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1. — aEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçiıı 
ve iki arkadaşının, buğday ihracı dolayısiyle 
Ticaret eski Bakanı hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair olan önergesi okundu. 
Yapılan uzun görüşmelerden sonra, kabul olu
nan önerge gereğince, konunun görüşülmesi 
Toprak Mahsulleri Ofisinde Hükümetçe yaptı
rılan tahkikat sonuna bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin, 
Devletçe. yaptırılacak olan şoseler hakkındaki 
sözlü sorusu, soru sahibinin hazır bulunmama
sından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Kasım ve 
Aralık ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesap

larım inceleme Komisyonu raporu, okunarak 
bilgi edinildi. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununa 
ek 4800 sayılı Kanunun geçici maddesinin yo
rumlanmasına lüzum olmadığına dair olan Mil
lî Savunma Komisyonu raporu, kabul olundu. 

30 . IV . 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Mardin Milletvekili 

C. K. încedayı Dr. A. Uras 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
S. Pek 

Sorular 

1. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, zirai sigorta tesisi hakkındaki etüd-
lere dair olan sözlü sorusu, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — Manisa Milletvekili Yunu Muammer 

Alakant'ın, dondan zarar gören İzmir ve Ma
nisa bölgelerindeki bağeü«rav borçlariyle bun
lara yapılaeak ikraa hakkındaki sözlü sorusu, 
Ticaret Bnkanhğma gönderilmişti!'. 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — SORULAR V£ CBVAPLAR 

/. — Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'-
nin, Devletçe yapılacak olan Mitli şoseler hak
kındaki sonmına, Bayıtuhrlık Bakanı Kamn 
(Ufak 'in a özlü cevabı 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASİM GÜLKK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım; Vedat Dicle
li arkadaşımızın birinci sorusu Devletçe yapı
lacak Millî şoselerin geçeceği yerlerin tesbit 
edilip edilmediği hakkındadır. 

1525 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince ilgjli Bakanlıklar ve Genel Kurmay tem
silcilerinin iştirakiyle bir Devlet yolu ağı tes
bit edilmiştir. Yurdun muhtelif bölgeleri ve 
önemli merkelezlermi birbirlerine. Umanlara ve 
veya demiryolu istasyonlarına bağlamak yur
dun ekonomik, sosyal ve savunma bakımlarından 
önemli görülen yerler gözönftude tutularak ha
zırlanan bu proje üç yıllık üç devreye ayrılmış
tır. 

22 5584 kilometreden ibaret olan ve 870 bü
yük köprüyü ihtiva eden bu yol ağı projesi, Ba
yındırlık Bakanlığında çalışmakta olan Ame
rikalı yol uzmanlarının yardımından da fayda
lanılarak hazırlanmıştır. 

Bu yol ağını biraz evvel bahis konusu etti
ğim 1525 sayılı Kanunun 4 neü maddesi 
gereğince onanmak üzere Bakanlar Kuruluna 
sunulmuştur. 

Sayın arkadaşımın ikinci sorusu, bu şoseler 
yapılırken çakıllı stabilize yol sistemine yol ve
rilip verilmiyeeeği hakkındadır. 

Çakıllı stabilize yol dünyanın birçok yerle
rinde ve memleketimizde de tecrübe edilmiştir. 
Bu sistem muhtelif yerlerde iyi netice vermiş
tir. Çakıllı stabilize yol taşa uzak ve çakıla yakın 
bulunan yerlerde ucuza mal olan, ve toprak sağ
lanışa iyi neticeler veren bir yol tipidir. Çakıllı 
stabilize yolun esası toprağın sağlamlığıdır. 
Bundan dolayı toprağın sağlamlığını anlamak için 

tahlili bir yol lâboratuv&rına ihtiyaç gösterir. Şim
diye kadar memleketimizde esaslı bir yol lâbo-
ratuvarı ne Bayındırlık Bakanlığında, ne de Tek
nik tîniversite de mevcut değildir. Memleketimize 
gelen Amerikalı uzmanların yardımiyle ve Ame
rikan yardımı tahsisatı ile böyle bir yol lâbora-

tuvarı kurmak üzereyiz. Bunun için lâzımgelen 
tesisat hazırlanmıştır. Yakında memlekete -gele
cektir. 

L&boratuvar kurulduktan sonra yapacağımız 
muhtelif yollarda yalnız çakıllı stabilize değil, 
evvelâ esaslı tahliller yaparak toprakın cinsi 
muhtelif bakımlardan tetkik edildikten sonra yo
lun tipi taayyün edecektir. 

Sayın Dicleli'nin üçüncü sorusu, S|İ¥«,n Di
yarbakır arasındaki yol hakkındadır. Bu yol 
çakıllı stabilize olarak yapılmış, fakat henüz ta-

15 . TV . 1948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Bayındırlık Bakanının 
sözlü olarak cevap vermesini rica ederim : 

1. Devletçe yapılacak olan Mîllî şoselerin 
seçeceği yerler tesbit edilmiş ve hangi yıllarda 
nerelerde yol yapılacağı kesin bir programa bağ
lanmış mıdır? 

2. Bu şoseler yapılırken çakıllı stabilize yol 
sistemine yer verilecek midir? 

?>. Silvan - Diyarbakır arasında birkaç ay 
önce inşası tamamlanan «atabiMze yoldan nasıl 
bir netice alınmıştır6' 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dieleli 

t - 2 0 3 -
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marnlanmış değildir. Bayındırlık Bakanlığı bunu | 
emaneten yaptırmıştır. îlk hesaplara göre ma
kadam olarak yapılmak icap etse 1,5 milyon lira, 
stabilize olarak yapılınca 500 bin liraya çıka
cağı tesbit edilmişti. Toprak killi ve çürük oldu
ğu için orada yapılacak stabilize yolun hiç ol
mazsa 40 - 50 santim çakılla takviyesi icabettiği 
görülmüştür. Fakat mevcut tahsisat vilâyetin 
ayırabildiği 90 bin lira ve Bayındırlık Bakanlığı
nın ayırdığı 42 bin lira ile 132 bin lirayı buldu
ğu için burada az bir zaman için de olsa geçit 
temin etmek istenmiştir. Yol olarak dökülen 
böylece, ileriki takviyelerde faydalanmak üzere 
bir çakıl tabakası dökülmüş, kısa bir zaman 
bundan istifadeye açılmıştır. Fakat elimizde lâ-
boratuvar mevcut olmadığı için yolun temelin
deki toprak kâfi derecede tetkik edilememiştir. 
Bir müddet sonra yol üzerinden geçen vasıtala-
rm burada çok derin izler bıraktığı görülmüştür. 
Yolun kâfi derecede kuvvetle hazırlanmadığı 
esası evvelden de bilindiği için bu sene üzerinde 
tesviyeler yapılması kararlaştırılmıştı. Bu gibi 
yollarda tuttuğumuz prensip geçit temin edebilmek 
için elimizdeki tahsisatla mümkün olanı yapmak 
ve aldığımız neticeye göre ertesi senelerde ora
yı takviye etmektir. Böyle hareket edilmediği tak
dirde yolu esaslı surette yapacak kadar tahsisat 
elimize geçinceye kadar beklemek gerekecekti. 
Biz elimizdeki tahsisatla mümkün olan geçidi 
açmaya uğraştık. Ertesi sene de bu yolu takviye 
cihetine gidiyoruz. Bu yolda da lâboratuvar 
noksanı tesirini göstermiştir. 

Arkadaşımın önergesini alınca yerine bir 
mühendis gönderdim, tetkikler yaptırdım. Mü
hendisten gelen rapor huzurunuzda arzettiğim 
mahiyettedir. Toprak killidir, çürüktür. Burada 
40 - 50 santim kalınlıkta bir çakıl tabakası lâ
zımdır. Geçen sene tahsisatsızlık yüzünden ancak 
10 - 15 santim derinliğinde yapılmıştır, bu sene 
takviyesi icabetmektedir ve bu yapılacaktır. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Huzu
runuza bir sözlü soru ile getirdiğim bu mesele 
millet ölçüsünde önemi olan bir meseledir. îza-
ha lüzum yoktur ki, sayın arkadaşlarım, yol dâ
vası millî dâvalarımızın en başında gelmektedir. 
Zira, çeşitli kalkınma hamlelerimizi ancak ge
niş bir yol şebekesini milletin bünyesine doğ
ru 'götürebilmekle sağlıyabileceğiz. Eğer bu 
medeniyet devrinde, bu atom devrinde yol şe
bekesini biran evvel ikmâl etmezsek, tamamlı- J 
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yamazsak, tekerlek medeniyetinden bile mah
rum kalırız. Nitekim bazı yerlerimiz bundan 
mahrumdurlar. Sağlık dâvası için büyük ümit
ler besliyoruz, kültür hamlesi için plânlar ha
zırlıyoruz, mektepler yapıyoruz. 

Fakat yol olmadan bu hamleler nasıl yapı
lacaktır? 

İktisadi bakımdan yine öyle. iç ticaretin in
kişaf etmesi ve iç ürünlerin memlekete yayıl
ması ancak muntazam, iyi ve her mevsimde ge
çide açık yol şebekesiyle mümkün olur. 

ihraç mallarımızın bozulmadan ana liman
lara gitmesi de bahsettiğim, candan arzuladı
ğım yol şebekesine bağlıdır. 

Demiryolları ve Denizyollarını bugünkü 
mahmul durumundan kurtarmak ve onlara ne
fes aldırmakta yine bunlara muvazi olarak ya
pacağımız yol şebekesiyle mümkün olabilecek
t i ; . 

Sosyal bakımdan, Millî Müdafaa bakımın
dan, hulâsa hor bakımdan yolun önemini belirt
meyi zait buluyorum. 

Sayın Bakana sorduğum üç sualden ilk iki
sini evet veya hayır gibi birer kelime ile ce
vaplandırmak mümkündü. Lütfetmiş olduğu 
izahata teşekkür ederim. 

Yalnız, sayın arkadaşlarım, ikinci sualim 
henüz memlekette iyi anlaşılmamış, henüz ya
yılmamış bir yol sistemidir. Bugüne kadar bil
diğimiz klasik yol sistemi, makadam dediğimiz 
tamamiyle blokajlı ve kırma taş döşenmiş yol
dur. Halbuki bugün gidilmesi istenilen sistem 
ise çakıllı stabilize sistemi yoludur. Bu sistem 
yolun inşasında üç merhale, üç unsur vardır. 
Birincisi toprak tesviyesi yani platform; ikin
cisi yol kaplaması yani kum, çakıl ve kil dö
külmesi, üçüncüsü de sulama ve silindirdir. Tat
bikatın nasıl hatalı netice verdiğini arzedebil-
mek için şu kısa malûmatı arzetmekte beni ma
zur görmenizi rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım; bu sistemde yolun mu
kavim olması için her şeyden evvel platformun, 
yani toprak tesviyesinin mukavim olması lâ
zımdır. Meyillerin hesaplanması, hafif silin
dirajdan sonra çakıl, kum ve kil dökülme
si lâzımdır. Dökülecek kum, çakıl ve kilin 
de rasgele değil granümetrik terkibi tah
lil edilerek serpilecektir. Bilfarz; iki mi-
limetrelik elekten geçmiyenleri çakıl kabul 
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edecek olursak; halitanın %35 - 60 çakıl, 
%50 - 85 kum, %15 de kil olması lâzımdır ki; 
bunlar kaynaşabilsin, tehaccür edebilsin ve yo
lun kaplaması meydana gelebilsin. 

Sonra kalitenin rutubet derecesini de gözö* 
nünde bulundurmak lâzımdır. Yola serilen bu 
malzemenin sulanması icabeder. Şimdi malze
menin gerek serilişi, gerek sulaması ve gerekse 
silindrajı hakkında fazla izahat vermeden bi
raz da fiiliyattan bahsedeceğim; doğrudan 
doğruya tatbikata geçeceğim. Bu tatbikat cid
den hazin olmuştur. Yeni yapılan Silvan - Di
yarbakır çakıllı stabilize yolundan bahsetmek 
istiyorum. Bu yolun plâtformunda tamamiyle 
teknik alanda bir lâubalilik müşahede ettim. 
Bir kere toprağın tahlili yapılmamış, arazinin 
hususiyetleri gözönünde tutulmamıştır. Dicle'
ye akan Anbar suyu, Kuruçay, Pamukça yi ve 
Başmik deresi muhtelif yerlerde derin vadiler 
meydana getirdiği halde ve bu sebeple bura
dan demiryolunun geçmesi mahzurlu görüldü
ğü halde, bu yolun bu sistemle yapılması ci
hetine düşünülmeden gidilmiştir. 

Tesviyeler bölge müdürlüğünde, Bayındır
lık Müdürlüğünce hazırlandığı şekilde değil, 
daha aşağı indirilmiş ve bu suretle zem inden 
rutubet emmesine imkân verilmiştir. Bundan 
başka vadilerden geçerken balık kılçığı şeklin
de drenaj yapılmadığından yolun ana kısmının 
mukavemeti fazlalaştırılmamıştır. Burada da 
teknik bir lâubalilik göze çarpmaktadır. Yo
lun kaplaması yapılırken, çakıl, kum ve kilin 
muayyen nispette karıştırılması icabederken, 
civardaki çaylardan rasgele toplanmış ve yo
la serilmiştir. Kilin nispetini gösteren tahlil
ler lâboratuvar olmadığından yapılamamış ve 
hattâ basit şekilde kavanoz içinde tahlile gidil
memiş, iptidaî elek tecrübeleri dahi yapılma
mıştı. Malzeme yolun kenarına rasgele figüre 
edilmiştir. Bu halitanın mütecanis olması için 
karıştırılması gerekirken, karıştırılan yalınız 
işlerin ciddiyeti olmuştur. Silindiraja gelince; 
bölgenin yedi silindiri olduğu halde, bunun bit
kisini Mardin'den getirilmesi icabederken, et
tirilmemiş, kömür olmadığından buharla mü
teharrik silindir tahrik edilememiş, bir, iki si
lindirle çalışılmıştır. Buna mukabil 10 bin li
ralık benzin sarf edilmiştir. Esasen mevsim 
ilerlemiş bulunduğu için silindiraja vakit kal
mamıştır. Bu vaziyeti bölge müdürüne sordu-
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ğıımuz zaman şu cevabı aldım; "Malzemenin 
nemli olması lâzım olduğu için mevsimin iler
lemesini bekledik." Onun yanındaki teknik 
mühendis ise: "İnşaatta maalesef geç kaldık, 
bu yüzden silindiraja vakit kalmadı." gibi söz
lerle bölge müdürünün beyanatına mütenakıs 
cevap verdi. Bu itibarla yazın toprağın şarha, 
şarha çatladığı bu bölgede hiçbir sulama ve 
esaslı silindiraj yapılmamış, iri çakıllar uluor
ta serpilmiştir. Kaplama kalınlığı da asgari 
25 - 30 santim olması lâzımgelirken hiçbir nis
pet gözetilmemiş ve gelişi güzel serpilmiştir. 
Buraya geldiğim zaman. Bayındırlık Bakanlığı
na gittim; bilgisine hürmet ettiğim bu işin 
teknik elemaniyle görüştüm. Stabilize sistemle 
yapılan bir yolun bozulma nispeti nedir? Di
ye sordum. Bana dediler k i : Stabilize sistem
le yapılan bir yolun bozulma nispeti nihayet. 
kaplamasının bir, iki santim derinliğini geçmez. 
Demir tekerlekli vasıta geçtiği zaman ufak bir 
iz bırakır, onu da tırmıkla düzeltir ve ya
marız." Sayın Bakan buyuruyorlar ki, bu 
yol henüz bitmemiştir; yapılan iş birinci mer
haledir, yol gelecek yıllardan sonra tamamla
nacaktır. Hakikat şudur ki, yolun esas bün
yesi bozulmuştur. Bugünkü manzarası ile bu 
yolda, bunu kendim gözlerimle gördüm, kilo
metrelerce uzanan şerit halinde iki, üc batak
lık ve onun etrafına dizilmiş büyük çakıllar 
dan başka bir şey göremezsiniz. Bugün herke*; 
âdeta yolsuzluğu aramaktadır. Diyarbakır'la 
Silvan arasında işliyen nakil vasıtaları asırlar
ca yol bekliyen bu civarın halkı nerede ise 
eski yolsuzluğun hasretini çekmektedir. Yılda, 
12 ay geçit verme şöyle dursun,"inşasından he
men sonra dahi bu yoldan istifade imkânı >' 
mam ıştır. Vali dahi görmeye gidememiştir 
Sayın Bakanın da görmesini tavsiye etmem. 
Çünkü bendeniz üç defa yuvarlandım. Yolun 
bozulmasını oradaki mühendisler şoförl<"o at
fediyorlar; şoförler yolun hep iyi yerlerinden 
gidiyorlarmış; biraz da kötü yerlerden gidip bozu
lan yerleri düzeltmeleri, silindraj vazifesini gör
meleri lazımmış. 

