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1. — GEÇEN 1 
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28 . XI . 1947 Cuma günü saat 15 (e topla
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Başkanveki l i Kâtip 
Trabzon Milletvekili Samsun .Milletvekili 

R. Karadeniz N. Fntl 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
yi. Akan. 
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BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Atalay Akan (Urfa) 

BALKAN —- Oturum açılmıştır. 
TAKİM HAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas

tamonu) Sayın arkadaşlarım, bugün günde
min 'î numarasını teşkil eden Trabzon Milletve
kili arkadaşımın Tarım Bakanlığından kim
yevi gübre hakkında bir sözlü sorusu vardır. 
Nazırını cevap vereceğim. Yalnız çok mühim 
Bakanlığa ait işim olduğundan sorunun müsaa
denizle birinci sıraya alınmasını rica ediyorum. 
Bunun için de bir önerge takdim ettim, kabu
lünü rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebepten dolayı gündemin üçün
cü maddesinde olan sorunun birinci madde ola
rak görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Tarım Bakanı 

Tahsin Coşkan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

2. — SORULAR VE CEVAPLAR 

•/. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Teırakçtoğlu'nun, Sülfat D amonyum adlı suni 
gübrenin getirilmemesi sebebinin açıklanması hak
kındaki sorusuna Tarım Hakanı Tahsin Coşkan 
ve Maliyi Bakanı JIedil Nozmi Keşmir'in sözlü 
cevaplan 

17 . XI . 1947 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığa 

Amerika'dan bu yıl için Türkiye kontenjanı 
olan 4 000 ton sülfat damonyıun suni gübresi
nin en elverişli mevsimler geçtiği halde memle
ketimize henüz getirilmemiş olduğu anlaşıl
mıştır. Çiftçilerimizin bir kısmı için hayati de
ğeri olan bu maddeuir-, şhndiye kadar getirilme
mesi sebebinin ve tedariki hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğünün alâkaları dolayısiy-
le Tarım ve Maliye Bakanları tarafından Ka
mutay huzurunda sözlü olarak izah edilmesini 
dilerini. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

T MI 1M B A K A X1 T AIİSÎ X ((OŞK AN (Kas-
tamonu) --- Sayın Trabzon Milletvekili Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, kimyevi gübre hakkındaki so
rusu şimdi onanmıştır. Arzı cevap edeceğim. 

Arkadaşlar: memleketimizde kullanılan kim-. 
yevi gübre miktarı yılda ancak dört beş bin 
tondur. 

Karabük'te Kkonomi Bakanlığına ait Sümer-
rnank Fabrikasında nihayet senelik istihsal bir 
kaç bin tondan ibarettir. Iîunu da şeker fabri
kaları pancar istihsalinde kullanmaktadır. Dün
yaya kimyevi gübre tevzi eden Amerika'da bir 
komisyondur, bu vazifeyi üzerine almıştır. Aşa
ğı yukarı iki milyon tona yakın kimyevi gübre : 

tevziine memur edilmiş olan bu komisyonun- bu 
sene bize ayrıldığı dört bin ton amonyum sül
fattan ibarettir. Geçen sene bize verilmemiştir. 
Fakat Donatım Kurumu memleketin muhtaç. 
olduğu kimyevi gübreyi getirmek için birçok 
tedbirlere başvurmuştur. İngiltere'den amon
yum nitrat getirilmiştir. Bu amonyum nitrat 
patlayıcı bir maddedir, kullanılışı müşküldür 
ve memleket zürraı bunu kullanmaya alışmamıs-
tır. Memleketin ileride belki de on binlerce 
ton suni gübreye ihtiyacı olacaktır. Geçenlerde* 
Seyhan Milletvekili arkadaşımız benden de 
birşey sormuşlardı, sulama dâvası suni gübre 
ile beraber yürümezse memleket ziraatı iflasa 
doğru gider. Binaenaleyh bu gübre ziraatın 
mütemmimidir. 

221 
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Deyen sene bize bu gübreden ayrı lmadığı 

iyin Donatım Kurumu bu sene bunun, iyin araş
t ı rmalar yapmış, İ s tanbul 'da üy i'irma biribiriui 
tak iben birisi İ s tanbul 'da sil' o larak Wl dolara. 
diğeri F rankfur t . Peşte 90 franga. diğer bir fir
ma da 11S dolara teklif yapmış, bu nazarı dik
kate ahnai 'ak 11S dolara ihale edilmiştir. Ta
kat şu şart la ihale edilmiştir . Amer ika 'da bir-'!m 
iyin ayrı lmış kontenjan varsa, getirmesi müm
kün olursa şar t iyle vermiş ve nihayet Bakanlı
ğım Dışişleri Bakanl ığ ına ve Dışişleri Bakanlığı 
da Amer ika 'dak i Flyimize yazarak 4 000 ton 
sülfat damonyum »ûibrcsiuiıı 1 IS dolara verilme
sini taahhüt eden firmaya işi ihale etmiş. Faka t 
Amer ika 'da bulunan bu firmanın mümessili vak
t inde gübreyi verememiştir . Bir mektupla teyit 
edilmiş, fakat Büyük Eledik ten gelen mektupla. 
burada kimyevî gübre bundan daim ucuzdur 
yolunda bir bilgi verilmiş ve muhabere cereyan 
etmiştir . Birisi fob Amerika, diğeri î s tanbuhl ı r . 
Zamanında kontenjan müsaadesini alamadığı 
iyin ve evvelce Adil Arapoğkı firması evvelce 
İM dolar teklif ederken SO dolara verebilirim 
demiştir . Şu halde bu gübrenin oradan gelme
mesi ve vaktin geçmesi ve diğer bir firmanın 
daha ucuz vermesi teklifi karşısında Donatım 
Kurumu k a r a r vermiş ve ilân etmiş. Bu i F u 
üzerine tam 22 firma müracaat etmiştir . (la..z i ra
imi içerisinde veya Temmuzun orlasında rlvicarel 
Bakanlığımız vasıtasiyle Amer ika 'ya , bu kim
yevi gübreyi dünyaya dağ ı t an tek firmaya t bin 
ton amonyum sülfat verilmesini bildirmiş. Mimdi 
yeniden münakaşaya konan amonyum sülfat 22 
tal ip içerisinden enaz fiyat istiyen Frol Beker 
ismindeki firmaya 87 dolardan İs tanbul teslimi 
verilmiştir. Bu teklif üzerine dolarla verilme
sine imkân olmadığından bunun isteri inle ol
ması iyin görüşülmüş, isterl in almak iyin esas 
i t ibariyle bütün dünyaya kimyevi gübreyi 
Amerika verdiği iyin başkalar ından daha yük
sek bir fiyat koparır ız diye kilosuna 45 kuruş 
gibi bir teklif yapmışlar , bu vaziyet, nihayet 
evvelce İ s t anbu l ' a kilosu 2.1 kuruş tan veril irken 
İm defa 45 kuruşa almak imkânı görülmemişt ir . 
IJıınım üzerine t e k r a r bir münakaşa ayılmasına 
lüzum görülmüştür . 

A r a d a n zaman geçmiş, aynı firma, yani 87 do
lara teklifi yapan firma - ki, dolarla teklif ,\ a fı
tığı iyin al ınamamıştır - ikinci defa .seteriinle 
yaptığı iyin olmadı, üçüncü defa da ayın teklifi 

yaptığı iyin Donatım Kurumu bunu veremezdi. 
Memleketimizin kimyevi gübre ihtiyacını takdir 
vdeıı Düküme! her ne pahasına olursa olsun bu
mun dolarla alınması karar ımı v<.'.mistir. Ni
hayet bu ayın 18 inde İni k a r a r verilmiştir . Ame
rika Mı Büyük İvicimize ve Ticaret ataşemize ya
za rai; bu kimyevi gübre bulunabil i r mi, ne ka
dar bulunur diye sormuştur . Bunlardan biri
sinden cevap gelmiştir. Diğerinden de bu gün
lerde geleceğini tahmin ediyoruz. Bunu yakın 
zamanda memleketimize getirtebileceğimiz! ümit 
ediyoruz. Aynı zamanda Bkonomi Bakanı ve 
Müsteşarı ile de görüşerek bu sene bize emane
ten bin ton amonyum sülfat vermelerini lemiu 
ettim. Hariçten getirdiğimiz zaman kendilerine 
iade edeceğiz. Bizim elimizde de 50 bin (on var
dır. mecmuu 1 050 ton eder. Bunu daha ziyade 
Karadeniz muı lakas ınm t ü t ü n ekicilerine tevzi 
edeceğiz. Fakat dâva bununla bitmiyor. Memle
ketimizin âtisi i t ibariyle kimyevi gübre başlıba-
sıııa biı- kıymett i r . Müsaade ederseniz bu husus
ta bir iki rakam arzedeyim : 

Kimyevi gübre karşısında dünya istihsali, 2 
milyon ton ni trojen azotun amonyum sülfata 
tahvil inden S milyon fon odvv. Ziraat i ileri olan 
birçok memleketler vardır k i ; başta Mısır (X) 
bin Km amonyum sülfat, 400 bin ton kimyevi 
gübre istihsal <'dm\ Sonra F in landiya 'da yok 
istikmk eder, Fransa da 14-'! bin ton kimyevi 
g ü b r e i s t i h l â k (>dei-. 

Nihayet mesuliyeti üzerinde taşıyan Tacını 
Bakaubğ i : zürraa hizmet, edebilmek ve bu hu
sustaki ist'ihsalâtımızı a r t r ı r m a k iyin kimyevi 
gübre dâvamın polit ikasının başına alacakt ı r , su 
politikası ile beraber bunu da yürütecekti! ' . 
Bunları arzefmiş oluyorum. 

FASKAN Maliye Bakanı. 
M A : J \ F BAKANİ DALİD NAZMİ KFS-

M İli (Tokad) ilâve edilecek bir şeyim yoktur . 
: k" -V \" arauçıoglu. 

MUSTAFA REŞİT TAKAKÇIOĞLU (Trab
zon ı Arkadaş lar , kimyevi gübre mevzuunun 
millet kürsüsüne ve huzurunuza gelmesindeki 
sebebi izah et inekliğime müsaadenizi rica ede 
ceğim. 

Memleketimizin Mersin, İzmir, Samsun 
Trabzon gibi sahil t op rak la r ında kimyevi güb
re kullanılır . Fakat en yok kul lanı lan yer de 
Trabzon Vilâyetidir , Trabzon 30 - 40 yıl evveli-
sindenberi kimyevi gübre kul lanı r ve bu güb-

222 -
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re Almanya'dan gelirdi. Son Dünya Harbi üze
rine Karabük fabrikasında kimyevi gübre el
de edilmeğe başlanmıştır. 

Arkadaşlar, arzettiğim vilâyetin toprakla
rı dardı i-, buna mukabil nüfusu fazladır, ikli
mi yılda birkaç mahsul almağa elverişlidir. Bu 
sebepten toprak pek nz dinlenir, mütemadiyen 
çalıştırılır, beslem, imbat kuvvetini çok kaybe
der. Onun için çiftçilerimiz kimyevi gübre kul
lanmak mecburiyetinde kalırlar. O derecede ki, 
şayet o madde ku'mıııîmazsa, meselâ patate
sin tohumunu bile almak güçleşir, Trabzon vi-
lâytinde 57 - 00 bin dönüm kadar tütün, 35 - 40 
bin dönüm kad;ır patates ekilir. Memleketimiz
de bu maddeyi yetiştiren Karabük fabrikayı
dır. Fakat Karabük fabrikası da »Sümer Bank 
pancar ziraatine hasretmiş olduğundan Trabzon 
ve diğer yerler için bu gübreyi dışardan ithal 
etıın'k mecburiyeti vardır. Usa sen bütün dünya 
son harbden sonra aç kalan insanları beslemek 
zorunu hissetmiş ve Birleşmiş "Milletler «Eııter-
nasional imenciusi kansül» adiyle bir iaşe teş
kilâtı meydana getirilmiştir. Bu teşkilât dün
yada amonyum sülfat satan fabrikaları buna 
muhtaç olan memleketler için kontenjana bağ
lamıştır: Norveç, Belçika, Kanada. Amerika 
bu maddeyi satabiliyorlar. Şimdi bunlardan 
meselâ Mısır, 1927 - 1928 kontenjanı olarak 
253 664 ton Sülfat T)'amonyum, ispanya 
109 728 ton, Finlandiya 29 760 ton. Sülfat 
I)'amonyum. Kanada - Amerika fevkalâde yük
sek miktarda, bu madde için kontenjan almış
lardır. Bize de 1 000 ton azot üzerinden 4 000 
ton Sülfat Damonyum verilmiştir. Şimdi lm-
m'ktar kontanjanm Amerika'dan Türkiye'ye 
getirilmesi için, geçen 1927 yılının Nisan ve Ma
yıs aylarından itibaren meşgul oldum. Eski 
Tarım Bakanı Kurdoğlu arkadaşımız olsun, ye
nisi Tahsin Çoşkan arkadaşımız olsun ve on-
larııı müsteşarlariyle, Zirai Donatım Kurumu 
(îeııel Müdürü ile olsun mütemadiyen temas et
tim, aman bu kontenjanı alalını diye uğraştım. 

Arkadaşlar, bu suni gübre en aşağı 250 000 
kişinin geçimine yardım edeceğine bir defa 
inanmak lâzımgelir. Bunu vermediğimiz gün, 
o halk ne vergisini verebilir, ne de iaşesini te
min edebilir. Halka muhtaç olduğu Sülfat Da
monyum miktarından daha az verilirse ozaman 
karaborsa başlar. Haddi zatında kilosu 25 - 30 
kuruşa satılan bu maddenin 150 hattâ 200 ku

ruşa satılmış olduğunu biliriz. Böyle karaborsa 
yapmak suretiyle geçinen ve bunu sanat it
tihaz etmiş insanlar vardır. Biz bu maddenin 
biran evvel memleketimize getirilmesini iste
dik. Halkımız; bu Sülfat Damonyumun geti
rilmiş olup olmadığını, intihap dairemde dola
şırken mütemadiyen benden sormuşlardır. 
Kendilerine anlattım. Hükümetin bu işle meş
gul olduğunu izah ettim ve oradan Donatım 
Kurumu Başkanına da mektup yazdım. Geldi
ğim zaman işin hakikaten bir çıkmaza girdiği
ni gördüm. Birçok firmalar işe girişmişler, bu 
işte büyük kazançlar temini için mütemadiyen 
Donatım Kurumunu aldatmaya çalışmışlardır. 
Donatım Kurumunun Meclisi İdare kararları, 
Donatım Kurumu tezkereleri gösteriyor ki, 14 
dosya tutan bir muhabere yapılmıştır. Bunun 
içinde en çok nazarı dikkatimi celbeden mese
le şudur: Tarım Bakanlığı Başbakanlık kana-
liyle Maliye Bakanlığına diyor ki : Ben beher 
tonunu İstanbul'a teslim edilmek şaftiyle fa
lan firma ile tonu 87 dolara mutabık kaldım. 
i 000 ton amonyum sülfat gübresinin dolar 
cinsinden bedeli olan 348 000 serbest doları 
temin edin. Maliye Bakanlığı 3 Ekim 1947 ta
rihli 28403 sayılı karşılığında diyor k i : Dolar 
disponibilitemiz müsait olmadığından istedi
ğiniz 348 000 doları veremiyoruz, isterimle 
mubayaa lâzımdır. Bunun üzerine bağlantı ve 
bu iş böylece kalıyor. Bizim kontenjanı fabri
ka 1 Kasıma kadar vermek mecburyetindedi*. 
Yani fabrikalar Türkiye'ye karşı bağlantıyı 
1 Kasıma kadar muhafaza edeceklerdir. Yani 
1 Kasımdan sonra isterlerse verirler, istemez
lerse vermezler. Bilâhara bu bağlantı 10 gün 
müddetle uzatıldı, fakat ondan da istifade ede
medik, köylümüz çok muhtaç olduğu Amonyum 
Sülfattan mahrum kaldı, bu gübre bugün mem
leketimize girmedi ve hâlâ da gelmemiştir, 

Maliye Bakanlığının dolar üzerindeki has
sasiyetini takdir ediyorum, biz ithalât inalları
na karşı kapılarımızın iki kanadını gere gere 
açtık, sonra dolar miktarı malûmdur, Cumhu
riyet Bankasının bültenleri elimizde, dolarla
rımızın miktarlarını biliyoruz, elhamdülillah 
ı.iilyonlare.a dolarımız vardır, hassasiyet ye
rindedir, ancak bu hassasiyet köylünün, eki
cinin bir yıllık geçimini temin edecek olan bir 
maddeye tatbik edilmemeli idi. Piyasada gör-
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düğümüz lüks otomobillerle, naylon ıuamulâtı 
eşya için ve mağazalar ı bol bol do lduran züe-
c.ıeiye ve elektrik lüks mal lar ı için bu hassa
siyet gösterilmiş olsa idi çok yerimle olurdu. 
Ozanımı t akd i r etmemek mümkün değildi. 
Eğer Maliye Bakanlığı İni işle bir gaflet yap
mamış işe birkaç yüz bin va tandaş ın bir yıllık 
geçimini temin edecek olan bir madde üzerinde 

»lanlara mevdau verilmemesini 

sözlerime nihavet verivo-

l)ov bir:!ıassasiyet asla verinde değildir. 

Şimdi Zirai Donatını Kurumu vakıa, bu kon
tenjanı almak için elinden itelen gayre t i yap
mıştı!', fakat a rkadaş la r , Donatım Kurumu
nun kanuni vazifelerinden biri de zürraın muh
taç olduğu maddeleri yalnız d ı şa rdan get i rmek 
değil, onları aynı zamanda memleket içersinde 
t edar ik ve imal e tmekt i r . Ben değerli bakan 
a rkadaş ımdan , K a r a b ü k ' t e yapı lmakta oldu
ğunu bildiğim bu sülfat daııumyum maddesinin 
daha fazla istihsali için tedbir ler almasını ve 
böylece dışardan getirmek külfet inden kur ta -
rılmaklığımızı rica edeceğim. .Bu suretle pa
ramızın dışarıya çıkmaması da sağlanmış olur. 
Ijise tahsili gören herkes t a k d i r eder ki, bir 
yerde kok kömürü yapıldığı zaman, bundan 
çıkan maddeler a ras ında amonyak da vardı r . 
Havagazı istihsal edilen yerlerimizde, İs tanbul , 
İzmir ve Anka ra ' da da bu maddenin yapıl
ması imkânı mevcut tur . 

Eğer Donatım Kurumumuz bu teşebbüse ge
çer de bu maddeyi elde ederse her yıl milyon
larca paramızın dışarı çıkmasını önlemiş olaca
ğız ve mahsulümüz bol ve bereket l i olacaktır . 

(ielelim son vaz iye te ; bendeniz bu takr i r i 
mi verdiğimde henüz döviz verilmiş ve mad
de ısmarlanmış değildi. Şimdi Sayın Tarım 
Bakanının izahat ından dövizin temin edildiği
ni ve siparişin yapıldığını öğrenmiş bulunu
yorum, bundan ö türü teşekkür ederim. An
cak Ocak ayının or tas ından i t ibaren sahile ya
kın yerlerimizde, kumlu t op rak l a rda pa ta te 
sin dikileceğini ha t ı r l a tmak isterim, Ş u b a t t a n 
i t ibaren geniş mikyasta pata tes in dikilmesinin 
âdet o lduğunu da yine ha t ı r la tmak isterim, 
Tütün işi için Nisan ayına kadar kalabil ir . 
.Mümkün mertebe al ınan tedbir i iyi ku l l ana rak 
çiftçilerimizin bunalmasına meydan verilmesin. 
Bilhassa kabını kaçağını , eşyasını s a t a r ak bu 
gübreyi ehle edecek olan köy lünün karaborsa
da, soyduru lmamasm. bu yüzden servet edin

meye alışmış 
rica ederim. 

Bu fikirlerimle 
rum. 

MAI/İYB BAKANİ HALİ!) NAZMİ KES
MİK ;Tokad ı ••- Beis Bey, bir noktayı cevap
lamak lâzım. Müsaade buyuru r musunuz? 

BAŞKAN - - .Buyurun. 
MALİYE BAKANİ H A L İ D NAZMİ K EŞ-

MİÎİ (Tokadı - - Bfendim, sülfat damon, um 
işinin ne şekilde cereyan ettiği uzun uzadıya 
veri len izahlarla anlaşılmıtır . Yalnız sayın ar
kadaşımız şimdi bu işin Maliyeye taa l lûk eden 
kısmında bir noktayı tebarüz et t i rdi ler . Onun 
için bu noktanın açıklanmasında fayda vardır . 

Piyasaya şu ve bu şekilde bir takım mal
lar gelirken ve bunlara dolar veril irken nasıl 
oluyor da I »öyle hayati bir ihtiyaç maddesine 
dolar esirgenmiş seklinde bir temasta bulundular . 
Maliye Bakanl 'ğmız devlet daireleri ihtiyaçla
rı bakımından dolar taahhütler ini kontrol eden 
Bakanlıktır . Diğer piyasa eşyalarının dolarla mı, 
başka dövizlerle mi getirilmesi lâzımdır , değil
dir o, bizim Bakanlığımızın kontrol sahası dışuı-
da kalan bir mevzudur. Tabiî ilgili daire bu is
lerde de hassasiyetle durur . Son zamanlarda 
isterlin mevcudunun çoğalması ve dolar mevcudu
n u n azalması dolayısiyle dolar dâvası bahsinde 
Bakanlığınız daha hassas iyete durmak lüzumu
nu hissetmiştir ve durmaktadı r . Bu veziyet dâhi
linde Bakanlık sülfat damonyumun hayati bir 
madde olup olmadığı üs tünde belki daha fazla 
durması ieabederdi. Faka t mevzu bizim mevzu
n u m / olmaktan ziyade Tar ım Bakanlığının mev
zuudur . Biz disponibilite dâhilinde bunun ist er
linle temini ve diğer bir formül olarak da ta
kasla teminini istemişizdir. İlgili makam bu şe
kilde muameleye tevessül etmiş ve işin en son va
ziyetinde, fındık takasiyle ve frank farkı olmıya-
cak şekilde temini yolunda hareket edilmiş ve bu 
tahakkuk etmek üzere iken, işin müstaceliyeti ve 
ehemmiyeti tekrar nazarı i t ibara ahnara^k dolar 
tahsisinde de mahzur görülmemiş ve dolar tah
sis edilmiştir. Maliye Bakanlığı cephesinde vazi
yet bundan ibarett ir . 

B A Ş K A N - - Tarakçıoğlu bir diyeceğiniz var 
mı? 

R E Ş İ T T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) — Di
yeceğim yok. 
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BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

5. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'in, 
Konya îlinin Kadınhanı ve Ilgın ilçelerine yer
leşmek istiyen yurttaşlar hakkındaki sorusuna ; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Behçet 
Üz'un sözlü cevabı. 

Yüksek Başkanlığa ! 
Konya İlinin Kadınhanı İlçesinin Pusat ] 

yaylasına ve Ilgın İlçesinin Rüştiye ve diğer j 
adı Tekmezar köyüne Güney illerimizden gezici 
aşiretler halkına mensup bir kısım yurttaşları
mız gelmişler ve buralara yerleşmek isteğinde 
bulunmuşlardır. 

Bunların yerleşmek isteğinde bulundukları 
yerler üzerinde ise mahallî halkınca beyan olu
nan tasarruf ve mülkiyet iddiaları, senet ve 
ilâmlarla tevsik olunduğundan cebrî icra yoluy
la işgallerinden tabiiye olunmuş ve halen hu 
işgal ve icraen tahliye keyfiyeti nöbetleşe süre 
gelmekte bulunmuştur. 

Bu yurttaşlarımız, hâdisenin başlangıcından 
bugüne kadar üç yıl geçmekte ve kışm gelip 
çatmış bulunmasına rağmen hâlâ bir yere yer
leştirilmemiş avare bir vaziyettedirler. Bu yüz
den gün geçtikçe sefaletleri artmakta ve bu
ralara gelirken beraberlerinde getirdikleri men
kul servetleri adına da bugün bir şeyleri kal
mamış bulun maktadır. 

Aynı zamanda üzerlerinde karşılıklı cebrî 
işgal ve iahliye muameleleri cereyan etmekte 
olan adı geçen yerlerdeki ve bu yerlere civar 
bulunan köylerdeki yerli halkın zirai asayiş 
ve mal güvenliğinde de hakkiyle ve tabiatiyle 
bir dedirğinlik ve endişe başlamış bulunuyor. 

Bunların il içinde uygun bir yere yerleştiril
meleri için valilikle bakanlık aracında sürüp git
mekte olduğunu öğrendiğim yazışmalar ne ol
muştur ve ne olacaktır. 

Gerek bu yurttaşların düştükleri yerleşti
rilme sefaletine ve gerek bu yüzden o civar hal
kınca duyulmakta olan tedirginliğe son veril
mesi için ne gibi tedbirler alınmış veya alına
caktır ve nasıl bir karara varılmıştır? 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu 
konu hakkında sözlü cevap verilmesini saygı 
ile rica ederim. 

12 . XI . 1947 
Konya Milletvekili 
Mitat Sakir Altan 
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SAGLLK VK SOSYAL YA UDİM BAKANL 

Di-. B Kİ I İÇKİ T UZ (Denizli) -— Sayın arkadaşı
mız Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan ta
ra t uıdau verilen ve Kony^ı Üihe bağlı Kauuı-
hau'ı i'eesinin Pusat ve ll^ın ilçesinin Rüşt.ye 
köylerinde bulur an aşiretler.u iskânı ht,kKuı-
daki 12 . XI . 1947 tarihli sıVü soru üzeıine 
yapmış olduğum tetkikat neticesini a m di
yorum : 

1. — (Medenbu'i Hatay, İslâhiye ve Kayse
ri havalisinde göçebe halinde yaşamakta olan 
Saçıkara Aşireti mensuplarından 017) ailede 
(150) nüfus tarafından Konya'da iskân edilme
leri hakkında yapılan müracaat üzerine İskan 
Genel Müdürlüğündeki kayıtlara nazaran, bun
ların Hazine toprağı mevcut olduğu anlaşılan 
Kadmhan'ı İlcesine yerleştirilmeleri Bakanlığı
mızdan 10 . X . 1044 tarihinde Konya Valiliği
ne tebliğ edilmiştir. 

Bunun üzerine vilâyetçe bu aşiret efradının 
Hazine toprağı bol olan Kadınhanı İlcesine 
bağlı Atlandı köyüne yeniden bir köy kurulmak 
suretiyle iskânları cihetine gidilmiş ve bu hu
sus Bakanlığımızda da muvafık görülmüş ve 
kurulacak köye ait plânlar merkezden gönde
rilmiştir. 

2. - - Bilâhare bu köy civarındaki 1H0 bin de
kar Hazine arazisinin Zirai Kombinalar tarafın
dan işletileceği mahallî teşkilât tarafından bildi
rilmesi üzerine valilikçe bu aşiret efradından bir 
kısmı İlgaz'ın Rüştüye ve bir kısmı da Kadın
lı an'mm Pusat köyüne göndrilmiş ve bu köyler
de yerleştirilmeleri için gerekli teşebbüse geçilmiş
tir. 

Ancak Rüştüye ve Pusat köylerinde1 aşiret men
suplarına tahsis edilmek istenen topraklardan 
bir kısmının yerli ve civar köyler halkının ta
sarrufları altında bulunduğu ve bir kısırımın 
da bu köylerin meralarına ait bulunduğu iddia-
siyle vukubulan itiraz ve şikâyetlere aşiretlerin 
iddiaları karşısında valilik yeniden bir incele
me yapılmasına lüzum görmüştür. 

3. - Cİerek vilâyetin bu ve bunu takip eden 
işarları ve gerekse aşiret efradının Bakanlığı
mıza vâki müracaatları üzerine mahalline bir is
kân müfettişi göndermek suretiyle yaptırdığımız 
tetkikat neticesinde Atlandı ve Pusat köylerin
de bu aşiret efradının iskânına müsait Ha
zineye ait toprak bulunduğu ve eşhasın fuzuli 
işgali altında kaldığı anlaşılmıştır. 
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4. — Müfettiş raporunda Hazinenin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunupta civar köyler 
tarafından füzülen işgal edildiği bildirilen top
raklar üzerinde bir defa da Maliye Bakanlığın
ca incelemede bulunulması uygun görülmüş ve 
keyfiyet adı geçen Bakanlığa arzedilmiştir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikat neti
cesinde bu aşiretin iskân muamlesi tekemmül 
ettirilmek üzere bunların bir kısmının Pusat 
ve bir kısmının Rüştiye köylerine muvakkaten 
yerleştirilmeleri Konya Valiliğine tebliğ edil
miştir. 

Bugün bu aşiret efradı bu köylerde otur
makta ve hayvancılıkla iştigal tmeketedirler. 

MİTHAT SAKİR ALTAN (Konya) Muh
terem arkadaşlar; takririnle mevzu olan hâdi
se, bir kısım vatandaşların sefaletini ve bir kı
sım vatandaşların da doğru veya eğri, yerinde 
veya yersiz endişelerini mucip olmasaydı ve bu 
muamele senelerdenberi sürüp gitmeseydi, tabi-
tiyle Yüksek huzurunuza bunu şevke lüzum gör
mezdim; 

Hâdiseye biz nasıl muttali olduk, bu ciheti 
önce huzurunuzda arzetmek isterim. 

Meclisin tatilinden sonra, seçim çevremizde 
yaptığımız tetkikat sırasında, arkadaşım Sayın 
Muhsin Adil Binal'la Kadmhan'a gittik. Ora
da seçmenlerimizle yaptığımız temaslar sırasın
da Pusat Köyünde yerleştirilmek üzere gönderil
miş, fakat üç senedenberi yerleştirilmiyerek te
dirgin bir hale gelmiş bir vatandaşlar grupunun 
mevcut bulunduğunu ve yerli halkla iskân edil
mek istenilen yer yüzünden mülkiyet ve tasar
ruf nizaları yüzünden mütemadi bir işgal ve de
vamlı bir tahliye nizalarının devam edip gitmek
te olduğunu öğrendik. Vilâyet merkezine avdet 
ettiğimiz zaman Sayın arkadaşımla beraber iskân 
dairesine gittik. Orada İskân memuru Kemal 
Beyden keyfiyeti öğrendik. Bunlar filhakika 
Cenup illerimizden gezici aşiret olarak gelmiş ve 
oralarda yerleşmek arzusunu izhar etmişler fa
kat vekâletle cereyan eden muamele bir neticeye 
varmadığı için ve iskân muameleleri ikmal 
edilmediği ve hattâ bunlara, iskân imkânı temini 
için Konya Vilâyetinin bazı bölgelerinde ara/i 
tefriki kaabil olduğunu ve bunun bakanlığa ya
zıldığı halde bir türlü cevap alınamadığını söy-
liyerek bizi cevaplandırdı. Ve hattâ Sayın arka
daşım bu muamelenin şu şekilde devamından ve 

— 226 

. 1947 O : 1 
temadisinden ve vatandaşların düşmüş olduğu 
zor duru nidan müteessir olduğu ve benimle be
raber bu teessürünü izhar ve beyan etmiştik. Mü
teakiben bendeniz İlgın'a gittim. Ilgın'da köy
lü vatandaşlarla görüşmek üzere bir gezi yap
tım. Rüşjüye denilen bir köyde de böyle bir 
manzara ve vaziyetin mevcut olduğunu Öğren
dim. Şimdi hâdisenin iki yönü vardır: 

Kadınlıan 'da bir, Ilgın'da bir. Bunların yer
leştirilmek istendiği ve Sayın Bakanın yerleşti 
dediği yerler nasıl yerlerdir, acaba? Bunları 
belirteceğim : Pusat ve Rüştiye köyleri vaktiyle 
Kafkasya'dan gelmiş Çerkeş muhacirler iskân 
edilmiş köylerdir. Fakat etrafı bataklık olduğu 
için bu adamlar burada barmamanıışlardır. 
Barınamadıkları için de kısmen ölmek suretiy
le, kısmen de arazilerini civar köylere satmak 
suretiyle dağılmışlardır. Hattâ son aldığım bir 
habere göre Rüştiye köyünün arazisi Konya 
Vilâyetinin üenel Meclisi karariyle Ağalar kö
yüne ilhak edilmiştir. Şimdi bu vatandaşlar üç 
senedenberi devamlı olarak hükümet kapıla
rında, iskân dairelerinde kendilerinin bir yere 
yerleştirilmeleri için uğraşıyorlar. 

Bir tetkik ve tahkik mevzuu olarak ele alın
dığını da Sayın Bakan burada beyan buyurmuş 
oluyorlar. Fakat bendeniz biliyorum ki, 2510 
sayılı İskân Kanununun 10 ııeu maddesinin (C) 
fıkrası; Türk tabiiyetti ve Türk kültürünü ta
şıyan göçebelerin sıhhat ve yaşama şartları 
elverişli yerlere nakledip yerleştirilmelerine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti salâhiyet-
lidiı diyor. 

Şuhalde bu vatandaşların yerleştirileceği 
yer, sıhhat bakımından, yaşama bakımından 
iyi şartları haiz olması ieabeder. Ben tekrar 
Konya'ya gittiğim zaman, Muhsin Adil Beyden 
sonra, Cumhuriyet Bayramında, bu hususta 
Konya Valisi ile de görüştüm, durumu anlattım, 
Konya Valisinin bendenize söylediğini açıkça 
huzurunuzda arzedeeeğim. Bana dert yandı 
ve dedi ki; bu adamlar iskân için maalesef üç 
senedenberi uğraşıyorlar. Âdeta bir mesele ol
muş, ben de muttali oldum ve müteessir oldum. 
İşte şu karşınızda oturan zat bu iş için gönde
rilmiş bir müfettiştir dedi. İsmi de Celâl bey-
miş bilmiyorum. Bendeniz ondan evvel de bu
rada müracaat etmiştim. Karşıma Tevfik bey 
diye bir zat çıktı, Umum Müdürün Avrupa'da 
olduğunu söyledi, bu işi görecek paramız yok-
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tur demişlerdir. Vali bey diyor ki ; kanunun 
ahkâmını yerine getirmek ve vilâyet sınırları 
içinde yaşama ve sağlık şartlarını ihtiva eden 
bir yerde bunların iskânını sağlamak için benim 
bir heyet göndermekliğim lâzımdır; bu heyeti 
ben yaya olarak tahrik edemem, bunları yaz
dım para istedim. Fakat Vekâlet sâkit kaldı. 
Anlaşamamazlık yüzünden iş böylece devam 
etti gitti, ben ne yapabilirim. 

Şimdi sayın arkadaşlar; manzara şudur, 
bir grup vatandaş bu havalide yerleşmek arzu
sundadır ve bunlar Türk Milletindendir 
ve. Türk kültürünü almış adamlardır. 
Diğer bir kısım vatandaşlar vardır ki, bun
lar da o yerlerde mülkiyet ve tasarruf iddiasın
dadırlar. 'Sayın Bakan buyurdular ki, bu iddia
ları bir senede, bir delile istinat etmiyor. Yine 
takdir buyurursunuz ki, mülkiyet zilyedlikle de 
teessüs eder. Hattâ yargıtaym son bir içti
hat kararında da arada yapılan senetlerle yapı
lan alım stım muteber olduğu bir içtihat olarak 
belirtilmiştir. Binaenaleyh burada bazılarının 
almış oldukları arazi, zilyedliğin nakli kabîliıı-
dendir. Yani sahih bir alım satıma istinat edi
yor. Bunlar bir hakka istinat ediyorlar, öbür
leri de orada yerleşmiş olduklarını iddia edi
yorlar. Bu suretle aralarında devamlı bir 
surette bir cidal başlıyor ve iş jandarmaya in
tikal ediyor ve jandarma bunları oradan çı
karıyor ve diyor ki, burası sahipli bir arazi
dir, oturamazsınız. 2311 numaralı Kanun 
mucibince, tecavüzün refine ait olmak üzere alâ
kalılar müracaatta bulunmuşlar ve bu müraca
atlar tatbikatta devam ediyor ve bu konuya 
göre icra ediliyor. Diğer taraftan onlar geli
yorlar, tekrar işgal ediyorlar. Bu, devam edip 
giden bir manzaradır. Bize bu vaziyeti Ka-
dmhan'daki vatandaşlarımız yana yakıla an
lattılar. Biz de bu suretle muttali olarak hâdi
seyi opjektif olarak Yüksek Huzurunuza getir
miş bulunuyorum. Toplantısından iki gün 
sonra Kurultay için Ankara'ya gelen Kadın
hanı Belediye Reisinden sordum, bir telgraf ver
mişler, galiba benim takririm üzerine olacak. 
Pusat 'a yerleştireceklermiş. iskân ettirilecek 
bu mmtaka tetkik ettirilmiş midir? sıhhi şart
ları haiz midir bilmiyorum? Alâkadarlar vazi
felerini yapmışlar mıdır ? 

Şimdi arkadaşlar; Yüksek Huzurunuzu ih
lâl etmekle beraber, bu mevzu üzerinde sayın 
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Bakanın verdiği izahat bendenizi tatmin etme-
mistir. Bu vatandaşları biranevvel kurtar
ırı ak lâzımdır. Demek oluyor ki, bizim iskân 
işlerimizde, sistemimizde bir sakatlık, bir ak
saklık vardır ki bu adamlar üç senedenberi devam 
eden Valinin de teyidi ile sabit olan bîr peri
şanlık içindedirler. Oradaki yerli halkta da bir 
tedirginlik vardır. Bunların gelirken getirdikleri 
menkul servetlerden de bir şey kalmamıştır. Bun
lar tabiatiyle hıfzı nefs için, yaşamak için, bazı 
şeyler temini için teşebbüslere geçeceklerdir, bun
dan da civar köylerin zirai asayişi mal güvenliği 
tabiatiyle muhtel olacaktır. Bunun için alâkalı ve 
mesul makamlar işe vaziyet ederek bu iş halle
dilmelidir, Ben bundan çok tessür duydum. Va
liyi de müteessir gördüm, valinin yanma hattâ 
Sağlık Müdürü de gelmişti o da vaziyeti teyit etti. 
Müfettiş Celâl Bey de bu iş hakkında ne yapaca
ğımı bilmiyorum dedi. Nihayet işi yerinde görmek 
ve benden ilerideki makama bildirmekten başka 
bir salâhiyetim yoktur dedi. îşi bu şekilde arze-
derken yüreğimiz sızlamaktadır; Türk kültürü
ne ve milletine mensup olan bu vatandaşlar, ken
di öz vatanları içinde yerleşmekte müşkilât gö
rürlerken ve bunların yerleştirilmeleri için tah
sisat ve para yok derken dışarıda mülteciler ara
mak ve bunları getirmek için araştırma seyahat
leri yapmak ve bu uğurda bir çok paralr sarf et
mekle meşgul oluyoruz. Bunların mesulleri kim
lerdir? Takdirinize bırakıyorum (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

6. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
m, sıhhat bakımından rakı yerine şaraşp sürü
münün fazlalaştırılması hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna. Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Adalan'ın sözlü cevdbı. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birbirini takip eden cinayetlerin, zabıta va

kalarının sebepleri arasında ilk evvel içkiyi ele 
almak icabeder. 

Maatteessüf fiyatı ucuzlandırıldığindan do
layı rakı içenler pek çoğalmıştır. Bazı köyleri
miz acınacak hale düşmektedirler. Sarfiyatın 
çokluğu kazandan çıktıktan sonra rakının din
lendirilmeden piyasaya sürüldüğünü hatıra ge
tirmektedir. Dinlendirilmemiş rakının terki
binde bulunan aldehitler dimağ ve şuur üzerin-
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de ânı darbeler geçici delilik hususi e getirir, 
içeni ne yaptığını bilmez bir hale koyar, çok 
defa cinayetler de bu zaman işlenir. Bu sebeple 
Tekel Bakanlığımızdan soruyorum; 

1. — Rakı kazandan çıktıktan ne kadar za
man sonra satışa çıkarılmaktadır? 

2. — Rakının; yalnız içenin bünyesi değil, 
nesli üzerinde de bıraktığı derin izler ve bir 
âfet halinde köylere yayılışı da gözönüne alına
rak rakı sarfiyatının azaltılması ve ırk hıfzıs-
sıhhasmm temini, rakı yerine şarap sürümünün 
fazlalaştırılması hususunda Bakanlığın düşün
cesi nedir? 

Sözlü olarak cevaplandırılmasını rica eder; 
saygılarımı sunarım. 

Kırklareli Milletvekili 
Dr. Fuad Umay 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
ADALAN (izmir) — Kırklareli Milletvekili Sa
yın Dr. Fuad Umay arkadaşımın şimdi okunan 
sözlü soru önergesinde; 

1. — Rakının kazandan çıktıktan sonra ne 
kadar zaman sonra satışa çıkarıldığı; 

2. — Rakı sarfiyatının azaltılarak rakı yeri
ne şarap sürümünün fazlalaştırılması için ne dü
şünüldüğü, sorulmaktadır. 

Bu soruları sırasiyle cevaplandırıyorum: 
Rakılar çeşni bakımından aranılan bazı va

sıfların kazandırılmasını temin için, dinlendir
meye tâbi tutulmaktadır. Sıhhi bakımdan rakı
ların dinlendirilmesi mutlak bir zaruret değildir. 
Hattâ dinlendirmekle çeşni bakımından alkollü 
içkiler hususiyet kazanmakla beraber kimyevi 
bazı tahavvülât dolayısiyle (Eterleşme, asitleş-
me neticesi) alkolden gayri maddeleri daha ih
tiva eder. Yapılan dinlendirmenin müddeti ise 
ortalama bir aydır. Rakılar kazandan çıktıktan 
sonra bu müddetten evvel satışa arzedilmekte-
dir. 

