilmesini istiyoruz.
BAŞKAN — Şahin Lâçin.
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Sayın
arkadaşlarım, bendeniz değiştirilmekte olan
Barem Kanununun 4 ncü maddesi hakkındaki
düşüncelerimi söylemek için huzurunuza çıkmış
bulunuyorum. Bu madde biraz muğlaktır.
Şimdi bu maddeyi beraber okuyalım. Vakıa
arkadaşımız demin okudular. Fakat tekrar et
mek istiyorum, müsaade buyurmanızı rica ede
rim. «3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinde yazılı üeret tutarları,
bu kanunun yayımı tarihinde, her derecenin
3656 sayılı kanuna tâbi memurluklara nakiller
de muadilleri bulunan aylık derecelerinin 1 nci
maddede yazılı tutarları miktarlarına çıkarmış
ve 14 ncü derece, bu derecede bulunanlar 13
ncü dereceye terfi etmiş sayılarak, kaldırıl
mıştır.» denilmektedir.
3659 sayılı kanundaki dereceler, 1939 yılın
da banka memurlarının durumları gözönünde
bulundurularak diğer Hükümet memurlarından
bir derece üstün maaş verilmek suretiyle tesbit
edilmiş diğer baremler 15 derece olduğu halde
bunlar 14 dereceye ayrılmıştı. Memurlar bare
me intibak ettiridikleri zaman bu esas üzerin
den muameleye tâbi tutulmuşlardı.
Halbuki bundan evvel Hükümet memurları
nın tahsisatları 4805 sayılı kanunla bir üst de
rece tahsisatı verilmek suretiyle yükseltilmiş ve
'Danka memurları haremiyle aynı seviyeye çıka
rılmıştır. Bugün bu dördüncü madde ile bir
derece daha düşürülmüş oluyor. Vakaa 14 ncü
derece kaldırılarak memurlar 13 ncü dereceye
terfi ettirilmektedirler. Fakat bunun fiilî hiç
bir kıymeti yoktur. Bu kayıt yalınız en küçük
derecenin bir derece terfi ettirilmesinden başka
bir şey ifade etmez. Diğerlerine şümulü görül
mektedir. 3659 sayılı Barem Kanuna tâbi olan
Bankalar bareminin de 3656 sayılı Barem Ka
nuniyle mütenazır olması lâzımgelir, Meselâ;
bu ifadeye göre eri yüksek olan birinci derece
150 lira asli maaşın tutarı, 875, ikinci derece
125 liranın 750, üçüncü derece 100 liranın 625
lira oluyor ve diğer derecelerde buna göre bi
rer derece aşağıya düşüyor.
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Arkadaşlar, serbest meslek sayılan bankalar
dünyanın hiç bir yerinde Bareme tâbi olmadık
ları halde, bizde Bareme ithal ediliyor. Me
murlarına bir derece üstün maaş veriliyor ve
bir zaman geçtikten sonra da lütuf gibi gösteri
len bu durum derhal tadile uğruyor ve işte şim
di de memurlardan bir derece daha aşağıya
düşürülüyor.
Malûmu âlileridir ki, bankalar birer ticaret
hanedir. Manifaturacılar, tuhafiyeciler, kundu
racılar vesair ticaret erbabı mahiyetindedirler.
Tüccarlar nasıl mallarını satmak için bin türlü
teşebbüslere giriyorlarsa bankalar ve bankacı
lar da para alıp vermek için birçok teşebbüs
lere girmek mecburiyetindedirler.
İnsiyatifi fazla olan çalışmasını ve banka
sına müşteri çekmeyi bilen ve kandırma kabili
yeti yüksek olan memurlar bankalarda daima
muvaffak olmaktadırlar. Barem bu kabiliyet
leri baltalıyor, üç sene çalışarak bir derece alar
cağını düşünen ve o müddeti bekliyen memur
lar bankalara faydalı olamıyorlar.
Sonra banka memurlarının, Hükümet me
murlarından daha verimli olmıya mecbur tutul
dukları bir hakikattir. Hükümet
memurları
muayyen bir müddet için muayyen bir işte çalı
şır ve mesai saati gelince şapkasını giyip çıkar.
Banka memurları böyle değildir. Bankalarda
saati mesai mevzuubahis olmaz iş bitirme esastır.
İşini bitirmiyen veya bitiremiyen memur geceleri
de çalışmak mecburiyetindir. Taki ertesi gü
nün işini görebilsinler. Böyle olmazsa işin için
den çıkmak çok güç olur.
Baremin tatbikından sonra her bankada iyi
elemanlar serbest hayata atılmak mecburiyetini
hissetmişlerdir. Bu yüzden bütün bankalar ya
vaş yavaş elemanlarını kaybetmektedirler. Ma
aşları da böyle bir derece aşağı
düşürülünce
kadrolar daha zayıflıyacak ve fevkalâde iyi iş
lediğinden iftiharla bahsettiğimiz bankalarımız
âtıl bir duruma düşeceklerdir.
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, 3659 sayılı ka
nunun birinci maddesinin (B) bendinde «husu
si kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküller
le hususi surette teşekkül eden ve tediye edilmiş
sermayesi iki milyon lira veya daha
ziyade
olan millî bankalar» bareme alınmışlardır.
İki milyondan aşağı yani (1 950) bin hattâ
199 milyon lira sermayesi olan bankalar Bare-
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me alınmıyor ve bunlar memurlarının durumu
na. göre idare meclislerince maaşa tâbi tutulu
yorlar. Bunlar da ayni işleri gördükleri halde
daha fazla maaş alıyor ve arada ikilik yaratıl
mış oluyor. Türkiye'de mevcut, sermayesi ol
madığı halde Osmanlı Bankası Bareme tâbi tututulmuyor, memleketin ticaretine hâkim bir rol
oynuyor. Bu bankanın birçok muafiyetleri de
olduğu için millî bankalara
rekabet
ediyor,
millî enerjinin ve yaratılmak istenilen ileri ban
kacılığın ruhunun gevşemesine sebebiyet veri
yor.
Arzetmek istediğim nokta şudur: Millî ban
kaların Bareme tâbi tutulmalarına lüzum yok
tur. Eğer Yüksek Meclisinizce lüzum görülüyor
sa sermaye tahdidine tâbi tutulmadan millî ban
kaların bu kanunun çerçivesi içine alınması ada
lete daha uygun olur kanaatindeyim. 3659 sayılı
kanunun da, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla
ayarlanmasını ve Hükümet memurlarına verilen
maaş ve tahsisatların aynının bankalara da tat
bik edilmesini rica ederim.
Bu maaşların gerek Devlet, gerek banka ve
îktisadi Müesseseler Baremine dâhil olan me
murlara ancak olağanüstü- durum devam ettiği
müddetçe verilebileceği tabiîdir. Olağanüstü
durum geçtikten, bütün dünya sulha kavuşup
ticari ve iktisadi vaziyet inkişaf ettikten sonra
para kıymetlenecek, kazanç azalacak, vergiler
ve gelirler normal haddine indirilecek ve işte o
zaman maaşların düşülmesi
mecburiyeti hâsıl
olacaktır.
Binaenaleyh, 4 ncü maddenin şu şekilde dü
zeltilmesini yüksek Meclisinize arzediyorum:
(3 . VII . 1939 tarih ve 3659 sayılı kanunun bi
rinci maddesindeki ücret tutarları 3656 sayılı
kanunun birinci maddesinde gösterilip sonra
dan tadil edilen ve bu kanunla kabul edilmiş
olan ücret tutarları miktarının aynı olarak tesbit edilmiş ve 14 ncü derece, bu derecede bulu
nanlar 13. ncü dereceye terfi etmiş sayılmak su
retiyle kaldırılmıştır) Bankaların hususi duru
munun nazarı itibara alınarak maddenin bu şe
kilde kabul buyurulmasma yüksek müsaadenizi
rica ederim. Bu husustaki önergeyi Yüksek Baş
kanlığa tevdi ediyorum.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Arkadşlarım, îktisadi Devlet Teşekkülleriden
olan Ereğli. Kömür Şirketi işletmelerinde çalışan
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maden mühendisi arkdaşlarımla her zaman sıkı
temasta olmanın verdiği imkânla memurlara zam
mevzuubahsolduğu ilk günlerde tesbit ettiğim ka
naatlerimi, benden evvel konuşan Milletvekille
rinin de müşterek olduğunu görmekle haz duya
rak, izaha geçiyorum. (Güzel güzel sesleri).
Taadül kanunu diye adlandırdığımız barem
kanlılarının muhtelif çeşitleri vardır. Devlet si
vil memurlarına ait olanı var, Subaylara, Aske
rî memurlara ait olanı var, Devlet Demiryolları
nın, Tekelin ayrı ayrı kanuni hükümleri var.
Nihayet Bankalar ve Devlet îktisadi Teşekkülle
rinin de Barem Kanuunu var. Eğer kanunlarla
bir taadül istihdaf ediliyorsa bunun tam olma
sı, haklı olması lâzımgelir. Halbuki bugün müza
kere konusu olan projede ben bilhassa bu mad
desinde bir haksızlık görüyorum. O da muğ
lak çetrefil ve hakikaten maliyecilerden gayrisi
nin anlaması güç olan ibarelerle 3659 sayılı ka
nuna tâbi olan memurlara, mukabil Devlet me
murları aylıklarına nazaran bir alt derece üze
rinden aylık verilmesidir. Yani bu teşekküller
de en üst derece aylığı bin lira değil 875 liradan
başlamaktadır.
Muhterem arkadaşlar; bundan on sene evvel
uzun tetkikler, mütalâalar ve taadül nazariyele
riyle bir kanun yapılmış bunda iki tarafın da en
üst derecesine 150 lira aslî maaş ve 600 lira tutar
konulmuş, bir alt dereceler de ona göre ayarlan
mıştır. Bu kanuna içtimai adalet temin etmek
düşüncesiyle sermayesi iki milyon liradan faz
la olan hususi bankalar da ittibaa mecbur tutul
muştur.
Tatbikinin ertesi gününden itibaren iktisadi
ve malî teşekkülleri tazyik ettiği iddiaları ileri
sürülen, azasının en büyük kısmı aramızdan seçi
len Devlet îktisadi Teşekkülleri Genel Kurulla
rında bu mahzuru sarahaten belirtilen, bunla
rın giderilmesi için komisyonlar kurulan bu ka
nunun, ilgası dahi bahse mevzu olurken biz bu
gün bir haksızlıkla (Hayır siz bir alt dereceden
başlıyacaksmız) diyoruz. Bunu kime diyoruz?
Merkez Bankaİsı gibi koca bîr teşekküle, İş Ban
kası gibi kuvvetlenmesiyle iftihar duyduğumuz
hususi bir bankaya, nihayet'her "biri kendi saha
sında memleket iktsadiyatmm üç kuvvetli kolu
olan Ziraat Bankasına, Sümer Banka, Eti Banka
diyoruz. Evvelce kanunların asıllariyle yapılan
taadülü bugün niçin bozuyoruz.?

Maliyeci arkadaşlar diyecekler ki: «bu kanun-
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la biz bir şey bozmuyoruz. Yeni bir şey ya
pmıyoruz. Geçen sene Devlet memurlarının aylık
larını birer üst derece artırdık, en yüksek dere
ce 700 oldu. ötekiler 600 de kaldı. Şimdi 700 lira
yı bin, 600 lirayı da 875 yapıyoruz. Madem ki
geçen sene onlar 600 de kaldı o halde şimdi de
875 alacaklar.»
Evet, arkadaşlar, doğru; Fakat geçen sene ya
pılan haksızlık ilelebet devam etmeli midir? Biz
geçen sene tahmin ettik ki Hükümet Devlet
memurlarının aylıklarında bu derece farkını ve
rirken İktisadi Teşekküller için de aynı imkânı
veren bir kanun getirecektir. Nitekim şimdi ge
len kanun da sivil memurlar içindir. Askerî teş
kilât için elbette buna mütenazır bir hüküm ge
lecektir. Hükümet bunu getirmezse Meclis taadülü bu şekilde kabul etmiş midir denecek!
Geçen sene iddia ettiler; dediler ki: Dev
let İktisadi Teşekküllerine geçenler bir üst
derece maaş almak hakkına maliktirler. Bu
zamlarla biz onu telâfi etmiş oluyoruz. Evvel
ce bu farkı kabul etmiştik. Çünkü İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurları tekaüdiye verir,
Devlet memuru vermezdi. Madem ki Devlet
memuru da tekaüdiye verecektir fark kalmadı
ğı için bu.bir üst dereceyi şimdi de Devlet me
muru lehine kullanıyoruz. Arkadaşlar iki nevi
memur arasında fark bundan ibaret değildir.
Devlet İktisadi Teşekküllerine, senin vazifen ba
siretli bir tüccar gibi harekt etmektir diyoruz.
Memurları ile münasebetlerinde hususi hukuk
hükümlerini tatbik imkânını veriyoruz. Onlar
da memurlarına istedikleri gibi tasarruf ediyor
lar. Devlet de herhangi bir cezaya mâruz ola
bilecek vaziyetler burada maddi neticeleri ile
ölçülerek işine son vermeğe müncer oluyor. Bu
teşekküllerde memurun iş emniyeti Devlet me
muru gibi sigortalı değildir. Devlette değil va
zifeden çıkarmak ihtar cezası alsa Danıştaya
müracaat edip bu. haksızdır, . kaldırınız diyor.
Danıştay da haksız görürse Bakana veya yet
kili merciin mütalâasına, rağmen kararı kaldı
rıyor. . Bankalarda, Devlet İktisadi. Teşekkül
lerinde memurlar Jehine.böyle bir hüküm yok
tur. Ticari işletmelerde olmasına da imkân yok
tur. Fakat memurun bu zayıf durumu ona mu
kabil aylık farkı ile karşılanıyor. Her külfetin
bir nimeti, her nimetin bir külfeti var.. Maaş
ları birlişetirdik. Üst derece farkı kaldırdık,
bu büyük mahzuru ne ile telâfi edeceğizi
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Dahası var: Bu memurlar iptidada bir üst
derece alıyorlar diye tekaütlükte de bir derece
kaybediyorlar; bir alt deceden tekaüt oluyor
lar. Geçen yıl aylıklar birleştirilince bu durum
banka ve İktisadi Devlet Teşekkülleri aleyhi
ne bir netice hâsıl etti. Devlette faraza 210 li
ra aylık alan bir memur bu aylığından tekaüdiyesini ödüyor ve bu aylıktan tekaüt oluyor.
Bankalarda 210 lira üzerinden ödüyor. 170. li
radan tekaüt oluyor. Şimdi bu kanunla Dev
lette o 210, 475 lira oluyor. Bankalarda 400
lirada kalıyor. Âdeta ttkaüdiye de bir üst derece
alçalıyor demektir. Teadül Kanunu böyle mi
haklı olmalıdır?
Ara derecelerde faik o kadar kendini göstermiyebilir. Denilebilir ki, bankalar ve Dev
let İktisadi Teşekküllerinde kadrolar seyyaldir.
Resmî daireler gibi teşkilât kanunlarına bağlı
değildir. Zamanı gelince terfi ettirilir, bir üst
dereceyi alır. Her zaman böyle olamaz. Kad
rolar- nihayet en alt tabakalarda geniştir. Yük
seldikçe bu imkân daralır. Bilhassa en üst de
rece tıkanır kalır. Ellerine milyonlar tevdi edi
len bir kararlariyle, şu veya bu işten 100 000
lira lehe veya aleyhe fark verebilecek mevkide
olan arkadaşları böyle geri bırakmanın psiko
lojik tesirleri hepsinden daha mühimdir. Fark
lar küçük görülür. Fakat tesirleri umduğun
dan daha büyüktür.
Denebilir ki, «efendim, Devlet İktisadi Te
şekküllerinin başlarını bin liraya yükseltirsek
Devlette bu bini alması lâzımgelen birinci dere
celerle ne farkları kalır?
Acaba büyük bankalarda ve Devlet İktisa
di Teşekküllerinde vazife alanların sorumluluk
ları daha mı azdır? Hangi bin liralık memuru
her sene otomatik olarak sığaya çekiyoruz. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetine gel
bakalım, sen, geçen sene ne yaptın? Hesabını
ver diyoruz.
Nihayet teadül kanunları asıllarında bu far
kı kabul etmemiş, ikisini bir tutmuş. jgimdi bu
teadülü bozmak reva mı? Haksız mı?
Ben Saym Ekonomi Bakanının diyeceğini bi
liyorum. Diyecek ki,' evet hakkınız var, fa
kat ben size evvelisi gün de söyledim, biz bu
teşkilâtta da organizasyon yapacağız. Ücret
politikası tesbit edeceğiz, ayrı hükümlerle hu
zurunuza geleceğiz, belki mevcut kâyıtlauınla-
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rı büsbütün kaldırcağız. Bunu yapmalarına ne
mâni vardır? Yaparlarsa ancak teşekk'b ede
riz. Fakat bunlar dünden bugüne, akşamdan
yarına hallolunacak meseleler midir? Yine yap
sınlar, fakat yapıncaya kadar kendilerinden
rica ederim, en çoğu kendi Bakanlıkları toplu
luğunda bulunan arkadaşların f^evk ve ^ayretini ki rac^ı.c Kfii'ti lara varmasmalr.
Bir itiraz daha şerdedebilirler: Devlet İk
tisadi Teşekkülü var, teşekkülcüğü var; ban
ka var, bankacık var; hepsine de bin mi ve
receğiz? Bu, kanun mevzuu değil, idari bir
mevzudur. Devlet İktisadi Teşekküllerinde bi
rinci dereceyi 1000 olarak kabul ettik diye; bi
rinin hergün kaldırdığı trenle, diğerinin işlet
tiği otobüs adedinden yüz misli fazla olan iki ida
reyi bir tutunuz demek kimsenin aklına gelmez.
Bunların birçoklarının başları Bakanlar Kuru
lu karariyle tâyin olunur. Filân teşekkülün ba
şına bin veririm, falan teşekkül ikinci derece-'
dedir; bu; 875 ten başlar. Nihayet filân üçün
cü derecededir; buna hattâ 875 te vermem,
750 lira olsun demek haklarıdır. Filân teşek
külün umum müdür muavinliği falan teşekkü
lün umum müdürlüğünden üstün olabilir. Umum
müdür unvanını aldı diye hemen birinci paye
den aylık gerekmez. Hükümet bu hakkını kul
lanmazsa bunun kabahati kanunda mıdır? Bi
rinci derece aylığını 875 de bırakırsak vaziyet
düzelecek mi? Hayır irili ufaklı bütün teşek
küller 875 olacak.
Bir nokta daha var. O da bu teşekküller büt
çeye bar olmıyan kendi masraflarını kendi
bünyelerinde çıkaran teşekküllerdir. Onun için
işte Hazine zararı da yoktur. Bilâkis Maliye
Bakanlığı tevkifat artacak diye sevinse yeridir.
Teadül kanunları lüzumsuz farklı muamele
lerden doğdu. Bu farklı muamelelerin biz bari
yenilerini yaratmıyalım. İktisadi hayatımızda
rol oynıyan mühim teşekküllerin miktar ve
adedleri Bakanlar Kurulunca belirtilecek me
muriyetleri iş için olsun Devlet memurluklarmdaki. imkânm gerçekleşmesini sağlıyacak bir
"teklifi 10 - 15 arkadaşım 27 . II . 1946 tarihli,
dün hazırlanmış müşterek bir önerge ile belirt
miş bulunuyorlar. Bu- önerge ile Maliye Baka
nının ve Bütçe Komisyonun mutabık kalma
larını bilhassa rica ederim.
CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Beh,çe^ Kemal Çağlar 'in mucip sebebini izah ettiği
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ve bu dördüncü maddenin tadili hakkındaki tek
lifine iştirak eden arkadaşlarınızdan biriyim,
önergede imzam olmamakla beraber. Ben yılba
şı gelmesi dolayısiyle banka memurlarının bu
kanundan istifade edememesi dolayısiyle Çağlar
arkadaşımızın da gayet güzel izah ettiği şekil
de tadil edilmesini teklif ediyorum. Hakikaten
Devlet İktisadi Teşekkülleri hakkında Cumhu
riyet Halk Patrisi toplantılarında ve bu teşek
küllerin yukarıda toplanan genel heyetlerinde
bugüne kadar devam edegelmiş olan görüşme
lerinde bir kanun teklifinin .getirilmesi derpiş
olunmuştu. Fakat bu kanun hakkında şimdiye
kadar bir teklif yapılmamıştır. Yalnız Hükü
metin beyannamesinde İktisadi Devlet teşekkülle
rinin hususi teşekküllerden farklı olmıyacağını
söylemişlerdi. Hususi teşekküllerden farklı olmıyacağma göre ücret programları da tıpkı
hususi teşkilâta uyması lâzımgelir. Tahsin Be
kir Balta arkadaşım, kendisine sorulan bir sual
üzerine, sarih bir ifade ile, yeni ücret plânı üze
rinde olduğunu ifade etti. Madem ki, İktisadi
Devlet Teşekküllerini biz, hususi teşekküllerden,
hususi eşhastan farklı bir muameleye tâbi tut
muyoruz, bunların alacakları parayı da teşebbüs
lerden farklı tutmak lâzımdır.
İkinci teknik hata : 3659 sayılı kanuna taallûk
eden İktisadi Devlet Teşekkülleri, İktisat Encü
menine de taallûk etmektedir. Acele dolayısiyle
bu kanun buraya uğramamıştır, bizim mü
talâamız
alınmamıştır.
Şayet
bu
İkti
sat Encümenine gelseydi Behçet Kemal arkada
şımızın söylediği bu sözleri İktisat Encümeni ar
kadaşlarımızın da destekliyeceklerine hiç şüphe
miz yoktu.
Bu itibarla bu takririn aynen kabulünü rica
ediyorum.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL
(İzmir) — Arkadaşlar, her şeyden evvel, yük
sek huzurunuza ve tasvibinize arzedilmiş bu
lunan bugünkü tasarının mevzuunu çizmek lâ
zımdır.
Şimdi gerek bu kanunla, gerek bundan son
ra konuşulması arz ve teklif edilen kanunlarla
memurların, subay ve askerî memurların aylık
larında bugünün icaplarına göre ve imkânlar
dairesinde mümkün görülen zamlar teklif edil
mektedir. Yani Kanunun mevzuu, yalnız ay
lıklara para olarak yapılacak zamdan ibarettir.
Bu kanunu memur barem veya statüsünün veya
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memur haklarım tanzim eden veya -onlarda bir
değişiklik: yapan bir kanun olarak mütalâa et
memek lâzımdır.
Yine bu kamın sevkeilirken Hükümet bu
tasarının hazırlanmasında gerek Devlet memur
larının baremi ve statüsü, gerek askerî memur
larının baremi ve statüsü ve gedikli erbaşların ba
rem ve statüleri üzerinde bir tetkik yaparak
ona müsteniden bir lâyiha sevketmemiştir. Büt
çe Komisyonumuz bu nokta üzerinde bir deği
şiklik yapmak, yani mevcut olan hükümler
üzerinde bir değişiklik yapmak cihetini bu ka
nunun mevzuu içinde görmemiştir. Bu sebeple
komisyon tasarının konusu dışında arkadaşlarea yapılmış olan teklifleri kabul etmemiştir.
Şimdi işin çerçevesini bu suretle çizdikten sonra
kanunun gerek hazırlanmasında, gerek komisyon
da görüşülmesinde tasarının mevzuuna girmedi
ği için kabul edilmiyen teklifler üzerinde, Bütçe
Komisyonunda görüşülmesi sırasında belirtilmiş
olan mütalâaları yüksek huzurunuza arzedeyim.
Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımın muğlâk ve
sayın şair Behçet Kemal'in de yalnız maliyecile
rin anlayacağı diye tavsif ettiği maddeyi, görü
yorum ki bütün milletvekilleri pek iyi anlamış
tır. Yalnız bir arkadaşımızın Şahin arkadaşım an
layışında bir farkımız var.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Anlayana kadar ne çektik.
B. K. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL (Devam
la) — Tatbik mevkiinde olanlar gayet çabuk ve
iyi anlarlar. Arkadaşlarım mütalâalarından an
laşılıyor kî, burada ne muğlâkıyet ne ipham ve
ne de yanlış bir ifade vardır. Bunu lütfen kabul
buyurmanızı rica ederim.
Arkadaşlarım; 1939 yılında, hepinizin bildiği
gibi, 3656, 3659, 3661 gibi sayıları birbirine
yakın olan kanunlarla Devlet memurları aylıkla
rının teadülünü temin eden hükümler kabul
edilmiştir. Bu hükümlere göre Devlet memur
luklarına ve Devlet iktisadi teşekkülleri' me
murluklarına ilk girişte ve birinden diğerine nakil
lerinde bir derecelik-.fark ihdas edildi.
CEMÎL SAÎD BARLAS (Gazianteb) —
Maalesef
B. K. SÖZCÜSÜ MÜNİR BÎRSEL (Devam
la) — Teessür beyanına kendimi salahiyetli gör
mediğim için arkadaşımın bu esef hisleri üze
rinde çlurpuyaçağun,
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Şimdi bunu size misal ile izah edeyim: 3656
sayılı kanunun 14 ncü maddesi diyor ki : Devlet
memurluğuna girerken, orta mekteb mezunu şu
dereceye girer, lise mezunu şu dereceye girer,
yüksek mektep mezunu şu dereceye girer. 3659
sayılı kanunun l l . n c i maddesinde aynı tasnifler
alınmakla beraber memuriyete girmek için Dev
let memurlarından bir derece yukarı kabul edil
miştir. Meselâ, altı yıldan daha aşağı tahsil gö
ren bir yüksek mektep mezunu Devlet memuriye
tine girerken 30 lira aslî maaşlı bir memurluğa
girmek hakkına maliktir. Amma aynı evsafı haiz
bir başka vatandaş iktisadi Devlet Teşekkülle
rine girerken bir üst dereceye tâyin edilmek hak
kına maliktir. Demek ki Devlet memuriyetine
girerken 30 lira alacak olan bir insan İktisadi
Devlet Teşekküllerine girerken 35 lira asli maaş
alacaktır. Aynı suretle Devlet memurluğundan
İktisadi Devlet Teşekküllerine geçecek olan bir
Devlet memuru 50 lira asli maaş alıyorsa İktisa
di Devlet Teşekkülüne geçerken 60 liralık de
receye geçecektir. Bunun aksi olarak İktisa
di Devlet Teşekküllerinde 60 lira olan bir
memur Devlet memuriyetine geçerken 50 li
raya inecektir. Bunun sebebi, bunun sebebi bir
çoktur arkadaşlar. Fakat asıl sebebi emeklilik hak
kının İktisadi Devlet Teşekküllerine tanınmaması
yüzünden Devlet İktisadi Teşekkülleri memur
luğunun daha az cazib bir hal almasına karşı
Devlet İktisadi Teşekkülleri memurluklarının
ilk derecelerde aylık bakımından daha iyi bir
hale getirmektir. Fark bunun için ihdas edil
miştir. Bunun dışında Devlet İktisadi Teşek
külleri memurluklarına girmeği teşvik ve tergibi
temin edecek daha başka avantajları da konr.uıştur. Bunların, aylık tazminatı vardır, pri
mi vardı i', işletme zammı /ardır ve bunlar esas
lı bir yekûn tutar.
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Tut
maz.
MLNliî BİRSEL (Devamla) — Tutar.
Şimdi efendim, 4222 sayılı kanun Devlet
İktisadî Teşekkülleri memurları için emeklilik
hakkını kıhul etti. Bu kanun kabul buyuriılduktarı son a Dev-tt lkt'f:adi Teşekküı'eri me
murluğunda Devlet memurluğu aleyhine bir de
rece farkının devamı artık haksız ve adaletsiz
oluyordu. Bu sebeple Hükümet bir kanun ta
sarısı ile yüksek huzurunuza geldi ve 4805 sa
yıyı alan kanunla Devlet memurlularının Ba>
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rem destelerini bir üst dereceye çıkarma esası- I
m k«but buyurdunuz, Bu esasa göre birinci
deremde balunanbİT! De vietaıemuranun aylık
tutarı 7Ö0 lira idi r İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde < birinci derecede bulunan * memurun aykk
ttttan 600 liradır. Demekki arada 100 lira
fark vardır, Şimdi bu kanunla, bu fark, hiçbir
suretle ihlâl••edilmemektedir i Yani bugün 4805
sayılı kamınla tesisini kabul buyurduğunuz
maaş tutarları arasındaki îarkj statüko ihlâl
edilmeksin okiuğu gibi devam etmektedir,
Gerek Hasan Polatkan ve gerek diğer arkadaş
lar- bugünkü kamunla 4805 sayılı kanun arasında
aylık;tutarları bakımından hiç bir fark olmadı
ğını kabul buyurdular, Yalnız aniıyamadığım
bir şekilde, Şahin arkadaşımız, Devlet İktisadi
Teşekkülleri memur derecelerinin bir derece ge
riye alındığını söylediler. Halbuki bu kanunla
bir derece geriye yani bugünkü mevzu hüküm*
lerine göre mevcut olan Baremin derecelerinde
bâr deercedaha geriye gitmek gibi bir hüküm
raevöut>değiMir.
ŞAMN^LÂÇÜî* (Alyon Karahisar) — Ben
öyle* söylemedim.
MÜNİR; BİRSEL (Devamla) — Ben öyle
anladım,
Bugün ne mevcutsa* bu kanunda da teklif
edile» şey aynıdır.
Şimdi arkadaşlar; bu 4S0& sayılı kanunun
ihdas ettiği bu vaziyet bir mağduriyet midir ?
bir mağduriyete* bunun devamı lâznn mı, ida
mesi lâzım mı? Bunlar ayrıca uzun inceleme
könijtodırv Tekaütlük hakkı bakımından Dev
let İktisadi Teşekkülleri memurları mağdur olm^tetadı*' yolunda mütalâalar der mey an edildi,
Bir kere şunu ifade etmek mecburiyetindeyim:
Tekaütlük hakkı bakımından h: :Mr suretle haksıallk'yoktur. Çünkü aynı senede mektepten
çıkan iki Arkadaşın biriâi Devlet memuriyetine
grirse, birisi de Devlet-iktisadi Teşekküllerine
girse her ikisinin muayyen zaman sonra ala
cağı aylık tutarı üzerinden tekaüttük hakkı '
tamamem aynı alacaktır. Bunda hiçbir fark
yoktur. Diğer bakımlardan Devlet İktisadi Te
şekkülleri memurları mağdur mudur, değil mi
dir? Arkadaşlar; ben bu işin burada münakaşa
sına girmeği doğru bulmuyorum. Yalnız şunu
da ifade etmek isterim: Yüksek derecelerde t*kanmak ' seklinde kadrolarda bir imkânsızlığı ;
ve bu :suretâe i ©ievtet-İktisadi Teşekkülleri me- |
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murlanıan terfiinde biı^ haksızlığı burada, bu
mevcuda ileriye sürmeği doğru bulamam. Bildiğdnizı. gibi, Devlet İktisadi Teşekkülleri kad<
roları kanun çerçevesiyle tahdit edilmiş ve don
muş bir halde değildir. O, tanzim edilecek
kadroya göre genişler, daralır* bir elastiki
yeti, haizdir. Bu bakımdan kadro farkından
mütevellit bir haksızlık ınevzuubahs olamaz.
Kaldı ki, kadronun bu mevzuda,, tasarıda hük
me tesir eden tarafı yoktur. Bunu nasıl kabul
edersek edelim, eğer kadro bakımından bir
haksızlık varsa bu haksızlık devam edecektir.
Amma âciz kanaatımca kadrolar bugün bir
kanun ile takviye edilmiş olmadığına göre, kad
ro bakımından bir haksızlık mevzuu da yok
tur.
Şimdi arkadaşlarım; ben,kanunun bu mad
desinin burada ve teklif veçhile değiştirilmesi
nin neticeleri üzerine, yüksek dikkatinizi celbetmek isterim. Arkadaşlar bilirsiniz ki, me
murluklar derece derecedir. Memurların iler
lemesi tekaütlük vesair haklan bu dereceler
üzerinden tâyin ve tesis edilmiştir. Eğer bu
gün Devlet İktisadi Teşekkülleri Baremindeki
derece aykğmın Devlet memuru derecesi aylık
miktarına çıkardığınız zaman fena tesirler ya^
pabileeek neticeler hâsılolaeaktır. Birincisi de
min de arzettiğim gibi Devlet İktisadi teşek
küllerinde bir yüksek derece memurryete gir
miş olan, bir vatandaş smtf arkadaşı olan ve
aynı zamanda Devlet memuriyetine giren ar
kadaşına nazaran, bir üst dfiB^ye^kBaaş «ola
caktır. Devlet memuriyetiaıden, İktisâdi Beslet
Teşekküllerine, geçesder; âkâBca bdr üst dereeeyi
kendi emsalimdea f a ^ : bir uüstüja; dereceyi der
hal iktisap edeceklerdir. Bandan başka teka
ütlük üzerimde* tekaittlükterân iesabatıda.. da
bu denhal bir üstünlük Tİtemâ» -edeoekfe Yaai
derecesini artırdığımın, derecesinin tutaruu
artırdığımız zaman ; aym ıbakto^a mâlik olması
lâzımgelen iki arkadaş asasında bfejne diğeri
nin üstünde bir dereee . üzerinâöi tekaütlük
halikım timajııış olacakla.
Devlet memuriyetlerimle iktisadiöearlet;Teşekkülleri memurluklarmai îteadülü bakımından
ne gibi esaslara bağlaşması <lâzıa»geljeeeği ko
nusu gibi çok uzun tetkiklere ibtiyacı olan
bir meseleyi, kâfi -derecede tetkik, -etmeğe im
kân bulmadan ve Devlet memaaşiarj riinraesi
aleyhine bir fmnk, ihdası şeteTüe ikarana bağlamış
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olacaksınız. Ben arkadaşları, kendi sözleriyle
ilzam etmek istiyorum. Böyle bir fark ihdas et
tiğiniz zaman memur zümresi arasında yara
tılacak pisikolojik tesir, daha ziyade, hayatını
Devlet işlerine hasretmiş olan Devlet memurları
üzerinde yaratılmış olacaktır.
CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Öyle
bir fark olmıyor.
MÜNÎR BİRSEL (Devamla) — Muhakkak
oluyor. Behçet Kemal arkadaşımız buyurdular
ki, bunu hepsine teşmil etmiyelim. Arkadaşlar
kanunlarda haklar muayyen kaidelerle tahdit et
mek mecburiyetindeyiz. Bunu yapamadığımız za
man, çeşitli hak ve menfaatlarm nasıl gelişeceği
ni hayat ve tatbikata bakarak pekâlâ düşünebili
riz.
Şimdi sorarım arkadaşlar, Cumhuriyet Mer
kez Bankası Müdürü umumisi ile herhangi bir
ufak işletmenin müdürü umumisi de aynı maaşı
alıyor, neden kanunun fenalığından mı?
CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Ta
biî kanunun fenlığmdan.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR
BİRSEL (Devamla) — Siz eğer bu günkü şekli
değiştirecek bir hüküm kabul ederseniz, otmatikman ve yarından itibaren Devlet İktisadi Te
şekküllerinde aralarında fark gördüğünüz bu
işletmeler de birer derece yükselme derhal ola
caktır. Ve bugün gördüğünüz fark yine olacak
tır. (Olmaz sesleri).
Şmdi arkadaşlar; memur aylıklarının memur
sıtatüsünün, memur haklarının nasıl esaslı bir me
sele olduğunu ve bunun ne kadar ıızun bir tetkika muhtaç bir iş olduğunu hepimiz biliriz. Bu
hepimizce bilinen bir keyfiyettir. Bütçe Komis
yonunuz, bütçe raporunda da bu işin önümüz
deki sene içinde en yakın bir zamanda yalnız İk
tisadi Devlet teşekkülleri için değil, fakat hem
onlar için, hem de bütün Devlet memurları için,
subay ve askerî memurlar baremi ve statüsü için
bir tetkik mevzuu yapılmasını ve inceleme neti
celerinin,. Meclise, bugünün icaplarına uygun bir
kanun tasarısı haline gtirilmesini, Bütçe Komis
yonunuz, komisyon raporunda bir temenni olarak
tesbit etmiştir. Demin Cemil Barlas arkadaşı
mın söylediği gibi, Ekonomi Bakanımız, hem ko
misyon huzurunda, hem de yüksek Kamutay hu
zurunda İktisadi Devlet Teşekküleri memurları
nın baremi ve statüleri mevzuunun, kendilerince
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tetkik edilmekte olduğunu ve bunun üzerindeki
incelemelerin bitirilmesinden sonra, yeni bir ta
sarı ile huzurunuza getirileceğini ifade buyur
muşlardır. Benim Yüksek Kamutaya arzedeceğim şey şudur. Bittabi sizin kararınız herşeyin
en iyisi ve en doğrusudur, bunda zerre kadar
şüphemiz yoktur. Amma Yüksek Kamutayın ra
zı olmıyacağma emin olduğum bir husus da var
dır. Bir mevzu, bir mesele, gerek Hükümetin tek
nik elemanları ve alâkalı uzmanları tarafından,
gerekse sizin itimat ederek seçtiğiniz ihtisas Ko
misyonu olarak çalışan arkadaşlarınız tarafından
incelenmeden ve gönüllerinizi memnun edecek ka
dar bir tetkike tâbi tutulmadan Yüksek Kamutay
her hangi bir teklif üzerinde karara varmak istemiyecektir. Kaldı ki, esaslı ana bir mesele
üezerinde derhal bir karar alınması gibi bir ha
le Yüksek Kamutayın razı olacağına hiç kani de
ğilim. Bu işin bir günde tetkik mevzuu olmasına
maddeten imkân yoktur arkadaşlar. Dünyanın
her tarafında tatbik dilmekte olan barem
le memur statüsü üzrinde esaslı incelemeler ya
parak memleketin ekonomik icaplarını gözönünde
tutarak, Devletin malî vaziyetini gözönünde tuta
rak uzun tetkikler neticesine göre umumi suret
le hükümlere bağlanması gereken bir mevzuun
yalnız bir maddesi üzerinde hemen karara va
rılmasını, naçiz kanatime göre, Yüksek Kamuta
yın kabul edeceğini, bendeniz kabul edemiyorum.
Ne ben şahsen ne de Bütçe Komisyonumuz Dev
let İktisadi teşekkülleri memurları da dâhil oldu
ğu halde bütün memurların günün icaplarına
ve hayat şartlarına uygun bir bareme tâbi tutul
duklarını ifade etmiyorum. İzahatımdan anlaşı
lacağı veçhile bugün yaptığımız şey imkânları
mızın âzami derecesinde, aylıklara ufak bir zam
yapmaktan ibarettir. Bu kanunun mevzuu ve
çerçevesi yalnız bu zammı yüksek tasvibinize arzetmekten ibarettir. İşi diğer safhalara intikal
ettirmek, hakikaten işe, memleket maslahatına ve
en nazik olan memur aylıklarına fena tesir ede
bilecek haller doğurur. Buna Yüksek Kamuta
yın da müsaade etmiyeceğine kaniim. (Alkışlar)
EMİN ERİŞİRGİL (Zonguldak) — Efen
dim, ben de Behçet Kemal arkadaşımın takri
rine imza eden bir arkadaşınız olduğum için me
sele hakkında bir iki söz söylemek mecburiyeti
ni duydum.
Evvelâ Münir Birsel arkadaşımızın bahsettik
leri şeylerin hiçbirisi takrirde bahis mevzuu de-
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ğildir. Ne uzun tetkiklere muhtaç olacak bir
tadil teklifi ortada bahis mevzuudur, ne de bu
teklifle iktisadi müessese memurlariyle Devlet
memurları arasında fark hâsıl olacaktır. Bina
enaleyh, tehlikeli bir vaziyet vardır, denilebi
lecek bir teklif ortada yoktur. Teklif olunma
dığı için zannederim Münir Birsel arkadaşımız
meseleyi bizim bahsettiğimiz şekilden başka su
retle anlamıştır. Müsaadenizle bugünkü duru
mun uf akbir hulâsasını yapayım :
Geçen sene memurların maaşından yüzde beş
tekaüt aidatı kesilmesi dolayısiyle bir kanun ya
parken memur maaşlrına yeni bir barem esası
kabul ettik. O vakit iktisâdi müesseseler hak
kında denilecek ki, bunları ayrıca tetkika tâbi
tutacağız. Şimdi yeni bir kanun geliyor. Bu
kanunla yeni bir zam yapıyorsunuz. Ve fakat id
dia ediyorsunuz ki, eskisinin aynıdır. Hiç şüp
he yok, iki sene evvelkinin aynen ifadesidir.
Gerçekte ise bir fark ihdası mevzuubahistir.
Nedir bu fark, Farkın ehemmiyeti bence şu ve
ya bu memurun maaş alması değildir. Farkın
esası iki şeydir. Biri müesseselerin ehemîyeti
hakkında bu Meclisten çıkacak bir kanunda
şeklen de olsa ferik bir zehap verilmemelidir.
Devletin para kredisi, Devletin zirai kredisinin,
Devletin iktisadi mühim bir müessesesinin ba
şında bulunanlar aynı derecede önemli bir Dev
let memurunun dununda imiş gibi bîr manzara
hâsıl olmaktadır. Böyle bir şey 100 adamm ha
tırına gelse bile bundan kaçınmalıyız.
İkincisi pisikolojik vaziyet. Arkadaşlar ufak
bir para için gönül kırmak velevki daha iyi tet
kik edeceğiz, telâfi edeceğiz dese bile bu 4 ncü
maddenin pisikolojik bakımdan kabulü pisikoîolik bakımdan büyük bir hata olur.
Kabulünü rica ettiğimiz nedir 1 Biz dördün
cü maddeyi kaldırmıyoruz, sadece diyoruz ki*
Bakanlar Heyeti salâhiyettar olsun, bir iktisa
di müessese memurları Devlet memurlarının se
viyesine getirmeğe lüzum görürse buna karar
verilsin. ,
Bakanlar Kurulu düşünecekler, taşına
caklar, diyecekler M, şu müessesenin durumu
nu şu hale getirmek doğrudur diyeceklerdir.
Ne dördüneü maddeyi kaldırıyor, ne yeni bir ta
dil yapıyoruz. Fakat çok rica "ederim, bir züm
re memurlarına taallûk elden ve kâlb kırıcı mahijtetinde olan bu durumu bu suretle karar ve
rilmesini vf^muhtelif arkadaşlarımızla bu mese
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lede birleşmiş olmayı çok arzu ediyorum. (Al
kışlar).
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efen
dim; Sayın Münir Birsel arkadaşımız, konuşma
larının sonuna doğru, bilhassa üzerinde durdu
lar ve dediler ki, mütahas&ıs arkadaşlar bir
komisyonda toplandılar alâkadar
Bakanlarla
görüştüler ve bu karara vardılar dediler.
Arkadaşlar; eğer Büyük Millet Meclisinin
Kamutayının vazifesi yalnız mütehassis encümenlelerden gelen kanunlara lâ ve neam yani
evet veya hayır demekten ibaretse buyurduk
ları gayet doğrudur. Binaenaleyh bu kanuna
konmalıdır. Ben Münir arkadaşımızüı bu tak
riri okumadıkları için böyle konuştuklarını
zannediyorum. Bugün milyonlarımızı emanet et
tiğimiz, Merkez Bankası Müdürüne ancak ikin
ci derece bir Umum Müdür maaşı veriyoruz.
Bir Sümerbank Umum Müdürüne bir vekâlet
Umum Müdürü kadar maaş veriyoruz, bir müsteşar
kadar değil. Bizim istediğimiz, bü kanunu des
tekleyin; Tekiller Heyeti bir araya golsin, bun
ların gördükleri hizmetlere baksın ve ieabedîyorsa, hizmetleri değiyorsa bunlara da gereken
para verilsin. Teklifimiz budur. Rica cşioıyorum; fiakanlar bûuiara verilmesi lâ^mgelen
maaşları ayarlasınlar. Heyeti çelileden bunu
rica ediyoruz.
*
Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar;
bu konuda söz alan arkadaşlar birçok hakikat
lere temas ettiler. Biz tatbik sahasında pek çok
def a gördük ki, kidem umumiyetle liyakata ter
cih ekliyor, bilhassa Barem Kanunumuzda.
Barem! Kanununun en büyük aksaklık tarafi bilhassa bu noktadadır.
Teknik sahada çalışan arkadaşlar, bilhassa
bilgi, Myâkat gibi birçok kalitelerle mücehhez
olmadıkça muvaffak olamazlar. Tenkit sahada
çalışan, bir adam alelade bir memur gibi, bir mü
meyyiz gibi vazife görmez. Onun gördüğü iş
büsbütün başkadır. Dünyanın her tarafında
bankalarda, buna benzer İktisadi Teşekküller
de çalışan insanlara daima fazla para verilmek
tedir. Para mevzuu gayet kajvpak bir iştir.
Elinde fazla para bulunan adamlar çok görül
müştük ki, parayı şu veya btf şekilde kuHanmakîa çok zararlar, çok kârlar teriıin edebilir.
Esasen belki haksız müdahale ettiğimizi zan
nettiğim İktisadi Teşekküllerin Baffemine ^fcu
yeni kanundaki dördüneü maddenin %ir derççe
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aşağı gibi. hu,dut çizmesi bence.. haksızlıktır.. Te
adül Kanununun, kendi mânâsı adaleti tevzi ,et|
mektir.
İktisadi Devlet Teşekküllerinde memurlar,
^atandaşlar yine bizdendir. Devlet memurlariyle onlar arasında herhangi bir fark yok
tur 13u bakımdan ve her derecedeki adaletin
gerek Devlet memurları gerekse iktisadi Devlet
Teşekkülleri için hemahenk olması lâzımdır.
Bu
bakımdan
Çağlar
arkadaşımın
ver
diği takrir çok yerindedir, kabulünü rica edi
yorum.
B. K. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL (İzmir)
— Arkadaşlar; gerek benim mâruzâtımın bazı
arkadaşlarca biraz yanlış anlaşılmış olması ve
gerek tavzihine lüzum gördüğüm bir noktayı
aydınlatmak düşüncesi ile tekrar sizi rahatsız
ediyorum.
Şimdi, Emin Erişirgil arkadaşımız, fark ih
das ediliyor yolundaki sözlerinin mavakaa mu
tabık olmadığını, lütfen kabul buyursunlar. BuT
gün mevcut olan vaziyet zerre kadar değinme
mekledir. Bugün birinci derecede bulunan Dev
let memuru 700 lira, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde bulunan memur ise 600 lira alır. Diğer
leri de buna göredir. Yine, oraya girerken
Devlet memuru bir alt dereceye / İktisadi Devlet
Teşekkülleri memuru, ise bir üst dereceye girer
ve nakillerinde de her iki taraf ta aynı pa
rayı ehemmiyetli ad buyurdular
Birincisi teşekküllerin ehemmiyetini belirt
mektir dediler. Aziz arkadaşlarım, Devlet me
murlarının, aklıklarında belki de pek £üyuk
bir fark ihdas etmıyecek olan fakat ^dört gözle
beklenen zam mevzuunu münakaşa
ederken^
daha esaslı barem mevzularını ortaya koyma
ve bunda biı karar istemenin yanlışlığı, işiıı
ehemmiyetini nazara almak veya ,almamak gi
bi bir ifade ile ortülepıez. t Devle^ îktisacfı Te
şekküllerinin ehemmiyetini belirtmek" için, şu
veya bu şekilde kanuni hüküm koymajıın yeri
ve mevzuu burası c değildir. Burada ,konu mev(ut aylıklara vereceğimi^ bir zamdan, ibaret
ti ı Devlet İktisadi ^teşekkülünün ehemmiyetini
belirtmek istiyen, arkadaşlar ayrıca getirilmesi
icabeden barem tasarısında gerekli* -^tekliflerde
bulunabilirler. Esasen flükümetin yetkili mü
messilleri diyor ki, bu konu_üzerinde jtetkikat
yapıyorum yakında- huzurumuza geleceğiz.
' Arkadaslaı im, pişikolojik tesirden bahis bu-
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yurdular. Be;rı kejıdiler'ine sorarım: Aynı tarih
te biri. Devlet İktisadi. ; Teşekkülüne ye diğeri
de. Devlet, .memurluğuna., giren aynı, eysafı haiz
olan i k i . arkadaş,, iki vatandaştan Devlet, İkti
sadi Teşekkülüne girmiş olmak, pir üstün. ,fark
sağlamak şeklindeki r teklifi. kabul t ettiğimiz
zaman bütün Devlet memurlarına yapacağı, pisikoiojik tesir acaba ııas.ıl olacaktır? Bir kay
makam, , 30 ,lira . aylıkla : memuriyete. .başlıyan
bir kaymakam, T 25 lira aylıkla Devlet hizmetine
gi^eıvbir' subay, bugün ihdas edilecek.bir .fark
la aynı,. sınıf ar]kş4aşlarının yapacağı ilerleme
karşısında,.nasıl bir.psikolojik .tesir altında kala r
çaktır f onların nazarırıda yapacağı tesir yalr
nız İktjşadi Devlet Teşekküllerine mensup olr
manın .'pir üstün, dereceye her bakımdan üs»
tünlüğe, najliyet ternin edeceği şeklinde .Devlet
hizmeti karşılığının. kügük görülmesini. intaç
edecek bir tesir' olmıyacak mıdır arkadaşlar,!,
EİMİJtN E Ç l İ İ R a İ L (Zonguldak) — Bir, sual
sorabilir miyim, bir noktayı aydınlatmanızı
î'ica edebilir miyim?.
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, :
MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Devamıma
müsaade ediniz. Sonra sorarsınız.
Şimdi arkadaşlar, burada birşeyi daha na
zarı dikkatinize arzediyorum; Cumhuriyet,Mer
kez Bankası Umum Müdürünün vazifesinin
ehemmiyeti, veya Ziraat Bankası Umum Müdür
rünün ehemmiyeti mevzuubahis değildir. .An
cak burada .bir sual,ortaya çıkabilir. Devlet
Demiryolları* Devlet Denizyolları, P. T. T.
Umum Müdürünün vazifelerinin ehemmiyeti
Devlet İktisadi _ Teşekküllerindekinden, dahamı
BEHÇET KEİMAI^ ÇAĞLAR; (Erzincan) —
Onlar, t yiçg.alacaklarda-..
MÜNİR B f ^ L t İ D ^ y ^ m l a ) , — Ha.y^r ^alamıyaçakjar. ( Banlar .^zerinde >~ d e ^ i k M & ,,yapr
mıyan birr, teklif ka,rşı^ın4ayız .yine, , te^ra^,, edir
yorum, Yalnız DeyjetJtk_ti^a^
şmda bulunan arkadaşlarımızın işleri •mj.(ıeh$mT
Hijyenidir. ; Diğerleri değil, .-mjdjr. Suali derhal
ortaya,
Ş^h,
Yine tekrar ediyorum ark^d^şlar,pu suremle
yapılacak ,Mr. f&r.k.>Devletin bütün teşekkülle
rinde, |)ütün dairelerinde . bir ^ karışıklık,..yani