Hiçbir nakil vasıtası silindir vazifesini göre
ceğim diye yolun bozuk yerlerinden geçmez. Şo
för yolun neresini uygun bulursa oradan geçer. 
Bu yol yapılırken zannederim ki, bundan evvel
ki Saym Bakan, üzerinden geçmişlerdir ve yine 
zannediyorum ki, yanlarında şose ve köprüler 
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reisi de bulunmuştu; şosenin vaziyetini görmüş
lerdi. Bilmiyorum ne direktif verdiler fakat 
bugün o yola gitmek mümkün değildir. Bu yol 
kaça çıktı? Bu yol Sayın bakanın buyurduğu 
gibi 90 bin liraya değil son günlerde 8 bin lira
nın ilâvesiyle Muhasebei Hususiyeye tam 98 
bin liraya mal olmuştur. Ayrıca 42 bin lira da 
Bayındırlıktan verilmek suretiyle ceman 140 
bin lira harcanmıştır. Belki bu para Devlet 
bütçesi için mühim bir şey değildir. Fakat bu 
yıl yol işlerine ancak 40 000 lira tahsis etmiş 
olan Diyarbakır özel muhasebesi için bu 100 000 
lira küçümsenemiyecek bir miktardır. Bu para 
ile 50 - 60 km. yol yapmak iddiasına gidilecek 
yerde, daha mütevazı ölçüler içinde küçük mik
yasta yol yapmak daha samimî bir hareket olur
du. 

Bu yoluıi kaplaması için 43 bin lira harcan
mıştır. Bir kilometreye 860 lira düşüyor. Hal
buki Sazılar - Çağlayık arasında Etibankm yap
mak tasavvurunda bulunduğu ve ihzarat 
yaptığı yolda makadam şose 32 bin liraya çık
tığı halde stabilize yol 8 500 liraya çıkacaktır. 
Silvan yolunda ise bir kilometre stabilize yolu 
860 liraya çıkarmak iddia ve ümidindeyiz, böyle 
bir hülyaya kapılmışız. Değil bugün işletmeye 
yeni açıldığı günlerde dahi bu yol üzerinde git
meye imkân olmamıştır. Öyleyse mütaahhidini 
bulalım, hesabını soralım diyeceksiniz. Hayır ar
kadaşlar, mütaahhidini bulmak imkânı yoktur. 
Çünkü bu yol emaneten yapılmıştır. Sürcü lisan 
yaparak başka bir kelime sarf etmekten çekinerek 
emaneten yapılmıştır diyorum. Bu suretle gerek 
Devletin, gerek bu fakir hususi idarenin 140 bin 
lirası çarçur edilmiştir. Murakabesizlik âzami 
haddini bulmuştur. Bölge müdürü ender olarak 
oraya gitmiştir. Onun emrindeki mühendis ise 
nadiren gitmiş ve istikbal vadeden ve tecrübe 
mahiyetinde olan bu işin icrası sadece bir fen 
memuruna, bir tek memura bırakılmıştır. Bunu 
hangi vicdan kabul eder? Zannetmeyiniz ki, na
kil vasıtası sıkıntısı vardır; bu sene bu Bakanlı
ğın raportörü olmak fırsatını elde ettiğim sırada 
bütün nakil vasıtaları listesini alıp inceledim; 
9 ncu bölgede 25 e yakın nakil vasıtası vardır. 
Esasen hususi ikametgâhlarla eylenee yerleri 
arasında muntazam seferler yapan gene bu böl
genin îfesmî nakil vasıtalarıdır; isterlerse numa
ralarını verebilirim. Şu halde ne imkânsızlık, 
ne vasıtasızlık; yalnız lâkaydi ve ihmal vardır. 
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Hulâsa, sayın arkadaşlar, tecrübe devresinde 

olan bu stabilize yolun tatbikat sahası olarak 
Diyarbakır seçilmiş ve tecrübe tahtası yapılmış
tır. Senelerce yolsuz bulunan bu bölgede böyle 
bir tecrübe yapılmasaydı da 10 sene daha yolsuz 
bırak il saydı daha doğru bir şey olurdu, belki 
ileride daha ciddî bir surette yol işini ele almak 
imkânı hâsıl olurdu. 

Bu sistemin Amerika'da, Fas'ta ve iskandi
navya memleketlerinde ve birçok yerlerde mu
vaffak olduğunu bize söylüyorlar. Evet; yalnız, 
muvaffakiyetin de şartları vardır, o şartların da 
yerine getirilmesi icabeder. Bu suretle yalnız 
Devletin kırk küsur bin lirası değil, kışın posta 
servisleri hâlâ katır sırtında yapılan Diyarbakır 
İlinin de 100 bin lirası harcanmıştır. Burada 
en büyük hata: bir kere. hiçbir tahlil yapmadan 
işe girişmektir, ikincisi nispet endişelerini 
gözönüne almamak, üçüncüsü de gösteriş olsun 
diye uzun bir mesafeyi aştım iddiası ile işe gi
rişmiş bulunmaktır. Alınan bu kötü neticeyi 
bölge müdürü merkeze bile bildirmemiştir; an
cak benim ihbarım üzerine Sayın Bakan alâka
dar olmuş, mahallinden sormuş, ve hattâ oraya 
bir memur göndermek lüzumunu ve lûtfunu gös
termiştir. Zira bendeniz sorduğum zaman, vali 
sorduğu zaman, vali muavini sorduğu zaman, 
bu parayı veren encümen sorduğu zaman bu ye
ni bir sistemdir, yeni bir tekniktir diye demek
ten başka hiçbir izahat vermemişlerdir. 

Halbuki, sayın arkadaşlarım, ben bir teknis
yen olmamakla beraber, Nafıa Bakanlığının ta
limatnamesini okuduktan sonra o mühendisten 
daha ciddî iş görecek durumdayım. 

Sayın Bakan, paramız azdı, bu yolu tam 
yapmış iddiasında değiliz, kısmen yaptık diyorlar. 

Bendenizin iddiası bu yolun yalnız üstünün 
değil, ortasının değil bütün bünyesinin bozul
muş olmasıdır. Eğer bu yolun platform'mu, esas 
bünyesi mukavemetli yapılmış olsaydı; drenajlı, 
silindirajlı ve dikkatli yapılsaydı, yolun üstü 
bozulsaydı bile tırmıkla kaplama düzeltilir ve 
kum serpilerek işletmeye bile açılabilirdi. 

Bir kaç Oturum evvel, Sayın Bakan Porsuk 
barajı yolsuzluğu hakkında izahatta bulunurken, 
nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun milletin 
kanını emen bir kene bulursam orada ezerim 
demişlerdi. Bendeniz kendisine yeni bir «ins ke
neden bahsedeceğim. Bu kene çakıllı stabilize 
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yollara musallat olan, kumda saklanan ve bu yol
ları kendisiyle beraber mahveden, milletin para
sını yeni bir sistem tecrübesi içinde eriten bir cins 
kenedir. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet idaresinde, şurada, 
burada, ikinci üçüncü kademelerde mesuliyetsiz 
ellerin yolsuzluğu meydana geliyor. Fakat ta
hammül edemediğim şey yol işlerindeki yolsuzluk
tur. Zira, yurdumuzun kan damarlarmı teşkil 
eden yollar üzerinde yolsuzluk iktisadi bünyemizi 
tehdit eden infaktus kadar mühlik bir hastalık
tır, kan damarlarımızı tıkar bizi, felce götürür; 
iktisadi, içtimai ve askerî faaliyetimiz sekteye 
uğrar. Bu itibarla Bayın Bakandan ricam sözlü 
sorum üzerine alakadar olmuşlardır. Fakat katı 
neticeyi henüz almamışlar ve gözleriyle görme
mişlerdir, bu işi sadece bir tecrübesizlik ve ve
rimsizlik şeklinde telâkki etmesinler. Bu işte ih
mal ve belki de ihmalden başka şeyler oldukunu 
teemmül buyursunlar. Bunu rica ederim. (Bra
vo sesleri). 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşıma lütfettikleri 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Yalnız bir 
iki nokta var ki ; huzurunuzda izahını gerekli 
görmekteyim. 

Sayın Dicleli yol dâvasının ehemmiyetini bir 
kere daha huzurunuzda tebarüz ettirmekle pe
şinde olduğumuz, üzerinde durduğumuz memle
keti» hayati: bir işi üzerinde durmuş oldu. Bu
nunla yol dâvasına hizmet ettiğine kaaniyim. 

Arkadaşlarım; yol; teşkilât ve para işi
dir. Teşkilâtı evvelâ söyledim, para ka
dar mühimdir. Üzerinde esaslı surette dur
duğumuz bu teşkilât konusunun, üzerinde 
hassasiyetle, titizlikle durduğumuz orga
nizasyon işinin yolda ehemmiyeti bü
yüktür. Bu teşkilâtın mühim bir parçası, demin 
kısaca bahsettiğim lâboratuvar işidir. Yol işi 
teknik bir iştir. Diğer bütün teknik işlerde ol
duğu gibi esaslı incelemelere, lâboratuvar in
celemelerine istinadetmezse hiçbir vakit salim 
yoldan yürünmez. Yol işlerimizde böyle bir lâ
boratuvar kurmak üzereyiz. Kurulduktan son
ra şimdi tesadüf ettiğimiz bu hâdiselerin çoğu 
azalacak ve hattâ sizleri temin ederim arkadaş
larım ortadan kalkacaktır. Arkadaşımın bahis 
buyurduğu bu yol topraklarının tahlili yapıl
mamıştır, yapılamamıştır, bir lâboratuvar mev

cut olmadığı için yapılamamıştır. Lâboratuvar 
mevcut olmadan ne stabilize yolların ne de 
makadam yolların tecrübesi yapılabilir, üzerin
de ne yapılacağı nasıl işleneceği ve malzeme 
hakkında esaslı bir fikir sahibi olunamamıştır. 
Bu, ancak lâboratuvar kurulduktan sonra te
min edilebilecektir. Yakında bu lâboratuvarm 
kurulduğunu ve yolların tecrübelerden sonra 
yapıldığı müjdeliyebileeeğimi umuyorum. 

Stabilize yol memleketimizde yeni bir yol 
sistemidir, fakat yalnız Diyarbakır'da tecrübe 
edilmemiş değildir. Yurdun muhtelif yerlerinde 
tecrübe edilmiş ve iyi neticeler elde edilmiştir. 
Buna dair misaller vereeeğim: İskenderun -
Toprakkale yolu, Toprakkale - Adana yolu, sta
bilize olarak yapılmış iyi netice vermiştir. Di
yarbakır yolu ise istediğimiz kadar iyi netice 
vermemiştir. Çünkü bu yolda, çakıl tabakası al
tındaki toprağın sağlamlığı hakkında iyi fikir 
sahibi olunamamıştır. Burada lâboratuvar tee-
rübesi yapılmamıştır, ondan dolayı aksaklık ol
muştur. Arkadaşım bunun dışında hatalara 
birtakım hainâne işlere telmih buyurdular. Ben 
kendilerini temin ederim ki ; bu işte en büyük 
hassasiyet göstermekteyim. Yapılacak. iae«le-
meler sonunda herhangi bir suüitimal varsa 
bunu kanunun verdiği salâhiyeti sonuna kadar 
kullanarak başkalarına ibret olacak şekilde 
tecziye edeceğim, ve huzurunuzda arzedeceğim. 

Arkadaşlar, yol işlerinde yapmakta olduğu
muz en modern teşkilâtı kurmak teşebbüsünde-
yiz. Bunu kurduktan ve yol işlerimizi tanzim 
ettikten sonra (alaturka), Türk 'e yakışır şekil
de çalışacağız. (Alkışlar). 

Arkadaşım yol tesellümünden bahsettiler. 
Yol emanet suretiyle yapıldığı için bir tesellüm 
mevzuubahis değildir. Çakıl kaplamada buyur
dukları gibi 20 - 30 santim değil 40 - 50 san
tim olması lâzımgelirdi. Demin arzettiğim gibi 
tahsisat kifayet etmediği için 40 - 50 santim
lik kaplama yapılmamıştır. Bu ve buna benzer 
durumlarda şöyle bir mesele karsızın» çıkıyor 
önümüzde yapılacak bir yol var. Faraza 500 000 
liraya mal olacak. Elimizde de bu yol için ayrıl
mış 100 bin lira var. Bu vaziyet karşısında 
tutacağımız iki yol vardır. Ya bu yolun beşte bi
rini tam olarak yapmak yahutta bütün yolu ge
çide açmak ertesi sene, daha ertesi sene tak
viye etmek. Biz ikinci şıkkı tercih ediyoruz. 

Arkadaşımızın bahsettiği yolda ilk sene ya-

— m — 



B : 53 30.4 
pılmış iş boşa gitmiş, yola dökülen çakıllar kay
bolmuş değildir. Bunlar zemine girmiş yer
leşmiştir, Bu sene yapacağımız ameliye için ze
mini sağlamlaştırmıştır. Biz hiçbir zaman bu-
yolun tam ve kâmil olduğu iddiasında deği
liz daha evvel de arzettiğim gibi; yol teşkilât ve 
para işidir. Teşkilât için bütün gayretimizi har
cıyoruz, para için huzurunuza geleceğiz. Yol ha
kikaten memleketin en önemli dâvalarmdandır. 
Bu uğurda sarf edilecek paranın sizlerce seve 
seve verileceğine eminiz. Yolun eldeki para ile 
ancak ufak bir kısmını yapmayıp tamamının 
yapılması ve geçide açılması, temin ederim ar
kadaşımı, gösteriş kaydiyle olmuş değildir. Bü
yük bir yol ihtiyacı karşısında elimizdeki 
mahdut parayı bu yolda geçit açılmağa sarf etmek 
ve ertesi sene takviyesine gitmek is
tenmiştir. Kış gelince bu yolun bozulacağını biz
de biliyoruz. Yapılacak mütemmim ameliyeler
le bu yolu ıslah edecek, sitabilize yolun nasıl 
yapılacağını tamamlayacağız. 

Arkadaşım eğlence yerlerine giden nakil va
sıtalardan bahis buyurdular. Son derecede has
sas olduğunuz bu nokta üzerinde kısaca dur
mama müsaadenizi rica ederim. Yüksek Meclis 
bu konuyu çok büyük bir hassiyetle ele almış
tır. Verdiğimiz karara göre hiçbir suretle dev
let nakil vasıtalarının ikametgâhla iş yeri ara
sında ve eğlence yerlerine gidip gelmekte 
kullanılmamasını katî olarak emrettik. Bu işi 
insan gücünün yettiği kadar murakabe etmek
teyiz. Ve en ufak bir müsamahaya imkân vermek 
istemiyoruz, eğer arkadaşımın bildiği bir ka
nunsuzluk varsa lütfen haber versinler âzami 
cezayı tatbik edeceğim. 

Sonra, arkadaşım, stabilize yol hakkında Ba
kanlığa sual sorduğu vakit, «siz mühendis değil
siniz anlamazsınız» cevabı verildi gibi bir tel
mihte bulundular. Böyle bir şey yapamayız ar
kadaşlar. Sual soran arkadaşım mühendis ol
madığı gibi bizlerin de çoğu mühendis değiliz. 
Fakat suali sorana dilimizin döndüğü ve aklımı
zın erdiği kadar cevap vermeye uğraşırız. Eğer 
böyle bir şey oldu ise muhakkak hatadır, lütuf 
buyursunlar, tashih etmeye hazırım. 

Nihayet son söz olarak, yurdun herhangi bir 
işinde olduğu gibi yol işinde de, gerek çakıl üze
rinde, gerek kum üzerinde sürünen veya havada 
uçan keneler varsa, memleketin bünyesine mu
sallat olmuş yolsuz hareket edenler varsa bunla- | 
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rm başını ezmeye azınedenlerin başında gelenler
denim. (Bravo sesleri). 

B A S KAN — Soru bitmiştir. 

2. —• Samsun Milletvekili Naşit Fırat'ın, 
Karadeniz sahil bölgeleriyle Samsun ilçelerinde 
1947 yılında vukubulan dolu âfeti ve kuraklık 
karsısında bu mıntakadaki yurttaşlarımız için 
ne gibi tedbirler alındığının bildirilmesine dair 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Faik Ahmed Barutçunun sözlü cevabı (6/127) 

21 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Karadeniz sahil bölgelerimizde ve bilhassa 
Samsun İlinin Alaçam, Bafra, Köprü, Havza, 
Kavak ve Lâdik kazalariyle Samsun merkez ka
zasının dağlık bölgelerinde 1947 yılında tahad-
düs eden dolu âfeti ve mütaakiben hüküm süren 
kuraklık sebepleriyle istihsal noksanlığı hâsıl ol
duğundan bu mmtakadaki köylü yurttaşlarımız ve 

onların hayatlarını açlık tehlikesine mâruz kalmış
lardı. Hükümetin bu durum karşısında aldığı 
ve almayı düşündüğü tedbirlerin Başbakan ta
rafından sözlü olarak açıklanmasını saygı ile 
dilerim. 

Samsun Milletvekili 
Naşit Fırat 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AH
MED BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşla

rım; Sayın Naşit Fırat arkadaşımızın sual öner
gesinin taallûk ettiği mevzu üzerinde geçen otu
rumda bilmünasebe açıklamalarda bulunmuş
tum. Şimdi kısmen o malûmatı tekrar ve kısmen 
de yeni bilgiler arzedeceğim: 

Geçen defa arzetmiştim; başlıca yiyeceği mısır 
olan Karadeniz sahili bölgemizde ekseri yıllar 
bu ayarda bir darlık ve fiyat yükselmesiyle kar
şılaşılır. Bölgenin tabiî durumundan ileri ge
len böyle bir halin bu yıl da vukua gelebileceği 
ihtimali nazara alınarak Ekim 1947 ayı ile Ocak 
1948 ayında Karadeniz bölgesinin mısır ihti
yaçları Toprak Mahsulleri Ofisince mahallerin
den sorulmuştur. Alman cevaplar, ihtiyaçların 
umumiyetle bir, iki ay sonra belli olabileceği 
merkezinde bulunmuştur. 