Rakılarda bulunan aldehitlerin miktarına 
gelince; gerek rakıların ve gerek rakı imaline 
yarayan sumalarm, ihtiva ettikleri asit, alde
hit ve eter gibi maddelerin miktarı, Sağlık Ba
kanlığı ile Bakanlığımız tarafından tesbit edil
miş bulunan esaslar gereğince tâyin ve tahdit 
edilmiştir. Bu esaslara göre mezkûr maddelerin 
100 derecelik bir litre rakıda 1 000 miligramdan 
fazla bulunmaması lâzımdır. Laboratuarları
mızda sık sık tahlile tâbi tutulan rakılarımız-
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daki bu maddelerin yekûnu ise 200 - 350 mî'ı-
gramı geçmemekte ve aldehit miktarı da 10 - 15 
miligram gibi sıhhate muzır addedilen miktarın 
çok aşağısında bulunmaktadır. 

Bu münasebetle rakıların sıhhi şekilde istih
lâke arzında Sağlık Bakanlığınca tesbit edilen 
kayıt ve şartlara tamamiyle riayet olunduğunu 
ümit ederim. 

— Rakı sarfiyatının azaltılması ve rakı yeri
ne şarap sürümünün fazlalaştırılması için ne 
düşünüldüğü sorusu dolayısiyle arzedeyim ki, 
yurtta şarap istihlâkinin artması her şeyden ev
vel halkımızın bu içkiye alışması ve memlekette 
bir şarap içme itiyadının teessüs etmesiyle kaim
dir. Bunun ise, iyi kaliteli ve ucuz maliyetli şa
rap yapmakla mümkün olabileceği tabiîdir. 

Bu konu üzerinde ehemmiyetle durulmakta
dır. İyi şarap yapma ve hususi âmillere örnek 
olma bakımından yurdun muhtelif bölgelerinde 
şarapçılığa elverişli çeşitli üzüm cinslerinin de
nenmesi için örnek şarap evleri açılmış ve müs
pet neticeler alınmıştır. Bilhassa kalite şarap 
imalâtını fazlalastırarak bir taraftan yurdun 
şarap istihlâkini artırma ve diğer taraftan iyi 
ve ucuz şarap imali ile ihraç imkânlarını sağla
mak üzerindeki çalışmalarımız ilerlemektedir. 

Hususi âmillerin iyi vasıfta şarap yapmala
rını temin edici kontrolün takviyesine çalışıyo
ruz. Diğer taraftan şaraptan alınmakta olan 
Millî Savunma vergisi üzerinde bir indirme ya
pılması için yapılmakta olan incelemeler sona 
ermek üzeredir. Hazırlanacak kanun tasarısı ya
kında Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Mâruzâtımı uzatmamak için kısaca diyebili
rim ki, şaraplarımızın iyi kaliteli ve ucuz ma
liyetli olmasını temin yolundan memleketimizde 
şarap içme itiyadının yerleşmesi ve dolayısiyle 
şarap istihlâkinin gelişmesi ümitle beklenebilir. 

Nitekim 1938 senesine gelinciye kadar Tekel 
İdaresinin ve hususi âmillerinin şarap satışı 8 
milyon litre civarında dolaşırken son seneler 
içinde elde edilen inkişaflar neticesinde bu mik
tar bir misli artmış bulunmaktadır. 

Bu mâruzâtımla, Sayın Fuad Umay'm sözlü 
soru önergesindeki hususları cevaplandırmağa 
ve aydınlatmağa çalışmış bulunuyorum. Kendi
lerini tatmin edebilmiş olduğumu umuyor ve 
sözlerime son veriyorum. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhte
rem arkadaşlar; içkinin sağlık ve sosyal bakı-
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kınımdan ne kadar mühim, içtimai bir derdi
miz olduğu malûmuâlinizdir. Bunu, imkânı ol-
sada L-üslyÜL*: İLI ni'» etsek çok yerinde (.laeak. 
Fakat F-.JIMSI olan bir şeyi menetmek imkânı ol
madığı için, bunların zararlarını hafifletmek 
tabii çok yerinde olur. Evvelce Omurca fabrika
sında uzun müddet müdürlük etmiş olan bir 
arkadaşım, rakının içinde bulunan muzır madde
lerin inhilâl edebilmesi için enaz üç ay bekle
tilmesinin zaruri olduğunu söylemişti. İstan
bul'da Tekel Bakanlığı memurlarından biri de 
rakı sarfiyatı çok olduğu için, dinlendirmeden 
rakıların piyasaya çıkarıldığını bir beyanat ola
rak vermiştir. 

Arkadaşlar; 1946 senesindeki aylık vasati 
432 ton rakı sarfedilmiştir. Bu miktar 1947 yı
lının ilk zamanlarında 733 tona çıkmıştır. Son 
aylarda bu miktar vasati olarak 800 tona çık
mıştır. Bu sarfiyat mütemadiyen ve gittikçe 
yükselmektedir. Köylerimizin sağlığına ahlâkı-
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na, ruhuna fena surette tesir yapmaktadır. 
Bizi bu mesele çok düşündürmelidir. Bu, atom 
bombasından daha müessirdir. Atom bombası 
mevcudu imha eder. Fakat ispirtolu içkilerin 
tesiri nesilden nesle intikal edecek bir şey ol
duğundan atom bombasından daha müessirdir. 
Arkadaşlar; gün geçmiyor ki, gazetelerde, oto
büs kazası, otomobil, kamyon kazası görülmüş 
olmasın. Bu kazalarda ekseriya şoförlerin içki 
içmesi sebep olmaktadır. Bu gibi vekalarda 
şoförlerin kanı tahlil edilecek hattâ her zaman 
içki içen şoförleri vazifeden menetmek lâ
zımdır. Bunu da kan tahliliyle anlamak çok 
mümkündür. İçki içen şoförler vazifeden mene-
dilmelidir ki, onların keyfi yüzünden bir çok 
vatandaşların ölümüne sebebiyet verilmemiş 
olsun. 

BAŞKAN 
ediyoruz. 

Soru bitmiştir. Gündeme devam 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mayıs 
ve Haziran ayları hakkında Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/64) [1] 

BAŞKAN 

BAŞKAN 

- Rapor okunacaktır. 
(Rapor okundu) 

- Bilgi edinilmiştir. 

2. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Tem
muz ve Ağustos ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/65) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. (Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Gazianteb Milletvekili Cemil Said Bar-
las'm, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) ve (B) bentlerinin yorumlan
masına dair önergesi ve Geçici Komisyon raporu 
(4/34) [3] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum 

[1] 2 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 6 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
\'â] 5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

(Rapor akundu) . 
BAŞKAN — Çokluk olup olmadığı hususun

da tereddüt vardır. Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapılmaya başlandı). 
BAŞKAN — Çokluk olduğu anlaşılmıştır, 

yoklamaya devam etmiyoruz. 
Okunan raporu Yüksek oyunuza sunuyorum. 

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

4. — Kadirli İlçesinin Fakıbağ mahallesinden 
Hasanoğlu Ahmet Yıldız'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/125) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. . 
(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Raporu oyunuza arzediyorum. 

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

5. — Seyhan Milleveküi Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelnideki 595 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/39) [2] 

[1] 4 sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
bağlıdır. 

[2] 7 sdıyılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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(Bâ ppp okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mû . 
StNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarını,,, bu köy heyeti ihtiyariyesinin mü-
rapaatı üzerine Dilekçe Komisyonunun Tarım 
Bakanlığından. almış olduğu malumata atfen 
vermiş olduğu karar, bendenizi, vaziyeti yaki-
nen bildiğimden dolayı, katiyen tatmin etmemiş
tir. Müsaade buyurursanız malûmatımı Heyeti 
Âliyelerine arzedeyim : 

Sayın arkadaşlar, bizim Seyhan ilinde Dev
lete ait Develi, Piloğlu, İçel, Dörtyol, Merci
mek çiftlik]eriyle Hatay'da daha buna benzer 
beş, on köy vardır. Bunların en evvel, arazi 
dağıtılmadan evvel, dağıtılması hakkında vak
tiyle Parti Gurupuna bir takrir vermiştim 
Fakat bu takririm henüz Gurupta görüşülme
diği bir sırada Dilekçe Komisyonunun vermiş 
olduğu bir karara muttali olunca bu husustaki 
maruzatımı Yüksek Heyetinize arza fırsat bul
muş oldum. 

Burada Tarım Bakanlığı, bu arazinin an
cak o haraya kâfi geldiğini iddia ediyor. Ar
kadaşlar, bu hara, Sultan Hamit zamanında 
Çukurova harası diye 1,5 milyon dekarlık ara
ziyi ihtiva eden bir çiftlikti. Fakat bilâhara bu 
çiftliğe dışardan gelen muhacirlere yerleştiri
lerek onlara arazi tevzi edilmiştir. Bilâhara 
Türkiye Cumhuriyeti teessüs edince Cumhuri
yet Hükümeti de halkın haklı olan iddiaları 
karşısında bu araziden bir kısmını halka terk-
etmeğe mecbur kalmıştı. Çünkü halkın elinde 
eski zamana ait alınmış fakat henüz tapuya ge
çirilmemiş resmi vesikalar vardır. 

Arkadaşlar bu çiftlikte bugün mevcut olan 
harada 160 at ve kısrak, 90 merkep, 150 de sı
ğır vardır. 120 bin dekardan ibaret olan bu 
çiftlikte işte böyle sayısı üç yüzü geçmiyen 
hayvan vardır bu haranın civarında 18 köy ve 
içinde.de aşağı yukarı on köy mevcuttur ki, 
bunların arazisi de kısmen Devletin elinde kal
mıştır, Halk dehşetli ıstırap içindedir. Bende
niz bu işle aşağı yukarı on senedenberi uğra
şırım. Fakat hiçbir muvaffakiyet elde edeme
dim. Bunun sebebi de o harada mevcut olan bay
tar heyeti bu arazi bizim hayvanlarımıza yetmez, 
kâfi gelmez diye iddialarda bulunmalarıdır. 
Ancak bu arazinin on bin dekarını ekerler, üst 
taraf} boş kalır, ve kısmen haraya verilir. 
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Halk şayet bir taraftan oraya mezruat yapar
sa onun üzerinden kendi fordsonlarmı geçirir 
süre halkın ektiğini yok eder. Tabiî bu söyledik
lerim bütün Çukurova halkınca malûm olduğu 
gibi sayın arkadaşlarım tarafından da malûm
dur. 

Şimdi arkadaşlar; bu daha fazla Tarım 
Bakanlığına Dilekçe Komisyonunun vâki müra
caatı üzerine Tarım Bakanlığı bu 120 bin de
kar arazinin çiftlikte mevcut 300 hayvana an
cak kâfi geleceğini söylüyor. Arkadaşlar; bi
zim ilk düşüncemiz evvelâ halk ve köylüdür. 
Çukurova'yı tanıyanlar pekâlâ takdir ederler 
ki, boş bir karış toprak bile yoktur, ancak boş 
olarak duran ve Çukurova'nın en mümbit ve 
mahsuldar arazisi olan Mercimek harasıdır. 
Bunun ortasında da saltanat süren bir idare 
mevcuttur. Bunların mayi mahrukat sarfiyatı; 
bir senede Ceyhan kazasının sarfettiği mayi mah
rukattan fazladır. Bunu Petrol Ofisten de an
lamak müşkül değildir. Esasen Büyük Meclisi 
mevcut arazinin arazisi olmıyan köylülere tev
ziine karar vermiş vaziyettedir ve bunun için 
bir de kanun çıkarmıştır. Bunun başında evve
lâ bu isimlrini saydığım boş, fakat bir süsten 
fazla memlekete faydası olmıyan ve birçok mas
raflara sebep olan bu çiftliklerin fazla arazisi
nin dağıtılmasından başlamak her halde çok 
yerinde olur. Hattâ geçen gün gelen bir heyeti 
ihtiyariyeyi ben Tarım Bakanına götürdüm. 
Bakan ağhyarak dertlerini dinledi. Fakat o 
işin başındaki zevat, bu arazinin dağıtılamıya-
cağırıı söyledi ise de Tarım Bakanının buna mu
vafakat etmediğini zannediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bu Dilekçe Komisyonu
nun vermiş olduğu kararı ve benim mâruzâtımı 
ve şu dosya içerisinde 20 nüfuslu olan insan
ların bir karış toprağı olmadığını gösteren 
vesikalar mevcuttur, bunları tetkik etmek üze
re, emir buyurursanız bunların hepsi Tarım 
Komisyonuna gitsin ve Tarım Komisyonunda, 
elde mevcut olan Tapu ve Kadastro vesikala
rına ve diğer vesikaya göre tetkik edilsin. Ta
rım Bakanlığının bugün yapmakta olduğu va
zifenin kâfi gelip gelmediği hakkında bir ka
rar verilsin. Hiçbir arazisi olmıyan ve başka 
iş de yapamıyan ve bugün perişan bir vaziyette 
olan köylülerimizin bu suretle imdadına koş
muş olalım. Buna cevap verecek Tarım Baka
nı da burada yoktur, Bir takrir veriyorum, 
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bu mesele Tarım Komisyonuna havale edilsin, i 
Takdim edeceğim vesika da orada tetkik buyu-
rulsun. Orada bir karara raptedilerek tekrar 
Heyeti Âliye Huzuruna gelsin. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
Fİ GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar; 
şimdi tafsilen arz ve izah ettiğimiz mazbatada 
da belirtildiği üzere, evvelâ hâdiseyi kısa ola
rak arzedeeeğim: 

Ceyhan İlçesinin üç dört köy halkı namına 
muhtar ve üyeler bir dilekte bulunuyorlar. 
Arazimiz yoktur, bazılarımızın azdır, bazıları
mızın hiç yoktur. Köyümüze yakın olan Hara 
arazisinden bize arazi verin diyorlar. Komis
yonumuz bu dileği ait olduğu Bakanlığa gön
dermiş tetkikat yaptırmış. Neticede haranın bir 
işletme pilâniyle müessese bir durumda olduğu, 
bu arazinin parça parça halka dağıtılmasın
da kendi işletme pilânını sarsacağı, Toprak Ka
nununa göre tevzii de henüz Hükümetçe bu 
mahallerde tatbiki kararlaştırılmamış olduğun
dan yapılacak bir muamele olmadığını bildir
miştir. Komisyon da bunun üzerine: Bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar ver
miştir. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız itirazında 
mucip sebepler göstermedikleri için biz mazba
tamızı okunduğu şekilde hazırladık. Kürsüden 
vâki beyanlarında Tarım Bakanlığından alınan 
malûmat üzerine karar verdiğini ve kendisini 
tatmin etmediğini söylüyorlar. Malûmu ihsanı-
nızdır ki, Komisyon bu gibi dilekleri ve şikâ
yetleri ait olduğu Bakanlık nezdinde tetkikle 
yetkilidir ve icabederse Bakanın veya onun 
namına salahiyetli mümessilinin huzuru ile tet
kikat yapar. Komisyon bu işi yapmıştır, bi
naenaleyh arkadaşımızı da tatmin etmesi lâ-
zımgelir. Yalnız hara ihtiyacından fazla ara
ziyi verebilir, neticesine gelince bunun hak
kında Dilekçe Komisyonunun bir karara var
masına yetkisi yoktur ve tesis vazedemez. 
Yalnız muamelelerde bir haksızlık var mıdır, 
yok mudur? Onu tetkik eder. Ve Meclis na
mına bu ciheti tetkikle mükelleftir. Haranın 
kendisine verilen arazi tasdika iktiran etmiş 
bir işletme plânı vardır. Bu plânın tadili Di
lekçe Komisyonunun salâhiyeti haricindedir. 

Tarım Komisyonuna gitmesi keyfiyetine ge
lince; arkadaşlar zaten Toprak Kanunu topra-
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ğı olmıyan vatandaşları topraklandırmak esasT 

larmı ihtiva etmektedir. Bu kanunun, hangi 
bölgelerde, ne zaman tatbiki icabedeceği husu
sunun tâyini için de Hükümete yetki verilmiş
tir. Hükümet tetkikatı neticesinde mahallin 
ihtiyacına göre alacağı kararla belki yakın za
manda ve belki bir müddet sonra Toprak Kar 
nununun tatbikini düşünmektedir. Binaena
leyh Komisyonumuzun bu hususta hazırladığı 
rapor usule ve kanuna muvafıktır, tasdikim 
rica ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; bendeniz Dilekçe Komisyonun 
raporuna itiraz etmiş değilim. Bendeniz Tarım « 
Bakanlığının Dilekçe Komisyonuna vermiş ol
duğu ve Dilekçe Komisyonunun kendi kararı
na esas ittihaz ettiği cevaba itiraz ediyorum. 
Hiç şüphe yok, Devlet elinde mevcut olan ara
ziyi tevzi etmek zamanı geldiğinde icabeden 
yerlere lâzımgeldiği şekilde tebligat yapacak
tır. Fakat bu arazi Devletin kendisinindir. 
Devlet elinde bulunan araziyi her zaman muh
taç olan çiftçiye dağıtmak kudretinde, ve aynı 
zamanda dağıtmak mecburiyetindedir. Bende
niz Haranın Tarım Bakanlığı vasıtasiyle verdi
ği cevabı maslahata uygun bulmuyorum ve de
min arzettiğim esbap dolayısiyle bu işin bir 
defa Tarım Komisyonunda tetkikma halkın ve 
köylülerin durumu bakımından, Devletimiz 
bakımından faydalı olacağını zannediyorum. 
Onun için mâruzâtımın lütfen nazara alınarak 
takririmin kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
önerge vardır, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen bu dos

yanın Tarım Komisyonuna havalesini ve ora
da müzakere edilerek bir karara raptedilmesin! 
delâletinizi dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Komis
yondan bir sual soracağım: 

BAŞKAN — Buyrun, kürsüye, gelin. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Mev

zua, Dilekçe Komisyonunun sözcüsü ile takrir 
sahibinin sözleriyle burada, vâkıf oldum. Bu
rada bahsedilen çiftlik Abdülhamit zamanından 
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kaldığına göre demek ki, yarım asırdanberi ora
da mevcuttur. Bu köyler sonra mı ihdas edil
miş yoksa evvelce de mi varmış1? 

Arazileri olmadığına nazaran şimdiye ka
dar ne yemiş ne içmişler ki şimdi bu telâşe düş
müşlerdir': Yani ben bu noktada tenevvür ede
medim. 

RASİll KAPLAN (Antalya) — Tarım Ko
misyonuna gitsin. 

ABDÜLHAK FIRAT (Devamla) — Evet 
bendeiz de onu arzedeceğim, münasip görür
seniz Tarım Komisyonuna gitsin ve bu nokta
lar incelensin. 

• BAŞKAN — Önerge meselenin Tarım Ko
misyonuna havalesini istemektedir. Reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonuna havale edilmiştir. 

6. — Sivas Milletvekili Gl. Fikri Tirkeş ve 
Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, Dilekçe 
Komisyonunun 25 . VIII. 1947 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis
yonu raporu (4/43) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Dilekçe Komisyonunun raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı?.... 
Buyurun Ahmet Ey mir. 
AHMET EYMİR (Amasya) — Sayın arka

daşlar, kendisini, şahsiyetini, askerlik hiz
metlerini, hyatmın seyrini; ancak sicilinden 
tanımış olduğum Sadık Balkır adındaki zatın 
kanunsuz ve haksız yere binbaşılıktan emekli
liğe çıkarıldığından bahsiyle bunun kaldırıl
ması ve terfiinin temin edilmesi hakkındaki 
Yüksek Meclisnize vâki müracaatın, geçen yıl 
üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonunda, tet
kiki sırasında hakkında tatbik edilen muame
leyi kanun hükümlerine uygun, hak ve adalet 
mefhumlarına makrun görmedim. Bu sebeple 
bu zat için dileği hakkında bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına dair Komisyonda müsa
vi bir reyle ve ancak Başkanın bulunduğu ta
rafın tercih edilmesi suretiyle ittihaz edildiği 
hakknda bir işlem yapılmasına mahal olmadığı-

1 | 9 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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na dair verdiği kararma sayın arkadaşımız 
ve Dilekçe Komisyonunda arkadaşım General 
Fikri Tirkeşle birlikte muhalif kaldık. Bu se
beple halkın, adaletin en büyük ve en hassas mi
zanı ve son tecelligâhi olan yüksek huzurunuza 
bu işi getirmeye karar verdik. Ve incelenmesini 
bir önerge ile rica ettik. 

Arkadaşlar, sözümün başlangıcında da tebarüz 
ettirdiğim veçhile kendisini, şahsiyetini, hiz
metlerinin ve hayatının seyrini ancak sicilinden 
tanıdığımız bu zatın geçen askerlik hayatı ve 
safhası şu şekildedir. 

Bu binbaşı, 1943 yılı Ağustosunda terfi sı
rası'gelmiş ve bu sebeple kendisi 1942 senesinde 
75 nci Dağ Alayına staja gönderilmiş. Bu kı
tada stajını bitirerek ve müspet sicil alarak kı
tasına dönmüş ve kıtasından da iyi ve müspet si
cil almıştır. Fakat bu sicil üst makam tarafın
dan geri çevrilerek jandarma alay komutanlığında 
yetişmektedir şekline kalbedilmistir. Halbuki ve 
takdir buyurursunuz ki, bunda artık askerî mev
zuata, askerî konulara vâkıf olmak ve onları bil
mek değil, aklı selim ve adalet mefhumlarını 
tâyin için fikir ve izan mikyası kâfidir. Bir jan
darma subayı esas meslekinde terfie lâyık ol
masaydı kıtaya satj için gönderilmezdi. Kanun 
ve subaylar hakkında tatbik edilen muamelelerin 
hükmü ve şekli bu merkezde olmakla beraber bu 
terfi geri bırakılmış veya daha doğru bir tâbirle 
mahrum edilmişse ve hakkındaki, hallerindeki, 
haletlerindeki eksikliği ıslah, ikmal ve tashih için 
kendisine bir mahrem tebligat yapılması gere
kirdi. Esasen askerî mevzuat bakımından böyle 
olması icabederdi. 

Bu arkdaş bu binbaşı emeklisi, bu talihsiz zat 
denenmek için başka bir kıtaya da gönderilme
miştir. 1944 yılında terfi etmek hakkını bahşe
decek durumda olduğu halde terfi ettirilmemiş
tir. ve çok yüksek, bilhassa adalete açık olan 
kalpleriniz muvacehesinde huzurunuzda tebarüz 
ettirmek isterim. 1945 senesinde ise aynı müspet 
sicili veren Salâhattin Günay, yarbay rütbesinde 
bir zattır. 

15 . I . 1947 de vakti olmadığı halde, bu bir 
nirengi noktasıdır. Sayın arkadaşlarım buraya 
parmak basmışlardır. Hangi sebebe müstenit-
se, ki ortada böyle bir kanuni sebep te görmüyo
rum, verilen sicilde sebep ve vaka zikredilmek-
sizin üc senelik kanaatleri tamamen değiştiren si-
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çiller verilmiştir ki, bu sicillerin birçoğu bir suba- I 
yın sorguya, çekilmesine, muhakeme edilme
sine ve hükümler verilmesine mesağ ve
receği konulardır. Böyle hükme iktiran 
etmemiş, tâbirimi caiz görünüz, dedikodu halin
de kalmış sözlerle bir subayın sicilini, yüksek 
tahsil görmüş ve hayatını yurdun hizmetine ka-
niyle ödemek pahasına vakfetmiş olan bir suba
yın istikbalden mahrum edilmesini intaç ede
cek bir sicil, bir hüküm verilmesi hak ve ada
let mefhumları ile kabili telif değildir, arka
daşlar. 

Bu zat Askerî Yargıtaya da başvurmuş 
adlî cihazca ittihaz edilen kararlar Yüksek Mec
liste müzaSere konusu olamıyacağı yüksek ka
rarınızdan bulunmuşsa da, Yargıtay hakkında 
yapılan muamelenin idari dâva konusu olmıya-
cağma dair karar vermiş olduğundan bu zatın 
Yüksek Meclise başvurmak hakkı, âciz kanaa-
tımca, mahfuz bulunmuştur. Arzettiğim bu se
beplerden ötürü Sadık Balkır'm hukuku ziyaa 
uğramıştır. Bu sebepten emekliliğinin refine ve 
kendisine terfi hakkı bahşma karar verilmesini 
Yüksek Meclisinizden saygı ile diliyor, bir de 
önerge takdim ediyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar Ah
met Eymir arkadaşımızın mevzuubahis ettiği ar
kadaş hakkındaki muameleyi raporumuzda ber-
taf sil izah etmiş bulunuyoruz. 

Vâki itiraza gelince; evvelâ şunu arzetmek is
terim ki, 3360 sayılı Kanunun G fıkrası aynen 
şöyle diyor: (Mesleki kifayetsizlik noktasından 
sicilleri üzerinde emekliye ayrılırlar) Yetkili si
cil üstleri tarafından verilen ve sicillerine daya
nılarak yazılan mütalâat ve mülâhazalar hakkın
da da 4259 sayılı Kanunun 2 nci maddesini oku-
mama müsaadenizi rica ederim. Mevzuat hüküm
lerine uygun olarak selâhiyet dairesinde yapı
lan tayin, tebdil ve nakil hakkındaki muamele 
ve kararlar selâhiyetli üstlerin sicillerde yazılı 
mülâhaza ve kanaatleri, talim ve terbiye ve sev-
kü idare emrü kumanda ve disiplin işlerine gi
ren karar ve muameleler idarî dâva mevzuu ola
maz. 

Şimdi şikâyetçi âhir inin kendisine verdiği 
sicilin haksız olarak verdiğini, bu konuların 
mevzuubahis olmadığını iddia etmiş ve komis
yonumuz da bu arkadaşın sicili üzerinde esaslı in
celemeler yapmış ve bizzat Jandarma Genel Ko- « 
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mutanını çağırmış onun şahsi noktai nazarini 
da öğrenmiştir. Bütün bu tetkikat ve tahkikat 
neticesinde komisyonumuz bu arkadaş hakkında 
tatbik edilen muamelenin mevzuata uygun oldu
ğu neticesine varmıştır. 

Arkadaşlar; 4259 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin hükmü muvacehesinde bir üstün madunu 
hakkında verdiği siciline ait mülâhaza ve mü
talâanın dâva konusu yapılmasının sebebi hik
metini de araştırılmalıdır. Buna riayet edilmi-
yecek olursa orduda ne nizam, ne disiplin ne de 
intizam kalır. Arkadaşlar; eğer biz her şikâ
yeti âmirin şahsi garezi üzerine fena sicil ver
miştir diye bozarsak şunu arzetmek isterim ki, 
Meclisin şimdiye kadar yapılmış olan bütün 
muamelelerin iptali ile meşgul olması lâzımgelir. 

Bunun müeyyidesi ne olmak lâzımdır? Ar
kadaşlar ; bunu da takdir etmek lâzımdır ki, bu 
biraz da ahlâk ve fazilet meselesidir. (Doğru 
sesleri). Bu, ahlâk ve fazilete dayanır. Üstle
rin verdiği ve kendi kanaat ve bilgileri ile tan
zim ettikleri sicil ve bu yolda yapılmış muame
leleri iptal yoluna gitmek asla doğru değildir 
ve buna gitmek te zaten mümkün değildir. Esa
sen Askerî Yargıtay da yaptığı tetkikat ve tahki
kat üzerine muamelenin mevzuata uygun ol
duğu hükmüne vararak talep ve dileği reddet
miştir. Vâki itiraz üzerine evrak yeniden Ko
misyonumuza geldi ve biz bunu yeniden ince-
lemiye tâbi tuttuk. Gerçi Ahmet Eymir arkadaşı
mın ifade ettiği bazı tenakuz nazara çarpmak
tadır. Bu arkadaşın 1942 deki sicilini aynen ar-
zedeyim; 

Yarbay Koksal ismindeki bir zattan iyi bir 
sicil almıştır, 1943 de 22 nci mıntaka Jandarma 
Komutanı Salâhattin Günay'dan bir sicil almış
tır ; bu sicil hem iyi, hem de kötü olarak nazarı 
dikkati celbetmektedir. Üçüncü maddede ser-
hoşluğu yoktur, fakat kumar oynadığı işitil
mektedir, 10 ncu maddede hasis menfaatlere de 
düşkündür, 14 ncü maddede meslekî işlerde 
ikaz ister, 16 nci maddede olgunlaşmaya, muh
taçtır, mesuliyetten hiç korkmaz, pervasızdır, 
1944 senesinde aldığı notta ise aşağı yukarı 
aleyhte ve leyhteki notlar tevazün göstermek
tedir. 

AHMET EYMİR — Okusunlar efendim. 
VASFİ GERGER (Devamla) — Buradaki 

sicilde bütün 1, 2, 3, 4, 5 22 nci sıraya kadar 
boştur ve kendisinin verdiği sicil nüshasıdır 
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bunda, arkadaşlık ve samimiyeti calidir." Kuma
ra'iptilâsı anlaşılmıştır, ciddî ve vakur değildir. 
En süiı'sicili; tahkikat işlerinde bitaraf değil
dir, işleri görmez, işlere ehemmiyetle bakmaz, 
kadına düşkünlüğü söylenir, tazyik suretiyle 
ödevlerde müessirdir. 12 nei madde zayıf, 14 
ncü madde zayıf, 15 nei madde zayıf, 19 ncu 
madde zayıf... (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Sicillerin burada okunması 
doğru olmaz. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — tşte arkadaşlar; Komisyonu
muz bu sicile nazaran yapılan muamelenin mev
zuata'uygun olduğunu ve hakkında (g) fıkrası
nın tatbik edildiği kanaatine varmıştır. Yapı
lan işlemde bir yolsuzluk olmadığını tesbit et
miştir. Raporun kabulünü rica ederim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar ; bu subay İstiklâl Harbinden evvel Kay
seri'de benim maiyetimde bulunmuştur. Kendisi 
son derece namuslu, hakikaten fedakâr ve kah
raman bir arkadaştır. Yalnız biraz tutuktur, 
satamaz kendisini. Belki bir hata olmuştur. 
Bendenize göre, bu işin de, ihtisas komisyonu 
olan Millî Savunma Komisyonuna havale edil
mesi lâzımdır. Orada tetkik edilmesi daha fai-
deli olur bu arkadaşa. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
GEKERAL FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — E-

fendim sicil kanununun ikinci maddesine ek
lenen fıkra esasen şu gayeyi istihdaf eder. Mü-
selsel sicil âmirlerinin verdiği siciller tahrif edi
lemez ve bu sicil mutadır. Halbuki sicil âmiri
ni tavzif eden sicil nizamnamesinde sicil âmir
leri evvelâ kendileri ahlâkan en yüksek mev
kide bulunmak mecburiyetindedirler. Ahlâki 
vasfı yüksek olan bu sicil âmiri maiyetine kar
şı da nümunei imtisal olacak bir mahiyette ve 
durumdadır. Böyle bir sicil âmiri maiyetinde
ki insanların ahlâkan yetiştirmek ve onların 
ahlâklarmdaki noksanlıkları tamamlamak mec
buriyetindedir. 

Şimdi bu arkadaş hakkında sicil veren sicil 
âmiri üç sene tamamiyle müspet sicil vermiş 
ve hattâ övmek suretiyle: En yüksek bir subay
dır, kaydını koymuştur. 

Halbuki sicil talimatnamesinde madde var
dır, gerek övme gerekse zemmedilmenin mutla
ka bir vesikaya istinaden tespit edilmesi lâzım
dır. 4 ncü sene bu zatin verdiği sicilde şu kayıt 
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vardır; «meslekte ipkası caiz değildir». 

Halbuki arkadaşlar; bu söz; bir insanın ma
nevi hayatını yıkar, yalnız o adamın değil, ev-
lâdu ahfanını da haşre kadar mahcup bir hale 
düşürülmesine sebep olur. Vesikaya istinat et-
miyen böyle bir karar vermek vazıı kanun ola
rak sizlerin vazettiği kanunun altında hüsnüni
yete makrun olmadan tuzak kurarak, keyfe 
kanunu alet etmek olur, bu da hiç doğru değil
dir. Dilekçe Komisyonunuza öyle facialar var
dır ki, burada sadet harici olmasa da arzetsem 
ağlarsınız. En kıymetli bir kumandam, kendi 
hatalarını meydana koydu diye, tekaüde sev-
ketmişler ve bunun raporunu gazeteler yazmış
tır. Şu halde demek ki, nasgele keyfî ve delile is
tinat etmçden tekaüde sevketmek doğru değil
dir. Bu sizin yaptığınız kanunları kötüye kulan-
manm en bariz misalidir. 

Size bir misal daha arzedeyim: Gazianteb 'i 
düşmanın 15 lik obüsleri yakıp yıkarken, bir 
düşman süvari bölüğünü, kendi maiyetindeki 
üç neferle, esir edip, atlarını yedekte çektiren 
bir yarbayı, yüzünü görmiyen bir kumandan 
tekaüt ettirmiştir. Halbuki sicil talimatnamesi 
herkesin hukukunu kâfildir ve mutlaka vesika 
ister. Ve vesikada: tevbihtir, ihtardır, tekdirdir, 
hapistir mahkemeye göndermektir. 

İlmî meseleye gelince: Her komutan maiye
tini yetiştirmeye, kendi seviyesine kadar çıkar
maya mecburdur. Şu halde kendi seviyesine ka
dar çıkarmıyan bir komutanın maiyetine cahil
dir, ilimsizdir diye sicil vermesine hakkı yoktur. 
Bu zatın ahlâkı sicili bozuk olduğundan dolayı, 
mahkemeye gitmesi icabederken meslekte ipkası 
caizi değildir, diye kavli mücerretle tekaüt edil
miştir. Bunun aitı çocuğu ile bedbaht olarak ya
şamasına razı mısınız? Maruzatım bu kadardır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (İzmir) — Saym arkadaşlarım bu hâdise 
bir jandarma subayına taallûk etmekte olması 
itibariyle belki bendeniz görevine dâhil olan ko
nular içerisine girmez gibi görünür amma Sicil 
talimatnamesinin orduda da aynı şekilde tatbik 
edilmesi itibariyle burada ittihaz buyurulacak 
kararın Ordu Subaylar Heyetine tesir edebile
cek bir mahiyeti haiz olduğunu da nazarı dikkâti
nize arzetmek isterim. 

Efendim; sayın arkadaşlarımın da malûmu
dur ki, bir sicil tek âmirin sözü ile neticelenmez. 
Sicil, en üst rütbeye kadar ve nihayet muhtar 
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âmir denilen ve ordunun en. yüksek mevkiinde 
bulunan sicil âmirine kadar gider. Ve bilhassa 
emekliye ayrılmayı istilzam eden muameleler 
muhtar âmirlerin takdirinden gederek bir neti
ceye bağlanır, âciller hakkında âmirlerin vere
ceği hüküm ve kararlar takdir nıevzularıdır. 
Takdir mevzuları olan sicil işinin Orduda ve Su
bay Heyetinde disiplin ve silsilei meratipto gü
ven ve inan itibariyle ehemmiyeti büyüktür. Bir 
takdir mevzımnım herhangi bir kaza i veya siya
si bir kontrole mâruz kalması ve nihayet bunun 
bir mahkeme veya meclis kararı mevzuu olması 
veyahut herhangi bir şekilde bozulması gibi bir 
muamele, bilmiyorum amma, herhalde gerek or
dunun disiplini bakımından, gerek silsilei nıe-
ratipteki rabıtaların kavileşmesi bakımından 
luııulmıyacak tesirler intaç edebilir. Hâdisede 
Yargıtaym bu işte takdir mevzuu haricinde bir 
kanunsuzluk görmüş olması karşısında işi boz
ması gayet tabiî olurdu. Ama takdir mevzuuna 
taallûk eden hususlarda âmirin ve âmirlerin 
takdirini bozacak bir şekilde Yargıtaym bir hük
me varmaması da gayet tabiîdir. Bu bakımdan 
işte kanuna muhalif bir mesele mevcut olmadıkça 
takdir yanlıştır, takdir doğru değildir şeklinde 
bir mütalaa ile bir sicili bozmak neticesine varır
sak ilerde Yüksek Meclise herhalde bir çok işler; 
iyi sicil almıyanlarm bir çok işleri ve onlara 
müsteniden yapılan bir çok işlemler Yüksek 
Meclisin huzuruna kadar gelir. 

Bundau başka sicil işleri ordunun içinde giz
li kalması icap eden mahrem işlerdir. Sicil mah
remdir. Ye bunun mahremiyetini aleni olan 
kaza işleriyle, Meclis kararlariyle ihlâl gibi ola
cak olan böyle bir yola gitmenin neticleri çok 
geniş olur. Ordunun disiplini bakımından önem
li neticeleri olabilir. Böyle bir yola gitmenin ne
ticeleri ve tesirleri, çok geniş ve ordunun disip
lini bakımından pek de hayırlı addedileni ivece
ğini nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Bu ar
kadaş hakkında hiç bir kanaatim yoktur. Ama 
prensi]) olarak işin ehemmiyetini nazarı dikka
ti niza arzetmeyi bir vazife sayarım. 

Gl. FİKRÎ TİRKEŞ (Sivas) — Sayın Baka
nın, ordudaki sicillerin gizli kalması hakkın
daki mütalâaları doğrudur. Hem doğrudur ve 
hem de yanlıştır. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; doğrudur, her subay kendi si
cilini eliyle yazar. Âharm yazdığı sicil bir su-
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baya miyar olamaz. Şu halde sicil âmiri olanlar 
sicil yazarken, aynanın karşısına geçip evvelâ 
kendisini görür ve ondan sonra da sicilini ya
zacağı subayı yanma alırsa, iste o mânevi levha 
karşısında yazdığı sicile kimse itiraz edemez. 
Nitekim itiraz edilen sicil sahipleri lâyık iseler 
aldıkları cevap bu gibidir. Değil iseler onların 
zaten sözlerine kimse havalei semi itibar et
mezler ve edemezler de. Şu halde bir subayın 
sicilini yazmakla sicil âmirleri vazifelerini ta* 
nıameıı yaparlar ve günü gününe, bu subayın 
gördüğü cezayı, mükâfatı sicil defterine kay-
tederlerse o subay bili::* ki, ben bugün iyiyim; 

yarın da iyiyim, ama üçüncü gün fenayım. 
Şu halde bir subayın sicili günü gününe yazı
lırsa o da harekâtını ona göre tanzim eder. Şu 
halde bir subay, siciline mugayir bir şey ya
zıldı diye müracaat etmesi hali; buna imkâu 
yoktur. Bu vaziyet, sicil âmirlerimize, iyi sicil 
yazmağı, herkese iyi sicil vermeyi itiyat ettirir, 
yoksa Kars Müstahkem Mevki Kumandanı gibi, 
hakikati yazmıştır diye, bir subayın hemen ya
kasından tutup tekaüt etmeye hakkınız var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNÎR BİR
SEL (İzmir) — Paşam sicil âmirlerinin de bo
zuk olduğunu iddia etmeye hakkımız var mı? 
Sicil âmirleri ordunun içinde iyi sicil almış yük
sek subaylardır ve bunlar en yüksek sicil amir
liğine kadar gelmişlerdir. 

Gl. FÎKRÎ TİRKEŞ (Sivas) — onların yaz
dığı sicile kimse bir şey demez. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz söz isteyiniz, 
kürsüye teşrif edip konuşunuz. 