halt ye,,;tea$üLbakımımdan,bir,karışıklık vukua
getirecektir. . Bu neticenin hâsıl olacağını,,,ka r
bul buyurmanızı rica ederim.
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Teklifi anladığımı zannediyorum, Bakan
lar Kuruluna salâhiyet verilmesini istiyorlar.
Ben Bakanlar "Kurulunun münasebetsiz karar
lar vereceğini düşünecek bir arkadaşınız deği
lim. Beiı O Makamın mevkiini ve Hükümet ida
resinde haiz olduğu mesuliyeti idrak ederek
daima tevkirle vadeden ve onlar hakkımla dai
ma saygı duyan bir arkadaşınızım. Onlara fe
na, lüzumsuz, mânâsız bir karar verecek gibi
bir isnatta bulunmak benim hatırımın kenarın
dan bile geçmez, lütfen arkadaşım bu fikir
lerini tashih buyursunlar. Bir arkadaşımı da
beni başka bir töhmet altında bırakacak söz
ler söyledi. Yüksek Kamutay her şeye hâ
kimdir. Hiçbir zaman komisyon karariyle mu
kayyet değildir. Ben bunu söylemedim size.
Benim burada Yüksek Heyetinize arzettiğim
şey, yüksek oyunuza ve tasvibinize arzedilecek
bir işin evvelâ Hükümetin yetkili elemanları
tarafından tetkik edilmesi ve ondan sonra
ihtisas komisyonları diyerek seçtiğiniz komis
yonların bunları daha evvelden incelemesi ve
huzurunuza her yönden incelenmiş, tetkik edil
miş, pişmiş olarak gelmesini Yüksek Kamutay
arzu edeceğine inanışımı arzetmekten ibaretti.
Yoksa Yüksek Kamutayın falan komisyondan
geçen bir tasarıyı aynen kabul mecburiyetinde
olduğuna dair ağzımdan hiçbir şey çıktı mı
arkadaşlar? (Hayır, hayır sesleri). Siz herhan
gi bir tarafı tetkik edilmemiş, incelenmemiş,
inceden inceye her cephesi üzerinde durulma
mış, bütün teknik ve ilim ölçüleriyle ölçülme
miş bir şeye karar vermezsiniz dedim, ve bu
kanaatimde musırrım. (Bravo sesleri, alkışlar).
OAVİT EKİN (Diyarbakır) — Efendim;
müsaade buyurursanız evveliemirde Sayın Baş
kandan bir ricada bulunacağım, yahut vaziyeti
tesbit etmesini rica edeceğim.
Bendenizin de bu mazbatada imzam vardır.
Bu madde Bütçe Komisyonunda görüşülürken
bendeniz bu maddeye muhalefet etmiştim. Eko
nomi bütçesi konuşulurken noktai nazarımı arzetmiştinı. Tekel bütçesi konuşulurken fijmmj
söylemiştim.
Eğer içtüzük'ün 34 ncü maddesi bana söe
söylemeğe müsaade ediyorsa sözüme başlıyayım.
(Gürültüler.) Esasen buradaki sözlerimle bu
maddeye muhalif olduğunu! ispat etmiş oluyo
rum. (Gürültüler.) Bu izahı kâfi buluyorsa
nız söz sÖyliyeyim.( î)evaw 'şeşleri.)
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Efendim "belideniz, mutlak olarak Münir
Birsel arkadaşımız taVâfından ifade edildiği gi
bi bir teadülün 4805 sayılı kanunla tesis edil
diğini kabul edemiyeceğim. Misali alt derece
lerden aldılar ve fakat üst dereceleri unuttu
lar. Dediler ki, aynı mektepten mezun olan
iki zat; biri' Devlet memuriyetine, diğeri îk^
tisadi Devlet Teşekküllerine giriyor. Bir dere
ce üst almak hakkı var, fakat hiçbir zaman
birinci ve ikinci ve hattâ üçüncü derecelere
dokunmak lûtfunda bulunmadılar. Hemen mi
sal arzedeçeğim. Çünkü vaktinizi almak iste
miyorum. _Bakmız mevcut mevzuatiyle Merkez
Bankasının Umum Müdürü hiçbir zaman Dev
letteki birinci derece maaşının tutarına nail ol
mamak vaziyetinde kalıyor. Elimizde olan bu
günkü kanun. 4805 sayılı kanunu esas alarak de
receler üzerinde bit değişiklik yapmıyor, ancak
zamlar üzerinde bir değişiklik yapıyor diyorlar.
Filhakika bu kısmı doğrudur. Amma bir senedenberi bir adaletsizlik mevzuubahistir. Bare
min son derecesinde İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin lebinde tecelli eden bir durumu bendeniz
kabul ettiğim gibi, birinci ve ikinci derecede
ki memurların variyetini de umarım ki muhte
rem sözcümüz kabul buyururlar. Şimdi mevzuubahsolan bu müşkilâtı ref etmektir. Birinci
ve ikinci derecelerdeki teadülsüzlük alt derece
lere sirayet etmemekle beraber bu yukarı dere
celeri müteessir etmektedir. Çünkü Devit da
iresindeki birinci derecedeki memur bin ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memur ise
875 lira alınca ve ikinci derecedeki memur da
kendisinin ! üstündeki dereceye çıkamayacağına
göre tıkanıp kalmaktadır. Alt dereceler için
her ne kadar kadro imkânlariyle bir terfih
mevzu.ubanis' olur ' ve onlar bu hakları alabilir.
Amriıa birirtei ve ikinci deercedekiler için bu
mevzuubahis' değildir, denilse ki, esasen bun
lar bir üstâevece fazla almıştır. O itibarla o
fazlânin bugüıl bir alt tutarını almaktadır. Ona
da cenabım ş ü S ü r ^ i , W l ^ e î ü ü r eğer umumi
muvazeney^ MM
ji^Ba^t^ ^ f t ü ^ n t * n ; bütün
hüküi$fej ^aare|ip&e ^ | ^ t i e | f g e c e y e İiak
kesfötıpişse bŞe M£ o m^murşrfcayıtf sen daima
bunun bir aşağı tutarını alacaksin. Barem mev
zuatı ile buna istihkak kesbeettin amma ne ya
palım ki ? alt derecelere alınırken, mebde de
bir üst derece ile alman var, bunun cezasını
çeke-oeÖin. î f e n B n ^ f t l^toîfyöVida 'müdirfafi
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ettiğim tez bu idi. Birinci ve ikinci dereceler
de tıkanılık mevcuttur, adaletsizlik mevcuttur.
Hattâ birinci derecedekilere, maaş tutarı olan
bin lirayı ilelebed vermiyeceğiz diye bir hüküm
le karşı karşıya getiriyoruz. Şu halde bunun
umumi olarak halli, Ekonomi Bakanının da
söylediği gibi, yeni kanunun yeni baştan göz
den geçirilmesiyle mümkün olabilir. Fakat ben
denizin Emin Erişirgil'in teklifinden anladığı
ma göre. bârizen üzerinde durduğum bu mah
zuru refedici bir formüle mâlik bulunuyoruz.
O formül şudur: Bakanlar Kurulu istediği mü
esseselerde, tesbit ettiği müesseselerde ve tes
bit ettiği dereceler için, o derecenin tutarını
verebilir, bir altını değil, böylece arzettiğim
gibi Merkez Bankasında birinci derecede maaş
alan bir zatın bir adeletsizliğe mâruz kalmama
sını temin etmiş oluruz. Devlet Demiryolları,
Devlet Denizyolları ve bu gibi hakikaten bi
rinci derecede bulunmağa lâyik müesseseler başındakilerinin de bir adaletsizliğe mâruz kal
ması önlenmiş olur.
Ben bilhassa Münir Beyefendiye hitap ede
rek arzediyorum. Aşağı derecede olan iki me
murun, mektepten yeni çıktığı zaman alacak
ları mukayese olunuyor ise üst derecedekilerde
mukayeseye alınmalıdır. Bu takrir Bakanlar
Kurulunun tesbit ettiği derecede bariz
olan
adaletsizlik yeni kanun tetkik edilip gelinceye
kadar bu vesile ile ortadan kaldırmak imkânını
bu takrir bize vermiş oluyor.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri,
alkışlar.)
NAŞİT FIRAT (Samsun) — Saym arkadaş
lar; malî işlere pek aklım ermez, yalnız okuna
cak takrirlere ve nihayet maddeye reyimi istimal
ederken tam bir vicdan emniyet ve huzuru ile
kullanabilmemi temin için saym Bütçe Komis
yonundan, bir sual sormak için kürsüye geldim.
Evvelâ şunu arzedeyim ki bendeniz bu tasa
rının esbabı mucibesinden ve maddesinden Dev
let memurları maaşlarının tutarlarına yapılan
zammın hemen hemen aynının 3659 numaralı ka
nuna tâbi iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan memurlara da aynen yapılmasını tazâmmun
ettiği mânasını anlıyorum. Bu, o demek değildir
ki, bir tarafta yaşayan 3656 sayılı kanun, öte
tarafta da 3659 sayılı kanun, hükümleri yaşar
ken bu aynı zamları her ikisine de müsavatan ya
parken, 3659 sayılı kanunda noksan bulduğum
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bu dereceyi yukarıya götürelim. Böyle değil. Ta
sarı böyle bir hüküm de taşımıyor. Bendenizin
endişem bu. Şimdi sualimi arzedeceğim. Devlet
memurları, maaşlarına bendenizin bildiğim, zaman
zaman pahalılık dolayısiyle zamlar yapıldı; aynmı
öbür tarafa da yaptık. Bir yıl 13 ncü maaş ve
rildi, aynını öbür tarafa da verdik. Pekâlâ şim
di de bir zam yapılıyor. O da 3656 ve 3659 a
tâbi olanlara aynen yapılsın. 3656 ya tâbi olan• 1ar hiçbir zaman kanunlar dışında senelik bir
ikramiye, bir tazminat bir bilmem ne verildiği
vâki olmadığını da mutlak olarak biliyorum.
Şimdi işin canlı noktasına geldim. 3659 sa
yılı kanuna tâbi olan müesseselerin ismini söyle
meğe lüzum görmüyorum. Bu müesseselerde ça
lışan memur vatandaşlarımıza, bilhassa banka
larda çalışanlara, temettü tevzi edildiği zamanda
yüzde 50, yüzde 10, parasını yatıranlara bir
temettü nihayet şuraya buraya, ihtiyat serma
yeye, memurlara 'diye bir kısım para ayrılır ve
tevzi edilir mi?
Saym sözcü arkadaşım burada, tazminat,
prim gibi bazı şeyleri üstü kapalı olarak ilâve
ettiler. Bunların her derecede olan memurlara
akisleri bir olmaz. Fakat rica ederim açıklasınlar.
Eğer bunlar senede bir maaş tutuyorsa 3656 sa
yılı kanunla. Maaş alanların üstünde olmazlar
mı. Bu itibarla bu husus açıklandığı takdirde
vicdan huzuru ile reyimi kullanmak imkânı bu
lacağım. Burasının açıklanmasını rica ederim.
TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Arka
daşlar; bu bahis benim yakından bildiğim, anla
dığım bir bahis değildir. Fakat Devlet memur
larına ait bir prensip meselesi üzerinde düşün
düklerimi söylemekten kendimi menedemiyorum.
Konuşan arkadaşlardan bazıları işin tefer
ruatını örttüler. Müdafaa ettikleri teze göre
ya şu taraftan, ya bu taraftan bazı teferruat arzettiler. Fakat mesele anlaşılmamıştır. Vaziyeti
şöylo görüyoruz. 15 sene evvel Mülkiye Mekte
binin, meselâ maliye kısmından çıkmış iki ar
kadaş biri Maliye Bakanlığına giriyor, memur
oluyor, öbürü falan bankada memur oluyor. Bi
ri 30 lira ile, öbürü 35 lira ile işe başlıyor.
İkisi de aynı kabiliyette gençlerdir ve nazari.
olarak aynı müddetler zarfında terfi ediyor
lar. 15 sene sonra biri 80, birisi 90 liraya jterfi etmiş bulunmaktadır.
Bu vaziyet hakikaten nazaridir. Çünkü Dev-
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let kadrosunda çalışan adamın önü daha kapa
lıdır, o daha sert bir kadrodur, öbür kadro
daha oynaktır ve orada çalışanın daha süratle
ilerlemesino müsaittir. Sonta Devlet işletmele
rinde çalışanlara, burası bir işletmedir, diyerek
senede bir veya iki aylık ikramiye de verilir.
Bunların fiilî vaziyetleri budur. Yalnız, bi
rinin 90 lirayı alması tekaüt hakkını haiz ol
mamasından ileri gelmiştir, denmiştir, Sonra
dan nazari olarak bu iki memurun vaziyeti bir
leşmiş, ikisi de seksen liraya getirilmiştir.
Buna mukabil İktisadi Teşekküllerde çalışan
arkadaşa da tekaütlük hakkı verilmiştir. Yine
aralarında bir fark vardır, birine prim veri
lir ötekine verilmez. Birisi kabiliyetli ise ilerilemiş 80 den 100 e çıkmıştır, öteki 80 de kal
mıştır. Fiilî vaziyet budur.
Biz şimdi bir kanun çıkarıyoruz, geçen seneki vaziyeti bozalım diyorlar. Esasından bozalım
demiyorlar. Heyeti Vekileye bir salâhiyet vere
lim istediği yerde bozsun diyorlar. Heyeti Vekilenin istediği yerele bozması salâhiyeti birta
kım memnuniyetsizlikler doğuracaktır. Teklifin
bu şekilde gelmesi daha çok mahzurludur.
Arkadaşılar, bu iş çok esaslı bir meseleye te
mas ediyor. Bizim memur statümüz vakit vakit
hırpalanmış, zedelenmiş bir haldedir: Bundan
15 - 20 sene evel Devlet kadroları içinde işe baş
lamış iki arkadaş; biri hâkimdir, Anadolu'da
gezmitşir, dolaşmıştır, memuriyet vermiştir.
Öbürü idari sahada,
Adliye Bakanlığında
çalışmıştı,-.
Anadolu'da
gezen
o hâkimi
burayr.
davet
ediyor ve bir işe veriyoru:', onun 15 sen o zarfında nail olduğu
maaş 60 lirdir. Halbuki burada Adliye Bakan
lığı kadroları içinde çalışan arkadaşını 90 lira
da bulacaktır. Sebebi şudur: Onbeş sene içinde
birkaç tane teşkilât Kanunu çıkmıştır. Biri hop
demiş, hop demiş atlamıştır. Aynı şekilde bir
lise hocası Anadolu'nun liselerinde gezmiştir. 15
sene sonra Ankara'ya davet edilmiştir. Gelmiş
burada aynı sınıftan olan ve aynı derecede ça
lışmış olan arkadaşını Maarif Vekâletinde 90 li
ra maaşla çalışır bulmuştur:
Bu adaletsizlik maalesef teşkilât kanunlar
riyle ihdas edilmiştir. Bugün bu adaletsizliğin
fiilî misalleri ve ihdas ettiği vaziyetler mevcut
tur. »Şimdi yeni bir kanunla yeni bir adaletsiz
lik ihdas-etmek bil Meclisin yapacağı işlerden
değildir.
•••••.-.
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Arkadaşlar, bir prensipten ayrılmamamıız
lâzımdır, (Bravo sesleri) Devlet Hazinesinde eşit
lik esasından ayrılmamamız lâzımdır. Yoksa ge
lecek nesiller bizi muhatap tutar.
EMİN ERÎŞÎRGİL (Zonguldak) —Müsaa
denizi istirham ederim. Tavazzuh etmiyen'bir
mesele vardır. Onu huzuru âlinizde izah etme
liyim.
Eşitlik hepimizin istediği ve istiyeceği bir
şeydir. Memurların eşit hakka sahip olmaları
bizim için en lüzumlu bir iştir. Bunu hakika
ten bunda hassas olmaklığımız lâzımdır. Gerçekte
bir genç iktisadi müesseselere girdiği vakit
arkadaşımın dediği gibi bir derece yukarıya gi
recektir, Devlet müessesesine girdiği vakitte
bir derece aşağıya girecektir. Devlet memurlu
ğuna girenlerde birtakım garantiler, teminatlar
vardır ki, iktisadi müesseselerde bu yoktur.
Orada çalışan bir memuru müdürü çağırıp t a
bugünden itibaren alâkanızı kestim dedi mi o arka
daş İktisadi Devlet Müesseselerinin bünyesi iti
bariyle dışarıdadır. Halbuki Devlet memuriye
tinde olan bir adam asla böyle değildir. Ve fakat
farz buyurun ki, girerken bu fark yardır 20 se
ne çalışmışsın, 30 sene çalışmışsınız işin en ba
şına gelmişsin siz 30 sene evvel bir derece fazla
alarak gelmiştiniz; onun için asla asla ve k a t ' a
öteki arkadaşınızla beraber olamıyacaksmız.
Ben 30 sene bankada çalıştıktan sonra öteki ar
kadaşım derecesinde maaş alamıyayım; bu, doğ
ru mudur? Farzedelim, ikimiz de Siyasal Bil iri
ler Okulundan çıkmışız. Birimiz Devlet daire
sine girmişiz, birimiz de bankaya. 30 sene öteki
arkadaşımız 700 liraya nail olurken, bana da siz
bu dereceye çıkamazsınız diyorsunuz. Esas mesele
ye hiç temas etmiyorum. Fakat diyorum ki,
arkadaşlar, kanun bazı müesseselerin hizmetini
dun bir dereceye düşürüyor, velevki şeklen. Bu
na meydan vermiyelim. Bakanlar Kuruluna, bir
salâhiyet ve Bakanlar
Kuruluna bir salâhiyet
verilecek olursa eşitlik büsbütün ihlâl edilmiş
olur diyorlar. Ben diyorum ki bir taraftan Eko
nomi Bakanlığı etüd eder. O zamana kadar
eşitliği idame etmek salâhiyetini Ekonomi Ba
kanlığına verelim.
Zaten arkadaşlar. Bütçe Komisyonunda bü
tün arkadaşlar mutabık kalmış değillerdirn Ar
kadaşımın dediği gibi saatlerce ve saatlerce
münakaşa edilmiştir. Bu, saatlerce süren müna-
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kasalar neticesinde ekseriyetin Karafîyle bu
maâde yapîlraîşt'ır.
BAŞKAN - - T e t e r l î k takriri" y o k t u r : i l u s a ade buyurun, söz istiyen sözcüye soz veriyorum.
BÜTÇE ' KOMİSYONU'' SÖZÖ&SÜ "&İÜNÎR
BÎR'SEL (İzmir) ^—Arkadaşlar,' bir* suâlle beı'aber bir nokta benrtekrar vaktinizi almağa nıecbur etti.
•;Şimdi Gavit arkadaşım daha'net olarak 'Va
ziyeti ifade buyurdular. Demek ki, bütün dere
celerde bendenizin mâruzâtım doğru imiş, İrak
ve adalete uygunmuş. Amma* tek derece; 'birin
ci derecelerdeki ücretler bunun haricinde kalı
yormuş. Buna ikinci, hattâ üçüncüyü üe ilave
edelim. Arkadaşlar barem "denilen şey, ihsan
lar bütün hayatına aylıklarımn'hudutsuz der
lemesini temin etmez ki. Devlet Denizyollarında
Devlet Demiryollarında, Devlet Havayoflarıtiıda,
Posta Telgraf Telefonda baremin birinci dere
si mevcut mu? Barem demek, aylığın ve ilerle
menin bir kaideye tâbi ve bir hadde maksur
kalması demektir. Efendim oradaki memurlar
daha ileriye gitmesin mi? Oraya intisap eden
arkadaşlar en âzami ne alabileceğini idrak ede
rek ona ^'öre, işe girerler.
Şimdi biz yalnız birinci ve ikinci derecede
olanları himaye edelim diye sadece bir zam yap
ma meyzuıı olan kanunda baremin esasını ihlâl
edebilecek olan bir kaide ve hüküm değişikliği
ni yapalım mı ? Biz yapmıyalım diyoruz. Bazı
arkadaşlar derecede değişiklik yapmak hakkı
nı Bakanlar Kuruluna verelim diyorlar. Arka
daşlar barem mevzuu kanun işidir. Tahsin Banguoğlu arkadaşım daha iyi izah buyurdular,
bunu Bakanlar Kuruluna vermek doğru değil
dir, bu hal, mahzurlu neticeler verir. Biz bu
rada misal getirmek istemiyoruz. Amma size
arzedebiliriz ki, lâalettâyin bir havagazı, bir
elektrik işletmesi müdürüne Cumhuriyet Mer-,
kez Bankası müdürüne verilen aylığın ayinimi
verilmesi gibi haller olmuştur. Bu yetkiyi ve
rince bunun ne gibi mahzur doğuracağını ve
Bakanlar Kurulunun ne gibi zorluklara mâru?
kalacağını takdir buyurursunuz.
Arkadaşlar, îsfaşıt Fırat arkadaşımın suâline
cevap arzediyorüm: Devlet iktisadi teşekküllerin
de Vazife gören'"arkadaşlarımız' her yıl bir ay
lık temettü ikramiyesi alırlar.' Hemde yeni zam
larla birlikte.
ikincisi: ymi 'tutarları ile Birlikte bir aylık
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mesai ikramiyesi daha alabilirler. Dahası var
senede üç maaş derecesinde prim alabilirler, yeni
tutanyle. ^ a n i bu arKaâaşlar senede /be§ maaş
miktarından "fazla para alabilirler. Simdi artık mağduriyet mevcut idi, şu idi, bu idi, gibi
sözlerle baremin esasına tesir edecek ve haksız
neticeler yapacak işleri, bu mevzu ile alâkalan
dıracak' bir karara varmak doğru olur mu,, tak
dirinize bırakırım arkadaşlar? (Bravo sesleri,
sürekli alkışlar).
^
v
MALÎYE BAKANI H Â İ t D N A M S Î Î ti$ŞMÎR (Tokad) — Arkadaşlar, ben uzunuzaclıya
sÖylemiyeceğim. Münir Birsel arkadaşım mesele
nin bütün teferruatını izah etmiş bulunuyor.
Benee meselenin ruİnı şuradadır. Bu tasarılar
memurların derecelerinde bir değişiklik yapmak
üzere getirilmiş tasarılar değildir. Herkesi ne
rede ise orada maaşına bir zam ..yapışak için ge
tirilmiş "tasarılardır. Şimdi bu vesile ile şu lıaksızdır İra Kanlıdır diye üzerinde durmr^'açâgim
ve bu vesile ile iktisadi JÖevlet Teşekfüİîefinde
Çalışahrarıh şu avantajı vardır. "Devlet Hizme
tinde bulunanların foktur gibi bir münakaşaya
da girmıyeceğim. Mamafih ârtadâşımüı"sözle
riyle!0 da aydmlatİİmış oldu.
Mesele gerek 'Devlet baremi ve gerek'fiıtsadi
Devlet Teşekkülleri baremini şartları, yeni ihtiyaçlarmı göz önünde tutarak ıslahı meslesesini
buna zaten Hükümetçe ele âlınmiştir, irerek Dev
let Baremi, gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ba
remi Yüksek Meclise yeni şekilde sunulâcaktir. Bu
rada denilmek isteniliyor M, bir Merkez Bankası
Müdürü Umumisinde" bahsediliyor
Halbuki
İktisadi Devlet Teşekkülleri denilen yerlerde 600
lira birinci derecede ücret verilen aynı mü6ssenı' bünyesi içerîsind bu derecede maaş âîari Bir
tek İMudürü Ümümi değirdir.* Onlarınİtadrolarindaki alestıfeyet lıer mue^ssese^e üç, beş 'hattâ
on, 600 lira âlân' memur ' ç i f c . ' ftilhuki Devlette" bin lirayı' âfân, İâÖ İıramh mukabili "o^fan bin
İrrayı ; alan îffsanîfar parlnalua ^sîferılecelî laûTar
azâ^'Sün%r"y(eâi tekiz vâli,!VBa^v|Sa^lt Üffâfeei
Danıştay Reisi vesaire "glbı^nsltn^rır, ^fclrtah-

düt'tur.
Demek istemiyorum ki r :.îktişadi Teşekküllerde
bulunan rejim, yeni şartlar dâhilinde ıslah edil
mesin. Fakat bu büsbütün başka bir iheşeledir.
tslâhi düşünülebilir hâttâ "Bunun için İ^şka/bir
sistem dahi aranabilir.
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Amma onların, müdürü umumilerin, yaz.'iyetirii ıslah ediyoruz diye oradaki birinci derecedeki
ücretlerin çıkarılması.yoluna gidilmesi bu konu
nun içine sığmaz arkadaşlar ve bunu büsbütün
karışık bir hale sokar ve ondan sonra hiç için
den çıkılmaz arkadaşlar. (Alkışlar)
BA'Şİ£ÂN" — Madde hakkındaki önergeleri
arzediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Devlet Memurlar; Aylıklarının Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek .Ka
nunlarda .değişiklik yapılması hakkındaki^Ka
nun .tasarısında bulunanı dördüncü maddenin
3659 sayılı Barem Kanununun hükümlerine
tâbi İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları
nın bir alt derece üzerinden değü, aynen Dev
let memurları .gibi; ve bu. tasarmut.birinci mad
desinde Devlet memurları için gösterilen derece,
ayJifciaslı ve tutarlarıbüzerinden aylık:almala
rını, sağlayacak şekilde - değiştirilmesini teklif
ederim.
Eskişehir Milletvekili
Hasan Polatkan
Yük^^Şaşk^nJig^ ^
B a r ^ j JÇaı^ujıunnn ., dör$ü^ü^, .maddesinin
aş^ğj,daicij§eki^dvei tafi|linJt.rica ederini;
«3 ,-TO, 1 9 ^ , t a r | ^ e 365^ şajRİ*. kamunun
birinci maddeşj^del^uücret^-tutar^ar^,;{36^6 sa-j
yılı kanunun birinci maddesinde gösterilip 4805
sayılı kânunla tadil edilen ve bu kanunla ta
dil edilmiş olan ücret tutarları miktarının aynı
olarak teşbit edilmiş ye 14 ncü derece, bu de
recece bulunanlar 1$ ncü dereceye terfi etmiş
sayılmak suretiyle kaldırılmıştır.»
Afyon Milletvekili
Ş. Lâçyı ?
Yüksek Başkanlığa
Devlet aıemurlamnaı ayiîkdarına ait .tasarıda
dördüncü maddey«aşa^ıdak* fıkranın ^ eklen
mesini arze ve teklif-«derisi
«aeSgvSA^ikajanna^iâl^
ve miktarları Bakanlar Kurulunca,, teşdit .olft*
nacak memurların ay^ ? ,^|^r|arı r ., birgiruji.mad
dece yazılı starlara iblâğ olunabilir.* .
Zongulda^^
Zongul^k
Erzincan..
M,gr^rgjl r 4 l
N^^r^mej^
B. K-^Çağlar..
.S.^o^v