Şubat sonlarına doğru Samsun îlinin yiye
cek sıkıntısına mâruz oldukları bildirilmesi ve 
mısır ile arpa talep olunması üzerine Toprak 
Mahsulleri Ofisinin Samsun depolarında hazır 
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bulunan 159 ton mısır ve 100 ton arpa derhal 
bu il emrine tahsis olunmuştur. 

Mart ortasında bütün Karadeniz Doğu il
lerine mısıra ihtiyaçları bulunup bulunmadığı 
yeniden sorulmuş ve talepte bulunmaları üze
rine : 

340 ton Trabzon, 250 ton Ordu, 270 ton Gi
resun, 90 ton Rize, 50 ton Samsun için olmak 
üzere bin ton mısır, tevzi merkezi olan Sam
sun'a sevkedilmiş ve hamule 16 Nisanda Sam
sun'a çıkarılmıştır. 

Bu tahsisten sonra da talepler devam ettiği 
cihetle 14 Nisan tarihinde Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından yeniden: 

400 ton Trabzon'a, 200 ton Ordu'ya, 100 ton 
Çoruh'a, 50 ton Samsun'a ve 50 ton da Si
nob'a olmak üzere 800 ton mısır Samsun'a gön
derilmiş ve hamule 25 Nisan tarihinde Sam
sun'a varmıştır. 

Hulâsa, Karadeniz bölgesine bu kısa müd
det içinde, yani Şubattanberi 250 tonu Sam
sun'a olmak üzere ceman 1909 ton mısır tah
sis olunmuştur. 

Diğer taraftan, vatandaşların yiyecek ih
tiyaçlarının zamanında ve tam olarak karşı
lanması için Hükümetçe teşkil olunan yardım 
komitesi tarafından ve Kızılay eliyle de Kara
deniz bölgesi ihtiyaçları için mısır mubayaası 
kararlaştırılmış ve Adapazarı, Düzce, Kütah- \ 
ya ve Balıkesir'de ve diğer bazı yerlerde teş
kil edilen mubayaa yardım komiteleri'marife
tiyle mısır alınmaya başlanmış olup' bunların 
da kısa zamanda mahallerine ulaştırılması için 
gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Şimdiye ka
dar bu yolda mubayaa edilen mısır miktarı 
1 750 tondur ve bu mubayaa devam etmekte
dir. 

Bundan başka Karadeniz bölgesine ayrıca 
her ay 12 - 15 bin çuval arasında buğday unu 
da temin edilmektedir. 

Yardım komiteleri yiyecek sıkıntısı çeken 
vatandaş miktarını tesbit etmiş olduğu gibi, 
kredi suretiyle yiyecek tedarik edecek vatan
daşlar için Ziraat Bankasından açılması gerekli 
kredi miktarlarını bildirmişlerdir. 

Doğu Karadeniz bölgesi halkından mısır ile, 
indelhace gönderilecek buğdayı peşin para ile 
alacak durumda olanlara iZraat Bankası veya 

Tarım Kredi kooperatifleri tarafından ödeme 
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iktidarları dâhilinde kredi açılması kararlaştı
rılmış ve Samsun'a evvelce açılmış olan 100 
bin liralık krediye ilâveten derhal 130000, Or
du'ya 150 000 lira. Trabzon'a 500 000 lira, Gi
resun'a 150 000 lira, Rize'ye 50 000 lira kredi 
gönderilmiştir. Sinob'a da 50 000 liralık kredi 
açılmıştır. 

Ziraat Bankasının, bu şekilde yapacağı kre
di yardımının bu mevsim için aşağıda arzolunan 
hadlere iblâğı kararlaştırılmıştır. 

Samsun bölgesine 
Ordu bölgesine 
Trabzon bölgesine 
Giresun bölgesine 
Rize bölgesine 

Lira 
360 000 
300 000 

1 200 000 
300 000 
50 000 lira 

olmak üzere, ceman iki milyon iki yüz on bin 
lira. 

Bundan başka Hükümet, yiyecek tedarikin
den âciz ve çiftçi olmıyan ve kredilerden fay
dalanması mümkün olmıyan hakiki ihtiyaç sa
hibi vatandaşlara Kızılay eliyle parasız yiyecek 
yardımında bulunmak kararını vermiştir ve 
mahallerine de tebligat yapılmıştır ve bütün 
bu tedbirlerle, sayın arkadaşlar o havalideki 
darlık önlenmiştir. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar; Karadeniz bölgesinde, 1947 mahsul 
yılının kurak geçmesi sebebiyle, noksan istih
salden meydana gelen darlığı önlemek hususun
da Hükümetin neler yaptığını öğrenmek için, 
yaptığım soruyu, kısa bir zamanda cevaplan
dırdıklarından dolayı Hükümete teşekkür ede
rim . 

Sayın arkadaşlar; gerek resmî ve gerekse 
hususi surette Hükümete ulaştırılan bilgiler 
üzerine Samsun ve İlgaz vapurlariyle gönderi
len 2 bin ton mısır, yemlik arpa ve Ziraat Ban
kasınca açılan iki milyondan fazla krediden 
başka Kızılay eliyle yapılan ve yapılmakta de
vam edildiğini öğrendiğimiz, muhtelif şekiller-
deki yardımlarlan ferahlık duymamak mümkün 
değil. 

Vatandaşlardan aldığım mektuplar* ve ma
hallî gazetelerimizin neşriyatı da bunu teyit et
mektedir. Yurttaşların sıkıntı ve ıstıraplarını 
azaltmak için kafa yoran ve emek sarfedenlerin 
hepsine de yardım görenler adına teşekkür 
ederim. 
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Arkadaşlar; bir ziraat memleketi olan yur

dumuzda asırlar boyunca, zaman, aman ve yer 
yer kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşılaşmamız 
(idden hüzün ve elem vericidir. Tanrıya şü
kür edelim ki, bu son kıtlık bütün yurda şâ
mil değildir. İnsaflı olmak için şunu da belirt
mek lâzımdır ki : Bir zamanlar bu memlekete 
Amerika'dan, Romanya ve Odesa'dan buğday, 
mısır ve unun münhasıran idhal edilmekte bulu
nan metalardan bulunduğunu da unutmuş de
ğilim. Hamdolsun ki, bu devamlı olaylar ta
lihe karışmış bulunmaktadır. 

Bu defa Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize vi
lâyetlerinin çektiği sıkıntı kuraklıkla beraber 
esasen her yılın istihsalinin istihlâkini karşıla
yamaması ve açığını kapadığı Çarşamba ve Ter
me ovalarında da yine kuraklıktan yeter dere
cede istihsal yapılamamış olmasıdır. Benim 
intihap bölgemin geçirdiği kıtlık olayının baş
lıca sebebi de şüphesiz tabiat ve iklim şartları
nın müsaadesiz geçmiş olmasıdır. 

Fakat ; bu yıl bu mıtakada vukubulan dar
lığın izalesi mümkün, daha başka sebepleri de 
vardır. Bu sebepler ortadan kaldırılmadıkça 
daima tedbirsiz hareket edilmiş olacak ve yar
dım istenildiği zaman daima az ve çok geç ka
lınmış bulunulacak veya zaruret nispetinde yar
dım sağlanmış olmıyacaktır. 

Bu münasebetle izin verirseniz bu sebepler
den bazılarına kısaca temas etmek isterim: 

1. Pek iyi bildiğiniz ve cümle Yeşilırmak 
ve Kızılırmak deltaları tarih boyunca en mümbit 
yerlerden sayılmışlardır. Hele Terme ve Çar
şamba ovaları Karadeniz bölgesinin Doğu hu
duduna kadar olan mıntaka halkının zahire 
deposudur. 

Bu mıntaka bataklıklarını kurutmak için 
derin ve geniş kanallar açılmış ve arazi kuru
tulmuştur. Bu sebeple yeraltı suları daha de
lin seviyelere inmiştir. 

Mevsim kurak olunca tarlalara atılan to
humlar kuru topraklarda yeşermeden kaybo
lup gitmiştir. Sıtma gibi neslimizi kurutan 
bir belâdan kurtulmuş fakat yağmursuz geçen 
mevsimlerde açlık tehlikesi doğmuştur. Bu teh
likeyi önlemek ve bütün Karadeniz mıntakası-
ııııı iaşesini emniyette bulundurmak için kurut
ma. ile birlikte sulama işini de düşünmek ve yap
mak gerekmektedir. 

Terme, Alaçam derelerinin mümbit toprak-
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1 arımızı tahrip etmelerini önleyip bunlardan is
tifade için küçük sulamalara ehemmiyet verme
miz lâzımgelmektedir. 

2. Tütün gibi kıymetli bir mahsulü olan 
bir mıntaka halkının alım kabiliyetinin yüksek 
olacağı ve binaenaleyh darlık çekmemesi icabe-
deceği hatıra gelebilir. 

Maalesef açlık tehlikesine mâruz kalan köy
lülerimizin mühüm bir kısmını da tütün müs-
tahsıllarj teşkil etmektedirler. 

Bu müstahsılların % 90 nı zirai kredi koope
ratifine dâhildirler. Ekserisi tütünden başka 
birşey ekmez. Gıda maddeleri de dâhil. Bütün 
ihtiyaçlarını satmalmak mecburiyetindedirler. 
Bu mecburiyetledir ki, istihsal edeceği beher ki
lo tütün için 150 ilâ 200 kuruşa kadar bankaya; 
kooperatife veya. eşhasa borçlanırlar. Birçok 
sebepler altında maliyetleri çok yüksek olur. 
Hesap neticesinde ekserisi borçlu kalır. Yeni is
tihsale kadar ailesini geçindirmek için elinde 
beş para kalmaz. 

İstihsal maliyetlerinin çok yüksek olduğunu 
ifade ettim. Bir misal arzedeyim. Geçen sene 
Ticaret Ofisi Hindistan'dan kilosu 300 veya 
350 kuruşa tütün dizmede kullanılan ip idhal 
etti. İstanbul'da bu ipleri parti parti büyük ti
carethanelere sattı. Onlar da kasabalardaki es
nafa sattılar Bafra'da geçen bu ipin bir kilo
sunun 800 kuruşa kadar köylüye satıldığını biz
zat gördüm. 

Köylüyü kalkındıracağız diyoruz. Bu, sözle 
olmaz. Ticaret Ofisi bu ipleri Ziraat Bankası 
veya. Kredi Kooperatifleri eliyle ve kârını da 
alarak müstahsıla ulaştıramaz mı idi? Bu iki 
Devlet ve millet müessesesi bu işte işbirliği ya
pamaz mı idi? 

Müstahsil köyünden tütününü hayvan sır
lında, kağnı ile bozuk ve berbat köy yolların
dan yağmur altında ve çamur içinde binbir 
güçlükle ve denkler hurdahaş olmuş, değerini 
de kaybetmiş bir halde piyasaya indirmektedir. 
Ve tabiî bu şartlar altında beher tütün denginin 
nakliyesi aşağı yukarı bir liraya maloluyor. 

Birkaç kooperatif birleşerek ve anlaşarak 
bir teklif yapıyorlar. Bölgelerinin ortasından 
geçen bir yolun kamyonların gidip gelmesine 
müsait bir hale getirilmesi için her ortağın 50 
veya 100 lira vermesi suretiyle yolun yapılma
sını istiyorlar. Asgari iki, üç bin müstahsilin ve-
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receği 150 veya 300 bin lira ile bu yolu yapmak 
mümkündür. Bu takdirde beher denk 25 kuruşa 
piyasaya indirilebilecektir. Tütünler bozulmı-
yacak, ıslanmıyacak ve değerinden kaybetmiye-
cektir. Memleket bir yola sahip olacaktır. Ol
muyor... Niçin? Çünkü yapılan kredi yalnız is
tihsale sarfolunabilir. Başka yere sarfolıınamaz. 
Hele bu para ile köylünün istifade edeceği bir 
yol asla yapılamaz. 

Malını artıran ve köylünün elinde para kal
mamasına yarıyan sebepleri taaddüt ettirmek 
pek mümkündür. Zirai Kredi Kooperatifi mev
zuunu daha geniş ve daha realist bir tetkike 
tâbi tutarak bunları hakiki ve müspet çalışır 
bir hale sokmak lâzımdır. 

o. Darlığın bir sebebinin de Cenup vilâyet
lerimizden yapılan kaçakçılık da olduğunda . şüp
he yoktur. Cenup komşu memleketlerde kıtlık, 
bizdeki darlıkla kıyaslanmıyacak kadar büyük
tür. Hububatımıza yüksek fiyatlar veriyorlar. 
(ierek yerli, gerek yabancı kaça1 cılır bundan 
faydalanıyorlar. 

Hududlarımızın genişliğini ve muhafazasının 
güçlüğünü takdir ediyorum. Fakat kulakları
mıza gelen acı ve ümit kırıcı olayların vuku-
liilmamış olmasını temenni ederim. 

Yakın gelecekte daha ağır vaziyetler kar
sısında kalmamak için katî ve sıkı tedbirler 
almak suretiyle en kısa zamanda kaçakçılığı ön
lemesini Hükümetten rica ederim. 

4. İstanbul'da bulunan değirmenler evvel
ce Karadeniz sahillerine un sevkederlerdi. Son 
zamanlarda bu değirmenlerden bu mıntaka isti
fade edememektedir, istanbul değirmenlerine 
Kâradenize un sevkıyatına muvakkat zaman için 
olsa bile müsaade olunduğu takdirde hem saklı 
olduğu zannolunan bir kısım hububat piyasaya 
çıkacak, hem de fiyatlar düşecektir. Bu hususu 
da incelemelerini Ticaret Bakanından hassaten 
rica ederim. 

5. Çok eskidenberi her mmtakada ne mik
tar ve ne cins hububat ekildiği, ne kadar istih
sal yapıldığı, ne miktar ve ne cins hayvan mev
cut olduğu hakkında bazı istatistik cetvelleri ha
zırlandığı ve bunların Tarım Bakanlığına gönde
rildiği malûmdur. 

Çok tahmin ediyorum ki, istihsali bakımın
dan bizi dalâlete sevkedeh ve yanliş neticelere 
ulaştıran başlıca âmil bu istatistikler olmaktadır. 

Geçen devirlerde bu istatistiklerde tavşan-
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lar da yer alırnıış. Tavşan hakkındaki matlûp 
malûmatın kümeslerde beslenen tavşan miktarı 
olduğunu teyakkun edemiyen zamanın ziraat me
muru bir hayli kabarık bir yekûn bildirmiş ola
cak ki, Ziraat Nezareti kendisinden tekrar sor
muş. Memurun verdiği cevap şu: Dağ, taş tavşan 
dolu... İnanmazsanız geliniz sayınız. 

Bu cetveller halâ dolduruluyor mu bilmiyo
rum, benim bildiğim bir şey varsa köy muhtar
larından sümmettedarik alınan malûmat tarım 
memurlarınca klişe haline gelmiş cetvellere ra
kam halinde geçirilmekte ve hiçbir kontrola tâbi 
tutulmamaktadır. 

Bu sakil yolu; - eğer devam ediyorsa - mut
laka ve süratle terketmeliyiz. Daha isabetli ve 
katî usullerle varımızı yoğumuzu bilmek hayatî 
bir mesele teşkil etmektedir. 

On sekiz milyon insanın mukadderatını ida
re eden ve onun hayatını varlığını korumak mes
uliyetini taşıyan bir idare, çok geri usullerle el
de edilmiş malûmata dayanarak kendisini huzur 
ve emniyet içinde göremez. 

Hulâsa; milletçe hastalıksız, kuvvetli buluna
bilmemiz, neslimizi, varlığımızı idame edebilme
miz kâfi ve iyi bir gıda almamıza bağlıdır. 

Muhtaç olduğumuz kâfi ve iyi gıdayı güzel 
topraklarımız bolca verebilir. Temel varlığımız 
yurdumuz ve milletimizin büyük çoğunluğu olan 
fedakâr köylümüzdür. 

Bir gün bile geçirmeden köylümüzü; varlıklı, 
kuvvetli kılacak ziraat plânımızı yapmalıyız. Bu 
plân yapılıp gerekleri sağlanmadıkça ve bu dü
ğüm her ne pahasına olursa olsun çözülmedikçe 
hiçbir şeyin bizi gayelerimize ulaştıractğını tah
min etmiyorum. 

Bu temennilerimin tetkika tâbi tutulmasını 
Hükümetten rica ederim. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

3. — M araş Milletvekili Emin Soysal'ın, va
lilerin tâyinlerinde takibedüen prensiplerle ille
rin iş plânı hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle'nin sözlü cevabı (6/125) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki meseleler üzerinde İçişleri Baka

nının sözlü açıklamada bulunmasını saygı ile 
rica ederim: 

1. Valilerin tâyin, terfi ve nakil işlerinde 
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takibedileıı esas ve kesin prensipler nelerdir? I 

2. İllerin birer iş plânı var mıdır? Yoksa 
bu hususta neler düşünülüyor? 

2 1 . IV . 1948 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV 
GÖLE — Sayın arkadaşlarım; Maraş Milletve
kili Sayın Emin Soysal arkadaşımız iki sual so
ruyorlar ve bunları açıklamamı istiyorlar. 