AHMET EYMİR (Amasya) — Sayın arka
daşlar; yüksek huzurunuzda bahis mevzuu olan 
konu emekliyi çıkarılmış bir jandarma binba
şısı bir yurttaşın haklı veya haksız hakkında 
uma mele tatbik edilmiş olmasının incelenmiş 
olmasıdır. Bendeniz Dilekçe Komisyonunun üye
si olarak bu muamelenin seyrini ve safahatını 
tetkik etmiş ve komisyonun Jandarma Genel 
Komutanını komisyona çağırıp aldığı izahat sı
rasında bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle bu 
zat hakkında tatbik edilen muamelenin hakka 
makrun bulunmadığını arzetmiştim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı Sadık Balkır'-
m askerlik hizmetleri ve hayatının seyri hak
kında bir malûmata sahip olmadıklarını ancak 
bunun hakkında dileğimin isafını terviç ederek 
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bir karar ittihaz bııyurulduğu takdirde bir kapı 
ayacağını, müracaatların tevali edeceğini İni" 
n:phzıır diye ileriye sürdüler. Bu, bir mahzur 
olacağı kadar iylik doğuracak, yüksek sicil 
âmirlerini intibaha, teyakkuza, verecekleri ka
rarda daima isabetli hareket etmeye sevkedecek 
büyük bir âmil de olabilir ki, bunu yüksek 
huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; bir subayın sicilinin yük
sek huzurunuzda okunmasına lüzum olmazdı. 
Bendeniz de okunmıyacağma kaniim. Esasen 
bendeniz bütün sicil karnesine vâkıf.* olduğum 
halde, şu noktada tanakuza düşülmüş, bu nok
tada böyle karar verilmiş diye detaylarını ele al
mak suretiyle malûmat arzetmedim. Umumi şe
kilde malûmat arzettim. İçinizde bulunmak şere
fini kazanmış bir arkadaşınız olmaklığmı itiba
riyle bana itimat buyuracağınızı, herbirerlerini-
zin okumuş gibi inanacağınızı bildiğimden dolayı 
böyle objektif bir surette arzettim. Şuna tekrar 
inanınızı rica ederini: Bu subay hakkında teka
ütlüğe şevkini icabettirecek kanuni bir hüküm, 
hak ve adalet mefhumlariyle kabili telif bir mua
mele yoktur. Olmadığından dolayıdır ki, Yüksek 
Huzurunuzda belki biraz da heyecanla beni mü
dafaaya şevketti. Mâruzatnn bundan ibarettir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) —Arkadaşlar ; Millî Savunma 
Bakanı arkadaşımızın izah buyurdukları şekil
de Yüksek Meclisin sicillerin detayları üzerinde 
tetkikat mecburiyetinde kalması çok doğru ve 
yerinde bir düşüncedir. Bendeniz mecbur kaldı
ğım için bunları söyledim. Çünkü evvelce Dilek
çe Komisyonunda bulunan Ahmet Eymir ar
kadaşım, bu siciller üzerinde yaptığı tetkikatta 
muamelenin uygunsuz ve mevzuata mugayir ol
duğu ve yapılan muamelenin haksız olduğunu 
:ddia ve işaret buyurdular. Bendeniz de Komis
yonun ekseriyetine iktiran eden bu rapor üzeri
ne sicildeki detaylara Heyeti Âliyeniz huzurun
da temas etmek ve mâruzâtta bulunmak zarure
tinde kaldım. Sözümün başlangıcında da arzet-
miştim ki, 4259 sayılı Kanunun ikinci madde
si bu gibi hallerin idari dâva mevzuu olanı ıyaea-
ğını derpiş ediyor. Bu itibarla bu hareketi Mec
lis huzurunda nasıl müdafaa edeceğiz, kaldı ki, 
Askerî Yargıtay da vâki olan bu dâvayı red
detmiştir. İdari dâva mevzuu olmıyaeağma göre 
bu hâdisede mevzuata uygun şekilde sicil veril
diğini söylemeye mecbur kalıyorum. Üçüncü si-
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cil âmiri, en yüksek muhtar âmir; vazifesini ya
pamaz diye teyit ettiği bu sicil vaziyetinde yapı
lan muamelenin yolsuz olduğunu iddiayı anlaya
madı. Onun içindir ki, Millî Savunma Komisyo
nuna gitmesine lüzum olmadığını ve raporun 
kabulünü arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz Lstiyen yoktur, öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu dosyanın ihtisas komisyonu olan Millî 

Savunma Komisyonunda müzakere edilmesi mu
vafık olur kanaatindeyim, mezkûr Komisyoua 
havale edilmesini istirham ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tekaütlüğe şevki muamelesini kanun hü

kümlerine hak ve adalet mefhumlarına uygun 
görmediğimizi belirttiğimiz ve arzettiğimiz Sa
dık Balkar'ın emekliliğinin kaldırılması ve ka
nuni terfi haklarının verilmesi hususunda Yük
sek Kamutayın karar ittihaz buyurmasını say
gı ile arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Amasya Milletvekili 
GI. Fikri Tirkeş Ahmet Eymir 

BAŞKAN — Evvelâ mevzuun Millî Savun
ma Komisyonuna havalesi hakkındaki önergeyi 
yüksek oyunuza sunacağım. 

Bu önergeyi kabul edenler... Lütfen indiri
niz efendim. Komisyona havale edilmemesini 
kabul edenler... Lütfen indiriniz efendim. Ko
misyona havalesi teklifi reddolunmuştur. 

Şimdi dikkate alınmasını yüksek oyunuza 
sunacağım önergeyi tekrar okutacağım. Bu 
önerge kabul edildiği takdirde Dilekçe Komis
yonuna gidecektir. (Karar istiyor sesleri). 

Efendim vakaa böyle talebediyor, fakat 
Meclisin mûtat olan bir usulü var. Bu gibi 
önergeler dikkate alınması kaydiyle oya konur. 
Şimdi önergeyi okuttuktan sonra dikkate alın
ması kaydiyle oyunuza arzedeceğim. Dikkate 
alınırsa Dilekçe Komisyonuna göndereceğiz. 

I (Ahmet Eymir (Amasya) ve Gl. Fikri Tirkeş 
I (Sivas) in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... 
i önergeyi dikkate almıyanlar... önerge reddo

lunmuştur. 
I Dilekçe Komisyonunun raporunu yüksek 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Dilekçe Komisyonunun raporu kabul edil
in iştir. 

7. — Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz'ün, Di
lekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 459 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine, dair önergesi ve Dil eker, 
Komisyonu raporu (4/42) [i] 

BAŞKAN — Raporu okuyunuz. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dağılmıyalnrı, Va
kıflar Bütçesini görüşeceğiz. 

Söz istiyen var mı? 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşlar; 

maksadım Dilekçe Komisyonu kararma itiraz 
değildir, yerinde bir karar vermişlerdir. Ben 
de o komisyonda bulunsam vereceğim karar bu 
olacaktı. Yalnız bu zat m vaziyetini arzederek, 
merhametinizi eelbetmek istiyorum. Bu zat 1335 
sonesinde Harbiye mektebini bitirmiş, Yozgad 
.rnndarma taburuna mal edilmişti. O sırada 
merhum Kemal bey Bağazhyaıı Kaymakamlı
ğından Yozgad'a gelmiş, kendisine vazife tevdi 
etmiş. Bıı vazifesi dolayısiyle damat Ferit Hü
kümeti tarafından idama mahkûm ediliyor. Fa
kat bir fırsatını bularak kaçıyor ve yakasını 
kurtarıyor. Neticede 213 kuruş maaşla tekaüt 
oluyor. 2() senedir bu 1İ13 kuruşla geçinmeğe 
çalışmaktadır. Şimdi benim mâruzâtım, böyle, 
Ferit Hükümetinin tekaüt edip de mağdur et
tiği bu gibi vatandaşların korunmasıdır. Buna 
misâl de vardır. Burada vaktiyle Tokad Me
busu olarak bulunan yüzbaşı Mustafa beye bin
başılık rütbesi üzerinden tekaüt maaşı tahsis 
edilmişti. 

İkinci misal üçüncü kavanin mecmuasının 
313 ncü sahi fesinde, mülâzım Ahmet efendi yi
ne Ferit Hükümeti tarafından tekaüt edilmişti, 
Büyük Meclis bunu bir derece maaşa yüksclt-
mesiyle telâfi etmiş olduğu yazılıdır. 

Şimdi benim ricam ; bunun bir derece üstün 
maaşla tekaüt edilmesini ve buna merhamet et
menizi rica ediyor ve bu hususta da bir takrir 
veriyorum. 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu ne diyor 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS-

F\ GERGER (Urfa) — Bu hususta komisyonu-

|11 S sayılı basmayan tutanağın sonunda-eiır. 
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muzun bir noktayı nazarı yoktur, komisyonu
muzu ilgilendirmez. Millî Savunma Komisyo
nunu alâkadar eder. 

BAŞKAN — Sırrı îçöz; bu teklifiniz bir ka
nuni teklif k arak terbidedir oya sunamıyacağım. 
Münferit bir kanun teklifi mahiyetindedir. 

SIRRı İÇÖZ (Yozgad) — Bu zat mülâzım 
tekaüt maaşı alıyor, bir derece mafevk maaş al
ması için teklifte bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bu şekil, kanun teklifi mahi
yetindedir. Reye sunmakta mazurum, kanun 
teklifi halinde verebilirsiniz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Misal gösterdim, 
kanuni teklif mahiyetinde değildir, karar ma
hiyetindedir iki misal verdim. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur, önerge de yoktur, raporu kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/259) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar; Vakıflar bütçesini görüşmeğe baş
lamakla 1948 yılı bütçesinin ilkini görüşüyoruz. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk idare Teşkilâ
tına has bir âmme müessesesidir. Bu teşkilât 
bizim memleketimizde bu günkü durumu ile 
belli başlı 3 vazife ile tavzif edilmiştir. Bunlar
dan birisi; hayrat âbidelerin onarılması, di
ğeri bazı sosyal hizmetler, biri de hayrat hade
melerinin maaşlarını vermektir. 

1948 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
sinde hayrat ve âbidelerin onarılması için 453 
bin lira konmuştur. Onarılmıya muhtaç bir va
ziyette elimizde halen âbide olarak 2500 âbide 
mevcut olduğuna nazaran bu günkü rayiça na
zarı dikkate alınırsa 453 bin lira ile hiçbir iş 
haşarılamıyacağı gayet açıktır. Geçen sene büt
çe müzakerelerinde de Büyük Meclisin hassa
siyetle durduğu bir mesele daha vardır, o da 
hayrat hademelerinin terfii mevzuudur. Hay
rat hademelerinin durumu cidden elimdir. 
Bunlara 1947 yılı bütçesinde 515 bin küsur li
ralık bir zam yapılmış ise de bu zamla vergi mü
kellefiyetine girmiş olduklarından verilen bu 

1] 3 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır s 

987 — 



B : 12 28 .11 
zammın 406 bin küsur lirasını vergi olarak ver- . 
misler, yani bu zevatın eline 515 bin liradan 
109 bin lira geçmiştir. Bunların adedi 4417 kişi 
olduğuna nazaran 109 bin lirayı bunlara tak
sim ettiğimiz zaman ellerine geçecek miktarla 
bunların bir sene geçinmeleri müşkilâtı teba
rüz eder. 

Şimdi arkadaşlar bu hayrat hademesinin 
elîm vaziyetini tebarüz ettirmek maksadiyle 
Vakıflar Genel Bütçesinin 33 ncü sayfasında 
ve K cetvelinde; 400 aded 30 lira aylık alan 
imam, hatip, kayyum ve müezzin vardır. 734 
aded 35 lira aylık ücret alan ve 846 aded 45 
lira aylık ücret alan imam, hatip vardır. Yi
ne arkadaşlar mukayese için arzediyorum ; ay
nı bütçenin 31 nei sayfasında ve D cetvelinde 
80 lira aylıklı odacı ve 75 lira aylıklı odacılar 
vardır. Yani şu bütçe de bize gösteriyor ki ; 
odacı, 75 - 80 lira alabiliyor, öte taraftan 
dinî bir vazife yapan imam, kayyum, müezzin 
ve hatip ancak 30, 35 ve 45 lira alabiliyor. 
Bunlar aile sahibidirler Binaenaleyh bu yaraya 
ol basmak lâzımdır. 

Geçen sene aynı müdürlüğün bütçesi gö
rüşülürken Yüksek Meclis hassasiyet göstermiş, 
bu mevzuyla ilgilenmesi Hükümetten istemiş
tir. Böyle olduğu halde bugün de bütçe aynı 
şekilde karşımıza, gelmiş bulunuyor. Bu nokta 
üzerinde Yüksek Meclisin dikkat nazarını cel-
bettikten sonra bu bütçede zaten iki milyon li
radan fazla Devlet yardımı vardır. Binaenaleyh 
bu Devlet yardımı biraz daha artırılmak sure
tiyle acaba bu hayrat hademesine bir miktar 
daha zam yapmak imkânı hâsıl olmaz mı idi? 

Sayın arkadaşlar; bir noktanın daha üze
rinde ehemmiyetle durulması lüzumunu hisset
tim. Bu da bu bütçede kendi mevzuuna giren 
sosyal hizmetlere de gayet az para ayrılmış ol
masıdır. Geçen seneki bütçeye nazaran ancak 
15 bin lira kadar mabetlere 70 bin lira kadar 
Gureba Hastanesine ve 5 bin lira de sosyal hiz
metlere ilâve edilmiştir. Bunlar asla ihtiyacı 
karşılıyacak durumda değildirler. Geçen sene
ki bütçelerinde mevcut olmayıp da bu yıl büt
çesinde mevcut olan bir mevzu da nazarı dikka
timi celbetti. Bu yıl bütçesinde vaktiyle Şey
hülislâm Arif Hikmet Bey merhumun Medine'
deki 20 bin ciltlik kütüphanesinin idaresi için 
bir müdür iki hafızı kütüp ve bir mücellit kad
rosu ilâve edilmiştir. Bunu takdirle karşılarını | 
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arkadaşlar. Dünyanın dört köşesinden binler
ce hacıların geldiği bir yerde vaktiyle bir 
Türk 'ün kurduğu büyük bir kütüphaneyi Cum
huriyet Hükümeti Vakıflar İdaresinin ele alıp 
devam ettirmesini, idare etmesini memleket 
için bir şeref saydım. Bu itibarla Vakıflar İda
resinin bu hareketini şükranla karşılarım. Fa
kat hademei hayrat mevzuu üzerinde ehemmi
yeti dikkat nazarınızı çekerim. 

BAŞKAN — Meclisteki çoğunluk hakkında 
tereddüt hâsıl olmuştur. Duruma dikkat buyu
ran arkadaşlar vaziyeti görürler, tekrar yok
lama yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

meye devam ediyoruz. Arkadaşlar, açık oya 
müracaat edilecektir, dağılmamanızı rica ede
rim. 

Söz General Vehbi Kocagüney'indir. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) - -

Sayın arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesi 423 000 lira fazla ile ve Hükümetten 
de büyük mikyasta yardım görmek şartiyle 
Yüksek Huzurunuza gelmiştir. Bu müdürlük, 
bu yıl da geliri ile giderini ayarlayamamıştır, 
bundan müteessir oldum. Çünkü vakıfları mem
lekete bırakanlar, mutlaka bunu ayarlamak şar
tiyle bırakmışlardır. Bir türlü sağlıyamadığı 
işler vardır. Bunlardan biri hademei hayrata 
yardım meselesi. Geçen yıl bunun üzerinde 
önemle durduk, birkaç defa müracaatta bu
lundum, bu yıl da müracaatlarımı tekrarladım, 
Sayın Başbakan Yardımcısına müracaat ettim, 
büyük bir şefkatle karşıladılar, Genel Mü
dürlüğe gittim, fakat bir çare bulamıyacağını 
ve Hükümetten yarım milyon lira yardımın 
mutlaka lâzım olduğunu söylediler. Fakat büt
çesinin bugünkü 127 milyon lira açığı ile imkân 
bulunamadı. Fakat ben beklerdim ki, Genel 
Müdürlük nasıl ki, kendi memurlarına zam 
yapmış onların refahını düşünmüşse mevcudu 
4 400 den ibaret olan hademei hayratın da ya
rasına şefkatli elini koysun ve onların yardımı
na koşsun. Maalesef bu kiyaseti ve şefkati 
bu yıl da gösteremedi. 

İkinci isteğim şu idi. Diyarbakır Miletve-
kili Sayın Şeref Uluğ'un raporlarında yazdık
ları gibi İstanbul'a Şişli camisine geçen sene 
olduğu gibi kuvvetli bir yardımın yapılması idi 
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Türk ve islâm İstanbul'da karar verilmiş I 
bulunan bir âbidenin bir caminin yükselmesi 
lâzımdır. Cumhuriyet mimarlarımızın yüksek 
bir âbidesini onların bir şaheserini görmek, 
Süleyraaniye'ye nazire olmasa bile onun ya
nında Türk mimarlarının kıymetli bir âbidesi
nin bulunmasını görmek isterdik. Bu yardımı 
yapmışlardır. Geçen senekinin yarısı. 20 bin 
lira. Halbuki Aydın ve Ayvalık'taki zeytin
liklerden 600 000 liralık gelir vardır diye 
övünmektedirler. Fakat hayır, sahiplerinin 
bıraktığı bu paraları yine bir hayır için, İs
tanbul halkının istediği bir hayır işi için. ver
mek dirayetini göstermemiştir. 

3 ncü yanlış ise de bazı illerin vakıfların
dan topladığı paraları götürerek başka illerde 
büyük zeytinlikler, portakallıklar meydana ge
tirmesidir. Halbuki o illerin hayratı çok tami
re muhtaçtır, perişan bir haldedir. Bir misal 
arzedeyim: Erzurum'dan takriben 300 000 lira
lık bir para alıp götürülmüştür. Halbuki Er
zurum'da mevcut İbidat tamire muhtaç bir hal
dedir. Bunlar için ancak bu yıl bütçesinde 
5 000 lira bir para ayrılmıştır. 300 000 lira alın
mış 5 000 lira konmuştur. 

Aziz arkadaşlar, bu hayratı bırakanlar iki 
maksat için bırakmışlardır. Halbuki bugünkü 
Vakıflar Müdürlüğü bu yolda yürümemek
tedir. 

Birincisi; âbideleri harap olmıyacak su
rette tamir ettirmek, ikincisi de o âbidelerde 
hizmet edenlerin hayatını idame ettirmek ve 
geçimini sağlamaktır Bunun için ben Sayın 
Başbakanımdan rica ediyorum, bu işle yakın
dan meşgul olsunlar. Genel Müdürlüğün veri
mini daha artıracak bir surette yeni bir 
şekil bulsunlar ve kanunları bu vaziyette ıslah 
etsinler. Bu hayırlı işi daha hayırlı olarak 
idame ettirsinler. Müessesenin başına kıymetli 
ve genç bir Genel Müdür gelmiştir, ümitlerim 
kuvvetlidir. Gelecek seneye kadar, bu ümidi 
taşıyacağım. Sözüm bu kadardır. 

HASBNE İLGAZ (Çanım) — Sayın arka
daşlarım, bir şefkat hissi beni buraya kadar çı
kardı. Çünkü verilmiş bir sözüm vardır. Gez- ! 
diğim yerlerde bir kadının ana hislerine doku
narak birçok camii hayrat hademeleri geldiler ı 
beni buldular hepsinin dileği evdeki ailelerinin I 
vaziyeti, kendi iç sızıları, paralarının yetişmedi- j 
ği üzerinde idi. Ben malî kudretimizi ölçen, bi-
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len bir insan olarak kendilerini yeisle dinliyor 
ve bir vaitte bulunamıyordum. 1913 yılmdanberi 
her yıl buraya gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi o zamandan bu zamana kadar her sene 
birer parça artmıştır, fakat yine bu bütçe 4417 
hayrat hademesini tatmin edecek bir dununda 
değildir. Fakat ne yapmak imkânımız var soy
uyor ve istiyorlar. Benden evvelki arkadaşla
rımda aynı şey üzerinde durdular. Ben durmı-
yacağım. Yalnız şu noktayı tebarüz ettirmek 
istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 1947 senesi bütçesi bura
ya geldiği zaman da aynı iç sızısını duyduk, ko
nuştuk. Bugünde konuşuyoruz yalnız bu söyle
melerimizin hepsinin burada gelecek sene için 
bir hatırlatma olduğunu ben kabul etmiş bir 
arkadaşınızım. Bu kürsüden söylenen bütün 
Bakanlıklar bütçesi geldiği zaman söylenecek 
olan her hayırlı şey, her ileri götürecek adım, et
raflı bilgi bütçeler kabul edildikten ve yürürlü*-
ğe girdikten sonra tam 365 gün içinde dâva ola
rak ele alınır, ve birşey yapmak imkânı bulu
nursa ; Ozaman Bütçe Komisyonuna gelen her 
hangi bir bakanlık veya Genel Müdürlük bütçe
sinde bizi biraz tatmin eden veya edebilecek 
satırları bulmak mümkün olur. Bakanlık bütçe 
raporlarında bir senelik mesai içerisinde geçen 
yıl bütçe dileklerinden, temennilerden şunları 
başardık diye bir şeyler buluruz ki, bundan çok 
sevinç duyacağımız şüphesizdir yoksa yine bir
çok fikirler söyliyecek ve temennilerde bulu
nacağız bunlar da öylece kaybolacak ele alınmı-
yacak işlenmiyecektir ki, bu yazıktır. Bunları 
ilk defa ben söylemekle beni Yüksek Meclisini
zin mazur görmesini rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım ; 1947 bütçesinde 517 000 
küsur lira bir meblağı Hükümetimiz Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesine ekledi. Fakat İni 
zammı yapmakla beraber, sanki büyük paralar 
alan geniş bir memur zümresi varmış gibi hemen 
aynı yardımla fevkalâde zamları bu vatandaşla
rın üzerinden kaldırdı. Bu şekilde 4417 hademe 
için yapılmış olan zam doğrudan doğruya 
109 000 liraya indi. 

Şimdi bana bir vatandaş olarak soruyorlar 
ve mektuplar yazıyorlar; her vilâyeti gezdikçe 
de aynı şeyi soyuyorlar: İçimizde 23 lira, 25 lira, 
30 lira, 33 lira, 35 lira ve 40 lira maaş alanlar 
var, nasıl geçinebiliriz, bu kadar para ile nasıl 
geçinelim? Bu ıstırabı duyuyor ye duyduğun; 
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için diyorum ki; birbuçuk milyon liraya yakm 
Vakıflar Genel Müdürlüğü hayrat hademelerin
den kesilmiş bir vergi var, hiç. olmazsa ellerine 
50 liradan yukarı para geçenlerden vergiler ke
silse veya bu vatandaşların ücretleri en az elli 
i İradan başlasa... Ve bu para kesintimiz ellerine 
geçse.... Bunu Sayın Maliye Bakanından bu az 
maaşlı, elinden tutulmağa lâyık vatandaşlar için 
isteyemez miyiz s Bunun bir vatandaş olarak is
temek ve takip etmek bizim vazifemiz değil mi? 
Bugünkü yaşama zorlukları böyle bir yardım 
imkânını bize hatırlatamaz mı "i 

Bir ikinci iş de, arkadaşlarım; abidatı koru
ma işi başka, tamir etme işi başka. Silme, süpür
me vazifesini gören insanların işi başka hocalık 
ve imamlık işi başkadır. Bunlar birbirinden ay
rılmalı, bir kısmı Diyanet İşlerine, diğer bir kıs
mı da Evkaf Genel Müdürlüğüne geçmelidir. 
Acaba müezzinler, imamlar ve hadenıei hayrat 
işini doğrudan doğruya biz Diyanet işlerine ve
rerek takviye ederek o tarata geçirirsek daha 
iyi olniiizııu; Şişli'de yapılan, Cebeci'de ve Yeni
şehir'de yapılan camilerin ne kadar büyük mas
rafları icabettirdiğini duyuyoruz. Artık bunları 
bize hediye edecek bir büyük yoktur. Doğrudan 
doğruya bu müessesemiz bu binaların tamirini 
tanzimini ele alsa daha iyi olmaz mı ' Acaba bu 
hususta bir etüd yapılmış mıdır? Hükümetin lüt
fen bu hususu aydınlatmasını rica ederim. 

Tamir edilecek camilerimizin vaziyeti çok 
acıdır. Bursa'yi gezerken gördük, beş senedir 
tamiri yarıda kalmış camiler var. Hattâ bir ca
mi var ki, İstanbul'da, kücüklüğümdenberi ta
nının, bilirim, dışarıda iskeleleri kurulmuştur, 
hâlâ tamiri bil irilmemiş. Kurulan iskeleler çü
rümüştür, Cerrahpaşa Camisi gibi. 

Bir ricanı da camilerimiz içinde bulunan hay
rat hademeleri gezicilere müspet ve doğru bir 
bilgi veremiyorlar. Gezerken bizzat şahidi ol
dum, geziyorsunuz, bir cami hakkında bir fi
kir almak istiyorsunuz, soruyorsunuz, öyle şey
ler söylüyorlar ki, sizin evvelce o cami hakkın
da biraz da olsa bilgilerinize tamamen tezat teş
kil ediyor. "Hattâ Bursa'da l'lucamide bir mü
nakaşa mevzuu açılmak üzereydi, aramızda otu
ran arkadaşlarım hatırlarlar. 

Yıllarca evvel Milletvekili olmadan da Evkaf 
ininin Müdürüne lm vaziyeti anlatmış, bazı fi
kirler ileri sürmüştüm. Nedense tatbik edilme 
di. Bunlar zor işler değildir. Şimdi Yüksek 
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Meclisinize bir kere daha tekrar etmeyi faydalı 
buluyorum. Acaba böyle büyük camilerde, ca
milerin yapıldığı ve tarihi, kimin tarafından 
yapıldığı, yazılarının kimin tarafından yazıl
dığı, nekadar yıl olduğu, ve kaç kere tamir 
gördüğü gibi esaslı noktaları gösteren bir 
broşür hazırlanamaz mı? Veya caminin giriş 
yerine bir levha asılmaz mı? Bu, bir fikirdir. 
Gezenler bu suretle buradan bilgi alırlar. \Te-
tice olarak bütün dileklerimin kabulünü rica 
eder bunları Cı mm Müdürlüğün iş ve vazife 
edinmesini, Yüksek Meclisinizin tasvibine tekrar 
rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Abdi Ağabeyoğlu. 
ABDÎ AGABEYOGT/O (Balıkesir) — Sayın 

arkadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
sini lâyıkıyle inceledim. Gelir kaynakları arasın
da Vakıf Zeytinlikler işletmesi de vardır; bu iş
letmelerden en büyüğü bizim ilimizin Ayvalık 

ileesindedir. Ben sözüme bu işletme üzerinde ko
nuşmakla başhyaeağım. 

Bu işletme Ayvalık; Burhaniye; Edremit ve 
Ayvalık ilçelerindeki hissesi mazbut vakıflara 
ait 120 bin ve mülhak vakıflara, ait 30 bin zeytin 
ağacını 391 rî sayılı Kanunun 3 ncü maddesine da
yanarak Vakıflar İdaresinden piyasa fiyatından 
hemen hemen dörtte bir düşük bedelle kiralıya-
fak işletmektedir. Ve galiba, da kâr ettiğini id
dia, etmektedir. Bu işletmenin blânçosunu gör
medim. Personel ve işletme masraflariyle imar. 
icar masrafları nedir bunları bilmediğim için faz
la teferruata dalınıya-cağım. Zeytin bölgesinde yap
tığım incelemelerde bu müessesenin şayet işlet
tiği zeytinliklere kira olarak piyasadaki şartla
ra göre bir para vermesi ieabederse katiyen ziyan 
edeceği merkezindedir. Râfi olarak bu işletme 
1944 de piyasada, bir zeytin ağacı 5 - 0 lira kadar 
bir gelir getirdiği halde gerek Vakıflar idaresi
ne ve gerekse mülhak vakıflar ehli mürtezikası-
na 120 kuruş; 1945 de 180 kuruş ödemiş ve bu 
yüzden de belki kâr etmiştir. Bu Vakıf İdaresi
nin ve mülhak vakıfların zararına elde edildiği 
bîr kfırdır. Zira 1944 - 1945 - 1946 yıllarında ser-
bes piyasa hesaplarına göre bir ağacın getirdiği 
para, şöyledir; bir ağaç en aşağı 25 kilo zeytin ve
rir. Bu zeytinde 5 kilo yağ verir. Bu da aşağı 
yukarı 10 liradır. Bu hale göre piyasada bir 
müstecire 5-fi lira bedelle kiraladığı bir ağaçtan 
vasati olarak on lira almaktadır. Tabiî bakım vo 
toplama masrafları müstecire aittir. Bu dimim 

• 240 -



B : 12 28.1 
karşısında 30 bin zeytin ağacına sahip bulunan 
çeşitli mülhak vakıfların evlâtları işletmeden ağaç 
başına aldıkları parayı piyasadakit benzerlerin
de dört misli düşük bulduklarından işletme aley
hine dâva açmışlar ve aleyhe hüküm almışlardır. 
İşletme ile mülhak vakıf evlatları arasında 
muhtelif konularda da pek çok şikâyetler dinle
dim. İşletme İdaresi bu itiraz ve dâvalardan son
ra gerek mülhak vakıflara gerekse Vakıflar İda
resine 1946 yılı hesabında zeytinin ağaç üzerinde 
kilosu 30 kuruştan olmak üzere kira bedeli öde
miştir ki bu hesaba göre ağaç başına, bir en 
aşağı 25 kilo zeytin verdiğine göre, 750 kuruş bir 
bedel düşmüştür. Halbuki 1946 -1947 yılında 
zeytinin kilosu bu Imvalido 36 - 47 kuruş arasın
da seyretmekte idi. 1947 - 1948, yani şimdi 36 ku
ruştan muamele görmektedir. 

İşletmenin verdiği fiyatın ne kadar düşük 
olduğu görülmektedir. Vatandaşlarla yani mül
hak vakıf evlâtlariyle işletme arasında ikinci bir 
ihtilâf da bu vakıflara ait zeytin mahsulünün id
rakinde mahsûl hakkında yapılan tahminler işidir. 
Şikâyetçi vatandaşlardan bir kısmı mahkemeye 
müracaat ederek yeniden tahmin yaptırmak su

retiyle haklarını korumuşlardır. 
Ben hesaplarımı mahallî borsa, ve ticaret 

odalariyle belediyelerden aldığım kayıtlara da
yanarak arzettim. Yüksek Meclisiniz sunulan 
bütçe tasarısının altıncı sabitesinde üç satırla 
açıklanan bu mühim gelir kayna-ğı hakkındaki 
açıklamayı hiç olmazsa aynı tasarıda genişçe 
açıklanan diğer gelir kaynakları kadar olsun 
tafsilât verilmeli idi. Bu işletmenin muamelâtı 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin tâbi olduğu mu
rakabeye tâbi olmadığına göre bütçe tasarısına 
ayrı bir fasıl halinde eklenmeli ve yetecek ka
dar açıklanmalı idi. Dört beş senelik kesinhe-
sapları neticesinde idareye ne gelir temin etli
ğini görüp mukayese yapılmalı idi. İki husus
taki hesaplarımı Genel Müdürlükten alacağım 
malûmatla karşılaştırmak için Genel Müdürlü
ğe uğradım, bu işlere bakan ziraat müdürü bu
rada yokmuş, hesaplanını resmî hesaplarla kar
şılaştırmadığıma çok üzüldüm. Yalıüz Sayın 
Genel Müdürü Beyden 1946 yılma ait birkaç 
rakam elde edebildim. Bu rakamlara göre Ay
valık işletmesi 1946 da 45 000 çuval mahsul al
mış bu mahsulden de % 23 randıman almıştır. 
Buna nazaran 45 000 çuvaldan kendi kayıtları
na göre % 23 randıman aldığına göre 1 035 000 
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kilo yağ almışlardır. 1946 da zeytinyağı top
tan ilk 200 den bağlıyarak 270 kuruşa kadar 
satılmıştır. Bunun 40 kuruş muamele vergisi-
dir. Şu halde kilosu 200 - 230 kuruşa, kadar 
satümıştır. Bir işletmenin elde ettiği yağları 
vasati olarak 150 kuruştan hesaplarsak gayri-
sâfi gelir 1 552 000 lira tutar. Halbuki yine 

| müdürlükten bana verdiği bilgiye göre 1946 da 
işletmeye 826 000 lira vermiştir. Aradaki fark 
726 000 liradır. Acaba bu kadar bir para işlet
menin imar, timar, tamir masrafları ile idarî 
masraflarına mı sarf edilmiştir ? Bu neticeye 
göre hesapları ne kadar geniş tutsak bu işlet
menin kâr değil zararla işlediği ve ticari bir 
zihniyetle idare edilmediğini gösterir. Zeytin 
ağacının bir sene az diğer sene çok mahsul ver
diğini de nazarı dikkate alarak mütalâa yürüt
tüm yine kesin bir neticeye varamadım. Bu 
hususta kâfi derecede aydınlatılmamız lâzım
dır. Kiraya vermek veyahut mahsul üzerinde 
iken satmak acaba daha kârlı olmıyacak mıdır1? 

Arkadaşlar bir fırsattan faydalanarak kısa
ca Vakıflar hakkında üç noktaya dokunacağım. 

1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci 
maddesinde geliri azalan akaarlarm satılarak 
yerine tercihan mahallinde yenilerinin yaptırıl
ması hakkında Vakıflar İdare Meclisine salâ
hiyet verilmiştir. Işto arkadaşlar bu madde
nin işleme tarzında birçok mahallî şikâyetle** 
dinledim. Yalnız gelir itibariyle çok zengin 
vakıflara malik bir ildir. Hemen 15 seneden-
heri Balıkesir'de ve ilçelerinde birçok enılâ:t 
ve araziyi Vakıflar İdaresi satmıştır. Fakat 
yerine başka münasip akaar yaptırmamıştır. 
1938 yılında plân ve projeleri ve keşifleri 
yapılmış olan büyük bir ticaret binasının bu
güne kadar 8 - 10 senedenberi mütemadi istek
lere rağmen yapılamamasından hemşehrilerim 
şikâyetçidirler. 

Halk yeniden vakıf yapılmamasının sebep-
[ lerini bu gibi hareketlerde aramak çok yerinde 

olur sanırım. 
2. — Halen yaşamakta ve geliri yenecek 

kadar olan vakıfların bilhassa mazbuta meyanı-
na alınanların vakfiyelerindeki şartların ve 
tahsislerin yerine getirilmemesi de hemen bütün 
vatandaşlar tarafından her toplantıda şikâyet 
mevzuu olmaktadır. Evkaf İdaresi varidat top-

| lamakta zerre kadar müsamaha ve ihmal gös-
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termediği halde bu gibi şartlara ve tahsislere 
taallûk eden masrafların yapılmasında da o 
derece mümsik davranmaktadır. Bir iki misal 
üzerinde duracağım. 

A) Sultan Fatih'in Eniştesi Zağnus Paşanın 
belki de büyük bir vakfı vardır, 500 seneliktir. 
Bugün Balıkesir, Bergama, Manisada'ki akaar-
larmdan 100 bin lira arasında gelir alınmaktadır. 
Bu gelir karşısında masraf t>larak şart koştuğu 
camiin tamiri, bakımı imam, hatip maaşı ile ca
mi yanındaki imaretin masrafıdır. Vakıflar 
İdaresi bu vakfı ınazbutayı vakıflar arasına 
aldığı gündenberi imaret kapatılarak yemek 
dağıtılmaktadır, bütçede görüyoruz. İstan
bul'da 60 bin lira imaret masrafı vardır. Bü
yük bir vezir ve asker olan bu zatın bıraktığı 
vakfı, vakfiyesinin şartlarına göre niçin idare 
etmiyoruz. İmaretin yeniden ayılmasını rica 
ederim. Bunun cam isindeki imama vakfın te-
sisindeki esaslara göre akça üzerinden maaş ve
riyoruz. Feri hizmettir diyoruz. Maaşını geliriy
le mütenasip art irmiyoruz, imaretini işletmiyo
ruz. Fakat beri taraftan varidatını bugünkü 
rayiçlere göre tahsil etmekte kusur etmiyoruz. 
Bu hal karşısında vatandaş yeniden vakıf ve tesis 
eder mi1? 

3. —• Edremit'te zengin bir hastane vakfı 
vardır. Varidatını Vakıflar İdaresi alır. Mu
kabilinde Edremit Belediye Hastanesine dahi
liye mütahassıs ücreti olarak yılda 1 500 lira-
yardım eder; yılda 1 500 lira ile bir dahiliye 
mütahassısı bulunur mu? Bunu vakfeden va
tandaş bu şekilde muamele olunacağını bilse bu
nu vakıf yapar mı idi?. 

O) Burhan Bey İlçesinden Vakıflar İdare
si çeşitli vakıf gelirlerinden senede 250 000 lira 
alır. Bunun bir kısmı Gureba Hastanesine ait
tir. Bütçede bu para yerine sarf edilmektedir. 
Fakat burada mahallî Vakıflar da vardır. Bir 
Hacımuharrem Köprüsü vardır, 400 ağaç ka
dar zeytini vardır. Senede tahminen üç dört bin 
lira. geliri vardır. On beş senedenberi vatandaş
ların mütemadi isteklerine rağmen köprü ya
pılmamış, nihayet hayırsever bir vatandaş ken
di parasiyle yaptırmıştır. Bu köprüden 15 köy 
halkı istifade etmektedir. 

Yine Burhaniye merkezinde zelzeleden harap 
olan Muhittin Rumi Camii vardır, akaarları var
dır, 1943 deııberi mütemadi isteklere rağmen an-
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cak bu yıl 65 000 liralık keşfe karşılık 18 000 
lira alınabilmiştir. 

D) Daha garip bir hâdiseden bahsedeceğim. 
Burhaniye'de çarşıda cemaatı kalabalık bir cami 
var. 6 - 7 yıl önce tamiri için müracaat edildi, 
merkezden mimar geldi, vakfın geliri zengindir, 
camiyi yeniden yapabilecek durumdadır. Buna 
rağmen maili inhidamdır, yapılamaz satılsın de
nildi. 1943 de zelzele oldu, ne hikmettir bilin
mez maili inhidam raporu olan bu cami yıkılma
dı, bunu gören ve ümitsizliğe düşen vatandaşla
rım bir araya gelerek- kendi paraları ile şimdi ca
miyi tamir ediyorlar. Evkaf da olmaz, kadro 
haricidir, satacağım diyor. Bakalım ihtilâf na
sıl hallolunacaktır? 

E) Uursunbey'de bazı mescitler satıldı. Bir 
tanesini zengin bir vatandaş aldı, yeniden tamir 
ettirdi, cazip bir hale getirdi, yeniden mahalle 
halkımı ibadetine bıraktı. Bu defa Evkaf mü
dürü olamaz, cami olarak kullanamazsınız diye 
mâni olmıya çalıştı. Fakat mahallî müftülük 
bir kolayını buldu ve camii açtı. Şimdi mahalle 
halkının ibadetindedir. 

F) Yine Dursunbeyli'de geliri olan bir ca
mi vardır, Ofis buğday deposu yapmış, şimdi 
müstağni kalmış ve tahliye etmiş, tavanı çökmüş, 
2800 liralık bir keşif yapılmış, bir senedenberi 
tahsisat gönderilip tamir ettirilemedi. Sebebi 
ofisin işgal zamanına ait 840 lira tazminat ta
hakkuk ettirilmiş bunun 600 lirası tahsil edil
miş daha 240 lirası tahsil edilince gönderile-
eekmiş. Fakat keşif 2800 liradır. Üst tarafı ne 
olacaktır? Para gönderiliuciye kadar cami büs
bütün hara]) olmazsa çok iyi. 

3. — Balıkesir'de vaktinde mühim geliri 
olan ve yukarda söz gelişi ettiğim Zağnoz Pa
şanın refikasının kubbeli mezarı olduğu söyle
nen türbe Ova köyüne yakın bir yerdedir. Ka
pı penceresi kalmadığı gibi kubbesinde de ot
lar bitmiştir. Mezarını saygısız birçok kimseler 
para aramak için açmışlardır. Acınacak vazi
yette durmaktadır. Gene aynı vakfın bakılma
sını şart koştuğu ve Karası Beyliğinin ceddi 
sayılan Paşa Sultan türbesi de Millî Eğitim Ba
kanlığı ile Vakıflar İdaresi arasında ihtilâf ko
nusu olduğundan kubbesi çökmüş, acınacak va
ziyettedir. Anadolu beyliklerinden biri olan 
Karasi Hükümetinin banisi Karasi bey Balık
esir'de yatmaktadır. Türbe önceleri vakıf tar-
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lalardan gelen buğdaylar için depo halinde 
kullanılırdı. Şimdi de asker işgalindeki cami
lerin eşyalarının deposu olarak kullanılmak
tadır. Büyük ve tarihi bir şahsiyetin mezarına 
yapılan bu muamele doğru mudur arkdaşlar. 
Bu Balıkesir'de Halkevi Reisi iken bu tarihi 
şahsiyetlerin türbelerinin lâyık olduğu şekilde 
onarılarak muhafaza edilmesi hususunda ge
rek Millî Eğitim Bakanlığına gerek Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne mütaaddit defalar yazdım, 
muvaffak olamadım, hâlâ durum değişmemiş
tir. Arkadaşlarım, vatandaşlar bunları gördük
çe yeniden tesis yapar mı? 

Arkdaşlar, Belediyeler Kanunu gereğince 
sulara ait vakıfların idaresini evkafa, gelirini 
de Belediyeye bıraktık. Ne kadar doğru bir şey. 

Yine tevhidi tedrisat kanunu ile tarihi değe
ri olmıyan medreseleri Millî Eğitim hesabına 
özel idarelere bıraktık. Amma bu medresele-
lerin tedris işlerine mevkuf paraları Millî Eği
tim emrine bırakmadık. O gündenberi Vakıf
lar idaresince bu medrese vakıflarının gelirle
ri tahsil olunmaktadır. Yalnız Balıkesir'de med
rese vakıflarının gelirleriyle her yıl bir ilkokul 
yapılabilir, böylelikle medreseye vakıf yapmış 
vatandaşın ruhu da şadolmaz mı? 

Arkadaşlar , vakıf nam elerdeki şartların ye
rine getirilmemesi, ihmal edilmesi veyahut baş
ka vakıflara tahsisi vatandaş tarafından hoş 
karşılanmamaktadır. Yeniden tahsis yapmama
sının belli başlı sebeplerinden biri de, bu gibi 
hallerdir. 

Bana öyle geliyor ki, arkadaşlar, eğer biz 
son yüz yıl içinde dedelerimizin kurdukları her 
biri birer insani gaye güden vakıfları zamanın 
gidişine uyan bir anlayışla işletmiş ve inkişaf 
ettirmiş olsaydık hem pek çok vakfın yeniden 
kurulmasına sebep olur hem de sosyal hayatı
mızda ve sosyal yardım alanında büyük bir boş
luk olmazdı. Vakf m dolduramadığı bu boşluğu 
bugünün hayır cemiyetleri doldurmağa uğraş
maktadır. 