1. £rgener

-
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Zonguldak^.
Zonguldak,
A. İrieealemçiaroğlu
A. S. Orhon
Çoruh
Siird .
Çorum
A. Çoruh
A. Esen
E. Alpşar .
Kırklareli
Niğde ,
Z.Akm
H.Uluşpy.
Rize
Aydm
Kars ; ,
Dr, P. Kurtuluş E. Arkayın
Dr .E^.Ofetay
Kars ,
Van,,
Tunceli...
Ş. Karacan
R. Oktar
M, Tan ^
Van,
Zonguldak
Antalya
M. Koçak
N. Tarhan Dr. G, Kahraman
Başkanlığa Tasarının dördüncü maddesi hakkaıda^-veri
len değiştirgenin açık oya tonulmasını-dileriz.
Afyon K,
Afyona
AfyonK;
M. Aşkar
H. Bozca
HvDineel •••
Afyon K>
A^yon K.
Afyon K.
Ş. Lâçin
Dr* C. Tunca
A. Veziroğlu
Çanakkale
Çanakkale
Eskişehir
B.Oökçen
A. R. Kırsever
H: Polatkan
İçel
İçel
İçel
H.Aslan
H. Atalay
S. İnankur
İstanbul
Kayseri
Kayseri
F. H. Demirelli
F. Apaydın
K; Gündeş
Kayseri
Kütahya
R.'-TuFgut
H: Gedik
Kütahya
Muğla
1. Ş. özgen
N. 'özsan
BAŞKAN(— 19 arkajdaj ,taraf^nda^. değiştir
genin. açık, oya kopmadı hakkında verüen.-önejge-,
ye benzer^ bir ; Baisş^n. ;^Şj^^^SH4_9ŞŞÇ9^SLâA.n< hiç
geçmediğini ...Genel K & j p p j ş n 4 ö ğ r ^ j m 4 JBife
nun)| ^ a j e r . Ti|z£k. 'ün ^ u . ^ n ı s ^ ^
dur^«(^öştfirm^oyıpa^ftş^pmık^e^ık^i plmıyan
başfea^ i ş l e r ^ açjj; ^ y vyeriimjşi^ istem£,.ba%
dır,îA§lk oy, ^bir mese^i^ük nt oya, : konj^a^na^
15 milletvekili, (.taçajmd^nw yaz|Jı,. olarakJsten&bi

fe»U

Bu meselenin açık oya kqnma^vvfe#an4ajîl?
kişjj|kJneçge YeriJmigti^Faka^^^i^JBPyi ^ i k "
kat|^|hp } alnwn^Joqyİe feiİeğjştİKgenin. dik
kate, aLuj||jg;^ak^ı;ç[^ d a ^ , Kojnisjionım, ret»
salâhiyeti cümlesindendir. FakatJbır; Jıatay$ düşüjm|mek^..bir..emsal .teşkil,çtşaşroek 4z?£et öner
gemi açık oja Jp?yıoa,Jcariar^na^ar^ım. ,
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul^..*-._
S a ^ i f t x ^ a ^ ^ a ^ ^ , g ü ^ l ^ i z ^ . - et$er^Bjzim
İçtüzük'ün maddesi gayet sarihtir. 135 noi ma&j
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dedir. Burada diyor ki: «Bütçe Kanunu tasa
rısı, yeniden vergi koyma...» Affedersiniz bu
madde 136 ncı maddedir, aynen okuyorum «Gös
terme oyuna baş vurmak gerekli olmıyan baş
ka işlerde açık oy verilmesi, isteme bağlıdır.
Açık oy, bir meselenin ilk oya konmasında onbeş
milletvekili tarafından yazılı olarak istenebilir.
Mesele oya konurken başkan ve kâtipler şüp
hede kalırlarsa, yalnız beş milletvekili sözle açık
oy istiyebilir.
Açık oy istiyenlerin adları Resmî Gazete ile
ilân olunur.»
Şu halde buyurdukları gibi, ilk oya şimdi mü
racaat edilecektir. Bunda tereddüde mahal yok
tur. 19 imzalı takrirle bu takririn açık oya konul
ması istenmiştir. (Hangi takrir sesleri) Hangi
takrir arzedeyim:
Bizim Şahin Lâçin'in doğrudan doğruya mad
denin tadilini istiyen takriri, bir de Sayın Büt
çe Komisyonu sözcüsünün dedikleri şekilde, Ha
san Polatkan tarafından verilmiş olan ve mesele
nin Bütçe Komisyonuna iadesini istiyen, takriri
vardır. Biz bunun her ikisinin de açık reye ko
nulmasını ^istiyoruz. 19 arkadaş bunu sizden rica
ediyor. Meselenin ehemmiyeti vardır. Bu bir
taadül mevzuudur. Taadül demek hak demektir,
adalet demektir. Acele ile haksızlığa meydan ve
rilmemesini istiyoruz. Bunu kabul .buyuracağı
nızdan eminim.
.-•-..';
BAŞKAN—Şimdi iki takrirden birisi madde
nin tadilidir. İkincisi de komisyona iadesini ihtiva
ediyor. Maddenin tadili teklifi komisyona gitmesi
ne nazaran daha yüksek bir tekliftir. Tasrih etme
dikleri halde takdimen o takriri oya arzetmek lâ
zımdır. Öriun neticesini almadan başka bir değiştir
geyi oya koymak zaten İçtüzük mucibince de müm
kün değildir. Şayet kabul edilmez, reddedilirse ve
ikinci bir İİ5 kişilik önerge ile açık oy isterlerse
o önergeyi i de açikoya arzedeceğim.
Şu halde maddenin tadili hakkındaki önergeyi
açık oya arzediyorum.
önergeyi kabul edenler beyaz, reddedenler
kırmızı vereceklerdir. Muteber olan renktir.
Red oyunun beyaz kâğıt üzerine yazılmasını as
la kabul etmem.
Müsaade ederseniz reyler toplanırken kanu
nun diğer maddelerinin ınuzakeresine devam
edelim.
Şimdi reye konulacak takriri tekrar okutuyo
rum.
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(Eskişehir Hasan Polatkan 'in önergesi tekrar
okundu).
BAŞKAN — Tekrar ediyorum, önergeyi ka
bul edenler beyaz, reddedenler kırmızı verecek
lerdir.
Tasarının diğer maddelerinin görüşülmesine
devam ediyoruz.
MADDE 5. — 21 . VI .1944 tarihli ve 4598
sayılı ve 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı
kanunun 6 ncı maddelerinde yazılı çocuk zamları
10 liraya çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
ını? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 6 . - 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644
sayılı kanunun 5 nei maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
150 lira ve daha aşağı ücretle çalıştırılan dok
torlar çeşitli hizmetli hükmündedir. 3656: sayılı
kamunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 nei
maddesi hükmü bunlar hakkında da uygulanır.
Sıtma mücadelesi Sıhhat memurlarının un
vanı Sıtma Sağlık Koruyucusu olarak değiştiril
miştir. Bunlar çeşitli hizmetli hükmünde olup
4İ92 sayılı kanun hükümlerinden faydalanırlar.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yar
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir:
MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe, gir
mesi tarihinden itibaren;
1. — 28 . I . 1942 tarihli ve 4178 sayılı kanu
nun birinci maddesinin 1, 4 ve 7 nei fıkraları
ile 2, 3, 5, 7, ve 10 neu maddeleri,
'2. — 21 '.. VI .1944 tarihli ve 4599 sayılı ka
nunun birinci maddesinin A, C, Ç, D, E, J, K,
L, M, N, P, ve R fıkraları hükümleri kaldırıl
mıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
im? Maddeyi oyunuza Konuyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • •:
Efendim-, açık oya arzedilen Önergeye oy ver
meyen var mı?
Oy toplama işi bitmiştir.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki önergenin dikkate alınıp alınmadığı hak-
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kındaki oyların neticesini arzediyorum :
önergeye (302) oy verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Beyaz; yani önergeyi kabul eden 38,
kırmızı yani reddeden 257, çekinser de (7) oydur.
Binaenaleyh, önerge 257 oyla dikkate alınma
mıştı ı\
Şimdi diğer önergeleri okuyoruz:
(Afyon Milletvekili Şahin Lâçin'in önergesi
tekrar okundu).
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİE BİRSEL
(İzmir) — Arkadaşlar; bu takrir reddolunan
takrirle ayın mahiyettedir.
Sayın Fuad ITulûsi arkadaşımız, bunun Ko
misyona havalesi .şeklinde ve benim de buna iş
tirak ettiğim tarzında söz söylediler. Böyle bir
şey yoktur. Komisyona havale edilmesi, bütün
Devlet memurlarının ve ordunun beklediği ay
lık zam işinin geriye kalması demektir. Bıma
elbette razı olmazsınız, kanaatin da yun, arkadaş
lar.
BAŞKAN —• Maddenin Komisyona havalesi
önergesini dikkate alanlar işaret buyursun... Almıyanlar ... önerge reddeilmiştir.
(Zonguldak Milletvekili Emin Erişirgü'in
takriri tekrar okundu).
BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alınmıyacağmı oyunuza sunacağım, önergeyi dikkata alanlar ... Almıyanlar ... Önerge reddedil
miştir.
. 4 ncü maddeyi aynen oyunuza sunuyorum
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Dördüncü mad
de aynen kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun 31 . XII . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 0. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun Tümünü açık oya sunuyorum.
7. — Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki
3779 sayılı kanuna ek 4807 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun taasrısı ve Millî
Savunma
ve Bütçe Komisyonları
raporları
(1/53) [1]
[1] 45 sayılı hasmayazı tutanağın

sonundadtr,
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BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler.... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş*tir.
Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 ve
4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması
hakkında kanun
MADDE 1. — 18 . I . 1940 tarihli ve 377S
sayılı kanunun 4807 sayılı kanunla değiştirilen
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, De
niz ve Hava kısimları ile Jandarma ve Gümrük
Koruma teşekküllerinde çalışan bütün gedikli erbaşların- aylık asılları ile tutarları aşağıda
gösterilmiştir:
Rütbe

Aylık aslı

15
Gedikli çavuş
20
Gedikli üstçavuş
Gedikli başçavuş
25
30
Başgedikli
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Tutarı
150
175
200
225
eden

MADDE 2. — 18 . I . 1940 tarihli v e 3779
sayılı kanunun 4807 sayılı kanunla değiştirileni
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Hizmetlerini uzatan başgediklilerin bu rüt
bede bir yükselme süresi kaldıktan sonra ala
cakları aylıklar aşağıda gösterilmiştir:
Temdit
Aylık aslı Tutarı
1 nci
35
250
2 nci
40
300
3 ncü
50
350
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — 21 . X n . 1945 tarihli ve 4807
sayılı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:
21 . X I I . 1945 tarihli ve 4.805 sayılı, kana
mın 4 ncü maddesi hükmü gedikli subay ve
gedikli erbaşlar hakkında da uygulanır. Ka
nunların gedikli subay ve erbaşların aylık,
emeklilik, yolluk veya başka özlük ödenekle
rine ilişkin hükümlerin uygulanmasında:
1. — Emeklilik hesaplariyle çeşitli kanun
ların aylık asıllarına ilişkin hükümlerince 1 ve
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2 nci maddelerdeki cetvellerin aylık asılları,
2. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı
kanunun 4 ncü maddesi gereğince kesilecek % 5
emekli kesenekleri için 1 ve 2 nci maddelerdeki
cetvellerin aylık tutarları,
3. — Yolluk hesaplarında bir üst derece ay
lık asılları,
4. — Çeşitli kanunların emsali hâsılına iliş
kin hükümleriyle 3779 sayılı kanunun 11 nci
maddesi uyarınca yaş haddine uğrıyanlara ve
rilecek ikramiye ve 30 . I . 1946 tarihli ve 4843
sayılı kanun gereğince ödenecek istihkaklar için
4807 sayılı kanundan evelki aylık tutarları, esas
olarak alınır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4807
sayılı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:
Kendi sınıflarında üst rütbe bulunmıyan ve
asıl maaşları 30 lira olan hava ve deniz gedikli
subaylarına 225 lira aylık tutarı ve bunlardan
30 lira aylığı 4 yıl almış bulunanlara ehliyetleri
sicil ile sabit görüldüğü takdirde kendi kadro
ları içinde tutarı 250 lira olan 35 lira aylık
verilir. Bu suretle ödenen aylık tutarlarına ay
rıca tazminat olarak 30 lira zam yapılır.
Bunlar 4598 sayılı kanunun 6, 7 ve 8 nci
maddeleri hükümlerinden faydalanırlar.

8. — Subay ve Askerî Memurların aylıkları
hakkındaki 3661 sayılı kanuna ek 4806 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Bütçe
Komisyonları
raporları (1/55) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesleri).
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Subay ve Askerî Memurların aylıkları hakkın
daki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanun
MADDE 1. — 5 . VII . 1939 tarihli ve 3661
sayılı kanunun 4806 sayılı kanunla değiştirilen
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Hari
ta subay ve askerî memurlariyle (Askerî okul
lardaki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil me
murlar hariç) jandarma, gümrük subaylarının
dereceleri ve her dereceye ait aylık asıllariyle
tutarları ve bu derecelere dâhil subay ve askerî
memurlar aşağıda gösterilmiştir:
D.

MADDE 5. — 3 . X I I . 1941 tarihli ve 4140
sayılı kanun kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanun 31 . XII . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
hükümlerini Ba-

BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul edilmiştir.

Rütbe

1 Orgeneral ve oramiral
1 Korgeneral, koramiral ve mu
adili askerî memurlar
Tümgeneral, tümamiral ve mu
adili askerî memurlar
Tuğgeneral, tuğamiral ve mu
adili askerî memurlar
Albay ve birinci sınıf askerî
memurlar
Yarbay ve ikinci sınıf askerî
memurlar
Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî
memurlar
önyüzbaşı ve dördüncü sınıf
askerî memurlar
Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be
şinci sınıf askerî memurlar
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî
memurlar

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun
kanlar Kurulu yürütür.
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Aylık Tutarı
150 1000
150 1000
125

875

100

750

90

625

80

550

70

475

60

400

50

350

40

300

Etmiyenler...

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.

[1] 46 sayılı basmayazı yazı tutanağın
dadır.
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Rütbe

Üsteğmen ve altıncı sınıf as
kerî memurlar
11 Teğmen ve yedinci sınıf askerî
memurlar
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar
13 Askerî memur muavini

ıo

Aylık Tutarı

35

250

30

225

25
20

200
175

BAŞKAN — Madde
hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyneler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Kanunların subay ve askerî
memurların aylık, emeklilik, yolluk ve başka
özlük ödeneklerine ilişkin hükümlerinin uygu
lanmasında :
1. — Emeklilik hesaplariyle çeşitli kanunla
rın aylık asıllarına ilişkin hükümlerinde 1 nci
maddedeki cetvelin aylık asılları.
2. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı
kanunun dördüncü maddesi gereğince kesile
cek % 5 emekli kesenekleri için 1 nci madde
deki cetvelin aylık tutarları,
3. — Yolluk hesaplarında bir üst derece ay
lık asılları,
4. — Çeşitli kanunların emsal hasılına iliş
kin hükümleriyle
23 . X I I . 1942 tarihli ve
4335 sayılı kanun gereğince ödenecek ihtisas
ücretleri için 4806 sayılı kanundan evvelki ay
lık tutarları,
esas olarak alınır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı1? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 912
sayılı kanunun 2 ve 9 ncu maddeleriyle 3661 sa
yılı kanunun ikinci maddesi hükümleri kaldı
rılmıştır.
MEBRURE AKSOLEY (Ankara) — Sayın
arkadaşlarım, Yüksek Kamutayın incelediği Su
bay ve Askerî Memurların aylıkları hakkındaki
kanun tasarısının üçüncü maddesi, 3661 sayılı
kanunun ikinci madesinin kaldırılacağını âmir
di*. Kaldırılmak istenilen madde aynen şudur:
« Terfi şartlarını haiz oldukları halde kadroda
münhal bulunmaması sebebiyle bir derecede rüt
besine mahsus asgari müddetin iki mislini ge
çirmesine rağmen terfi edemiyenler her derecede
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bir defaya mahsus olmak üzere üst derece maaş!
verilir » denilmektedir.
3661 sayılı kanun 1939 dan itibaren tatbik
sahasına girmiş ve fakat küçük rütbeliler için
kadro münhalleri bahis konusu olmadığından
ancak asgari müddetin iki misli olan 6 seneyi
doldurupta sicilleri müspet olduğu halde sırf kad
ro darlığı dolayısiyle terfi edemeyen albaylar
ilk defa bu kanundan faydalanmışlardır. Bu
kanundan faydalanacak olan şahıslar sicil amir
lerince terfie müstahak olduklarına dair müspet
sicil alanlardır. Bu müspet sicil alanlar amir
lerince terfi ettirilmek istendiği halde kadrola
rında münhal yer bulunmadığından terfilerine
maddeten imkân bulunmaması sebebiyle ancak
3661 sayılı kanunun ikinci maddesinden fayda
lanarak bir defaya mahsus olmak üzere bir de
rece üst maaşı verdirilmek suretiyle mağduri
yetleri kısmen telâfi olunmuştur.
Millî Savunma Komisyonu bu kanun tasarı
sını incelerken 3661 sayılı kanunun ilgasını, Hü
kümetin subay ve askerî memurların aylıkları
na zam yapılması hakkındaki isabetli teklifi ile
kaabili telif görmiyerek ve bu hususta Millî Sa
vunma Bakanı tarafından da kabul olunarak,
yani bu maddenin kaldırılmasında Hükümet na
mına sarfınazar edildiğini Millî Savunma Ba
kanı da beyan ederek 3661 sayılı kanunun ikinci
maddesinin kalırılmasma karar verilmiş iken;
Bütçe Komisyonu ekseriyeti kaldırılmasına;
ekalliyeti de Millî Savunma Komisyonu rapo
runa iltihak etmek suretiyle 3661 sayılı kanu
nun ikinci maddesinin kaldırılması fikrinde bu
lunmuştur.
Sayın arkadaşlarım, sivil Devlet memurları
na tatbik olunan 4598 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi; ehliyetleri sabit olupta kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyenlere aynı derecede iki
üst derece maaşı sağlıyor. Görülüyor ki, 3661 sa
yıl] kanunun ikinci maddesi ile ordu mensupla
rına tanınan haktan fazla sivil memurlara bir
hak tanınmış oluyor.
Ordu mensupları asgari terfi müddetinin iki
mislini beklemeğe mecbururlar ki, bir defa üst
derece maaşı hakedebilsinler.
Sivil Devlet memurları ise, asgari müddetini
bitirince, bir derece üst maaşı alırlar. Ve ikinci
defa olarak bir defa daha terfi etmeden bir de
rece daha ki, ceman aynı kadroda iki derece
üst maaşı alabilirler. (Yani asker altı senede bir
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derece; sivil altı senede iki derece) ismi geçen
kanunlarla terfi ettirilmektedir.
Arkadaşlarım; 4598 sayılı kanunun dördün
cü .maddesi yürürlükte iken; 3661 sayılı kanu
nun ikinci madesinin kaldırılması, yani Devlet
memurlarına tatbik olunan kanunla tanınmış
hakların; ordu mensuplarına verilmemesi Dev
let memurlarının eşitlik prensipine aykırıdır.
Terfie liyakati musaddak olan bir ordu men
subunun ya§ haddine kavuşuncıya kadar; yıllar
ca maddi bir refah verilmiyerek terfiden mah
rum edilmesi hak ve adalete uygun değildir.
Arkadaşlarım; Yüce Kamutay sevgili aziz
yurdumuzun savunma ve emniyetini sağlıyan
kahraman Ordumuz mensuplarının, kanunen ta
nınmış, müktesep bir hakkını ihlâl etmez.
Agıkladığımız mucip sebebe dayanarak görü
şülmekte olan kanun tasarısının üçüncü madde
sinden 3661 sayılı kanunun ikinci madde be
şinci .fıkranın çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
rum.
Bu maksatla Divan Başkanlığına bir önerge
stmuyorum.
Karar Yüksek Kamutayındır.
Yüksek vicdanınıza havale ediyorum. (Muvafık
«esleri, alkışlar, gülüşmeler).
BAŞKAN — Teadül Kanununun değiştiril
mesi hakkındaki tasarıya oy vermiyen var mı?
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
BAŞKAN — General Eyüp Durukan!
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ öl. EYÜP DUKUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar; mevcut barem kanunlarına nazaran hiç bir
tadilât yapılmıyarak bugünkü hallerine göre
bir zam yapılacağını gerek Bütçe Komisyonu Söz
cüsü olan Münir Birsel arkadaşımız, gerekse Ma
liye Bakanı arkadaşımız sarahaten zikretmişlerse de Subay ve askerî memurlara yapılan zam ka
nununda bir taraftan zam yapılırken, diğer ta
raftan da bir subay ve askerî memurlara mağdu
riyeti verecek şekilde kanunun bir maddesinin
tadili istenmektedir. Bu, yapılan zamla kabili
telif olmadığı gibi, bunun bir defa da ordu cep
hesinden mazarratı mevcuttur. Orduda dereceler
tamamiyle mahrut şeklindedir. Yardımcı sınıf
ların terfi kademeleri dardır. Hassaten harita,
sanayii Harbiye, muhabere, istihkâm, şimendifer
kıtalarının kadroları dar bulunmaktadır. Bun
lar terfi ederlerken nihayet bir noktaya gürler,
dayanırlar kalırlar. Bu terfiler dayanıp kalma-
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sın ve bunları mağdur etraiyelim, zira bunlar
^adre uğrarsa, ordudan çekilir ve ordunun sınıf
larında bir rahne ağarlar mülâhazasiyle konul
muş bir maddedir. Şöyle arzedeyim: Harita
Umum Müdürlüğünü alınız, Harita Umum Mü
dürü bir Tüm Generaldir. Onun kadrosuna göre
maiyetinde bir general ve albaylar vardır.
Bunların terfi edebilmesi için, oradaki Tuğ
Generalin Tümgeneral olması için, behemehal
oradaki Tüm Generalin ayrılması lâzımdır. Ay
rılmadıkça terfi edemez. Ve mağdur olur. Hal
buki bir Harita subayı çok güç yetişir ve bu mes
leğe ordunun çok ihtiyacı vardır.
Kanunda şöyle bir madde vardır: terfi müd
deti gelmiş ve iki defa geçmiş terfi edebilmek için
lüzumlu olan sicili almış Siciline göre terfie hak
kazanmıştır. Fakat Ona rağmen kadroda yer yok
tur. Bunun mağdur olmaması için terfi müddeti
gelmiş ve iki sicil almış subaylara kanun bir dere
ce mafevk maaşı vermektedir. Şimdi biz bunu zam
yaparken kaldırıyoruz. Bir taraftan da yine bu
maksatla sivil memurlar için 4598 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinde buna benzer ve hattâ bun
dan daha memurların lehinde bir madde mevcuttur.
Orada deniliyor ki terfi mütteti gelince kadro veya
herhangibir münasebetle terfi edemeyen memur
lar bir derece mafevk maaşı alır. O ipka ediliyor,
o ipka edilirken bunlara ait maddenin kaldırıl
ması, herhalde tasvibedilir bir şey değildir. Ben
de aynı şeyi teklif edeceğim. Bu mesele Millî
Savunma Komisyonunda da uzun uzadıya müza
kere edilmiştir. Millî Savunma Bakanı Komis
yonda Hükümet namına ben bundan vaz geçiyorum
demişti. Böyle olduğu halde Bütçe Komisyonunda
ikiye ayrılmışlardır. Bir kısmı bu maddenin kalrılıması lehindedir, diğer kısmı da kaldırılmayıp
eski şeklinde kalmasını istemişlerdir. Çünkü ya
pılan muamele mevcut kanunların tadilâtına gö
re değil maaş kanunlarına göre yapılacaktır. Bir
taraftan zam yaparken diğer taraftan da bir
haksızlık yapmağa gitmek doğru olmaz. Bu ci
het Millî Savunma Komisyonunda görüşülmüş
tür. Ben de o komisyonun sözcüsü olmak iti
bariyle şunu arzediyorum ki, Millî Savunma Ko
misyonunun ikinci madesinin Bütçe Komisyonu
nun Üçüncü maddesi yerine aynen konması ye
rinde olur. Bunu arz ve teklif ediyorum.
Bu hususta hazırlanmış bir önergem vardır,
yüksek tasviplerine arz ederim.
BAŞKAN — Dr. Azir Uras!
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Dr. AZİZ UBAS (Mardin;) ~ Aükadasiarımm vsöylediklçriae iştirak ediyorum.
BAŞKAN — Swan Tekdfrihı!
SÎNAN TEKELÎO&IiU (Seyhan) — Aynı
fikirdeyim.
BAŞKAN — Münir Birsel!
Gedikli Erbaşlar hakkındaki kanuna oy ver
meyen var mı?. Oy vermeyenler lütfen oylarını
kullansınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir.
MÜNİR BlRSEL (İzmir) — Arkadaşlarım,
huzurunuza SÖZJBÜ olarak gelmiyorum. Fikirle
rimi arzedeceğim. Söylenen şeyleri tekrar etmiyeeeğim. 3661 sayılı kanunla konulan ve sonra
dan Devlet memurları için 4805 sayılı kanun
üzerinde iki üst derece verilen ve bir derecede
bir terfi müddeti beklemekle temin edilen hak
kın askerî subay ve askerî memurlar için kaldı
rılmasının haksız olduğu hakkındaki benden ev
vel söz söyliyen arkadaşlarımın fikirlerine işti
rak ederim. (Doğru, çok güzel sesleri).
Yalnız bir nokta var: Denain de arzettiğim
gibi, bu kanun tasarısı, ancak aylıklarda yapıla
cak zamlara .mütedairdir. Bu .münasebetle ba.remin bir maddesinin bu şekilde ihlâli doğru de
ğildir. Millî Savunmanın noktai nazarı hem ka
nun yasama tekniğine, hem de hak ve adalete
uygundur, onun kabul edilmesini ben de rica
erliyorum. (Alkışlar).
BÜTÇE KOMÎSYO&U BAŞKANI MAH
MUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Saym arkadaşlarım; bu tasarının 3 neü maddesi bi
zim Bütçe Komisyonunu ikiye ayırdı ve asıl
garip okn tarafı bu 'kanunu müdafaa edecek
olan söacü de, muhalif toîan ekalliyet tarafında
bulunduğu için o tarafın noktai nazarını müda
faa etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece ekse
riyet taraf m fikirlerini açıklıyacak bir sözcüsü
kalmamış oluyor.
Şimdi ben huzurunuzda bu ekseriyetin neden
bu kanunun 3 neü maddesiyle Hükümetçe kal
dırılması teklif edilen 3661 sayılı kanunun ikin
ci maddesinin kaldırılmasına taraftar oldukları
nı izaha çalışacağım. Kaldırılması teklif edilen
3661 sayılı kanun hükmü doğrudan doğruya su
bayları ilgilendiren ve onlarm teriilerine taallûk
etmektedir. Bu hüküm terfi hakları olduğu hal
de iki terfi müddeti sonunda terfi edemiyenlasse, bir üst rütbe masgı ıSİma, hakkı veriliyor.
Bu maddenin -kaldırılmasına ^ait feir hükmün su-

baylar maa^arma zammı ihtiva eden .kananda
yer verilmiş olmamnm sebebini ekseriyeti teşkil
eden arkadaşlar sordular. Verilen cevab jşudur:
Bu 3661 sayılı kanunun ikinci maddesi subay
lar arasında bir rahatsızlık yapıyor. Çünkü su
baylıkta terfi liyakate ve iyi sicil, almağa bağlı
dır ve rütbeye göre olur. Millî Savunma subay
kadroları muhtelif arkadaşların belirttikleri gi
bi -değildir. Bir kanunla tâyin ve tahdit edilmiş
değildir. Bu itibarla bu ikinci maddenin lüzum
suzluğu karşısında kaldırılması ihtiyacı o kadar
şiddetle duyulmuştur ki müstakil bir tasarı hazır
lamış ve Askerî Şûradan, da geçirmişlerdir. Hü
kümet de bunu tetkik ve tesbit etmiş ancak elde
subay aylıklarını arttıran elde bir kanun tasa
rısı varken bu işi ayrı bir kanun ile sevkedecek
yerde bu fıkrayı da bu tasarıya ilave etmiştir.
Ekseriyetin buna temayülü arzettiğkn bu sebep
lerden dolayıdır. Ayrı bir sözcüleri olmadığa
için görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuza
çıkmış oluyorum. Bu hususta karar ve takdir
yüksek heyetinizindir.
BAŞKAN — Ol. Refet Alpman! (Reye, reye
sesleri).
önergeleri arzediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bütçe Komisyonu tasarısının üçüncü maddesi
yerine Mîllî Savunma Komisyonu tasarısının
ikinci maddesinin oya konulmasını arz ve teklif
eylerim.
Salim Altuğ
Erzurum
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ve izah eylediğim sebepler dolayısiyle Bütçe Komisyonununun üçüajcü mad4eşi
yerine Millî Savunma Bakanlığının ikinci madde
sinin aynen kabulünü arz ve teklif ederim.
Hatay Milletvekili
Gl. Eyüp Durukan
^BAŞKAN — Değiştirgeleri oya arzedeceğim.
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Alınmıştır efen
dim.
t-