Sual : 1 
Valilerin tâyin, terfi ve nakil işlerinde taki

bedileıı esas ve kesin prensipler nelerdir? 
Cevap : 1 
Valilerin tâyininde iki kanuni esas ve dola-

y isiyle iki prensip vardır. 
A) İdare mesleğinin muhtelif kademele

rinde, illerde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, 
vali muavinliği, merkezde şube müdürlüğü, daire 
başkanlığı, genel müdür muavinliği gibi memu
riyetlerde yetişenlerden veya genel müdürlerden 
ehliyetli olanlar seçilip tâyin olunanlar. 

B) Barem Kanununun 6 neı maddesi gere
ğince bu kanunun diğer maddeleri ile mukayyet 
olmaksızın yani tahsil ve maaş derecesine bakıl
maksızın hariçten tâyin edilmesi mümkün bulu
nanlar. 

Birinci katagoriye dâhil olanların tâyin ve 
terfilerinde 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nunu ile 3656 sayılı Teadül Kanunu ve ekleri 
esastır. 

Maaşları (4 ncüden 1. nci sınıfa kadar) olan 
vali maaşına tekabül edenlere kendi maaşları, 
70 veya 80 lira maaşı olanlara kendi maaşları ile 
4 ncü sınıf vali maaşı olan 90 lira arasındaki 
fark tazminat olarak verilir. 

Kendi maaşları 70 veya 80 lira olanlar 1J08 
sayılı Maaş Kanununa ek 3907 sayılı Kanun ge
reğince 4 ncü sınıf vali maaşı olan 90 lira ara
sındaki fark ücret olarak verilmek suretiyle 
vali vekili oralak da tâyin olunurlar. Valilik
te ehliyetleri görülenler asıl vali tâyin edilir, 
aksi halde eski memuriyetlerine iade olunur
lar. 

İkinci katagoriye girenler, verilen vali kad
roları üzerinden maaş alabilirler. Ve bu maaşta 
kanuni müddetlerini bitirince üst derece maaşlı 
vali kadrolarına da terfi ettirilebilirler. Ancak 
başka memuriyetler tahvillerinde ve tekaütlük-

.1948 O : 1 
terinde bu durumları müktesep hak teşkil et
mez. 

Valiler İçişleri Bakanlığının inhası, Bakan
lar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının 
lasdikiyle tâyin olunurlar. 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa 
göre , valiler lüzumu sabit oldukça aynı derece 
ve sınıftaki diğer memuriyetlere naklolunabi
lecekleri gibi 1851 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince Bakanlar Kurulu karariyle Ba
kanlık enirine alınırlar ve Aynı suretle tekaüde 
sevkolunabilirler. 

Soru : 2. İllerin birer iş plânı var mıdır? 
Yoksa, bu hususta neler düşünülüyor. 

Cevap : 2 İdarei Hususiyei Vilâyat Kanu
nunda İllerin beşer senelik çalışma programları 
yapacakları hakkında bir hüküm mevcuttur. Bu 
programlar, muhtelif sebepler tesiriyle kısmen 
tatbik edilebilmektedir. 

Bundan başka; yol mevzuu üzerinde şose ve 
Köprüler Kanunu illeri üçer senelik yol prog
ramları hazırlamaya ve tatbika mecbur tutmuş
tur, bu programlar tatbik edilmektedir. 

Arkadaşlarım, illerin çalışma programları 
konusunun etraflı bir şekilde ele alınması zaru
retine kani bulunuyoruz. Bundan ötürü Yüksek 
Meclise sunduğumuz İl Özel İdareleri kanun tasa
rılarında il işlerinin her bakımdan teknisiyenlere 
incelettirdikten sonra genel meclislerce mahallî ih
tiyaç ve gelirlere göre tanzim edilecek 12 senelik 
bir programla yürütüleceği, bu 12 senelik prog
ramın il işlerinin müstaceliyet, ehemmiyet ve 
şümulüne göre dörder yıllık gruplara ayrılacağı 
esaslarını teklif ettiğimizi, tasarı kanuniyet kes-
bettikten sonra umumi mahallî idarelerde büyük 
bir kalkınma hareketinin başlıyacağına inandı
ğımızı arzederim. 

EMİı\r SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sa
yın İçişleri Bakanına verdikleri izahattan dolayı 
teşekkür ederim. Bendenizce bu mesele memleket 
ölçüsünde oldukça ehemmiyetli bir konudur. O-
ııun için bu işin bir sual mevzuu olmasını arzu 
ettim. 

Sayın arkadaşlar; valileri tâyin terfi ve nakil 
işlerinde muayyen esaslar ve prensiplerimizin ol
masını istemek zaruretiyle artık karşıkarşıyayız. 
Tâyin işinde vali olacak zat ta kanunların ver
diği yetkiyi tam olmasa bile muayyen bir nispet
le iyi kullanacak evsafta olmalıdır. Kanaatimizce 

— 212 — 



B : 53 30.4 
bu evsafın arasında bilgi ve olgunluk başta gel
melidir. Tahsil derecesine bağlanmama keyfiye
ti bendenizce doğru değildir. 

Bilgisi olgun olmıyan, tahsil derecesi kâfi ol-
ımyan bir valinin maiyetindeki şube müdürünün 
getirdikleri evrak üzerinde tam yetki ve salâhi
yetle mütalâa beyan etmesine bendeniz pek im
kân görmüyorum. Bilgisizlik yüzündendir ki, 
birçok zararlar vukua gelmektedir. 

ikincisi; valilerde aranması lâzımgelcn diğer 
bir vasıf ta içtimai karakterdir. Bence içtimai 
karakterin yükseltilmesi ve genişletilmesi ve bu
nun valilerde son derecede yüksek olmasını birin
ci derecede gözönünde tutulmalıdır. 

Üçüncüsü, dürüstlük ve çalışkanlık. Bunu da 
gözetmek mecburiyetindeyiz. Diğer taraftan va
linin iş kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Sonra 
valinin yüksek adalet duygusuna sahip olması
dır. Hissi hareket etmemelidirler, yoksa bu hü
kümet işlerinin sakatlanmasına sebep olabilir. 
Vali tâyin ettiğimiz zatların görüş ve seziş kabi
liyeti pratik zekâ dediğimiz şeyler bulunmak lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlar; İtendeniz bu önergeyi ve
rirken şubat ayı içinde ve kasım sırasında Mer
sin Vilâyetine uğramıştım. Oradan aldığım ilha
mı arzedeyim: 

Tarsus bölgesinde 15 - 20 köy su altında kal
mıştır. Tarsusa gittim. Oranın belediye reisi ve 
kaymakam çırpınıyorlar, oranın mahallî dokto
ru da hakikaten çalışıyor, gayretler gösteriyor
lar. Vali gelmiş, uğramış, tekrar dönmüş. Mer
sinde valiyle temas ettik, sorduk, dedik ki, mer
keze bildirdiniz mi? Merkezden acele tedbirler 
gelecek mi? Muhabereyi tesis edemedik, yol bo
zulmuş dedi. Kendi kendime düşündüm, acaba 
Mersin Vilâyetinin kapısı bir tane mi? Peki, kaç 
tane kayık gönderdiniz bu sel altındaki vatan
daşlara? Halk sekiz tane kayık bulmuş, gönder
miş.. İnsanı düşündürüyor.. Dedik ki, burada 
Deniz idaresi var, bunların motörleri harekete 
geçti mi? Bugün denizde fırtına var, dedi. Bek
ledik ki ertesi günü motörleri harekete geçsin. 
Geçmemiş. Yakın köylere yardıma gitseler, ol
mamış. Nihayet biz kendimiz Deniz İdaresine 
kadar gidip baş vurmak.mecburiyetinde kaldık. 

Düşündüm, Vali bey sadece valilik yapıyor. 
Biz, arkadaşlar, bu vatanı Osmanlı İmpara

torluğundan devir ve teslim alırken şu yukar
da arzettiğim evsafta olmıyan idare adamlarının 
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asırlarca bu vatanı nasıl harap ve bîtap bir ha
le getirdiklerini yaşlı olanlarınız benden daha 
çok iyi hatırlar. Ve hattâ şunu daima göz önün
de tutmak mecburiyetindeyiz ki; bugün çekti
ğimiz sıkıntıların mühim bir kısmı geçmişteki 
kabiliyetsiz ve evsafsız adamlar yüzünden ol
duğundan hiç şüphe yoktur. Bu böyle olmakla 
beraber Cumhuriyet ilânından bugüne kadar 
devam eden 24 yıllık zaman içinde de böyle ida
reci ve valilerin tedbirsizliği yüzünden tam bir 
istikrarlı hale gelmiş değiliz gibi geliyor bana. 

Gönül istiyor ki; yukarda arzettiğim evsafta 
vali ve idarecileri iş başına getirmek yolunda 
ısrar etmeliyiz. Hatır ve gönül için vali tâyin 
etmemeliyiz. İdarecilerin terfilerinde işlerinin 
muvaffakiyetini ön plâna almalıyız. Bundan 
maada geri kalmış vilâyetlerimize daha kabili
yetli ve kudretli valiler tayin etmek mecburiye
tindeyiz. Zira oradaki işler diğer vilâyetlerden 
daha çok ağırdır. 

iş plânı meselesine gelince: demin arzettiğim 
ve takririme ilham veren seyahatim esnasında 
Seyhan Vilâyetine uğradım. Vali beyle konuş-
duk. Ne kadar köy su altındadır, dedik. 60 köy 
dedi. İrtibat tesis ettiniz mi dedik, ne kadar 
Yardımcı gönderdiniz? Birtane kayıkla iki ta
ne sal gönderdik, üstlerine de bir kaç adam bin
dirdik, 350 de ekmek gönderdik, dediler. 

Dedimki kayıklar Transatlantik, sallar da 
diritnot, pekâlâ gidebilirler. 

Bu vilâyette herzaman olan bu işlerin da
ha evvelden, hiç olmazsa tedbirleri düşünülmez 
miydi ? 

Bütün bunlar ve buna benzer şeyler, bunu 
birtek misal olarak veriyorum, plânsız hareket
lerimizin, gelecek günleri düşünmeden, iş prog
ramı yapmadan hareket etmemizdendir. Netice
de, ne zaman böyle bir felâketle karşılaşırsak 
o vakit bağırıyoruz. 

Kanaatimce, bunun içindir ki, her ilin muh
telif yıllara sari; değişen valilerin bakanların 
şahsi görüş ve tandansları üstünde birer iş 
plânı olması lâzımdır. Böyle bir plân olmayışı 
yüzünden illerimizin zararı büyüktür, dersem 
mübalâğa etmemiş olurum. 

Bu zararları muhtelif yönden mütalâa ede
biliriz. Bir il terâkki etmiş midir, o ilde bir in
kişaf varandır, yokmudur? Bunun için elimiz
deki ölçü nedir? Elimizde bir ölçü yoktur. 1da-
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reislikler bu Ölçülere dayanmaktan ileri gel-
nraktedir. Bir vali değiştirilirken, terfi ettirilir-
keh ne kantar iş yaptı, işi hangi noktaya kadar 
getirdi, elimizde bu hususta bir ölçü olmazsa 
mtfâıfoeiemiz hatalı ve eksik olur. Netice işlerin 
korîtrolü Milletvekilleri vilâyete gidiyor, vilâ
yet işlerini kontrol edecek. Elinde hangi kriter-
yuftı varki vilâyetin işlerini kontrol edecek? 
badece valilerle temas ediyor, filân memuru fa
lan yere tâyin et,falan iş şöyle olsun 
gibi keyfi işler .Bu vali, Milletvekili olduğum 
vilâyetin valisi o yerde çalışıyor mu, çalışını^ 
yor mu, muvaffak, oluyor mu, olmuyor mu? 
Bunu bilmem için elimde bir iş plânı olmalıdır 
ki, o ölçüye göre, ben o zata kıymet takdir ede
yim, mütalâa beyan edeyim. Ön plânda olan 
önemli işler ihmal ediliyor. 

öyle vali görüyoruzki, meselâ bir vilâyetin 
kenar mahallelerinde, asıl halk kitlelerinin teka
süf ettiği yerde mektep binası yapmıyor, ancak 
büyük zevatın uğrayacağı bir yerde 600 000 li
ralık bir mektep yaptırıyor. Acaba o vilâyette 
Waslı ihtiyâç bu 600 000 liralık bina mıdır ve 
yeri o yer midir? 

Ve yine vali görüyoruz, kasabanın asıl işle
rini bırakıyor, eğlence yeri yapıyor, meselâ 
Bursa'ela Çelik Palasa ilâve olarak ikinci bir Çe
lik Palas yapıyor. Acaba her iş bitti de İstanbul 
l'zmîr "tütün tüccarlarının eğlenmesi için bir Çe
lik Palas mı yapmaya sıra geldi? ve yapılacak 
mtiMm iş bu mudur? İnsanın böyle düşünece
ği geliyor. 

ZEHRA BUDUNÇ — (Bursa) — Orası otel
dir, eğlertee yeri değildir. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Diyelim ki 
dediğin doğru, ya vali evi? diğer bir vilâyette bir 
vali iki milyon liralık bir halkevi binası yaptı
rıyor. Halkevi binasına ihtiyaç vardır. Zaruridir 
ama iki milyon liraya yaptırmak ihtiyacı karşı
sında mıyız? Sıra oraya mı gelmiştir. Bunu tak
dir için elde bir plân ve bir ölçü yoktur. 

Bu bakımdan önemli işleri ir, hayati işlerin 
öne alınması meselesini de sağlamak için iş 
plânına ihtiyaç vardır. İş plânı bakımından 
Milletvekili bulunduğum Maraş Vilâyetini mi
sal olarak arzedebiiirm. 

24 yılda bu ilde 1947 yılına kadar 27 kilo
metrelik şose yapılmıştır. Halbuki zaten yola 
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tahsis edilen yalnız vilâyet paraları iki milyon 
liradan fazladır. Serteye düşen yol miktarı, vi
lâyetin yol ihticaı 22 kilometreyi senede yap
ması lâzımdır. Halbuki tam 24 yılda ancak 27 
kilometrelik bir yol yapılmıştır. Bu; plânsız ve 
programsız hareketin neticesidir. 

Bu ilde tarım alanında 24 yılda esaslı bir 
tarım işi de yapılmamıştır dersek mübalâğa et
memiş olurum. Meselâ; Maraş ovasında dahi, 
içişleri Bakanı bilirler, her sene oranın bir çel
tik davası vardır,gazetelere, akseder, telgraflar 
çekilir, sebebi; çeltik işleri Tarım Bakanlığın
ca veya ilgililerce, mahallî idare amirlerince 
esaslı surette bir plâna bağlanıp nizama konma-
masıdır. Bu ildeki çeltik işi Etiler zamanındaki 
devri vaziyetinde dersem mübalâğa etmemiş 
olurum. Ne su yolları, yoldur, ne tarlaların bö
lümü bölümdür, ne de vaziyet normaldir. İpti
dai bir şekilde çeltik işi gidiyor. Nerde bu 24 
yıllık mesai? Yok. 

İlin kazalarında o derece iptidai ziraat usul
leri var ki ; en verimli kazalarda dahi kağnı ve 
karasabanla iş görülmektedir. Dört tekerlekli 
arabalar- henüz köylere girmemiştir, pulluk en
derdir, asri ziraat makinelerinden, ne harman 
makinesi, ne traktör hiçbirini göremezsiniz. 
Nerde 24 yıllık geçen zaman ve paralar? 

Köylünün hayatı mânada hiçbir işiyle meş
gul olunmamıştır, dersem yeri var. Ama B. M. 
Meclisinin yaptığı kanunlar dolayısiyle, köy ka
nunu çerçevesi içinde merkezden yapılan bazı 
işler dolayısiyle, uzaktan alâka meselesi, o baş
ka meseledir. Fakat köylünün terakkisi bakı
mından, vilâyet plânı ve vilâyet işi olarak ya
pılmış hiçbir şey göremezsiniz. Nerede 24 yıl
lık zaman ve para? 

Maarif işi; bir defa ekseri vilâyetlerimizde 
olduğu gibi valiler köylünün okutulması ve ye
tişmesi için, gerekli işi esas itibariyle hiçbir za
man düşünmemiştir dersem, delillerini vermek 
lıenim için zor değildir. 

Misal olarak aldığım Maraş vilâyetinin bil
gisiz hareketi yüzünden 24 senedenberi ancak 
çocuk nüfusunun üçte biri okutulabilnüştir. 
Ona kaniim ki ; eğer 'programlı, sistemli hare
ket edilseydi, çalışılsaydı, 24 yılda hiç olmazsa 
bu vilâyetin %90 nüfusu okur yazar bir hale 
gelirdi. Bu da zor bir iş değildi. Sağlık işine 
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gelince; bugün Maraş vilâyetinde esaslı bir 1 
hastane bile yoktur. Üç. yıl evvel başlanan bir 
hastane binasl;yarım bir haldç duruyor. Üç yıl 
evvel gelen- vali başlamış ikincisi devam etme
miştir. 