Netice olarak arkadaşlar, vakıf ve tesis 
mevzuunu bugünkü geniş ve sosyal mânasiyle ye
niden ele almağa mecburuz. Vakıfları tesislerin
deki hedeflere göre çalıştırmak üzere muhtar 
bir teşekkül olarak Diyanet İşleri Reisliğine 
bağlamak ve halk tarafından ve halkın kendi 
murakabesi altında işler bir duruma getirmeli
yiz, hem de bu suretle lâiklik prensipi karşı-
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sında gerek Vakıflar Genel Müdürlüğünü ge
rekse Diyanet İşlerini Devlet bünyesinden ay
rı olarak birer muhtar teşekkül haline koymuş 
oluruz. (Alkışlar.) 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Arkadaş
lar, görüyoruz ki, tamire muhtaç 2400 ze ya
kın ecdat yadigârı var. Bunların içinde de öy
leleri var ki, yalnız bir tanesinin tamir için 
400 000 liraya ihtiyaç vardır. Biz buna mukabil 
Vakıflar emrine yalnız 400 bi'ı lira veriyoruz. 

Arkadaşlar görüyoruz ki. Vakıflar sistemi 
böyle devam ettiği takdirde,, nasıl ki, bundan 
beş sene ev/el böyle konuşmuşsak yirmi sene 
sonra da yine böyle konuşacağız, 

Hükümetten bir ricam var; bu dört yüz bin 
lirayı müspet bir iş için üç misli, beş misli mas
raf yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Buna bir 
hal çaresi bulmak lâzımdır. Gelecek senelere 
sari tahsisat mı konacak, yoksa başka türlü bir 
çare mi bulacaklar, bu ecdat yadigârlarına bir 
hayatiyet vermek mümkün mü, değil mi? Hü
kümetin bu husustaki noktainazarım öğrenmek 
istiyorum. Bizi aydınlatmalarını rica ederim. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Saygı değer arkadaşlarım; ortada bir 
dert vardır, bir kere bunu :tiraf edelim; öyle 
bir dert ki, Meşrutiyett^nberi sürüp geliyor, bir, 
tedavi bulunmuyor. Bizim önümüze Evkaf büt
çesi konuldu, halbuki her şeyden önce bir ev
kaf muamması vardır. Bir kere bunu itiraf ede
lim, çözülmüyor. 

İkinci nokta; affedin, Evkaf Müessesemize 
karşı hepimizin içinde gayrimeşru bir mukave
met vardır; tuhaf bir şey! samimi ve şahsi ka
naatim o dur k i ; dinî müesseseler, semavi ve 
metafizik müesseseler olmaktan ileri millî mü
esseselerdir. Vakıflar, Türk mimari müessese
leri, Türk tezyini sanat müesseseleri, Türk hat
tatlık müesseseleri, Türk güzellik müessesele
ridir. Bütün inkılâp Hükümetlerinde müşterek 
bir kusur seziyorum ben. Belki değil, meziyettir: 
Program getiriyorlar Kamutaya. Fakat en çok 
muhtaç olduğumuz şey plândır. Programlar, yıl
lık, isterseniz, gelip geçici ve çabucak tatbik 
edilmesi gerekli olan hesapları, tasavvurları ge
tirir plân vardır ki, bazan asırlara kanadını 
açar. Evkaf müessesesi bir yılda varolmuş mü
essese değildir k i ; hastalandıktan ve bu kadar 

• bitkin bir hale geldikten sonra onu bir yıllık 
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bir programla kalkmdırabilelim. Hayır, Ev
kaf Müessesesi için 20 - 30 yıllık ve hattâ ya
rım asırlık plân yapmak lâzımdır ve buna 
doğruca varabilmek için herşeyden önce bir 
Evkaf derdi olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Bu dert teşhis edildikten sonra tedavisi düşü
nülür. Sinan gibi bir mimarın şaheseri olan 
bir kubbeyi görmek için ve hattâ Mustafa Ra
kım Efendinin eşsiz eseri olan celi yazılarını 
görmek için gittiğiniz zaman sizin zayif nahif in
sanlar karşılar, imam gibi, kayyum gibi. Bu 
zavallı insanların ne kabahatları vardır? 

Hem ben akıllandım arkadaşlar; son zaman
larda çok şeyler gördüm. Ben sosyoloji kitabı 
yazarken içtimai müesseseleri tasnif etmiştim. 
Hukuki, bediî ve lisani müesseseler gibi. Me
ğer böyle değlmiş. Hakikatte dinî müessesenin 
içersinde hepsi karışık olarak var. Millet te
cezzi kabul etmiyen bir müessesedir. En ufak 
hareketlerinde bile onun mânevi kıymetleri 
vardır. Bırakın, yarının büyük mimarlarını, 
ressamlarını, artistlerini, bu minarelerden, 
bu kervansaraylardan, bu çeşmelerden sonsuz 
ilhamlar alacak... Yarının Türk vicdanlı ola
rak yetişecek olan şahsiyetleri de bu taş şuur
lar ve vicdanlar karşısında vicdanlarını yok-
lıyacaklardır. Böylesine yüksek, böylesine ulu 
olan bu müesseseleri bir yıllık bir programın 
içinde nasıl tanzim ederiz ?. Plân yapalım, bun
ların mukadderatını asra bağlıyalım. Hasan 
Saka Hükümeti çok ağır vazifeler karşısında 
bulunan bir Hükümettir. Fakat hiç olmazsa 
plân mevzuuna el koyarsa kendi hayatı için şe
refli bir hatıra bırakmış olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; size Kırşehir'de yıkı
lan, toz olan camilerden, medreselerden bah
setmiyorum. Bunların sayılması lâzımgelirse 
250 bin değil milyonları geçer. Hele dizlerine 
kadar yere gömülmüş olan, mazinin şaheserle
rini, vicdan kırıntılarını hesaba katmıyorum. 
Toprağı biraz eşeliyecek olursak altından bir
kaç vatan daha çıkar, bu elimizde bulunan 
güzel hâtıralar, emanetler toprağın üstündeki 
kabuğundakilerdir. Aman Evkaf İdaresindeki 
bu camileri, sebilleri, kervansarayları ve da
ha ne bileyim bu güzel şeyleri çok kıskanalım 
ve üzerine ilmin metotları ile eğilelim. Bunu, 
kendimiz için bir şuur edinelim. Arkadaşlar, 
açıkça söylemek lâzımdır ki, Evkaf problemi 
halledilmiş değildir. Bunu söylemekten kork-
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mıyalım. Böyle bir Meclis bundan korkar mı? 
Hükümetten istemeliyiz. Artık gelecek sene 
bize geçici programla gelmesin, bunun yeri 
yoktur. 20 lira maaşlı Sultanahmet Camiinin 
imamı vardır. General Naci Tınaz'm önünde 
defter, demin konuşuyorduk, 20 lira maaşla 
çöpçü olur mu, bunlar mücrim midirler, ka
bahat mı yaptılar, ne yapmışlar? Bunlar mü
zeleri muhafaza eden adamlardır. Bunlar ta
rihin bekçileridir. Hırsızlık vakaları yoktur 
camilerde, bunlar şerefli adamlardır. Benim 
Hükümetten istediğim plândır. Hammade Paşa 
zamanmdanberi, Meşrutiyettenberi devam edi
yor. Dört senedenberi burada bu mevzu üze-

• rinde söz söylüyoruz, bütçe konuşmalarında 
söylüyoruz, faydası olmuyor. Yani bizim söy
lediklerimiz, birtakım kabiliyeti tatbikıyesi 
olmıyan deli saçmaları şeyler midir? Söyledik
lerimizin ya içi vardır, ya dışı. îçi yoksa sus
turun, varsa kendinize mal edin. Hükümetin 
kuvvetli elemanları var, ellerini koysunlar, 
üzerinde dursunlar bu işin, tekrarlamıyalım 
bu meseleyi, kurtaralım bu müesseseyi. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın arkadaşlarım, dikkat ediyorum Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesinde konuşulanlar aşağı 
yukarı mahiyetleri itibariyle geçen senekilerden 
hiç de farklı değildir. Şu halde bu mevzuda her 
sene yapılan tenkit ve dilekler sözde ve zabıt
larda gömülüp kalıyor. Vakıflar bütçesi; haki
katen imamları hatipleri, müezzin ve kayyum-
lariyle ve her biri bir şaheser olan paha biçilmez 
âbideleriyle Hükümetin üzerinde durması icabe-
den başlıca bir mevzudur. Gerek âbideler ve 
gerekse onların içerisindeki fedakârane hizmet 
eden hademei hayratın durumlarr biran evvel 
ele alınmalıdır; 4 bin küsur vazifeli, ekmek pa
rasını bile temin edemedimiz halde bugün bu 
kürsüden takdirle söyliyebilirim ki, serî ve dini 
vazifelerini tanı bir şekilde yapmakta ve memle
kete bu bakımdan, tahminin fevkinde faydalı ol
maktadırlar. Fakat bütün bir feragat ve feda
kârlığın karşısında aç ve biilâç ıstırap içinde 
çırpındıklarını da görmek zaruretindeyiz. 

Bu müellim ve muztarip arkadaşların yanında 
yine feoaatını hiçbir suretle gizliyemiyeceğimiz 
büyük âbidelerimizi de anmak mecburiyetinde
yim. 
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Aziz arkadaşlarım, bugün Ankara'da yaptı

ğımız binaları hepiniz görüyorsunuz. O binaların 
taş. kaplamalarının beher metre karesi, bina mali
yeti fiyatına gıpre, 70 - 80 Ura yapılmaktadır, şu 
milyonlar sarf ettiğimiz binaları bir kere ecdadı
mızın bıraktığı ulu eserlerle mukayese ettiniz mi? 
Aziz. arkadaşlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü, bü
tün bu iki bin küsur âbidenin tamirine, dört yüz 
bin küsur lira tahsisat ayırmıştır. 400 bin küsur 
lira, Ankara'daki iki, üç nihayet dört milyon 
liraya çıkan bir binanın taş kaplama bedelidir. 

Aziz arkadaşlarım; biraz evvel bahsettiğim 
gibi, bu derdimizi her bütçe yılında birçok ar
kadaşlar candan ve içten bütün heyecanları ile 
söylemektedirler. Fakat ertesi yıl geldiği zaman 
bunun herhangi birine çare aranmadığını, bu
lunmadığını görmektedir. Bu hususun, bilhassa 
Hükümetten izah edilmesini, tenvir edilmekliği-
mizi rica ediyorum. 

Tamirat meselesi üzerinde yine ısrarla duru
yorum. Demin Hasene İlgaz arkadaşımızın bah
settiği güzel bir teklif de vardır. Bunun for
mül vaziyetini bilmiyorum. Hakikaten bu hademei 
hayratı kabilse Diyanet İşlerine devretmek su
retiyle Vakıflar tahsisatını, bu binaların pro
gramlı bir şekilde tamirine hasredelim ve bu 
şaheserleri, bir daha inşa etmek imkân ve ikti
darında bulunmadığımız bu eserleri harabî-
den kurtaralım. (Soldan ve sağdan alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım; Huzurunuzda benden 
evvel pek hayırlı, pek esaslı fikirler söylemiş 
olan hatiplerin mütalâalarına belki ameli 
kıymeti itibariyle birşey ilâve edecek 
mahiyette bir sözüm yok. Çünkü ha
tiplerin; hepsi en geniş bir irfan ve liya
katli eümlenizin dinlediğiniz sözleri söylediler. 
Fakat biraz evvel alkışladığınız Baltacıoğ-
lu'nun beyanatı içindeki hissiyat mâkes ol
duğundan diğer arkadaşların mütulâaları da 
buna inzimam ettiğinden dolayı huzurunuza 
çıktım. 

Bir kere hiç şüphe götürmiyen ve pek esaslı 
olan bir nokta vardır. O da şudur ki, Muhterem 
Heyetiniz bizim burada izahına çalışmakta 
olduğumuz dâva bizim gibi düşünüyor ve du
yuyor. Fakat mademki esasata bu kadar sa
mimî iştirakle -birleştiğimiz bir dâva mevzuu-
bahistir. Bunun hattâ millet efkârı umumi-
yesin© ehemmiyetini daha ziyade telkin edebile-
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cek bir iki noktayı izahta zarar yoktur, belki 
fayda vardır. 

Bendeniz Fransa'da Sorbon Darülfünunu 
içinde Fransa âlemi ilminin en büyük mümes
silleri tarafından hıncahınç doldurulmuş ve 
bir tek adama yer bırakmamış toplantıların
da, meselâ Diyarbakır duvarlarından, meselâ 
filân camiin emsalsiz şerefesinden ve filân ca
miin şaheser kubesinden, bahsedildiğini ve 
ondan daha büyük bir hayretle müşahede etti
ğim bu konuşmaların büyük bir muhabbetle din
lenmiş olduğunu görmüş, hayret etmiştim. Bu 
itibarla Anadolu'daki Türk eserleri onların 
ihtiva ettiği mütenevvi ve sonsuz kıymetleri 
30 - 40 senelik âlimane, sanatkârane, derin, sa
mimî ve muhibbane bir tetebbu ile araştırarak 
4 muazzam elit halinde yalnız Fransa'da, yalnız 
Türkiye'de değil bilûmum cihanın ilmü irfa
nına hediye etmiş olan ve bugün Üniversite
mizde profesör bulunan Müsyö Albert Gabri-
yel'ı hatırlamak isterim ve bundan dolayı ken
disine huzurunuzda arzı şükran etmeyi bir 
vazife sayarım. Binaenaleyh arkadaşlarımla 
müşterek bulunduğum bir esası bir kere daha 
söylemekle fahir duyarım. 

Baltacıoğlu dostumun çok muhik, çok muh
terem sözlerine bir küçücük nokta, bir küçü
cük kayıt ilâve edeyim. 

Evet arkadaşlar, tıpkı Millî Eğitim gibi bu 
millî âbideler dâvasının *da müsmir ve geniş 
bir plâna bağlanması vaktidir. Yalnız bunun 
için bir sene kaydı kâfi değildir. Bunun plân-
laştırılmasının düşünülmesi fikrinin bir senelik 
kadro içinde behemehal istiyoruz gibi bir fikri 
dahi Hükümete teklif etmiyelim. Yalnız bunu 
çok büyük ehemmiyetle Hükümetimizin nazarı 
mütalâaya almasını ve binaenaleyh bu plânın 
da bütün mânasiyle âbidelerimizin kıymetine 
değer bir şekilde erbabı, mütehassısları tarafın
dan yaptırılmasının sağlanmasını ister ve te
şekkürlerimi tekrar ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Abdülhak Fırat. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen

dim bendeniz bir hâtıramı arz ile söze başlıyorum. 
Evvelce bir Genel Müdür vardı, zannederim şim
di emekliye ayrıldı, bir defa bana söyledi ki; 
Sultan Ahmet- Camiini tamir ettirdik. Göreyim 
dedim, arasıra bayramlarda falan gidiyordum. 
Ne kadar para sarfettiniz diye sordum, 300 küsur 
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bin lira gitti dedi. Camiye gittim baktım, valla
hi 300 liralık bir şey göremedim. O kadar mu
azzam bir şey ki parayı belediyor, para kaybo
luyor. 

Şimdi efendim, bir ıstırabımız var, hakikaten 
bu vakıflar işinde hepimizin müşterek ıstırabı
mız var, bir hastalığın üzerinde müştereken du
ruyoruz. Tedavisi? Eti ne, budu ne? Meydanda 
bir şey. Yani Vakıflar İdaresinin bütçesi ve 
Devletin kendisine yaptığı yardım gözümüzün 
önünde. Şimdi buna karşı müspet bir tedbir dü
şünmek lâzımdır. Hakikaten Hasene İlgaz arka
daşımızın ve Zeytinoğlu arkadaşımızın teklifleri 
varittir; hiç olmazsa bunların yükünü hafiflet
mek icabeder. Bu âbidatm himaye ve muhafaza
sı ve devamı bekası namına bir çare düşünmemiz 
lâzımdır. Onlar bir çare düşündüler. Yükünü 
azaltalım dediler. Eğer imkân varsa ben de hü
kümetten bilhassa rica ediyorum; Bu yükü 
azaltmalıdır ve Vakıflar İdaresine de esaslı va
zifeleri üzerinde çalışmak imkanları verilmelidir. 
dir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Söz 
Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu'-
nundur. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşlar, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde, 
geçen senelerde olduğu gibi bu sene de, arka
daşlarımız kıymetli dikkatlerini sarfederek kıy
metli mütalâalar serdettiler. 

Bu müesseseden beklenen şeyleri, bu müesse
senin yaptığı işlerin kifayetsizliğini tebarüz 
ettirdiler. 

Hakikat şudur ki, Vakıflar idaresinin büt
çesi ve bütçesindeki kaynaklar bu müessesenin 
üzerine almış olduğu hizmetlere lâyikiyle, de
ğil kemaliyle, başaracak yeter halde değildir. 
Sebepleri malûm. Defaatla söylenmiştir. Nasıl 
ki, bir arkadaşımız ifade buyurdu, bu dertler 
defaatla mevzuubahis oldu. Aynı şeyleri daima 
tekrar ederiz, sebepleri de öyle. Bir kere de 
onları ben tekrar etmiş olacağım. Bir defa, Ev
kafın kendi bünyesi içinde kaynakları kifayet
sizdir. Ecdadımız bırakmış oldukları sanat eser
lerinin, medeniyet eserlerinin bütün hayratının 
yardım tesislerinin masraflarına karşılık ola
cak vakıfları .da bırakmışlardır. Fakat bunların 
mühim bir kısmı elimizden, Evkafın elinden, 
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çıkmıştır, mühim bir kısmı çıkmıştır. Bilhassa 
Selâtin vakıflarının mühim bir kısmı İmpara
torluğun ayrılan parçaları üzerinde kalmıştır. 
O suretle elimizden çıkmıştır. Sonra lüzumlu 
bazı Devlet ıslahatı yüzünden de Evkafın bir 
kısım varidatı elinden çıkmıştır. Kurayi mevku-
feden gelen ve vakfa ait intikallerden gelen ge
lirler gibi. Arzettiğim gibi bunlarda lüzumlu 
Devlet İslâhatı yüzün len elden çıkmıştır. Sonra 
bir kısım gayriraenkulleri de hususi kanunlarla 
belediye ve hususi idare gibi diğer bazı âmme 
müesseselerine intikal etmiştir. 

Sonra bir de Evkafın mülkiyeti daha ziyade 
âmmeye ait bir mülkiyet gibi telâkki edildiği 
için çok defa tevzilerde ve hattâ istimlâklerde 
Evkafın malına bu nazarla bakılmakta olmanın 

»Evkafın gelirine tesiri bakımından onun da 
bir hissesi olduğu muhakkaktır. Bu muhtelif se
beplerle vakıf kaynaklarının kifayetsizlik ar-
zeden durumu dolayısiyledir k i ; bu müessesenin 
üzerinde bulunan hizmetleri ancak Hazinenin 
yapmakta olduğu yardımlarla başarmak imkânı 
hâsıldır ve aşikârdır. Hazinenin yardımı Va
kıflar bütçesinde görüldüğü veçhile geçen sene 
iki milyon 400 bin lira idi. Bu sene iki milyon 
ikiyüz bin lira raddesindedir. 

Kaynakların vaziyeti bu. Hizmetler ise ma
lûmdur. 

Aziz arkadaşlarımızın hepsinin temas bu
yurdukları bu hizmetler muayyen bir iki nokta
da toplanmaktadır. Birisi hayratın muhafaza
sıdır ve onarılmasıdır. öteki sosyal yardm 
hizmetleridir. Ve her zaman şikâyet mevzuu 
olan hademei hayratın durumudur. Arkadaş
lar, bu hayratın onarılması meselesi hakikaten 
yıllardanberi üzerinde durulan ve çalışılan ve 
bir taraftan da eser vermekte olan bir mevzu
dur. Şüphesiz kül halinde, birden kül halinde 
yapılmasına imkân yoktur. Çünkü kaynaklar 
mahduttur. Hizmetler ise, ihtiyaç ise geniştir. 
Kaynaklar onunla mütenasip olmıyacak derece
de, arzettiğim gibi mahduttur. Maamafih bir 
plân ve bir program dahilinde bu iş yürümekte
dir, kifayetsiz olmakla beraber. 

Müsaadenizle bu hususa ait bir iki rakam 
arzedeyim: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü son 10 yıl içinde 
gerek âbidatm onarılması ve gerek hayratın ona
rılması için ceman 4,5 milyon lira sarfetmiş-
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tir. Bu sarfediİen para ile 94 âbide tamamen 
restore edilmiş ve bu gün de 43 âbide üstünde ça
lışılmaktadır, tamir edilmekte bulunanlar 70 
kadardır. Onarılması lâzımgelen ve keşifleri 
yaptırılmış bulunanlar 228 hayrattır. Bu sene 
işe.tahsis edilebilen para âbidat için 453 bin li
ra, hayrat için 102 bin 500 liradır. 

Arkadaşlarımız Şişli camiine temas buyurdu
lar. Şişli camiine de bu sene 20 bin lira kadar 
yardım edilmektedir. Kudretsiz hayratın imarı 
için de 15 bin küsur lira ayrılmıştır. Demek aşa
ğı yukarı bu işler için ceman 590 bin lira ayrılmış 
bulunmaktadır. Nakâfidir, arkadaşlar. Keşif
leri yapılmış olanlarla zelzeleler dolayısiyle muh
tacı tamir bir hale gelmiş bulunanlar da nazara 
alınacak olursa zannediyorum, şöyle 3 milyon li
rayı mütecaviz bir paraya ihtiyaç vardır. Heyeti 
umumiyesi itibariyle tahmin odur ki, bu iş 10 
milyonluk bir dâvadır. Sayın arkadaşım Balta-
cıoğlu'nun buyurdukları gibi bu işin bir plâna 
bağlanması lâzımgelen bir mevzu olduğu doğ
rudur. 

Ecdadın bırakmış olduğu sanat eserleri
ni muhafaza ahfada bir vazifedir' bir ema 
nettir. Ve Türk milleti daima bu vazifeye lâ
yık ahfat yetiştiren bir millettir. Binaenaleyh, 
meseleyi önemiyle mütenasip bir şekilde tetkik 
mevzuu yapmak muhakkak ki yerindedir ve lü
zum ifade etmektedir. 

Ne düşünülebilir? Karşılığı olmıyan âbideler, 
millî servetler olduğuna göre ilk hatıra gelecek 
şey, meselâ Umumi Bütçeye naklidir ye nihayet 
bu dâva on milyonluk bir dâva olduğuna naza
ran, bir programa bağlamak suretiyle bu yar
dımın Hazineden sağlanması imkânları üzerin
de durulabilir. Şüphesiz ki, bu da nihayet büt
çe mevzuu olmakla beraber daha evvel arzetti-
ğim gibi, bu, daha yüksek bir zaviyeden tet
kik konusu olmaya lâyıktır. 

Hademi hayratın vaziyeti: Arkadaşlar; ra
portör arkadaşımızın da raporunda dediği gibi, 
teessür uyandıran bir mevzudur, ona şüphe yok. 
Aldıkları asla yeter derecede birşey değildir, bu 
muhakkak. Yalnız daha eski senelere nispetle 
vaziyetlerinde mühim bir fark olduğu da mu
hakkaktır. Evkaf Umum Müdürlüğünden verilen 
rakamlarda gördüm, evvelce aylığı elli kuruş 
olanlar varmış, elli kuruştan yüz kuruşa kadar 
maaş alanlar varmış. Sonra yıllığı 260 kuruş 
alanlar da varmış. (Altm para zamanı sesleri). 
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Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Ben mülâzimken altm para zamanında 250 ku
ruş alırdım. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAlK BARUT
ÇU (Devamla) — Hayır, altm para devrinde de
ğil, arzedeyim. Hayretimi mucip oldu. 1341 yı
lında 600 lira ücret tutarı olarak verilmekte 
imiş, bu miktar 1936 yılında 800 bin liraya çık
mış, 1946 yılında da 1 milyon 100 bin lira ol
muş. 1947 yılında bir kadroya bağlamışlar üc
retleri 30 ile 120 lira arasında artırılmıştır. Bu 
suretle aynı yardım kalktıktan sonra onun ye
rine kaim olan 15 liralarla birlikte bugün 
kendilerine verilmekte olan para 2 milyon 370 
bin liraya çıkmıştır. Şimdi demekki asgari 30 
lira ücret alıyorlar. Dışarda iş j apabiliyorlar. 
Ona hiç şüphe yok, kifayetsiz birşey; 30 lira, 
âzami 120 lira. Adedleri arkadaşımızın buyur
duğu gibi 4 400 küsur. Meselâ; şimdi bunlara 
20 şer lira bir zam düşünülecek olsa eline belki 15 
lira geçecek. 30 lira alan 45 lira alacak. Büyük 
bir rakam değil, amma yekûn itibariyle bir mil
yon lira. 15 lira belki fazla ferahlatıcı bir tesir 
yapmıyacak amma bütçede bir milyon liralık 
bir fark yapar. Yedi milyon liralık bütçe üze
rinde bunun yerini bulmak zordur. 

Mesele şu: Eğer bu âbidatın onarılması me
selesi, bazı arkadaşların ileriye sürdükleri gibi 
ve bendenizin de arzettiğim gibi ayrıca tetkika 
tâbi tutularak etraflı bir plâna bağlanabilirse 
Evkaf kendi bünyesi içinde diğer masrafları ve 
hizmetleri karşılıyacak bir genişliğe vâsıl olma
sı imkânı kolaylaşabilir. Yoksa bugünkü duru
munda hakikatler madalyanın bir tarafında za
ruretler madalyanın öbür tarafındadır. Vaziyet 
bundan ibarettir. Sosyal yardım mevzuunda bu 
senenin bütçesinde 90 bin lira kadar bir fazlalık 
mevcuttur. Gureba Hastanesine 70 bin lira 
fazla tahsisat konmuştur. Yatak başına masraf 
190 kuruşa çıkarılmıştır. Sonra İstanbul aşha
nelerinde günde 1 000 yoksula sıcak yemek ye
dirilmektedir. Bunlara haftada bir defa et ye
meği verilmesine başlanmıştır. Bunun için de on 
bin lira ilâve edilmiştir. Diğer sosyal yardım
lar için de 5 bin lira ilâve etmişler, bu suretle 
sosyal yardımlarda 90 bin liralık fazlalık mev
cuttur. Bu da ondan ibarettir. 

Sayın îhsan Olgun arkadaşımız odacıların 
vaziyetini ileri sürdüler. Buyurdularki, odacı 
80 lira almakta, hademei hayrat ise çok az bir 
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aylık alabilmektedir. Kabul etmek lâzımdır ki, ı 
odacıların kendi emsallerine nazaran fazla bir-
şey aldıkları yoktur. Fakat hademei hayratın 
maaş vaziyetini bunların vaziyetine uydurmak 
imkânı bulunamayınca, bunların vaziyetini on
ların vaziyetine indirmek tabiî hatıra gelecek 
birşey değildir. (Gülüşmeler). Herhalde odacı
ların ücretleri de fazla görülecek bir ücret de
ğildir. 

Vehbi Koeagüney arkadaşımız Şişli Camiine 
yardımdan bahsettiler. Bu cami, hayır sahip
leri tarafından yapılmakadır. Geçen sene kırk 
bin küsur lira vakıf tarafından yardım yapılmış
tır; bu sene ancak 20 000 liralık bir yardım ya
pılmaktadır. 

Sonra akar satışlarının camilerin tamirine ve
rilmesi fikrini ileri sürdüler. Akar satışlarından 
hâsıl olan gelir tenmiye edilmektedir. Evkafın 
elinde 15 milyon lira bir para vardır. Bu, kısmen 
taviz bedellerinden, kısmen akar satışlarından hâ
sıl olmuşur. akar satışlarından gelen paralarla 
bir taraftan da irat getiren akaarlar yapılmak su
retiyle bütün bu kaynaklar umum hizmetlere 
tahsis edilmektedir. 

Hasene İlgaz arkadaşımız Diyanet îşleri büt
çesine nakli düşünülemez mi buyurdular. Diya
net İşleri bütçesine nakletmek demek nihayet bu
na bütçeden Evkafa daha fazla yardım sağla
mak demektir. Zaten vaktiyle Vakıflarda idi. 
Diyanet işlerine geçti; Diyanet İşlerinden de tek
rar Vakıflara geldi. Şimdi tekrar o tarafa nak
ledilmesi derdin ilacı olamaz. Nihayet bu mas
rafları öteki bütçeye nakletmeyi kabul etmek 
mümkün olursa, Evkaf bütçesine o nispette fazla 
yardımı kabul etmek mümkün olacaktır demek
tir. O da arzettiğim gibi bütçe mevzuudur. 

Tarihî camiler hakkında, imamlara ve mü
ezzinlere lüzumlu bilgiler verilmelidir, buyur
dular. Çok yerinde bir fikirdir. Tarihî camiler 
hakkında onlara, bilgi verilmelidir ki, ziyaret 
edenlere, onlar da fikir verebilsinler. Bu hu
susu Umum Müdür arkadaşımız not etmişler
dir. 

Abdi Ağebeyoğlu arkadaşımız, işletmelerden 
bahsettiler. Arkadaşlar bu işletmeler, hakikaten 
vakfın kendi bünyesinde varidatını artırmaya 
medar olan kaynaklardır. Bu işletmeler o ka
dar verimli değillerdir, zannederim mütalâa
sından çıkan budur. Olabilir, fakat bunların 
daha verimli bir hale konulması, rasyonel bir J 
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işletme ile verimlerinin inkişaf ettirilmesi ha
kikaten lüzum ifade eden bir keyfiyettir. Ve bu 
işletmeler lüzum ifade eden müsseselerdir. Se
bebi aşikârdır. Bu işletmeler mevcut olmıyacak 
olsa ozaman zeytinleri ağacı üzerinde satmak 
mecburiyeti hâsıl olacağı için ve nihayet bu 
müessese bir âmme müessesesi olduğuna göre, 
karşıdaki muayyen alıcı sermayelerin ucuz bir 
bedelle evkafı daima mal satmağa mecbur ola
cak bir durumda bulundurmaları ihtimali bu
lunabilir. Zaten evvelce öyle imiş. Zeytini ağa
cı üzerinden satarlarmış. İyi bir bedel, lâyık-
lı bir bedel bulamadıkları takdirde, ozaman 
yine tâsirhaneleri mevcut imiş amma devamlı 
personelleri yokmuş. Lâyık bedel verilmeyince 
zeytinler bu tâsirhanelerde yağa çevrilirmiş. 
Bu işletmeler arzettiğim sebeple hakikaten ras
yonel bir işletme sistmine bağlandıkları takdir
de daha çok verimli olarak fayda sağlıyacak-
ları ve devamlı verimli bir gelir kaynağı ola
cakları şüphesizdir. 

Mülhak vakıfların mütevellil ile Evkaf İda
resi arasında bir takım ihtilâfların tekevvü
nünden bahis buyurdular. Nihayet bu ihtilâflar 
mahkemelerde, ifade ettikleri veçhile, halledil
miş bulunmaktadır. Tatbikat ve teferruata ait 
kısımlarda durmak istemiyorum. Bunlar ica
bına göre düzeltilir şeylerdir. 

Buyurdular ki, işletme bilançoları üzerinde 
bir vukufa varmak yerinde olur. Binaenaleyh 
bunları görmeliyiz dediler. 

Bu işletmelerin bilançoları hesabı katilere 
bağlanarak Yüksek Meclise sunulmakta, Sa-
yıştaym murakabesinden geçmektedir. 

Sonra arkadaşımız bir de akaar satışların
dan hâsıl olacak paralarla yerlerinde akaar ya
pılmasının uygun olacağı mütalâasını ileriye 
sürdüler. Efendim, bu akaar satışlarından hâ
sıl olan paralarla yapılmakta olan yeni akaar
lar daha ziyade gelir getiren yerlerde terci-
han yapılmaktadır. Vakıflar Kanunu buna 
cevaz vermektedir. Ama kendi yerlerinde irat 
getirecek akar vücude getirmek mümkün ol
dukça o yerleri daha çok tercihe lâyık görmek 
elbette uygun olur. 

Sonra buyurdular ki ; vakfiyelerde bazı 
şartlar mevcuttur. Bilhassa ' imaretlerin vak
fiyelerinde mevcut olan şartlar mahallerinde 
yerine getirilmiyor, dediler. 

Vakıflar Kanunu bu vakıfların heyeti umu-
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miyesini kül halinde bir hükmi şahsiyet olarak 
kabul etmiştir. Mülhak vakıflar gibi değildir. 
Mülhak vakıfların her biri ayrı ayrı birer 
hükmi şahsiyettir. Binaenaleyh bu vakfiye
lerde mevcut olan şartlar ayrı ayrı, mazbut na
killerde ise kül halinde yerine getirilmektedirler. 
Türbelerden bahsettiler, kendileri de ilâve bu
yurdular; bunlar zaten Millî Eğitime aittir. 
vakfiyelerdeki hayır şartlarının yerine getiril
mesi mümkün olmayınca diğer şartlarla tebdil 
edilmesi, arzettiğim gibi kanunun verdiği ce
vaza dayanmaktadır, hulâsa edersem arkadaş
lar iki mühim nokta üzerinde toplanmaktadır. 
Bir tarafta hayratın onarılması dâvası, bir ta
rafta hademei hayratın vaziyetini kaabil oldu
ğu kadar terfih edebilmek imkânını sağla
mak davasıdır. Ve nihayet sosyal yardım sa
hasındaki hizmetlerine daha geniş bir şekilde 
yetişebilmesini ağlamak davasıdır. Gerçi se
bepler ve zaruretler malûm olmakla beraber 
kaynaklarda, arzettiğim gibi mahdut bulun
makla beraber bu, yapılması mümkün olacak 
hiçbir-şey yoktur mânasına gelmez elbette. 

Âcizane bendenizin de kanaatim o dur ki, 
bu teşekkülün realist bir gözle, ıslahatçı bir 
gözle bünyesi üzerinde durarak mümkün ola
bileceğini araştırmak ve tatbiki yoluna koymak 
lüzumlu bir keyfiyetir. 

Bu noktanın ele alınarak hakikaten bün
yesi içinde hizmetlerine yetecek geniş imkân
lara kavuşturulması çare ve tedbirleri üzerinde 
durulması bir vazifedir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Bir sual. 

Bu 4 400 vatandaşın ıstırabını tahfif için 
Hükümetin bütçesindeki 127 milyon açığa, 
şefkat gösterilerek bir milyon daha eklene-
mez mif 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 

— Zannediyorum ki, bütçe açığını tecviz eden 
bir tavsiye yerinde bir tavsiye olamaz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bir sual sora
cağım. Fakat biraz uzun olacaktır. 

BAŞKAN — O halde söz istiyenler sırası
na yazıyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual? Pro
gramdan bahsettiler ve on senede on milyon 
lira ile ikmal edilir buyurdular. Acaba senede 
bütçeye bir milyon lira koymak suretiyle yine 
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buyurdukları gibi on senede ikmal edilemez mi? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Nihayet arzettiğim gibi bütçeye bu işler .için 
590 bin lira konulmuştur. Aşağı yukarı her 
sene yarım milyon lira kadar para tahsis edil
mektedir. Yarım milyon liranın bir milyon li
raya iblâğı meselesi nihayet arzettiğim gibi im
kânın müsaadesi meselesidir. Hangi bir mil
yon lira vererek on senede ikmalini sağla
mak elbette şayanı arzu bir şeydir? Kaabil olsa 
da iki milyon lira vererek 5 senede ikmalini 
sağlamak mümkün olsa daha iyi olur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; ben Sayın Başbakan Muavini
nin ne kadar dar bir çerçeve içinde ve ne ka
dar ıstırap içinde Hükümete tevcih edilen sual
leri cevaplandırdığını gördüğümden dolayı çok 
fazla ileriye gitmiyeceğim. Yalınız bendeniz 
Hükümetten rica ediyorum. 

Başbakan Muavini; Hademei Hayrata eski
den 250 kuruş maaş verirlerdi, buyurdular. 
Evet doğrudur; fakat onun fodlası vardı. Çor
bası vardı; zeytunyağı vardı, beslerlerdi, on
ları bakarlardı. Fakat bugün arkadaşlar, ezan 
ukumaya çıkan müezzinin bacaklarında takat 
yoktur. Bizim memlekette umumiyetle bu va
zifeyi üzerlerine almış olan insanlar, kendileri
ni oraya vakfetmişlerdir. Bendeniz Hükümet
ten rica ediyorum, Başbakan Yardımcısının 
buyurdukları gibi 20 lira bir kıymet ifade et
mez. Bendeniz bir önerge verdim, bir arka
daşım da bana iltihak buyurdular, bunların 
maaşlarını hiç olmazsa elli liradan başlatalım 
da ıstıraplarını bir dereceye kadar tehvin etmiş 
olalım. Benim teklifim budur. 

NAZIM POROY (Tokad) — Arkadaşımız 
Baltacıoğlu, gayet veciz bir surette, bu işin, 
bir plâna bağlanması lâzımgeldiğini anlattı. 
Bu fikri teyidedecek birçok hâdiseler, hergün 
görülmektedir. Balıkesirli arkadaşımız, Fa
tih'in Eniştesi Zağnus Paşanın yaptığı vakfın 
en mühim şartı olarak bir imaret açılması ol
duğunu ve orada fukaraya yemek verilmesi 
lâzımgeldiğini söyledi, bu şartlara riayet edil
mediğini de ilâve etti. Muhterem Başbakan 
Yardımcısı, bu tahsisatın başka bir yere nak
ledilmesinin kanunen caiz olduğunu söylediler. 
Bunu biz de biliyoruz, fakat bazı yerlerde va
kıfların şartlarına riayet olunuyor da burada 
niçin riayet edilmiyor ? 
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Bendeniz bundan birkaç sene evvel Üskü

dar 'da gözümle gördüğüm bir hâdise dolayısiyle 
o zamanki Evkaf Müdürüne bu kürsüden te
şekkür etmiştim. Hâdise şu: Üsküdar'da Ah
mediye'de dolaşıyordum, zannederim bir Per
şembe günü idi. Akşam gezerken Ahmediye 
Camisi civarına geldim. Şimdi bu cami yıkıl
mak üzeredir, Üsküdar'ın en zarif, en güzel 
âbidelerinden biridir, revakları gayet caziptir, 
orayı gezerken bir kalabalık gördüm. Merakı
mı mucip oldu, baktım. Yüzlerce fakir kadın
lar, hattâ erkeklerden ihtiyar, kimsesiz bir 
takım adamlar ellerinde gaz tenekesi yahut yi
ne küçük bir tencere. İçeride bir kazan kaynı
yor; bunlara fasulya dağıtıyorlardı. Yanı sı
cak bir yemek. Birkaç sene evvel harb içeri
sinde idik, fakat durum bugün de değişmiş de
ğildi. Bilmiyorum bu imaret hâlâ baki midir? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Am
ma, Kızılay dağıtıyor. 

NAZIM POROY (Devamla) — Kızılaydan 
çok evvel. Kadıköy'de Evkaf Müdürünü gör
düm, ona sordum, Evkaf Müdürü şartı vakıf 
çok kuvvetlidir, onun için buna riayet ediyo
ruz, böyle bir imaret daha Aksaray'da vardır, 
onun da mühim şartı budur, dedi. Fukaraya 
yemek vermek hususunda Aksaray'da ve Ah
mediye bu şarta riayet ediyoruz da Balıkesir'
de neden riayet etmiyoruz? Balıkesir gibi bir 
yerde Zağnos Paşanın bu kadar yüksek iradı 
olan bir vakfında bu tarzda yemek vermek 
mümkün değil mi? Şöyle yapacağız, böyle yapa
cağız, Evkaf işlerini bir plâna bağlamak lâzım
dır diyoruz. Çok güzel, hepimiz bunun duacı-
sıyız. Fakat bu plân gelinceye kadar yapılacak 
bir şey olmalıdır. Evkaf işi muhtelif manzara
lar, muhtelif cepheler göstermektedir. Sosyal 
yardım işi buna dâhildir, âbideleri imar işi bu
na dâhildir. Bu çeşitli cephelerden dolayı buna 
muhtelif makamlar karışmaktadır. Fakat bun
ların hepsini bir araya toplayıpta mükemmel 
bir plân bulunup tatbik edilinciye kadar hiç 
olmazsa bu müesseseden şimdilik daha çabuk 
ve daha maddi iyilikleri beklemiye hakkımız 
yok mudur? Arkadaşımızın sualini kendime mal-
ederek soruyorum : Zağnos Paşa Vakfı madem
ki zengindir, orada bu yemeği vermek iyi olmaz 
mı? Kim bilir orada ne kadar güzel tesir ya
pacaktır. 
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Sonra Zağnos Paşa Türbesinin harap olduğu. 

söyleniyor. 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ HÜSAMET

TİN ARSUN — Eğitim Bakanlığına aittir. 
NAZIM POROY (Devamla) — Mevzuubahis 

yalnız İstanbul'daki türbeler değildir. İstan
bul'daki türbelerin Eğitim Bakanlığına veril
miş olan kısmı da muayyendir. 50 - 60 türbe 
kadardır; bir çoklacı da harap vaziyettedir. 
Bunlara ne Eğitim Bakanı bakar, ne Evkaf ba
kar, ne de Belediye bakar. Balıkesir'deki Zağ
nos Paşa Türbesinin Millî Eğitim Bakanlı
ğına verilmiş olduğunu zannetmiyorum. Sualle
rim bunlardan ibaretir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Efendim arkadaşımızın suali şudur: Buyur
dular ki, bazı yerlerde vakfiyelerde mevcut 
olan şartlara riayet edilmek suretiyle imaret
lerde yemek verildiği görülemktedir. Doğrudur. 
Mülhak vakıflarla mazbut vakıfları birbirinden 
ayırmak lâzımdır. Mülhak vakıflar ayrı hük
mi şahsiyetleri oldukları için onların vakfiye
lerinde ne denilmiş ise mahallerinde yerlerine 
getirilmektedir. Meselâ, bir imaret tesis edil
miş ve orada yemek evrilmesi vakfiyenin ica
bıdır. Mülhak vakıf ise öylece yerinde yapıl
maktadır. Zağnos Paşa vakfı ise mülhak vakıf 
değil, mazbut vakıftır. Böyle olduğu için Ev
kafa ait olan bütün bu işler kül halinde yerine 
getirilmektedir. Aradaki fark bundan tevellüt 
etmektedir. 