Şimdi üçüncü madde olarak Millî Savunma
Komisyonunun ikinci maddesini okutuyorum.
MADDE 3. — .7 . VI . 19E6 tarihli m m
sayılı kanunun 2 ve 9 ncu maddeleri kaldı
rılmıştır.
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BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun 31 . XII . 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
9. —• Sürekli görevle yabancı memleketlerde
bulunan memurların aylıkları hakkında
kanun
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/86) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
Birinci maddeyi arzediyorum.
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan
memurların aylıkları hakkında kanun
MADDE 1. — Yabancı memleketlerde sürekli
görevle bulunan:
A) Dışişleri Baakıılığı meslek memurları
nın,
B) Bakanlıklar ve (I en el Müdürlükler Mü
şavir ve Ataşeleri ve Öğrenci Müfettişleriyle
bunların yardımcı ve memurlarının,
Aylıkları, derecelerine ait aylık aslının mem
leket içindeki tutarlarının 4 - 4 , 2 5 - 4 , 5 - 4 , 7 5 - 5 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6 - 6.25 - 6,50 - 6,75 - 7 misilleri
üzerinden ödenir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
SAÎT AZMİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, bir mütalâa dermeyam
için değil, anlamak için bir sual soracaktım.
Yerimden sözümü işttiremiyeceğim için buraya
kadar geldim.
Memur maaşlarına zamanın icabettirdiği şart
lara uygun olarak ve imkân nispetinde zamlar
kabul ettik. Onlar için kabul ettiğimiz bir esas
ve bir sistem vardır. O sistemden Hariciye me
murlarımız ayrılıyor. Dâhildeki memurların
1] 48 sayılı hasmayazı tutanağın

sonundadtr.
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aylıklarının tutarının 4 mislinden 7 misline ka
dar zam yapılması esasını bu kanun koyuyor.
Ve bunda da Maliye ve Dışişleri Bakalıklarına
bazı salâhiyetler tanıyoruz. Eğer yanlış anlamadımsa 1.50 liranın tutarı olan 1000 lira, tevkifatsızdır, 7 misline kadar çıkarılarak 7 bin
lira verilmesi gibi bir mâna anladım. Belki
yanlış anlamışımdır. Lütfen bunu izah ederler
se memnun olurum.
DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) - Arkadaşlar teklif edilen lâyihada ya
bancı memleketlerde sürekli görevlerle muvaz
zaf hariciye memurlarının ve diğer
devaire
mensup memurların bugünkü maaşlarının itası
buradaki hükümden büsbütün ayrı bir şeydir.
Dışişleri nıemurlarnın maaşları halen iki t ı 
sımdan mürekkeptir. Birisi doğrudan doğruya
tâyin edildikleri barem derecesine göre istih
kak olarak aldıkları maaşları, diğeri de, dışardaki görevleri dolayısiyle, temsil tahsisatı namiyle verilendir. Onların gerek birinci ve ge
rekse ikinci kısmı bugünkü ahkâma istinaden
dâhildeki muadilinin 10,3 ile darbından hâsıl
olan yekûn kendilerine verilmektedir. Temsil
kısmı da aynı emsal ile darbedilerek muamele
görür ve temsil tahsisatı, esas olarak, A, B kı
sımlarına ayrılmıştır. Her biri için mahallinin
ekonomik şartlarına göre muhtelif dereceler
kabul edilmiştir. Bu derecelerde yine bununla
darbedilerek hesabın tediyesi lâzımgelir ve buna
mümasil birçok daha meri olan ahkâmı kanuniyemiz vardır, Maliye Bakanlığı ile bu deva
lüasyon kararından sonra esas meseleyi de ye
niden tetkik edip bu muğlak maaş ahkâmını
orta yerden kaldırıp, bunların yerine daha ba
sit ve daha ihtiyaca uygun, yeni bir maaş
kanunu üzerinde mutabık kaldık. Huzurunuza
takdim ettiğimiz lâyiha budur. İki unsur ye
rine, tek unsur; yeni esaslara göre, dâhilde
alman maaşlar tutarının, mahallerinin temsil
icapları da nazarı itibara alınarak, ahval ve
iktisadi şartlara göre de değişebilmesi için dört
le, rubularının yedi ile çarpılması gibi hu
suslar da nazarı itibara alınacak ve aynı
zamanda umumi muhasebe bakımından da
ha iyi şekilde ve hariçte daha iyi tatbika
müsait olacak yeni bir sistem
koyduğu
muz kanaatindeyiz. Binaenaleyh, arkadaşımızın
zannettiği gibi maaşın merkezde tutarı 1000,
yedi misli 7000 gibi birşey mevzuubahis değil-
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dir. Hattâ bunun aksine olarak Heyeti Celilenize arzedeyim ki, bu zam dolayısiyle dâhilde
bütün Devlet memurları için yaptığımız bu zam
dolayısiyle hariçteki memurlara bugünkünü
kâfi gördüğümüz için yeni esaslarla ecnebi dö
vizleri kendilerine ödemek için, aynı miktar
vaziyeti muhafaza etmesi için, bunları yeni
baremin kıymetine göre dâhildeki tutarları
esasen yüksek bir rakam ifade edeceği için, taş
ra teşkilâtına hiçbir zam yapmamak esası
üzerinde mutabık kaldık. Binaenaleyh şekil ve
sistem değişikliğinden başka hiçbir şey yok
tur. Bu taşra teşkilâtımız memurlariyle, ya
bancı memleketlerde sürekli görev sahibi olan
gerek Dışişleri Bakanlığına bağlı memurlar ve
gerekse diğer Bakanlıklara bağlı memurlarda
fiilî olarak hiçbir değişiklik husule gelme
miştir. Hattâ dâhili memurlarımıza yaptığımız
zamdan istifade edemiyecek vaziyettedirler.
Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Mardin) —
Bir sual rica edeeeğim. Ataşemilterler de buna
dâhil mi?.
DIŞÎŞLERÎ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Aynıdır. Yabancı memleketlerde sü
rekli görev alan Dışişleri Bakanlığı memurla
riyle, diğer Bakanlıkların hariçteki memurları
aynıdır. Birisi (A) cetvelinde, diğeri (B) cetvelindedir.
BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalâa
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Birinci maddeye göre uygula
nacak ödeme misilleri, memurların bulunduk
ları memleketlerin ekonomik ve para durumla
rına ve geçim şartlarına ve aylık derecelerine
göre ve her misil için bir uygulama yeri göste
rilmek suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıkla
rınca birlikte belirtilir ve lüzum görüldüğü tak
dirde aynı suretle değiştirilebilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Birinci madde gereğince* ay
lıkların ödenmesinde, memurun fiilen yabancı
memleketteki görevi başında bulunması şarttır.
Ancak :
1. Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında
ki 1154 sayılı kanunun 14 ve 15 nci;
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Memurlar hakkındaki 788 sayılı kanunun 78,
79 ncu;
Askerî izin hakkındaki 2161 sayılı kanunisi
1 ve 2 nci maddeleri;
Hükümlerine göre izinli olanların;
2. 1154 sayılı kanunun 18 nci;
788 sayılı kanunun 84 ncü;
2161 sayılı kanunun 4 ncü maddesi;
Hükümlerine göre izinli olanlardan yabancı
memleketlerde bulunanların, aylıkları da birin
ci madde hükümleri gereğince ödenir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Birinci maddeye göre aylık
alabilecek memurlardan, sürekli görev ile ya
bancı memleketlere gönderilenlere, memuriyet
mahallerine varışlarını takip eden ay başından
itibaren ve yabancı memleketlerde iken merke
ze çağrılan veya yurt içinde bir göreve ata
nanlara yeni görevlerinin bildirimlerini kovalıyan aybaşma kadar olan aylıkları, birinci mad
deye göre ödenir.
Ancak sürekli bir görevle yabancı memleket
te bulunupta yurt içinde bir göreve atananlarla
merkeze çağrılanlardan haleflerinin gelişine ka
dar bekleme eniri almaları dolayısiyle görevle
rinde kalanlara haleflerinin geldiği aym sonuna
kadar birinci maddeye göre aylık verilir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul'edilmiştir.
MADDE 5. — Birinci maddede yazılı me
murlardan sürekli bir görevle yabancı memle
kette bulunmakta iken geçici bir görevle yurda
çağrılanlara, merkeze geldikleri tarihi kovala
yan ay sonuna kadar ve dönüşlerinde asli görev
lerine başladıkları tarihi kovalayan aybaşın
dan itibaren olan aylıkları birinci maddedeki
şekilde ödenir. Bunların bu iki tarih arasında
istihkakları yurt içindeki benzeri memurlar gibi
verilir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı?
DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Bu tasarının 5 nci maddesini uzunuzadıya tetkik ettik ve nihayet değişikliğe muhtaç
olduğu kanaatine vardık. Bo. hususta Maliye
Bakanı arkadaşımla ve Bütçe Umum Müdürü
ile de temas ettik ve 5 nci maddeye yeni biı fık
ra ilâvesi zarureti hâsıl olumdu* Bu madde di-
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yor ki, yabancı memleketlerde süreli nir va/âfe
ile çalışan memurlar, elçüer ve sefirler, mer
keze muvakkat bir iş için
çağıracak olursa,
maaşları şu şekilde verilir d'-niy v. BııiıU'.ı ya
nında Dışişleri Bakanlığının hayatında müteamel bir vaziyet vardır ki, burada açık kalmış
tır: Biz icabı hale göre şu veya bu hâdise üzerinde sureti unıumiyede sefirlerimizi merkeze
çağırıp, elçilerimizi çağırıp kendilerine şifahi
malûmat veririz veya kendilerinin memuriyet
lerine taallûk eden bir mesele hakkında istişare
lüzumunu duyarız. Yani merkeze gelmeleri
için emir veririz. Böyle bir vaziyette ne olacak
tır elçinin vaziyeti? Beşinci maddenin mutlak
hükmüne uyacak olursak Hükümetin emri üze
rine merkeze gelmelerinden dolayı geliş ve gi
dişlerinde geçecek müddet, vazifesini ifa edip
döneceği kadar dâhilde geçirdiği
müddetler
için dahilî maaş alacak, hariçteki maaş şeklinden
mahrum olacaktır. Arkadaşlar, bu vaziyete göre
kendi sunutaksiri yokken sırf Hükümetin em
rini yerine getirmek için çoluk çocuğu ile ge
lirken ve giderken esaslı surette zararlara mâ
ruz kalması ihtimali vardır. Bu hali önlemek böyle
bir şeyi tecviz etmek olur ki, bunu önlemek için,
mutlak olarak açık bırakmamak maksadiyle,
sırf bu geçici görev için, memlekete çağırılan
ları mağduriyete uğratmamak üzere yalnız bir
ayla mukayyet olmak şartiyle memlekete geldi
ği tarihten çıkıncıya kadar geçecek süresiz gö
rev müddetinin yalnız bir aylığı için kendine,
ki o zamana kadar mahallî memuriyetine dön
mek imkânını bulacaktır ve aynı maaşla vazife
sine devam edecektir. Bu hakkın tanınmasını
rica ediyorum ve bu sebeple beşinci maddeye
takdim ettiğim şu fıkranın ilâvesini teklif edi
yorum, kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Bakanın teklifini okutuyorum.
Beşinci maddenin sonuna eklenecek fıkra;
«Ancak, bu suretle çağrılan elçilerin mem
lekete girdikleri tarihten çıkıncıya kadar olan
geçici görev süresinin bir ayı için, aylıkları bi
rinci maddeye göre ödenmekte devam olunur.*
BAŞKAN — Komisyon ne buyuruyorlar?
B. Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BlBSEL (izmir)
— Komisyon iştirak ediyor efendim.
BAŞKAN — Komisyon da iştirak ediyor,
maddeyi bu fıkra ile beraber tekrar okutuyo
rum:
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MADDE 5. — Birinci maddede yazılı me
murlardan sürekli bir görevle yabancı memle
kette bulunmakta iken geçici bir görevle yurda
çağrılanlara, merkeze geldikleri tarihi kovalıyan ay sonuna kadar ve dönüşlerinde asli gö
revlerine başladıkları tarihi kovalıyan ay ba
şından itibaren olan aylıkları birinci maddedeki
şekilde ödenir. Bunların bu iki tarih arasında
istihkakları yurt içindeki benzeri memurlar gibi
verilir.
Aneak, bu suretle çağrılan elçilerin memle
kete girdikleri tarihten çıkıncıya kadar olan ge
çici görev süresinin bir ayı için, aylıkları birinci
maddeye göre ödenmekte devam olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa varmıf Maddeyi oya arzediyorum; bu fıkra ile ka
bul edenler lütfen işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Birinci maddede yazılı me
murlar, haklarında uygulanmakta olan ödeme
misillerinden farklı ödeme misli uygulanan bir
başka memlekete naklolundukları takdirde yeni
görevlerine başladıkları tarihi kovalıyan ay ba
şından itibaren aylıkları yeni misiller üzerinden
hesaplanır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim? Mad
deyi oya arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. —• Sürekli veya geçici bir görev
ile yurda çağırılan veya başka bir mahalle gön
derilen Elçilere yabancı memleketlerdeki me
murlardan Maslahatgüzar olarak vekillik ettiri
lenlere altı ayı geçmemek üzere ayda (300) lira
ya kadar vekillik aylığı verilir.
Ancak birinci fıkra hükmü dairesinde ya
bancı memleektlerde aynı zamanda bulundurula
cak vekil Maslahatgüzarların adedi, dördü ge
çemez.
Bu kanunun birinci maddesinde yazılı görev
lere yukarıdaki fıkra haricinde tâyin olunan
vekillere aynı maddeye göre ödenen aylıktan
başka vekâlet ücreti veya gündelik verilmez.
BAŞKAN — Mütalâa var mı Efendim? Mad
deyi oya arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursun.. Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MA DDK 8. — Tekel Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan
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4896 sa>ılı kanunun 8 nci maddesi gereğince | li ve 1906 sayılı kanundaki 9,3 emsali uyguİaıiyabancı memleketlere gönderilecek Tekel me I ması yerine bunların aylık asılları ve temsil
murlarına verilecek ücretler, derecelerine teka
ödenekleri :
bül eden Devlet memurlarına aynı mahalde birin
A) 1 - 3 (Üçüncü derece dâhil) ncü derece
ci madde gereğince verilecek miktarları ve en
aylıklı memurlar hakkında 22,5;
fazla (3 000) lirayı geçmemek üzeer, Gümrük ve
B) -i - 6 (altıncı derece dâhil; nci derece
Tekel Bakanlığınca tâyin olunur.
aylıklı memurlar hakkınuda 23;
C) 7 ve daha aşağı derece aylıklı memurlar
BAŞKAN —• Mütalâa var mı Efendim ? Mad
deyi oya arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
hakkında 23,5;
yursun ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Misline yükseltilerek ödenir.
Yabancı memleektlerde sürekli görevle bu
MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe gir
lunanlardan, Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli
mesinden itibaren,
cetvelde ücretleri belirli miktarlarda gösterilip
— 20 . VI . 1927 tarihli ve 1108 sayılı kanu
to istihkaklarını 1843 ev 1906 sayılı kanunlar
nun 12 nci maddesi;
daki esaslar dahilinde alanlar hakkında da yu25 . VI . 1927 tarihli ve 1154 sayılı kanu
kariki hükümler uygulanır.
nun 16. 17 ve 19 ncu madeleri;
Sekizinci maddede yazılı Tekel Genel Mü
— 19 . VII . 1931 tarihli ve 1843 sayılı ka
dürlüğü memurlarının, aynı devre içindeki is
nunun 4 ncü maddesi saklı olmak üzere diğer
tihkaklarım, ücret asıllarını en çok yukariki
hükümleri;
misilleri üzerinden ödetmeğe Gümrük ve Tekel
— 28 . X I I . 1931 tarihli ve 1906 sayılı ka
Bakam yetkilidir.
nun;
MAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi oya
— 14 . 1 .1938 tarihli ve 4312 sayılı kanunun
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun..
Ü ve 5 nci maddeleriyle ikinci maddeye bağlı
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
3 sayılı cetvel ve aynı maddeye bağlı 4666 sa
GEÇlCÎ MADDE 2. — Dışişleri Bakanlığı
yılı kanunla değişik 2 sayılı cetvel;
nın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sü
— 6 . 1 . 1943 tarihli ve 4352 sayılı kanun,
rekli görevle merkezde bulunan memurlarının
— 21 . VI . 1943 tarihli ve 4442 sayılı kanu
elleirne, bu kanunun yürürlüğe girmesinden
nun 2 nci madedsi;
sonra aylık ve başka ödenek olarak geçecek pa
— 16 . VII . 1943 tarihli ve 4475 sayılı ka
ra miktarı bu kanundan evvel aylık ve temsil
nunun 29 neu madesinin aylık ve temsil ödeneödeneği olarak ellerine geçen miktar tutarına
ğino dair hükümleri;
göre azalanlara, aradaki fark, bunların görev
•— 14•. V . 1945 tarihli ve 4737 sayılı kanu
lerinden ayrılmaları veya dış memleektlere sü
nun birinci maddesinin temsil ödeneğine dair
rekli bir görevle tâyin edilmeleri tarihine kadar
hükmü,
ayrıca
tazminat olarak ödenmeğe devam olu
— 29 . V . 1946 tarihli ve 4910 sayılı kanu
nuz.
nun 12 nci maddesinin aylık ve temsil ödeneği
MAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi oya
ne dair hükümleri;
arzediyorum.
Kabul edenler işaret buyursun..
—> Kanunlarda temsil ödeneğine dair bütün
Etmiyenler
...
Kabul edilmiştir.
hükümler kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı Efendim? Mad
MADDE 10. — Bu kanun 31 . XII . 1946
deyi oya arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
tarihinde, geçici madde hükümleri yayımı ta
yursun ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler işaret buyursun...
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Birinci maddede ya
Etmiyenler
... Kabul edilmiştir.
zılı memurların 9 . IX . 1946 - 31 . XII . 1946
tarihleri arasında tahakkuk edecek aylık ve
temsil ödenekleri ile bu tarihten evvel tahakkuk
edipto dış memleketlere tediyesi 9 . IX . 1946
tairhinden sonra yapılmış ve yapılacak aylık ve
tem,8İİ4Kİenekleri hakkmda428 . XII . 1941 tarih-

MAJDDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler işaret buyursun...
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
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W. — Emeldi, dul ve yetim aylıklarına zam
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/96) [1]

BAŞKAN— Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza, sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı?

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması
hakkında kanun

Bundan evvelki açık oya konulan kanuna oy
Vermiyen var mı?
Oy toplama m namesi bitmiştir.
S ALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Sayın arka
daşlar, geçen yıl bütçesi görüşülürken emekli
lerin, dul ve yetimlerin, maaşları konusuna te
mas etmiş, bunların içinde bulundukları ıstı
raplı durumu arzetmiş, gelecek yıl bütçesin
de bir çare ve yeni bir formül bulunmasını rica
etmiştim.
tik merhale olarak müzakere mevzuu olan
tasarıyı getirdiğinden dolayı Hükümete teşek
kür ederim.
Maliye bütçesinin müzakeresinde, birkaç
muhterem arkadaş buna dokunmuş, bilhassa
Sayın General Durukan, rakamlara dayanarak
muhtelif kanunlarla verilen tekaüt maaşları
arasındaki müsavatsızlığı çok vazıh şekilde izah
buyurmuşlardır. Ben bunları tekrarlayıp siz
leri yoracak değilim. Tasrihe lüzum görmeden
askerî, sivil her rütbe ve memuriyetten emek'•• liye sevkedilenler arasında^ aziz milletimizin ka
dirşinaslığı ile şefakati ile hiç te mütenasip oluiıyacak derecede az maaş alanlar vardır. Ba
husus altın para devrinde tekaüt edilenlerin çok
mağdur olduklarını tekrar belirtmek isterim.
Bu yurt ve bu millet uğrunda yapilan hiz• metleri zaman mefhumu ile ölçmek ve kıymet
lendirmek doğru bir iş değildir.
Bütçede 50 milyona baliğ olan tekaüt tah
sisatını küçümsemiyorum. Bilâkis yeni, yeni
isteklerimiz karşısında bu yekûnun daha kaba
racağını biliyorum. Maliye Bakanımız Maliye
bütçesinin müzakeresinde Hükümetin oldukça
çetin olan bu işi ele alacağını müjdelediler. Is
tırap ve realiteye cevap olaeak mahiyette ve
, aradaki farkları kaldıracak aynı zamanda ne
vkit tekaüt edilmiş olursa olsun emsaline göre
müsavi surette maaş alma imkânlarını bahşede
cek bir kanun tasarısının biranevvel Meclise
getirilmesini ben de hatırlatmayı, Hükümetten
rica etmeyi, bir vazife bilirim.
[1] '49 sayılı basmayazı tutanağın

MADDE 1. — Çeşitli kanunlar hükümlerine
göre bağlanmış ve bağlanacak emekli, dul ve
yetim aylıklarına onbeşer lira eklendikten son
ra tutarları aylık aslı sayılarak bunlardan
terfih zamlariyle birlikte:
I - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâ
hil) % 45,
Tl - 300 liradan yukarı 175 liraya kadar
olanlara (175-lira dâhil) % 40,
III - 175 liradan yukarı olanlara % 25 zam
yapılmıştır.
Şu kadar ki, bir kişiden dul ve yetim aylığı
alanların sayısı birden fazla olursa bunların
herbirinin aylıkları için 15 liralık zam, 7,5 li
ra üzerinden hesaplanır.
Vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklara
da yukarıdaki esaslar dairesinde zamlar uygu
lanır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Hizmet sürelerine göre emek
li, dul ve yetim aylıkları yerine verilen taz
minatta.esâs olan aylık tutarlarına aşağıda yazı
lı nispetlerde zam yapılarak, tazminatlar ona
göre hesaplanır:
I - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâ
hil) %-5G,
II - 100 liradan yukarı 170 liraya kadar
olanlara (170 lira dâhil) % 40,
III - 170 liradan yukarı olanlara % 30.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

sonundadır.

-
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MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapılacak
zam nispetlerinin uygulanmasında aşağı nispet
üzerinden zam alanların, zamla birlikte el
lerine geçen miktar, fazla nispette zam alanla
rın, ellerine gecenden eksik olursa farkı zanima
eklenir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
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ı u? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Her çeşit emeklilerle vatani
hizmet tertibinden aylık alanların çocuklarına
her çocuk için ayda beş lira çocuk zammı veri
lir.
İki zam için 4598 sa.\ı!ı kanunun 6 ncı ve ^
:ıci maddeleri hükümieri uygulanır.
Karı ve kocadan herbiri özel kanunları ile
hu kanuna göre çocuk zammına müstahak bu-,
1 undu ki arı takdirde bunlardan yalnız birine,
yüksek miktarda çocuk zammına müstahak ola
na ödeme yapılır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâ var
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 5. — 28 . i . 1942 tarihli ve 4178
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 10 ncu fıkrası,
21 . V I . 1944 tarihli ve 4599 sayılı kanunun .bi
rinci .-.maddesinin (O) fıkrası ve aynı kanunun
9 . IV . 1945 tarihli ve 4715 sayılı kanunla deği
şik 16 ncı maddesi kaldırılmıştır.
BAŞKAN
Mütalâa varını? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A işaretli cetvelin Devlet borçları
kısmındaki (521) nci (özel kanunlar gereğince
yapılacak zamlar) bölümünden (10 000 000) lira
ve (522) nci (4178 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar) bölümü
nün (2) nci (aynı yardım) maddesinden
(8 200 000) liva, (520) nci (emekli, dul ve ye,
tim aylık ve ödenekleri) bölümüne aktarılmıştır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
GEÇtCt MADDE 2. — Geçen ve geçmiş yıl
lara ait olarak 21 . VT . 1944 tarihli ve 4599
sayılı kanuna göre tahakkuk edecek borçlar,
Devlet borçları bütçelerinin (emekli, dul ve
yetim aylık ve ödenekleri) bölümünden ödenir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 6. — Bu kanun 31 XII . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Madeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
Hariciye memurlarının maaşlarının tadili
hakkındaki tasarıya oy vermiyen var mı? Oy
toplama muamelesi bitmiştir.
Emekli aylıklarına zam yapılması hakkında
ki tasarıya oy vermiyen var mı?
Oyların somıeumn arzediyorum:
Devlet memurları, aylıklarının--.tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı k^amnM buna
ek 4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması jhak-.
kındaki:kanun*tasarısına (348) oy verilmiştir.
(1) çekinsere karşı (347) oyl a kanunluğu kabul >
edilmiştir.
Subay ve Askerî Memurların aylıkları hak
kındaki 3M1- sayılı Kanuna ek 4806 saydı ka
nunda değişiklik yapılmasına daiç kşj£un tasar
rısına (32Ö), oy verilmiştir. Muamele tamamdır.
Tasarının (323) oyla kanunluğu kabul edilmiş
tir.
Gedikli erbaşların aylıkları
hakkındaki
3779 sayılı kamına ek 4807 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasaarışina (320)
oy verilmiştir; muamele tamamdı?/- Tasarsın*
(320) oyla kanunluğu kabul edilmiştir,
Sürekli: görevle yabancı memtekeîtesd^ ^bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki k a ^ u ş ^ r r
sarısına (317) oy verilmiştir. Muamele tamam*
dır, (3) çekinsere karşı (314)L »yla taşar:! ka^ \
nunlaşmışiır,
..--,,...•
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması hâkkindaki kanun tasaşasınâ; (309) oyi - ve,*
rilmiştir. Muamele tamamdır. Tasarının (309)
oyla kanunluğu kabul edilmiştir,
Vakit geçmiştir, Pazartesi günü saat anda.:
toplanılmak üzere Birleşime son- veriyorum;
^
Kapanma saati : 22,5
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı :
Öyverenler
Kabul edenler r
Oya katılraıyanlar :
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri :

[Kabul

465
3qı
311
ı î8
27
ı
8

edenler]

AĞRI
Osman Niyazi Burcu
Müştak Aktan
Hacim Çarıklı
Eminittin Çelikös
Haldjd Bayrak
AMASYA
Gl. Kazım Özalp
Hilmi ŞtTcmetli
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
BİLECİK
ANKARA
Reşit Bozüyük
Naki Cevad Akkerman Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
Mebrure Aksoley
BİNGÖL
Hilmi Atlıoğlu
Avni Refik Bekman
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muammer Eriş
İhsan Ezgü
Muhtar JSrtan
' Arif özdemir
Cevdet Gölet
BOLÜ
Mümtaz ökmen
Hasan Şükrü Adal
Fakihe öynıen
GL Naci Tmai
Hasan Cemil Çambel
ANTALYA
Cemil özçağlar
Celâl
Sait Siren
Numan Aksoy
Dr. Zihni Ülgen
Niyazi Aksu
D>r7 Galip Kahraman
İhsan Yalçın
Rasih Kaplan
BURDUR
Mustafa Korkut
Orgl. Fahrettin Altay
Nurtülah Esat Sümer
Dr; M. Şerif Korkut
BURSA
AYDIN
GL Refet Alpman
Sadık Tahsin Arsal
Emin Arkaym
Zehra Budunç
Dr. Mazhar Germen
Fahri Bük
Aziz Duru
NuriGöktepe
BALIKESİR
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Abdürrahman Konuk
Esat Altan
Cemil öz
Fuat BilaJ
Muhittin Baha Pars

Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
M. Abdülhalık Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahraet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cenini Kazaneıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim A ta] ay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
îsmet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr, Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Gavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
ihsan n . Tigrel
Şeref Uluğ
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EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Kemaiettin Kamu
Gl. Vehbi Koca güney
Şükrü Koçak
GAZlANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barla*
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GÎRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANB
Edip Tor
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Tahslıı Tülün
Ahmet Kemal Varınea
HATAY
&J. Eyüp Itarukan
Hasan Muısaloğlu
Suphi Bedir Uluç
İSPARTA
Bifet Güllü
«(ait Koksal
KeraaV Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ol. Kâzım Kurubekir
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
ÎZMtR
Şevket Adatan
Benal N. Anman
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoglu
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Haydar Rıistü Öktem
ŞÜkrft Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyîdogan
Aziz tfamih tlter .
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni, Orhon
Abdurrahır HU Sürmen
Tezer Taşktran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
M u~cffer Akalın
Gl. Abdullsb Alptoftan
Tahsin Coşkan
Haindi Çclon
Hilmi Çoruk
D r ^ a h r İ Ecevit
Ftthi Mağara
Ziya Orbay
KAYSERİ
Sait Ar4gi; Feyztogltt
Reşid özaoy" £^
Faik Sele*
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Hilmi öztarhan
Mehmed Ali Yörüker
Hayrullah Ürkün
MARAŞ
SEYHAN
KIRKLARELİ
Rıza Çuhadar
Dr. Makbule Dıblan
Zühtü Akın
Dr. Kâmil îdil
Sinan Tekeli oğlu
Na fi Atuf Kansu
Abdullah Yaycıogln
Ali Münif Yegena
KIRŞEHİR
Ahmet Remzi Yüregir
IsiT.ail Hakkı Baltacıoğlu
MARDİN
Sahir Kurutluojiu
Gl. Seyfi Düzgören
SllRD
Şevket Torgut
Rıza Erten
Eteni izzet Benice
KOCAELİ
Abdüîkadir Kalav
Sabri Çeliktuğ
Ahmet Faik Abasıyanıkj Gl. Kiazım Sevüktckin Ali Rıza Esen
İsmail Rtijtü Aksal
Abdürresak Satana
Lûtfi Yivnı
Cenap Aksu
Dr. Aziz Uras
8ÎNOB
Ali Dikmen
MUĞLA
Lûtfi Akıoy
Amiral Şükür Okan
Abidin Çakır
SİVAS
Sedad Pek
MUŞ
Mitat Şükrü Bleda
ibrahim Süreyya Yiğit Bari Dtdeoğlu
Nazif Ergin
KONYA
Halid Onaran
Şemsettin Günaltay
NIÖDE
Dr. Hulusi Alataş
Kâmil Kitapçı
Muhsin Adil Binal
Ferit Ecer
Muttalipöker
Cr\. Ali Fuad Cebesoy Rifat Gürsoy
Gl. Fikri Tirkes
Sedal Çumralı
Halid Mengi
ismail Mehmet Uğur
Dr. Mulısin Faik Tmndaı Vehbi Sandal
Şakir Uma
Ras>m Erel
İbrahim Refik Soyer
Abidin Yurdakul
Şevki Ergnn
Şükrü Süer
TEKİRDAĞ
Fatin Gökmen
Hüseyin Ulusoy
Emin Ataç
Hulki Karagülle
ORDU
Ziya Ersin Cezaroğlu
Naim Hazim Onat
Şevket Akyazı
Fayık öztrak
Dr. Aziz Perkün
Dr. Vehbi Demir
Cemil Uybadm
Tefik Fikret Sil ay «
TOKAD
TTalis Ulusan
Mehmet Furtun
Feyzi Eken
Amiral II. GÖkdalay
Recai Güreli
KÜTAHYA
Dr. Zeki Mesut Sezer Cemal Kovalı
Halil Benli
Ham d i Şarlan
Musiri T4tifogln
Orgl. Asım Gündüz
Hamdi Yalman
Galip Pekel
Memduh îspartnlıgil
RÎZE
Nazmı Poroy
MALATYA
Talisin Bekir Balta
Refik Ahmet Sevengil
Atıf Esenbel
Hasan Cavid Beîûl
Mehmet Sadık Eti
TRABZON
Mustafa Naim Karakoylü Dr. S.nim Ali Dilemre
Faik
Ahmed
Barutçu
Dr. Fahri Kurtuluş
Osman Taner
Sırrı
Day
Fuad Sirmen
Abdüîkadir Tasangil
Daniş Eyiboğln
Ali Zırh
.<>efik Tvgtv
Temel Göksel
SAMSUN
Mahmud Nedim Zabcı
Raif Karadeniz
Hüseyin Berk
MAHtSA
Zekiye
Molaoğln
Cemil Bilsel
Y. Muammer Alakant
Hamdi
Orhon
Korgl. Ali Rıza Artnnkaî Hüsnü Çakır
Hasan Saka
Naşit Fırat
Kâm il Ooşktınoghı u
Rıza Isıtan
i Mustafa R. Tarakçıoğlu
îsraail Evtera ;,
Muammer Yarnabıyılt
Şevket Raşit Hatipoğlu Yakup Kalgay
Ömer Karata»
TUNCELİ
FjukKurdoğln
Dr.
Sadi
Konuk
Necmeddin Sahir Sılan
Yawır 0?ey
Mnin Köprülü
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Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Razi Soyer

28.12.1946

Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZOAD
Ziya Arkant
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Dr. K. Cenap Berksoy
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
İsmail Ergener

Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali Rıza tncealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhan
Nuri Tarhan

[Reddedenleri
AFYON KARAHISAB
Mehmet Aşka?
Hazim Bozca
Hasan DinçeT
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmcd Veziroğlu
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu

ÎÇEL
Haydar Aslan
Halil AtaUy
Saim Ergenekon
Salih înnnkur
İSTANBUL
Enis Akaygfn
Faruk Nafiz Çamlıbel

Behçet Gökçen
îhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
EDİRNE
Mehmet öktera
ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak

Senihi Yürüten
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Üüm'es
Rc«it Tu .-gut
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet 1 Gürsoy
thsan Şerif özgen

[Çekinierler]
BURDUR
Ahmet Ali Çınar

lOya hatılmıyanlar]
AFYON KARAHISAB
Gl. Sadık Al doğan
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (I.)
ibrahim Rauf Ay aslı
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergim
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
AYDIN
Neşet Akkor (î.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
BALIKESİR
Süreyya örgcevren

BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BOLU
Lûtfi Gören
BURSA
Atıf Akgüç
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
ÇORUM
Hasene Tl gaz

DENIZLI
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz (Bakan)
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç

(î.)
EDİRNE
Fethi Erim çağ
Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Fuad Ağralı

Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Saffet Arıkan
Behçet Kemal Çağlar
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Cerat Dursunoğln
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik (I.)
Ahmet Oğuz
GAZlANTEB
Cemil Alevli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Kâzım Ok ay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
(Başkan vekili)
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer (Ba
kan)
HAKKARİ
Selim Seven (t.)
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HATAY
Abdullah Çilli (ö.)
Abdülgani
Türkmen
(Hasta)
Rasim Yurdman (I.)
IÇÇL
Refik Kor il tan
Dr. Aziz Koksal (I.)
Dr. Celâl L'amazanoğlu
İSPARTA
Kâzrm Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Cihad Baban
Celâl Bayar
Mareşal Fevzi Çakmak ,
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri K3ni
Fuad Köprülü
Burhan Cahit Morkaya
•Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıover
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Nihat Erim
Hüseyin Cahit Yalçın
tZMÎE
KONYA
Ör/O&seyiu Hülfcî Gür*
Mitat Şakir Altan
Lâtife Bekir ÇeyrekbaDr. Sadi İrmak /Bakan)
* (I.)
Ali Rıta Türel
Ekrem Oran (î.)
KÜTAHYA
Dr. Kararan öre
Ahmet Bozbay
Hasan Âli Yüce)
Adnan Menderes
KAYSERİ
Ömer özdek
01. Salih Avgın (ö.)
Ahmet Taht ak iliç
Ömer Taşçıoğlu
MALATYA
KIEKLARELÎ
A. Ulvi Bey dağı (î.)
Koiffl. Kemal Doğan
Dr. Hikmet Fırat
Şevket ö^ul
Dr. Cafer özelçi
Dr.'Pusıd Üraay (î.)
Tevfik Temelli
EGRiŞEHÎS
MANİSA
Nîliat Erdem
Rtdvan Nafiı: Edgûer
KOÜAİI.Î
(î.)
Fnad Balkan
Dr. M. Necdet Otaman
Dr. Palal Ş, Bürge
Foyjnıltâlı üalu

Dr. "Kemali Bayint
Emin Soysal
Hasan Resid Tankut
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Necati Erdem
Atım Gürsn
Nuri Ouan
Dr. llitat Sakarojln
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
SEYHAN
Kemal Çelik
Kâsim Ener (I.)
Kasım ÖMek
Cavîd^Öfal^Cl.)
Dr. Kemal Sat»
Hilmi Uran
SÎNÖB
Suphi Batur

[Açık MilUtvtküUkUri]
Balıkesir
"istanbul
Kastamonu
TekirdaJ

1
l
1
$

Cevdet Kerim încedayı
(Bakan)
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk (1.)
SİVAS
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
TRABZON
Ali Rıza Işıl (I.)
Ali Sanalioğiu
ibrahim- Arvas (L)
YÖ5KJAD
Celâl Arat
Sirri îçöz
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Öevlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçesine verilen
oylar
sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 465
Oyverenler : 343
Kabul edenler : 310
Oya katılmıyanlar : l 14
Reddedenler
32
Çekinserler :
1
Açık Milletvekillikleri :
8

f Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Muammer Eriş
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Afcsoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
Numllah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Emin Arkayın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan

Fuat Bilal »
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşrlı
BlLECÎK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
îhsan Yalçm
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Bulunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeket |

Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu

ÇORUH

I

Ali Çoruh
Ali Rıza E rem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
j
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıi
tsmet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENIZLI
i
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
I
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
|
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Osman Ocak
îhsan Hamit Tigrel
Şerei Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZlANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatiı
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Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şükrü Sökmensûer
Ldip Tor
Tahsin Tülün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedir Uluç
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Jur-*
İSTANBUL
Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf İnan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Haydar Rüştü öktem
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadrr
Akif Eyidoğan
Aziz Samih îlter
Sera fettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
. KASTAMONU
01. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Fethi Mağara
Ziya Orbay
KAYSERİ
Sait Azmi Feyziöğlu
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Reşid özsoy
Faik Seler
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Nafi Atuf Kanffu
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu]
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yi
ğit
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Korgl. Ali Rıza Artmnkal
Kâmil Coşkunoglu
İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr, Kâmil.ldil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
abdülkadir Kalay
Gl. Kiazım Sevüktekin
Abdürrezak Satana
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
KONYA
Abidin Çakır
Dr. Hulusi Alataş
MUŞ
Muhsin Adil Binal
Bari Dedeoğlu
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Halid Onaran
Sedad Çumralı
NİĞDE
Dr. Muhsin Faik Dûnda
Ferit
Ecer
Rasim Erel
Rifat Gürsoy
Şevki Ergun
Halid Mengi
Fatin Gökmen
Vehbi Sandal
Hulki Karagülle
ibrahim
Refik Soyer
Naim Hazim Onat
Şükrü
Süer
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay Hüseyin Ulusoy
ORDU
Halis Ulusan
Şevket Akyazı
KÜTAHYA
Dr. Vehbi Demir
Halil Benli
Mehmet Furtun
Orgl. Asım Gündüz
Amiral H. Gökdalay
Memduh îspartalıgil
Dr. Zeki Mesut Sezer
MALATYA
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Atıf Esenbel
RİZE
Mehmet Sadrk Eti
Mustafa Naim Kara Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
köylü
Dr.
Saim Ali Dilemre
Osman Taner
Dr. Fahri Kurtuluş
Abdülkadir Taşan gil
Fuad Sirmen
Tevfik Temelli
Ali Zırh
Şefik Tugay
Mahnrad Nedim Zabcı
SAMSUN
Hüseyin Berk
MANİSA
Y. Muammer Alakant Cemil Bikel
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Hüanfl Çakır
Nafit Ftrat
Rıza Iaıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karata*
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprüm
Mehmed Ali Yöröker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğİu
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SîtRD
Etem İzzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bieda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaîtay
Kâmil Kitapçı
Mtıttalip öker
Gl. Fikri Tirekş
İsmail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Danis Eyiboglu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
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Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarcmbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan

28 12.1946

Atalay Akan
Vasfi Gerger <
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar

0 :3

YOZGAD
Ziya Arkant
Dr. K. Cenap Berksoy
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
tsmail Ergener

Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali Rıza încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

[Reddedenler]
AFYON KARAHISAR
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu

Ali Rıza Kırsever
DENIZLI
Reşad Aydmlı
EDİRNE
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak

ÎÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih Inankur
İSTANBUL
Enis Akaygen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Senihi Yürüten
KAYSERİ
Fikri Apaydın

Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet lisan Gür
soy
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
SlNOB
Suphi Batur
Enver Kok

IÇekinserler]
BURDUR
Ahmet Ali Çınar

IO ya katıl mty anlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (I.)
ibrahim Rauf Ay&slı
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (1.)