Kazalarda sağlık teşkilâtı hiç yoktur. Hasta
lar Anteb'e gidebilirlerse ne âlâ, yoksa Allaha 
havale. Hiçbir ilçenin plânı suyu imar projele
ri yoktur. Köylerin sn işleri; o ayrı meseledir. 
Nerede 24 yıllık geçen zaman ve tâyin edilen 
valilere verilen maaşlar, ve bu valilerin sarfet-
tiği enerji ve halkın emeği. Bunun cevabı nere
de? Şunu teessürle arzetmek isterim ki; bu vi
lâyette merkezden yardımla yapılan birkaç iş
ten mâada gelişigüzel valilerin birbirlerinin iş
lerini tamamlamamaları, bir kısmının gitmeden 
ayrılmayı düşünmeyi ve nihayet bir iş plânı 
olması idarecilerin günlük bir hayat, mahallî 
politika havasına kendilerini kaptırarak vakit ge
çirmeleri sebebiyle sarfedilen paralar ve ener
jiler geçen zamana değer nispetinde iş yapılma
mıştır. "Vilâyetlerimizin bu iş plânı olmaması 
yüzünden bir kısım valiler mektepçi, bir kısmı 
inşaatçı, bazıları halkçı bazıları ziraatçı olarak 
görünüyorlar. Bazıları da vilâyetlerde günlerini 
dolduran bir insan edasiyle bir iş yapmadan ge
lir gider görülüyorlar. Birinin yaptığını öteki 
bozar birinin başladığına diğeri devam ettirmez 
gibi görünüyor. 

işte arkadaşlar bu görüş ve anlayışla diyo
rum ki; her vilâyetin senelere sari esaslı bir iş 
plânı olmalı. Bu plân valilerin değişmesiyle 
bozulmamalı. Ve vali değişince yeni gelen vali 
tarafından devam olunmalı Milletvekilleri ve 
müfettişler idarecileri bu iş plânına göre kontrol 
etmelidir. İdarecilere bu yönden salâhiyet ver
mek lâzımdır; işleri yürütme bakımından salâ
hiyet verilmesi lâzımdır. Hattâ illerin iş plânı 
öyle olmalıdır ki, Bakanların bile değişmelerine, 
şahsi görüş ve arzularına işleri feda etmemeliyiz. 
Bu iş plânı meselesinde Hükümetin bu izah etti
ğim sebeplerden dolayı hassasiyetle durmasını 
ve biran evvel tahakkuk ettirmesini, memlekete 
bir iş nizamı, bütün kudretiyle, bir iş nizamı 
vermesini candan yürekten temenni ederim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. | 
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4. — Maraş MiUetvekİU Emin Soyşal'vn, 

yollar ve. şoselere* tahsis edilen paralarla batak* 
lık işleri hakkındaki sorusuna Baytndvrhk Bakanı 
Kasım Gülek'in sözlü cevabı (6/126) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

T. B. M. M. Yüksek Bagkanhğyı* 
Aşağıdaki meseleler üzerinde Bayındırlık, im

kanının sözlü açıklamada bulunmasını saygı ite 
rica ederim; 

1. Bu yıl bütçesindeki yollar ve şoselere tali-. 
sis edilen paralar nerelere ve ne gibi işlere ne 
miktarda ve hangi esasa göre tevzi edilmiştir, 

2. Bataklık işleri üzerine nasıl bir çabgBka 
istikameti tutulmuştur? Hangi bataklıklar kuru
tulmaktadır? Bu husustaki para tevziatı nasıl 
yapılmıştır. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Emin Soysal'ın birinci suali, bu sene bütçesin
de yol ve şoselere tahsis edilen paralar hakkın
dadır. 

1948 senesinde şose ve köprüler inşa, ve ba
kımı için 14 750 000 liralık bir tahsisat var
dır. Ayrıca Bakanlığımıza yol vergilerinden 
ayrılan % 15 lerden 4,5 milyon lira sağlanır. 
Böylece iki ödenek yekûnu 19 250 000 lira:.tu
tar. Bu para ile bakım ve yapım yapmaktayız. 

izninizle evvelâ bakım işlerinden bahsede
ceğim: 1948 yılında 12,500 kilometre yol Dev
let bakımına alınmış, ve bunun programı tan 
zim edilmiştir. Bakım için 5 450 000 lirası ge
nel bütçeden, 3 550 000 lirası yüzde on beş 
Yol Vergisi hissesinden olmak, üzere dokuz mil
yon lira ayrılmıştır. Bakım işleri yol işlerimi
zin son derece önemli bir kısmıdır, öyle ki, 
yol işlerinde öne sürdüğümüz prensiplerin ehem
miyetlilerinden birisi de bakımın yapım kadar 
önemli olması ve bakılamıyaeakf yolun yapıl
mamasıdır. Bakım işi, demiryollarında, esaslı 
bir nizama bağlanmıştır. Çünkü demiryolla
rında en ufak arıza trenin işlemesine mâni olur. 
Onun için yol kısımlara ayrılmıştır ve her ki
lometreyi muayyen zamanlarda gören gözler 
vardır. Bu usulü yollarda da tatbik,etmek,ka-; 
rarındayız. Bunun için esaslı, bir teşkilât ku
ruyoruz. Bu teşkilâtı tamamladığımız vakit 
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yollar da demiryollarında olduğu gibi muayyen 
zamanlarda her kilometresi görülür, noksan
ları tamamlanır ve bakımı tam. olarak ele alı
nır bir hale gelecektir. Yollarda esaslı bakın» 
yapabilmek için kilometre basma bin lira ayır
mak lâzımdır. Bakımını ele aldığımız .12 500 
kilometrelik kısım için ancak bu paranın ya 
sıtıdan biraz fazla bir para ayırmak kabil ol 
muştur. 

Şimdi müsaadenizle yapım işlerinden bah
sedeceğim. Gerek şose. gerek köprü inşası için 
genel bütçeden ve % 15 hisselerden temin edi
len paranın yekûnu 10 milyon 250 bin liradır. 
Bunun 6 milyon lirasını 1947 yılından intikal 
eden taahhütlere sarf edilmek zorundayız. Geri 
kalan 4 250 000 liranın 1 750 000 lirası mem
leketin muhtelif yerlerindeki ahşap köprülerin 
tamirine, iki buçuk milyon lirası da ana yollar 
üzerinde esaslı tamirlere sarfedilecektir. Bu 
paradan başka, 5128 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanarak 13 milyon liralık büyük köp
rü ve 9 milyon liralık şose inşaatının taahhü
düne girmek niyetindeyiz. Yalnız taahhüt iş
lerinde etüd ve projeleri kendi teşkilâtımıza 
yaptırmak; etüdü, proje, keşif işlerini tam ve 
kâmil olarak yaptırmadan taahhütlere giriş
memek niyetindeyiz. Bunun son derece önem
li olduğuna kaniiz. 

Yapılacak bütün bu işlerin Bakanlığın ken
di teknik elemanlarına yaptırılmasına büyük. 
ehemmiyet vermekteyiz. Bu nokta üzerinde 
Bakanlığımızda çalışan Amerikalı yol uzman
ları da ehemmiyetle durdular. 

Bu paraları tevziinde gözönünde tuttuğu
muz prensipler, biraz evvel başka bir arkada
şımızın bir sualine verdiğim cevapta arzettiğim 
gibi, memleketin muhtelif parçalarını ve önem
li merkezlerini birbirine bağlamak, limanlarına, 
demiryollarına rabıtalar tesis etmek, ekonomik, 
sosyal prensipler üzerinde durarak yapılmakta
dır. 

Takip ettiğimiz önemli bir prensip de; ele 
aldığımız istikâmetlerde kış, yaz geçide elve
rişli, uzun mesafeli yolları mümkün olduğu ka
dar süratle açmaktır. Biz yurdun muhtelif böl
gelerinde kabil olduğu kadar fazla geçit açmak 
niyetindeyiz. Yol mükemmel olsun, tamamen 
üstü asfalt kaplı olsun da az olsun prensipini 
gütmüyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun me
safeye, yaz ve kış geçit verir yolları gaye olarak 
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takibediyoruz. Trafik arttıkça bu yollar takvi
ye edilecek mükemmelleştirilecektir. 

Emin Soysal arkadaşımızın ikinci sorusu ba
taklık işleri hakkındadır. Yurdun gerek kasağ-
lığı ve gerekse ekonomisi bakımından mühim bir 
konu olan bataklık işine büyük bir önem veriyo
ruz. Yakında yüksek huzurunuza bataklık iş
leri için müstakil bir teşekkül tasarısı getirece
ğiz. Burada güttüğümüz gaye muhtar bir idare 
kurmak niyetindeyiz. Meclisteki burada yetkili, 
bilgili arkadaşlarımızın da incelemeleriyle mü
kemmel bir hale geleceğini umduğumuz bu tasa
rının bataklık işinde yurtta yeni bir merhale 
açacağını ummaktayız. 1948 yılı bütçesinde bü
yük su işleri için 12 milyon liralık ödenek veril
miştir. Bunun 8 milyon lirası 1948 vadeli bono
ların itfası içindir. Ve gerisi de baknn ve taah
hüt bakiyelerini ancak karşılıyacak durumdadır. 
Bu sene büyük su işlerinde yeni hiçbir işe girişe
cek malî takatimiz yoktur. Büyük Millet Mec
lisine sunduğumuz yeni bir tasarısiyle, 165 mil
yon liralık tasarı ile senede temin edilebilecek 
gelir ve ileriki senelerde taahhüde girmek yetki
siyle başlanmış büyük su işlerinin tamamlanması 
yolunda çalışmalara girişeceğiz. 

Hükümet programında belirtildiği ve Yük
sek Kamutayın o programı tasvip ettiği vakit 
onayladığı bu görüşü, bu tahsisat çıktıktan 
sonra tatbik kabil olabilecektir. 

Büyük su işleri dışında ufak emek ve mas
rafla büyük faydalar sağlıyan münferit mevzu
ları, küçük su işleri konusu olarak ele alıyoruz. 
Bu işler için bütçemizde bir buçuk milyonluk 
bir tahsisat vardır. Fakat arkadaşlar; küçük su 
konusu fevkalâde mühimdir. Yurdun muhtelif 
taraflarından haklı ve yerinde olan isteklerin 
yekûnu 40 milyonu geçmektedir. Bunun son de
rece ehemmiyetli bir mevzu olduğuna kaniiz. 
Bunun için de yüksek huzurunuza esaslı teklif
lerle geleceğiz. 

Umumi Muhasebe Kanununun 50 nci madde
sinin verdiği yetki ile gelecek yıllara sâri olmak 
üzere bir milyon altı yüz bin liralık taahhhüde 
girişme salâhiyetimizi küçük su işlerinde kullan
mak niyetindeyiz. Halen küçük su işleri ödene
ğinden evvelce başlanmış olan Sinop civarında
ki bataklık ile, Antalya'da Elmalı yakınlarında
ki bataklık üzerinde çalışılmaktadır. 

Küçük su mevzuunda daha ziyade taşkınlar
dan koruma işlerine önem vermekteyiz. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim benim 

sorduğum sorunun cevabı olmaktan ziyade, sa
yın Bakanın verdiği izahat, vakti boş geçirme
mek için yaptığı bir konuşmadan başka bir şey 
değildir. 

Ben bütçeye vazedilen yol paralarının nere
lere ne miktarda hangi işlere tevzi ve taksim 
edilmiş olduğunu sordum. Halbuki Bakanın 
verdiği izahat bütçeye de konmuş, paranın mik
tarı ve saireye ait olmak üzere umumidir. Bu
nu bütçede hepimiz görebilirdik. Bütçe Kanu
nunda vardır. 

Ben görüyorum ki ; yol işlerinde bundan ev
velki Bakanın başladığı işler bazı yerlerde bu 
sene terkedilmiş ve bazı yerlere yeniden baş
lanmış. Halbuki öbür Bakanın başladığı işlere 
devam edilebilirdi. Bu suretle evvelce başlanı
lan işlere sarfedilen paralar heder olup gidi
yor. Eğer paraların nerelere ne miktar sarfedil-
diğini rakamlarla müfredatiyle bildirmiş olsa
lardı belki misallendirebilirdik. İşittiğime ve 
öğrendiğime göre bütçedeki paradan bir kısmı 
bazı vilâyetlere 20 bin, 30 bin lira bir para tah
sis edildiği halde bu paraların Adan a'ya ve ha
valisine sarfedilmekte olduğunu gördüm. Ben 
Adana havalisini çok severim, o diyarın çocu
ğuyum. Bir Bakan esaslı prensiplere bağlanmak 
umdesini takip etmelidir. O bir taraftan bir vi
lâyetin beş kazası yollarla birbirine bağlanma
mışken. herkes zahiresini, hububatını sırtında 
taşırken Adana'dan Karataş'a kadar 500 bin 
lira sarfiyle asfalt yol yapılmaktadır, bu plaj 
yolu mudur? Anlamıyorum. Keza Adana hasta
nesine 160 bin, Kadirli yoluna 100 bin. Saim
beyli yoluna 100 bin lira veriliyor, valâyet köp
rülerinin tamiri için bir milyon küsur lira veri
liyor. Bu işler üzerinde duruluvor. Memleket 
ve "Devlet işlerinde rejiyonalist zihniyeetlerle as
la hareket etmemeliyiz. 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) -^ 
Vehim, vehim. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Vehim değil 
hakikat. İşinize gelmeyince vehim olur. Batak
lık işine gelince; bu işlere hâlâ başlamadık. Her 
vesile ile bir şey soruyoruz kanun gelecek di
yorlar. Efendim kanun gelinceye kadar önemli 
işlere başlıyalım, biran üzerinde duralım. Ge
çen seneki Bakana sormuştum, Maraş bataklığı 
hakkında bana demişti k i : Küçük su işleri me-
yanmda Gölbaşı ile Kumaşır göllerini kurutaca

ğım demişti. Vekil değişti o işte kaldı. Geçen 
seneki tasvirimin ne kadar acı olduğunu hatır
larsınız. Baştanbaşa bir ilin en mümbit arazi
si bataklık halinde. Biz hâlâ kanun tasarısı ha-
zırlıyacağız. 

Arkadaşlar; bir şey daha söyliyeyim. Müte-
davil sermaye ile bu bataklıklar kurutulmaz. 

Bayındırlık Bakanının sözlerinin beni tat
min etmediğini arz ve ilân ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM OÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşım rejyonalizmden 
bahsettiler. Böyle bir şey mevzuubahis değil
dir. Yurdun her parçası bütün Milletvekilleri 
için, bütün vatandaşlar için, bütün Bakanlar 
için aynı derecede mukaddes ve muhteremdir. 
Bunu huzurunuzda bir kere daha tebarüz ettir
mek isterim. 

Vatanın bir yeri diğer bir parçasından asla 
üstün değildir. Bahis buyurdukları Karataş 
yolu plaj yolu değildir. Burası o arazinin bel 
kemiğidir, stratejik bakımdan birinci sınıf 
bir yoldur. 

SAİM ERGENEKON (İçel) — Eşhasa ait 
çiftlik yoludur. 

BAYINDIRLIK BAKANI (Devamla) — öy
le bir şey katiyen mevzuubahis değildir. 

Bu yol, 1525 sayılı Kanunun 2 nci madde
si gereğince ilgili Bakanlıklar ve Genel Kur
may uzmanlarınca hazırlanan ve inşası birinci 
plâna alınan yollardandır. 

Yol tahsisatı nerelere sarf edilmiştir, liste
sini okumadığımdan bahsettiler, liste ömimde
dir, yalnız vaktinizi almamak için okumadım, 
arzu ederseniz birer birer okuyabilirim. Liste
yi muayyen bir maksat için okumamamı iste
diklerini şimdi anladım. Bu yol tahsisatının 
sarfında rejyonalizm mevzuubahis değildir. Bu
na mukabil seçim çevrelerindeki bataklıkların 
tercihan kurutulmasını istemek rejyonalizimdir. 
Bir yer ötekine tercih edilemez, filân yer ya
pılır, filânı yapılmaz denemez, ancak isin ica
bı yapılır. Bu yurdun Maraş da muhterem bir 
parçasıdır. Oranın bataklıklarının derhal ku
rutul anlamasından yüreğimiz sızlamaktadır. 
Fakat bugün için buna yeter tahsisat durumu
muzu biraz evvel arzettim, tahsisatımız yoktur. 
Yüksek Meclise getirdiğimiz mütedavil ser
mayeli teşekkül tasarısı bu yolda orijinal bir 
fikir olarak ortaya atılmıştır. Okumadan, ne 
olduğunu bilmeden üzerinde mütalâa yürütü-
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yorlar. Bu iş yürümez, dediler, buna da ben I 
hayret etmekteyim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) ~ Saym arkadaş- | 
lai'irn; benim misal verdiğim Karataş yolu as- I 
ket'î bir yol değildir. İktisadi olnııyan, mem
leketin ihtiyaçlarına cevap vermiyen bir yola 
nasıl askerî ve iktisadi bir yoldur, diyebiliriz, 
daha önemlileri varken. İler ayıları yol iyin 
onun lüzumunu ifade için askerîdir, askerîdir 
demek doğru değildir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Bakan yalan mı söyler? Haritası yapılmış, ka
rarı çıkmış.. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Müsaade 
edin, size de cevap veririm. 