Ahmediye Camii avlusundaki imarette yemek 
verilmektedir, devam ediliyor ve bu da mazbut 
vakıftır. 

Sonra sosyal yardım meselesinden bahis bu
yurdular. Bu sosyal yardım mevzuunda, arzet-
tiğim gibi, mazbut evkafa ait bulunan şartlar 
kül halinde yerine getirilmektedir, bu cümleden 
olmak üzere, meselâ Ankara'da 50 tane veremli 
çocuğa bakılmakta, onlara yemek verilmekte
dir. Mümkün olduğu kadar Evkaf bu işlere bün
yesinden ayırabildiğini ayırmaktadır. 

Sonra türbelerden bahsettiler. Doğrudur. Mi
mari kıymeti olan türbeler Millî Eğitime dev
redilmiştir ,mimari kıymeti olmayanlar eskisi 
gibi vakfa ait bulunmaktadır. 

RASİM YURDMAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar, hakikaten evkaf meselesi memleketimi-
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zin en mühim ve başta gelen meselelerinden bi
ridir. Arkadaşlar bu cihetin birçok noktaları
nı tebellür ettirdiler. Bendeniz yalnız şunu arz-
etmek istiyorum, bugün evkafın elinde milyou-
larea arsalar, portakal bahçeleri, zeytinlikler, 
münderis birtakım mescitler verdir. Bunların 
hiçbirinden hasılat alamıyor ve her gün biraz 
daha harap olmaktadır. Nitekim Hatay'da em
vali metrukeden birçok portakal bahçelerini ev
kaf aldı, kıymeti mukadderderi gayet ucuz 
bir haldedir. Bunu ne yapıyor evkaf; icara ve
riyor. Dut bahçesini ayrı; portakal bahçesini 
ayrı olarak icara veriyor. Bunda birçok uygun
suzluklar olmakla beraber müstecir bunlara 
bakmıyor. Millî bir servet de böylece harap 
oluyor. Bugün evkaf elindeki bu emlâkin hep
sini müzayede ile satsa belki milyarlar tu tar ; 
bununla da memlekette hanlar, oteller; hülâsa 
bugün irat getiren şeyler yapsa bu % yarım 
bile irat getirmiycıı mallar % 5 ; %10 varidat 
getiren bir hale gelir ve muhafaza edilmsi lâ-
zımgelen eserlerin de muhafazası böylece te
min edilir. Beııdenizce böyle arsalar; medrese
ler; mescitler hara]) olup gidiyor. Bunların hep
sini satmalı; ve müsmir bir hale koymalıdır. 
Bendenizin fikrim budur: mâruzâtım bu ka
tlardır. 

BÜTfJE K. S. MUAMMER ERİŞ (Ankara) 
—- Sayın arkadaşlar, yüksek sabrınızı suiisti
mal etmeden Bütçe Komisyonunuz adına mâ
ruzâtta bulunacağım. Evvelâ bir iki nokta üze
rinde kısaca duracağım. 

Sayın General Vehbi Koeagüney arkadaşı
mız. zannederim yanlışlıkla olacak, huzurunuza 
sunulmuş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin açıkla geldiğini ifade buyurdular. Büt
çe kanunu tasarısında gördüğünüz veçhile Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 7 140 ÎÎOÜ lira 
olarak ve açık değil, tanıamiyle balânse olarak 
huzurunuza sunulmuştur. Efendini arkadaşla
rımızın hemen hepsi çok kıymetli mütalâalarla 
en önemli işlerimizden birisi olan vakıfların, 
abidelerin, hayrat hademeleri ve sosyal yardım 
işleri üzerinde durdular. Sayın Başbakan yar
dımcısı bu husustaki Hükümetin noktai nazarı
nı yüksek heyetinize arzetti. Raporumuzda da 
ifade etmiş okluğumuz gibi. komisyonunuz da 
l)iı meselenin bugünkü bütçe kaynakları içeri
sinde hal edilecek bir mesele olmadığını ve Hü
kümetin yardımının genişletilmesi imkânı düşü

nülürken gelir bütçesinde huzurunuzda bulunati, 
listede malî, iktisadi ve zirai gelirler ki, bir ar
kadaşımız haklı olarak zeytinlikler üzerinde 
durdular. Zeytinlikler gleirleri, vakıf paralar 
idaresinin bir banka gibi işlemesi ve nihayet 
su idaresi gibi gelirlerin daha verimli bir suret
te işitilmesi ve hattâ gnişletilmek suretiyle bu 
mühim iş için gelir menbamın genişletilmesine 
imkân bulabileceğimize kaniim. Gerek Umumi 
bütçede ve gerekse bu gibi kaynakların genişle
tilmesiyle elde dilen neticlerin üzerinde,zanne-
diyorum, işlrimizin bir kısmının yapılması im
kânı hâsıl olacaktır. 

Bir arkadaşımız acaba bir milyon lira bütçe
den konulamaz mı, nihayet açığı bir miktar da
ha artırmak suretiyle bu imkân dâhiline alına
maz mı buyurdular. 

Sayın arkadaşlarım bütçenin heyeti ıımıımi-
yesi daha komisyonumuzda tetkikte bulunmak
tadır. Eğer bütçe huzurunuza gelir ve mazharı 
kabul olursa ve bu bütçeden bir milyon lira ayı
rarak buraya koymak imkânı hâsıl olursa bu 
gayet kolaydır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Kâfi kâfi sesleri, tenevvür ettik sesleri.) 

BAŞKAN — Bir önerge verilmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıflar idaresi hademelerinden daha az 

maaş alan imam, hatip ve müezzinlerin maaşları
nın bugünkü ihtiyaca göre düzenlenmesi için Va
kıflar İdaresi bütçesinin Encümene iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

Yozgad Milletvekili 
Kâmil Erbek 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

Yozgad Milletvekili 
İhsan Olgun 

BAŞKAN — Bu önergenin gerekçe kısmı oyu 
konulamaz. Çünkü, İçtüzük'ün 127 nci maddesi 
şöyle demektedir : «Bütçe Kanunu ile ilişikli olup 
giderin artırılmasını ve gelirin eksiltilmesin! ge
rektiren değişiklikler veya ekleme maddeler, an

cak ilişikli bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki yc-
d; gün içinde teklif chmuı. 

Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gün
deliklerin ve yollukların artırılması, yeniden me
murluk kurulması veya bunların yürürlükteki ka
nunlarla çizilmiş sınırları dışında yenileştirilmesi 
için, milletvekillerince, değişiklik veya bütçeye 
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ekleme madde teklif edilemez. Dolaysız vergiler [ 
kanunlariyle ödenek verilmesini gerektiren ka
nunlar için de yukardaki iki fıkra hükümlerin»' 
uyulur. 

Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu 
maddedeki kayıtlamanın dışındadır. Bu teklif
ler Bütçe Komisyonuna havale olunur», Şu hal
de şimdi tasarının tümü hakkında verilmiş olan, 
önergenin, mucip sebepler kısmını oyunuza sun-
mıyacağun. Yalnız encümene iade edilmesi hak
kındaki kısmı oya sunmak mecburiyetindeyim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Şimdi tereddüt hâ
sıl oldu esbabı mucibe varit olmamaklaberaber 
encümene iadesi hakkındaki bu teklif için (Gü
rültüler) arkadaşların noktai nazarına müracaat 
ediyorum. Esbabı mucibesi olmıyan (Teklifin 
kendisi de yoktur sesleri) ve bir teklif mahiye
tinde olan bir noktai nazarın encümene verilmesi
nin oya sunulmaması hakkındaki noktayı nazarın 
umumi olduğunu görmekteyim. Bu vaziyet kar
şısında bu önergeyi oyunuza sunmıyacağım. 

(Maddeye geçelim sesleri) . 
BAŞKAN — Elli imzalı bir önerge verilmiş

tir. 

Sayın Başkanlığa 
Hademi hayratın maaşlarına 50 liradan baş

lamak suretiyle yirmi lira zanımedilmesini tek
lif; ediyoruz. 

Burdur 
F . Altay 
Kayseri 

Gl. S. Avgın 
İstanbul 

Dr. N. Fakaçelli 
Elâzığ 

M. Arpacı 
Balıkesir 

Orgl. I. Çalışlar 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Kars 

A. Eyidoğan 
Torum 

E. Alpsar 
İçel 

II. Atalav 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Yozgad 
K. Erbek 

Van 
I. Arvas 

Diyarbakır 
O. Ocak 
Erzurum 

R. Dinç 
Malatya 

A. U. Beydağı 
Kars 

M. Bahadır 
Afyon 
Ş. Lâçin 

İstanbul 
R, Arı 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Gaziaııteb 
Dr. M. Canbolat 

Ankara 
İ. R. Ayaşlı 

Kars 
T. Taşkıran 

Ankara 
İ. Ezğü 

Kastamonu 
F. Mağara 
Erzurum 
S. Al tuğ 
Erzurum 

M. Çankaya 
Zonguldak 
I. Ergener 
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Zonguldak 
N. Tarhan 
Kütahya 

M. Ispartalıgil 
Malatya 
0 . Tamer 

Afyon 
Gl. S. Aldoğan 

İçel 
S. inankur 

İstanbul 
0. N. Koni 

1 

D 

Niğde 
V. Sandal 

Ağrı 
A. Alpaslan 

Konya 
R, Erel 
Muğla 

f. M. Sakaroğlu 
Muğla 

A. Gürsu 
İçel 

11. Koraitan A 
Muğla 

N. özsan 

Kütahya 
A. Bozbay 

Ağrı 
M. Aktan 
Kütahya 

V. Tahtakılıç 
Kayseri 

F. Apaydın 
içel 

H. Arslan 
Çanakkale 

. R. Kırsever 

Dört imza da okunamamıştır. 
BAŞKAN — Faslın müzakeresinde bunu ay

rıca reyinize sunarım, önergenin umuma taallûk 
eden bir tarafı yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız bu önergeyi veren arkadaşların faslı 
geldiğinde söz almaları ve mütalâalarını söyle
meleri gerekmektedir. 

Birinci maddeyi arzediyorunı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Ka
nunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 7 140 300 lira ödenek ve
rilmiştir. 

Lira 
4 349 954 1 Aylıklar 

Başkan — Kabul edilmiştir. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hade-

mei hayrata ait olan kısım bu fasılda mıdır? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Birinci fasıldadır. 
BAŞKAN — Ohalde müsaade buyurun da 

önergeyi okutayım. 
(Fasıl kabul edildi sesleri). 
BAŞKAN — Hademei hayrata ait olan kıs

mı istisna etmiştik. Açık olan bir zühulden is
tifade edilerek itiraz edilemez. Bunu istisna et
tik, arkadaşlarım ikaz edeceklerdi, ikaz etme
diler, şimdi vaziyet tavazzuh etti, önergeyi tek
rar okutuyorum, 
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(Binan Tekelioğlu (Seyhan) ve arkadaşları- I 

nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar,.. 

almıyanlar... Önerge dikkate alınmıştır. Tüzüğün 
127 nci maddesi mucibince Komisyona havale 
edilmiştir. Dikkate alınmak üzere oya sunmak 
mecburiyeti vardır, ve Tüzük'ün 127 nci madde
sinin son bendi «Önergeler komisyona havale 
edilmek» suretindedir. Binaenaleyh, Bütçe Ko
misyonuna havale ediyoruz. 

Birinci fasıl komisyona gittiğine nazaran 
tasarının müzakeresinin devamında bir fayda 
yoktur. Komisyondan geldiğinde faslın heyeti 
umümiyesi yeniden müzakereye konulur. 

Arkadaşlar lütfen dağılmayınız. 
Tasarı bu suretle askıda kalmaktadır; geldi

ği zaman müzakeresine, devam olunacaktır. 

9. — Gazianteb Milletvekili Gl. Aşir Atlı'nın, 
Genel Kurmay Başkanlarının Mareşalliğe yük
seltilmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/61) [1] 

(Rapor okundu). 
ORGENERAL FAHRETTİN ALT AY (Bur

dur) — Sayın arkadaşlarım; mühim bir mesele 
üzerinde sizi yoracağımdan dolayı müteessirim. 

Millî Savunma Komisyonunun, Orduda Ma-
raşellik rütbesi hakkındaki raporunu, Askerî 
Terfi Kanunumuza ve ordunun ihtiyacına da 
uygun görmüyorum. Askerlikte en büyük 
rütbe olan Mareşalliği birgün elde etmek ümi
dini taşımak, her ordu mensubunun hakkıdır. 
Ve bu ümittir ki, orduya büyük elemanlar 
yetiştirir. Elinizdeki Askerî Terfi Kanunu mu
cibince üç seneyi ikmal eden ve liyakati olan 
Orgeneral Mareşal olabilir. Yeter ki, kadroda 
yeri olsun. Bu hususta teessüs etmiş bir teamül 
yoktur. 25 senede bizde Atatürk'ten başka yal- I 
nız Fevzi Çakmak Mareşal olmuştur. Bu tâ
yin mazbatada beyan edilen bir teamül teessüs 
etmiş değildir. İzahatımın Mareşalin aleyhinde 
telâkki edilmemesini rica ederim. Maksadım, an- I 
aneyi izah etmektir. İstiklâl Mücadelesinin 
daha ilk günlerinde mezuniyetten, Anadolu'ya I 
dönerken, İstanbul'da Askerî Şûrada kendile
rini ziyaret ettiğim vakit benim kulağıma de- I 
mislerdi ki, Mustafa Kemal Paşaya selâm gö- 1 

[1] 10 sayılı basmayazı tutanağın sorumda
dır. 
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tür, onun gayreti bizi de kurtaracaktır. Biz 
burada ona yardım için çalışıyoruz. Sizler 
de onun etrafından sakın ayrılmayın. İşte bu, 
bu ve bu ve bu gibi diğer tarihi hâdiseler ki, 
aleyhinde bulunamıyacağım bu zate Mareşallik 
rütbesinin tevcihinin Komisyon mazbatasındaki 
ananeyi tesis etmiş bir tarzda olmadığını tarihi 
bir hakikatin tecellisi için arzediyorum. Bu rüt
beyi aldıkları vakit kendileri kumanda maka
mında olmayıp, Atatürk'ün Genel Kurmay 
Başkanı idiler. Atatürk'ün kendilerine bu rüt
beyi tevcihlerini münakaşa etmeyi salâhiyet ha
rici gördüm. Harbdeki hizmetleri müspettir. 
Eğer Mareşallik rütbesi için bir harbde iş gör
me geleneği tesis edilecekse bu geleneğe baş 
olacak zat Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'dür. 
İstiklâl Savaşında Garp Cephesinin mesul 
Komutanı bulunuyorlardı. Cephe Komutanı 
demek bir harb cephesindeki birkaç orduya bir
den komuta eden bir zat demektir. Eğer biz 
son İzmir Muharebesini kaybetmiş olsaydık 
eğer harb geleneği tesis edilecekse bu, geleneğe 
baş olacak zat o vakit mesul makamda bulunan 
Cumhurbaşkanımız İsmet İnönüdür. Garp Cep
hesinin mesul kumandanı bulunuyorlardı. Cep
he komutanı demek bir harb cephesindeki bir
kaç orduya birden komuta eden zat demektir. 
Eğer biz son İzmir Muharebesini kaybetmiş ol
saydık bunun mesuliyeti şüphesiz İsmet İnö
nü'ne yüklenecekti. Harbi kaybetmeyip ka
zanmış olunca o mesuliyetin hakkını ona da 
vermek lâzım gelmez mi? Belki bazı formalite
ler buna mâni olmuş bulunacaktır. Fakat niha
yet bunlar formaliteden ibarettir. Bu forma
liteleri gidermek ve hakkı yerine getirmek Yük
sek Meclisinizin salâhiyeti dahilindedir. İki 
defa takdirname verilmesi asgari müddeti dol
durmadan rütbeyi terfi ettirir. Hükümranlık 
hakkını da kullanabilir. Aradan 25,sene geç
miş olsa bile bu hakkm ihkakı çok yerinde olur. 

Gelelim şimdiki Genel Kurmay Başkanımı
zın Mareşal olmasına: Madem ki, kanun mü
saittir ve kadroda yeri vardır, o halde ha
kikî olmıyan bir gelenek zehabiyle bu kapının 
kapanmaması mütalâasmdayım. Şu kadar 
var k i ; geçmişte ve savaşlarda şeref cephe ku
mandanlığı vazifesini görmüş ve bugün arka
daşlığınızı yapmakta bulunmuş olmak şere
fiyle mübahi eski komutan ağabeylerine karşı 
Orgeneral Salih Omurtak gibi nazik, kıymet-
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Jı ve centilmen bir zat böyle bir rütbeyi belki 
taşımak istemez, bundan başka bugün dünya 
durumunda Büyük Amerikan ordusunun küçük 
bir kardeşi sıfatını kazanmış olan kıymetli or
dumuz erkânı arasında Amerikan ordusunda 
bulunmıyan mareşallik rütbesinin bulunması 
uygun görülmiyebilir. Bunlar Hükümetin tak
dir edeceği işlerdir. Bunları Komisyon mazba-
tasındaki esbabı mucibe ile değil Hükümetin 
takdiriyle tâyin etmek daha uygun olur müta-
lâasmdayım. Mareşallik rütbesinin orduya te
min ettiği bir büyük fayda da bu rütbeyi haiz 
olan zatın hizmetinden sin haddi kanununa gö
re daha üç sene fazla istifade etmektir. Mare
şallik rütbesinde sin haddi 68 dir. böyle bir hal 
için henüz çok vakit vardır. îcabederse Hükü
met o vakit çaresini bulur. Bu işle alâkalı bir 
şeyi de huzurunuzda açıklamak isterim; Türk 
Ordusunun Mareşal alâmetlerinin yakada ve 
şapkada Atatürk 'ün taktığı alâmetlerin aynı 
olması Askerî Yüksek Şûrada görüşülmüş ve 
istikbalin ebediyetleri içinde yetişecek bütün 
Türk Mareşallerinin bu alâmetleri taşıması an
anesi tesis edilmişti. Son yapılan elbise karar
namesinde bu hususun nazarı, dikkate alınma
sında zühul olduğu görülmüştür. Bunun da 
tashihini Sayın Millî Savunma Bakanından rica 
ederim. 

Gl. AŞİR ATLI (Gazianteb) — Aziz ar
kadaşlarım, yüksek huzurunuzda vâki olacak 
mâruzâtım iki bölümde toplanmıştır. 

Birincisi, kanun teklifine bağlı gerekçenin iza
hı hakkında olacak, ikinci bölüm ise, Millî Sa
vunma Komisyonunun mazbatası hakkındaki mü
talâalarımı aksettireeektir. 

1. — Ordu mekanizmasının hazar ve sefer
de en iyi bir surette işlemesi, ordu mensupları
nın mafevklerine kalbî bir inanışla pürüzsüz 
bir itaat göstermesine bağlıdır. Çünki ordunun 
bir çok vazifeleri hayat fedakârlığını göze al
makla ancak başarılabilir. Bundan ötürü orduda 
itaati kuvvetle birleştirmek ve kimin kime itaat et
mesi gerektiğini hiç şüphe bırakmıyacak bir ha
raretle belirtmek için (Erden mareşalliğe ka
dar) makam ve rütbe kademeleri kabul edil
miştir. Her makamı işgal eden zatın, o makama 
mütenazır rütbeyi taşımasına bilhassa itina olu
nur. Herhangi bir makamda o makamın müte
nazırı rütbeden daha küçük rütbeli bir zatın 
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bulunuşu o zatın ehliyetinin henüz tecrübe 
edildiğine delâlet eder, ve zaruri bazı hallerde 
muvakkat bir zaman için, yüksek makamlarda, 
inadım rütbeliler de bulunabilir. Meselâ bir âmi
rin şehit düşmesi veya ansızın kumanda edemiyc-
eck bir duruma gelmesi halinde; ondan sonraki 
en büyük rütbeli veya kidemli zat derhal emrü 
komutayı ele alır, ve ilk fırsatta bu makama, 
yine bu makamın mütenazırı rütbeyi taşıyan bir 
Komutan getirilir. Demekle aslolan her makam
da, onun mütenazırı rütbeyi taşıyanın bulunma
sıdır. 

Teşekküre şayandır ki, kolordu makamlarını 
ve ordu müfettişliklerine kadar olan makamla
ra o makamlara mütenazır rütbeleri taşıyan ko
mutanların getirilmesine taassupla itina göste
rilmektedir. Askerî terfi kanunlarına nazaran; 
kıdem, ehliyet ve münhal bulunma gibi üç un
surun içtimai, terfii müstelzem kılar. Bu terfi
leri sekteye uğrat mam ak ladır ki, âmirlerin otori
tesi tamam tutulmakta ve madunların pürüzsüz 
ve gölgesiz itaati temin olunmaktadır. 

Yalnız, ordunun en yüksek komuta makamı 
olan Genel Kurmay Başkanlığında, dört sene-
denberi istisnai muamele yapılmakta olduğunu 
görmekteyiz. Hem de her sene hazar kadrosuna 
bir Mareşallik rütbesi konulmakta olmasına rağ
men Genel Kurmay Başkanı Orgeneraldir ve 
maiyetinde çeşitli vazife sahibi 10 kadar orgene
ral vardır. Bu durumu tabiî görmeye imkân yok
tur. 

Zira bir amirin kendi rütbesinde bulunan ma
dunlara verdiği emrin kuvvetiyle daha küçük rüt
bede bulunan madunlarına verdiği emrin kuv
veti ve tesiri bir olmaz. Bu keyfiyeti takdir için 
subay olmaya da lüzum yoktur. 

Alay komutanı binbaşı vaziyetindeki tabur ko
mutanları da binbaşı olduğu vakit bunlar arasın
da vâki olacak emir verme ve emir almanın kuv
vet ve tesirini, ve keza bir vilâyete vekâlet eden 
sivil bir kaymakamla kaza kaymakamları ara
sında verilecek ve alınacak emirlerin kuvvet ve 
tesirini zihinlerimizde canlandırmak güç değil
dir. 

Bildiğimize göre askerî ehliyet ve liyakat, Ge
nel Kurmay başkanında en yüksek ifadesini bu
lur, acaba bir zatı Genel Kurmay Başkanlığına 
yükselten askerî ehliyet ve liyakat, mareşallik 
rütbesini kazanmaya kâfi görülmiyor mu? Buna 
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ihtimal verilemez. Çünkü muazzam bir ordu- I 
nun kaderi ve istikbali kendisine emanet edilen 
bir zata mareşallik rütbesini emanet edilmiye-
oeğini haklı gösterecek mâkul bir cihet yoktur. 
Barışta Mareşalliğe terfi edilmez diye de mev
zuatımızda hiç bir hüküm yoktur. Hattâ bunun 
aksine olarak 863 numaralı Askerî Terfi Kanu
nunda orgenerallerin terfii için asgari müd
detin üç sene olduğu gösterilmekte ve Büyük 
Millet Meclisine her seno arzedilmekte olan hazari 
kadrolarda bir mareşallik rütbesi mevcut bu
lunmaktadır. 

Bir de mareşallik rütbesi erişilmez, ulaşılmaz 
bir rütbe halinde tutulmasında acaba herhangi 
bir fayda var mıdır, diye düşündüm. Kanaa-
tımca hiçbir fayda yokur ve hattâ ordunun 
alyehinde bir fikrin hâsıl olmasına da sebep ola
bilir. Zira bir münhal olduğu halde mareşal rüt
besinde kimsenin bulunmaması; orduda mareşal
liğe lâyık yüksek kabiliyet ve ehliyete bir ko
mutanın henüz yetişmiş olmadığını itiraf etmek 
olur ki bu fikir ve kanaatin ordu prestiji için 
yapacağı tesiri Yüksek Meclisin takdirine arzede-
rim. 

Şunu da fahri gurur ile belirtmek yerinde 
olur ki; Türk Orduları bütün tarih boyunca yük
sek kıymetli komutanlardan hiç bir zaman mah-
i'im kalmamıştır. îşte bu düşünce ve mülâha
zaların neticesindedir ki : 

Orduda otoritenin kemalinde tutulması ve 
pürüzsüz bir itaati tesis ve muhafazası gibi 
ordunun yüksek menfaati gözönüne alınarak 
bu kanun teklifini sunmuş bulunuyorum. 

Millî Savunma Komisyonu mazbatası hak
kındaki mütalâalarıma gelince; bunları da beş 
noktada toplıyaeağım. 

1. — Mazbatada, Millî Savunma Bakanlığı 
mümessilinin, hazari fiilî kadroda mareşallik 
rütbesinin mevcut olduğunu ve mareşallik rüt
besinin yalnız harb meydanında kazanılabilece
ği hakkında mevzuatımızda hiçbir hükmün mev
cut bulunmadığını ifade eylediği yazılıdır. Ko
misyon bunun aksine bir fikir beyan etmediği
ne ve hattâ mazbatanın diğer bir cümlesinde 
hazarda, mareşalliğe terfie mâni kanuni bir 
hüküm olmamakla beraber dediğine nazaran; 
hazar kadrosunda münhal bulunan mareşallik 
rütbesine terfi şeraitini haiz zatın terfi edebi
leceği hükmüne varmış oluyor demektir. Bu 
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mazbatada komisyonla ayrılığımız yoktur. 

2. — Mazbatada Millî Mücadeledenberi bir 
teamül tatbikatı olarak mareşalliğe terfi yapıl
madığı kaydedilmektedir. Buna karşı denilebi* 
lir ki, dört sene evvelisine kadar kimsenin ma
reşalliğe terfi ettirilmemesi, Sayın Mareşal 
Çakmak'in 20 sene kadar Genel Kurmay Baş
kanlığını işgal buyurmasından ve hazari kad
roda ise başka mareşallik makamı bulunmama-
sındandır. Sayın Mareşal Çakmak'm ordu ba
şından ayrıldığı tarihten bugüne kadar geçmiş 
olan dört senelik kısa bir müddet ise, bir te
amül veya anane tesisine kâfi değildir. 

.'>. — Mazbatada, yabancı hükümetlerin de 
mareşalliğe terfii harb meydanlarına hasrettiği 
beyan olunmaktadır. Buna karşı derim ki, 
yabancı hükümetlere uymaya mecburiyetimiz 
yoktur. Bununla beraber, Cihan harblerindcn 
evvel Rusya, Almanya ve Avusturya, Macaris
tan imparatorluğu gibi Avrupa'nın askerî dev
letlerinde hazarda mareşallik rütbesine yük
seltme usulü vardı. (Ötedenberi Türk ordula
rında bu tevcihin bulunduğunu da ilâve etmeye 
bilmem hacet var mı?) Eğer yabancı hükü
metlerden kasıt İngiliz ve Amerikan Devletle
ri ise mareşallik rütbesinin yalnız harb mey
danlarında kazanılacağına dair bu devletlerin 
kanunlarında hükümler var mıdır, bilmiyo
rum. Bugün sulh devirlerinde de mareşalliğe 
yükseltme yapıp yapmıyacağı hakkında da bir 
tahmin yürüteni em. 

4. — Mareşalliğe terfiin harb meydanlarına 
hasrının uygun olacağı hakkında mazbatada 
bir cümle vardır. Bu nihayet bir arzu mahiye
tini geçemez, çünkü tatbik edilebilmesi için 
hukuki ve kanuni bir mesnedi yoktur. 

5. — Mazbatada, mareşalliğe terfiden 
tevellüt, edecek mahzurların kanun teklifi ge
rekçesinde beyan edilen mahzurlardan daha 
fazla olacağı yazılmaktadır. Fakat bu mah
zurların neler olduğu hattâ bir ikisi bile zikre
dilmemektedir. Bunların tadadı lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, mazbata hakkında 5 
noktada arzettiğim izahlara göre Millî Savun
ma Komisyonu mazbatasını tatminkâr bulma
dım ve bu sebeple kanun teklifini tekrar ince
lemek üzere Millî Savunma Komisyonuna gön
derilmesi hakkında bir takrir takdim ediyorum. 
En isabetli karar Yüksek Meclisindir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, Gazianteb Milletvekili Sayın 
General Aşir Atlı arkadaşımız teklif eyledikleri 
bir kanun tasarısı ile Genel Kurmay Başkanlığı
na getirilen örgene ı-allerin orgenerallikte geçen 
müddetlerine bakılmaksızın derhal mareşelliğe 
ter fi in i teklif etmişlerdir. Kendilerinin bu tek- ! 

life bağlı gerekçesinde ve Millî Savunma Komis
yonumuzda sözlü olarak verdikleri izahatta buna 
sebep olarak başlıca şunları söylemektedirler: Or
dunun kudreti kuvveti ve temel taşı itaattir. Her 
as üstüne itaat eder ve her üst astından itaat bek
ler ve bunu temin etmek sayesindedir ki, hayatı 
pahasına da olsa ast vazifesini görür. Buna Millî 
Savunma Komisyonundaki arkadaşlarımın hiçbi
rinin itiazları yoktur Ve bunda müttefiktir. Ha
kikaten Ordunun üssülesası aaptüraptır. Onu 
temin eden de itaattir. İtaat olmadıkça aaptürapt 
olamaz. Zapturapt olmıyan bir ordu da bir in
san sürüsünden başka birşey olamaz. Bunda 
Al ili î Savunma Komisyonundaki arkadaşlarımız 
müttefik olduğu gibi her asker hattâ sizlerin de 
bunda müttefik olduğunuza vicdanen kaani bulu
nuyorum. Yalnız kendileri gene esbabı mucibe 
olarak şunu zikretmektedir: Genel Kurmay Baş
kanlığında bulunan arkadaşımız Orgeneraldir. 
ve bunun maiyetinde de 10 kadar orgeneral var
dır, bunlara emrükumanda etmektedir. Gerçi 
Orduda her makamın mütenazır bir rütbesi var
dır, bunun mütenazır rütbesi de mareşelliktir. 
Bunu verirsek kendi maiyetindeki orgenerallerin 
kendisine itaat ve itimadını artırmış oluruz bu
yuruyorlar. İşte bu noktada Millî Savunma Ko
misyonunuz üyeleri, müttefikan kendisine işti
rak etmemektedirler. 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Anaya
samızın 40 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında der 
ki, harb kuvvetlerinin komutası barışta özel 
kanuna göre Genel Kurmay Başkanlığına verilir, 
bu özel kanunda Genel Kurmay Başkanlığının 
vazife ve salâhiyetlerini gösteren4580 sayılı Ka
nundur. Bu kanunun birinci maddesinde «Harb 
kuvvetlerinin hazarda emir ve komutasına me
mur en büyük askerî makam Genel Kurmay Baş
kanlığıdır» denilmektedir. Binaenaleyh bu ma
kam Orduda en yüksek bir makamdır. Buraya 
getirilen herhangi bir orgeneralin verdiği emre 
Orduda bulunan diğer orgenerallerimiz hiç ir

kilmeden ve tereddüt etmeden itaat edeceklerin
de şüpheye sebep yoktur. 

REFİK AHMET SEVENGÎL (Tokad) — 
İtaat makamadır, şahsa değil. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — İtaat 
makamadır, müsaade buyurun, bunu izah ede
ceğim. 

O makama gelmek demek aynı zamanda bir 
terfi demektir ve bütün salâhiyeti haizdir, mai
yetinde bulunan orgeneraller otuz, kırk senedeıı-
beri Ordunun içinde askerlik ruhu ile pişmiş 
şahsi ve askerî meziyetleri yüksek arkadaşları
mızdır. Bunların kendilerinden yüksek bir ma
kama getirilmiş bir orgeneralin emri karşısında 
tereddüt edeceklerini düşünmek en basit ifade
siyle kendileri hakkında bir haksızlık etmek 
demektir. Buna ne hakkımız ve ne de sebep var
dır. (Bravo sesleri). Binaenaleyh bu nokta ta
mam iyle zayıftır. Sonra arkadaşlar; Ordu za
bit an heyetinin terfiine mahsus 863 sayılı Terfi 
Kanununda hulasaten şu hükümler vardır. «Or
duda; terfi için aslolan kuleni ve ehliyettir. Ma
fevk makam için müsait sicil almış olanlar hem-
rütbelerinin kıdemlisi sayılır.» 

Binaenaleyh Genel Kurmay Başkanlığına ge
tirilen l)iı arkadaş demek ki, emsali arasında 
müsait sicil almıştır ki, bu makama gelmiştir. 
Bu makama geldikten sonra hemrütbelerinm 
en kıdemlisidir. Orduda rütbe kadar kıdemin 
de kıymeti vardır. Terfide esas olan ehliyet, 
sicille taayyün eder. Evet, Genel Kurmay 
Başkanlığına getirilmiş ve getirilen arkadaş
lar Hükümetçe seçilmiş olmaları kendilerinin 
sicillen ehliyetlerini tasdik etmiş demektir. 

Yine 86o sayılı Kanunumuzun müddeti asga
rileri hakkında koyduğu cetvelde, Orgeneraller 
için asgari müddeti 3 sene olarak kabul etmiş
tir. o sene asgari müddeti bitirmiş bir Orgene
ral sicili de sicil talimatnamesi ile taayyün 
etmişse ve münhal de varsa oraya, terfi etme
ye hak kazanır. Bunun aksine kanunlarımızda 
bir hüküm yoktur. Fakat bugüne kadar bura
ya tâyin edilen arkadaşlarımıza mareşalliğe 
terfi için Hükümetçe hiçbir teşebbüs ve işlem 
yapılmamıştır. İşte Millî Savunma Komisyo
nu bunun üzerinde ehemmiyetle durmuş ve 
ve bunun üzerinde uzun uzadıya tartışmalar 
nihayetinde şu hakikatlerin tebarüz ettiği gö
rülmüştür. 

266 — 
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Arkadaşlar; Sayın Aşir Atlı arkadaşını, ev

velce Almanya'da, Rusya'da ve bazı ordularda 
mütaaddit mareşallerin bulunduğundan bahset
tiler. 

Arkadaşlar, saltanat devrinde ve unu ta-
kibeden Meşrutiyet Devrinde bizim ordumuzda 
da birçok müşirler vardı ve bu müşirlerin ba
zıları hakikaten orduda büyük hizmetler ve 
kahramanlıklar göstermişler, memlekete bü
yük hizmetler ifa etmişlerdir. Kendilerini huzu
runuzda hürmetle yadederim. Fakat yine bi
lirsiniz ki, Bu müşirlerin içinde rütbesinin mu
kabili olınıyan hizmetlerde istihdam edilenler 
de olmuştur. Binaenaleyh bu bir misal teşkil 
edemez. Cumhuriyet Hükümetinin teessüsün
den sonra bunlar tarihe karışmış birer hâdise
dir. Millî Mücadelemiz zaferle sona erdikten 
sonra ozaman Millî Türk Ordusunun Başku
mandanı olan ve bugün Ulu Tanrının rahmetim; 
kavuşmuş bulunan Müşir Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Millî Mücadelede yoksuzluklar ilerisinde 
varlıklar ve fedakârlıklar gösteren kahraman 
kumandan arkadaşlarımızın terfilerini teklif 
etmişlerdir Ozaman Erkânı Harbiyei Umumiye; 
Vekili olan ve aynı zamanda ordunun Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisliğini ifa eden Birinci 
Ferik Fevzi Paşanın müşirliğe ve Garp Cep
hesi Komutanı olan mirliva Sayın İsmet İnö-
nün de ferikliğe terfilerini inha buyurmuşlar
dır. Bu inha üzerine ovakit Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin kabul ettiği bir ka
rarnamede şöyle denilmektedir: Aynen oku
yorum : 

«Büyük zaferin ihrazında ve muharebe mey
danlarında Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
olarak ifa eylediği hizmet cidden fevkalâde ve 
milletin en büyük takdiratma müstahak dere
cede olan Birinci Ferik Fevzi Paşa Hazretleri
nin meydan muharebesinin ueticei katiye gü
nü olan 31 Ağustos 1338 tarihinden itibaren 
Müşirliğe ve büyük zaferi istihsale muktedir 
büyük ordumuzu teşkil ve ihzarda ve bu ordu
yu ne isabetli bir surette sevk ve idare ve tını-
zafferiyetin temin ve istihsalinde bilfiil delâ
lette ifa eylediği hidenıatı cidden milletin tak
diratma lâyık derecede fevkalâde olan gaip 
cephesi kumandanı mirliva tsmet Paşa hazret
lerinin rütbesini keza 31 Ağustos 1338 tarihin
den muteberen ferikliğe terfii tensip edilmiştir. 

Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
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zamnıhdaki kararname budur. Yaıd Erkânı 
Harbiyei Umumiye vekili olan Fevzi Paşa ile 
Garp Cephesi Kumandanı olan Sayın Cumhur
başkanı İsmet İnönü bu kararname ile terfi et
mişlerdir. İşte bu kararnameden itibaren artık 
ordumuzda bir müşir olmamıştır ve son zama
na kadar arkadaşlarımın da belirttikleri gibi 
ve dört sene evvelisine kadar Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliğini Mareşal Fevzi Çakmak 
yapmıştır. Fakat başkasının mareşal olmasına 
mâni olan bu değildir. Bu, doğrudan doğruya 
bugün ordumuzda ve vatanda hâtırası hürmet
le anılan ve hürmet kaynağı olan. Millî Müca
dele Ordusu Başkumandanı merhum Müşir (bi
zi Mustafa Kemal Paşanın inhaları ve bunun 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin aldıkları karar artık Mareşallik için 
değişmez bir düstur ve bozulmaz br prensip 
haline gelmiştir. 

Bunları tetkik eden Millî Savunma Komis
yonunuz. Mareşallik seferde kazanılır, ordu ve
ya orduları zafere ve memleketi selâmete isal 
eden büyük kumandanlara bir zafer rütbesi, ve 
bir zafer armağanı olarak verilir, kanaatinde 
ve bunun üzerinde musirdir. Bugün Genel 
Kurmay Başkanlığı yapan veyahut yapmış 
olan orgeneral arkadaşlarımız hakikaten or
duda şahsi ve askerî meziyetleriyle temayüz 
etmiş ve ordunun gözbebeğidirler. Onlardan 

. bir şey esirgemek katiyen aklımıza gelmez. Fa
kat Millî Mücadeledenberi kökleşmiş ve bir 
prensip haline gelmiş bir düsturu da herhangi-
bir mülâhaza ile bozmağa da Millî Savunma 

. Komisyonunuz razı değildir ve bu prensipi her
hangi bir mülâhaza ile feda etmek doğru olma
dığı kanaatindedir Biran için Sayın General 
Aşir Atlı arkadaşımızın buyurdukları gibi Oe
nel Kurmay Başkanlığına getirilecek Orgene-
rallarin bu rütbede geçen müddetleri nazarı 
dikkate alınnııyarak hemen mareşalliğe terfi 
ettiklerini farz edelim. Sayın arkadaşlar 4580 
sayılı Kanunumuzun ikinci maddesinde «Oenel 
Kurmay Başkanı Başvekilin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin olunur,» 
denilmektedir. Muhtelif sebeplerle muhtelif Hü
kümet tebeddülleri olduğunu farzedersek. \\i'v 
gelen Hükümet yeni bir Genel Kurmay Baş
kanı getirip onu mareşal yaparsa orduda ma
reşallerin adedi ne olur! Bunları şüphesiz or-

, dulara ve Askerî Âli Şûraya vereceğiz. Ordu-
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muzun vaziyeti mareşallik bakımından salta* 
nat ve meşrutiyet ordusundaki müşirler ordu
su şekline girecektir. 

Bundan başka arkadaşımız bugün Genel 
Kurmay Başkanı olan Orgeneralin maiyetinde 
30 kadar Orgeneral var, onlara kumanda edi
yor, onların emniyet ve itimadım kazanmak 
için mareşal olsun diyor. Peki bu mareşaller 
taaddüt ettikten sonra, Genel Kurmay Başka
nı olan, mareşalin maiyetininde de birçok mare
şaller olacaktır. (Gülüşmeler.) 

O halde bugün mevcut olan mahzur devam 
edecek; hattâ daha da mahzurlu bir şekil ala
caktır. 