BALIKESİR
Süreyya örgeevren
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BURSA
Atıf Akgüç
Faik Yılmazipek

ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Saffet Arıkan
Behçet Kemal Çağlar
Sabit Sağıroğlu

ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
ÇORUM
Hasent İlgaz
DENIZLI
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz (Bakan)

ERZURUM
Cevat Dursunoğlu

GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
(Başkanvekili)
Şevket Erdoğa»
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli (î.)
Abdülgani
Türkmen

(t)

ESKİŞEHİR
Rasim Yurdman (I.)
ismail Hakkı Çevik (I.)
İÇEL
Ahmot Oğuz
Refik Koraltan
GAZİANTEB
Dr. Aziz Koksal (I.)
Cemil Alevli
Dr. Celâl Ramazanoğla
DİYARBAKIR
Dr. Abdurrahman Melek
İSPARTA
Fazıl Ahmed Aykaç (I.)
GİRESUN
Kâzım Aydar
EDİRNE
Kâzını Okay
Şevki Yalvaç
Fethi Erimçağ
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KAYSERİ
Gl. Salih Avgm (I.)
Ömer Taşçıoğlu
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay (î.)
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
KOCAELİ
Fuad Balkan
Dr. F. Şerafettin Bürge
Nihat Erim
KONYA
ÎZMİR
Mitat Şakir Altan
Dr. Hüseyin Hulki Cura Dr.'Sadi İrmak (Bakan)
Lâtife Bekir Çeyrekba- Ali Rıza Türel
8i (î.)
KÜTAHYA
Ekrem Oran (î.)
Ahmet Bozbay
Dr. Kâmran Örs
Adnan Menderes
Hasan Âli Yücel
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
KASTAMONU
A. Ulvi Beydağı (I.)
Muzeffer Akalm
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Fahri Ecevit

İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (î.)
Cihad Baba»
Celâl Baya»
Mareşal F»-«wH Çakmak
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın

[Açık
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Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Rıdvan Nafiz Edgüer
Dr. M. Necdet Otaman
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (î.)
Kasım Gülek (I.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır

Milletvekillikleri]

Balıkesir
istanbul
Kastamonu
Tekirdağ
8

Hilmi Uran
StNOB
Cevdet Kerim Incedayı
(Bakan)
Yusuf Kemal Tengirşenk (î.)
StVAS
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
Galip Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Ali Rıza Işıl (I.)
Ali Sanalioğlu
VAN
İbrahim Arvas (î.)
YOZOAD
Celâl Arat
Sırrı Içöz
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Devit Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı

Bütçe

O :3
Kanununa

verilen

oyların

sonucu

(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oyverenler

465
336

Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Eeddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

3Ü5
121
30
1

IKabııl edenle)-]
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
Raşit Börekçi
Muammer Eriş
ihsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaı öknıen
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Ilefet Alpman
Emin Ark ayın
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabej'-oğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilâl
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı

ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
İtifat Dolunay
M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
BOLU
Edip Alpsar
Hasan Şükrü Adal
Naim Atalay
Hasan Cemil Çambel
Dr. Mustafa Cantekin
Lûtfi Gören
Münir Çağıl
Cemil özçağlar
ismet Eker
Celâl Sait Siren
Suheyp Karaf akı oğlu
Dr. Zihni Ülgen
Necdet Yücer
ihsan Yalçın
DENİZLİ
BURDUR
Dr. Ham di Berkman
Orgl. Fahrettin Al tay
Cemil Çalgüner
Dr. M. Şerif Korkut
Naili Küçüka
Hulusi Oral
BURSA
Kemal Cemal öncel
Sadık Talisin Arsal
Zehra Budunç
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Fahri Bük
Cavit Ekin
Aziz Duru
Feyzi Kalfagil
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker Osman Ocak
Ilışan H. Tigrel
Abdürrahman Komik
Şeref Uluğ
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
EDİRNE
Mehmet E. Agaoğullan
Faik Yılmazipek

Eminittin Çeliköz
Gl. Kâznn Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşıh
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif Özdemir
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Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Cemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arsevea
Eşref Dizdar
îsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Edip Tör
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Yarine*

fc : 26

28.12 .1946

Sahir Kurutluojlu
HATAY
Şevket Torgut
Gl Eyüp Durukan
KOCAELİ
Hasan Mursaloğlu
Ahmet Faik Abasıyamk
Suphi Bedir Uluç,
İsmail Rüştü Aksal
İSPARTA
Cenap Aksu
Rifat Güllü
Ali Dikmen
Sait Koksal
Amiral Şükür Okan
Kemal Turan
Sedad Pek
Şevki Yalvaç
İbrahim Süreyya Yiğit
İSTANBUL
KONYA
Gl. Kâzım Karabekir
Dr. Hulusi Alatas
İZMİR
Muhsin Adil Binal
Şevket Adalan
GL Ali Fuad Cebesoy
Benal N. Arıman
Sedad Çumralı
Münir Birsel
Dr.
Muhsin Faik Dündar
Esat Çınar
Rasim Erel
Sedat Dikmen
Şevki Ergun
Sami Gülcüoğlu
Fatin Gökmen
Atıf İnan
Dr. Sadi Irmak
Rahmi Köken
Hulki
Karagülle
Sait Ödyak
Naim Hazım Onat
Haydar Rüştü Oktem
Dr. Aziz Perkün
Şükrü Saraçoğlu
Tevfik Fikret Sılay
KARS
Halis
Ulusan
Mehmet Bahadır
KÜTAHYA
Akif Eyidoğan
Halil Benli
Şerafettin Karacan
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Esad Oktay
Memduh
îspartalıgil
Zihni Orhon
MALATYA
Abdurrahman Sürmen
Atıf Esenbel
Tezer Taşkıran
Mehmet Sadık Eti
KASTAMONU
Mustafa Naim Karaköylü
Muzeffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Tahsin Cosktn
Tevfik Temelli
Hamdi Çelen
Şefik Tugay
Hilmi Çoruk
Mahmud Nedim Zubcı
Dr. Fahri Ecevit
MANİSA
Fethi Mağara
Y. Muammer Alakant
Ziya Orbay
Korgl. Ali Rıza Artunkal
KAYSERİ
Kâmil Coşkunoğlu
Sait Azmi Feyzioğlu
İsmail Ertem
Reşiid özsoy
Şevket
Raşit Hatipöğlu
Faik Seler
Faik Kurdoğlu
Hayrullah Ürkün
Yaşar özey
KIRKLARELİ
Hilmi öztarhan
Zühtü Akın
MARAŞ
Nafi Atuf Kansu
Rıza
Çuhadar
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlti' Dr. Kâmil İdil

0:3

Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Bari Dedeoğlu
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Eeer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Han di Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemrt
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karatas
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörükt/
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblam
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yeğen*

-m-

Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
E tem İzzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyrk
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Atalay Akan
Vasfı Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin

fi : â6
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant

28.12.1946

Dr. K. Cenap Berksoy
Kamil Erbek
İhsan Olgun
Ahmet Sungur

Ö:3

ZONGULDAK
Şinasi Devrin
îsmail Ergen«r
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel

Ali Hıza lneeal«mdar*ğ)ı
Sabrı Koçer
Naim Krom er
Orhan Seyfi Orhorı
Nuri Tarhan

I Reddedenler j
AFYON KAEAHISAR
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever

EDÎRNE
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet Öktem
ESKlŞEHtSt
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay

Saim Ergenekon
Salih Inankur
ÎSTANBUL
Eni» Akaygen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Burhan Cahit Morkaya
Senihi Yürüten
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş

Reşit Turgut
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet I. Gürsoy
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
SÎNOB
Suphi Batur
E.irer Kök

fÇekinserler]
BURDUR
Ahmet Ali Çınar

[Oya katıîmıyanlar]
AFYON KARAKtSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay

(D
ibrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Beka ta
Avni Refik Bekman
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
Dr. Mazhar Germen

BALIKESİR
Süreyya örgeevren
BİNGÖL
Tahain Banguoğlu
BURSA
Atıf Akgüç
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Niyazi. Çıtakoğlu
İhsan Karasioğlu
ÇORUM
Ilasene İlgaz
DENİZLİ
Res-ad Aydmlı
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz (Bakan)
DİYARBAKIR
Fasıl Ahmed Aykaç

(t)
EDÎRNE
Fethi Erimçağ
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya

ERZİNCAN
Saffet Arıkan
Behçet Kemal Çağla?
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik

HATAY
Abdullah Çilli (Ö.)
Abdülgani
Türkmtn
(Hasta)
Rasim Yurdman (I.)
İÇEL
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal (I.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
(t)
İSPARTA
Ahmet Oğuz
Kâznn Aydar
GAZÎANTEB
İSTANBUL
Cemil Alevli
Salamon Âdato
Dr. Abdurrahman Melek
Dr. Adnan Adı var (I.)
GİRESUN
Cihad Baban
Kâzım Okay
Celâl Bayar
GÜMÜŞANE*
Mareşal Ferzi Çakmak
Hasan Fehmi
Atao Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
(Başkan V.)
Fuad Köprülü
Şevket Erdoğan
Recep Peker (Başba
Şükrü Sökmensüer
kan).
(Bakan)
HAKKÂRİ
Ahmet Kemal SilİYriM
Selim Seven (I.)
H. Suphi Tanrıörer

— 780
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Orgl. C. Cahit ToydeKOCAELİ
mir (Bakan)
Fuad Balkan
Hüseyin Cahit Yalçın Dr. Pa2il Ş. Bürge
ÎZMÎR
Nihat Erim
Dr. Hüseyin Hulki Cu
KONTA
ra
Mitat Şakir Altan
Latife Bekir Çeyrek- Ali Rua Türel
baçı (î.)
KÜTAHYA
Ekrem Oran (î.)
Ahmet Bozbay
Dr. Kâmran ör»
Adnan Menderes
Hasan Âli Yücel
Ahmet Tahtakıhe
KARS
MALATYA
Aziz Samih îlter
A. Ulvi Beydağı (î.)
Hüsamettin Tugaç
Dr. Hikmet Fırat
KAYSERİ
Dr. Cafer özelçi
Gl. Salih Avgın (ö.)
MANİSA
Ömer Taşçıoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
(I.)
Şevket ödül
Dr. M. Necdet Otaman
Dr. Fuad Umay (1.)
Feyzullah Uslu
KIRŞEHİR
MARAŞ
Nihat Erdem
Dr. Kemali Bayizit

[Açık
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Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Abdürrezak Satana
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsn
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğhı
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç

Yusuf Kemal Tengirşenk (1.)

SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (1.)
Kasım Gülek (î.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran

TRABZON
Ali Rıza Işıl (î.)
Ali Sanalioğlu
URPA
Osman Ağan
VAN
İbrahim Arvas (I.)

SİNOB
Cevdet Kerim Incedayı
(Bakan)

YOZGAD
Celâl Arat
Sırrı Içöz

Milletvekillikleri]

Balıkesir
İstanbul
Kastamoam
TekirdAİ
8

srvAfl
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
Galip Pekel
Refik Ahmet Sevengil
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Genel i Tüdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)

Üye •ayısı
Oyverenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinterler
Açık Milletvekillikleri

465
333
300
124
32
1

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
llalid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Avni Refik Bekman
Muammer Eriş
İhsan Ezğû
Cevdet Gölet
Mümtaz ök'men
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Ak soy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Rofet Alpman
Emin Arkayın
Nuri Göktepe
BAUKESÎR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı

Eminittin ÇelikÖa
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeke;
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Para
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek

ÇANAKKALE
Nurettin Ün en
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
AH Çoruh
Ali Rıza E rem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Afustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmet Eker
Suheyp Karafakaoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgfmer
Naili Küçük»
Huiûsi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan ilâm it Tigrel
Şeref Uluğ
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EDİRNB
M. Edip Ağaoğulları
M. Nedim Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. î. Tali öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akg31
Salim Altuğ
Meıut Çankaya
Raü: Dine
Nafi* Dumlu
Münir. Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Akroy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Alevli
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
tamail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANB
Edip Tor
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KIRKLARELİ
I
Zühtü Akın
Nafi Atuf Kansu
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yi
ğit
KONYA
tzıvüR
Dr. Hulusi Alataş
|
Şevket Adalan
Muhsin Adil Bin al
I
Benal Nevzat Anman
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Münir Birsel
Sedad Çumralı
Esat Çmar
Dr. Muhsin Faik Dündar
Sedat Dikmen
Rasim Erel
Sami Gülcüoğlu
Şevki Ergun
Atıf İnan
Fatin Gökmen
Rahmi Köken
Dr. Sadi îrmak
Sait Odyak
Haydar Rüştü Ok t em Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Şükrü Saraçoğlu
Dr.
Aziz Perkün
KARS
Tevfik
Fikret Sılay
Mehmet Bahadır
Halis
Ulusan
Akif Eyidoğan
KÜTAHYA
Aziz Samih llter
Orgl. Asım Gündüz
Şerafettın Karacan
MALATYA
|
Dr. Esad Oktay
Atıf Esenbel
I
Zihni Orhon
Mehmet Sadık Eti
Abdurrahman Sürmen
Mustafa Naim Karaköylü
Tezer Taşkıran
Osman Taner
KASTAMONU
Abdülkadir Tasangil
Gl. Abdullah Alptoğan
Tevfik Temelli
Tahsin Coşkan
Şefik Tugay
Hamdi Çelen
Mahmud Nedim Zabcı
Hilmi Çorak
Dr. Fahri Ecevit
MANİSA
Fethi Mağara
Yunus M. Alakant
Ziya Orbay
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
KAYSERİ
İsmail Ertem
Sait Azmi Feyzioğlu
Şevket Raşit Hatipoğlu
Reşid özsoy
Faik Kurdoğlu
Faik Seler
Yaşar ötey
|
Hayruîlah Ürkün
Tahgin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedii' Uluç
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydenıir
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Hilmi öz'tarhan
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Ol, Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalay
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Bari Dedeoğîu
Hâlid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Güraoy
Hali d Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral n . Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta /T>
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
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SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
E tem İzzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtf i Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı
Muttalip ö k e r
Gl. Fikri Tirkeş
Igmail Mehmed Uğur
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recaî Gürel!
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Atalay Akan
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
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VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant

28.12 .1946
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ZONGULDAK
Şinasi Devrin
îsmail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel

Dr. K. Cenap Berksoy
Kâmil Erbek
thsan Olgun
Ahmet Sungur

Ali Rıza încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

[Reddedenler]
AFYON KARAHISAR
Mehmet Aşkar
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingili
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Ivarnsioğlu
Ali Rıza Kırsever

EDÎRNE
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem

Saim Ergenekon
Salih tnankur
Dr. Celâl Ramazanoğlu

ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak

İSTANBUL
Enis Akaygen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Senihi Yürüten

İÇEL
Haydar Aslan
Hail! Atalay

KAYSERİ
Fikri Apaydın

Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Ömer özdek
thsan Şerif özgen
SlNOB
Suphi Batur
Enver Kök

[Çekinscrler]
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
[Oya
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (I.)
Hilmi Atlıoğlu
ibrahim Rauf Ayaslı
Hıfzı Oğuz Bekata
Rasit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
ismet inönü (Cumhur
başkanı).
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)

kattlmiyanlar

I

Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BURSA
Atıf Akgüç

ERZİNCAN
Saffet Ankan
Behçet Kemal Çağlar
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik

ÇORUM
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz (Bakan)
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç (I.)

Ahmet Oğuz
GAZlANTEB
Cemil Alevli
Dr. Abdnrrahm an Melek
GÎRESUN
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
(Başkan vekili)
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
(Bakan)
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)

EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaja

(I.)
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HATAY
Abdullah Cill (ö.)
Abdülgani Türkmen (I.)
Rasirn Yurdman (I.)
İÇEL
Refik Koral tan
Dr. Aziz Koksal (I.)
İSPARTA
Kâzım Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar

(î.)
Cihad Baban
Celâl Bayar
Mareşal Fevzi Çakmak
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
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tZMlR
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı (I.)
Ekrem. Oran (I.)
Dr. Kâmran ö r s
Hasan Âli Yücel
KARS
Hüsamettin Tugaç
Muzeffer Akalın
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın (î.)
Ömer Taşçıoğlu
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay (î.)
KIRŞEHİR
Nihat Erdem

28.12.1946

O :3

KONYA
Mitat Şakir Altan
Ali Rıza Türel

MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Abdürrezzak
Satana

KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Memduh lspartalıgil
Adnan Menderes
Ahmet Tahtakılıç

MUĞLA
Necati Erdem
Asrm Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mıtat Sakaroğlu

MALATYA
A. Ulvi Beydağı (I.)
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Rıdvan Nafiz Edgüer

(t)
Dr. M. Necdet Otaman
Feyzullah Uslu

KOCAELİ
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Fuad Balkan
Dr. F. Şerefettin Bürge Emin Soysal
Hasan Reşit Tankut
Nihat Erim

ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (I.)
Kasım Gülek (I.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
SlNOB
Cevdet Kerim Incedayı
(Bakan)
Yusuf Kemal Tengirşenk (I.)

[Açık Milletvekillikleri]
Balıkesir
istanbul
Kastamonu
Tekirdağ

8

SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
Şakir Uma
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
Galip Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Ali Rıza Işıl (I.)
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
URFA
Osman Ağan
Vasfi Gerger
VAN
İbrahim Arvas (î.)
YOZGAD
Celâl Arat
Sırrı lçöz
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Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'ın önergesine verilen oyların sonucu
(önerge reddedilmiştir).
Üye sayısı
Oyverenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar

:
:

465
302
38
155

Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

:
:
:

257
7
8

/Reddedenleri
AĞRI

Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLU
Hasım Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
ANKARA
Dr. Zihni Ülgen
Naki Cevad Akkerman İhsan Yalçın
Hilmi Atlıoğlu
BURDUR
Avni Refik Bekman
Dr. M. Şerif Korkut
Raşit Börekçi
BURSA
îhsan Ezğü
Zehra Budunç
Mümtaz ökmen
Cemil öz
Fakihe öymen
.\JuhUtin Baha Para
Gl. Naci Tınaz
ÇANAKKALE
ANTALYA
Nurettin Ünen
Niyazi Aksu
ÇANKIRI
Raaih Kaplan
Dr. Akif Arkan
AYDIN
Rıfat Dolunay
Gl. Refet Alpman
Gl. Zeki Soydemir
Emin Arkayın
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
Nuri Göktepe
ÇORUH
Ali Rıza E rem
BALIKESİR
Dr. Cemal Kazaneıotflu
Muzaffer Akpınar
Atıf Tüzün
Esat Altan
ÇORUM
Fuat Binal
Edip Alpsar
Osman Niyazi Burcu
Naim Atalay
Süreyya örgeevren
Münir
Çağıl
Gl. Kâzım Özalp
İsmet Eker
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Suheyp Karafakıoglu
Necdet Yücer
BİLECİK
DENİZLİ
Dr. Muhlis Suner
Dr. Hamdi Berkman
BÎNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Naili Küçüka
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu

Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim AltuJ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kooagüney
Şükrü Koçak "" * " ^
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
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ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoglu
GÜMÜŞANE
Jifcjan Fehmi Atag
Şükrü Sökmensüer
Ahmet Kemal Varınea
HATAY
Gi. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedir Uluç
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
§evki Yalvaç
İSTANBUL
Gl. Kâzım Karabekir
Osman Nuri Koni
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Benal N. Aranan
Münir Birsel
Esat Çınar
Sami Gülcüoğlu
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır.
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
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KASTAMONU
Memet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Muzeffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan Mustafa Naim KarakÖylü
Osman Taner
Tahsin Coakan
Abdülkadir Taşangil
Hamdi Çelen
MANİSA
Dr. Fahri Ecevit
Yunus M. Alakant
Fethi Mağara
Korgl. Ali Rıza Artunkal
KAYSERİ
Kâmil Coşkunoğlu
Sait Azmi Feyzioğlu
İsmail Ertem
Reşid özsoy
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Seler
Faik Kurdoğlu
Ömer Tasçıoğlu
Hilmi öztarhan
Hayrullah Ürkün
MARAŞ
KIRKLARELİ
Dr. Kemali Bayizit
Zühtü Akın
Rıza Çuhadar
Nafi Atuf Katısu
Emin Soysal
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltaoıoğlu] Abdullah Yaycıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
MARDİN
Şevket Torgut
Gl. Seyfi Düzgören
KOCAELİ
Rıza Erten
İsmail Rüştü Aksal
Abdülkadir Kalav
Ali Dikmen
Gl. Kiazım Sevüktekin
Amiral Şükür Okan
Abdürrezak Satana
Sedad Pek
Dr. Aziz Uras
KONYA
MUĞLA
Dr. Hulusi Alatas
Abidin Çakır
Mitat Şakir Altan
MUŞ
Muhsin Adil Binal
Bari Dedeoğlu
Sedad Çumralı
Halid Onaran
Dr. Muhsin Faik Dûnda*
NİĞDE
Şevki Ergun
Ferit Ecer
Dr. Sadi İrmak
Rifat Gürsoy
Hulki Karagülle
Halid Mengi
Naim Hazim Onat
Vehbi Sandal
Dr. Aziz Perkün
İbrahim Refik Soy«r
Tevfik
Fikret Sılay Hüseyin Uhısoy
Halis Ulusan
ORDU
Şevket Akyazı
KÜTAHYA
Dr. Vehbi Demir
Orgl. Asım Gündü*
Amiral H. Gökdalay
MALATYA
Dr. Zeki Mesut Sezer
Atıf Esenbel
f Kabul
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer

Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ANKARA
Cevdet Gölet
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TOK AD
Hamdi Şarlan
Feyzi
Eken
Hamdi Yalman
Recai Güreli
RİZE
Halid Nazmi Keşmir
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemrt Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Ali Zırh
Galip Pekel
SAMSUN
Hüseyin Berk
Nazmı Poroy
Cemil Bilsel
Refik Ahmet Sevengil
Naşit Fırat
TRABZON
Rıza Isıtan
Sırrı Day
Yakup Kalgay
Temel Göksel
Ömer Karataf
Ali Riza Işıl
Dr. Sadi Konuk
Raif Karadenia
Muin Köprülü
Zekiye Molaoğlu
Mehmed Ali Yörüker
Hamdi Orhon
Hasan
Sa£a
SEYHAN
Ali Sanalioğlu
Dr. Makbule Dıblan
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Kasını Gülek
Muammer Yanmbıjjk
Dr. Kemal Satır
TUNCELİ
Sinan Tekelioğlu
Necıneddin Sahir Sil a ti
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yttragir Mahmut Tan
URFA
SllRD
O K U D I Ağan
Etem İzzet Benie»
Atalay Akan
Sabri Çeliktuğ
Razi Soyer
Lûtf i Yavua
Esat Tekeli
SİNOB
Cevdet Kerim Incedayı Buut Kemftl Yetkin
VAN
SÎVAS
Muzaffer
Koçak
Nazif Ergin
YOZGAD
Şemsettin (îünaltay
Ziya Arkant
Kâmil Kitaplı
Dr. K. Cenap Berksoy
.Muttalip öker
Kâmil Erbek
Necmettin Sadak
Ahmet Sungur
Gl. Fikri Tirkeş
ZONGULDAK
İsmail Mehmet Uğur
İsmail Ergener
Şakir Uma
Ahmet Gürel
Abidin Yurdakul
Ali Rıza încealemdaroglu
TEKİRDAĞ
Sabri Koçer
Emin Ataç
Orhan Seyfi Orhba
Ziya Ersin Cezaroğlu
edenler]
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
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İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsevar
DENİZLİ
Reşad Ahdiniz 7
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EDlRNE
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet Öktem
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak

28.12.1946

İÇEL
Haydar Aslan
Ild.lil Atalay
Saim Ergenekon
Salih Inankur
İSTANBUL
Enis Akaygen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
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Fuad Köprülü
Senihi Yürüten
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
ömor özdek

ihsan Şerif Özgen
MARAŞ
Dr. Kamil îdi!
MUĞLA
Nuri özsan
SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök

IÇekiuserlerj
GAZlANTEB
ANKARA
Mebrure Aksoley
Cemil Said Barlas
EB.SİNCAK
KARS
Behçet Kemal Çağlar j Tezer Taşkıran

/ Ojja
AFYON KARAHİSAR
Şahin Lâçin
Kemal Özeoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı At ay (î.)
ibrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzr Oğuz Bckata
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen (I.)
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (Ö.)
Dr, Mazhar Germen
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çelikö*
Hilmi Şeremetli

KONYA
Ali Rıza Türel
ORDU
Mehmet Furtun

ZONGULDAK
Emin Erişirgil

katılmıyanlarI

BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl, Fahrettin AJtay
BURSA
Atıf Akgüç
Sadik Tahsin Arsal
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
ÇANKIRI
M. Abdulhalik Renda
(Bakan)
ÇORUH
Ali Çoruh
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Hasene Ilğaz
DENİZLİ
Cemil Çalgüner

Abidin Ege
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed
Aykaç

a.)

Vedat
Cavit
ihsan
Şeref

Dicleli
Ekin
H. Tigrel
Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Saffet A n k a n
Sabit Sağrroğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik (1.)
GAZlANTEB
Cemil Alevli
GİRESUN
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Eaip Tor
Tahsin Tüzün
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli (Ö.)
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Abdülgani Türkmen
(Hasta)
Rasim Yurdman (1.)
İÇEL
Refik Koroltan
Dr. Aziz Koksal (I.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzrm Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Cihad Baban
Celâl Bayar
Mareşal Fevzi Çakmak
Burhan Cahit Morka}ra
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
İZMİR
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra
Lâtife Bekir Çeyrekbagı

(D
Sedat Dikmen
Atıf inan (Bakan)
Ekrem Oran (I.)
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran ö r s
Hasan i d i Yücel
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KARS
Şerafettin Karacan
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hilmi Çoruk
Ziya Orbay

Rasim Erel
Fatin Gökmen
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Dr. Ahmet I. Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
KAYSERİ
Ahmet TahtakıİK*
Gl. Salih Avgın (ö.)
MALATYA
KIRKLARELİ
A. Ulvi Beydağı (t.)
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Cafer özelçi
Şevket ödül
Tevfik Temelli
Dr. Fuad Umar (I.)
Şefik Tugay
KIRŞEHİR
Mahmud Nedim Zabcı
Nihat Erdem
MANİSA
Ridvan Nafiz Edgüor
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıvanık (î.)
Cenap Aksu
Dr. M. Necdet Otaman
Fuad Balkan
Yaşar (Wy
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Feyzullah Uslu
Nihat Erim
MARAŞ
İbrahim Süreyya Yiğit Hasan Resi d Tankut
KONYA
MARDİN
Gl. Ali Fuad Cebesoy trfan Ferid Alp aya
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MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakaroğîu
NÎĞDE
Şükrü Süer
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Hasan Cavid Belûl
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sinmen
SAMSUN
n ü s n ü Çakır
SEYHAN
KeiLal Çelik
Kasım Ener (I.)
Cavid Oral
Hilmi Uran
SIIRD
Ali Rıza Esen
SlNOB
Lûtfi Aksoy (Hasta)
Yusuf Kemal Tongirşenk

[Açık Milletvekillikleri
Balıkesir
İstanbul
Kastamonu
Tekirdağ

I
1
S
1
1

SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
Cemil Uybadra
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Daniş Eyiboğlu
URFA
Vasfi Gerger
VAN
ibrahim Arvaa (î.)
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Sırrı îçöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)
Naim Kromer
Nuri Tarhan
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Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunla buna ek 4644
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oyverenlcr

:

Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler

:

Açık MilletTekillikleri

:

:

465
348
347
10(>
o0
l
8

f Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazini Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Halkl Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıogln
İbrahim Rauf Ayaah
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukça
Muammer Kria
İhsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Pakihe öynıen
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Numa-n Aksoy
NTîyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan

Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Emin Arkayu»
Nuri GSktept
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Süreyya Orpreerren
Gl. Kâzım Özalp
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşıb
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Bang-uoglu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celal Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
İhsan Yalçm
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut

BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Ab d ü rra h m a n Konuk
Comil öz
Muhittin Baha Pars
ÇANAKKALE
Behçet Gökçsn
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsersr
Nurettin Ünen

DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan H. Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
ÇANKIRI
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Akif Arkan
Dr. Bahattin öğütman
Rifat Dolunay
Mehmet öktem
M. Abdülhahk Renda
ELÂZIĞ
Gl. Zeki Soydemir
Mustafa Arpacı
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Hasan Kişioğlu
ÇORUH
Dr. İbrahim T. öngören
Ali Çoruh
ERZİNCAN
Ali Rıza Erern
Ziya Ağca
Dr. Cemal Kazaneıoğlu
Behçet Kemal Çağlar
Atıf Tüzün
Abdülhak Fırat
Asım Us
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgffl
ÇORUM
Salim Altuğ
Edip Alpsar
Mesut Çankaya
Naim Atalay
Raif Dinç
Dr. Mustafa Cantekin
Nafiz Dumlu
Münir Çağıl
Cerat Dursnnoğh*
İsmet Eker
Münir Hüsrev Göle
Suheyp Karafakıoğlu
Kemal ettin Kamu
Necdet Yüc«r
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B : 26
01. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKlŞEHÎR
Ahmet OjftM
Hasan Polatkan
Abidln Potuoğlu
GAZÎANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barîaa
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Atag
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varıne»
HATAY
Gl. Eyüp Itarukan
Hasan Muısaloğlu
Suphi Bedir Uluo,
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih inan kur
İSPARTA
B i l \ t Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demireîli
Gl. Kâzım Kırabekir
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
Senihi Yürüten

28.12 . 1946

O :3

KONYA
IZMIE
Dr. Hulusi Alataş
Şevket Ad-ılan
Mitat Şakir Altan
Benal N. Arıman
Muhsin A .111 Binal
Münir Birici
Gl.
Ali Fuad Cebeaoy
Esat Çınar
Sedad Çumrah
Sedat Dikmen
Dr. Muhsin Faik Dündar
Sami Gülcüoğlu
Rasim Erel
Rahmi Köken
Şevki Ergun
Sait Odyak
Dv. Sadi Irmak
Şükrü Saraçoğlu
Hulki Karagülle
KARS
Naim Hazim Onat
Mehmet Bahadır
Dr. Aziz Perkün
Aziz Sam ih ti ter
Ali Rıza Türel
Sera fettin Karacan
Halis Ulusan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhou
KÜTAHYA
Abdurrahrran Sürmen
Hakkı Gedik
Tezer Ta.şktvan
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet I. Gürsoy
KASTAMONU
Adnan Menderes
Muzeffer Akalın
Ömer özdek
GL Abdullah Alptoğan
ihsan Şerif özgen
Tahsin Coşkan
MALATYA
Hamdi Çcton
Atıf Esenbel
Hilmi Çoruk
Mehmet Sadık Eti
Dr. Fahri Ecevit
Dr. Hikmet Fırat
Fethi Mağara
Mustafa Naim Karakoylü
KA7SERÎ
Osman Taner
Fikri Apaydın
Abdülkadir Taşangil
Sait Arnıi Feyziogln
Tevfik Temelli
Kamil Güm'es
Rerçjd özjmy
MANtSA
Faik Seler
Y. Muammer Alakant
Ömer Taıçıoğlu
Korgl. Ali Rıza Artnnkal
Reşit Ttii'jrnt
Kâmil Ooşkunoğlu
Hnyrnllah Ürkün
îsraail Evtem
KIRKLARELİ
Şevket Raşit Hatipoğlu
Zühtü Akın
Faik Kurdogln
Nafi Atuf K»uura
MARAŞ
KIRŞEHİR
Rıza Çuhadar
tsmail Hakkı Baltaeıoğlu| Dr. Kâmil idil
S ahir Kurutîuoğlu
Emin Soysal
Şevket Torgut
Hasan Resi d Tankut
Abdullah
Yaycıoğlu
KOCAELİ
MARDİN
Ahmet Faik Abasıyanık]
Gl. Seyfi Düzgören
ismail Rü«tü Aksal
Rıza Erten
Cenap Aksu
Abdülkadir Kalav
Ali Dikmen
Gl.
Kiazım Sevüktokin
Amiral Şükür Okan
Abdürrezak Satan*
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit Dr. Aziz Ur&ı
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MUÜLA
Abidin Çakır
Nuri özsan
MUŞ
Bari Dt deoğlu
Halid Onaran
NIGDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral II. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Talisin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemr*
Ali Zırh
SAMSUN
nûseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Nasit Fırat
Rıza Isıtan
Vakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali
Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Gülek
Cavid Oral
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SİIRD
Eteni izzet Beniet
Sabri Çcliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtü Y»TUI

28. 12.1946

B : 26
SINOB
Suphi Batar
Cevdet Kerim încedayı
Enver Kök
SÎVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkes
ismail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul

TEKİRDAĞ
Emin Atag
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recat Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
S ı r n Day
Temel Göksel
Ali Rıza Tsıl

0:3

VAN
Raif Karadenia
Muzaffer Koçak
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Büstü Oktar
Hasan Saka
YOZGAD
Ali Sanalioğlu
Ziy» Arkan!
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Dr. K. Cenap Berksoy
Muammer Yarımbıyık
Kâmil Erbek
TUNCELİ
Ahmet Sungur
Necmeddin Sahir Sılan
ZONGULDAK
Mahmut Tan
tsmail Ergener
URFA
Ahmet Gürel
Osman Ağan
Ali Rıza IncealemdaroğİTi
Atalay Akan
Sabri Koçer
Vasfi Gerger
Naim Kromer
Razi Soyer
Orhan Seyfi Orhom
Esat Tekeli
Nuri Tarhan
Suut Kemal Yetkin

fÇekinserler]
AYDIN
Dr. Mazhar Germen

[Oya
AFYON KARAHISAR
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan

katıhmyanlar]

BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
ANKARA
Hüseyin Bingül
Falih Rıfkı Atay (I.)
Niyazi Çıtakoğlu
Emin Halim Ergun
ÇORUM
îsmet inönü (Cumhur
Hasene İlgaz
başkanı)
DENİZLİ
ANTALYA
Abidin Ege
Tayfur Sökmen (I.)
Dr. Behçet Uz (Bakan)
AYDIN
DÎYARBAKHt
Neşet Akkor (I.)
Fazıl Ahmed Aykaç
Mitat Aydın
(t.)
Emin Bil er on (ö\)
EDİRNE
BALIKESDİ
Fethi Erimçağ
Eminittin Çeliköı
ELAZIĞ
Hilmi Şeremetli
Fuad Ağrah
BÎLECÎK
Fahri Karakaya
Reşit Bozüyük
ERZİNCAN
BOLU
Saffet Arıkan
Hasan Şükrü Adal
Sabit Sağıroğlu
BURDUR
ESKİŞEHİR
Qrg\. Fahrettin Altay
ismail Hakkı Çevik (I.)

Emin Sazak
GÎRESUN
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Edip Tor
HAKKARİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli (0.)
Abdülgani
Türkmen
(Hasta)
Rasim Yurdman (I.)
İÇEL
Refik Korıltan
Dr. Aziz Koksal (I.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâznö Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
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Mareşal Fevzi Çakmak
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tannöver
Hüseyin Cahit Yalçm
IZMÎR
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekba-

?ı (I.)
Atıf inan (Bakan)
Ekrem Oran (I.)
Haydar Rıiştü Öktem
Dr. Kâmran ö n
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidogan
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Ziya Orbay
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın (ö.)
KIRKLARELİ
Korgl. P^emal Doğan
Şevket ödül
Dr, Fund Umay (I.)

B : 26
KOEtŞEHÎR
Nihat Erdem
KOCAELİ
Faad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Nihat Erim
KONYA
Fatin Gökmen
Tefik Fikret Sılay
(Başkan vekili)
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Memduh îspartalıgil
Ahmet Tahtaküıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı (î.)

28.12 . 1946

Dr. Cafer özelçi
Şefik Trgtv
Mahmııd Nedim Zabcı
MANİSA
Rıdvan Nafiı: Edgüer

a.)

O : 3

Asım Günü
Dr. Mitat Sakaroğlu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen

Dr. M. Necdet Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Foyzullah Uslu
MABAŞ
Dr. Kemali Bayizit

SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (î.)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran

MARDİN
irfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Necati Erdem

SİNOB
Lûtl'i Aksoy (î.)
Yusuf Kemal Tengirşenk (1.)

[Açtk

Milletvekillikleri]

Balıkesir
İstanbul
Kastamonu
Tekirdağ
6

SİVAS
Hikmet Işık
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Daniş Eyiboğlu
VAN
İbrahim Arvas (î.)
YOZOAD
Celâl Arat
Sim Içös
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şiııasi Devrin (Bakan)
Emin Erişirgil

B : 26

28.12.1946

O : 3

Subay ve Askerî Memurların Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

[Kabul
AFYON KARAHlSAR
(il. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
Hıfzr Oğuz Beka ta
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe övmen
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut

:
:
:
:
:
:
:

465
323
323
134
0
0
8

edenler}

AYDIN

Ahraed Münir Erhan
Mustafa
Fehmi Gerçeker
Gl. Refet Alpmaa
Cemil Öz
Emin Arkaym
Muhittin Baha Par»
Dr. Mazhar Germen
ÇANAKKALE
Nuri Göktepe
Niyazi Çıtakoğlu
BALIKESİR
Behçet Gökçen
Abdi Ağabeyoğla
İhsan Karasıoğlu
Muzaffer Akpmar
Ali Rıza Kırsever
Fuat Bilal i
Nurettin Ün en
Osman Niyazi Burcu
ÇANKIRI
Hacim Çarıklı
Dr. Akif Arkan
Gl. Kâzım Özalp
Rifat Dolunay
Fahrettin Tiritoğlu
tsmail Hakkı Uzunçarşılı M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
BÎLECÎK
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Reşit Bozüyük
ÇORUH
Mcmduh Şevket Esendal
Ali Çoruh
Dr. Muhlis Sımer
BİNGÖL
Ali Rıza E rem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel Atıf Tüzün
Asım Us
BITLÎS
ÇORUM
Muhtar Ertan
Edip Alpsar
Arif özdemir
BOLÜ
Naim Atalay
Hasan Cemil Çambel Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıi
Lûtfi Gören
İsmet Eker
Cemil özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
thsan Yalçın
DENİZLİ
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Reşad Aydınlı
Dr. liamdi Berkman
Dr. M. Şerif Korkut
Cemil Çalgüuer
BURSA
Zehra Budunç
Naili Küçüka
Fahri Bük
Hulusi Oral
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Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet ü z
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hamit Tigrel
Şeref Uluğ
EDÎEN3
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. Öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy

B : 26
01. Aşir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurralımaıı Melek
GÎRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih lnankur
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Tur-«»
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Enis Akaygen
Celâl Baya»
Fuad Hulusi Demirelli
Gl. Kâzım Karabekir
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Cülcüoğlu
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak

28.12 . 1946

Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzeffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğau
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Nafi Atnf Kanan
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Ali Dikrr.en
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yi
ğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dündar
Şevki Ergrun
Dr. Sadi İrmak •

0 :3

Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Orgl. Asım Gündüz
De. Ahmet İl san Gür
Adnan Menderes
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Khraköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Tevfik Temelli
MANİSA
Y. Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Yaşar özey
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Abdürrezak Satana
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
Nuri özsan
MUŞ
Bari Dedeoğlu
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
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Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu
A'hmet Remzi Yüregir
SIIRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Cevdet Kerim Incedayı
SİVAS
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Reşat Şemsettin Sirer
ismail Mehmet Uğur
Şakir ü m a
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm

B : 26
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Halid Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtif oğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
S ı r n Day
Daniş Eyiboğlu

28.1 . 1946

Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Moiaoğlu
Haindi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan

VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant

[O ı/a hatıhnıya
AFYON KARAHÎSAR
Haşan Dinçer
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (î.)
İbrahim Rauf Ayaslı
Emin Halim Ergun
tsmet tnönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (î.)
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
BALIKESİR
Esat Altan
Eminittin Çeliköa
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Atıf Akgüç
Sâdık Tahsin Arsal
Aziz Duru
Abdürrahraan Konuk
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek

ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
ÇORUM
Hasena İlgaz
DENİZLİ
Abidin Ege
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç (I.)
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Saffet Ankan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik (I.)
Hasan Polatkan
Emin Sazak
GAZlANTEB
Cemil Alevli
Cemil Said Barlas
GİRESUN
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
(Başkan vekili)
Şevket Erdoğan
Edip Tor
HAKKARİ
Selim Seven (I.)
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URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin

Kâmil Erbek
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
tsmail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali Rıza trıcealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

nlaıj

HATAY
KAYSERI
Abdullah Çilli (Ö.)
Gl. Salih Avgın (I.)
Abdülgani
Türkmen
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
(D
Şevket ödül
Rasim Yurdman (I.)
Dr.
Fuad Umay (I.)
İÇEL
KIRŞEHİR
Saim Ergenekon
Nihat Erdem
Refik Koraltan
Şevket Torgut
Dr. Aziz Koksal (1.)
KOCAELİ
Dr. Celâl Ramazanoğlu
ismail
Rüştü Aksal
İSPARTA
Fuad
Balkan
Kâzım Aydar
Dr. F. Şerafettin Bürge
İSTANBUL
Nihat Erim
Salamon A&ato
KONYA
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Rasim
Erel
Cihad Baban
Mareşal F«w* Çakmak Fatin Gökmen
Fikret Sılay
Faruk Nafiz Çamlıbel Tevfik
Burhan Cahit Morkava (Başkan V.)
KÜTAHYA
Ahmet Kemal Silivrili
Halil
Benli
H. Suphi Tannöver
Hüseyin Cahit Yalçın Ahmet Bozbay
Menaduh Ispartalıgil
İZMİR
Ömer özdek
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Ahmet Tahtakılıç
Lâtife Bekir ÇeyrekbaMALATYA
?ı ( t )
A. Ulvi Beydağı (I.)
Ekrem Oran (I.)
Dr. Cafer özelçi
Haydar Rüştü öktem
Şefik Tugay
Dr. Kâmran örs
j Mahmud Nedim Zabcı
Hasan Âli Yücel
j
MANİSA
Ridvan Nafiz Edgüer
KARS
Hüsamettin Tugaç
| (t)
KASTAMONU
Dr. M. Necdet Otaman
Hilmi öztarhaj*
Ziya Orbay
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B : 26
Feyzuöah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Emin Soysal
MARDÎN
irfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakaroğlu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç

28.12.1946

RtZE
Dr. Fahri Kurtulup
Fuad Sirmen
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (1.)
Kasım GüJek (î.)
Cavid Oraî
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
AJi Münif Yegena
SÎÎED
Etem izzet Benice
Sabri Çeliktug
[Açık

0:3

SÎNOB
Lûtfi Aksoy (Hasta)
Suphi Batur
Eaver Kok
Yusuf Kemal Tengirşenk (î.)
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaitay
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirekş

Millet1 vekillikleri

Balıkesir
İstanbul
Kastamonu
Tekirdağ

1
5
1
1
8

j'

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Hasan Saka (Bakan)
ÜRFA
Vasfi Gerger
VAN
İbrahim Arvas (î.)
YOZGAD
Celâl Arat
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı îçöz
thsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan

B : 26

28 .12 .1946

O :3

Gedikli Erbaşların Aylıkları hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı Kanunlarda değisiklis yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar

:
:
:

465
320
320
137

Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

:
:
:

0
0
8

[Kabul
AFYON KARAHtSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Askar
Şahin Lâçin
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerm.an
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Beka ta
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş
thsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Pakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Emin Arkaym

Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Abdi Ağabey oğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Gri. Kâzını Özalp
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memdulı Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
thsan Yalçın
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker

edenler]

.