Bir vilâyet ki, yolları için bir takım bü
yük paralar sarfedilmiş ve fakat sonradan ya
rıda bırakılmıştır. Şark vilâyetlerinden birin
de bir yoldan geçen kamyon 100 metre irtifa- | 

3. — GÖRÜŞt 

1. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu- I 
nunun 9 ncu maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (3/221) [1] 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — vardır, efendim. 
SİNAN TEKELİOĞLTJ (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu mesele çok mühim bir meseledir. 
Biliyorsunuz ki, orduda bir Genel Kurmay Baş
kanlığı vardır. Bir de Millî Savunma Bakanlığı 
vardır. Ordu, bu iki kuvvetin elindedir. Birisi 
B. M. M. ni temsil eder. Ve o suretle Vekâlet 
makamını işgal ettiğinden dolayı Büyük Millet 
Meclisi namına Ordunun başındadır, diğeri Ana
yasaya göre Ordunun en büyük kumandanı ol
ması itibariyle Orduya karışır. 

Şimdi görüyoruz ki; her zaman Millî Sa
vunma Bakanı ile Genelkurmay arasında ih
tilâflar çıkar. Çünkü iki teşekkül; gerek Genel
kurmay, gerek Millî Savunma Bakanlığı yek
diğerine muvazi teşkilâta maliktir, bir tarafta 
teşkilât vardır, diğer tarafta da o teşkilâtın 
aynı vardır. 

Hazarda bu şekilde Millî Savunma Bakanlığı 

[1] 112 sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 
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dan aşağı yuvarlanmış ve birçok can kaybı 
vukubulmuştur. Bu havalinin bir milletvekili
nin dediğine göre de burada bir yola başlanmış, 
fakat bilâhara terkedilmiştir. Rejiyonalist fik
rine misal verdiğim şeyin Maraş Vilâyetinden 
alınması yanlıştır, reddederim. Oradan misal 
almam benim oradaki işleri biraz daha yakın
dan bildiğim içindir. Yoksa memleketin büfü ı 
işleri bence mühimdir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Maraş da 
memleketin hudutları içinde değil mi ki, rejiyo-
nal olsun? 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Sonra Kara
taş iktisadi ve askerî bir yoldur, derken bu
nu hangi raporla, ispat ediyorlar. Büyük tüc
carların denize yaklaşması için yapılan bir yol
dur, denebilir. Sayın Bakanın icraatı gibi söz
leri de beni tatmin etmediğini tekrar ilân ve 
ifade ederim. 

rLEN İŞLER 

ile Genelkurmay Başkanları arasında daima ih
tilâflar çıkar. Bu defa Huzuru âlinize gelen Ter
fi Kannununun 9 ncu maddesi de bu bakımdan 
gelmiş bulunuyor. 

Genelkurmay Başkanlığı, elde mevcut subay
lar Heyetinin terfiine ait kanunun 9 ncu mad
desinde terfi edecek olan albayların ve gerekse 
kurmay subaylarının sicilleri Millî Savunma Ba
kanlığına geldikten sonra terfiine lâyık olduk
ları sabit olduktan sonra Genelkurmay'a sorul
ması ve onun mütalâasının alınması lâzımdır 
diyor. 

Görüyoruz ki, 9 ncu madde, subayların terfi 
hakkındaki kanunun istisnasını teşkil ediyor. 
İstisnai maddelerdeki şekiller mevrutlarına mak-
surdur. Yani metinde nelerden bahsedil iyorsa 
istisnalar onlardır; o istisnalara başka bir istis-

[ na katılmasına imkân yoktur. Zaten böyle ol-
I duğu için Millî Savunma Bakanlığı da bu istis-
I nayı yalnız Genelkurmay Başkanlığının müta-

iâası alınması lâzım gelen, üst subayların gene
ralliğe terfi edeceklerle kurmay subaylarına ait 
olduğunu kabul etmiş ve onlara muadil olan 
subayların terfii erinde Genelkurmay'in müta
lâasını almak lâzım gelmediği kanaat ma varmış 
ve o suretle bu teklif Huzuru âlinize gelmiş bu-

j lunuyor. Bu teklif, Millî Savunma Komisyonun-
I da mütalâa edilirken bendeniz buna muarız kal-
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'algımdan dolayı burada meseleyi tavzih ederek 
Millî Savunma Komisyonunun yapmış olduğu 
yorumlamağa lüzum yoktur deyişiyle, bu doku
zuncu madde yorumlamış olmasıdır. 

Müsaade ederseniz 9 ncu maddeyi okuyayım. 
9 ncu madde diyor ki, aynen; (Tuğgeralliğe 

ve daha üst rütbeye terfi ettirilecek subaylar 
ile kurmay subayların terfileri, üst rütbeye ter-
fie liyakatleri tescil ile tasdik edildiktin sonra 
Genelkurmay Başkanlığının muvafakatiyle Millî 
Savunma Bakanlığınca usulüne göre yapılır.) 
Burada görüyoruz ki, doğrudan doğruya bu 
madde Tuğgeneralliğe terfi edecek üst subay
larla kurmay subaylarına aittir. Alt tarafında 
bunların muadili askerî memurların da aynı 
şekle tâbi tutulması lâzım geldiğini Millî Sa
vunma Komisyonunun anladığı 8 nci madde de 
şudur; «Askerî memurların sicil, terfi, inzibat 
ve sair askerî muameleleri maaşça muadili bu
lundukları subaylar gibidir.» 

Şimdi vaziyet böyle olunca arkadaşlar; kur
mayların içinde de yüzbaşı var, binbaşı var. Şu 
halde yüzbaşı muadili olanların da Genel Kur
maya sorulması iktiza etmez mi? Esasen burada 
bir yorumlama mevzuu da yoktur. Şayet Genel 
Kurmay Başkanlığı Tuğgeneral rütbesine muadil 
olan askerî memurların terfilerinde Genel Kur
mayın mütalâası alınması lâzım geldiği kanaatı-
na varıyorsa, ayrıca bir kanun yapacak, yahut 
da bu 9 ncu maddeye «Askerî memurlar da ayni 
şekildedir» diye bir kayıt koyarsa ancak o vakit 
bu madde bir madde haline gelebilir. Yoksa 
Millî Savunma Komisyonunun bu şekildeki mü
talâası 9 ncu maddeyi tefsir mahiyetindedir, 
Çünki; 8 nci maddeye, askerî memurların ter-
fiine dair olan 8 nci maddeyi ortaya atarak iki
sini mukayese edip bir neticeye varıyor. Hal
buki bu, tefsire muhtaç olmıyan bir maddedir. 
İstisnalar mevrutlarına maksurdur, başka bir ka-
naata lüzum yoktur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ya iyi anlatamadınız; yahut da biz iyi an
layamadık. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Tekrar 
edeyim. 

Tuğgeneralliğe terfi edecek olan bir miralay, 
şimdiki tâbirle albay, tabiî asker olduğu için 
yüksek komuta mevkiine geçecektir. Genel Kur
may umumi vaziyetini tetkik etmiştir. Genel Kur

may'dan soruluyor. Sicili gelmiştir, terfi edecek. 
General olsun mu olmasın mı? Olsun derse Millî 
Savunma terfi ettiriyor. Şimdi bir de askerî 
memurlar vardır ki bunlar komuta mevkiine ge
çecek değillerdir. Genel Kurmay Önün nesini 
bilecek? Memurdur, onu bilse bilse Millî Savun
ma bilir. Demin de arzettiğim gibi ordunun ba
şında iki kuvvet vardır ve bizi daima şaşırtan 
da budur. Hattâ ben daha ileri gideceğim; üç 
kuvvet vardır. Çünkü Genel Kurmay Başbakanlık 
emrindedir. Binaenaleyh bu şekildeki bir dairede 
işlerin hüsnü suretle yürümesine imkân yoktur. 
Mademki Amerikalılarla uyuştuk ve onlarla iş
birliği yapıyoruz. Ordularımızı da onların vazi
yetine uydurmak lâzım gelmez mi? Amerikada 
ayrıca Genel Kurmay diye birşey yoktur, Genel 
Kurmay Millî Savunmaya bağlıdır. Türkiye B. 
M. Meclisi ise Türk Milletinin bütün hukuki hü-
kümranisini nefsinde toplamış olduğuna göre, 
Genel Kurmayın emrine Millî Savunma Bakanı
nın girmesine imkân yoktur. Binaenaleyh sakat
lık buradadır. Bendeniz bunu Hükümetten rica 
ediyorum, ıslah edelim ve iki başlı olmasın, bir 
başa bağlansın. Şimdi maksadım şudur: Askerî 
hâkimler geçenlerde onların vaziyetlerini müna
kaşa ederken dosya memuru dedik, terfi ederken 
Genel Kurmay Başkanından soracağız diyoruz. 
Bu hâkim Tuğgeneral muadili olsun mu olmasın 
mı? O ne bilecek, bu orduda değil ki. 

Binaenaleyh bendeniz Millî Savunma Komis
yonunun yaptığı doğrudan doğruya bir tefsir ma
hiyetindedir. Bu tefsirin bir defa da Adalet Ko
misyonu tarafından tetkik edilerek tefsire muh
taç olup olmadığının bildirilmesi lâzımdır. Bu 
hususta Millî Savunma Bakanlığının mütalâa
sını almak istiyorum. Acaba bu tefsir mevzuumu 
dur,* heyeti aliyeyi tenvir buyursunlar. Bendeniz 
bu hususta bir takrir takdim ediyorum. Kabulü
nü rica ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Orduda 
subayların terfii için 4273 sayılı bir Kanunu
muz mevcuttur. Bu kanunumuzun 9 ncu mad
desi derki; subayların terfie liyakatlerini tasdik 
eden siciller geldiği vakit şayet bunlar içerisin
de tuğgeneralliğe veyahut kurmay subayı olup-
ta terfi edecekler olursa bunlar için Genel Kur
may Başkanlığının da muvafakati alınır. Ondan 
sonra usulüne tevfikan Millî Savunma Bakanlı
ğınca terfileri yapılır. Bundan başka bilindiği 
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gibi ordumuzda bir de askerî memurlarımız var
dır. Bu askerî memurlarımızın terfileri için de 
1455 sayılı bir Kanunumuz mevcuttur. Bu ka
nunun 8 nci maddesinde derki; Askerî memur
ların sicil, terfi, inzibat ve sair askerî muamele
leri maaşça muadili bulundukları subayların ay
nıdır. 

Faraza bir teğmen maaşının muadili altmcı 
sınıf bir muamele memuru terfi etmek için tıp
kı teğmen hakkında yapılan muamele ne ise onun 
gibi muamele yapılır. Yani Genel Kurmay Baş
kanlığının muvafakati alınmaz. Yine binbaşı 
maaşına muadil maaş alan üçüncü sınıf bir as
kerî memurun terfii de yine, sicili müspet ise, 
Genel Kurmay Başkanlığının muvafakati alın
madan yapılır. 

Bir albay eğer tuğgeneralliğe terfi edecekse, 
bunun sicili de müspet ise bunun tuğgeneralli
ğe terfi edebilmesi için Genel Kurmay Başkanlı
ğının muvafakati alınır. 

Şimdi 1455 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde 
de askerî memurlar maaşça muadili olan subay
lar gibi muameleye tâbidir, denildiğine göre bi
rinci sınıf askerî memur bir albayın mukabilidir. 
Nasıl bir albay tuğgeneralliğe terfi ettirilirken 
onun maaşça muadili olan birinci sınıf askerî 
memurun terfiinde de şimdiye kadar olduğu gibi 
(îenel Kurmay Başkanlığının muvafakatini al
mak 1455 sayılı Kanunun hükmü iktizasıdır. 
Çünkü bu zat da ordunun yüksek erkânı sırasına 
girecek yani generale muadil olan maaşı alacak 
makamlara terfi edecektir. Ben filân orduda 
böyledir, filân orduda şöyledir diye bir iddia da 
bulunmıyacağım, çünkü bunun görüştüğümüz 
mevzu ile alâkası yoktur. Bizim Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 40 nci maddesi derki; hazarda 
lıarb kuvvetlerinin komutası özel kanun muci
bince Genel Kurmay Başkanına verilmiştir. Özel 
kanun olan 4580 sayılı Kanunumuzun da birinci 
maddesi der ki; hazarda ordunun en büyük komu
ta makamı Genel Kurmay Başkanlığıdır. Şu iti
barla bu gibi terfi işlerinde hiçbir vakit Genel 
Kurmayla Millî Savunma Bakanlığı arasında ih
tilâflar çıkmış değildir, Genel Kurmay, Millî 
Savunmanın emrine verilsin gibi şeyler burada 
mevzubahscdilmcsi icabetmiyen şeylerdir. Madde 
sarihtir. Askerî memurların sicil, terfi, inzibat 
ve sair askerî muameleleri maaşça muadili olan 
subayların aynıdır. Bu itibarla bir albay nasıl 
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generalliğe terfi ederken bunun içiiı Genelkur
may Başkanlığından muvafakat alınıyorsa 1455 
sayılı Kanunun, demin arzettiğim hükmüne göre 
askerî memur olan ve birinci sınıfta bulunan ve 
general maaşı mevkiine terfi edecek bir askerî 
memur için de Genelkurmay Başkanlığından mu
vafakat alması lâzımgeldiği aşikâr ve sarihtir. 
Bu itibarla Millî Savunma Komisyonumuzun 
21 kişi ile olan toplantısında, iki arkadaşımız 
müstesna, diğerlerimiz çoğunlukla, bunun tefsi
rine lüzum yoktur ve Genelkurmay Başkanlığı
nın muvafakati alınması zaruridir dedik. Albay 
muadili olan birinci sınıf askerî memurun da 
albay hakkında ne muamele yapılıyorsa onun 
hakkında da aynı muamele yapılması lâzım ve 
zaruri olduğu kanaatine vardık. Binaenaleyh 
tefsire de lüzum yoktur, madde sarihtir, ordunun 
hazarda en büyük komuta makamı olan Genelkur
may Başkanlığı general muadili maaşa geçecek 
bir askerî memurun da terfi için Genelkurmayın 
muvafakatinin alınması icabedecektir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

ABDÜLHAK FİRAT (Erzincan) — Bir su
al soracağım. 

Bahis buyurduğunuz şeylerde komuta mev
zuunda Genelkurmay tabiatiyle karışacaktır. 
Öteki idari memurdur. Askerî memur ve hâkim
lerin komuta ile hiçbir münasebeti yoktur. Bun
ların sicilleri, dosyaları derecattaıı geçerek Mil
lî Savunma Bakanlığına gelir. Bunlar için Ge
nelkurmay Başkanlığını işgal etmekte bir fayda 
mülâhaza etmiyorum, buyurduğunuz gibi, bir 
tefsir değil, bir tesis mevzuudur. Böyle bir şey 
düşündünüz mü? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efen
dim; 1455 sayılı Kanunun sekizinci maddesinde 
askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve sair as
kerî muamelâtında maaşça muadili bulundukları 
subayların aynıdır diye katî hüküm vardır. Bu 
hükme müsteniden şimdiye kadar cereyan eden 
muamele de bu yoldadır. Binaenaleyh başka 
türlü düşünmeye sebep ve lüzum yoktur. 

SAI1ÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Bir 
şey sormama müsaadenizi rica edeceğim. 

Yüksek komutaya geçecek albaylar için 
Genel Kurmay Başkanlığında ayrıca bir sicili 
mahsus var mıdır? Bunların tetkik ettikleri 
bir taraf var mıdır? 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ 01. EY Ur DURUKAN (Hatay) Kurmay su
bayları için vardır, tuğgenerallikten sonra ora
da tutulur, oraya kadar Millî Müdafaa Vekâle
ti tarafından tutulur, askerî memurlarla diğer 
subayların sicilleri vekâletçe tutulmakla bera
ber, Oenei Kurmay Başkanlığı ordunun en bü
yük kumanda makamı olmak sıfatiyle istediği 
zaman istediği şahsın sicilini ister ve tetkik 
edebilir. 

SA11İK KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ya
ni, Genel Kurmayın bu şekilde muvafakatine 
zaruret görüyorsunuz. Fakat ayni zamanda as
kerî memurlarla diğer subayların hiçbir sicili
ne malik olmıyan Genel Kurmay hangi sıfatla 
yüksek bir dereceye geçecek bir subay için olur 
veya olmaz diyecek? İşte bunun cevabı yoktur. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gi. EYUF DURUKAN (Hatay) — Bir pi
yade albayının sicili Millî Savunma Bakanlığm-
dadır. Bir piyade albayı tuğgeneralliğe geçece
ği zaman kıtasından silsilei meratibe tevfikan 
gelen sicili Millî Müdafaaya gelir, Millî Müda
faa bu sicili Genel Kurmaya gönderir, onun tet
kikimi arzeder, o da tetkik eder, muvafakat 
ederse terfih eder. 

Birinci sınıf askerî memurlar albay mukabi
li maaş alan memurlardır. Onlar da terfi ede
ceği vakit bir tuğgeneralin maaşına muadil 
ulan makama geçecektir. 

Kanunun 8 nci maddesinde terfi, inzibat ve 
sair askerî muamelâtta maaşça muadili olan su
bayın aynıdır, hükmü katisi karşısında başka 
türlü hareket etmeye imkân yoktur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (İzmir) — Efendim, esas hakkında mâru
zâtta bulunmadan evvel Sayın Sinan Tekelioğ-
lu arkadaşımızın bir sözlerinin yanlış telâkkiye 
mâruz kalmaması için bir noktayı bu kürsü
den ifade etmeyi vazife sayıyorum. 