Arkadaşlar Anayasamızın 40 ncı maddesi
nin son fıkrası der ki, «seferde harb kuvvetle
rinin komutası, Bakanlar Kurulunun teklifi üze
rine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek 
kimseye verilir.» Kanunda bu kimsenin rütbesi 
ve kim olacağı mukayyet değildir. Herhangi 
bir sefer halinde bugün Genel Kurmay Baş
kanlığını yapan ve mareşallik rütbesine yük
seltildiğini farzettiğiııiz zatın, mutlaka seferde 
bu harb kuvvetlerine kumanda edeceğini tah
min etmeye imkân yoktur. Onun yerine başka
sı ve hattâ orgeneral rütbesinde birisi gelebilir. 
Çünkü kanunda buna ait bir hüküm yoktur. 
Son terakkiyatı tamamiyle kavramış genç bir or
generalin seferde harb kuvvetlerinin başına ge
tirilmesi halinde maiyetindeki bu mareşaller ne 
olacaktır. Binaenaleyh, Millî Savunma Komis
yonumuzun raporunda daha büyük olacağı zik
redilen mahzurlar işte bunlardır. Bu sebeplerle 
Millî Savunma Komisyonumuz böyle bir kanu
nun tedvinine, tesisine katiyen taraftar değil
dir. 

Arkadaşlar, muasır ve mütekâmil yabancı 
ordularda da nıaraşallık rütbesi en son bir rüt
bedir. Bunun üzerinde kıskançlıkla, titizlikle ve 
hassasiyetle durulmaktadır. Seferde ordu veya 
ordulara kumanda edip onlara zaferi sağlıyan ve 
memleketi selâmete götüren kumandanlar içeri
sinden en lâyık olanına verilir ve bu böyle du
rup dururken, ve hiç bir sebep yokken Genel Kur
may Başkanlığına getireceğimiz arkadaşların 
müddeti hizmetlerine bakılmaksızın mareşalliğe 
terfi ettirmemiz hak ve hakikatle katiyen ka
bili telif olmaz. Bu kanaatte, Millî Savunma 
Komisyonumuz yalnız takrir sahibi arkadaşı
mız müstesna, müttefiktir, 
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Muasır orduların vaziyetlerini de nazarı dik

kate alarak yaptığımız incelemeler ve tartışma
lar sonunda vardığımız kanaat budur. Millî 
Savunma Komisyonumuz oy birliğiyle Sayın 
Aşir Atlı'nm bu kanun teklifinin işleme konul
maması ve reddedilmesi kanaatındadır. Ben de 
bu kanaati arzettim. Raporumuzun kabulünü 
yüksek takdir ve tasviplerinize arzediyorum. 
(Alkışlar). 

öl. AŞİR ATLI (Gazianteb) — Efendim, 
Millî Savunma Komisyonunun sayın sözcüsü
nün söylediklerinin ekserisiyle zaten beraberim. 
Aynı tezdeyiz. Fakat ayrıldığımız bir nokta 
var, diyorlar ki, Genel Kurmay Başkanının ma
kamı en büyük makamdır. Ben de öyle söyle
dim. Onun maiyetinde on tane Orgeneral var, 
ona hakkiyle itaat ederler diyorlar. Ben de baş
ka bir şey söylemedim. Gerekçemde bunlar ya
zılıdır. Gerekçemde dedim ki ; kolordulara ka
dar bu rütbeye çok itina ediliyor. Fakat bizim 
komutanlarımız o kadar olgundur ki aynı rüt
bede de olsalar hattâ daha küçük de olsalar 
makam itibariyle birbirlerine itaat ederler. Bu
nu gerekçede ifade ettim. Burasını tasrih etmek 
lâzımdır. Sonra şimdiye kadar Hükümetçe bîr 
işlem yapılmamıştır diyorlar. Terfio mâni bir 
hüküm olmamasına rağmen şimdiye kadar böyle 
bir işlem yapılmamıştır, diyorlar. Hükümetçe 
bir işlem yapılmadı diye bir kanun teklifinde 
bulunmak kabil değil midir? Buna mâni var 
mıdır? yoktur. Sonra eski zamanların müşirle
rinden bahsettiler, şimdi de taaddüt eder, eski 
zamanda olduğu gibi müşirler çoğalır dediler. 

Yalnız şuna işaret etmek isterim ki, şimdi 
bir tane mareşallik münhalimiz vardır. Yalnız 
Genel Kurmay Başkanı makamı mareşalliktir, 
iki tane mareşal olamaz. îkinci bir mareşallik 
yoktur, (o makaradan ayrılırsa sesleri) Ancak 
vazifesinden ayrılırsa; bu da iki sebeple olabilir, 
ya ahvali sıhhiyesinden dolayı olur veyahut ta 
ehliyetsizlikten dolayı olur. Aksi takdirde bir 
tek mareşallik vardır. Çünkü hazarda bir tek 
nıaraşallık vardır, seferde bir kaç tane vardır. 
Onun için mevcut olan mareşal, arzettiğim gibi 
ya sihhi sebeplerden dolayı ayrılırsa, yahut eh
liyetsizlikten dolayı tekaüt edilirse yerine 
başkası geçebilir, onun için iki tane olamaz. Ya
ni bu, eski zaman müşirleri gibi çagalır değil. 
iki tane bile olamaz. 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ka

nun teklifinin, tekrar incelenmek üzere, Millî 

.1947 0 : 1 
Savunma Komisyonuna gönderilmesini arz ve 
leklif ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
01. Aşir Atlı 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... önerge reddolunmuştur. 

Komisyonun raporu okundu. Raporu yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Rapor kabul olunmuştur. 

Arkadaşlar; gündemimiz tamamlanmıştır, 
yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı Komisyona iade edilmiştir. 

Gündemimizde başka birşey yoktur. Önü
müzdeki Cuma gününe kadar bütçe çalışmaları
nı hızlandırmak maksadiyle Meclis Birleşiminin 
talikini uygun görüyorum. Bunu tensip buyurur
sanız; Heyeti nnıhteremenizden bu hususta karar 
alacağım. (Muvafık sesleri). Şu halde 5 Ara
lık ('uma günü toplanmayı tensip edenler... Et-
miyenler... Tensip edilmiştir. 

önümüzdeki Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,25 

B : 12 28.1 
Sonra yine dediler ki, Mareşal Çakmak "in 

bulunmasından dolayı değil, yirmi küsur sene-
denberi, Cümhuriyettenberi burada zaten bir 
Genel Kurmay Başkanlığı vardı, onu da sayın 
Mareşal Çakmak işgal ediyordu. O halde ondan 
dolayı yapmadık, yoksa Cumhuriyetin ananesi 
değildir. Halbuki mareşallik makamı bir tane
dir, iki tane değildir. Hazarda orduda birdir, 
iki değildir. 

Sonra Millî Mücadeleyi mütaakıp kökleş
miş bir anane dediler. Dört senedenberi olmayı
şını bir anane sayarsanız, diyeceğim yoktur. 
Anayasa, Harb Kuvvetleri Komutanlığının ne su
retle inha edileceğini söylüyor. Onun maiyetin
de bir kaç tane mareşal olacağım söylüyorlar. 

Birkaç tane mareşal bulunamıyacağmı an
lattım. Bununla beraber seferber ordularda 
mareşal vardır, bir değildir. Maruzatım bu 
kadardır. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okuyacağım. 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 2 
Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mayıs ve haziran ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Komis

yonu raporu (5/64) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis H. t. Komisyonu 

Esas No. 5/64 
Karar No. 3 

14 . XI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

769 550 
1 550 577 

22 
19 

2 
1 

< 

320 127 
505 338 

41 
35 

1947 Mayıs ayı başında Ziraat Bankasında kalan para 
1947 Mayıs, Haziran aylarında Ziraat Bankasınca alman para 

1947 Mayıs, Haziran aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para 

814 789 06 1947 Temmuz ayında Ziraat Bankasında kalan para 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1947 Mayıs, Haziran ayları gider kâğıtları incelendi: 
Mayıs, Haziran aylarında Ziraat Bankasınca alman para 1947 Mayıs ayı başında Bankada kalan 

paraya eklenerek toplamından iki ayda Bankaca harcanan para çıkarıldıktan sonra Bankada 1947 
Temmuz ayı başında 814 789 lira 6 kuruş kaldığı ve Ziraat Bankasının gönderdiği günlük hesap pus-
lası toplamı da buna uygun olduğu görülmüştür. 

Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Meclis H. î . Komisyonu 
Başkanı 

Bize 
A. Zırh 

Balıkesir 
/ . H. TJzunçarşıh 

Sözcü 
Ordu 

H. Yalman 

Erzurum 
M. Çankaya 

imzada bulunamadı 

Denetçi 
Çorum 

E. Alpsar 

Giresun 
A. Ulus 

Kayseri 
R. Turgut 

Kâtip 
Trabzon 

A. Sarmlioğlu 

Konya 
F. Gökmen 





S. Sayısı: 3 

1948 Yılı 

Vakıflar G. M. Bütçesi 



Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu ta-
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/259) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . IX . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 927, 6 - 2697 \ 
Büyük Millet, Meclisi. Yüksek Başkanlığına 

Katına bütçe ile idare edilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunca 30.IX.1947 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan, 1948 ydı Bütçe Kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
/ / . Saka 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

Genel, açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 Akçalı yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriy
le birlikte sunuldu. 

1943 - 1946 akçalı yılları kesiııhesaplariyle tesbit edilmiş olan beş yıllık tahsilatın seyri ve 
saymanlıklardan alınmış olan 1947 yılı 6 aylık tahsilatı gözönünde bulundurulmak suretiyle dü
zenlenmiş olan bu bütçenin gelir ve gider toplamı (7 140 300) liradır. 1947 bütçesinin gelir 
tahmini toplamı (6 710 500) lira olup bunun (2 400 000) lirası genel muvazeneden yapılan yardı
ma ve geri kalan (4 316 500) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilecek 
gelire ait bulunmakta idi. 1948 gelir bütçesi (7 140 300) lira olarak teklif edilmiş bulunduğuna 
göre (423 800) lira bir fazlalık arzetmektedir. Gerçi 5020 sayılı Kanunla akaar kiralarına yapı
lan zam miktarı (575 000) liraya baliğ olduğundan bu kadar bir fazlalık arzetmesi lâzım gelir
se de aşağıda gelir bütçesi gerekçesinde açıklandığı üzere kesinhesaplarla tesbit edilmiş olan tah
silat seyirlerine nazaran tahmin edilen miktarı tutmıyan bazı maddelerden indirmeler yapılmak 
ve müsait görülen bazı maddelere de birer miktar zam edilmek suretiyle bu kadar bir fazlalık 
husule gelmiştir. 

1947 yılında Hazineden yardım olarak verilen (2 400 000) lira âbidelerle hayratın onarımına, 
Vakıflar Bütçesinin mahdut geliri ile karşılanması mümkün olmıyan, cami hademeleri ile me
mur ve müstahdemlerin 1947 yılından itibren maaş ve ücretlerinin asıllarına eklenen aynî yardım 
istihkaklarına ve 4785 sayılı Kanun uyarınca Devlete geçen Vakıf Ormanlarının geliri ile 1947 
yılından itibaren maaş emsallerinin ve ücret tutarlarının artırılması dolayısiyle husule gelen 
bütçe açığının kapatılmasına karşılıktı. 1947 yılı bütçeleri çıktıktan iki ay sonra yürürlüğe giren 
5020 sayılı Kanunla akaar kiralarına birer miktar zam yapılmış olması dolayısiyle genel muvaze
neden verilen (2 400 000) liranın (200 000) lirası alınarak 5090 sayılı Kanunla başka tertiplere 
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aktarıldığı cihetle miktarı (2 200 000) liraya inmiş olduğundan 1948 yılı Bütçesine bu miktar 
üzerinden konmuş ve geçen seneden müdevver nakdi mevcut miktarı da geçen sene olduğu gibi 
(200 000) lira tahmin edilerek bütçenin muvazenesi temin olunmuştur. 

(lider bütçesinin 1 nci bölümüne konulan ödeneklerin maaş ve ücretlere ait kısmı kadrola
rına ve zat maaşları ile diğer giderlere ait kısmı hakiki ihtiyaca göre tesbit ve teklif edilmiş 
yukarda sözü geçen açığın bu bütçe dâhilinde kapatılmasına imkân olmadığı neticesine varılmıştır. 

Gelir bütçesi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 1 Icarei vahide 1 500 000 2 100 000 

5020 sayılı Kanunla, konut olarak kullanılan binaların kiralarına % 20 ve konuttan gayri iş
lerde kullanılan binaların kiralarına % 50. nispetinde zam yapıldığı malûmdur. Bu zamların bir 
aylık tutarının 47 645 liraya baliğ olacağı Vakıflar idarelerinden alınan bilgiden anlaşılmıştır. 

1946 yılı bütçesinin 1 460 000 lira muhammenatma karşı 13 690 lira fazlasiyle 1 473 690 lira 
tahsil edildiği düzenlenen kesinhesaptan anlaşıldığı cihetle 1947 bütçesine konulan -5020 sayılı Ka
nunla yapılan zamlar hariç - 1 500 000 liranın da karşılanacağı umulduğundan buna 5020 sayılı 
Kanunla yapılan zamlardan ve yeni zaptedilen vakıfların gelirinden dolayı da 600 000 lira ilâve 
edilmek suretiyle 1948 yılı muhammenatı 2 100 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Aşağıda gösterilen 
beş yıllık tahsilat seyrine nazaran bu gelir yıldan yıla artmakta bulunduğu cihetle yapılan tah
min yerinde görülmektedir. 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

Bütçe tahminleri tahsilat Yılı 

1 235 000 1 320 828 1942 
1 300 000 1 411 469 1943 
1 356 000 1 428 845 1944 

835 000 841 472 1945 (7 aylık) 
1 460 000 1 473 690 1946 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 2 İcarei müeccele 428 500 320 000 

îcareteynli yerlerin, 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleri uyarınca bir yıllık icareleri-
nin yirmi misli bir taviz alınmak suretiyle mülkiyete çevrilmeleri dolayısiyle bu gelir yıl geç
tikçe düşmekte ve aşağıda gösterilen beş yıllık tahsilat seyri de bunu teyit etmektedir. Gerçi 
1945 yılı muhammenatma nazaran tahsilatta bir fazlalık görülmekte ise de bu fazlalık İstanbul 
Belediyesinde olan alacaklarımızla borçlarımı mahsup edilmiş olmasından ileri gelmiştir. Tahsilat 
seyrindeki düşmelere nazaran 1948 yılı tahsilatının en çok 320 000 lirayı geçmiyeceği neticesine 
varıldığından" muhammenat miktarı bu sureti o tesbit edilmiştir. 
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Bütçe tahminleri 

500 000 
480 000 
480 000 
253 000 
428 500 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

437 130 
427 079 
389 736 
333 901 
367 499 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

(Yedi aylık) 

B. M, Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

3 Mukataa 60 000 60 000 

Mukataalı topraklarda tâviz mukabilinde mülkiyete çevrilmekte olduklarından yukarda icare 
maddesinde arzedilen durum aynen mukataa hakkında da caridir. Yalnız, tüzel kişiler uhdesinde 
olup vergiden müstesna bulunmaları dolayısiyle mukataa tahakkukuna matrah ittihaz edilecek 
kıymetleri bulunmadığından mukataaları almmıyan bazı gayrimenkullere 3950 sayılı Kanun uya
rınca kıymet takdir ettirilecek mukataalarmın tahsiline çalışılmakta olduğundan 1948 yılı muhammenatı 
1947 yılında olduğu gibi yine 60 000 lira olarak aynen ipka edilmiştir. Bu gelirin 1945 yılı tah
silatı dahi iearede olduğu gibi bir fazlalık arzetmekte ise de bu da yukarıda açıklandığı üzere 
İstanbul Belediyesindeki alacak ve borçlarımızın mahsup eidlmiş olmasından mütevellittir. Esasen 
aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri de daha fazlaya mütahammil olmadığını göstermektedir. 

B. M. 

Bütçe tahminleri 

50 000 
40 000 
60 000 
35 000 

116 500 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

45 654 
51 188 
65 791 
52 963 
57 488 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

(7 aylık) 

1947 yılı bütçe 
tahminleri 

Lira 

1948 yılı için 
tahmin edilen 

Lira 

1 Mülhak vakıflar gelirinden alınacak kontrol hakkı 40 000 40 000 

Mülhak vakıfların hesabı görüldükçe gelirlerinin % 5 i nispetinde alınmakta olan kontrol hak
kından toplanan bu gelirin aşağıda gösterilen beş yıllık tahsilat seyri bütçe tahminlerine nazaran 
fazla görülmekte ise de bu hal bakaya tahsilatından ileri gelmiş olup artık tahsil edilecek bakaya 
kalmadığı cihetle yine eskisi gibi 40 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Bütçe tahminleri 

40 000 
35 000 
35 000 
23 000 
40 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

36 191 
44 501 
41 963 
25 580 
44 808 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

B. M. Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminatı tahmin edilen 

Lira Lira 

2 2 Mahlûl muaccelâtı 140 000 188 000 

Aşağıda gösterilen beş yıllık tahsilat seyri, bütçe tahminlerini aştığı görülmekte ve bu inkişaf 
emlâk kıymetlerinin yükselmiş olmasından ileri gelmektedir. Ancak sabit bir gelir olmayıp mahlûl 
diye ihbar edilen veya Vakıflar İdarelerinin kendi vasıtalariyle haber aldıkları yerlerin hakikaten 
mahlûl olup olmadıklarının tesbitine ve çeşitli işlemleri tamamlanarak satışa arzedilmelerine bağlı 
bulunduğu cihetle 1948 yılı muhammenatı 48 000 lira fazlasiyle 188 000 liraya çıkarılmıştır. Daha 
fazlaya tahammülü yoktur. 

Bütçe tahminleri 

90 000 
100 000 
140 000 
100 000 
140 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

120 177 
169 047 
192 154 
112 480 
204 300 

Yüı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 yılı bütçe 
tahminleri 

Lira 

1948 yılı için 
tahmin edilen 

Lira B. M. 

2 3 Zeytinlikler hasılatı 80 000 85 000 

Bu hasılat; miktarları işletme kurulmasına müsait olmadığından doğrudan doğruya Vakıf
lar idarelerinde idare olunan İzmir, Hatay, Muğla ve Antalya bölgelerinde bulunan vakıf zeytin
liklere aittir. 

Zeytin ağaçları bir yıl az ve bir yıl çok mahsul verdikleri gibi var senesinde umulan mahsu
lün alınması da hadisatı tabiiye ve cevviye ile hastalık ve haşere tahribatı olmamasına bağlıdır. Son 
yıllarda temin edilen gelir miktarına ve bu hususta ilgili Vakıflar idarelerinden alman bilgiye 
nazaran bu tertibin 5 000 lira kadar bir fazlaya mütehammil olduğu görüldüğünden 1948 yılı mu
hammenatı bu miktar fazlsiyle (85 000) lira olarak teklif edilmiştir. Gerçi bu gelirin 1942 yılı 
muhammenatı (100 000) ve tahsilatı (176 876) liraya baliğ olmuş isede bu fazlalık 1942 yılında 
henüz işletme kurulmamış olmasından dolayı Aydın bölgesindeki zeytinliklerin hasılatının da bu 
bölüme irat kaydedilmiş olmasından ileri gelmiştir. 
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Bütçe tahminleri 

100 000 
50 000 
80 000 
G0 000 
80 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 
tahsilat 

176 876 
56 532 
51 676 
85 945 
112 104 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

B. M. Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

4 Arazi ve incirlikler hasılatı 120 000 150 000 

Tarla, bostan ve bahçe gibi yerlerin Millî Korunma Kanunu ile konulan tahditlerden istisna 
edilmiş olmaları dolayısiyle bunlar, bu günün rayiçlerine göre kiraya verilmekte bulundukla
rından sözü geçen hasılat son yıllarda inkişaf etmiştir. 

Aşağıda yazılı beş yıllık seyri de bunu teyit ettiği cihetle 30 000 lira kadar bir fazlaya müte
hammil olduğu görüldüğünden 1948 yılı muhammenatı 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bütçe tahminleri 

15 000 
30 000 
70 000 
60 000 
100 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

32 299 
48 726 
126 300 
78 622 
149 107 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

B. M. Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

2 5 Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli 599 000 600 000 

1947 - 1948 yılı zirai mevsimi tahminlerine göre Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Zeytinlikler 
İşletmelerinden 600 000 lira kadar bir gelir sağlanacağı umulduğundan 1948 yılı muhammenatı 
1 000 lira fazlasiyle bu miktara iblâğ edilmiştir. 

B. M. Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

6 Vakıf memba suları hasılatı ve kira bedeli 15 000 15 000 

Bu gelir 1943 ve 1945 yıllarında bir fazlalık arzetmokte isede bunun hesap yanlışlığından ileri 
geldiği sonradan anlaşılarak düzeltilmiştir. Son duruma göre ancak 15 000 lira kadar bir gelir elde 
edilebileceği anlaşılmakta bulunduğundan 1948 yılı mulıammonatı da 1947 yılı gibi 15 000 lirada bıra
kılmıştır. 
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Bütçe tahminleri 

10 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 

İL. Gelirin çeşidi 

7 Mütenevvi varidat 
Çeşitli gelir 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

11 531 
20 171 
12 5)12 
21 052 
13 103 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

140 000 J 320 000 
180 000 S 

320 000 

Bu iki gelirin mütenevvi varidat kısmı, bütün mülhak vakıfların icare ve mukataa tahsilâtiyle 
niyabeten veya emaneten idare edilmekte olan mülhak vakıfların idarelerince tahsil edilen di
ğer gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masrafı karşılığından, mülhak vakiflarm 
yapılmasına imkân kalmamış olan hayır şartlarından şart tebdili suretiyle mazbut vakıflar hayra
tına tahsis edilen paralarla sönmüş veya hayır işlerinin yerine getirilmesi imkânsız kalmış mülhak 
vakıflar gelirinden, yaşatılmalarma karar verilen mazbut vakıflara tahsis edilen paralardan terek
küp etmektedir. Diğer çeşitli gelir kısmı da memurlarla cami hademelerinin maaş ve vazifelerin
den kesilen cezalarla taksitle satılan gayrimenkul!erin taksit bedellerinden alman faizlerden, Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesi uyarınca zamanaşımına uğriyan paralardan, Vakıf Pa
ralar Müdürlüğü memurlarına vakıflar bütçesinden verilerek yıl sonunda tesbit edilen miktarı 
üzerinden geri alman maaş ve ücretlerinden ve köhne eşya ve enkaz bedellerinden, idare lehine 
hükmedilen alacak faizleri, münhal tevliyet ücretleri; zaptedilen vakıfların sarf mahalli kalmıyan 
birikmiş paralariyle mahkeme masrafı için harcanarak idare lehine hükme alındıkta davacıdan 
istirdat edilen paralardan mürekkeptir. Bu gelir evvelki, yıllar bütçelerinde, (mütenevvi varidat) 
ve (müteferrik hasılat) adlariyle ayrı ayrı gösterilmiş ise de mürekkebat itibariyle birbirinden 
pek de farklı olmadıklarından ayrı ayrı maddelerde gösterilmesinden ise (çeşitli varidat ve hasılat) 
adiyle bir maddede birleştirilmeleri uygun görülerek bu suretle gereği yapılmış ve beş yıllık tah
silat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Gerçi bu iki kısım gelirin 194(5 yılı kesin hesabı ile tesbit edilmiş olan tahsilat miktarları 
368 720 liraya çıkmış ise de bu meyanda mahsuUat da bulunduğu cihetle daha fazlaya tahammülü 
görülemediğinden eskisi gibi 320 000 lirada ipka edilmiştir. 

( S. »ayısı : 3 ) 
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Mütenevvi varidat 

Bütçe tahminleri 

70 000 
100 000 
150 000 
87 500 

160 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

210 015 
144 913 
173 077 
95 431 
153 341 

Çeşitli gelir 

Yılı Bütçe tahminleri 

1942 100 000 
1943 100 000 
1944 150 000 
1945 87 500 
1946 160 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat Yılı 

267 128 1942 
223 169 1943 
227 702 1944 

82 229 1945 
215 379 1946 

B. M. Gelirin çeşidi 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira Lira 

2 8 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 234 000 312 300 

Temin ettikleri gelire ve bulundukları mevkilere nazaran elde tutulmalarında bir fayda görül-
miyen vakıf akaar ve topraklar, vakıflar kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak satış 
bedelleri, yerlerine yeni akaarlar yaptırılmcıya kadar tenmiye edilmek üzere Vakıf Paralar Mü
dürlüğüne tevdi edilmektedir. Bu paralar yukarıda işaret edildiği üzere yeni bir akaar yaptırd
ın asına sarf edilinciye kadar tenmiye edilmekte olduklarından miktarları sabit değilse de bu gün
kü mevcuduna nazaran 78 300 lira kadar bir fazlaya mütehammil olduğundan ve aşağıda yazılı 
beş yıllık tahsilat seyri de miktarının her yıl biraz daha attığını göstermekte bulunduğu cihet
le 1948 yılı muhammenatı bu miktar fazlasiyle 312 300 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçe tahminleri 

200 000 
150 000 
170 000 
100 000 
234 000 

~ — = = — = =3 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

194 722 
159 748 
200 925 
137 001 
238 943 

l _ 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 yılı bütçe 
tahminleri 

Lira 

1948 yılı için 
tahmin edilen 

Lira B. M. 

2 9 Taviz bedeli faizi 520 000 490 000 

Icareteyinli ve mukataalı gayrimenkullerin; Vakıflar K anununun 27 ve 28 nci maddeleri uva-
rınea bir yıllık icare ve mukataalarınm yirmi misli bir taviz mukabilinde mülkiyete çevrilme
leri dolayısiyle elde edilen taviz bedellerinin temin ettiği faizden terekküp eden bu gelirin aşa
ğıda göterilen beş yıllık seyrine nazaran son yulardaki tahminlerin tutmadığı anlaşılmıştır. Ger
çi 1945 yılı tahsilatı bütçe tahmininden fazla isede bu fazlalık İstanbul Belediyesi ile Vakıflar 
İdaresinin yekdiğerinin alacak ve verecekleri meyamnda bulunan taviz bedellerinin mahsup 
edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 1948 yılı butça tahminlerine esas tutulmak üzere Vakıf Para-

( S. Sayısı : 3 ) 
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lar Müdürlüğünden alınan hesap da bunu teyit ettiği cihetle 1948 yılı muhammenatının 30 000 
lira noksaniyle 490 000 lira olarak teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 yılı bütçe 1948 yılı için 
tahminleri tahmin edilen 

Lira .Lira 

2 10 Vakıf paralar faizi 60 000 60 000 

Bu gelir, faizi bazı hayır işlerine tahsis edilerek (nukudu mevkuf e) adiyle vakf olunan pa
raların nemasından toplanmaktadır: Bu paralar İstanbul'da bulunan vakıf paralar müdürlü
ğünce tenmiye edilmekte ve 32 150 lirası da vaktiyle sermaye olarak Akşehir bankasına yatırıl
mış olduğundan bu bankada bulnmaktadır. 

Aşağıda gösterilen beş yıllık seyri de 60 000 liradan fazlaya mütehammil olmadığını göster-

Yıh 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Gider bütçesi, gelir bütçesi kısmında arzedilen gerekçe uyarınca tesbit edilmiş olan ve mik
tarı 4 740 300 liraya baliğ olan Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından temin edileceği tah
min edilen gelir ile genel muvazeneden verilmesi zaruri görülen 2 400 000 liranın toplamı 
olan 7 140 300 liraya göre düzenlenmiştir. 

Bu bütçenin birinci kısmına dâhil bulunan maaş ve ücretlerle, geçici tazminat, emekli, dul 
ve yetim maaşları, emekli ikramiyesi ve diğer zam ve yardımlar, kadrolariyle hakiki ihtiyaca 
müstenittir. 

İşbu birinci bölüme konulan ödenekler, 1947 bütçesine konulmuş olan ödenek miktarı ile 
karşılaştırıldıkta görüleceği üzere birinci bölümün birinci memur aylığı maddesinde 168 000 
lira, açık aylığı maddesinde 1 000 lira, intifa hakkı maddesinde 10 000 lira, Emekli, Dul ve Ye-

IJütçe tahminleri 

320 000 
340 000 
450 000 
225 000 
500 000 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

313 357 
332 017 
373 128 
277 233 
288 520 

B. M. Gelirin çeşidi 

diği cihetle yine eskisi gibi 60 000 lirada bırakılmıştır. 

Bütçe tahminleri 

53 000 
53 000 
53 000 
30 000 
60 000 

. 

Kesinhesaplarla 
tesbit edilen 

tahsilat 

68 639 
55 499 
59 187 
35 147 
57 150 

Gider Bütçesi 

( S. Sayısı : 3 ) 
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tim aylıkları maddesinde 110 000 lira, hizmetliler ücreti maddesinde 4 070 lira, emekli keseneği 
maddesinde 8 585 lira, çocuk zammı maddesinde 25 000 lira, doğum ve ölüm yardımı madde
lerinde üçer bin lira, fazla ve yeni açılan temsil ödeneği maddesinde 2 100 lira ek ödenek mev
cut olup toplamı :U>4 755 liraya baliğ olmaktadır. 

Memurlar aylığı maddesindeki 168 000 lira fazlalığın 24 600 lirası (iııraba hastanesinde çalı
şan sekiz Asistanla bir Başhemşirenin ücretli kadrodan maaşlı memurlar kadrosuna geçirilme
sinden ve üst tarafı da «ecen sene noksan konulmuş olan fiilî kadı-o müfredatına göre ve 4596 
sayılı Kanun mucibince bir üst derece maaş alanların ödenek farkı da gözönüne alınmak suretiy
le hesaplanarak konulmuş olmasından, 

Açık aylığı maddesindeki fazlalık maaş emsallerinin yükselmesi dolavısiyle geçen yıl büt
çesindeki 2 000 liranın ihtiyaca kâfi gelnıiyeceği anlaşılmasından, 

tntit'a hakkı maddesindeki fazlalık zaptedilen vakıfların alâkalılarına bu baptaki tüzük uya
rınca bağlanan intifa haklarının şimdiden 85 000 lirayı bir hayli aşması dolayısiyle 1947 yılı büt
çesindeki ödeneğin ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl olmasından, 

Emekli, dul ve yetim aylıkları maddesindeki 110 000 lira fazlalık, emekli, dul ve yetimlerin 
aylıklarına 4992 sayılı Kanun mucibince yapılan zamların müfredata göre hesabında 1947 yılı 
bütçesine konulmuş olan )>:->0 000 liranın noksan bulunduğu anlaşılarak 110 000 lira ek ödenek 
alınmasından ileri gelmiştir. 

Bütçe Kanunundan sonra çıkan 5027 sayılı Kanunla Vakıflar (ienel Müdürüne 175 lira 
temsil ödeneği kabul edilmiş olduğundan 2 100 lira da bu kanun uyarınca ilâve edlmiştir. 

Hizmetliler ücreti madesinde 4 070 lira bir fazlalık görülmekte isede 1947 yılı kadrosuna gö
re bütçeye konulmuş olan ödenek miktarı 10 610 lira noksan olduğundan haddizatında bir fazla
lık yoktur. Zaruri olarak bazı ufak, tefek zamlar yapılmış isede buna karşı bir kısım hizmetler
de kaldırılarak acık miktarı 4 070 liraya indirilmek suretiyle ilâve edilmiştir-. 

Emekli keseneği bölümündeki fazlalık maaş tertibine konulan ödeneğin (/r 5 şi nispetinde çı
karılmasından, 

Çocuk zammı madesindeki fazlalık memurlara verilen çocuk zammının 5 liradan 10 liraya çı
karılması ve emeklilere de bir çocuktan başlamak suretiyle ayda 5 lira çocuk zammı verilmesi ka
bul edilmesi üzerine tesbit edilen müfredatına göre 1947 bütçesiyle alman ödeneğin noksan bu
lunduğu anlaşılmasından, 

Doğum ve ölüm yardımları maddelerindeki fazlalık da bu yardımların bu günkü maaş em
salleri üzerinden yapılmakta olması dolayısiyle ihtiyaca tekabül, etmemekte bulunmalarından 
mütevellittir. 

Bu bütçenin diğer gider tertiplerine zammedilen 171 :>69 liranın müfredatı ve zam edilmele
ri sebepleri sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

Zammedilen 
miktar B. M. Ödeneğin çeşidi Zam yapılması sebebi 

500 7 1 Merkez kırtasiyesi 1946 bütçesindeki miktarı 2 400 lira olduğu 
halde ihtiyaca kâfi gelmemekte idi. 1947 bütçe
sinin masraf tertiplerinden tenzilât yapılması
na zaruret hâsıl olması üzerine de 400 lira dü
şülerek 2 000 liraya indirilmiş isede ihtiyacı 
karşılamamakta olduğundan, 

( S. Sayış; . 3 ) 
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aınnıedilen 
niktar B. M. Ödeneğin çeşidi Zam yanılması, sebebi 

1 000 2 Döşeme, demirbaş 

3 000 4 Öteberi giderleri 

1 000 S 1 İller kırtasiyesi 

1 600 8 2 iller döşeme, demirbaşı 

2 500 8 4 İller ısıtması 

6 000 9- Basılı kâğıt ve defterler 

1946 bütçesindeki miktarı 2 500 lira idi. 1947 
bütçesinin masraf tertiplerinden tenzilât ya
pılmasına zaruret hâsıl olması üzerine 1 500 
liraya indirilmiştir. Eldeki yazı makinelerinin 
uzun bir zamandanberi kullanma dolayısiyle 
eskimiş olduklarından sık, sık tamire ihtiyaç 
göstermelerinden ve bazılarının da yenilenmesi 
lâzım gelmesinden, 

Maaş emsalleri ile hademe aylıklarının ve diğer 
hizmetliler ücretlerinin artırılması dolayısiyle 
Vakıflar İdareleri giderlerini kendi gelirleri 
ile karşılayamadıklarından genel muvazeneden 
alınmakta olan paradan buralara irsalât yapıl
makta olması dolayısiyle para yollama ücretleri
nin artmasından; 

1946 bütçesindeki miktarı 5 000 lira idi. 1947 
bütçesinin masraf tertiplerinden tenzilât yapıl
masına zaruret hâsıl olması dolayısiyle 4 500 lira
ya indirilmiş isede ihtiyacı karşılıyamayacağ» 
anlaşılmasından; 

Bunun da 1946 bütçesindeki miktarı 4 200 lira 
idi. 1947 bütçesinin masraf tertiplerinden yap* 
lan tenzilât ara» ııı d Ü ! 000 li a düv.uovk 3 200 
liraya indirilmiştir, tiler Vakıflar İdarelerinden 
bir çoklarının mefruşatı kullanılmıyacak bir de
recede eskimişlerdir. Yapılan teftişler sonunda 
alman raporlara nazaran bir kısmında oturacak 
sandalya bile kalmamıştır. Harb seneleri içinde 
yeni yazı makinesi alınamadığından eldeki maki
nelerin de kullanılmaz bir hale geldiği vukubıı-
lan müracaatlardan anlaşılmakta olmasından; 

Bazı Vakıflar İdareleri odun yakmak mecburiye
tinde bulunmakta ve odun fiyatlarının ise eski
sine nazaran arttığı anlaşılmaktadır. 1946 yılı 
bütçesine 6 000 lira konulmuş iken 1947 de 700 
liraya çıkarıldığı halde yine ihtiyacı karşılama
maktadır. Bu sene İstanbul 'daki kömür satış 
fiyatlarına beş lira zam yapılmış olmasının da 
buna inzimam etmesi dolayısiyle 7 000 liranın 
ihtiyacı karşılandıracağı tahakkuk etmesinden 

(ienei Müdürlüğün basılı kâğıt ve defter ihtiya
cı her yıl İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünce 
bastırılarak tevzi edilmektedir. Bu ihtiyaç için 
1947 bütçesine 19 000 lira konulmuş ise de iş
çi yevmiyelerinin artması dolayısiyle matbaalar 

( 8. Sayısı : 3 ) 
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Zammedilen 

miktar B. Al. Ödeneğin çeşidi Zam. yapılması sebebi 

6 907 10 1 Posta ve telgraf ücretleri 

1 000 10 

2 500 11 

r> ooo 

184 18 

fazla baskı ücreti istedikleri cihetle ihtiyacı kar-
şılamıyacağı anlaşılmasından, 

Tosta ve telgraf ücretleri istatistiklere göre ve 
nısıf ücret üzerinden maktuan verilmekte iken 
5008 ve 5009 sayılı kanunlar uyarınca peşin 
olarak ve tam tarifeye göre ödenmesine baş
lanmıştı!-. 1947 yılı bütçesine ise eski ücret olan 
11. kuruşun yarısına göre ödenek konulmuştur. 
Bu işde âzami tasarrufa riayet edildiği halde 
ücret farkı dolayısiyle husule gelen açığın te
lâfi. edilemiyeceği anlatılmasından ve esasen 1947 
yılında da ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl 
olmasından; 

2 Telefon ve diğer haberleşme Bazı illerdeki vakıflar idarelerinin telefonları 
ücret ve giderleri jandarma santırallarma bağlı bulunduğundan 

ücret verilmemekte idi. P. T. T. idaresi yeni 
santrallar kurdukça bu telefonların da P. T. T. 
İdaresinin kurduğu santrala bağlanması ve bu
na göre tesisat yapılması gerektiği cihetle bu iş 
için bütçeye konulan 6 000 lira ödeneğin ihtiya
ca kifavet etmemesinden, 

Kira karşılığı 

10 5 Başka genel giderler 

I Vakıf akaarlarla kira ge- ] 
tirmiyen binalar yapma ve [ 
onarma giderleri. f 

18 o Abideler onarma giderleri I 

Münasip vakıf bina bulunmadığından bazı il ve 
ilçelerdeki Vakıflar idareleri kira ile tuttukları 
binalarda oturmaktadır. Bu kabil binaların ki
ralarına 5020 sayılı kanunla % 50 nispetinde 
zam yapılmış olduğundan bütçeye konulan 
5 000 lira kira karşılığının % 50 nispetinde ar-
lırılması lâzmıgelmesinden , 

Vakıf hanlarla apartmanların kömür, su ve 
elektrik giderleri bu maddeden ödenmekte ve 
ufak tefek onarma giderleri de bu maddeden ve
rilmektedir. Bu binaların çoğu istanbul'dadır. 
İstanbul'daki kömür satış fiyatlarına beş lira 
zam yapılmış olduğu gibi ufak tamirlere harca
nan para miktarı da bir havlı yekûna baliğ ol
duğu cihetle bütçeye konulan 70 000 lira ödene
ğin kâfi gelmemesinden, 

Küsuratın vahide iblâğ edilmesinden 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Zammedilen 

miktar B. M. Ödeneğin çeşidi Zam yapılması sebebi 

70 000 11) (İuraba Hastanesi giderleri Vakıf (îuraba Hastanesinde 240 yatak ve hastane 
tarafından iaşe edilen 130 personel mevcut bu
lunduğu cihetle bunların iaşesine tahsis edilen 
ödenek, ihtiyaca kifayet etmemekte ve bu yüzden 
birçok zorluklarla karşılaşılmaktadır. İstanbul '-
daki Devlet hastaneleriyle şehir hastaneleri 
masraflarının yatak ve personel kadrolarına göre 
günde 250 kuruş üzerinden hesaplandığı anlaşıl
dığından Vakıf (Juraba Hastanesi masrafına da 
Vakıflar bütçesinin müsaadesine göre bir miktar 
zam yapılmasına zaruret hâsıl olmasından, 

15 000 20 imaretler giderleri istanbul'da bulunan Haseki, Eyüp ve Üsküdar 
İmaretleri günde 880 - 1000 yoksula sıcak yemek 
dağıtmakta olup bu üç imaretin giderlerine 
karşılık olmak üzere geçen sene bütçesine konul
muş olan ödenek 45 000 liradan ibarettir. Bu para 
ile verilebilen yemekler nohut, fasulye, patates, 
mercimek ile bulgur pilâvından ibaret olup haf
tada bir defa et yemeği, verilmesi mümkün olma
dığından bunun temini için bir miktar artırılma
sına zaruret hâsıl olmasından, 

10 000 21 ] Hayrat aydınlatma ve ısıt- Cami ve mescitlerin elektrik cereyan bedelleri 
ma giderleri. bu maddeden ödenmektedir. Şehir ve kasaba

larımızın kısım küllisi elektriğe kavuştuğu ci
hetle oralardaki camilere de elektrik alınması 
için halk tarafından büyük bir arzu izhar edil
mekte ve birçok yerlerde masrafı kendi arala
rında toplanarak gerekli tesisat yaptırılmakta 
bulunduğundan elektrik cereyan bedellerinin 
de İdarece ödenmesi zarureti hâsıl olmaktadır. 
Gerçi elektrik tesisatı bulunmıyan camiler için 
de gazyağı ve mum alınmak suretiyle İdareci1 

bir masraf ihtiyar edilmekte ise de bunlar daha 
ziyade halk tarafından teberru suretiyle temin 
edildiği cihetle ihtiyar edilen masraf cüzi bir 
miktardan ibaret bulunmakta idi. Bu sebeple 
elektrik cereyan bedelleri; gazyağı ve mum be
deli ile karşılanamadığı gibi son zamanlarda 
ciheti askeriye ve Ofis tarafından tahliye edi
len bazı camilerin namaza açılmakta olmalarının 
da bu sarfiyatı, artırmasından, 1945, 1046 yılla
rında ödenek üstünde birçok borç tahakkuk 
etmesinin dahi bütçeye konulan ödeneğin kifa
yetsizliğini göstermiş bulunmasından; 

( S Sayısı : 3 ) 
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Zammedilen 

miktar B. 