Abdürrahman Konuk
Cemil Öz
Muhittin Baha Pars
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
Ilışan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlii
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cernal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Ua

DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfa gil
Osman Ocak
thsan H. Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Agaoğullan
Mahmut N. Gündüzalp
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Ilüsrev Göle
Cemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidin Potu oğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı

ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Ata 1 ay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
ismet Eker
Suheyp Karaf akıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. namdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
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B : 26
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbol&t
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Münir Akkaya.
Celâl Esad Arsevea
Eşref Dizdar
İsmail Sabunca
Ahmed Uluı
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüıtn
Ahmet Kemal Varınea
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğln
Suphi Bedir Ulue
ÎÇEL
Haydar Allan
Saim Ergenekon
Salih İnankur
ÎSPAETA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Enii Akaygen
Faruk Nafiz Çamhbel
Fuad Hulusi Demirelli
Gl. Kâzım Karabekir
Osman Nuri Koni
Orgl. C. ('ahit Toydeıuir
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan
Benal N. Arıma*
Münir Birsel
Esat Çmar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoglu
Rahmi Köken
Sait ödyak
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır

28.12.1946

Aziz Samih îlter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzef f er Akalın
Gl. Abdullah Alptoğaı,
Tahsin Coşkai
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Nafi Atuf Kansu
KIRŞEHİR
îsmail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğln
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
MitatŞakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet 1. Gürsoy
Adnan Menderes

0 :3

Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Tasangil
Tevfik Temelli
MANİSA
Y. Muammer Alakant
Ko'rgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoglu
Faik Kurdoğlu
Yasar özey
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kamil İdil
Emin Soysal
Hasan Resi d Tankut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekİn
Abdürrezak Satana
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
Nuri özsan
MUŞ
Bari Dedeoğlu
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtan

— 799 —

Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Han: di Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed AH Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblaa
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüregir

SttRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavus
SİNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
E.iver Kök
SİVAS
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroglo
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken

£ : 26
kecaî Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
TRABZON
Sırrı Day
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Baif Karadeniz

28 .12 .1946

Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sanalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarrmbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan

Atalay Akan
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant

I Oya katıl mıyanlaı
AFYON KARAHlSAR
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay

ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çhtakoğlu
ÇORUM
Hasene İlgaz
DENIZLI
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykag

(t)

(t)

Emin Halim Ergun
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor (î.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Eminittin Çeliköa
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek

EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
ELÂZIĞ
Fuad Ağrak
Fahri Karakaya
Hagan Kişioğlu
ERZİNCAN
Saffet Arıkan
Sabit Sağıroğln
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik

(I.)
Hasan Polatkan
Emin Sazak
GİRESUN
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Atag
(Başkan V.)
Şevket Erdoğan
Edip Tör
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)

Ö :â

/

HATAY
Abdullah Çilli
Abdülgani Türkmen (I.
Rasim Yurdman (I.)
IÇEL
Halil Atalay
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal (I.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Cihad Baban
Celâl Bayar
Mareşal Fevzi Çakmak
Fuad Köprülü
Burhan Cahit Morkaya
Recep Peker (Başba
kan).
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tannöver
Hüseyin Cahit Yalçın
İZMİR
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı (I.)
Atıf inan (Bakan)
Ekrem Oran (I.)
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran ör»
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidoğan
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Dr. K. Cenap Berksoy
Kâmil Erbek
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
Ali Rıza Incealemdaruğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyf i Orhon
Nuri Tarhan

Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Dr. Fahri Ecevit
Ziya Orbay
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın (1.)
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay (I.)
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Nihat Erim
KONYA
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkün
Tevfik
Fikret Sılay
(Başkan V.)
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Memduh Ispartalıgil
Ahmet Tahtakılıe,
MALATYA
A. Ulvi Beydağı (I.)
Dr. Cafer özelçi

B : 26
Şefik Tugay
Mahraud Nedim Zaboı
MANİSA
Rıdvan Nafiz Edgüer

d.)
Dr. M. Necdet Otaman
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
MARDİN
İrfan Peri d Alpaya
MUĞLA
Necati Erdem

28 . 12.1946

Asrm Gürsn
Dr. Mitat Sakaroğlu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
BEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (î.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena

O :3
SîtRD

E tem İzzet Benice
SİNOB
Lûtfi A' ov (\.)
Yusuf Kemal TengirşCllh

(1.)

SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
NTwzif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
TOKAD
Halid Nazmı Keşmir
(Bakan)

I Açık Milletvekillikleri I
Balıkesir
istanbul
Kastamonu
Tekirdağ

1
5
1
1

Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Danış Eyiboğlu
VAN
İbrahim Arvas (I.)
YOZOAD
Celâl Arat
Sırrı Içöz
t lisan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)
Emin Erişirgil

B : 26
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O :3

Sürekli görevle yabaneı memleketlerde bulunan memurların
kanuna verilen oyların sonucu

aylıkları

hakkındaki

(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oyverenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

/Kabul
AF*ON KABAHİSAB
Ol. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhın
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Muammer Eriş
ihsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Pakihe öymcn
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpmnn
Emin Arkaym

Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altın
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Fahrettin Tiritoğlu
tsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoglu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
thsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük

165
317
314
140
0
3
8

edenler]
Ahmet Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Cemil Öz
Muhittin Baha Fars
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kıreever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
M. Abdülhalik Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet thsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çorur
Ali Rıza E rem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
îsmet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
DENİZLİ
Dr. Hamdı Berkinin
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Orai
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Ü7
DİYARBAKIR
Yedat Dicleli
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Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
thsan H. Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgol
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kama
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğrts
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Asir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat

B : 26
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahmari Meîek
GÎRESUN
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
AhmedUlua
Fikret Yüzath
Dr. Galip K. Zaimoflu
GÜMÜŞANE
Şükrü Sökraensüer
Tahsin Tülün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğln
Suphi Bedir Uluç,
ÎÇEL
haydar Ailan
Halil Atalay
Salih İnankur
İSPARTA
Rıfat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Enis Akaygen
Fuad Hulusi Demircili
Gl. Kasım Karabekir
Osman Nuri Koni
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
Senihi Yürüten
IZMÎR
Şevket Adaları
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Esat Çmar
Sjdat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraçoğlu
KAB8
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih îite?

28.12.1946

Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzeffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşâd özaoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrtftlah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Nafi Atuf Kansu
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltaeıoğl
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şekir Altaa
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali FuadCebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dündar
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Orgl. Asım Gündüz
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen

O:3

MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Nahn Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taaangü
Tevfik Temelli
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil CoskunoğLu
İsmail Ertem
Şevket Rasit Hatipogta
Faik Kurdoğlu
Yasar özey
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr, Kâmil İdil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiaznn Sevüktekin
Abdürrezak Satana
MUĞLA
Abidin Çakır
Nuri Ozsan
MUŞ
Bari Dedeoğlu
Hali d Onaran
NÎÖDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Belik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi-Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki M. Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
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Hasan Gavid Balûl
Dr. Saim Ali Dikmre
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yirefir
SÛKD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuı
SİNOB
Cevdet Kerim İneedayı
SİVA8
Kâmil Kitapçı
Muttalipöker
Reşat Şemsettin Si~f r
Gl. Fikri, Tifkaş
ismail Mehmet Uğur
ŞakirUma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezarpğlu
Fayıköztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recaf Gireli
Halid Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Mustafa-Lâtffeğlu
Galip Pckel
NaznnPoroy
TRABZON
Sim Day
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl

B : 26
Baif Karadenia
Zekiye Molaoğlu
Haindi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan

28.12.1946

Mahmut Tan
UEFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Yasvi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin

O : 3

VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
tsmail Ergener

Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali Riza tncealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

fÇekinserler/
AFYON KARAHISAR
Kemal özçoban

BURDUR
Ahmet Ali Çınar

ERZÎNCAN
Behçet Kemal Çağlar

[Oya katı İmi yanlar]
AFYON KARAHİSAR
Hazim Bozca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (I.)
İbrahim Rauf Ayaşlı
Arif Çubukçu
Emin Halim E*gun
îsmet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen (î.)
AYDIN
Neşet Akkor (î.)
Mitat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
BALIKESİR
Eminittin Çeliköa
Hilmi Şeremetli
BOLU
Hasan Şükrü Adal
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Aziz Duru
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek

ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Behçet Gökçen
ÇORUH
Atıf Tüzün
ÇORUM
Hasene îlgaz
Necdet Yüoer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidm Epe
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç

Şevket Erdoğan
Edip Tör
HAKKARİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Abdullah Çilli (Ö.)
Abdülgani
Türkmen
(Hasta)
Rasim Yurdman (I.)
İÇ'EL
Saim Ergenekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal (I.)
(î.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
EDİRNE
İSPARTA
Fethi Erimçağ
Kâzım Aydar
ELAZIĞ
İSTANBUL
Fuad Ağralı
Salamon Adato
Fahri Karakaya
Dr. Adnan Adı var (I.)
ERZİNCAN
Cihad Baban
Saffet Arıkan
Celâl Bayar
Sabit Sağıroğlu
Mareşal Fevzi Çakmak
ESKİŞEHİR
Faruk Nafiz Çamlıbel
tsmail Hakkı Çevik (î.)
Fuad Köprülü
Hasan Polatkan
Burhan Cahit Morkaya
Emin Sazak
Ahmet Kemal Silivrili
GAZİANTEB
H. Suphi Tannöver
Cemil Said Barlaı
Hüseyin Cahit Yalçm
GİRESUN
İZMtR
Kâran Okay
Dr.
Hüseyin
Hulki Cura
GÜMÜŞ ANE
Hasan Fehmi Ataç Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
(Başkan V.)
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Atıf İnan (Bakan)
Ekrem Oran (t.)
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hilmi Çoruk
Ziya Orbay
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın (ö.)
Sait Azmi Feyzioğln
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay (î.)
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
tsmail Rüştü Aksal
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bûrge
Ali Dikmen
Nihat Erim
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Rasim Erel
Fatin Gökmen
Tevfik Fikret
(Başkan V.)

Sılay
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KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet î. Gürsoy
Meımduh îspartalıgü
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı ( t )
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer

(t)
Dr. M. Necdet Otaman

28. 12.1946

Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
DÎ. Kemali Bayizit
MARDİN
îrfan Ferid Alpaya
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakaroğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen

[Açık
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SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (I.)
Kasım Gülek (î.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SttRD
Etem îzzet Benica
SÎNOB
Lûtfi Aksoy (I.)
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SÎVAS
Mitat Şükrü Bleda

Milletvekillikleri]

Balıkesir
İstanbul
Kastamonu
Tekirdağ
8

Nazif ÜJrgin
Şemsettin Güualtay
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
TOKAD
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutça
VAN
İbrahim Arvas (I.)
YOZGAD
Celâl Arat
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı îçoz
Ilışan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)
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Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri
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: 30u
: 30Q
:
:
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o
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fKabul *edenler]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazini Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğhı
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hîlmi Atlıoğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Pakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksey
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Gl. Ref«t AJpman

ÇANAKKALE
Emin Arkayın
II
Niyazi Çıtakoğlu
Nuri Göktepe
Behçet Gökçen
BALIKESİR
ihsan Karasioğlu
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Ali Rıza Kırsever
Esat Altan
Nurettin Ünen
Fuat Bilal <
ÇANKIRI
Osman Niyazi Burcu
Dr. Akif Arkan
Gl. Kâzım Özalp
Rifat Dolunay
Fahrettin Tiritoğlu
M. Abdülhalik Renda
ismail Hakkı Uzunçarşılı Gl. Zeki Soydemir
BtLEOlK
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Reşit Bozüyük
ÇORUH
Memduh Şevket Esendal Ali Çoruh
Dr. Muhlis Suner
Ali Rıza Erem
BİNGÖL
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Feridun Fikri Duşuna*] Atıf Tüzün
Asım Us
BİTLİS
Muhtar Ertan
ÇORUM
Arif özdemir
Edip Alpsar
BOLÜ
Naim Atalay
Hasan Cemil Çambel Dr. Mustafa Cantekin
Lûtfi Gören
Münir Çağıl
Cemil özçağlar
|I ismet Eker
Suheyp Karafataoğlu
Celal Sait Siren
DENİZLİ
Dr. Zihni Ulgen
Dr. Hamdi Berkman
ihsan Yalçın
Cemil Çalgüner
BURDUR
Ahmet Ali Çmar
Naili Küçüka
Hulusi Oral
BURSA
Kemal Cemal öncel
Atıf Akgüç
DİYARBAKIR
Zehra Budunç
Vedat Dicleli
Fahri Bük
Ahmed Münir Erhan
|I Cavit Ekrn
Mustafa Fehmi Gerçeker Feyzi Kalfagil
Cemil öz
Osman Ocak
Muhittin Baha Pars
İhsan ITâmit Tiğrol
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Şerei Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin Öğütmen
ELÂZIÖ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir IJüsrev Göle
Kem al ettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidin Potuoğlu
GAZIANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Münir Akkaya
Eşref Dizdar

B : 26
îsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
ÎÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih İnankur
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Tur**»
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Enis Akaygen
Celâl Baya»
Fuad Hulusi Demirelli
Gl. Kâzım Karabekir
Fuad Köprülü
Recep Peker
Orgl. C. Cahit Toydemir
Senihi Yürüten
ÎZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih tlter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzeffer Akalm

28.12 . 1946
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Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Tevfik Temelli
MANİSA
Y. Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Yaşar özey
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gü. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Abdürrezak Satana
KONYA
MUĞLA
Dr. Hulusi Alataş
Abidin Çakır
Mitat Şakir Altan
N"uri özsan
Muhsin Adil Binal
MUŞ
Sedad Çumralı
Bari Dedeoğlu
Dr. Muhsin Faik DûndaHalid Onaran
Şevki Ergun
NİĞDE
Dr. Sadi Irmak
Ferit Ecer
Hulki Karagülle
Rifat Gürsoy
Naim Hazım Onat
Halid Mengi
Dr. Aziz Perkün
Vehbi Sandal
Ali Rıza Türel
İbrahim Refik Soyer
Halis Ulusan
Hüseyin Ulusoy
ORDU
KÜTAHYA
Şevket Akyan
Hakkı Gedik
Dr. Vehbi Demir
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet îl san Gür Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Adnan Menderes
Dr. Zeki Mesut Sezer
Ömer özdek
Hamdi Şarlan
ihsan Şerif özgen
Hamdi Yalman
MALATYA
RlZE
Atıf Esenbel
Hasan Cavid Belûl
Mehmet Sadık Eti
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Hikmet Fırat
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
KAYSERÎ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler
Reşit Turgut
Hayruilah ÜrkÜn
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Nafi Atuf Kansu
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
ibrahim Süreyya Yi
ğit
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Fuad Sirmen
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karata»
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Ahmet Remzi Yüregir
SURD
Sabri Çeliktu*
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavu*
SlNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Inoedayı
Enver Kök
StVAS
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Halid Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
TRABZON
Danış Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hasan Saka (
Ali Sanalioğjlu
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Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarrmbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
ÜRFA
Osman Ağan

28.12 .1946

Atalay Akan
Vasfi Gerger Razi Soyer
Esat Tekeli
Su ut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
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Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Dr. K. Cenap Berksoy
Kâmil Erbek
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
tsmail Ergener

Ahmet Gürel
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

[Oya ka'ılmıy anlar]
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (î.)
İbrahim Rauf Ayaşh
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (1.)
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor (1.)
Mi tat Aydın
Emin Bilgen (ö.)
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Hacim Çarıklı
Eminittin Çelikoa
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
BİNGÖL
Tahsin Banım oğlu
BOLU
Hasan Şükrü Adal
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Aziz Duru
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
Faik Yıl mazi pek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül

ÇORUM
Hasene İlgaz
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz (Bakan)
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Âykaç (I.)
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Saffet A n k a n
Sabit Sağıroğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik (1.
Hasan Polatkan
Emin Sazak
GAZİANTEB
Cemil Said Barlas
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
(Başkan vekil i)
Şevket Erdoğan
bdip Tör
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli (ö.)
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani
Türkmen
(Hasta)

Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman (I.)
İÇEL
Saim Ergenekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal (1.)
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar (I.)
Cihad Baban
Mareşal Fe-wÂ Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Osman Nuri Koni
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
İZMİR
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekba§ı ( D
Atıf İnan (Bakan)
Ekrem Oran (1.)
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran ö r s
Hasan Âli Yücel
KARS
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hilmi Çoruk
Dr. Fahri Ecevit
Ziya Orbay
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın (ö.)
Sait Azmi Feyzioğlu
Ömer Taşçıoğlu
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KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan

Şevket ödül
Dr. Fuad Umay (1.)
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Fuad Balkan
Dr. F . Şerafettin Bürge
Nihat Erim
Sedad Pek
KONYA
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Fatin Gökmen
Tevfik
Fikret Sılay
(Başkan V.)
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Memduh Ispartalıgil
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Ridvan Nafiz Edgüer
Dr. M. Necdet Otaman
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
MARDİN
trfan Ferid Alpaya
Dr. Aziz Uras

B : 26
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakar oğlu
NÎÖDB
Şükrü Süer
OEDU
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan).
Dr. Fahri Kurtuluş
Ali Zırh

28.12.1946

SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener (î.)
Kasım Gülek (î.)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
BffitD
Etem tzzet Benice
SÎNOB
Lûtfi Aksoy (î.)

[Açık
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Yusuf Kemal Tengirşenk (î.)
StVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaitay
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
ismail Mehmet Uğur
TOKAD
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu

Milletvekillikleri]

Balıkesir
istanbul
Kastamonu
Tekirdağ

1
5
1
1

•«•»

Sırn Day
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
VAN
İbrahim Arvas (t.)
« W J \ H M

A

«^

YOZGAD
Celâl Arat
Sırn Içoı
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi -Devrin (Bakan)
Emin Erigirgil

T. B. M. M. Basımevi

S. Sayısı: 45
Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 sayılı ka
nuna ek 4807 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Milli Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/53)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/665 - 6/2670

.

18 . XI. 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Gerekçe
Sivil Devlet Memurları ile Devlet Ekonomi Kurumları memurlarının ve subay ve askerî memurla
rın aylıklarının artırılması ayrı kanun tasarıları ile teklif edilmiş olduğundan onlarla mütenazır olmak
ve gediklilerin aylıklarında da aynı zamların yapıl masmı sağlamak maksadiyle ilişik tasarı hazırlan
mıştır.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
MüliS. Komisyonu
Esas No.: 1/53
Karar No. 3

22 . XI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779
ve 4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına
dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunca 15 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulan ve Komisyonumuza havale buyrulan kanun tasarısı: Millî Savunma Bakanı Sayın
Orgeneral Cemil Cahit Toydemir ve Bakanlığın
diğer ilgili uzmanları ve Maliye Bakanlığı tem
silcisi olarak hazır bulunan Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürü Hadi Hüsman huzurunda gö
rüşülüp incelendi.

Sivil Devlet memurları ve Devlet Ekonomi
kurumları memurlariyle subay ve askerî memur
ların halüzamanın icabı olarak aylıkları artırı
lırken onlarm yanında gedikli erbaşların da ay
lıklarının artırılması lâzım ve zaruri olduğu mü
talâa edilerek; Hükümetin gedikli erbaşların ay
lıklarının artırılması ve artırma miktarları; hak
kındaki teklifleri toplantısmda hazır bulunan
üyelerin oybirliğiyle tasvip edildi.
Ve Hükümetin teklif eylediği maddeler aynen
kabul olundu.

— 2—
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Konya
A. F. Cebesoy
Sözcü
Hatay
E. Durukan
Ankara
N. Tınaz

Kâtip
Erzincan
B. K. Çağlar

Çankırı
Dr, A. Arkan

Çankırı
Zeki Soydemir

Erzincan
Erzurum
Z. Ağca
E. Sabri Akgöl
Erzurum
Gazianteb
Kars
V. Kocagüney
A. Atlı
H. Tugaç
Kastamonu
Kayseri
Konya
A. Alptoğan
S. Avgın
Dr. H. Alataş
Kütahya
Mardin
M. îspartalıgil
K. Sevüktekin
Seyhan
Mardin
Sinan Tekelioğlu
V. A. Uras
Van
Iırklareli
R. Otar
K. Boğan

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/53
Karar No. 35

25 . XII . 1946

Yüksek Başkanlığa
velce verilen miktarlar üzerinden ödenmesini sağGedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779
lıyacak hüküm ilâve edildi.
ve 4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması
na dair Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Baş
Dödüncü madde ile mütaakip maddeler aynen
bakanlığın 18 . X I . 1946 tarihli ve 6/2670 sayı
kabul olundu.
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
Kamutayın onayına arzolunmak üzere Yüksek
sarısı Millî Savunma Komisyonu raporiyle birlik
Başkanlığa sunulur.
te Komisyoumuza tevdi buyurulmakla Millî Sa
Başkan
Başkan V.
Sözcü
vunma Bakanı Orgeneral Cemil Cahit Toydemir
Edirne
Diyarbakır
İzmir
ve Mliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kont
M. N. Gündüzalp
C. Ekin
M. Birsel
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü.
Kâtip
Devlet memurları aylıklariyle subay ve aske
Ankara
Ankara
Ankara
rî memurlar aylıklarına yapılması teklif edilen
F. öymen
N. C. Akkerman
C. Gölet
zamlara mütenazır olarak Gedikli erbaşların ay
Aydın
Balıkesir
Bursa
lıkları hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı kanularda
R. Alpman
S. örgeevren
F. Bük
değişiklik yapılması hakkındaki tasarı, diğer ay
Çorum
lıklara ait kanun tasarısı raporlarında izah edi
İstanbul
İzmir
len sebepler ve esaslar dairesinde, tümü itibariy
/ . Eker
Dr. A. Adıvar
S. Dikmen
le kabul edildi.
Kocaeli
Mardin
Samsun
Teklif edilen tasarının 1 ve 2 nci maddeleri
/ . R. Aksal
R. Ertem
M. A. Yörüker
aynen, 3 ncü maddesi vuzuhu sağlamak maksadiyYozgad
Yozgad
le ve ifade değişikliği ile yazıldı. Bu maddeye 4843
S. îçöz
A. Sungur
sayılı kanun gereğince verilecek ek istihkakın ev
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Gedikli erbaşların aylıklar* hakkındaki 3779
v$ 4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 ve
4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı

MADDE 1. — 18 . I . 1940 tarihli ve 3779
sayılı kanunun 4807 sayılı kanunla değiştirilen
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, De
niz Hava kısımları ile Jandarma ve Gümrük
Koruma teşekküllerinde çalışan bütün gedikli
erbaşların aylık asılları ile tutarları aşağıda
gösterilmiştir.
Rütbe
Aylık aslı Tutan

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

Gedikli çavuş
Gedikli üsçavug
Gedikli başçavuş.
Başgedikli

15
20
25
30

150
175
200
225

MADDE 2. — 18 . I . 1940 tarihli ve 3779
sayılı kanunun 4807 sayılı kanunla değiştirilen
6 ncı madedsi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Hizmetlerini uzatan başgediklilerin bu rüt
bede bir yükselme süresi kaldıktan sonra ala
cakları aylıklar aşağıda gösterilmiştir :
Temdit
Aylık aslı Tutarı
1 nci
2 nci
3 ncü

35
40
50

MADDE 2. Hükümetin ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

250
300
350

MADDE 3. — 21 . XII . 1945 tarihli ve
4807 sayılı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında
1 ve 2 nci madelerdeki cetvellerin aylık aslı
miktarları, yolluk hesaplarında bir üst derece
aylık aslı; emsali hâsılına ilişkin hükümlerinin
uygulanması ile 3779 sayılı kanunun 11 nci
maddesi uyarınca yaş haddine uğrıyanlara ve
rilecek ikramiyenin hesabında 4807 sayılı ka
nundan evvelki aylık tutarları esastır.
4805 sayılı kanunun 4 ncü maddesi gedikli
subay ve erbaşlar hakkında da uygulanır.. Bu
maddeye göre kesilecek % 5 lerin hesabında
bu kanunla tesbit olunan aylık tutarları esas
tır.

MADDE 3. — Kanunların gedikli subay vo
erbaşlar aylıklarına ilişkin hükümlerinin uygu»
lanmasında :
1. Emeklilik hesaplariyle çeşitli kanunların
aylık asıllarına ilişkin hükümlerinde yukarıki
cetvelin aylık asılları,
8. 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı ka
nunun dördüncü maddesi gereğince kesilecek
% 5 emekli kesenekleri için yukarıki cetvelin
aylık tutarları,
3. Yolluk hesaplarında bir üst derece ay
lık asılları,
4. Çeşitli kanunların emsali hasılına ilişkin
hükümleriyle 30 . I . 1946 tarihli 4843 sayılı ka
nun gereğince ödenecek istihkaklar için 4807
sayılı kanundan evvelki aylık tutarları, esas ola
rak alınır.
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- 4 MADDE 4. — 21 . X n . 1945 tarihli 4807
sayılı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Kendi sınıflarında üst rütbe bulunmıyan ve
asıl maaşları 30 lira olan hava ve deniz gedikli
subaylarına 225 lira aylık tutarı ve bunlardan
30 lira aylığı 4 yıl almış bulunanlara ehliyetleri
sicil ile sabit görüldüğü takdirde kendi kadro
ları içinde tutarı 250 lira olan 35 lira aylık
verilir. Bu suretle ödenen aylık tutarlarına ay
rıca tazminat olarak 30 lira zam yapılır.
Bunlar 4598 sayılı kanunun 6, 7 ve 8 nci
maddeleri hükümlerinden faydalanırlar.

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — 3 . XII . 1941 tarihli ve 4140
sayılı kanun kaldırılmıştır.

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun 31 . X I I . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

Başbakan
R. Pektr

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri
Bakam
Millî Savunma Bakanı
Ş.
Sökmenıü§r
C. C. Toydtmir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
H. N. Kejtnir
Ü. Saka
Bayındırlık Bakam
Millî Eğitim Bakam
G. K. încedayı
Reşat Ş. Sır er
Sağlık ve Sosyal Y. Bakam
Ekonomi Bakanı
Dr. B. UM
T.B. Balia
Tarım Bakanı
Gümrük v« Tekel Bakanı
F. Kurdoğlu
T. Çoşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
A. înan
Ş, Keçûk
Çalışma Bakanı
Dr. 8. Irmak

>V«<4
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S. Sayısı:46
Subay ve Askerî Memurların Aylıkları hakkındaki 3661
sayılı kanuna ek 4806 sayılı kanunda değişiklik yapılMasına dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/55)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/662 - 6/2667

18. XI. 1946

Bülyük Millet Meclîsi Başkanlığına
Subay ve Askerî memurların aylıkları hakkındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Teker

Gerekçe
Sivil Devlet memurları ile Devlet Ekonomi Kurnmları memnrlarınm aylıklarının artırılması diğer
bir kanun tasarısı ile teklif edilmiş bulunduğundan onunla mütenazır olmak ve subay ve askerî me
mur aylıklarında da aynı zamların yapılmasını sağlamak maksadiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır.
Aylıkların artırılmasının mucip sebepleri yukarıda sözü geçen tasarıda etraflıca izah edilmiş bulun
duğundan burada tekrar edilmemiştir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No, İ/55
Karar No. 4

2-2 . XI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Subay ve Askerî memurların aylıkları hak
kındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapıl
masına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan
ve Bakanlar Kurulunca 15 . X I . 1946 tarihinde
Yüksek Meclise sunulan ve Komisyonumuza
havale buyurulan kanun tasarısı Millî Savunma
Bakanı Orgeneral Cemil Cahit Toydemir ve
Bakanlığın ilgili diğer uzmanları ve Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdü
rü Hadi Hüsman huzuriyle görüşülüp incelendi.

Sivil Devlet memurları ile Devlet Ekonomi
Kurumları memurlarının aylıkları artırılırken
onlara mütenazır olarak subay ve askerî me
murların da aylıklarının aynı esaslar dâhilin
de artırılması çok muvafık ve yerinde görül
müş ve toplantıda hazır bulunan üyelerin oy
birliğiyle Hükümet teklifi tasvip ve Hükümet
tasarısındaki maddelerden birinci madde aynen
kabul edilmiş ise de ikinci maddede yürürlük
ten kaldırılması teklif olunan 3661 sayılı kanu-

nun 2 nei maddesi ile 23 . XII . 1942 tarihli ve
4335 sayılı kanunun tamamının ilgası: Bugün
kü durum dikkat nazara alınarak subay ve as
kerî memurların aylıklarına zam yapılırken
diğer taraftan: Terfi şartlarını haiz iken kad
rolarında münhal olmamasından dolayı terfi ettirilemiyenlere bir derece üst maaş verilmele
rinden mahrum edilmeleri ve subay yüksek müdendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mü
hendis unvanını kazanmış olanların aylıkların
dan başka kendilerine ayrıca ihtisas ücreti ve
rilmesini sağlıyan 4335 sayılı kanunun ilgası
Hükümetin subay ve askerî memurların aylık
larına zam yapılması hakkındaki isabetli tek
lifiyle kabili telif görülememiş ve bu husus
Millî Savunma Bakanı tarafından da kabul olu
narak: 3661 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle
4335 sayılı kanunun kaldırılmasından Hükümet
namına sarfınazar eylediği beyan edilmiş oldu
ğundan kanunun ikinci maddesi bu yolda tas

hih edilmiş, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen ka
bul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Millî Savunma
Komisyonu
Başkanı
Konya
A. F. Cebesoy
Ankara
N. Tınaz
Erzincan
Z. Ağca
Kastamonu
A. Alptoğan
Kocaeli
§. Okan
Mardin
Dr. A. Uras

Sözcü
Hatay
E. Durukan
Çankırı
Dr. A. Arkan
Erzurum
V. Kocagüney
Kayseri
S. Avgın
Konya
Dr. H. Alataş
Seyhan
8. Tekelioğlu

Kâtip
Erzincan
B. K. Çağlar
Çankırı
Z. Soydemir
Gazianteb
A. Atlı
Kırklareli
K. Doğan
Mardin
K. Sevüktekin
Van
R. Oktar

Bütçe Kamisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/55
Karar No. 34

25. XII. 1946

Yüksek Başkanlığa
Subay ve Askerî memurların aylıkları hakkın
daki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 1 8 . X I . 1946 tarihli ve 6/2667 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Millî Savunma Komisyonu raporiyle birlikte
Komisyonumuza verilmekle Millî Savunma Ba
kanı Orgeneral Cemil Cahit Toydemir ve Maliye
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel
Müdürü hazır oldukları halde incelenip konu
şuldu.
Devlet memurları aylıklarına yapılması teklif
edilen zamlara mütenazır olarak subay ve askerî
memurların aylıklarına dair 3661 sayılı kanunda
değişiklik yapılması hakındaki tasarı, memur
aylıklarına ait kanun tasarısı raporunda izah edi
len sebepler ve esaslar dairesinde, tümü itibariyle
kabul edildi.
Teklif edilen tasarının birinci maddesi tertip
ve vuzuh bakımından iki maddeye ayrılarak ifade
değişikliği ile ve 4335 sayılı kanuna göre verile

cek ek istihkaklar için de hüküm konarak kabul
edildi.
Teklifin birinci maddesinde, 3661 sayılı kanu
nun ikinci maddesinin kaldırılmasına dair Hükü
met teklifi ekseriyetle kabul edildi. 4335 sayılı ka
nunun kaldırılması hakkındaki Hükümet teklifi,
Millî Savunma Komisyonu kararına uygun olarak,
reddedildi ve madde üçüncü madde olarak yazüdı.
Kamutayın onayına arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Edirne
Diyarbakır
M. N. Gündüzalp
Sözcü
Kâtip
izmir
Ankara
Aşağıdaki muhalefet şerF. öymen
hiyle birlikte
M. Birsel
Ankara
Ankara
Balıkesir
İV. C. Akkerman
C. Gölet
S. örgeevren
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Bursa
F. Bük
izmir
S. Dikmen
Yozgad

8. Içöz

Çorum
/. Eker
Mardin
R. Erten

İstanbul
Dr. A. Adıvar
Samsun
M. A. Yörüker
Yozgad
A.