Bir kere hâkimiyet, herkesin, en küçük 
Türk çocuğunun dahi bildiği veçhile milletin
dir ve milleti de ancak B. M. M. temsil eder. 
Ve yine bildiğimiz gibi Anayasanın 40 ncı 
maddesinde Başkomutanlık B. M. M. nin yüce 
varlığında temerküz eder. Binaenaleyh B. M. 
M. ni Millî Savunma Bakanlığı temsil eder sö
zünün başka türlü anlaşılmasını tamamen ber
taraf etmek için şunu bir daha belirtmek 
istiyorum ki; Devlet teşkilâtının hepsi sizin 
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emrinizde ve sizi temsilen kanunlara göre veiS 
diğiniz vazifeleri ifa eden teşkilâttır. Genel 
Kurmayın vazifesi de muayyendir, Millî Sa
vunma Bakanlığının vazifesi de muayyendir ve 
bunlar verdiğiniz vazifeleri kendi teşkilâtların
da memleketin ve yurdun menfaatine CM uygun 
bir şekilde ifa edegelmektedirier. Bunda 'uç 
şüphenizin olmamasını bilhassa istirham ederim. 
Sayın Sinan Tekelioğiu da bütün kalbi ile tah
min ederim beni teyit eder, zaten simalarından 
da bunu anlıyorum. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra 
esas meseleye geçiyorum; 

Mevzu bir yorum meselesinden ibarettir, bir 
tesis olmadığına göre işi tesis bakımından mü
talâa etmekte bir fayda görmüyorum. Yalnız 
size işin sureti cereyanı hakkında bir, iki keli
me ile arzı malûmat edeyim: 

Bir askerî memurun, tuğgenaral maaşı de
recesinde bir terfii vesilesiyle meydana çıkan 
bir tatbikat neticesinde iş kaza merciine inti
kal etmiştir. Kaza merciinin anlayışı, Millî 
Savunma Bakanlığında kıymetli sayın selefim 
Cemil Cahit Toydenıir zamanında bir tereddüt 
uyandırmıştır. Hakikaten orduda büyük bir ye

kûn teşkil eden, bunların içersinde ehemmi
yetli görevleri olan, birçok arkadaşlarımızın 
şahsi haklarını ilgilendiren bu konudan, Büyük 
Millet Meclisinin, kanunu anlayış tarzını bu 
vesile ile anlamanın faydalı olacağına kani olan 
sayın selefim, bu işi yorum talebiyle Büyük 
Meclise sevketmişlerdir. Y'orunı mevzuunu ar
kadaşlarım da arzettiler. Belki tekrar etmiş 
oluyorum, özür dilerim. Ben ele iki kelime ile 
arzedeceğim. 

Bir kere; kaidei umumiye olarak, bütün 
subayların ve bütün askerî memurların terfi 
işleri Millî Savunma Bakanlığına aittir, kai
dei umumiye budur. Bu kaidenin istisnai bir 
takyidi de şudur: Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesinde şöyle bir hüküm var; o da, gene
rallerin, tuğgenerallerin ve daha yukarı rüt
beye terfi edeceklerle, kurmay subayların ter
lilerinde Genel Kurmayın tasvibi alınır. 

Şimdi iki noktai nazar var. Kaidei um il
miyenin hilafı olarak istisnanın yalınız tuğge
nerallerle daha üst derecedeki generaller ve 
kurmay subayları hakkında serdedilen bu hü
küm ancak mevridine maksurdur. İstisnai hük
mü başka hususlara teşmil etmek doğru değil-
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clir. Bu itibarla askerî memurlara da teşmil 
etmek doğru değildir, yolunda bir mütalâa 
vardır. 

İkinci mütalâa şudur: Deniyor ki, Askerî 
Memurlar hakkındaki Kanunun sekizinci mad
desi; askerî memurları maaşça muadil bulun
dukları subaylar gibi terfi hükümlerine tâbi 
kdiniştir. Şimdi maaşça muadil olan general 
maaşını almak derecesine yükselen askerî me
mur, o dereceye yükseldiği sırada, nasıl gene
ralin yükselebilmesi için Genel Kurmayın muva
fakati alınması lazımsa askerî memur da bu de
receye terfiinde aynı muameleye tâbi olmalıdır. 
Çünkü general subaydır. Bu vaziyet o askerî 
memur hakkında Terfi Kanunumın bu istisnai 
hükmünün tatbik edilmesi lâzımdır. Şimdi iki 
tarafın noktai nazarı ve mütalâası budur. 
Bendeniz şunu tebarüz ettirmek isterim; bil
hassa kayıt ve işaret etmek isterim, Millî Sa
vunma Komisyonunda bir cümle vardır ki, beli
ce esasa taallûk eder. İşin şöyle olması zaruri 
veya doğrudur, diye bu şekilde bir mütalâaya 
girişmiyorum. Onu tesis, mevzuubahis olunur
ken mütalâa ederiz. Bunun lehinde de, aley 
hinde de çok daha kuvvetli deliller olabilir. 
Meselâ Millî Savunma Bakanlığının yalınız bir 
dairesinin başında bulunan bir Başkanın terfii 
için Genel Kurmay Başkanının muvafakatinin 
alınması lüzumu esbabı çok münakaşa edilebi
lir. Bu mesele ancak tesis mevzuunda konuşu
lur, o zaman münakaşa edeceğimiz bir şey ol
sa gerek. Şimdi meseleyi, bu mütalâalara göre 
takdiriniz nasıl tecelli ederse biz tatbiki öyle 
yapacağız ve bizim için hiç şüphesiz kanunun 
tatbikatında ayrılmmaz bir yol olacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu toplantısında bir 
kısım arkadaşlar bu mütalâayı ilari sürdüler, 
bir kısım arkadaşlar da hilâfına mütalâada bu
lundular. Millî Savunma Bakanlığı olarak bu 
kanunla kanunların yorumlanması noktasında 
bir takdir mevzuu olduğunu ifade etmekten 
başka diyecek hiçbir şeyim yoktur. Tamamen 
takdirinize mevdudur, nasıl emrederseniz öyle 
olur. 

Bu vesile ile Sayın Sinan Tekelioğlu arka
daşımızın Genel Kurmay Başkanlığıyla Millî Sa
vunma Bakanlığının vazifelerinin birleştirilme
leri hususundaki söyledikleri sözleri bu mevzuda 
cevaplandırmanın doğru olmadığını ifade etmek 
isterim. 
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ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir şe

yi öğrenmek istiyorum; Bir defa tasarı elimiz
de yok, bunu arkadaşlarımla zatiâlinizin sözlerin
den öğrenmiş bulunuyorum. Malumatun bundan 
ibarettir. 

Şimdiye kadar askerî memur sınıfında bulu-
nupta General sınıfına kadar terfilerindeki mua
melelerin hepsi Genel Kurmaydan mı geçmiştir. 
Genel Kurmay maaş takdirine mahsus bir makam 
değildir. Nihayet bunun gerekli işlerini yapar ve 
Millî Savunma Bakanlığının takdirine gönderir. 
Bendenizin kanaati bu merkezdedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (İzmir) — Maddeyi bir defa okuyayım. 
«Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbelere terfi et
tirilecek subaylarla kurmay subaylarının terfileri 
üst rütbeye terfi olunanların sicilleri tasdik edil
dikten sonra Genel Kurmay Başkanlığının mu
vafakatiyle Millî Savunma Bakanlığınca usulü
ne göre yapılır.» 

Şimdi bu, istisnai olan hükümdür. 1455 sayılı 
askerî memurlar hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin ilk fıkrasını aynen arzediyorum: 
«Askerî memurların ilk fıkrasını aynen arzedi
yorum :» Askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve 
sair askerî muameleleri, maaşça muadili bulun
dukları subaylar gibidir.» Kanun metni budur. 
Birisinde yalnız generallerle kunrmay subaylar 
var. Şimdi esas kaideye muhalif olarak istisnaen 
mevzu olan bu hükmü general titrinde olmıyan-
lara da tatbik edelim mi? Generallik bir rüt
bedir, nasıl ki kurmay yüzbaşıya yaptığımız mu
ameleyi de ötekine yapmamaktayız. Yalnız Ge
nerallere, kurmay subaylara mı hasredelim, yoksa 
maaşça muadilidir ve maaşça muadili olan askerî 
memur için maaşça muadili olan subay hakkın
daki usul tatbik olunur diye, generaller hakkındaki 
hükmü bunlara da tatbik edelim mi? 

Tatbikatı da arzediyorum. Bugüne kadar tat
bikatta Genel Kumaym mütalâası sorulmuştur 
ve arzettiğim gibi, adlî kaza merciine intikal 
eden bir hâdise vesilesiyle yüksek huzurunuza iş 
gelmiştir. Şurasını da ikinci sualinize cevap 
olarak arzedeyim ki; Genel Kurmay maaş takdiri 
mevzuunda da müdahale etmez. Memurların 
maaş dereceleri ve barem kadroları Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit olunur. Yalnız, bu 
kadroda yer alacak olan bir askerî memurun 

— 222 — 



B : 53 30.4 
üst dereceye geçmesi muamelesinde ancak Ge
nel Kurmay 'a sorulur. Bu adamı tuğgeneral mu
adil i bir maaşa geçirelim mi, geçirmiyelim mi 
diye. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Zaten 
onların titri de başkadır, general demiyorsunuz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANAI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Evet. Generallik bir rütbe
dir, unvandır. Bu ancak subay olanlara verilir. Su
bay olmıyan herhangi bir askerî memura Gl. un
vanını veremeyiz. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Zanne
derim; vazıı kanunun hakiki maksadı da budur, 
general olanlara mahsustur. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNÎR BÎR
SEL (îzmir) — Takdir Yüksek Heyetindir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Tekelioğhı mâruzâ
tında bir noktaya temas ettiler k i ; bunun bü
yük siyasi ehemmiyeti vardır. Hukuku esasiye 
bakımından büyük ehemmiyeti vardır. 

Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Savun
ma Bakanlığı arasında ihtilâflar zuhur etmekte-
di?. 

Arkadaşlar, muntazam, kanuni medeni bir 
devlette bakanlıklarla daire reisliklerinin vazi
feleri salâhiyetleıi kanunla tâyin edilmiştir, 
tesbit edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanlığı büyük şerefi haiz, 
ordunun en büyük kumanda makamında bulu
nan büyük bir daire reisliği vaziyetindedir. Bü
tün daire reisliklerinin bakanlıklarla ihtilâfı 
ne olabilirse Genel Kurmay Başkanlığının da 
ihtilâfı ancak o raddede olabilir. Devletin uzvu 
bakandır; 

Büyük Millet Meclisine karşı mesul olan 
bakandır; siyasi bakımdan, idari bakımdan, ce
zai bakımdan mesuliyetlerle karşı karşıya bu
lunan bakandır. 

Eğer Genel Kurmay Başkanlığının Başba
kanlığa merbut olmasından dolayı bu gibi ih
tilâflar, iltibaslar çıkıyorsa bunu düzeltmek lâ
zımdır. Böyle bir ihtilâfın zaman zaman mevcut 
olduğunun M. B. Meclisinde mevzımbahis edil
mesi B. M. Meclisini lakayt ve alâkasız bıra
kamaz. 

Şimdi gelelim işin mevzuubahis olan hukuki 
tarafına: 

Askerî memurların terfii hakkındaki kanun 1, 
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2, 3, 4, 5, nci ve 8 nci maddelerine kadar mu
ayyen olan subayların terfilerini gösteriyor. 
Bunlar Millî Savunma Bakanlığının tasvibi 
üzerine terfi ederler, 8 nci madde bunu söy
lüyor. 

Bunlar arasında, askerî memurlar olduğu 
gibi, askerî subay i ar da var d r , piyade, süvari 
subayları ve sairQ,. 

9 ncu madde 8 nci maddeden sonra geliyor. 
9 ncu madde diyor ki, ancak tuğgeneralliğe Ge
nel Kurmay Başkanının tasvibi ile terfi eder
ler. Gerçi 8 nci madde askerî memurların ter
fide diğer subaylar gibi muamele göreceğini 
emrediyorsa da... 

Orgl. ASTM GÜNDÜZ (Kütahya) — Ayrı 
bir kanunun 8 nci maddesidir. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 9 
ncu maddenin ihtiva ettiği hükmü istisnai ile 
ancak tuğgenerallerin Genel Kurmay Başkanlı
ğının tasvibi ile terfi ederler. Bizim anladığı
mıza göre, metinde yoksa da, bizim anladığı
mız mâna budur. Binaenaleyh, askerî memur
ların general unvanını almadıkları için nasıl 
9 ncu maddenin şümulüne girer? Mesele haki
katen kazai ve hakikaten teşriî bir ihtilâf mev
zuu olmaktadır. Binaenaleyh, bunun bir Ko
misyona havalesi lâzımgelirse, havale edileceği 
yer Adalet Komisyonudur, oraya havale etmek 
lâzımdır. Şurada görüyorsunuz ki, muhtelif Mil
letvekilleri meselenin telâkkisinde ihtilâfa düş
tüler ve Millî Savunma Bakanlığı da kendi hu
kuk müşavirliği ile hali ihtilâftadır. Binaen
aleyh mühim olan bu meseleyi yalnız burada 
parlamenter bir münakaşa ile hakiki metinleri 
mevcut dosya da elde tulunmaksızm hükme 
bağlamak, biraz acele karar vermek olur, mü
saade buyurursanız bu iş buradp. ret vcva tas
vip şeklinde bir hükme bağlamıyalım, karar 
vermiyelim, Adalet Komisyonuna havale ede
lim, Adalet Komisyonu bu işi tetkik edip Yük
sek Meclis huzuruna getirsin. Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımız bir takrir vermiştir bu hususta, 
bu takririn yüksek tasvibinize iktiran etmesini 
bendeniz de rica ediyorum. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım; tatbik mevzuunda iki ka
nun mevcuttur. Biri Subaylar heyetine, diğeri 
da askerî memurlara ait terfi kanunudur. Ben 
şahsan öyle telâkki ediyorum ki, iş tefsire ma
hal olmadığına dair verilecek bir kararla açık-
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la nacak mahiyette değildir. înşai bir tefsire 
mahal gösterecek derecede mühimdir. Askerî Su
bay heyeti kanununun terfiine ait hükümleri
ne göre Kurmay Subaylarla albaylıktan yukarı 
yani emri kumandaya geçecek subayların terfii 
kaydı, istisnai bir kayıttır. 

Bir kurmay subay, yüzbaşı olsun, binbaşı 
olsun Genel Kurmay Başkanlığının sicillerini 
tetkik ettikten sonra terfi edilecekleri, yani li
yakatlerinin tasdiki zarureti vardır. 

Bir de; Albaylıktan yukarı geçecek ve yük
sek komuta mevkilerini aşgal edecek subayların 
Cİenel Kurmay Başkanlığınca, bu zata yüksek 
bir kumanda mevkii tevdi edilebilecek kabiliyet 
ve iktidarda olup olmadığını tasdiki zaruretin
den doğmuş olan bir cihet vardır. Yoksa ; lâlet-
tâ.yin bir terfiin bu makamdan tasdiki mahi
yetin d o değildir. 

Askeri memurlara gelince: onlar ana prensi
ne dayanıyor. Subaylar ne şekilde terfie tâbi 
ise bu askerî memurlar da aynı şekilde tâbidir 
çünkü bunlar Generalliğe değil, yüksek bir su
baylığa terfi vaziyetindedir. Bunun tefsire ma
hal olmadığı yolunda bir anlayışıyla Yüksek 
Meclisin tesvibino arzedilmemesi lâzımdır. 
Onun için mevzuun bu şekilde tetkik edilip, ona 
göre yeniden bir karar alınmasında bir zaruret 
vardır kanaatindeyim. 

01. ABDULLAH ALPTOGAN (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlar; Terfii Rütbe Kanu
nunun 9 ncu maddesi Tuğgeneralliğe terfi ede
ceklerle onun üstündeki rütbelere terfi edecek 
generallerin terfi zamanı geldiği vakit, Genel
kurmay Başkanlığının mütalâasının alınmasına 
aittir. 

Bundan başka bir de kurmay subayların ter
fiinde Genelkurmay Başkanlığının yine müta
lâasının alınmasını âmirdir. Kurmay subayların 
bu madde ile Genelkurmay Başkanlığının mü
talâasının alınması zaruretini tevlit eden hâdise 
şudur: 

Kurmay subaylar hem kıtada çalışır, hem 
kurmay vazifesinde çalışır. Şimdi terfi ederken 
hem kıtadaki çalışması nazara alınır heıride kur
may subay hizmetindeki hizmeti nazarı itibare 
alınır. Bunu kısaca tesbit edebilmem için Terfiî 
Rütbe Kanununun bir maddesini daha arzede-
bilmem lâzımdır. O da şudur: Terfiî Rütbe Ka
nuniyle terfi edecek olan insanlar liyakat ve 
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iktidarı iki mafevk tarafından tasdik edilmesi lâ
zım gelir. Tek bir mafevkin tasdikiyle tescil 
tekemmül etmez. Bu itibarla meselâ Ordu Kur
may Başkanı olan bir albay terfi edecekse Ordu 
Komutanının imzasını ihtiva edeceği gibi, onun 
üstünde de Genelkurmay Başkanının mütalâa
sının alınması lâzım gelir. Bu gibi, meselâ müs
takil kolordu ve müstahkem mevki kurmayında 
çalışmış kurmay subayı terfiinde ikinci, üçüncü 
âmirden başka Genelkurmay Başkanının da tas
diki lâzımdır. Bu itibarla maddei kanuniyeye 
kurmay subaylar da ithal olunmuştur. O ithal 
subaylıktan olduğu gibi, kurmay hizmetlerine 
de istinat etmektedir. Genelkurmayın muvafa
katinin alınması zaruretine binaendir. Bu istis
nadır, diğer rütbeli subay ve memurlara bunun 
teşmili caiz değildir demekte isabet görmem. 