5 000 

8 999 

!) 336 

10 000 

3 000 
2 «87 

4 46(5 

22 

24 

32 
33 

x\r. Öd enegm cesıuı 

Çeşitli sosyal yardımlar 

1 Aidat . 

23 2 (ieri verilecek para lar 

Mahkeme giderleri 

Zam yapılması sebebi 

Elli kada r veremli has taya haf tada 250 gram 
tereyağı , 14 yumur t a , yar ım kilo şeker, ve kış 
mevsimlerinde ayda bir kilo balıkyağı, 4 kilo et ve 
4 kilo k u r u üzüm veri lmektedir . Müracaa t eden
lerin adedine göre bu yardımın biraz daha tevsii 
gerekli görüldüğünden; 

("I el ir bütçesi izahatında arzedildiği üzere 5020 
sayılı kanun mucibice akaar kiralar ına yapılan 
zamların seneliği 570 000 küsur l ira t u tmak ta 
dır . P>u gelirin t ahs i ldar la r t a ra f ından tahsil e-
dileıı kısmı için c/( •_> nispetinde aidat verilmek
te olması dolayısiyle ihtiyaca kifayet etmiyece-
ği anlaşı lmasından, 

Mülhak vakıfların muhtelif sebeplerle bütçeye 
irat kaydedilmiş olan gelirleriyle Sular K a n u n u 
ve tüzüğü uyarınca mazbut vakıflar gelirinden 
belediyelere veya köy iht iyar heyetlerine tahsis 
edilen su hisseleri bu maddeden verilmektedir. 
(ieçen yıllar bütçelerine konulan 40 664 lira 
ödeneğin ihtiyaca kifayet etmemekte olduğu gö
rüldüğünden bir miktar olsun art ır ı lması zaruri 
görülmesinden, 

1946 yılı bütçesindeki miktarı 50 000 lira idi. 
1947 bütçesinin masraf ter t iplerinden birer mik
tar tenzilât yapılmasına zaruret hâsıl olması 
dolayısiyle 45 000 liraya indirilmiştir . İdare 
aleyhine açılan bir dâvanın karşılanması açılması 
gereken bir dâvanın zamanaşımına uğramadan 
ikamesi zaruri bu lunduğu cihetle içtinap edilmesi 
mümkün olmıyan bu masraflar için bütçeye ko
nulan 45 000 liranın kifavet et memesinden, 

1 
(lecen vıl borçları 

« 000 000 küsur lira bulan 1947 bütçesinden 
devredilecek borcun diğer yıl lara nazaran daha 
fazla olması lâzımgeldiği gibi 1943 yılından 1946 

1 1942-1945 yılları borçları [ yılı sonuna kadar tahakkuk eden bir kısım borç-
| hırından ödeneğinin yetersizliği dolayısiyle veril-
I memiş olmasından, 

1715 sayılı Kanunun S nci Bu ödenek gider bütçesinin c/( 1 nispetinde ay-
maddesi gereğince kâğıt para 
itfası 

r ı lmaktadır . Vakıflar (ienel Müdür lüğünün 194S 
yılı gider bütçesinin toplamı 7 140 300 lira isede 
bunun 2 400 000 lirası Maliye Bakanlığından 
yardım olarak verilmekte o l u p bu Bakanlığın gi
der bül -esine dâhil bulunması dolavısivle itfa 

( 8. Savısı : 8 
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Zammedilen 
•miktaf B. M. ödeneğin çeşidi Zam yapılması sebebi 

karşılığı Maliye Bakanlığınca verilmekte oldu
ğundan geri kalan 4 740 300 liranın % 1 ri üze
rinden hesaplanmış olmasından, 

1 424 37 Kudretsiz hayratın imar ve Bu husus için bütçeye konulan 13 776 liranın 
ihyası ihtiyaca cevap vermemesinden mütevellittir. 

Şu suretle toplamı 171 369 liraya baliğ olan işbu zamların 90 000 lirası Vakıf Guraba Hastanesi, 
imaretler ve çeşitli sosyal yardım giderlerine yapılan zamandan ve 81 369 lirası diğer müteferrik ih
tiyaçlardan doğmaktadır. 

Kaldırılmış tekke mensuplarından bir, cuma ve kürsü vaizlerinden bir kişinin vefat etmesi dolayı-
siyle tekke mensupları aylıkları maddesinde 230 lira, kürsü vaizleri aylıkları maddesinden 1 800 
lira, 

Ücretli memurlar kadrosunda bulunan Guraba Hastanesi asistanları maaşlı memurlar kadrosuna 
geçirilmiş olduğundan ücretli memurlar aylığı maddesinden 12 600 lira, 

Geçici hizmetliler kadrosunda bazı tasarruflar yapılması düşünüldüğünden bu maddeden 5 137 
lira, 

Merkez teşkilâtı kadrosuna göre yapılan hesaba nazaran fazla olduğu anlaşıldığından geçici tazmi
nat maddesinden 2 060 lira, 

Emekli ikramiyesi ile tapu harç ve giderleri maddelerindeki ödeneklerin ihtiyaçtan fazla olduğu 
anlaşıldığından emekli ikramiyesi maddesinden 28 000 lira, tapu harç ve giderleri maddesinden 5 000 
lira ve küsuratın kaldırılması için belediye vergi ve resimleri maddesinden 331, arazi ve zeytinlikler 
giderleri maddesinden 573 lira tenzilât yapılmış ve yukardanberi izah edilen bütçe durumu yardım 
yapılmasına müsait olmadığı cihetle 18 nci bölüme dâhil bulunan Şişli Camii harcamalarına yardım 
maddesine ancak 20 000 lira ödenek konulabilmişth". 

Gelir kaynakları istanbul'da bulunan (Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey) vakfının Medine'de bir 
Kütüpanesi vardır. Bu vakıf evvelce mütevellisi tarafından idare edilmekte ve kütüphane müstahde-
mininin vazifeleri ile diğer masrafları mütevelli tarafından mahalline gönderilmekte idi. 

Mütevellinin, 1933 yılında ölmesi üzerine vakfa, Vakıflar Genel Müdürlüğünce elkonulmuş ve bilâ-
hara da mazbut vakıflar arasına alınmış olduğundan bu masraflar 1933 yılındanberi ödenmemek
tedir. Bu arada işbu kütüpanenirı memleketimi/e nakli için Dışişleri Bakanlığınca Suudi Arabistan 
Hükümeti nezdinde muhtelif tarihlerde teşebbüsler le bulunulmuş isede bir netice alınamamıştır. 

Bu hususta ahiren Dışişleri Bakanlığından Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen 6 Mart 1947 
günlü ve 77042 - 6 sayılı yazıda, kütüphanenin Türk aslından olan müstahdemlerinin yerine Suudi 
Arabistan uyruğunda bulunan kimselerin tâyini cihetine gidilerek mahalli hükümetince kütüphane 
üzerindeki müdahale temayüllerinin fiilî bir malmvt almasından endişe edildiğinden, değeri pek bü
yük 20 000 cilt kitabı ihtiva eden ve diğer taraftan islâm Ti huninin merkezi addedilen ve her sene 
yüz binlerce hacı tarafından ziyaret olunan, Medine'deki bu Türk müessesesinin şöhreti bütün islâm 
memleketlerinde tanınmış olması itibariyle memleketimize kazandıracağı mânevi faydaların ehemmi
yetinden ve bütün milletlerin, ecnebi memleketle-indeki kültür kaynaklar-ını muhafaza etmek ve 
propaganda hususunda büyük servetler sarfettikleri şu zamanda böyle bir müessesenin kaybedilmesine 
çalışılması gerektiğinden, bahisle bu kütüphanenin Devletimiz emrinde bir irfan kaynağı olmakta de
vam edebilmesi için müstahdemlerinin ücretlerinin ve diğer masraflarının Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesinden ödenmesine lüzum gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Kütüphanenin durumuna göre kadrosunun nasıl olması lâzımgeleceğini ve mahalli rayiçlere göre 

herbirine ne kadar ücret verilmesi muvafık olacağını inceliyen Cidde Elçimiz, 120 lira vazifeli bir 
kütüphane müdürü, 112 şer lira vazifeli 2 hâtızıkütüp, 48 lira vazifeli bir mücellit, 48 lira vazifeli 
bir hademe kadrosu teklif ettiğinden uygun görülerek hayrat hademesinden madut bulunmaları dola-
yısiyle (K) cetveline ilâve edilmiş ve ayda 48 lira tutacağı tahmin edilen kütüphane müteferri
kası ile ciltleri bozulan kitapların tamiri için alınacak malzeme bedeline bir yıl zarfında sarfedileceği 
tahmin edilen 80 liranın ve yine yılda 11 lira 20 kuruş tutan kütüphane binası arsası mukataasmın,hay
rat öteberi giderleri maddesinden ödenmesi için de (K) cetveline gerekli meşruhat verilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Bütçe Kanunu tasarısında bir değişiklik yapılmış olmayıp 1947 akçalı yılı bütçesiyle kabul buy-
rulmuş olan esaslara ve formüllere göre kaleme alınmış olduğundan izah edilecek bir cihet görül
memiştir. 

( S. dayısı 3 ) 



Rapor 
12. XI. 1947 

Vakıflar idaresinin gerekçesinde tafsilâtiyle yazılı olduğu üzere bütün gelir, beş senelik tah
silin seyrine göre ve içinde bulunduğumuz senenin dokuz aylık tahsilâtma dayanılarak tahmin 
edilmiştir. 

Gider bölümlerinde maaş ve ücretler, kadrolarına ve kanuni icaplara göre emekli aylıkları 
son kanun mucibiojce yapılan zamlarla birlikte tahakkukuna nazaran on iki aylık olarak hesap 
edilmiştir. Yakacak zammı, çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımı gibi tahakkuka tâbi ve kanun 
icaplarına dayanan zamlar ve yardımlar evvelki seneler sarfiyatı gözönüne alınmak suretiyle tes-
Wt «dikmiştir. 

Dğer masraf tertipleri ödeneklerinin tesbitinde de hakiki ihtiyacın gözönünde tutulduğu an
laşılmıştır. 

Millî Âbideler bölümüyle hayrat onarma giderlerinin oldukları gibi muhafaza edilmiş olma
larını ve Şişli camiine yardımın (46 593) liradan (20 000) liraya indirilmesini şahsan teessürle 
karşıladım. Yüksek komisyondan imkân aranarak bunların lâyık oldukları derecelere çıkarıl
malarım istirham ederim. 

Hayrat hademesine gelince: Bunların vazifelerine (aylıklarına) 1947 bütçesiyle (515) bin kü
sur lira zam yapılmış ise de aynı yardımla olağanüstü zamların aylık asıllarına eklenmesi do-
layısiyle bu vazifeler vergi mevzuuna girmiş ve yapılan zammın (406) bin kusur lirası vergi ola
rak Maliyeye intikal etmiş ve kendilerine (109) bin küsur lira gibi cüzi bir zam kalmıştır. Bun
ların sayıları 4417 olduğuna göre bu (109) bin liranın serpiştiril meşinden doğan cüziyet kendi
liğinden tezahür eder. Bu itibarla hayrat hademesinin vazifelerine bu sene bir zam yapılama
mış olmasını da teessüre değer bulurum. 

Sosyal yardım bölümüne (5) bin lira, imaretlere (15) bin lira, Gureba Hastanesi giderlerine 
(70) bin lira ilâve edilmiş olması; Vakıflar İdaresinin sosyal yardım görevinde esaslı bir terakki 
ifade etmekle şükrana değer. 

Şeyhülislâm (Arif Hikmet Bey) merhumun, geliri Anavatanda olan Medinedeki yirmi bin 
ciltlik muazzam kütüpanesinin idaresi için bir kütüpane müdürü, iki hafızı kütüp, bir mücellit 
ve bir odacı kadrosu (K) cetveline ilâve edilmiştir. Yüzbinleree hacının ziyaret ettiği bu müesse
senin Cumhuriyet Hükümetimizin idaresinde oluşu her bakımdan millî gururumuzu okşıyacak bir 
olaydır. Bundan dolayı bu kadroları aynen kabul, ettim. 

Bundan başka (D) cetvelinden (12) hizmetli çıkarılmış ve bunlardan tasarruf edilen para çer-
eeîpesinde kalınmak üzere (7) hela mutahhiri ilâve edilmiş, bir tasnif memuru ile dört daktilonun 
ve işletme tetkik memurunun ücretlerine birer miktar zam yapılmıştır. 

1948 vakıflar bütçesinin tetkikatını bu suretle intaç etmiş olarak raporumu Yüksek komisyo
na takdim ederim. "• - ** * ~>" 

Diyarbakır Milletvekili 
• Şeref Vluğ 

( S. Salısı : 3 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 20 . XI . 1947 
Esas No, 1/259 

Karar No. 4 
Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2697 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve cetvelleri Komisyonumuza hava
le buyurulmakla Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
bakanı Faik Ahmet Barutçu, Vakıflar Genel Mü
dür Vekili ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Bütçeyi Komisyon adına inceliyen raportör
ün raporunun okunması ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne ait türlü konular üzerinde demeçlerde 
bulunan üyelerle bunlara Hükümetçe verilen 
cevapların dinlenmesi sonunda üzerinde durulan 
noktaların-, adı geçen Genel Müdürlüğün çeşitli 
hizmetlerini ilgilendiren ve hemen her yıl bütçe 
görüşmelerinde tekrarlanarak bir kısmı da Ko
misyon raporunda temenni şeklinde yeralan hu
suslara inhisar ettiği görülmüştür. Bunların başlı-
caları: 

A) Hayrat ve âbidelerin onarılması; 
B) Hayrat hademelerinin terfihi; 
O) Vakfın esas hizmetlerinden olan sosyal 

yardım işlerinin daha genişletilmesi gibi konular 
teşkil etmektedir. 

Bunlardan birincisi hemen her yıl Komisyo
numuzun bütçe raporlarında tekrar edilmiştir. 
Hayrat ve âbidelerin onarılmaları tarihi kıymet
lerinin muhafazası bakımından önemli olduğu 
kadar, millî geleneklerimizin en canlı belgeleri 
olmaları itibariyle de millî bir vazife değerini ta
şımaktadır. Adedleri 2500 e yaklaşan bu eser
lerin harap olmaktan kurtarılmaları ve eski hal
lerine getirilmeleri işi ise adı geçen Genel Mü
dürlüğün bugünkü bütçesiyle başarılacak bir iş 
olmadığı aşikâr bulunmaktadır. Komisyonumuz 
her yılki temennisini yine tekrarlıyarak bu hıı-

, susta Hükümetin katî tedbirler almasının bu yıl
ki raporunda da tekrarını uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz; hayrat ve âbidelerin onarıl
ması, hayrat hademelerinin terfihi ve sosyal yar

dım işlerinin genişletilmesi işlerinin Vakıflar 
bütçesindeki bugünkü gelirlerle başarılacak bir 
dâva olmadığını ve binaenaleyh bir taraftan ge
lir bütçesinde müfredatı görülen zirai, sınai ve 
malî membalarm daha verimli ve daha rasyonel 
bir tarzda işletilmesini temine çalışarak gelirin 
fazlalaşması imkânları üzerinde durmak, diğer ta
raftan da Hazinenin yardımını fazlalaştırmak 
suretiyle bu önemli dâvanın halli için Hükümetçe 
esaslı incelemeler yapılması gerektiğine kaani 
bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 1948 yılı geliri geçen yıla 
nazaran 423 800 lira bir fazlalık arzetmektediri 
Bu fazlalığın en mühim rakamını akar kiraların
da 5020 sayılı Kanuna göre yapılan zamlardan te
rekküp eden 600 000 lira teşkil etmektedir. Geliri 
müsait görülerek zammedilen diğer tertipler, 
mahlûl muaccelâtı, zeytinlikler hasılatı, arazi 
ve incirlikler hasılatı, zeytinlikler işletmesi ha
sılatı ve kira bedelleri, akar ve toprak satış be
deli faizi maddeleridir. Buna mukabil 1947 yılı 
altı ve bir kısmında dokuz aylık gelir gidişlerine 
ve geçen yıllar kesin hesaplarına göre azalma gö
rülen maddelerde de gerekli indirmeler yapılmış 
ve bu suretle yukarda bildirilen fazlalık ile 
tesbit edilen ve toplamı 7 140 300 liradan ibaret 
bulunan gelir bütçesi Komisyonumuzca da ay
niyle kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gider bütçesi de,1947 yılı
na göre 423 800 lira fazlasiyle 7 140 300 lira ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu fazlalığın 284 962 lirası özlük haklara ta
allûk eden birinci kısmın çeşitli bölümlernie ek
lenmiştir ki, bu da geçen yıl noksan konmuş bu
lunan kadro aylıklarının bu yıl tamamlanmasın
dan, emekli, dul ve yetim aylıklarında bu yıl 
hâsıl olan çoğalmadan, emekli keseneğinin kadro 
aylığına göre tamamlanmasından, çocuk zam
mının geçen yıl noksan konup yıl içinde alman 
110 000 liralık ek ödenekle tamamlanması neticesi 
olarak bu yıl bu ödeneğin kanuni miktara göre 
konmasından ileri gelmiştir. 

( S . Sayısı: 3 ) 
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Diğer hizmet tertiplerine eklenenlerin en bü

yük rakamları şunlardır : 
Guraba Hastanesi giderlerine 70 000 lira ek

lenmiştir. Hastane personelinin yiyecek ihtiyaç
larına tahsis edilen miktarın kifayet etmediği 
görüldüğünden İstanbul Şehrindeki diğer hasta
nelere kıyasen ve şahıs başına 250 kuruş hesa
biyle bu zammın yapılması zarureti hâsıl olduğu 
anlaşılmıştır. 

İmaretler giderlerine 15 000 lira eklenmiştir. 
Bu suretle Vakıflar İdaresinin esas hizmetlerin
den olan sosyal yardnn işi biraz daha genişle
tilmek istenmiştir. 

Hayrat aydınlatma ve ısıtma giderlerine 
10 000 lira eklenerek bir kısım cami ve mescit
lerin elektrikle tenviri yapılmak istenilmiştir. 

Çeşitli sosyal yardımlara 5 000, aidata 8 999, 
geri verilecek paralara 9 336, mahkeme giderle
rine 10 000 ve.diğer bazı tertiplere de hizmetle
rin gereklerine göre birer miktar zam yapılmıştır. 

Bu suretle gider bölümlerine yapılan ekleme
ler, teker teker gözden geçirilerek hizmetlere uy
gun görülüp gider bütçesi de 7 140,300 lira ola
rak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanunu maddeleri incelenmiş ve büt

çelerin işlemesini gerektiren hükümler olmak iti
bariyle ayniyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ekleriyle birlikte Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Mardin 

K. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen. 
Ankara 
G. Gölet 

Diyarbakır 
>S\ Uluğ 

Eskişehir 
Muhalifim 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
î. İT. Tigrel 

Amasya 
A. Ey mir 

Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Oğuz 
İzmir 

S. Dikmen 

Sözcü. 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
Eskişehir 
Muhalifim 
H. Polatkan 
Kastamonu 
M. Akalın 

A. Potuoğlu 
Kırşehir Kocaeli Konya 

Ş. Tor gut 1. R. Aksal S. Çumralt 
Niğde Yozgad 

11. Gür soy S. îçöz 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü lî 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (7 140 300) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1948 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 140 300) lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1948 yılı içinde tahsil edilecek gelirlerden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

M \ D D E 4. — 1948 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayı ile (300 000) liraya 
kadar kısa süreli avans almıya ve hesaplar aç-
tırmıya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı 
kanunun konusu dışında kalan memurlarının 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için ay
lık ücretle memur ve hizmetliler kullanılabilir. 

Bunların kadroları ile bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirti
lir. Ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu tertipten alınacak kadroların 
eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 1928 - 1946 bütçe yıllarına ilişkin 
olup Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları, yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1948 yılı bütçesinin gider bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

18 yıh Bütçe Kanunu tasansı 

I BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T Î R Î Ş Î 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 3 ) 
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Hü. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 19-48 ydı iyinde kullanıla
maz. 

MADDE 8. —• Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 22 . IV . 1935 tarihli ve 2/2392 
sayılı tüzük gereğince çalıştırılmakta olan ca
mi ve mescit hademelerine ait kadrolar bağlı 
(K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. ~ Bu kanun Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
/ / . Saka Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş: Sîrer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
8. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri 3akanı> 

M. H. fflU 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

.Bayındırlık Bakanı 
xL. VrUVOlC 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. C&§kan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

M-AEkDB. & — Ajaıiyte kafcöi edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabu ledUnügür. 

( S . Sayısı: 3 ) 



— 22 — 
A - CETVELİ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci ~kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 
0 

1 
2 
3 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Cami ve mescit hademeleri va
zifesi 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylıkları 
Kürsü ve cuma vaizleri aylık
ları 
Tevliyet ve evladiyet aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları 
intifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1 280 000 
2 000 

2 370 440 

3 944 

25 500 
12 900 
33 166 

35 000 
300; 000 

0 

4 062 950 

79 800 
400' 000 

90 137 

569 937 

1 448 000 
3 000 

2 370 440 

3 714 

23 700 
12 900 
33 200 

45 000 
410 000 

2 100 

4 352 054 

67 200 
404 070 

85 000 

556 270 

1 448 000 
3 000 

2 370 440 

3 714 

23 700 
12 900 
33 200 

45 000 
410 000 

0 

4 349 954 

67 200 
404 070 

85 000 

556 270 

4 
5 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 65 000 73 585 73 585 

I I - Başka haklar 
Temsil Ödeneği 0 0 2 100 
Geçici tazminat 27 060 25 000 25 000 

( Ş. Sayısı : 3 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 

4 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, ve telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira * Lira 

63 000 35 000 35 000 

G5 000 90 000 90 000 
900 900 900 

2 000 5 000 5 000 
2 000 5 000 5 000 

69 900 100 900 100 900 

4 857 847 5 142 809 5 142 809 

2 000 2 500 2 500 
1 500 2 500 2 000 
400 400 400 

7 000 10 000 10 000 

10 900 15 400 14 900 

4 500 
3 200 
2 000 
7 000 
24 000 

40 700 

5 500 
4 800 
2 000 
9 500 
24 000 

45 800 

5 500 
4 800 
2 000 
9 500 
24 000 

45 800 

19 000 25 000 25 000 

13 093 20 000 20 000 
( S. Sayısı : 3 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

II - Özlük olanlar 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 000 

19 093 

5 000 
4 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

27 000 

7 500 
4 000 

. için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

7 000 

27 000 

7 500 
4 000 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 8 000 
Geçici görev yolluğu 26 000 
Müiettişler yolluğu 7 500 
Yabancı memleketler yolluğu 1 

Bölüm toplamı 41 501 

Giyecekler 10 000 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yolluklar 10 000 

İkinci kısım toplamı 160 194 

8 000 
26 000 
7 500 

1 
41 501 

10 000 

10 000 
186 201 

8 000 
26 000 
7 500 

1 
41 501 

10 000 

10 000 
185 701 

Üğtmeû kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Vıafeıf sakarlar giderleri 
Bina ve Arazi vergisi 
Belediye vergisi ve resimleri 
Sigorta 
Tapu harç ve giderleri 
Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

205 500 
80 331 
21 000 
15 000 
70 000 

391 831 

205 500 
80 000 
21 000 
10 000 
75 000 

391 500 

205 500 
80 000 
21 000 
10 000 
75 000 

391 500 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Arazi ve zeytinlikler genel gi 
derleri 
Yapı ve onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirmi-
yen binalar yapma ve onarma 
giderleri 
Hayrat onarma giderleri 
Abideler onarma giderleri 
Şişli camii inşaatı harcamasına 
yapılacak maktu yardım 

Bölüm toplamı 

Guraba Hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Hayrat giderleri 
Aydınlatma ve ısıtma 
Döşeme ve öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

57 573 

74 816 
102 500 
452 968 

46 593 

676 877 

180 000 
45 000 

50 000 
27 000 

77 000 

1948 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

57 000 

75 000 
102 500 
453 000 

20 000 

650 500 

250 000 
60 000 

60 000 
27 000 

87 000 

L için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

57 000 

75 000 
im 500 

453 000 

20 500 
651090 

250 000 
60 000 

60 000 
27 000 

87 000 

Çeşitli sosyal yardımlar 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Aidat 
Greri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
Çifteler Çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri 

III - Çeşitli olanlar 
Hayrattaki kıymetli eşyanın 
inceleme ve ayırma giderleri 

30 000 

31 001 
40 664 
10 000 

81 665 

45 000 

1 000 

35 000 

40 000 
50 000 
10 000 

100 000 

55 000 

200 

1 000 

200 

35 000 

40 000 
50 000 
10 000 

100 000 

55 000 

1 000 

200 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İnceleme, tercüme, baskı ve es
ki eserlerin satmalma giderleri 5 000 5 000 5 000 
İzmir Fuarındaki Vakıflar 
Pavyonu her türlü giderleri 4 000 4 000 4 000 
Artırma ve eksiltme ve ihale 
komisyonları ücret ve giderleri 3 000 3 000 3 000 
Muhafaza ve fen memurları 
hayvan yem karşılığı 3 800 3 800 3 800 
Düşünülmiyen giderler 1 000 1 000 1 000 

Üçüncü kısmı toplamı 1 602 946 1 704 000 1 704 500 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 
1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para itfası 

Dördüncü kısım toplamı 

9 000 

5 499 
1 

5 500 

6 000 

42 737 

63 237 

12 000 

8 186 
1 

8 187 

6 000 

47 403 

73 590 

12 000 

8 186 
1 

8 187 

6 000 

47 403 

73 590 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Darüşşefakaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ih
yası 

15 000 

13 776 

15 000 

15 200 

15 000 

15 200 
Edremit Belediye Hastanesine 1 500 1 500 1 500 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Şehitlikler imar cemiyetine 

Beşinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

32 276 

1948 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

33 700 

yılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

33 700 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

4 857 847 
160 194 

1 602 946 
63 237 
32 276 

5 142 809 
186 201 

1 704 000 
73 590 
33 700 

5 142 809 
185 701 

1 704 500 
73 590 
33 700 

6 716 500 7 140 300 7 140 300 

( S. Savısı : 3 ) 
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B CETVELİ 

1947 
yılı 

tahminleri 
' Gelirin çeşidi ı^a 

İcareler 
1 İcarei vahide 
2 İcarei müeccele 
8 Mukataa 

Bölüm toplamı 

1 500 000 
428 500 

60 000 

1 988 500 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

2 100 000 
320 000 

60 000 

2 480 000 

2 100 000 
320 000 
60 000 

2 480 000 

8 

9 
0 

10 

Türlü gelirler 
Evkafı mülhaka gelirlerinden. 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl nıııaccelâtı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hası lat ı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba suları işletmesi 
hasılatı ve kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Çeşitli gelirler 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Geçen yıldan müdevver gelir 
fazlası 
Hazineden yardım 

GENEL TOPLAM 

40 000 
140 000 
80 000 

120 000 

599 000 

15 000 
140 000 

234 000 
520 000 
180 000 
60 000 

2 128 000 

200 000 
2 400 000 

6 716 500 

40 000 
188 000 

85 000 
150 000 

600 000 

15 000 
320 000 

312 300 
490 000 

0 
60 000 

2 260 300 

200 000 
2 200 000 

7 140 300 

40 000 
188 000 

85 000 
150 000 

600 000 

15 000 
320 000 

312 300 
490 000 

0 
60 000 

2 260 300 

200 000 
2 200 000 

7 140 300 

( S. Sayısı : o ) 
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C - CETVELİ 

Gelirin dayandığı kanun veya tüzüğün 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Kanun 

8 . 3 . 1 9 3 4 

20. 4 • 1936 

19. 5 .1934 

16.5 .1929 

1 6 . 5 . 1 9 2 9 

5 . 6 . 1 9 3 5 

ÖZETÎ 

tcarei vahide 

2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verilecek ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

tcarei müeccele 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci madden. 

Mukataa 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Kontrol hakkı 

2762 Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi. 

Kanun 

Tüzük 

Mahlûl muaccelâtı 
27 . 12 . 1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

no suretle satılacağına dair 

Zeytinlikler hasılatı 

8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 
kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 

20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

1 9 . 5 . 1 9 3 4 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Arazi ve incirlikler hasılatı 

8 . 3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 

20. 4 .1936 2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işlet
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

( S . Sayısı : 3 ) 
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Gelirin dayandığı kanun veya tüzüğün 
Nev'i Tarihi No. ÖZETÎ 

Vakıf menba sulan işletmesi hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 . 1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş
letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. •-.i.v. n:-- ;;;:iiX!.\t,iU>,-.,u;-

sb>iiAAi,''. ;ii£,->±ii\:.-':.<-

4h.*j* &\m'm •''<. : • : * 

Kanun 
••iivffl:;®v •mi"^anb';">" 

» -JHXİ> '•••• 

» 

• £ = . - ? : • : . . . 

" ! ! , l23' . 

• < • : . • : • ' : > & > . 

20. 

7 

6 
4 

. 1330 

.1935 

.1930 

Çeşitli v 
- >.-î • 

2762 
2950 

Tüzük \>mhh&^ 

îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkındaki 
kanunun bimici maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 

17. 7 .1936 Vakıflar tüzüğünün o2 nci maddesi 

» 
Tüzük 
Kanun 

.stafaktöm:*-: 
18 . 3 .1926 

1 22 . 4 .1935 
4 . 1 .1934 

nirv.se-p: 

li-*':^!.*. 

Çeşitli gelirler 
788 Memurin kanununun 26 nci maddesi. 

Cami hademesi tüzüğünün 2!) neu maddesi. 
2554 Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi

nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 

26 . 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
munbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
mahlül tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera-

^îmmiiı;:;;• -v;,. krnı paralar ve sair müteferrik hasılat.) 

Akar ve toprak satış bedelleri faizi 
2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

Taviz bedelleri faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

" : - 7 ^ -#-v.*S'i.i< 'i •- „:••.;::•' 

K a n u n ^s^-'h^M ı--r* 
-hm,ite&A' 5<* -"H!ia%S:^-$İ;^'' 

.•••.iUSt'"- ;; 

» 

•-. v A 
: 5 : 6 .1935 

; ; • * • • • * . • - , ; : • : . ' . , . 

5 .6 .1935 

ı-M s: süi**ttMm& 
» B> *%mma& ^ ; - s 5 . 6 .J935 

Tü«tkr.-,.u'M-: 17. 7 .1936 
•ritmim *yr 

f*î: 

Vakıf paralar faizi 
2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası 

Vakıflar tüzüğünün 22 nei maddesi. 

( S. Sayısı.: 3 ) 
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D - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

Merkez hizmetlileri 

Dâva takipçisi 
Evrak takip memuru 
Hayrat denetçisi 
Dağıtıcı 
Vize memuru 
Odacı 

Daktilo 
Defterci 
Gece bekçisi 
Piyade tahsildarı 
Elektrikçi 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (altı aylık) 
Tahsildar, veznedar yardımcısı 
Ciltçi 
İşletme idaresi inceleme memuru 

İller hizmetlileri 

Atlı tahsildar 
Piyade » 

Başınuhafız 
Atlı muhafaza memuru 

» » » 
Piyade » » 

Bahçeler memuru 
Bahçıvan 

Elektrikçi 
Ciltçi 
Gece bekçisi 
inşaat ambar memuru 
Çifteler Çiftliği memuru 
İlân ve tebliğ memuru 
Akarat müzayede memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ m^ 
muru — 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayıt çıkarma memuru 

Aded; Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
] 
1 
1 

4 
7 

16 
91 

3 
7 
3 
o o 

4 
1 
1 
4 
1 
1 
%. 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

130 
110 
150 
110 
110 
80 
75 

110 
80 
80 
60 

185 
75 

150 
125 
115 
110 
250 

75 
65 
60 
50 
85 
85 
75 
75 
60 
85 
85 
60 

110 
75 
60 

115 
125 

85 
115 

85 
100 

85 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

2 * 65 Mahlûlât takip memuru 
Eski kayıtları ve vesikaları ayırma 
memuru 1 135 
İnşaat ve teberrukât ambar bekçileri 2 60 
İnşaat gereçleri sevk memuru nfr/t*••»*«! ı̂ iMK) 
Gereç sevk memuru O'nımm ifttihiî-ıütâS 
İmaretler aşçıları hjiJrodtkfO 
İmaretler hademesi 6* 50 
Muaccel ât kayıtlarını tesis için ka- jşedıy.$A 
y it çıkarmasına memur 5 i^jÇft 
4 ncü vakıf han idare memuru ,a£:JbyifaM)0 
Hademe •; ; na -s< v>vÂh<hiim\$0 

Asansör hademesi 
Kaloriferci (Altı aylık) 
Ateşçi 
Apartman kapıcıları 

» » 
Bekçi 
Odacıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

H alâ müstahdemleri 

V-H&-A Bl Mülhnak vakıflar kayıt ve tesbıt . ,.-, , 
memuru 

- :KÎ^ 

y 2 12| 

Validehanı odaba&ısı yÂ , £5 
Takipçi +rv£ , 60 
Daktilo . , „ l t uf) 

- •••••-•. - sıhA loh!/«>rr 
Validehanı kasa dairesi memuru 1 150 

». . » » yardımcısı 1 125 
Yeni Valdehanı hademesi 1 50 
» & asansör hademesi f&A 2 60 
». » » » . 3 . - 5 Q 
» > kalorifercisi (6 aylıb)*^^İfi^dÂ85 
>» ; » 'A te şç i .: ucAiııA.Jh3E£r$6 

Akıâİı Vakifhan asansörcüsü ;BÜ9xffidÜ88S0 
TÎIİ •>> daimî kalorifercisi 4fl*MJf?Mâ55 

Kırısiâl binası- » » iMsdöM Iİİ75 
Yeniapartmanlar kapıcısı : h a N £sâli&3i50 
Kapıcı ve &al&riferci -râttaşılifö aritaMf&> 
Kaloriferci ve asansörcüsü 2 65 

» » 2 60 
( S. Sayısı • 3 ) 



Görevin çeşidi 

Dâva takipçisi 

suyolcusu 

Guraba hastaneni 

Depo memuru 
Müracaat memuru 
Laborant 

Aşçıbaşı 
Aşçi 
Bahçıvan 
Hastabakıcı ve hizmetliler 

Aded Ücret I 

1 150 
2 115 
1 50 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

14 
14 
14 

110 
115 
115 
100 
115 
85 
75 
75 
65 
60 

Görevin çeşidi 

Hastabakıcı ve hizmetliler 

Daktilo 
Kaloriferci 

Aded 

27 
31 

1 
1 

Ücret 

50 
45 
75 
85 

Antalya ve Hatay'da vakıf arazi 

Ustabaşı ve aşıcı 
Bahçıvan 
Çiftçi 
Arabacı 

Tasnif memuru 
» » 

Daktilo 

Arşiv 

2 
1 
1 
2 

1 
1 
4 

130 
130 
100 
100 

200 
150 
110 

Adı 

İstanbul cuma ve kürsü vaizleri 

Hangi camiin kürsü vaizi olduğu 

Bahattin Ertüngün 
Nuri Işık 
Fahri Ardalı 
Cemal öğüt 
Nuri Evrem 
Hilmi Bilesel 
Mustafa Kalayeıoğlu 
İsmail Yörüyen 
Osman Nuri özbirieik 
Sıtkı Tekel 
Hakkı özgüren 
Fahri Ültan 
Cevdet Ediz 

Sultanahmet 
Süleym aniye 
Bayazit 
Fatih 
Nuriosmaniye 
Sultanselim 
Eyyüp 
Ijâleli 
Yeni 
Şehzade 
Üsküdar 'da Ceditvalide 
Ayazma 
Beylerbeyi 

Can 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Camii kürsü vaizi 

Adı 

Kaldırılmış Tekke ve Zaviye mensupları 

Aylığı ödeneği I Adı 

Aylığı 

20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Aylığı ödeneği 

Abbas Esen 
Şükrü Arıkaya 
Salih Ergün 
Abdülfettah 
Ali Muhsin 
Mehmet Fikri 
İbrahim Fahrettin 

6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 

İS 00 

13 50 
13 50 
13 50 
13 50 
13 50 
13 50 
17 50 

| Mehmet İzzet 
1 Hüsnü 
1 Ali Rıza 
ı Celâlettin 
! Hakkı Bahsi 
j Ahmet Aksoy 
j Rahmi Gülman 

6 50 
6 50 
6 50 

18 00 
6 50 
6 50 
6 50 

13 50 
13 50 
13 50 
19 00 
13 50 
13 50 
13 50 

( S. Sayısı : 3 ) 
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K CETVELİ 

Hayrat hademesi 

Adetf t&ret s-'^-4' Hizmetin çeşidi 

400 30 imam, hatip, müezzin ve kayyum 
734 35 » 
846 45 '.-», 

1Ş32 50 » 
255 55 » 

77 60 , » 
131 6 5 ' ^ ' V 

. 4 6 70 » 
•,51 80 » 

Aded Ücret Hizmetin çeşidi 

2\ 90 İmam, hatip, müezzin ve kayyum 
14 110 » » » » 
2 120 » » » » 
1 1.20 Kitaplık müdürü 
2 112 Ilâfızıkütüp 
1 48 Ciltçi 
1 - 48 Hademe 

4417 

B. M. 

E CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 

D. Görevin çeşidi 

MERKEZ 

tdıre Meclisi 

Teftiş Heyeti 

Hukuk Müşavirliği 

4 Üye 

7 Müfettiş 
8 » 

11 Avukat 
11 Tetkik memuru 

inşaat Müdürlüğü 

6 Mimar 

L-CETVELİ 

Cetvel [1] 

Sayı Ayhk I D. 

90 

1 GO 
50 

30 
30 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

70 

( S. Sayısı : 3 

11 Ressam ve Fotog. 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe bürosu: 
12 Kâtip 

Hesabıkatî bürosu: 
12 Tetkik memuru 

Takip ve tetkik bürosu: 
13 Kâtip 

Merkez masraf vezne bürosu: 
13 Kâtip 

Levazım ve ayniyat bürosu: 
13 Kâtip 

1 30 

1 25 

1 25 

1 20 

1 20 

1 20 



D. Görevin çeşidi 
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Sayı ^y l ık D. 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 20 

Vdricfof ve Tahsilat Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

istanbul Vakıf Paralar Müdürlüğü 

14 Katip 1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 
5 Müdür 1 
8 Muhasebeci 1 

11 Şef 1 
12 fkraz memuru 1 
12 Muhasebe memuru 1 
12 icra ve takip memuru 1 
13 Kâtip 5 
14 » 2 
11 Veznedar 1 
13 » muavini ve tahıildar 1 
11 Muhammin 2 
14 Tahsildar 1 

Emlâk ve arazi Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 

25 
20 

15 

80 
50 
30 
25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ziraat ve Maadin ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü 

7 Mutahaae» 
13 -'Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

12 Kâtip 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

14 Orman ve zeyinlikler muamelât 
eibayet memuru 

60 
20 

25 

10 
13 

10 
11 
13 
14 
11 

14 
13 
14 
9 

10 

Müterciı 
Kâtip 

Müdür 
» 

Memur 
» 

Muhasip 
ve ayni,1! 

» 
Memur 

» 
Orman 

» 

n 

İLLER 

, mümeyyiz, Başkâtip 
at muhasibi 

» » 
ve kâtip 

» 
mühendisi 

» 

1 
1 

2 
1 
5 

27 

1 
2 
1 

18 
1 
1 

35 
20 

35 
30 
20 
15 

30 
15 
20 
15 
40 
35 

15 

Cetvel [2] 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

13 
9 
9 

14 

Cen ili 

Kadastro memuru 
Orman mühendisi 
Avukat 
Muhasebe memuru 

tnemıu • / « • / • 

1 
4 
1 
1 

60 
120 
120 
50 

( JS. Sayısı : 3 ) 
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B - OETVELÎ 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar aylığı 

Kuruluş kanunlarına bağlı kadrolarına ve özel kanunlarına göre harcanır. Bu kadrolar ara
sından yönetilen İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Beyoğlu ve Kadıköy Müdürlükleri, her çe
şit işlemleri bakımından doğrudan doğruya Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

M. : 3 — Cami ve mescit hademeleri vazifesi 
Cami ve mescit hademelerinin aylık vazifeleri ile (Şeyhülislâm Arif Hikmet bey) Vakfı hayra-

tından Medinede'ki kütüphane müstahdemlerinin vazifeleri kadroları mucibince bu maddeden mak-
luan verilir. Ötedenberi bu maddeden verileyelmekte oian vaiz, hâfızıkütüp, türbedar, muvakkit ve 
halâ nıütahhiri gibi hizmetlilerin lf)4() yılında almakta oldukları vazife miktarlarına aynı yardım 
ve olağanüstü ödenekleri zammedilerek maktuan bu maddeden ödenmesine devam edilir. 25 Aralık 
1335 tarihli tahsisatı fevkalâde kararnamesinin bunlara ait hükümleri kalkmakla ayrıca tahsisatı 
fevkalâde verilmez. Fer'i hizmet sahiplerinin olağanüstü zamlariyle birlikte vazife tutarlarının dahi 
1 ayatta oldukları müddetçe bu maddeden maktuan verilmesine devam olunur. 

M. : 4 — Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensupları aylıkları 

Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensuplarına 1927 Bütçe yılı Genel Bütçe kanununun 13 üncü 
maddesi uyarınca bağlanmış olan aylıklar bu maddedeki esaslara göre harcanır. Bu aylık sahip
lerinden ölenlerin, Genel ve katma ve özel bütçelerden aylık veya ücret alanların Vakıflardaki 
bu aylıkları kesilir. Diğer olağanüstü zammı karşılamak üzere yeni kadrosu (D) cetveline eklen
miştir. 