Sungur

1939 yılında aylıklarda taadül (Barem)
Kanununun tedvini sırasında, Subay ve As
kerî memurlarm aylıkları hakkındaki 3661 sa
yılı kanunun ikinci maddesine konulan hükmün
sebebi şudur : Ordu kadrosunun tanziminde
daima gözönünde tutulması lâzımgelen bir esas
mevcuttur. Bu da, ordu kuruluşunun icabettirdiği miktarda rütbe ve derecede subay ve
memur bulunmasını sağlıyan ve mahrut şeklin
de tanzim edildiği cihetle mahrut denilen
esastır. Bu esas gözönünde tutulmadan kadro
tanzim edilirse, ordu kuruluşunun gerektirdiği
rütbelerde kadroda subay bulundurulması müş
kül bir durum arzeder.
Askerî Kadro Kanununa bağlı bir cetve
le bağlı olmıyarak her yıl tanzim edilmekle be
raber, bu mahrut esası bu sebeple daima gözö
nünde tutulur. Bu yüzden bazı rütbe ve de
recelerde terfie istihkak kesbeden subay ve me

mur miktarında kadro sağlanamaz. Bu vazi
yet 3616 sayılı kanunun tanziminde olduğu gibi
bugün de aynen mevcuttur ve bakidir.
3616 sayılı kanunun bu hükmünü değiştir
mek bu bakımdan haldi olamaz. Kaldı ki, sivil
memur kadrolarının terfileri karşılıyamaması
sebebiyle 1944 yılında 4598 sayılı kanunla sivil
memurlara iki üst derece aylığı verilmesi esası
da kabul edilmiştir. Bu da askerî baremin bu
hükmünün devamını istilzam edecek ve madeleti gerektirecek bir sebeptir. 1939 da yapılan
3656, 3659 ve 3661 sayılı kanunların bir kül
gibi kabul edildiği zamanda hak ve madalet
icaplarını sağlamak için konulan bu gibi esas
ların, her hangi bir kanun vesilesiyle değiştiril
mesi de doğru olamaz. Bu gibi hükümler, ancak
vazedildikleri zaman yapıldığı gibi, barem işi
nin umumi şekilde düşünülmesi yaşama icapla
rına daha uygun olur. Bu sebeple, Savunma
Komisyonunun bu kısımdaki noktai nazarına
iştirak ediyoruz ve Bütçe Komisyonunun bu
noktadaki kararma muhalif bulunuyoruz.
Diyarbakır
C. Ekin
Aydın
R. Alpman
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İzmir
M. Birsel
Kocaeli
1. R. Aksal
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Subay ve Askerî Memurların aylıkları hakkındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı

Subay ve Askerî Memurların aylıkları hak
kındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 5 . VII .1939 tarihli ve 3661
sayılı kanunun 4806 sayılı kanunla değiştirilen
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Harta
subay ve askerî memurlariyle (Askerî okullarda
ki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil memurlar
hariç) Jandarma, Gümrük subaylarının dereceleri
ve her dereceye ait aylık asılları ile tutarları ve
bu derecelere dâhil subay ve askerî memurlar
aşağıda gösterilmiştir.
Alık
D.
Rütbesi
aslı Tutarı

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

150 1000
Orgeneral ve Oramiral
Korgeneral, Koramiral ve mu
150 1000
adili As. memurlar
Tümgeneral, Tümamiral »
> 125 875
Tuğgeneral, Tuğamiral »
> 100 750
Albay ve 1 nci sınıf As. me
murlar
90 625
Yarbay ve 2 nci »
»
»
80 550
Binbaşı ve 3 ncü »
»
»
70 475
önyüzb. ve 4 ncü ;»
»
»
60 400
Kidemli Yüzb. ve kidem. 5 nci
sı. As. Me.
50
350
9 Yüzbaşı ve 5 nci sınıf as. me
murlar
40 300
10 Üsteğmen ve 6 nci »
»
»
35 250
11 Teğmen ve 7 nci »
»
»
30 225
12 Asteğmen ve 8 nci »
»
,»
25 200
13 Askerî memur muavini
20 175
Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarları, yolluk
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali
hasılına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında
4806 sayılı kanundan evvelki aylık tutarları,
4805 sayılı kanunun 4 ncü maddesine göre ke
silecek ;% 5 leri hesabında yukarıki cetvelin aylık
tutarları esastır.
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN

DBĞIŞTlRÎŞt

Subay ve Askerî Memurların aylıkları hakkın
daki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı
MADDE 1. — 5. — V I I . 1939 tarihli ve 3661
sayılı kanunun 4806 sayılı kanunla değiştirilen
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Harita
subay ve askerî memurlariyle (Askerî okullar
daki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil memurlar ha
riç) Jandarma, Gümrük subaylarının dereceleri
ve her dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve
bu derecelere dâhil subay ve askerî memurlar aşa
ğıda gösterilmiştir:
D.
Rütbe
Aylık Tutarı
1 Orgeneral ve oramiral
1 Korgeneral, koramiral ve mu
adili askerî memurlar
2 Tümgeneral, tümamiral ve mu
adili askerî memurlar
3 Tuğgeneral, Tuğamiral ve mu
adili askerî memurlar
4 Albay ve birinci sınıf askerî
memurlar
5 Yarbay ve ikinci sınıf askerî
memurlar
6 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî
memurlar
7 önyüzbaşı ve dördüncü sınıf
askerî memurlar
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be
şinci sınıf askerî memurlar
9 Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî
memurlar
10 Üsteğmen ve altıncı sınıf askerî
memurlar
11 Teğmen ve yedinci sınıf askerî
memurlar
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar
13 Askerî memur muavini

150 1000
150 1000
125

875

100

750

90

625

80

550

70

475

60

400

50

350

40

300

35

250

30

225

25
20

200
175

MADDE 2. — Kanunların subay ve askerî me
murlar aylıklarına ilişkin hükümlerinin uygulan
masında:
1, — Emeklilik hesaplariyle çeşitli kanunla( S. Sayısı : 46 )
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M. S. K.

MADDE 2. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 912
sayılı kanunun 2 ve 9 ncu maddeleri, 5 . VII .•
1939 tarihli ve 3651 sayılı kanunun 2 nci mad
desi ve 23 . XII . 1942 tarihli ve 4335 sayılı
kanun kaldırılmıştır.

MADDE 2. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 912
sayılı kanunun 2 ve 9 ncu maddeleri, kaldırıl
mıştır :

MADDE 3. — Bu kanun 31 . XII . 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —• Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
B. Peker
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri
Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Sökmensüer
C. C. Toydemir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
H. N. Keşmir
TL Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
C. K. încedayı
Re§at §. Sirer
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Uz
T. B. Balta
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakam
F. Kurdoğlu
T. Çoşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
A.
İnan
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. 8. Irmak

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 46)

3 ncü maddesi

B. K.
rın aylık asıllarına ilişkin hükümlerinde yukarı
daki cetvelin aylık asılları.
2. — 21 . X I I . 1946 tarihli ve 4805 sayılı
kanununun dördüncü maddesi gereğince kesile
cek % 5 emekli kesenekleri için yukarıdaki cet
velin aylık tutarları,
3. — Yolluk hesaplarında bir üst derece ay
lık asılları,
4. — Çeşitli kanunların emsal hasılına iliş
kin hükümleriyle 23 . XII . 1942 tarihli ve
4335 sayılı kanun gereğince ödenecek ihtisas
ücretleri için 4806 sayılı kanundan evvelki ay
lık tutarları,
esas olarak alınır.
MADDE 3. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 912
sayılı kanunun 2 ve 9 ncu maddeleriyle 3661 sa
yılı kanunun ikinci maddesi hükümleri kaldı
rılmıştır.
MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

4 ncü maddesi

( S. Sayısı : 46 )
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S. Sayısı: 47
Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı kanuna ek kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/52)

T.

c.

'

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı : 71 - 660, 6/2665
<*

• . ; • • -

18 . XI . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan otâü sayılı kanunla buna ek
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar '
Kurulunca 15 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Gerekçe
İkinci dünya harbi esnasında geçim şartlarının ağırlaşması memur aylıklarının çoğaltılma
sını gerekli kılmıştır. Bu maksatla aylıklara olağanüstü zam ve aynı yardım namları ile ilâve
ler yapılmıştır. Bunlardan başka menıiirlara ehven fiyatlarla bazı ayniyat verilmesi tarzında
yardımlar da yapılmıştır.
Bunlara rağmen memurlarımızın şimdiki aylıkları kendilerini geçim zorluğundan kurtaracak se
viyede değildir.
Diğer taraftan gerek olağanüstü zam, gerekse aynı yardım ilâveleri fevkalâde hallerin de
vamı ile mukayyet bulunmaktadır.
Halbuki aylıkların memullarımızı geçindirecek bir dereceye yükseltilmesi için bugünkü olağan
üstü zam ve aynı yardım ilâvesinden daha geniş bir nispette tezyidine ihtiyaç vardır.
Memurlarımızın geçim zorluklarını gidermek için bu defa da imkânlar son haddine kadar zor
lanarak evvelce yapılan zamlarıiı yekûnundan daha ileri giden bir ilâvenin yapılması esas olarak
kararlaştırılmıştır.
Bu yeni zam yapılırken evvelce mevcut olanlar ile bu kere tasarlanan zammın bir araya geti
rilmesi ve evvelkilerin kaldırılması daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Bu maksatla hazırlanan ilişik tasarının birinci maddesi yeni aylık tutarlarını göstermektedir.
Yeni tutarlar eskisine nispetle daha muntazam tertiplenmiştir.
Şöyleki aşağıdan itibaren ilk 5 kademe, 25 er lira farkla yükselmektedir. Sivillerde kalem
şefi ve bir kısım şube müdür muavinleri, askerlerde yüzbaşı derecesi olan 40 liraya gelince terfi
farkı 50 lira tutmakta ve bu dereceden yukarıya doğru iki derecede aynı miktarda terfi farkı de
vam ettikten sonra sivilerde şube müdürü, askerlerde binbaşı aylığı olan 70 liraya yükselişte terfi
farkı 75 lira tutmakta ve bu fark yukarıya doğru iki derecede aynı şekilde devam edip siviller
de Genel Müdür ve askerlerde Tuğgeneral maaşı olan 100 liraya terfide fark 125 liraya var-
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maktadır. Bu i'ark en yüksek dereceye kadar aynı miktarda devam etmektedir.
Ele geçen miktar itibariyle de yeni tutarlar eskisine nazaran daha muntazam bulunmaktadır.
Aynı zamanda bu tutarların tesbitinde daha ziyade küçük memurların korunması fikri hâkim ol
muştur. Filvaki ele geçen para itibariyle artış nispeti az aylıklı memurlarda yüksek dereceli
memurlara nazaran fazla bulunmaktadır.
Diğer taraftan 1939 tarihinde kaimi edilen 3656 sayılı kanunda en küçük dereceli memurun
asıl aylığı 10, tutarı 40 lira, on yüksek dereceli memurun asıl aylığı .150, tutarı 60ü lira idi.
Bu iki tutarlar birbiri ile nispet edilecek olursa, küçük dereceli memur aylığının yüksek derece
nin 1/15 i olduğu görülür. Halbuki, yeni tutarların bu bakımdan bir nispeti yapılacak olursa
J/6 ile 1/7 arasında bir nispet bulunur.
Aylıklara yapılması tasarlanan zamların her derecede bugün ele geçen ve 1939 da verilen mik
tara göre artış miktarlarını yüzde hesabiyle gösteren ve bu yüz binlerin ifade ettiği miktarları
irau eden bir cetvel bu hususta daha vazıh bir fikir vermek maksadiylc aşağıya dercolunmuştur.

yük
sh
L.
150
125
100
90
80
70
60
50
40
lif)

30
25
20
15

B u g ü n k ü
Aynı yardım
Ele geçen inikolağanüstü
Tasarıya göre
t arlar arasındaki
Artış
Artışi
zam ile birlikEle g(îçefarkı
nispeti
Tutarı te ele geç en Tutarı
cek o lan
L. K.
L.
K.
%
L.
h.
K.
700
600
500
400
300
260
210
170
140
120
100
85
75
60

546
475
403
330
253
222
184
158
136
120
107
94
85
72

20
25
02
61
94
87
05
60
81
01
90
62
79
54

1000

875
750
625
550
475
400
350
300
250
225
200
175
150

631
560
490
415
368
321
274
241
207
173
157
140
123
108

25

70
.14
92
82
71
44
27
77
97
13
17
09
50

85
85
87
85
114
98
90
82
70
53
49
45
37
35

05
45
12
31
88
84
39
87
96
96
23
55
30
96

15.57
17.98
21.62
25.80
45.23
51.39
49.11
52.25
51.87
44.96
45.62
48.14
43.48
49.57

J 939 da
ele. geçen

L. K.
433
346
296
225
195
159
129
109
94
80
68
61

32
99
67
07
75
10
54
75
59
25
75
09
5 ü 16
43 62

1939 da
ele gecene göre
Artış
farkı
L. K
.197

93

195
193
190
173
162
144
131
113
93
88
79
70
64

71
47
85
07
61
90
52
18
72
38
08
93
88

Artış
nispeti

%
45.6 V
53.62
65.21
84.80
88.41
102.21
111.86
119.83
119.65
116.78
128.55
129.45
135.98
148.74

Dersiamlarla vaizler ve Posta, Telgraf ve Telefon müvezzii ve hat bakıcılarının aylık tutarları
4805 sayılı kanunla aynı miktar memur aylıklarının tutarına iblâğ edilmişti. Bunların durumu
nu da 1 nci madde ile kabul edilen esaslara intibak ettirmek için tasarının 2 nci maddesi yazılmıştır.
Bu zamlar derpiş edilmekle beraber çocuklu memurların vaziyeti ayrıca düşünülmüş ve ilk defa
4178 sayılı kanunla 4 ncü çocuktan itibaren 2,5 lira olarak verilmeğe başlanan ve 4598 sayılı ka
nun ile ilk çocuktan itibaren çocuk başına 5 liraya çıkarılan zamların daha müessir bir yardım olmak
üzere bir kat artırılması teklif edilmiştir. (Madde : 3)
Tasarının 4 ncü maddesi Devlet Ekonomi Kurumları memurlarının aylıklarına taallûk etmektedir.
4805 sayılı kanunla, aylıklı Devlet memurlariyle Devlet Ekonomi Kurumları memurları aylıkları
nın tam bir muvazenet haline getirildiği malûmdur.
Tasarının 1 nci maddesi ile Devlet memurlarının aylıklarının tutarı artırılmış olduğundan onlarla
muvazenet halinde bulunan Devlet Ekonomi Kurumları memurlarının aylıklarının da aynı nispet ve
miktarlarda artırılması lâzımgelmiş ve bu maksatla da 4 ncü madde yazılmıştır.
Tasarının 5 nci maddesi Devlet, Devlet Ekonomi Kurumları ve Devlet Demiryolları memurlarının
( S. Sayısı : 47 )

nakillerde ne suretle muameleye tâbi tutulacağına da ir olup 4805 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin
yeni duruma uydurulması maksadiyle yazılmıştır.
4644 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile 100 lira ve daha aşağı ücretli doktorlar çeşitli hizmetli
hükmünde sayılmıştı. Umum meyanmda yapılan zamlardan bunların da müstefit olması için bu ka
nuni tahdidin 150 lira olarak tesbiti lâzımgeldiğinden bu hususta tasarının 6 ncı maddesi hazırlan
mıştır.
Aylıklarının artırılması teklif edilmiş bulunanların olağanüstü zam ve aynı yardımları esasen ar
tırma nispeti içerisine alınmış bulunduğundan ve çeşitli hizmetlilerin de aylık ücretleri her yıl büt
çesi ile düzenlenmeğe müsait olup nitekim 1947 bütçesinde bunların mümkün olduğu kadar adedleri
uin azaltılarak istihkaklarının çoğaltılması yoluna gidildiğinden artık bu zamlarla ilgili hükümlerin
yürürlükte kalmasına mahal kalmamış ve bu maksatla 7 nci madde teklif edilmiştir.

Bütçe Komisyonu roporu
T. H. J/. .1/.
Jiüta- Komisyonu
Ems No. 1/52
Karar No. 33

25 . XII . 1946

Yüksek Başkanlığa
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 18 . XI . 1946 tarihli ve 6/2665 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı komisyonumuza havale buyıırulmakla Maliye
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel
Müdürü Hadi Hüsman hazır olduğu halde ince
lenip görüşüldü.
(Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair kanun) adlı ve 3656 sayılı ve
30 . VI . 1939 tarihli kanunun kabulünden bu
güne kadar geçen devrede ikinci dünya harbinin
eşya fiyatlarında ve geçim şartlarında yaptığı
tesir, memur aylıkları üzerinde muhtelif zaman
larda zam ve yardım tedbirleri alınmasını istil
zam etmiş ve bugüne kadar 4178 sayılı kanunla
fevkalâde zam, 4599 sayılı kanunla aynı yardım
ve 4805, 4806 ve 4807 sayılı kanunlarla aylık
tutarlarında yeni bir intibak şeklinde memur
aylıklarında bazı değişiklikler ve yardımlar ka
bul edilmiştir. Curası bilinen bir hakikattir ki
fevkalâde hallerin, memleketin iktisadi ve malî
bünyesine yaptığı 1esir ve bütçemizle karşılama
ğa mecbur olduğumuz çeşitli hizmetler karşısın
da, memur aylıklarının fiyat artışları ve geçim
endekslerinin gösterdiği dereceye çıkarılması im

kânı sağlanmamış ve harb yıllarının vücude ge
tirdiği pahalılık önünde, en fazla memur züm
resi, geçim zorluğuna mâruz kalmıştır.
Bugün harbten sulha intikal devresinde, fi
yatlarda istikrarı istihdaf eden malî ve iktisadi
bir takım tedbirler alındığı sırada, memurların
aylıkları üzerinde durulması ve bugünün malî
imkânları içinde, bu konuda da bazı tedbirlerin
alınması gerekli bulunuyordu. Tasarı, Hükümet
in' bu maksatla hazırlanmıştır.
Bu tasarı ile teklif edilmiş olan zamların,
esas itibariyle, eşya ve geçim fiyatlarında lıarbden evveline göre, hâsıl olan artışı tamamen
karşılıyamadığı şüphesizdir. Hükümet gerekçe
sinde ve Maliye Bakanı tarafından komisyonda
yapılan açıklamalarda, bu zamların, malî imkân
larımız, hattâ zorlanmak suretiyle, tesbit edil
diği ifade olunmuştur. Düşünülen bu zam umu
mi bütçede geçen yıla nazaran bu yıl (1348) aded
memur kadrosunun (L) cetveline alınarak mev
kuf tutulmuş olması tedbiri de alındığı halde,
memur aylıkları ödeneklerinde 105 milyon kü
sur liralık bir artış vücuda getirmiştir. Bu artı
şın bütçenin birtakım hizmetlerine, geçen yıl
lar gözönünde tutularak, birtakım azaltıcı tesir
ler yaptığı da şüphesizdir. 1947 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının, Bütçe Komisyonu raporunda
da ifade edildiği veçhile, Hükümetin, memur stQ-

( S. Sayısı : 47.)
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tü, kadro ve aylıkları üzerinde geniş umumi ve
esaslı incelemeler yaparak, bu işi en kısa za
manda memleket menfaatine ve Devlet hayatının
hakiki ve zaruri icaplarına en uygun bir şekle
bağlaması zarureti meydandadır.
Tasarı, Hükümet gerekçesinde de izah edildi
ği veçhile bazı hususiyetleri arzetmektedir:
1. — Aylıklara bugüne kadar yapılan ve çe
şitli şekiller arzeden zamlar birleştirilmiştir:
2. — En aşağı dereceden yukarıya kadar de
receler arasında, intizamlı ve ölçülü bir artış ka
bul edilmiştir.
3. — Yapılan zammın aylığa nispeti ve bun
dan evvel ve sonra ele geçecek paralar arasında
ki nispet itibariyle, en fazla artış nispeti, daha
ziyade az para alan memurlar aylıklarındadır.
4. — Çocuklu memurlara yapılan yardım ar
tırılmıştır.
Bu kanun 3656 ve 3659 sayılı kanuna tâbi
memurların aylık istihkaklarını şümulü içerisine
almakta ve subay ve askerî memurlar aylıkları
ile gedikli erbaşların aylıkları ve Devlet Demir
yolları memurlarının aylıkları bu kanun çerçeve
si dışında kalmaktadır.
Komisyon, tasarının tümü üzerinde yapılan
görüşmeler sonunda, tasarıyı esas itibariyle ka
bule şayan görmüştür.
Birinci madde, tertipte iyiliği ve vuzuhu te
min maksadiyle ikiye ayrılmış ve derece, aylık
aslı ve tutarını belirten hükümlerden sonraki kı
sım ifade değişikliği ile ikinci madde olarak ya
zılmıştır.
Teklifin ikinci maddesi, üçüncü madde ola
rak ve birinci maddenin ikiye ayrılmasının ge
rektirdiği düzeltme ile kabul edilmiştir.
Teklifin dördüncü maddesi, tertip bakımın
dan öne alınarak ve ifade değişikliği ile dördün
cü madde olarak kabul edilmiştir.
Teklifin üçüncü maddesi, 3659 sayılı kanuna

tâbi kadrolardaki memurları da şümulüne alacak
şekilde düzeltilerek ve beşinci madde olarak ka
bul edilmiştir.
Teklifin beşinci maddesi ile değiştirilmek is
tenen 4805 sayılı kanunun üçüncü maddesi, 3656
sayılı kanuna tâbi ücretli memurların haklarını
temine kâfi görüldüğünden tasarıdan çıkarılmış
tır. Bu maddede bahsedilen Devlet Demiryolları
memulları baremi 2847 sayılı kanuna tâbi oldu
ğundan o kanun hakkında değişiklik teklif edil
diği zaman bunlara ait değişik hükümler ayrıca
nazara alınacaktır.
Teklifin altıncı maddesi, bu maddede bahse
dilen memurları 1 ! bundan sonra ellerine aynı
miktar paran n geçmesini temine mâl-it olduğun
dan aynen kabul edilmiştir.
Teklifin yedinci maddesi, ifade değişikliği ve
gerekli bazı düzeltmeler ile kabul edi iniştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Edirne
Diyarbakır
M. N. Gündüzalp
C. Ekin
Kâtip
Ankara
Ankara
F. Öymen
N. C. Akkerman
Antalya
Balıkesir
N. E. Sümer
E. Altan
Bursa
Bursa
F. Bük
Dr. M. T. Simer

Sözcü
izmir
M. Birsel
Ankara
C. Gölet
Balıkesir
S. örgeevren
Diyarbakır
Ş. Vluğ

Eskişehir
istanbul
izmir
A. Potuoğlu
Dr. A. Adıvar
S. Dikmen
Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
£. Torgut
1. R. Aksal
Dr. A. 1. Giirsoy
Mardin
Niğde
Urfa
R. Erten
R. Giirsoy
E. Tekeli
Yozgad
Yozgad
S. t çöz
A. Sungur
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek 4644
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek 4644
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında ka.nun tasarısı

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939
tarihli ve 3656 sayılı kanunun 4805 sayılı kanun
la değiştirilen 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Devlet memurlarının (Yargıçlar ve öğretmen
ler dâhil, subaylar ve askerî memurlar hariç) de
receleri ve her dereceye ait aylık asılları ile tu
tarları aşağıda gösterilmiştir.

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939
tarihli ve 3656 sayılı kanunun 4805 sayılı kanun
la değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Devlet memurlarının (Yargıçlar ve öğretmen
ler dâhil, subaylar ve askerî memurlar hariç) de
receleri ve her dereceye ait aylık asılları ile tutar
ları aşağıda gösterilmiştir :

Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aylık aslı
150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15

Tutarı
1 000
875
750
625
550
475
400
350
300
250
225
200
175
150

Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aylık aslı
150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15

Tutarı
1 000
875
750
625
550
475
400
350
300
250
225
200
175
150

Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarları, yolluk
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali
hâsılına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında,
4805 sayılı kanundan evvelki aylık tutarları ve
adı geçen kanunun 4 ncü maddesine göre kesile
cek % 5 lerin hesabında yukarıki cetveldeki ay
lık tutarları esastır.
MADDE 2. — Kanunların aylıklara ilişkin
hükümlerinin uygulanmasında :
1. Emeklilik haklariyle çeşitli kanunların ay
lık asıllarına ilişkin hükümlerinde yukarıki cet
velin aylık asılları,
2. 2 1 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesi gereğince kesilecek % 5 emek
li kesenekleri için yukarıki cetvelin aylık tutar
ları,
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3. Yolluk hesaplarında bir üst derece aylık
asılları,
4. Çeşitli kanunların emsal hasılına ilişkin
hükümlerinde 4805 sayılı kanundan evvelki aylık
tutarları,
Esas olarak alınır.

MADDE 2. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805
sayılı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilimiştir:
Dersiamlarla her çeşit vaizlerin ve kadroları
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı kanuna göre
belirtilen Posta, Telgraf ve Telefon başmüvezzi
ve hat başbakıcılariyle müvezzi ve hatbakıcılarının aylıklarının tutarlarına, aynı miktar me
mur aylıklarının tutarları esastır. 4805 sayılı ka
nunun 2 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanunun
1 nci maddesinin diğer hükümleri bunlar hakkın
da da uygulanır.

MADDE 3. — 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805
sayılı kanunun 6 cı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Dersiamlarla her çeşit vaizlerin ve kadroları
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı kanuna göre
belirtilen Posta, Telgraf ve Telefon başmüvezzi
ve hat başbakıcılariyle müvezzi ve hat bakıcıları
nın aylıklarının tutarlarına, aynı miktar memur
aylıklarının tutarları esastır. 4805 sayılı kanu
nun 2 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanunun 2 ei
maddesi hükümleri bunlar hakkında da uygula
nır.

MADDE 4. — 3 . VII . 1939 tarih ve 3659
sayılı kanunun 1 nci maddesinde yazılı ücret
tutarları, tekabül ettikleri derecelerin bu kanu
nun yayımı tarihinde nakillerde muadili bulu
nan 3656 sayılı kanuna tâbi aylık derecelerinin
1 nci maddede yazılı tutarları miktarına çıka
rılmış ve 14 ncü derece, bu derecede bulunanlar
13 ncü dereceye terfi etmiş sayılmak şartiyle
kaldırılmıştır.

MADDE 4. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659
sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı ücret
tutarları, bu kanunun yayımı tarihinde, her de
recenin 3656 sayılı kanuna tâbi memurluklara
nakillerde muadilleri bulunan aylık dereceleri
nin, birinci maddede yazılı tutarları miktarları
na çıkarılmış ve 14 cü derece, bu derecede bulu
nanlar 13 cü dereceye terfi etmiş sayılarak, kal
dırılmıştır.

MADDE 3. — 21 . Yi . 1944. tarihli ve 4598
sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı çocuk
zammı 10 liraya çıkarılmıştır.

MADDE 5. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598
sayılı ve 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı ka
nunun 6 cı maddelrinde yazılı çocuk zamları
10 liraya çıkarılmıştır.

MADDE 5. — 3656 sayılı kanunun 4805
sayılı kanunla değiştirilen 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu kanuna tâbi dairelerin ücretli memurla
rının dereceleri, aylık asılları ve tutarları ile me
muriyete girişleri hakkında 3659 sayılı kanunun
bu esaslara ait hükümleri vesair hususlarda bu
kanun hükümleri uygulanır.
3656, 3659 ve 2847 sayılı kanunlara tâbi da
ire ve kurumların aylıklı ve ücretli görevlerin
den birinden diğerine nakillerde aylık tutarları
esastır.
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MADDE 6. — 3 . VIII . 1944 tarihli kanunun
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
150 lira ve daha aşağı ücretle çalıştırılan dok
torlar çeşitli hizmetli hükmündedir. 3656 sayılı
kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 nci
maddesi hükmü bunlar hakkında da uygulanır.
Sıtma mücadelesi Sıhhat memurlarının unva
nı Sıtma Sağlık Koruyucusu olarak değiştirilmiş
tir. Bunlar çeşitli hizmetli hükmünde olup 4192
sayılı kanun hükümlerinden faydalanırlar.

MADDE 6. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4644
sayılı kanunun 5 nci madesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
150 lira ve daha aşağı ücretle çalıştırılan dok
torlar çeşitli hizmetli hükmündedir. 3656 sayılı
kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 nci
maddesi hükmü bunlar hakkında da uygulanır.
Sıtma mücedelesi Sıhhat memurlarının unva
nı Sıtma Sağlık Koruyucusu olarak değiştirilmiş
tir. Bunlar çeşitli hizmetli hükmünde olup 4192
sayılı kanun hükümlerinden faydalanırlar.

MADDE 7. — 28 . I . 1942 tarihli ve 4178
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 1,4 ve 7 nci fıkralariyle 3,5 ve 7 ci maddeleri ve 21 . VI . 1944
tarihli ve 4599 sayılı kanunun 1 nci maddesinin
A, C, Ç, T), E, J, K, L, N, P, ve R fıkraları kaldı
rılmıştır.

MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girme
si tarihinden itibaren;
1. — 28 . I . 1942 tarihli ve 4178 sayılı kanu
nun birinci maddesinin 1,4 ve 7 nci fıkraları ile
2,3,5,7, ve 10 neu maddeleri,
2. _ 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 sayılı ka
nunun birinci maddesinin A, C, Ç, D, E, J, K, L,
M, N, P, ve R fıkraları hükümleri kaldırılmıştır.

MADDE 8. — Bu kanun 31 . X I I . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MDDE 8. — Bu kanun 31 . XII. 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

Başbakan
R. Peker

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı

M. ökmen
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Sökmensüer
C. C. Toydemir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
E. N. Keşmir
H. Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
C. K. încedayt
Reşat §. Sirer
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. üz
T. B. Balta
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
F. Kurdoğlu
T. Co§kan
Ticaret Bakanı
Ulaştrıma Bakanı
A. İnan
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. S. îrmak
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S. Sayısı: 48
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan me
murların aylıkları hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/86)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 687, 6/2884

9 . XII . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkında olup Maliye
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
B. Peker

Gerekçe

"

i

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan Hariciye memurlarının aylıklarının miktarı,
ne gibi hallerde ve hangi tarihlerden itibaren dış memleket parası üzerinden ödeneceği veya ke
sileceği hususları 19 . VII . 1931 tarihli ve 1843 sayılı ve 28 . I I . 1931 tarihli ve 1906 sayılı ka
nunlarla tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Bunlardan 1906 sayılı kanuna göre, yabancı memlekette bulunan Hariciye memurlarının asli
aylıklarına 9,3 misli ilâve edilmek suretiyle bulunacak baliği Türk lirası olarak tesbit edilmekte
ve bu miktar resmî döviz kurları üzerinden dövize bağlanma*k suretiyle ödenmektedir.
Yabancı döviz kıymetleri hakkında son defa alınmış olan kararlar neticesinde bu memurların
ellerine geçen yabancı memleket paralarının miktarı eskisine nazaran yarıdan fazla (% 55) azal
mış bulunduğundan bunların Türk lirası istihkaklarını da bu azalma ile mütenasip olarak artır
mak zaruri bulunmuş ve bu maksatla bu tasarı hazırlanmıştır.
Ancak tasarının hazırlanmasında bu maksadın sağlanması gözönünde bulundurulmuş olmakla
beraber aşağıdaki düşünceler tasarıya takdim olunan şeklini vermiş bulunmaktadır.
Yukarıda adı geçen 1843 ve 1906 sayılı kanunlar, hariçte sürekli vazife gören memurların
istihkaklarını tâyin için esas olarak asli aylığı ele almış ve buna 9,3 misli ilâve suretiyle asli ay
lığın 10,3 mislini dış memleket aylığı olarak kabul etmiştir. Bugünkü mevzuatımızda aylık aslı
sadece emeklilik ve harcırah kanunlarında bir ölçü olarak kullanılmakta olup. bunların haricin
de herhangi bir uygulama yeri kalmamış bulunmakta ve hiçbir mefhuma da delâlet etmemekte
dir. Bugün gerek memur, gerek Devlet cephesinden esas olan memur aylığının tutarıdır. Ve öde
meğe esas, aylık tutarı olması bakımından da bir mânası vardır.
Binaenaleyh yurt içindeki memurlar için nasıl bir aylık tutarı tesbit olunmuş ise hariçte sü
rekli vazife gören memurlar için bu tutarları ne nispette artırmak lâzımgeldiğini tâyin etmek su
reti ile dış memleket aylıklarının miktarmı tesbit etmek en muvafık bir usul olarak düşünümlüştür.
Diğer taraftan yabancı memleketlerde bulunan Hariciye memurlarına ve onlarla aynı durumda
bulunanlara temsil ödeneği namiyle aylıklarına ilâveten bir para daha verilmektedir. Bunun miktarı
beş liradan başlayıp 100 liraya kadar yükselmekte ve bunlarda yine 1906 sayılı kanuna göre 9,3 misli
fazlasiyle öden»ektetlir.
. - _ _ _ - *
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Hariçteki memurların en mühim vazifelerinden birisi de Devleti, bulunduğu memlekette temsil et
mek olmasına göre onlara orada bu sıfat ve mahiyetleriyie uygun bir yaşama seviyesi temin etmenin
zaruri bulunduğu şüphesizdir. İşte temsil ödeneği; isminin de delâlet ettiği üzere memurlara dış mem
leketlerde temsil sıfatlarına uygun bir yaşama seviyesi temin etmek iddiasını taşımaktadır. Halbuki
yukarıda arzolunan miktarlar bu ödeneğin, maksudu olan gayeyi teminden uzak bulunduğunu gös
termektedir.
Diğer taraftan memurların temsil durumları şayet temsil ödeneği ile sağlanmakta ise bu takdirde
aylıklarının yurt içindeki aylıklardan farklı bir miktarda tesbit olunmasının izahı mümkün bulunma
maktadır.
Bu izahattan ve aylıkların dış memleketler için tesbit olunan miktarlarından anlaşılmaktadır ki bu
memurların temsil durumları halihazır mevzuatımızla dahi temsil ödeneği namı verilen ödenekle
değil aylıkların kendisi ile karşılanmaktadır.
Bu vaziyete göre dış memleketlerde vazife görenlere bir ay zarımda ödenen istihkakın aylık ve tem
sil ödeneği namlariyle ikiye ayrılmasında bir zaruret ve sebep görülmediğinden artık temsil ödeneği
mevzuunun ortadan kaldırılmasının ve dış memlekette ödenecek aylık miktarı tesbit olunurken, bu
memurların temsil sıfatları da gözöııüne alınarak memleket içinde ödenen aylıkların tutarlarının ge
rekli nispetlerde artırılması hususunun esas alınması muvafık olacağı düşünülmüştür.
Çeşitli kanunlarımızda hariçte vazife gören muhtelif Bakanlık ve Genel Müdürlükler memurlarının
aylıklarının ödenmesi mevzuu, Hariciye memurları hakkındaki kanun hükümlerine bağlanmış bulun
maktadır.
Tasarı hazırlanırken bu dağınık hükümleri de bir araya toplamak ve hariçteki memurların ay
lıkları hakkında genel bir esas koymak düşüncesi hâkim olmuş ve tasarının birinci maddesi bu mak
satla yazıldığı gibi tasarının başlığı da buna göre tesbit olunmuştur.
Birinci maddede tesbit olunan emsaller, yabancı memleketlerde halen vazifede bulunan me
murlara 7 Eylül kararlarının tatbikmdan evvel verilmekte olan dövizlerden fazla verilmemesini sağlıyacak rakamlar olarak bilhesap bulunmuştur. Yalnız emsalleri kesirden kurtarmak için yuvar
lak rakamların tercih olunması yüzünden tatbikatta bazı istihkaklarda ehemmiyetsiz artırmalar bekle
nebilir.
Tasarının 2, 3, 4, 5 nci maddeleri, birinci madde ile tesbit olunan Ödeme miktarlarına ne gibi
hallerde hak kazanılacağını ve ne' gibi hallerde kesileceğini gösteren hükümler olup bunlar esas iti
bariyle yürürlükteki hükümlerin aynı bulunmakta, ancak tatbikatta kıstelyevm hesaplarından kur
tulmak için gerek istihkaka, gerekse istihkakın kesilmesine ay başları ve ay sonları esas olarak alın
mış olması yüzünden bazı ifade değişiklikleri yapılmış bulunmaktadır.
Tasarının 6 ncı maddesi Elçiye vekâlet halinde verilecek vekâlet ödeneği miktarını tâyin etmiş
olup bunun dışındaki vekâletlerde sadece dış memleket ölçüsü üzerinden aylık ödenip başkaca ve
kâlet ödeneği verilmemesi esası kabul edilmiştir.
Tasarının kanun olması halinde yürürlükte kalmasına mahal kalmıyacak olan hükümler 7 nci
maddede sayılmıştır.
Tasarı ile, yürürlük tarihi olarak 31 . X I I . 1946 teklif olunmuştur. Halbuki bunun hazırlan
masının esas saiki bulunan kararlar 9 . I X . 1946 tarihindenberi yürürlüktedir.
Binaenaleyh dışarıdaki memurların bu iki tarih arasındaki istihkaklarını yeni döviz kıymetle
rine uydurmak maksadı ile geçici birinci madde yazılmıştır.
Tasarı ile kaldırılması teklif olunan hükümler arasında merkezdeki meslek memurlarına veri
len temsil ödeneğine dair olan hüküm de vardır. Bu ödeneğin kaldırılmış olmasından doğan du
rum memur aylıklarına yapılan zamlarla telâfi edilmektedir.
Ancak merkezdeki bazı memurların halen ele geçen para olarak istihkakları yeni zamlarla ve
temsil Ödeneği ile dahi eskisinden noksan düştüğünden bunların istihkakını da noksan düşürmemek
için şahıslarına münhasır olmak ve ilk harice çıktıkları veya başka bir göreve noklolundukları ta
rihe kadar devam etmek üzere farkın ödenmesini sağlamak maksadı ile geçici ikinci madde yazıl
mıştır.
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T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/86
Karar No. 32

25 . XII. 1946

Yüksek
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 9 . X I I . 1946
tarihli ve 6/2884 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmalda Dışişleri Bakanı Hasan Saka
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol
Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü.
Yabancı memleketlerde sürekli görevle bulu
nan memurların aylıkları, bugün yürürlükte bulu
nan 1843 ve 1906 sayılı kanunlar hükümlerine gö
re, aylıkları asıllarına, bunun 9,3 misli ilâve edile
rek bağli olacağı miktarda Türk parasının, görevli
bulundukları memleket parasına borsa kıymeti
üzerinden çevrilmesi suretiyle ödenmektedir. Bun
lardan temsil tahsisatı alanlara bu tahsisat da ay
nı hükümler dairesinde ödenir.
7 Eylül 1946 tarihinde Hükümetçe alman ka
rarla, Türk parasının yeniden tesbit edilen kıy
meti üzerinden, yürürlükteki usul dairesinde
aylık ve temsil tahsisatlarının ödenmesi halinde,
bu memurların eline eskisine nispetle daha az mik
tarda döviz geçecektir.
Muhtelif Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklere
bağlı olarak yabancı memleketlerde görevli bu
lunanlar için de özel kanunlarında aynı esaslar
üzerinden aylık verilmesi yolunda hükümler mev
cut bulunmaktadır.
Çeşitli kanunların hükümlerini bir araya toplıyarak bundan evvel yabancı memleketlerde gö
revli memurlara verilmekte olan aylık ve temsil
ödeneklerini para kıymetlerindeki değişikliğe göre
karşılıyacak şekilde ve memur aylıklarında
yeni tutarlar esas alınarak, yabancı memleketler
de sürekli görevde bulunan memurların aylıkla
rını genel bir kaideye bağlamak maksadiyie ha
zırlanmış olan kanun tasarısı, esas itibariyle
Komisyonumuzca da, yerinde görülmüştür
Birinci maddede memur aylıkları tutarları
w nıo misillerine esas alınmak suretiyle, genel

Lgkanlığa
kaide tesbit edilmiş ve uygulanacak ödeme misil
leri, bundan evvel aylık ve temsil ödeneği ola
rak yabancı memleketlerde memurlarımızın eline,
7 Eylül 1946 dan evvel geçen dövizleri karşılıya
cak surette hesaplanarak tâyin edilmiştir. Bu
suretle ödeme misillerinin tâyininde, Hükümete
daha geniş imkân sağlamak üzere ve Hükümet
teklifindeki (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7) misilleri ye
rine (4; 4,25; 4,50; 4,75; 5; 5,25; 5,50; 5,75; 6;
6,25; 6,50; 6,75 ve 7) misillerinin uygulanabil
mesi muvafık görülmüştür.
Teklifteki birinci maddenin son iki fıkrası
nın, tertip ve vuzuh bakımından ifade değişikliği
ile ve üçüncü madde olarak yazılması uygun gö
rülmüştür.
İkinci madde, ödeme misillerinin tâyininde,
aylık derecelerinin de gözönünde tutulması imkâ
nını sağlıyabilmek için, bir düzeltme yapılarak
kabul olunmuştur.
Teklifin üçüncü maddesi, dördüncü madde ola
rak ve kelime değişikliği ile ve dördüncü
maddesi de beşinci madde olarak aynen kabul
edilmiştir. Teklifin beşinci maddesinde, yeni gö
reve nakil halinde uygulanacak esasa göre yapı
lacak ödemenin tâyin emrinin bildirilmesini kovalıyan ay başından itibaren yapılması uygun
görülmiyerek bu ödemeler için yeni göreve baş
lama tarihini kovalıyan ay iptidasının başlan
gıç tutulması kabul edilmiş ve bu madde o su
retle düzeltilerek altıncı madde olarak kabul olun
muştur.
Teklifin altıncı maddesi, vuzuhu sağlıyacak
• "•.üzcltmcler ile ve yedinci madde olarak kabul
edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğünün kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sa
yı] ı kanunun sekizinci maddesi gereğince ya
bancı memleketlere gönderilecek Tekel memurları
i* in, bu yeni esasa göre uygulanması muvafık
<»ürı] n hüküm, sekizinci madde olarak tasarıya
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Dokuzuncu madde, vuzuhu sağlıyacak şekilde
tertiplenmiştir.
Geçici birinci maddede aylıkla beraber tem
sil ödeneğinin hesaba esas olarak alınması lâzımgelirken, temsil ödeneğinin teklifte maddeye der
ci unutulmuş olduğundan, bu yanlışlık düzel
tilmiş ve (D) cetvelinde ücret alanlarla Tekel
Genel Müdürlüğü kadrosunda ücret alanlardan
yabancı memleketlerde sürekli görevlerde bulu
nanlar için de gerekli hükümler maddeye eklen
miştir.
Geçici ikinci madde ifade değişikliği ile yeni
den yazılmıştır. Kamutayın onayına arzolunmak üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur.

Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Edirne
Diyarbakır
îzmir
C. Ekin
M. Birsel
M . N. Gündüzalp
Kâtip
Ankara
Ankara
Ankara
C. Gölet
F. öymen
Ar. C. Akkerman
Balıkesir
Aydın
Bursa
F. Bük
R. Alpman
S. Örgeevren
îzmir
Diyarbakır
İstanbul
/. H. Tiğrel
Dr. A. Adıvar
S. Dikmen
Kocaeli
Urfa
Kırşehir
Ş. Torgut
E. Tekeli
/. R. Aksal
Yozgad
Yozgad
A . Sungur
S. îçöz
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Sürekli görevle yabancı memleketlerde
memurların aylıkları hakkında kanun

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ
bulunan
tasarısı

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan
memurların aylıkları hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Yabancı memleketlerde sürekli
görevle bulunan:
A) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının,
B) Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler mü
şavir ve ateşeleriyle bunların yardımcı ve memur
larının ve talebe müfettişlerinin,
Aylıkları, derecelerine ait aylık aslının mem
leket içindeki tutarlarının 4 - 4,5; 5 - 5, 5; 6 - 6, 5
ve 7 misilleri üzerinden ödenir.
Bu suretle aylık ödenebilmesi için yukarıda
yazılı memurların fiilen görevleri başında bulun
ması şarttır.
Memurlar Kanununun 78 ve 79 ncu madde
lerinde yazılı izinleri kullananların ve aynı kanu
nun 84 ncü maddesine göre izinli olanlardan ya
bancı memleketlerde bulunanların aylıkları da
bu madde} e göre ödenir.

MADDE 1. —• Yabancı memleketlerde sürekli
görevle bulunan ;
A) Dışişleri Bakanlığı meslek memurları
nın,
B) Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler Müşa
vir ve Ateşeleri ve öğrenci Müfetişleriyle bunla
rın yardımcı ve memurlarının,
Aylıkları, derecelerine ait aylık asimin mem
leket içindeki tutarlarının 4 - 4,25 - 4,5 - 4,75 - 5 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6 - 6,25 - 6,50 - 6,75 - 7 mi
silleri üzerinden ödenir.

MADDE 2. — Birinci maddeye göre uygu
lanacak edeme emsali, memurlarla bulundukla
rı memleketlerin ekonomik ve para durumlarına
ve geçim şatlarma göre ve her emsal için bir uy
gulama yeri gösterilmek suretiyle Maliye ve Dış
işleri Bakanlığınca müştereken belirtilir ve lü
zum görüldüğü takdirde aynı suretle değiştirile
bilir.

MADDE 2. — Birinci maddeye göre uygula
nacak ödeme misilleri; memurların buluundukları memleketlerin ekonomik ve para durumla
rına ve geçim şartlarına ve aylık derecelerine
göre ve her misil için bir uygulama yeri göste
rilmek suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıkla
rınca birlikte belirtilir ve lüzum görüldüğü tak
dirde aynı suretle değiştirilebilir,
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MADDE 3. — Birinci madde gereğince ay
lıkların ödenmesinde, memurun fiilen yabancı
memleketteki görevi başında bulunması şarttır.
Ancak;
1. Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında
ki 1154 sayılı kanunun 14 ve 15 nci,
Memurlar hakkındaki 758 sayılı kanunun 78

79 ncu,
Askerî izin hakkındaki 2161 sayılı kanunun
1 ve 2 nci maddeleri,
Hükümlerine göre izinli olanların;
2. 1154 sayılı kanunun 18 nci,
758 sayılı kanunun 84 ncü,
2161 sayılı kanunun 4 ncü maddesi,
Hükümlerine göre izinli olanlardan yabancı
memleketlerde bulunanların, aylıkları da birin
ci madde hükümleri gereğince ödenir.
MADDE 3. — Birinci maddenin A ve B fık
ralarında yazılı memurlardan sürekli görevle
yabncı memleketere gönderilenlere memuriyet
mahallerine varışlarını takibeden ay başından iti
baren ve bunlardan yabancı memleketlerde iken
merkeze celbolunan veya yurt içinde bir göreve
atananlara j e n i görevlerinin bildirimini kovala
yan ay başına kadar olan aylıkları birinci mad
dede yazılı şekilde ödenir.
Ancak haleflerinin gelişine kadar beldeme
emri almaları dolayısiyle görevlerinde kalanlara
haleflerinin geldiği aym sonuna kadar birinci
maddeye göre aylık verilir.

MADDE 4. — Birinci maddeye göre aylık
alabilecek memurlardan, sürekli görev ile ya
bancı memleketlere gönderilenlere, memuriyet
mahallerine varışlarını takip eden ay başından
itibaren ve yabancı memleketlerde iken merke
ze çağırılan veya yurt içinde bir göreve ata
nanlara yeni görevlerinin bildirimlerini kovalıyan ay başına kadar olan aylıkları, birinci
maddeye göre ödenir.
Ancak sürekli bir görevle yabancı memlekette
bulunupta yurt içinde bir göreve atananlarla
merkeze çağırılanlardan haleflerinin gelişine ka
dar bekleme emri almaları dolayısiyle görevle
rinde kalanlara haleflerinin geldiği aym sonuna
kadar birinci maddeye göre aylık verilir.

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı me
murlardan sürekli bir görevle yabancı memle
kette bulunmakta iken geçici bir görevle yurda
çağrılanlara, merkeze geldikleri tarihi kovalayan
ay sonuna kadar ve dönüşlerinde aslî görevlerine
başladıkları tarihi kovalayan ay başından itiba
ren olan aylıkları birinci maddedeki şekilde öde
nir.
Bunların bu iki tarih arasındaki istihkakları
yurt içindeki benzeri memurlar gibi verilir.

MADDE 5. —• Birinci maddede yazılı me
murlardan süekli bir görevle yabancı memle
kette bulunmakta iken geçici bir görevle yurda
çağrılanlara, merkeze geldikleri tarihi kovala
yan ay sonuna kadar ve dönüşlerinde asli görev
lerine başladıkları tarihi kovalayan ay başın
dan itibaren olan aylıkları birinci maddedeki şe
kilde ödenir. Bunların bu iki tarih arasında
istihkakları yurt içindeki benzeri memurlar gibi
verilir.

MADDE 5. — Birinci maddede yazılı me
murlar, haklarında uygulanmakta olan ödeme
emsalinden farklı emsal uygulanan bir başka
memlekete naklolundukları takdirde nakil emir-

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı me
murlar, haklarında uygunlanmakta olan ödeme
misillerinden farklı ödeme misli uygulanan bir
başka memlekete naklolundukları takdirde yeni
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lerinin bildirilmesini kovalayan ay başından iti
baren aylıkları yeni emsal üzerinden hesap
olunur.

görevlerine başladıkları tarihi kovalayan ay ba
şından itibaren aylıkları yeni misiller üzerinden
hesaplanır.

MADDE 6. — Sürekli veya geçici bir görev
ile yurda çağrılan veya başka bir mahalle gön
derilen elçilere yabancı memleketlerde vazifeli
olanlardan dördü geçmemek üzere vekillik ettiri
lenlere altı ay müddetle ayda (300) liraya kadar
vekillik ödeneği verilir.
Bu kanunun birinci maddesinde yazılı görev
lere yukarıdaki fıkra haricinde tâyin olunan ve
killere, birşey verilmez.

MADDE 7. — Sürekli veya geçici bir görev
ile yurda çağırılan veya başka bir mahalle gön
derilen Elçilere yabancı memleketlerdeki me
murlardan Maslahatgüzar olarak vekillik ettiri
lenlere altı ayı geçmemek üzere ayda (300) li
raya kadar vekillik aylığı verilir.
Ancak birinci fıkra hükmü dairesinde ya
bancı memleketlerde aynı zamanda bulundurula
cak vekil Maslahatgüzarların adedi, dördü ge
çemez.
Bu kanunun birinci maddesinde yazılı görev
lere yukarıdaki fıkra haricinde tâyin olunan
vekilere aynı maddeye göre ödenen aylıktan baş
ka vekâlet ücreti veya gündelik verilmez.
MADDE 8. — Tekel Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan
4896 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğnce
yabancı memleketlere gönderilecek Tekel memur
larına verilecek ücretler, drecelerine tekabül
eden Devlet memularma aynı mahalde birinci
madde gereğince verilecek miktarları ve en fazla
(3 000) lirayı geçmemek üzere, Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca tâyin olunur.

MADDE 7. — 20 . VI . 1927 tarihli ve 1108
sayılı kanunun 12 nci maddesi, 25 . VI . 1927
tarihli ve 1154 sayılı kanunun 16, 17 ve 19 ncu
maddeleri, 19 . VII . 1931 tarihli ve 1843 sayılı
kanunun 4 ncü maddesi saklı olmak üzere diğer
hükümleri, 28 . X I I . 1931 tarihli ve 190C sayılı
ve 6 . I . 1943 tarihli ve 4352 sayılı kanunlarla
14 . I . 1938 tarihli ve 3312 sayılı kanunun 2 ve
5 nci maddeleri ve 2 nci maddesine bağlı 4666 sa
yılı kanunla değişik (2) sayılı cetvel ile (3) sa
yılı cetveller, 21 . VI . 1943 tarihli ve 4442 sayılı
kanunun 2 nci maddesi, 16 . VII . 1943 tarihli
ve 4475 sayılı kanunun 29 ncu maddesinin aylık
ve temsil ödeneğine dair hükümleri, 14 . V . 1945
tarihli ve 4737 sayılı kanunun 1 nci maddesinin
temsil ödeneğine dair hükmü ve 29 . V . 1946
tarihli ve 4910 sayılı kanunun 12 nci maddeeinin
aylık ve temsil ödeneğine dair olan hükümleri
ile temsil ödeneğine dair sair hükümler kaldı
rılmıştır,
( 0. Sa

MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren,
— 20 . VI . 1927 tarihli ve 1108 sayılı kanu
nun 12 nci maddesi,
— 25 . VI . 1927 tarihli ve 1154 sayılı kanu
nun 16, 17 ve 19 ncu maddeleri
— 19 .. VII . 1931 tarihli ve 1843 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesi saklı olmak üzere diğer
hükümleri,
— 28 . X I I . 1931 tarihli ve 1906 sayılı kanun,
— 14 . I . 1938 tarihli ve 1312 sayılı kanu
nun 2 nci maddesi ile bu maddeye bağlı 2 ve 3
sayılı cetveller,
— 6 . 1 . 1943 tarihli ve 4352 sayılı kanun,
— 21 . VI . 1943 tarihli ve 4442 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi 16 . VII . 1943 tarihli ve
4475 sayılı kanunun 29 ncu maddesinin aylık
ve temsil ödeneğine dair hükümleri,
— 14 . V . 1945 tarihli ve 4737 sayılı kanu
nun birinci maddesinin temsil ödeneğine dair
d i 48)
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hükmü,
— 29 . V . 1946 tarihli ve 4910 sayılı kanu
nun 12 nci maddesinin aylık ve temsil ödeneği
ne dair hükümleri,
— Kanunlarda temsil ödeneğine dair bütün
hükümler kaldırılmıştır.

GEÇÎCt MADDE 1. — Birinci maddede ya
zılı memurların 9 . I X . 1946 - 31 . X I I . 1946 ta
rihleri arasında tahakkuk edecek aylıkları ile bu
tarihten evvel tahakkuk edip de dış memleket
lerde tediyesi 9 . IX . 1946 tarihinden sonra ya
pılmış ve yapılacak aylıklar hakkında 28 .
XII . 1931 tarihli ve 3906 sayılı kanundaki 9,3
emsali:
A) 1 - 3 (3ncü derece dâhil) ncü derece ay
lıklı memurlar hakkında 22,5,
B) 4 - 6 (6 ncı derece dâhil) ncı derece ay
lıklı memurlar hakkında 23,
C) 7 ve daha aşağı derece aylıklı memur
lar hakkında 23,5,
Emsaline çıkarılmıştır,

GEÇİCİ MADDE 2. _ Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte merkezde bulunan Dışişleri
Bakanlığı memurlarından, aylıklarının ele ge
çen miktarı bu kanunun yürürlüğü tarihinden
itibaren azalanlara aradaki fark bu görevlerin
den ayrılmaları veya harice tâyin edilmeleri
tarihine kadar ayrıca tazminat olarak ödenmek
te devam olunur.
Ele geçen miktarların mukayesesinde aylık
larla birlikte eski ve yeni temsil ödenekleri de
hesaba katılır.

GEÇİCÎ MADDE 1. — Birinci maddede ya
zılı memurların 9 . IX . 1946 - 31 . XII . 1946
tarihleri arasında tahakkuk edecek aylık ve
temsil ödenekleri ile bu tarihten evvel tahak
kuk edipte dış memleketlerde tediyesi 9 . I X .
1946 tarihinden sonra yapılmış ve yapılacak
aylık ve temsil ödenekleri hakkında 28 . X I I .
1931 tarihli ve 1906 sayılı kanundaki 9,3 emsa
li uygulanması yerine bunların aylık asılları
ve temsil ödenekleri:
A) 1 - 3 (üçüncü derece dâhil) ncü dere
ce aylıklı memurlar hakkında 22,5.
B) 4 - 6 (altıncı derece dâhil) ncı derece
aylıklı memurlar hakkında 23.
C) 7 ve daha aşağı derece aylıklı memur
lar hakkında 23,5,
misline yükseltilerek ödenir.
Yabancı memleketlerde sürekli görevle bu
lunanlardan, Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetveldeki çeşitli hizmetliler tertibinde, üc
retleri belirli miktarlarda gösterilip te istihkak
larını 1843 ve 1906 sayılı kanunlardaki esaslar
dâhilinde alanlar hakkında da yukarıki hüküm
ler uygulanır.
Sekizinci maddede yazılı Tekel Genel Mü
dürlüğü memurlarının, aynı devre içindeki is
tihkaklarını, ücret asjlıarını en çok yukarı kî
misilleri üzerinden ödetir eğe Gümrük ve Tekei
Bakanı yetkilidir.
GEÇÎCt MADDE 2. — Dışişleri Bakanlığı
nın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sü
rekli görevle merkezde bulunan memurlarının
ellerine, bu kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra aylık ve başka ödenek olarak geçecek
para miktarı l u kanundan dvvel ayHk ve tem
sil ödeneği olarak ellerine geçen miktar tutarı
na göre azalanlara, aradaki fark, bunların
görevlerinden ayrılmaları veya dış memleketle
re sürekli bir görevle tâyin edilmeleri tarihine
kadar ayrıca tazminat olarak ödenmeğe devam
| olunur.
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MADDE 8. — Bu kanım 31 . XII . 1946 ta
rihinde, geçici birinci madde hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu kanun 31 . XII . 1946
tarihinde, geçici madde hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 9.
yürütür.

MADDE 11.
lu yürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

Başbakan
R. Peker

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakanı
Devlet Bakam
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Sökmentü$r
C. C. Toydemir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
H. N. Keşmir
E. Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Reşat Ş. Sirer
C. K. încedayı
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. VB
T. B. Balta
Tarım Bakam
Gümrük ve Tekel Bakanı
F. Kurdoğlu
T. Çoşkon
Ticaret Bakam
Ulaştırma Bakanı
A. İnan
§. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

»&<(
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Bu kanunu Bakanlar Kuru-

S. Sayısı: 49
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve BUtçe~Komisyonu raporu (1/90)

V. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı : 71 - 714, 6/3003

19 . XII . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 19 . X I I . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
' . . ' , '
R. Peker

Gerekçe
İkinci dünya savaşının doğurduğu geçim darlığını karşılamak üzere emekli, dul ve yetimler
le vatani hizmet tertibinden aylık alanlara harb yılları içerisinde evvelâ 4178 sayılı kanunla ola
ğanüstü zam, bilâhara 4599 sayılı kanunla da aynı yardım adları altında zamlar yapıldığı malûm
dur.
Her iki zam da olağanüstü hallerin devamiyie mukayyet bulunduğundan memur aylıklarında
olduğu gibi emekli, dul ve yetim aylıklarında da bu zamların devamlı olarak tatbikini sağlayıcı
bir hüküm alınarak olağanüstü hale matuf kayıttan kurtarılması ve aynı zamanda bu iş yapılır
ken bütçenin müsaadesi nispetinde ayrıca bir zam da yapılmasının duruma uygun düşeceği mütalâa edilmiştir.
Bu maksatlarla hazırlanan tasarının 1 nci maddesinde, gerek genel muvazeneden, gerekse
özel kanunlarla kurulmuş emekli sandıklarından emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan
zam nispeti gösterilmektedir.
Buna göre, her aylık sahibine evvelâ, bu tasarı ile kaldırılması teklif olunan aynı yardımı
karşılamak üzere 15 lira sabit bir zam yapılmakta ve ondan sonra da bu zamla birlikte (Terfih
zamları da dâhil) emekli aylıklarının tutarına % 25 den % 45 e kadar yükselen mütehavvil bir
zam tatbik edilmektedir.
Bu zamlar neticesinde emeklilerin ellerine geçecek para, olağanüstü zam ve aynı yardım da
dâhil olmak üzere halen ellerine geçen paraya nazaran küçük mikyasta da olsa bir miktar çoğal
maktadır.
Yetim aylığı alanlara halen verilmekte olan aynı yardım, yetim adedi ne olursa olsun aile ba
şına 15 liradır.
Bir aylık sahibine yapılan 15 lira sabit zammın her yetime de ayrı, ayrı yapılması takdirinde
tek yetimli bir aile ile mütaaddit yetimli bir aileye ödenecek yetim aylıkları arasındaki hali ha
zır muvazenenin esaslı şekilde değişeceği gözönünde bulundurularak bir kişiden dul ve yetim ay
lığı alanların sayısı birden fazla olursa bunların aylıklarına 15 lira yerine 7,5 lira zam yapılma
sının daha âdil ve bütçe durumuna daha elverişli olacağı neticesine varılmıştır.
Bununla beraber yetim »dedi çok olan ailelere her maaş sahibine 7,5 lira zam yapılmak sure-

tiyle bugünkünden bariz şekilde farklı bir zam sağlanmış olmaktadır.
Genel muvazeneden veya özel Kanunlarla kurulu emekli sandıklarından hizmet sürelerine gö
re emekli, dul veya yetim aylığı bağlanmıyarak hizmet yılları üzerinden tazminat verilenlere bu
tazminatın hesabında halen olağanüstü zam tahakkuk ettirilmektedir. Bu zammın kaldırılması
teklif edildiğinden hem bunu telâfi etmek hem de ayrıca bir zam yapılmasını sağlamak maksadiyle tasarının ikinci maddesi yazılmıştır.
Tasarının üçüncü maddesi zam nispetlerinin uygulanmasında tekaüt aylığı daha yüksek olan
bir emeklinin aylığı daha az olan bir emekliden az para almamasını temin için yazılmıştır.
Halen 4178 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle emeklilerle, vatani hizmet tertibinden aylık
alanlara dördüncü çocuktan itibaren çocuk başına 2,5 lira çocuk zammı verilmektedir.
Bu yardımın çocuk başına 5 liraya çıkarılması ve aynı zamanda birinci çocuk da dâhil olmak
üzere emeklinin bütün çocuklarına zam verilmesi maksadiyle dördüncü madde yazılmıştır.
Bu maddeye, emeklilere verilecek çocuk zammı hakkında da Teadül Kanununa tâbi memur
lara verilen çocuk zammı hakkındaki hükümlerin uygulanmasına ve k a n kocadan birinin emekli
diğerinin memur olması hallerinde zammın yalnız memur olana ödenmesine dair fıkralar eklenmiş
tir.
Tasarının 5 nci maddesi de kaldırılması teklif olunan hükümlere aittir.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/96
Karar No. 36

26 . XII . 1946

Yüksek Başkanlığa
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 19 . X I I . 1946 tarihli ve
6/3003 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır ol
duğu halde ineklenip görüşüldü.
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam icrası
nı istihdaf eden kanun, memur aylıklarında ol
duğu gibi, muhtelif kanunlarla yapılan zam ve
yardımların birleştirilerek genel bir esasa bağ
lanmasını ve bunlara ait çocuk zammında da bir
arttırmayı sağlamaktadır.
Bilindiği üzere 1683 sayılı ve 8. Haziran 1930
tarihli Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu, askerî
ve mülki memurlar için derece ve aylıklarına gö
re, muayyen miktarlarda bir emekli aylığı tâ
yin ve memurların dul ve yetimlerine bağlana
cak aylıkları da tesbit etmektedir.
1683 sayılı kanun hükmü yürürlüğe girdiği
zaman 23 Şubat 1341 tarih ve 551 sayılı kanun

ile askerî malûllere aylıklarına ilâveten (terfih
zammı) adı altında verilen bir zam mevcut bu
lunmakta idi. 1683 sayılı kanundan evvel bağ
lanmış olan emekli, dul ve yetim aylıklarına 1683,
3255, 3835, 4463 ve 4464 sayılı kanunlarla bazı
zamlar kabul edilmiştir.
28 . I . 1942 tarihli ve 4178 sayılı kanunla
memur ve müstahdemlere yapılan ve fevkalâde
hallerin devamı müddetiyle mukayyet olan fev
kalâde zam, emekli, dul ve yetim aylıkları ile
bidem atı vataniye tertibinden aylık alanlar için
de kabul edildi.
21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 sayılı kanun
ile emekli, dul ve yetim maaşı alanlar için bir
aileye, memurlara yapılan aynı yardımın yarısı
miktarında bir yardım kabul edildi.
9 . IV . 1945 tarihli ve 4715 sayılı kanun,
bu aynı yardımı hidematı vataniye tertibinden
aylık alanlara da teşmil etti.
1046 yılı bütçe kanunu da bu aynı yardımın
bir misli arttrlması için Hükümete salâhiyet
verdi ve Hükümet bu zammı yaptı.
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Bundan başka 4178 sayılı kanun hükümleri
ne göre, emekli, dul ve yetimlere dördüncü ço
cuktan itibaren çocuk başına ayda 2,5 lira ço
cuk zammı verildi.
Bunların dışında olarak 108o sayılı kanun,
hizmet müddetlerine göre emekli, dul ve yetim
aylıklarına istihkak kesbetmiyen memur veya
dul ve yetimlerine verilecek emekli tazminatı
için de bazı esaslar kabul etmişti. Bunlara gö
re memurun son aylık tutarına 4178 sayılı ka
nun gereğince verilecek fevkalâde tazminatın
eklenmesiyle bulunacak miktar; hizmet .yılma
göre alınacak misillere esas tutuluyordu.
Teklif edilen tasarı ile bu aylıklara şu şekil
verilmektedir:
1. — Emekli, dul ve yetimlerin aldıkları aslî
aylıklara şimdiye kadar aynı yardım olarak ve
rilen para eklenmektedir. Ancak bugüne ka
dar, aynı yardım dul ve yetim aylıklarında aile
başına 15 lira olarak yapılmakta olduğu için
bir ailenin nüfusu ne kadar olursa olsun bu
miktar sabit kalmakta yani, 15 lira aile nüfu
suna göre taksim edilerek dul ve yetimlere ve
rilmekte di.
Tasarı, bir nüfustan fazla ailelerin her bir
ferdine 15 lirayı taksim etmiyerek her şahıs için
7,5 lira miktarında bir parayı aslî aylığına ek
lemeği kabul etmiştir.
Bu suretle bir kişiden dul ve yetim kalan
çok nüfuslu ailelere farklı bir terfih imkânı
sağlanmış bulunmaktadır.
2. — 4178 sayılı kanunla kabul edilen ve fev
kalâde hallerin devamı müddetiyle mukayyet
olan fevkalâde zam kaldırılarak onun yerine,
asıl aylığın yukarıda gösterilen şekilde yapı
lan eklemeler esas tutularak ve az aylık alan
lara daha fazla nispette olmak ve devamlı su
rette verilmek üzre bir zam yapılmaktadır. Bu
suretle, bugüne kadar az miktarda aylık alan
lara daha fazla nispette zam imkânı sağlanmış
tır.
551 sayılı kanunla askerî malûllere veril
mekte olan terfih zammı yine baki kalmakta ve
bu miktar yapılan zam için esas olarak alman
aylık asıllariyle birlikte nazara alınmaktadır.
3. —• Yukarıda işaret edildiği gibi bugüne ka
dar dördüncü çocuktan başlıyarak çocuk başına
ayda 2,5 lira olarak verilen çocuk zammı, bu ta
sarı ile Devlet memurlarında olduğu gibi, bi
rinci çocuktan itibaren ve her çocuk için ayda

beş liraya çıkarılmaktadır.
4. — Hidematı vataniye tertibinden aylık
alanlar hakkında da aynı esaslar dâhilinde zam
lar kabul edilmektedir.
5. — Emekli tazminatında, hizmet müddeti
ne göre emsal hesabında esas tutulacak aylık tu
tarları, yine aynı kalmakta, ancak 4178 sayılı
kanunla verilen fevkalâde zam yerine onun iki
misli bir zam yapılmaktadır.
Bu tasarı ile teklif edilen zamlar, özel kanun
lara göre şimdiye kadar bağlanmış ve bundan
sonra bağlanacak her çeşit emekli, dul ve yetim
aylıklarına şamildir.
Bu zamların Devlet bütçesine tahmil edeceği
fazla ödenek miktarı 10 milyon lira raddesinde
tahmin edilmiştir. Bu suretle 1947 yılında öde
necek emekli, dul ve yetim aylıkları için tahmin
ve kabul edilen ödenek,
B.
M.
Lira
520 .
522
521

Emekli, dul ve yetim aylık
ve ödenekleri
28 900 000
2 Aynı yardım
10 200 000
özel kanunlar gereğince
yapılacak zamlar
10 000 000

Toplam 49 100 000
liraya baliğ olmaktadır.
Devlet bütçesi dışında mevcut ve bu ka
nıma göre zam yapacak olan tekaüt sandıkları
malî durumlarının, bu zamları karşılıyabilecek
durumda oldukları anlaşılmakta ve yalnız İller
Özel İdareleri Emekli Sandığı için İller bütçe
lerine konmuş olan ödenekler kâfi gelmediği
takdirde, kendi bütçelerine yeter ödenek konul
ması imkânlarının sağlanmasını gerekmektedir.
Komisyon yukarıda esasları gösterilen husus
ları ihtiva eden tasarıyı tümü itibariyle yerinde
görmüş ve maddeleri konuşmağa geçmiştir.
Maddeler üzerinde yapılan konuşmalar so
nunda :
Birinci maddede, (iler çeşit emekli, dul ve
yetimlerin aylıklarına) kelimeleri yerine, ka
nunlara göre bağlanmış ve bağlanacak bu gibi
aylıkları bu kanunun şümulü içerisine aldığını
daha fazla belirtmek maksadiyle, (Çeşitli ka
nunlar hükümlerine göre bağlanmış ve bağlana
cak emekli, dul ve yetim aylıklarına) kelimeleri
konmuştur.
Vatani hizmet-tertibinden ödenen aylıklar
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hakkında da aynı esaslar dairesinde zamlarm
uygulanacağı hakkındaki fıkra vuzuhu sağla
mak üzere ifade değişikliği ile kabul edilmiştir.
İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler, ifade
değişikliği ile kabul edilmiştir.
Beşinci madde, aynen kabul edilmiştir.
1947 yılı bütçesinde, bu zamlar için ayrılan
10 milyon lira, aynı yardım için konulan para
dır. 8 200 000 lirasının bu zamları karşılamak
üzere, emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri
bölümüne nakli zaruri olduğu gibi geçen ve geç
miş yıllara ait olarak 4599 saydı kanuna göre
lahakkuk edecek borçların önümüzdeki yıllarda
ödenmesini sağlamak için geçici bir hüküm kon
ması zaruri görüldüğünden tasarıya geçici iki

madde eklenmiştir.
Kamutayın onayına ar/olunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
1 zmi r
Edirne
Diyarbakır
M. Birsel
M. N. Gündüzalp
C. Ekin
Kâtip
Ankara
Ankara
Antalya
F. Öymen
N. C. Akkerman N. E. Sümer
Aydın
Çorum
Bursa
Dr. M. T. Simer
R. Alpman
/. Eker
1 Hyarbakır
tstanbııl
Kastamonu
Ş. Vlnğ
Dr. A. Adıvar
M. A kaim
Kırşehir
Tokad
Yozgad
.S*. Tarçıni
li. A. Serengü
A. Sungur
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HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam
hakkında kanun tasarısı

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ
yapılması

Emekli, dul ve yetim ayhklanna zam yapılma
sı hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Her çeşit emekli, dul ve yetim
lerin aylıklarına on beşer lira eklendikten sonra
tutarları aylık aslı sayılarak bunlardan, terfih
zamları ile birlikte:
I - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâhil)
% 45;
I I - 100 liradan yukarı 175 liraya kadar olan
lara (175 lira dâhil) % 40);
I I I - 175 liradan yukarı olanlara % 25;
zam yapılmıştır.
Şukadar ki, bir kişiden dul ve yetim aylığı
alanların sayısı birden fazla olursa bunların herbirinin aylıkları için onbeş liralık zam 7,5 lira
üzerinden hesaplanır.
Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar hak
kında da bu zamlar uygulanır.

MADDE 1. —• Çeşitli kanunlar hükümlerine
göre bağlanmış ve bağlanacak emekli, dul ve
yetim aylıklarına onbeşer lira eklendikten son
ra tutarları aylık ash sayılarak bunlardan
terfih zamlariyle birlikte :
İ - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâ
hil). % 45,
II - 100 liradan yukarı 175 liraya kadar
olanlara (175 lira dâhil) % 40,
III - 175 liradan yukarı olanlara % 25 zam
yapılmıştır.
Şu kadar ki, bir kişiden dul ve yetim aylığı
alanların sayısı birden fazla olursa bunların
her birinin aylıkları için 15 liralık zam, 7,5 li
ra üzerinden hesaplanır.
Vatanı hizmet tertibinden ödenen aylıklara
da yukarıdaki esaslar dairesinde zamlar uygu
lanıl".

MADDE 2. — Hizmet sürelerine göre kendi
lerine veya dul ve yetimlerine aylık bağlanmıyarak hizmet yılları üzerinden tazminat verilen
lerin buna esas aylık tutarlarına aşağıda yazılı
nispetlerde zam yapılır:
I - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâhil)
% 50;
I I - 100 liradan yukarı 170 liraya kadar olan
lara (170 Ura dâhü) % 40;
I I I - 170 liradan yukarı olanlara % 30;

MADDE 2. —• Hizmet sürelerine göre emek
li, dul ve yetim aylıkları yerine verilen taz
minatta esas olan aylık tutarlarına aşağıda yazı
lı nispetlerde zam yapılarak, tazminatlar ona
göre hesaplanır :
I - 100 liraya kadar olanlara (100 lira dâ
hil) % 50,
II - 100 liradan yukarı 170 liraya kadar
olanlara (170 dâhü) % 40,
III - 170 liradan yukarı olanlara % 30.

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapılacak
zam nispetlerinin uygulanmasında bir had yukarısma göre zam alanların zamla birlikte ellerine
geçen miktar bir aşağıdaki had de bulunanların
ellerine geçenden eksik olursa, farkı, zamma
eklenir.

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapılacak
zam nispetlerinin uygulanmasında aşağı nispet
üzerinden zam alanların, zamla birlikte el
lerine geçen miktar, fazla nispette zam alanla
rın, ellerine geçenden eksik olursa farkı zamma
eklenir.

MADDE 4. — Her çeşit emeklilerle vatani
hizmet tertibinden aylık alanların çocuklarına
her çocuk için ayda (5) lira çocuk zammı verilir.
Bu zam için 4598 sayılı kanunun 6 ve 8 nci
maddeleri hükümleri uygulanır.
Karı ve kocadan her biri özel Kanunları ile
bu kanuna göre çocuk zammına müstahak bulun
dukları takdirde bunlardan yalnız birine, yük
sek zamma müstahak olana ödeme yapılır.

MADDE 4. — Her çeşit emeklilerle vatani
hizmet tertibinden aylık alanların çocuklarına
her çocuk için ayda beş lira çocuk zammı veri
lir.
Bu zam için 4598 sayılı kanunun 6 ncı ve 8
nci madeler hükümleri uygulanır.
Karı ve kocadan her biri özel kanunları ile
bu kanuna göre çocuk zammına müstahak bu
lundukları takdirde bunlardan yalnız birine,
yüksek miktarda çocuk zammma müstahak ola
na ödeme yapılır.
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MADDE 5. —. 28 . I . 1942 tarihli ve 4178
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 10 ncu fıkrası,
21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin (O) fıkrası ve aynı kanunun
9 . IV . 1945 tarihli ve 4715 sayılı kanunla deği
şik 16 nci maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe ka
nununa bağlı A işaretli cetvelin Devlet borçları
kısmındaki (521) nci (özel kanunlar gereğince ya
pılacak zamlar) bölümden (10 000 000) lira ve
522 nci (4178 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince
yaplacak zamlar ve yardımlar) bölümünün (2)
nci (aynî yardım) maddesinden (8 200 000) lira,
(520) nci (emekli, dul ve yetim aylık ve ödenek
leri) bölümüne aktarılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Geçen ve geçmiş yıl
lara ait olarak 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599
sayılı kanuna göre tahakkuk edecek borçlar, Dev
let borçları bütçelerinin (emekli, dul ve yetim
aylık ve ödenekleri) bölümünden ödenir.
MDDE 6. — Bu kanun 31 . X I I
hinde yürürlüğe girer.
MADDE 7.
yürütür.
Başbakan
3. P§k*r

1946 tariMADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Bu kanunu Bakanlar Kurlu
MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Devle* Bakanı
Başbakan Yardımcımı
M ökmen
Adalet Bakanı
Derlet Bakanı
Ş. Divrin
M. A. B§nda
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş.
Sökmmsütr
O. C. Toyfomir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
II. N. JCejTAtV
B. Saka
Bayındırlık Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. K. tncedayı
Reşat Ş. Sirtr
Sağlık ve Sosyal Y Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Vz
f. B. Balta
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
F. Kurdoğlu
T. Çoşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
A. înan
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. 8. Irmak
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