M. : 6 — Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
1946 yılı sonuna kadar bu maddeden tahsis edilmiş olan aylıkların olağanüstü zamlariyle birleştiri

lip 4178 sayılı kanuna göre verilmiş bulunan zamlarının da ilâvesi suretiyle maktuan verilmesine 
devam olunur. 

M. : 7 — Muhtaç ve körlerin aylıkları 
ölen hademenin muhtaç erkek çocuklarına Cami hademesi Tüzüğü uyarınca bağlanacak aylık

lar da bu maddeden ödenir. 
Bu aylıkların miktarı (600) kuruşu geçmez ayda (300) kuruş geliri olanların aylıkları kesilir 

1946 sonuna kadar bu maddeden tahsis edilmiş olan aylıkların olağan üstü zamlariyle birleştirilip 
4178 sayılı kanuna göre verilmiş bulunan zamlarının da ilâvesi suretiyle maktuan verilmesine devam 
olunur. 

M. : 8 — İntifa Hakkı suretinde maktu olarak tahsis edilecek aylıklar 

Vakıflarının zabt altına alınması karşılığı tüzüğü uyarınca bağlanan bu aylıklar yalınız in
tifa şeklinde harcanır. Kendilerine başkaca zam verilmez. 

B. : 13 — Taşıt giderleri 

istanbul Vakıf Guraba Hastahanesi ile Antalyada Muratpaşa arazisinde kullanılmakta o-
lan taşıma araçlarının onarma satınalma ve işletme harcamalarile Hayvan yem karşılıkları bu 
maddeden ödenir. 

B. : 17 - M. : 1 — Bina ve arazi vergisi 
Geçmiş Yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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M. : 2 — Belediye vergi ve resimleri 

(Jeçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

M. : 3 — Sigorta 
Vakıflar Kanunu uyarınca her sene Vakıf Paralar Müdürlüğüne yatırılması gereken sigorta 

karşılığı ile başkaca şirketlere yapılacak sigorta ücretleri de bu maddeden ödenir. 

M. : 4 — Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

kullanılacak memur ve hizmetlilerin ve bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir. 

M. : 5 — Başka Genel giderler 
Vakıf akarların ısıtma, aydınlatma gibi giderleriyle bu işlerin ufak tefek onarma, fotoğraf 

vesaire harcamaları dâhildir. 

B. : 18 — Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 
Tler türlü bakım, nakliye ve harcamalar, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu işlerde 

kullanılacak memur ve hizmetlilerin usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri bu bölümden 
ödenir. 

B. : 19 - M. : 1 — Vakıf akarlarla kira getirrıiyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Yapma ve onarma için satmalınacak malzeme bedelleri ile vakıf akaarlara vukubulan tecavüz 

dolayısinyle mütecavüzler tarafından vücude getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir 
veya idarece tesbit olunacak bedellerde bu maddeden verilir. 

M. : 2 — Hayrat onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedelleri ve bu işlerde geçici olarak kullanılacak 

mimar uzman ve fen memurlarının, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları ve ca
mi bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri de bu maddeden ödenir 

M. : 3 — Abideler onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedelleri ve bu işlerde geçici olarak kullanılacak 

mimar, uzman ve fen memurlarının diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları ve ca
mi bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri ve akar mahiyetindeki âbi
delerin tamiri karşılıkları da bu maddeden ödenir. 

B. : 22 - M. : 2 — Hayrat döşeme ve öteberi giderleri 

Mevkut, mukabele giderleri ve buna mümasil diğer harcamalarla (Şeyhüislâm Arif Hikmet 
bey) vakfı hayratından Medinede bulunan kütüpanenin öteberi giderleri, ciltleri bozulan kitap
ların tamiri için alınması gereken malzeme bedelleri ve kütüpane binası arsasının mukataası 
bu maddeden verilir. . i - , - * . • ' , - . - , 

B. : 24 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Reddiyat karşılığı olan bu maddeden katma vakıfların bütçe gelirleri arasında irada alınmış 

bulunan paralarla görülecek hesapları sonucunda ilişiliği anlaşılacak olan paralar, katma vakıf
ların görülecek muhasebeleri sonunda tahakkuk edecek alacaklarından takas edilmek kaydivle 
masrafları için bütçe yılı içinde hak ediş karşılığı olmaksızın vakıf mütevellilerine veya vakıf
ları adına yapılması ve yine bu vakıfların faizlendirilmek üzere Vakıf J .ıralar Müdürlüğ.'.ue 
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yatırılması gereken ödemeler, herhangi bir sebeple geri çevrilecek maİılûİ muacceİeleri, mazbut 
vakıflar arasına alınan vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa haklarının birikmişleri, fazla ve 
mükerrer yapılmış tahsilata ilişkin paralar, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyet
lerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler bû maddeden verilir. 

B. : 25 — Mahkeme giderleri 
Her türlü mahkeme giderleriyle 1263 sayılı kanun gereğince kullanılacak avukatların ücret

leri de bu tertipten verilir. 

B. : 28 — İnceleme, tercüme, baskı ve eski eserlerin satınalma giderleri 
Türk âbidelerine, medeniyetine ve tarihine ilişkin eserlerin inceleme, vakfiyelerin yayın ve 

teşhiri, satınalmacak resim, fotoğraf malzeme ve muhafazaları için gereken levazım, tesislere ait 
harcamalar bu maddeden verilir. 

B. : 29 — izmir fuarındaki vakıflar pavyonunun her türlü giderleri 
Pavyonun, tesis yönetim ve teşhir giderleri ile bu iş için gönderilecek memurların ve kullanı

lacak hizmetlilerin yolluk ve gündelikleri de bu maddeden ödenir. 

B. : 30 — Artırma ve Eksiltme ve İhale Komisyonları ücret ve giderleri 

Artırma ve Eksiltme İhale Komisyonununun aylıklı olmıyan üyelerinin huzur ücretleriyle 
yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

. v r . ._:JJ 
B. : 31 — Muhafaza ve fen memurları hayvan yem karşılığı 

Yönetmeliğin gereğince fen memurlariyle vüvari muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem 
bedeli bu maddeden harcanır. Aylığı 15 liradır. 

( S. Sayısı : $ ) 
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1947. yılı Bütçesinin (E) cetveline gi-en geçici hizmetliler tertibinden ahnem 

kadrolar 
1947 yılı Vakıflar Genel Bütçesi Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) 

cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen işler için 12 . 11 . 1947, 18 . IV .1947 gün 
vo 3/5362, 3/5702 saydı Bakanlar Kurulu kararları gereğince 1 . İS . 1947 den '31 . XIŞl . 1947 
tarihine kadar uygulanan kadroları gösteril* cetveldir. 

1 Aralık 1917 den Sİ . XII . 1.917 ye kadarla kadar 

Kadronun adı 
Aylık Süre Yıllık tutarı 

Sayı ücret ay Lira 

Yüksek mirar (Uzmanlık yeri 
Onarma teknisyeni 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Uzman fotoğrafçı 

) n 

Akaar ve inşa 
AkaaL* ve inşa onarma teknisy eni 
Kennı tesisat ve kalorifer ustabaşısı 

Sürekli onarma ustası 
» » » 

idare memuru [**] 

Antalya Meyva Çiftliği 
Antalya Meyva Çiftliği 
Tarım teknisyeni 

tdaro memuru [*] 
Kayıtçı 

> 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

idare 
ambaı 

i 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

625 
550 
500 

J375 
5375 
450 
325 
400 

onarmasında 

Tarım işlerinde 
memuru 
• memuru 

Çeşitli işler 

2 
1 

1 
3 
5 

1 
1 
1 

5 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
1 

375 
325 

170 
150 

60 

300 
125 
275 

60 
130 
115 
110 
100 

85 
110 
85 

12 
12 
12 
12 
4 
8 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 500 
6 600 
6 000 
4 500 
1 500 
3 600 
3 900 
4 800 

9 000 
3 900 

2 040 
5 400 
3 600 

3 600 
1 500 
3 300 

3 600 
3 120 
1 380 
1 320 
3 600 
5 100 
2 640 
1 020 

"•M* 37 88 920 

f * ] Barem Kanununa göre aylık alırlar. 
I**] 3461 myüı Kanunun 7 nci maddesindeki memur vekilleri 
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S. Sayısı: 4 
Kadirli İlçesinin Fakibağ mahallesinden Hasnoğlu Ah
met Yıldız'ın elilm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/125) 

T. C. V 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 26 . V . 1947 
Özel No. : 5/4 - 1096 - > 
Genel No. : 6 - 1451 , '• 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmek suçundan dolayı Hasanoğhı 1318 doğumlu Ahmet Yıldız'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni 
işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 21 . V . 1947 tarih ve 
141/54 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 25.1.1947 tarih ve 280-88/1083 sayılı ilâmı ile 
bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu ar/ederim. 

Başbakan 
\ it. Peker 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/125 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Kadirli'nin Karabacak köyünden Mehmetoğlu 
Ahmet Özkale'yi öldürmekten suçlu Kadirli ilçe
sinin Fakibağ mahallesinden Hasanoğlu 1318 do
ğumlu Ahmet Yıldız'ın ölüm cezasına çarptırıl
dığı hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen hükmün onanmasına dair Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesinden çıkan 25 . 1 . 1947 tarih ve 
280 esas, 88 karar sayılı ilâm Anayasa.nın 26 ncı 
maddesindeki işlemin yapılması için Başbakan
lığın 26 . V . 1947 tarih ve 5/4 - 1096, 6 - 1451 
sayılı tezkeresiyle birlikte Komisyonumuza havale 
buyurulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyası-

20 . XI. 1917 

ıv.n tetkikında : 
Adı geçen Ahmet Yıldız'ın, Ahmet özkale'yi 

yaptığı hırsızlığı örtmek için öldürdüğü mahke
mece sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 9 ncu bendi ge
reğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
.suçlu Ahmet Yıldız'a hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasa'nm 26 neı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
Yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar al
tına alınmıştır. 



- * 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet, Komisyonu Baş. Bu rapor Sözcüsü 
Kayseri 
İt. Özsoy 

Kâtip 

izmir 
E. Oran 

Ankara 
E. II. Ergini 

Antalya 
N. Akson 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Erzincan 
.1 . Fırat 

Kırşehir 
»S'. Kurutluofjl 

Denizli - Diyarbakır 
N. Küçülca F. Kalfagil 

îsparta Kastamonu 
R. Güllü Dr. F. Ecemi 

Rize 
u Dr. S. A. Dilrmrc. 
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S. Sayısı: S 
Gazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas'ın, Millî Ko
runma Kanununun 4(J4N sayılı Kanunla değiştirilen 82 
nci maddesinin birinci fıkrasının A ve B bentlerinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Geçici Komisyon 

raporu (4/34) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4648 sayılı Kanunla değişen Millî Korunma Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının 
«a» ve «b» bentlerinde «muhik sebep olmaksızın bir malın fazla fiyatla satılması veya satışa arz-
edilmesi» ve 31 nci maddesinin ikinci bendinde de «hükümetçe fiyatları veya kâr hadleri tesbit 
edilen malların bu fiyatlar veya kâr hadleri fevkinde satışı veya satışa arzı» yasak edilmiştir. 

Mezkûr 31 nci maddeye dayanılarak çıkarılan (510) sayılı Koordinasyon kararı ile, men
kûl malların ticari mahiyetteki alım ve satımı bazı esaslara tâbi tutularak tüccarlarda; itha
lâtçı, imalâtçı, toptancı, perakendeci ve ihracatçı olmak üzere beş gurupa ayrılmış ve bu gurup
lardan birine giren tüccarların, mal cinslerine göre, âzami kâr hadlerinin tesbiti hususunda ilgili 

>̂ Bakanlıklara yetki verilmiştir. 
Bu koordinasyon kararma dayanılarak Ticaret Bakanlığınca 17 . IV . 1944 tarih ve 5683 sa

yılı resmi gazetede «İthalâtçı, toptancı ve perakendeci âzami kâr hadleri ve tatbik şekilleri» 
başlığı altında yayınlanan tebliğe ek dört listede, bazı malların ithalâtçı, toptancı ve peraken
deci âzami kâr hadleri tâyin edilmiş olduğu gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından, Tica
ret Bakanlığı ile birlikte tesbit edilerek 27-. V . 1944 tarih ve 5715 sayılı resmi gazetede yayınla
nan kâr hadleri listesinde de tıbbi ve kimyevi eczaya ait toptancı, ithalâtçı ve perakendeci âza
mi kâr hadleri tâyin ve tesbit edilmiştir. 

510 sayılı Koordinasyon Kararı, menkul malların ticari mahiyetteki alım ve satımını bazı esas
lara tâbi tutarak tüccarları guruplandırmış olmasına ve ilgili Bakanlıklarca, sözü geçen koordi
nasyon kararının verdiği yetkiye dayanılarak, yayınlanan ve yukarda bahis mevzuu edilen kâr 
hadleri listelerinde de ithalâtçı, toptancı ve perakendecilerin âzami kâr hadleri tesbit 
ve tâyin edilmiş bulunmasına göre bu listelerde yazılı olup âzami kâr hadleri tâyin 
edilmiş olan malların bu guruplardan birine dâhil tüccarlar tarafından fazla fiyatla satıl
ması halinde bu fiil, 31 nci madde delaletiyle cezayi ıııüstelzim olup bu gibi kimselerin 4648 sayılı 
Kanun zamanında işledikleri bu kabil suçlardan dolayı hüküm giydikleri cezaların, fiil 4945 sayılı 
Kanunla da yine suç sayılmış olması itibariyle, bu kanunun yürürlüğünden sonra da infaz edil
mesi lâzım gelmektedir. 

Ancak yukarda da belirtildiği gibi 510 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı ticari mahiyetteki 
alını ve satımları bazı esaslara tâbi tutması ve tüccarları ithalâtçı, imalâtçı, toptancı ve peraken
deci gibi guruplara ayırması ve Ticaret ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından yayınla
nan listelerdeki kâr hadlerinde münhasıran ithi'âtçı, toptancı ve perakendeciler haklarında ka
bili tatbik bulunması itibariyle hu listelerdeki kâr hadlerinin, tüccar olmıyanlara ve bu gurup
lardan birine girmiyenlere şümulü bulunmamaktadır. 

Bu sebeplerle, ithalâtçı, toptancı ve perakendeci olmıyan ve binaenaleyh tüccar bulunmıyan 
kimselerin mezkûr listelerdeki mallardan birini muayyen kâr hadlerinin üstünde satmak veya 
satışa arzetmek fiilleri, 31 nci maddeye temas etmeyip 32 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiyatla satmak veya satışa arzetmekten ibaret olur, 



32 nei maddenin mezkûr (a) ve (b) bentlerinde 4945 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan 
böyle kimseler haklarında 4648 sayılı Kamumu meriyeti tafilıiııde hükmedilmiş obuı cezaların, 
Türk Ceza Kanununun 2 nei maddesi gereğince infaz edilmemesi icabeder. 

Meselenin tefsir yoliyle halledilmesi lâzım gelmektedir. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

' ^ Milletvekili 
. C. Said Barlas 

Geçici Komisyon raporu 

T. 11. M. M. 
(! cvici Komisyon 

Ksas No. l/ol 
Karar No. 2 

20 . XI . 1917 

Yüksek Başkanlığa 

Gazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas\ııı, 
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 nei maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerine temas eden suçlardan do
layı bu kanunun meriyeti sırasında verilen ce
zaların, bu fıkraları kaldıran 4945 sayılı Kanu
nun meriyetinden sonra infazı icap etmiyeceği 
cihetle keyfiyetin yorumlanması hakkında Sayın 
Başkanlığa verilip Komisyonumuza havale buyu-
rulan önergesi Adalet Bakanlığı mümessili Ceza 
işleri Genel Müdürünün İmzuriyle görüşüldü. 

Önerge, adı geçen 32 nei maddenin (a) ve (b) 
bentlerinde «Muhik sebep olmaksızın bir malın 
fazla fiyatla satılması veya satışa arzedilmesi» 
ve 31 nei maddesinin ikinci bendinde «Hükümet
çe fiyatları ve kâr hadleri tesbit edilen malların 
bu fiyatlar veya kâr hadleri fevkinde satışı 
veya satışa arzının yasak edildiğini belirttikten 
sonra 31 nei maddeye dayanılarak çıkarıldığı ileri 
sürülen 510 sayılı koordinasyon karariyle, men
kul malların ticari mahiyetteki alım ve satımı 
bazı esaslara tâbi tutularak tüccarların beş 
grupa ayrıldığını ve bu gruplardan birine men
sup olan tüccarların, mal cinslerine göre âzami 
kâr hadlerinin tesbitinde ilgili bakanlıklara 
yetki verildiğini ve buna müsteniden Ticaret Ba
kanlığınca 17 . IV . 1944 tarih ve 5683 sayılı Res
mî Gazetede «ithalâtçı, toptancı ve perakendeci
lerin âzami kâr hadleri ve tatbik şekilleri» baş
lığı altında yayınlanan tebliğe ek dört listede 
bu gruplara mensup tüccarların âzami kâr had
lerinin tâyin edildiği gibi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından, Ticaret Bakanlığı ile bir

likte tesbit edilerek 27 . V . 1944 tarih ve 5715 
sayılı Resmî Gaeztede yayınlanan kâr hadleri 
listesinde de tıbbî ve kimyevî eczaya ait yine bu 
gruplara mensup tüccarların âzami kâr hadleri
nin tesbit, edildiğini bildirdikten sonra 510 sa
yılı koordinasyon kararının menkul malların ti
cari mahiyetteki alını ve satımlarını bazı esas
lara bağlayıp tüccarları gruplandırmasma ve 
bu koordinasyon kararının verdiği yetkiye müste
niden yayınlanan kâr hadleri listelerinde gös
terilen kâr hadlerini sadece ithalâtçı, toptancı 
ve perakendecilere muhtaç bulunmasına göre âza
mi kâr hadleri tâyin edilmiş malların bu 
gruplardan birine dâhil tüccarlar tarafından 
fazla fiyatla satılması halinde fiilin 31 nei mad
de yasağına giren suçlardan sayılıp faillerinin, 
4648 sayılı Kanun zamanında işlendiğine göre bu 
kanun dairesinde mahkûm oldukları cezaların 
4945 sayılı Kanunla yine suç. sayılmış olması iti
bariyle bu kanunun yürürlüğünden sonra da in
fazları icap edeceğini ve ancak tüccar olmıyan
lara yani ithalâtçı, imalâtçı, toptancı ve pera
kendeci gruplarından birine girmiyenlere şümu
lü olamıyacağını ve binaenaleyh tüccar olmıyan 
ve bu gruplardan birine girmiyenlerin sözü geçen 
listelerde yazılı mallardan birini muayyen kâr 
hadlerinin fevkinde satması veya satışa arzetmesi 
31 nei maddeye temas etmeyip 32 nei maddenin 
(a) ve (b) bentlerinde yazılı, « muhik sebep 
olmaksızın bir malı fazla fiyatla satmak veya 
satışa ar/etmekten » ibaret kalacağını ve bu 
bentlerin de 4945 sayılı Kanunla kaldırılmış ol
masından dolayı bu gibiler hakkında 4648 sayılı 

( S. Sayısı : 5 ) 



— 3 — 
Kanunun meriyeti sırasında hükmedilmiş olan 
cezaların Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince infaz ediJemiyeceğini ve keyfiyetin 
yorıını voliyle hallini istemiştir. 

Bakanlık mümessili de heyet huzurunda ver
diği izahatta; Millî Korunma Kanununun 31 ve 
82 nci maddeleriyle yasak edilen suç failleri
nin Millî Korunma Kanununun 57 nci madde
sinde yazılı aynı cezalarla tecziye olunmasına 
binaen çok defa mahkemelerce suçun temas et
tiği madde numaralarında zühul edildiğini ve ne
ticeye müessir olmaması sebebiyle mafevk mah
kemece de bu noktaya ilişilmiyerek tasdik edil
diğini ancak 4945 sayılı son tadil kanununun 
meriyeti üzerine, infazında hangi maddeye te
mas ettiğinde tereddüt edilenlerinin hükmü ve
ren mahkemeye sevkolunarak hükmün 31 nci 
maddeye temas edenlerinin infaz olunduğunu ve 
82 nci maddeye temas edipte cürmiyeti kaldırıl-
ğı tereddütsüz anlaşılanlarının infaz olunmadı
ğını ve ancak 32 nci maddenin kaldırılan bazı 
hükümlerinin 31 nci maddeye eklenmiş olması 
sebebiyle tadilden sonra da suç sayılacakların
dan bunların da infazı yolunda içtihat takar
rür ettiğini ve Başkanlık noktai nazarının da 
bu yolda bulunduğunu ve binaenaleyh, 32 nci 
maddenin (a) ve (b) bentlerine dayanılarak veri
len hükümlerin de infazı cihetine gidildiğini ve 
tatbikatın bundan ibaret olduğunu söylemiştir. 

4945 sayılı Kanunla Millî Korunma Kanu
nunun 31 nci maddesine eklenen hüküm 2 nci 
bendine B fıkrasiyle eklenmiş obıp «fiyatları, 
veya kâr hadleri, cinsleri, nevileri ve vasıfla
rı hükümetçe tâyin olunan malların, haklı se
bep olmaksızın, satışa arzedilmemesi veya sa
tıştan imtina olunması veya kaçırılması» cihet
leri olup 510 sayılı Koordinasyon kararının 
birinci maddesinde «Millî Korunma kanunu
nun 21, 27, 28, 29 ve 31 nci maddelerine müs
teniden ticari muameleler aşağıda yazılı esas
lara tâbi tutulmuştur.» ve ikinci maddesinde 
«Tacir sıfatını haiz olup alını, satım ve komis
yonculukla iştigal edenler ilâh...» denilmek su
retiyle 31 nci madde ile konan yasakların beş 
gurupa ayrılan tacirler hakkında uygulanacağı
nın açıkça anlaşılmasına ve kesbi katiyet etmiş 
ilâmlardaki mahkûmiyeti esas olan Millî Ko
runma Kanununun 32 nci maddesinin teşkil 
edeceği müktesep hakkın hiçbir veçhile işin esa
sı tetkik edilerek tebdil ve tağyirine de imkân 

bulunmamasına ve Türk Ceza Kanununun 2 nci 
maddesinde de «işlendiği zamanın kanununa 
göre cürüm veya kabahat sayılmıyan fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez. İşlendikten son
ra yapılan kanuna göre cürüm veya kabahat 
sayılmıyan bir fiilden dolayıda kimse eezalan-
dırılamaz. Eğer böyle bir ceza hükmolunmuşsa 
icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kal
kar. 

Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zama
nın kanunu ile sonradan neşrolunan kanunun 
hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde 
olan kanun tatbik ve infaz olunur. «Denildiği 
gibi infazı sırasında suc olmıyan bir fiilden do
layı verilen hükmün infazı lâzım gel memesine bina
en sadece tüccarlar hakkında uygulanması vazıı 
kanunca kastedilmiş olan 31 nci maddenin ikin
ci kendine eklenen (b) fıkrasının tüccar olmı-
yanlar hakkında da uygulanmasına mahal görüle
memiştir. Aksi halde vazıı kanunca suç telâkki
sinden çıkarılmış olan fiillerin de cezalandırılması 
gibi düşünülmiyen neticelerin husulüne mahal 
bırakılmış olur. Şu halde 4648 sayılı Kanunun 
meriyeti sırasında 32 nci maddenin (a) ve (b) 
bentleri dairesinde verilen hükümlerin infazına 
mahal olmıyaeağı açıkça anlaşıldığından bu se
beplerle yeniden yorum yapılmasına mahal ol
madığına ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Millî Korunma Ko. Başkanı Sözcü 
Erzurum İzmir 

Tr. Kocagüney E. Oran 
Kâtip 
Maraş Trabzon Manisa 
K. îclil T. Göksel Y. M. Alakant 

Kırklareli Maraş Trabzon 
Z. Ak m R. Çuhadar A. R. Ipl 
Mardin 
A. Satana 

Kocaeli 
A. F. Abamjanik 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 
Erzurum 
,Sy. Altug 
Sevhan 

Trabzon Bursa 
1). Eyuboğlu C. Öz 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Müzakerede bulunmadı 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
tzmir Ankara 

Dr. K. örs E. 11. Ergun 
Eskişehir Konya 

S. Tekelioğlv t. H. Çevik S. Ergun 

•ısı : 5 ) 





S. Sayısı: 6 
Büyük Millet Meclisi 194? yılı Temmuz ve Ağustos ay
ları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko 

misyonu raporu (5/65) 

Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis II. İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/65 
Karar No. 4 

20 .XI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

814 789 00 1947 Temmuz ayında Ziraat Bankasında kalan para. 
1 504 605 09 1947 Temmuz ve Ağustos aylarında Ziraat. Bankasınca alman para 

2 3.1.9 454 75 
1 110 511 20 1947 Temmuz ve Ağustos aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para 

1 208 943 94 1947 Eylül başında Ziraat Bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1947 Temmuz - Ağustos ayları gider kâğıtları incelendi. 
Temmuz - Ağustos aylarında Ziıaat Bankasınca alınan para 1947 Temmuz ayı başında Bankada 

kalan paraya eklenerek toplamından iki ayda Bankaca harcanan para çıkarıldıktan sonra 1947 
Eylül ayı başında bankada 1 208 943 lira 49 kuruş kaldığı ve Ziraat Bankasının gönderdiği 
günlük hesap pusulası toplamı da buna uygun olduğu görülmüştür. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Meclis H. în. Ko. Başkanı 
Rize 

A. Zırh 
Balıkesir Erzurum 

1. II. Vzunçar§îh M. Çankaya 

Sözcü 
Ordu 

II. Yalman 
Giresun 
A. Ulus 

Denetçi 
Çorum 

E. Alpsar 
Kayseri 

R. Turgut 
Konya 

F. Gökmen 

Kâtip 
Trabzon 

A. Sarıalioğlu 
Zonkuldak 

A. Gürel 





S. Sayısı: 7 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Ko
misyonunun 25-VIII. 1947 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 595 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 

dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/39) 

; " : ' - 25. VIII . 1947 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekle Komisyonunun 8 No. lı Haftalık Karar cetvelinin 1957/2133 No. da M. Tufan ve arka
daşlarına ait kararın İçtüzük maddei mahsusuna tevfikan Mecliste müzakeresine müsaadelerini 
dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
S. Tekelioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M.M. 
Dilekçe Komisyonu 22 . XI . 1947 

İşlem Kayıt No. 1957/2133 
Esas No. 4/39 

Yüksek Başkanlığa 

Köylerinin 80 hanelik bir köy olduğunu top- • bu kurumun ancak ihtiyacını karşılamakta ol-
ıaksız bulundukları cihetle Çukurova harasına M ması ve bu köy halkına buradan arazi ayrılarak 
ait topraklardan kiralı kirasız faydalanmakta verilmesinin işletme plânını sarsacağı ve Toprak 
iseler de toprak dağıtımında köylerine bitişik olan Kanununun bu ilkede tatbiki de henüz Hükü-
bu toprakların köy halkına verilmesini Üçdut metçe kararlaştırılmamış olduğundan Komisyo-
köyü İhtiyar Heyetinden M. Tufan ve arkadaş- numuzun bu konu üzerinde bir işlem yapmasına 
larının dileği Komisyonda incelenmiş Çukurova mahal olmadığına dair verdiği birinci kararın 
harasına ait toprakların ancak müessesenin ihti- değiştirilmesini mucip bir cihet görülemediğinden 
yacma kâfi geldiğinden verilemiyeceği ve Cey- keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına oybirliğiyle 
han İlçesinde toprak dağıtımına başlandığında karar verildi. 
keyfiyetin usulen ilân edileceği ve ilgililerin yet- Dilekçe Ko. Başkanı Y. Kâtip 
kili yerlere başvurmaları gerekli bulunduğu ci- Sözcü 
hetle bu dilek üzerine bir işlem yapılamıyacağına Urfa Ağrı 
b . VI . 1947 tarihinde karar verilmişti. 595 sa- V. Gerger M. Akın 
yılı olan bu kararın Kamutayda görülşülmesini Aydın Balıkesir Bolu 
istiyen Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun N. Akkor II. Çarıklı L. Gören 
önergesi Komisyonumuza havale edilmekle iş üze- Çanakkale Kars 
rinde yeniden inceleme yapılmış ve bu rapor ha- A. R. Ktrsever Z. Orhon 
zırlanmıştır. Kütahya İzmir 

Haranın kadastro ile tesbit edilen arazisinin M. Ispartalıgil Dr. H. H. Cura 





S. Sayısı: 8 
Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz'ün, Dilekçe Komisyonu
nun 25. VIII. 1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 459 
sayılı Kararının Kamutayda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/42) 

27 . VIII . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

25 . VIII . 1947 tarihinde dağıtılan Dilekçe Komisyonunun haftalık cetvelinin 111 nci sahife-
sinde yazılı 15 . V . .1947 tarih ve 459 numaralı kararın Umumi Heyette müzakere edilmek üzer.e 
gündeme alınmasını teklif ve rica ederim, 

Yozgad Milletvekili 
- 8. îçöz 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

tşlem Kayıt No. 1245/1398 
Esas No. 4/42 

22 . XI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Haksız yere emekliye sevkedildiğinden va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını isti-
yen Hulusi Özbayrağ'a ait dilekçe, komisyonu
muzca incelenmiş ve vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasnın hususi bir kanunla ancak 
mümkün olabileceği cihetle müştekinin dileği 
üzerine komisyonca bir işlem yap ilam ıyacağına 
15 . V . 1947 tarihinde karar verilmişti. 

459 sayılı olan bu kararın Kamutay 'da görü
şülmesini istiyen yozgad Milletvekili Sırrı îçöV-
ün önergesi komisyonumuza havale edilmekle 
iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve bu ra
por hazırlanmıştır. 

Ermeni tehciri işlerindeki yolsuz hareketin
den dolayı 27 Haziran 1335 tarihinde emekliye 
çıkarılan ve 213 kuruş emekli maaşı bağlanan 
mumaileyh hakkında bir işlem yapılamıyacağı-

na ve vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması için de komisyonumuzca bir karara varıl
masına imkân olmadığından keyfiyetin dilekçi
ye bildirilmesine dair komisyonumuzun birinci 

kararının değiştirilmesini icabettirecck bir sebep 
olmadığının Yüksek Kamutay'a arzına oybirli
ğiyle karar verildi. 
Dilekçe Ko. Başkanı Y. Kâtip 

Sözcü 
Urfa 

V. Gerger 
Aydın Balıkesir 

N. Akkor H. 
Çanakkale 

A. F. Kır sever 
Kütahya 

M. îspartalıgil 

Çarıklı 

Z. 

Dr. 

Ağrı 
M. Akın 

Bolu 
L. Gören 

Kars 
Orhon 

îzmir 
H. H. Cura 



f 

* 



S. Sayısı: 9 
Sivas Milletvekili gl. Fikri Tirkeş ve Amasya Milletve
kili Ahmet Eymir'in, Dilekçe Komisyonunun 25-VIII. 
1947 tarihli Haftalık Karar.cetvelindeki 258 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek

çe Komisyonu raporu (4/43) 

• T ' - - " * • . 2 9 . VIII .1947 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 2.1 . VII1 . 1.!)47 tarihli haftalık cetvelindeki 258 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Sivas Amasya 
G. F. Tirkeş A. Eymir ' . *" i' ' " , ' • ' ; ' : • , ' 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

İşlem Kayıt No. 1137/1284, 1702/1871 
Essas No. 4/43 

22 .XI . 1947 

Emeklilik işleminin kaldırılmasını istiyen Sa
dık Balkır'm dileği Komisyonumuzca incelenmiş 
ve konu üzerinde Askerî Vargıtayea işin tetkik 
edilerek karara bağlandığı ve yapılan işlemin 
mevzuata uygun bulunduğu anlaşılmakla bir iş
lem yapılamıyacağma 13 . XI . 1947 tarihinde' 
larar verilmişti. 25S .sayılı olan bu kararın Ka
mutayda görüşülmesini istiyen Sivas Milletvekili 
Ol. Fikri Tirkeş ve Amasya Milletvekili Ahmet 
Eymir'in önergeleri Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi: 1942 yılında Alay Komutanlığını yapar 
diye sicil aldığından ve 1943 yılında da herhangi 
bir ihtar veya gizli tebliğ almamış olmasına ve 
hiçbir ceza görmemiş bulunmasına rağmen 22 nci 
bölge Komutanı Yarbay Salâhattin Günay tara
fından yerilmiş olan müspet sicilleri: Jandarma 
Genel Komutanı tarafından verilen emirle değiş
tirilerek menfi bir hale sokulduğunu ve müsteşar
lık mahkemesince de beraet kararı aldığı halde 
emekliye sevkodildiğini ve bu muamelenin doğru 
olmadığından bahsi]e Askerî Yargıtaya başvurdu-

Ytiksek Başkanlığa 

ğunu ve fakat yetkili sicil üstleri tarafından ve
rilmiş siciline dayanılarak yapılan bu muame
lenin idari dâva konusu olamıyacağı beyan ile 
3410 sayılı Kanunun değişik ikinci maddesine -is
tinaden dâvanın reddedildiğini ve bu suretle aynı 
mahkemenin müşabih hâdiseler hakkında bir bi
rini nakzeder kararlar verdiği gözönünde tutula
rak sicilinin tetkiki ile emeklilik muamelesinin 
kaldırılarak terfii cihetine gidilmesini istemiştir. 

Komisyonumuzca evvelce verilen kararın de
ğiştirilmesini mucip yeni bir delil ve sebep görü
lememiş olduğundan keyfiyetin Yüksek Kamu
taya arzına çoğunlukla karar verildi. 
Dilekçe Ko. Başkam Y. 

Sözcü 
Urfa 

V. Gerger 
Aydın 

Ar. Akkor 
Balıkesir 
77. Çar 

Çanakkale 
A. R. Kır sev er 

Kütahya 
M. îspartalıgil 

ıklı 

Z. 

D\ 

Kâtip 
. Ağrı 
M. Akın 

Bolu 
L. Gören 

KÖIS 
Orhnn, 

îzmir 
•. H. II. Cura 





S. Sayısı: 10 
Gazianteb Milletvekili Gl. Aşir Atlı'nm, Genelkrumay 
Başkanlarının Mareşalliğe yükseltilmesine dair kanun 

teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/61) 

3 Kasım 1947 
Büyük Millet Meclisi Başkalığı Yüksek katına 

Genel Kurmay Başkanlarının Mareşallik rütbesine terfiine dair tanzim olunan kanun tasarısını 
gerekçesiyle birlikte bağlı olarak ve derin saygılarımla sunarım. 

Gazianteb Milletvekili 
A. Atlı 

Gerekçe 

Milletin istiklâlini, memleketin bütünlüğünü koruyan, hiç şüphe yoktur ki, milletin sinesinden 
doğmuş olan Şanlı Ordumuzdur. 

Ordu kudret ve kuvvetinin temel dayanağı itaattir. Ordunun her mensubu; üstüne itaat etmek 
ve astından itaat görmek sayesindedir ki; ağır şartlar altındaki görevlerini, hayatı pahasına olsa da, 
tereddütsüz ifa eder. :-* ?' •* 

Ordu mensuplarının (Erden Mareşale kadar) kimlere itaat edeceğini gösteren makam ve rütbe 
kademeleri vardır. Makam ve rütbeler, mütenazır olarak yükselmektedir. 

Anayasa'miza göre, barışta, harb kuvvetlerinin en yüksek komuta makamı, Genel Kurmay Baş
kanlığıdır. Bu makamı işgal eden kimsenin, en yüksek rütbe olan Mareşallik rütbesini haiz olması, 
hak ve mantık icabıdır. 

Bugün ise, Genel Kurmay Başkanı, Orgeneral rütbesindedir. Emrinde, türlü vazife sahibi, on 
kadar Orgeneral vardır. Bu durumu tabiî görmek mümkün değildir. 

Şanlı Ordumuzun yüksek makamlarını işgal eden, kıymetli komutanların; daha yüksek makamda 
bulunan hemrütbelerine itaatte kusur etmiyecek derecede olgun bulunduklarını kabul etmekle be
raber; 

Şu hakikati de belirtmek isterim ki; üst makamda bulunan zatın, aynı zamanda üst rütbeyi taşı
ması; komutanların itimat ve itaatini en yüksek derecesine çıkarır. 

Bu bakımdan, Genel Kurmay Başkanlığına getirilen Orgenerallerin (Bu rütbedeki hizmet müd
deti ne olursa olsun) Mareşallik rütbesine yükseltilmesi, 

Ordunun yüksek menfaati icabıdır. "" 
Diğer taraftan, barışta en yüksek komuta makamı olan Genel Kurmay Başkanlığına getirilen za

tın, hakkı olan en yüksek rütbeye (Mareşalliğe) kavuşmasını, memleketin harb haline girmesine ta
lik etmek de, bugünkü görüş ve anlayışa uymamaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı, bağlı kanun tasarısının tasvip ve kabulünü arz ve teklif ederim. 



— 2 — 
GAZÎANTEB MtLLETVEKÎLi Gl. AŞİR AT

LI 'NIN KANUN TEKLİFİ 

Genel Kurmay Başkanlarının Mareşalliğe terfi* 
ine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Genel Kurmay Başkanlığına 
asıl olarak tâyin olunan Orgeneraller, bu rütbe
deki hizmet müddetine bakılmaksızın Mareşallik 
rütbesine yükseltilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü, Başba
kanlık ve Millî Savunma Bakanlığı yürütür. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MUM Savunma Komisyonu 

Esas No: 2/61 
Karar No. 2 

24. XI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Gazianteb Milletvekili sayın General Aşir 
Atlı 'nm Genel Kurmay Başkanlarının Mareşal
lik rütbesine terfiine dair hazırlayıp takdim ve 
5 . XI . 1947 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulan kanun teklifi ve gerekçesi Millî Sa
vunma Bakanlığı mümessili de hazır bulunduğu 
halde 10 . XI . 1947 tarihinde komisyonumuzda 
okunup incelendi. 

Millî Savunmadan gelen mümessilin verdiği 
izahata nazaran Genel Kurmay Başkanlığına ait 
hazari fiilî kadroda; Genel Kurmay Başkanlığı ma
kamı için Mareşallik rütbesinin ötedenberi kon
makta olduğuna ve 863 sayılı Terfi Kanununda 
da orgeneraller için gösterilen asgari müddetin 
üç seneden ibaret bulunduğuna göre; o makama 
gelen orgeneralin bu asgari müddeti ikmal eyle
miş ve usulen ehliyeti de Hükümetçe tasdik edil
mişse Mareşalliğe yükseltilmesine, bir mâni gö
rülememektedir. Fakat 12 Ocak 1944 tarihinden-
beri bu makama getirilen orgenerallerin Mareşal
liğe terfii hakkında Hükümetçe bir işlem yapıl
mamıştır. 

Sebepleri üzerinde yapılan uzun tartışmalar
da tebarüz eden kanaat şudur: 

Mareşallik rütbesinin; herhangi bir meydan 
muharebesinde orduyu zafere eriştiren komu
tanlara verileceğine dair kanunlarımızda bir hü
küm mevcut olmamakla beraber Millî Mücadele-
mizdenberi Cumhuriyet Hükümetimizin, bu hu
sustaki teamül ve tatbikatı; yukarda arzedilen 

şekilde tecelli eylemiş bulunmaktadır. 
Bundan başka; muasırımız yabancı Devlet 

ordularında da bu böyle tatbik edilmektedir. 
Ve bunun böylece devam etmesi; ve Mareşalli

ğin, herhangi bir cephede ordu veya orduları za
fere ve memleketi selâmete isal etmek kudret ve 
kabiliyetini gösterebilmek mazhariyetine nail 
olan büyük komutanlara tevcihi hak ve teamüle 
daha uygun olacaktır. 

Teklif edilen bu kanun tasarısında belirtildiği 
veçhile Genel Kurmay Başkanlığına tâyin edile
cek orgenerallerin terfi kanunundaki hükümler 
dâhilinde mareşalliğe terfii halinde zuhur edecek 
mahzurların kanun tasarısı gerekçesinde beyan 
ve iddia edilen mahzurlarla kıyaslanamıyacak 
kadar büyük olacağı da yapılan tartışmalar sonu
cunda bir hakikat olarak tecelli etmiştir. 

Bu ve bu gibi sebeplerle bugün için böyle 
bir kanuna lüzum olmadığı neticesine varılmıştır. 

Komisyonumuzun bu toplantısında mevcut 
bulunan üyeler (Teklif sahibi Sayın General Aşir 
Atlı müstesna) bu lüzumsuzluğu beyan ve takdir 
ederek bu teklifin işleme konulmamasmı karar
laştırmışlardır. 

Saygılarımızla Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Konya 
A. F. Cebesoy 

Sözcü 
Kütahya 

E. Durukan 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Kâtip 
Van 

B. Oktar 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
imzada bulunamamıştır 

Erzincan 
Z. Ağca 
Erzurum 

V. Kocagüney 

Erzincan 
B. K. Çağlar 

Gazianteb 
A. Atlı 

Muhaliftir 

Ankara 
N. Tınaz 
Çankırı 

Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Kars 
// . Tugaç 

Kocaeli 
Ş. Okan 

Kastamonu 
A. Alptoğan 

Kırklareli 
K. Doğan 

Mardin 
K. Sevüktekin 

İmzada bulunamamıştır 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Muğla 
N. özsan 

Seyhan 
8. TekeUoğtu 
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