Bundan başka askerî memurların terfilerine 
ait olan 8 nci madde de şöyle deniliyor: Memu
rini askeriyenin terfiindeki esas subayların ter-
filerindeki esastır. Ve keza bu meyanda Ordu iç 
hizmetleri kanununun dördüncü maddesinde mü
talâa etmek lâzım gelir. O madde mucibince su
bay Teğmenden Mareşal'e kadar olanlardır. Bu 
mutlak ibare kullanılmıştır. Terfiî Rütbe Ka
nununun 9 ncu maddesindeki kurmay subaylar 
için konmuş esasların memurini askeriye hak
kındaki tatbiki lâzım geleceği hakkındaki mü
talâanın nazara alınmasında isabet görmem. 

Bu itibarla Ordu Dahili Hizmet Kanununun 
4 ncü maddesine ve Memurini Askeriye Kanu
nunun 8 nci maddesindeki sarahati katiyeye 
binaen memurini askeriyeden maaşça muadili 
olanlara ne muamele yapılıyorsa memurini as
keriyeye de aynı muamele tatbiki lâzım ve zaru
ridir. Bu itibarla Sayın arkadaşım Sinan Teke-
lioğlu'nun takririnin reddini dilerim ve mazba
tanın da kabulünü rica ederim. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) 
— Sayın arkadaşlar; Askerî Memurlar Kanunu
nun 8 nci maddesinde gayet sarih bir vaziyet 
vardır ki, general muadili makamlara geçecek 
olan askerî memurlar bu makama geçerken Ge

nel Kurmay Başkanının bilgisi ve muvafakati tah
tında olması lüzumunu işaret etmektedir. Bu 
askerî memurlar kimlerdir? Askerî hâkimlerdir, 
onların kadro cetvellerinde general muadili de
receler vardır. Askerî mühendislerdir, askerî 
öğretmenlerdir. Askerî okulların kâffesi zaten, 
askerî eğitim, talim ve terbiye itibariyle Genel-
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'kurmayın emri altındadır, bütün* talimat prog-

- T a m ve sfeffeŞiyie/t&trlsat oıim gösterdiği şekil-
'de^ereyıın-'eMektedir. *Askerî mühendisler,- fab-
rlkalarmrfeı'İdare edecek, bir fabrikanın başı 
fctecak, ' bir^fabrika: grupuriün başına geçeeek, 

1 harb malaemesi imalâtına, bilhassa -.seferde, • ör-
^dunuir harb maizemesiihtiyacını 'düşünüp temin 
"edecek1" bir takım -mühim tmsDarlardır. "General 
Mftevkiiae geçeeek askerî hakimler'de ordunun 
;Uittzifeatr üzerinde, kammi," tecrübeleriyle/ bilgile-
- riyie^htiktim -verecek' bir~ takım-yüksek • elâman-

;*4ardr. <s*Malûmû&lim»*drdu bir küldür. ı 'Gerek 
• * M^nei*Kurmay teşkflâtr içeyisiride/ gfepekse Millî 
: *i8aVttftma4®iketthği"it«5kHatiîida- ve "nihayet kol-
-tH'dulftrdar& ordularda hem »askerî memurlar 
•"••vardır,- hem-de -subaylar -:ivardır. Bunlar-bir 
'Ml-^îlâra^-tjrduyü1 idare **etmektedirler.lBakan-
îâr̂ îyiBM durtuttu idare etmek ^eTe-^Bakanliğm 

*4wBpıta«geçenier,- birkaç ay,- muayyen1 biFiHÜddet 
^kÖır,4^ekiMn«e-yerine* başkası gelir. "Fakat or
dunun'teşkilâtı sabittir. -*ordunun* hazarda baş-
^kofttutftfthgt,'^büyük komuta salâhiyetini taşı-
^ym* Genel* Kurmay4 l^kariındadır. Binaenaleyh 
Hö*dtmun^hangi •rttfrfhndan^olu-rsa olsun yüksek 
*ıne^ifere*gelffii§r askerî--memurların da* enemmi-
*yetr* vk^d*r*©uhlarm da* GeneluKurmay Başkanı 
* ta*^n*i«n**t*tenm«sı, ̂ o makama- lâyık- ;olup ol-

r*^BWHmfli;4tfBfimesi * ve * 4âyitea; terfiinin- tasdik 
*e^ftR^MÜz«*u^«şifcârdır. 
• - ̂ ©tt^m^Mm^flfld^lepdei* dolayr böyle bir tesis 

esfcidehberiv-kurulmuştur ve *fctbik edilmiştir. 
'^#bfeik*t %en«*erdehbeipi' -devam etmektedir, -hiç-
»bir materan^^da^görülmemiştir/^Binaenaleyh bu-
*»!ttş̂ ği!ş%ir̂ eek? mahiyette herhangi bir yola1 -git-
>tM#fâg$ 'IfaHitmuz ve feydâs*zdu\ ^Aksi-bir-'karara 
rva^ıtesa *«6lkî  zararı da-olabilir. Onun için 
î^enimiderkam^-feftmisyoîmnmazbat^sTnm aynen 
^ k M b t i l i v * ^ ^ 

<l&l.r&$lR-<&'¥IJ' (GaÜAftteb)̂  — Arkadaşlar; 
^A^&er^i^riiyi&munuiiartgöreş4erf^«salâhiyeti ta-
*«aıiwNnil^ll^^^^99»«ladır. -İteriMçin< S tane un-
<*ar4&ııwıdır;»Shliyet,*ikıd.©în veîfmünhal/TBu" üç 

siçtttft*4âhakkıık ettiği T^kit MiHî-Savnnma-Bakan-
^ıg^Möğr^dâSindöğruyabunu ya^ar. Jtezettiğtm 
-*|it*y Esas #ite^yİe Uerföer iftillî: Savunma; 8a-
^ *k#ırtâadır^Yalmz, g^nirtöfcrd» jniksek -sevkü-
«i\iwe^teabflireti. tfttp .ofonadıfi/ hakkında ve yük
sek ̂ sevkü idarenin yardımcısı DÎan Kurmaylar 
AwkkMidaiistiınai bir imaddet hoaalmuştur. O da 
-3,Teıi&HjEanu*unu»î9 neu maddesidir. Normal şe

rait altında üç unsurun' tahakkuku halinde [eh
liyet, kidem ve münhal] den başka yüksek ko
mutaya getirilecek subayın karakterinin husu
siyeti de nazarı dikkâte alınarak tren'elküTmayın 
tasvibine arz için istisnai'bir mâddeİJköhülıhuş-
tur. Memurini Askeriye «Kanunu çıktığı vakit 

' bu kanununS nci* maddesnidey maaş muâdili su-
1 baylar gibi muamele görür diye umumi bir im
iktim vardır. Bu atıf,"Terfi"Kanununun aslina 
mâttrfttir. Onun için, bir'hukukçu arkadaşı-
mizni"Söylediği gibi' istisnalar 'mfevridine mak-
stirdur. Yanı bu istisna \&skerî Memurlar Ka
nununa teşmil edilemez, fiti, Rainiz akla ntfö-
lünmuştur. Büntttı da misaliişudur: 

Askerî memurlar yüksek rütbelere çıktıkları 
vakit,' bir'defa general değildirler, ne general is
mini taşırlar, ne de generallikle alâkaları var
dır. Yalnız maaşları general derecesindedir. 

Onun için ben denizce bu istisnai maddeyi 
buraya, kadar şümullendirmeye lüzum yoktur. 
Bir askerî hâkimin, mühendisin, öğretmenin yük
sek maaşını alabilmesi için Genelkurmaydan 
tasvip görmesine lüzum yoktur. (Doğru.sesleri) 

Çünkü, bu, tasvip keyfiyeti, yalnız > yüksek 
sevkü» idareye mensup olanlar için konmuştur. 

Mâruzâtım budur. 
Dr. SAlM ALtJölfeSafiBE; <wföze) ^ E l e n 

diler; .*pardon.» (Gülüşmeler)., Muhterem ar-
kkadaşlar, muğlâk.biriş-gibitgözük'tü bidayette. 
• Onun içia müzakere uzadı.' Mesele çok basit 

gözüküyor. .Hattâ gözüküyor sdeğil, basit/Bir 
askerî memur «general parasını »alaeaki O • ka
dar. Başka bir ,şey yok. Harita üe^alâi^Bi yok. 
Dere, tepe ile alâkası yokj ;ulûmu, fununu, as
keriye ile alâkası yok. - - v : - -

. öâkim>ise^taiindevkâd;sardır. > û'aamsö.büs-
nbüt^m OMieb-Kuınnay ile. alâkası olmamak lâ
zımdır. : ıMimar wes fen dadamı »er fennin muk-

: tşffiiyartı nne ^se-onu rya^eaktiR >*Maa^raleyh 
^buıiunfited^let Komieyotıuııa i g^mesine»? lügum 
?yoktur. i Burada bitmeli^ AgitâneliıHr;' rKarıştır-
^mıyaJim* Genel Kıirmayı. fHenBîTkaMşıpada ne 
Mûlacak? 

m: VMîBİ \g^)A4ÜîfBY i- f & â k m ) — 
^ayH>*Arkadaşlarım, . o*duîfeiA^^wıy4ar t«^men-
liğinden itibaren -kıdeme, ehiiyete ve khlâkî 

»vesıfiarın« «©re^yüksele, yütaıeie f«|bâylığa ka
dar çıkarlar. •» Kurmay *ü%ay-ttlıSryanlftr döğ-
tudanddğmya' Mülî?avunma Rftkanlığiftın ida-
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resi altında ve onun inhasiyle çıkarlar. Fa
kat bir makam vardır ki, oraya herkes çıka
maz. Oraya çıkmak için yüksek kabiliyet ve 
yüksek vasıflara malik olacaktır. O makam da 
generallik ve muadilidir. Bugün bilirsiniz ki, 
sayın arkadaşlarım, askerî hâkimlere sırmalı 
general elbise giydirdik, çifte zırh takıyorlar, 
işaretleri budur, her zaman herkes selâm ve
riyor, öğretmenler yine böyledir. Binaenaleyh 
bu yüksek mevkilere çıkacak arkadaşlarımız 
için iki makamın tasvibi daha faydalı olmaz 
mı? (Olmaz sesleri). Binaenaleyh bunun kabu
lünü rica ediyorum. 

Orgl. IZZEDDİN ÇALİŞLAR (Balıkesir) — 
Efendim; meseleyi yalnız maaş üzerinden mu
hakeme etmek doğru değildir. Maaş meselesi 
değildir. O dereceye yükselecek olan askerî 
memurlar ifa edecekleri hizmetler ve buluna
cakları mevkiler meselesidir. Bu hizmetlerin 
ve bu mevkilerin ordu içerisinde ehemmiyeti 
vardır. Bunların başında bulunacak zatları, 
ordunun herşeyinden mesul olan Genel Kur
may Başkanının bilmesi, ahlâkını tanıması be-
hemal lâzımdır. Hiç kendisinin haberi olmadı
ğı halde meselâ; bir fabrikalar grupu başına 
geçecek askerî bir mühendisin, Genel Kurmay 
Başkanlığının muvafakati olmadan o büyük 
idareyi ele alması doğru değildir. 

Mesele; maaş meselesi değildir. Zaten Sa
vunma Bakanı da bunun maaş meselesi ile bir 
alâkası olmadığını ifade ettiler. Ordu bir kül
dür, bir camiadır. Genel Kurmay Başkanının 
idaresi her tarafa şâmildir. Zaten bunun aksi 
bir karara varmak; bu tesisi bozmak demektir 
ki, bu da doğru değildir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar ben 
muamele memuru sınıfında bulunup da generallik 
derecesine terfi edecek olanların muamelesini 
icra edebilmek için Genel Kurmay Başkanlığının 
tasvibi alınmak lâzım mı, değil mi, bunun esas
ları nedir? Bu konuya girecek değilim. Çünkü 
bu, askerî noktai nazardan umumiyet itibariyle 
mütalâa edilmesi lâzım gelen bir konudur. Bu 
hususta esasen kendimi yetkili addetmemekteyim. 
Bendeniz şimdi tefsir konusu olan meseleyi yal
nız mevcut kanunlarımızın hükümleri karşısında 
bir hukukçu göziyle mütalâa etmek ve ona göre 
nasıl bir mâna çıkarabileceğimizi kendi görüşü
me göre arzetmek için huzurunuza geldim,. 

Bendeniz de şimdi yaptığım tetkikattan an-
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ladığıma göre, Millî Savunma Komisyonunun 
vardığı netice, kanunlarımızın bugünkü yazılış 
şekli ve ihtiva ettiği hükümler bakımından yerin
dedir. Dediğim gibi bu netice, işin aslı ve mahi
yeti itibariyle doğru mudur? O ayrı bir mevzu
dur. Onun bugün burada münakaşasına esasen 
imkân yoktur. Eğer kanunlarımızın ihtiva ettiği 
bu hükümleri doğru bulmuyorsak onların ka
nuni şekilde tadiline gidilmesi icabeder. Niçin 
bu neticeye vardığımı kısaca arzetmek istiyorum. 

Aksine mütalâa serdeden arkadaşlar içinde 
en ruhlu, en ince noktaya Sayın General Aşir 
Atlı iliştiler görüşlerine göre kanunun, Genel 
Kurmay Başkanının muvafakatiyle tekevvün ede
cek olan husus, yalnız ve yalnız generallere has
rettiğini, diğer sınıflardaki terfiin umumiyet 
itibariyle esasen Millî Savunma Bakanlığının yet
kisi dâhilinde bulunduğunu söyledi. Bu itibarla 
muamele memurları hakkındaki kanun; hükmü
nün muadil maaşta bulunan subaylar gibi gene
raller haklarında muamelelere kadar ileri götü-
rülemiyeceğini söylediler. Bu mütalâanın Askerî 
memurlar hakkındaki maddedeki sarih hükme 
göre imaline imkân olmadığı kanaatindeyim. 
Çünki arkadaşlar, sekizinci madde sarahaten di
yor ki, bir muamele memuru terfi edeceği zaman, 
onun terfiinde yapılacak şey, maaş muadili su
bayda ne yapılıyorsa o dur. Generallik maaşının 
başlangıcı 100 liradır. Bu maaşa bir muamele 
memuru geçerken - subay olupta, 100 lira maaşa 
geçince general olmıyan bir kimse yoktur -
çünki subaylar da 90 dan 100 liraya terfi etti mi, 
General unvanını alıyor. Binaenaleyh 8 nci 
maddeyi imal edebilmek için muamele yapmak 
istediğimiz veya buna mecbur olduğumuz zaman 
ister istemez generallere kıyas etmek lâzımdır. 

Çünkü generalleri bertaraf edersek mukayese ede
bilecek o maaşta başka subay olmadığından mes
netsiz kalır. Binaenaleyh 8 nci maddeyi bu ba
kımdan imal etmiyecek bir vaziyete düşmek ica-
bedecektir. Mevcut bir hükmü imal imkânı var
ken bunu imal etmeyipte ihmal etmek hukukun 
ana kaide ve prensiplerine uymaz. Bu bakımdan 
mademki, subay unvanını taşıyacak ve 100 li
raya geçtiği zaman general unvanını haiz bulun-
mıyacak bir kimse yoktur. Demek ki 100 lira ma
aşa geçen muamele memurları için de yapılacak 
muamelenin, tıpkı generalde olduğu gibi, Genel 

Kurmay Başkanlığının muvafakatini almaya bağlı 
' olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bendenizin hu-

- 2 2 e -
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kuki mütalâam budur. Yine tekrar ediyorum ki, 
esası, idari sınıfta bulunan kimselerin, muame
lât sınıfmda olan kimselerin terfiini Genel Kur
may'in muvafakatına bağlı tutmak doğrudur 
veya değildir onlar ayrıca münakaşa edilir, doğ
ru olmadığı kanaatini izhar edersek, ozaman 
bu kanunu sarih olarak tadü etmek lâzımgelir. 

Mütalâatunı bıı şekilde arzettikten sonra Si
nan Tekelioğlu'nun verdiği bu işin Adliye En
cümeninde görüşülüp yorumlanması hakkındaki 
takririn kabulüne şu bakımdan imkân olmadığı 
kanaatindeyim. Kanunların yorumlanması hak
kındaki içtüzük hükümlerimiz, bir kanun aslın
da hangi encümenlerden geçmişse bu kanunun 
yorumu da o encümenlerden geçer. Şimdi Kanun
lar Kalemi Müdürü arkadaşımızdan sordum bu 
kanun yalnız ve yalnız Millî Savunma encüme
ninden geçmiştir. Bu bakımdan kanunu tedvin 
eden ve kanun içerisinde yazılı kelime ve cümle
lere kendi görüşüne göre mâna vermiş olan bu 
encümenin tesbit ettiği her cümleyi başka bir 
encümenin tefsir etmesini istemek, İçtüzük hü
kümlerine ve ruhuna mugayir olur. Çünkü bizim 
encümenlerimiz ihtisas encümenleridir. Eğer yo
rumu istenen kanunun ihtiva ettiği hükümler, 
Adliye Encümeninin ihtisasına mütaallik hü
kümler olsaydı, aslında ve ilk tesbiti sırasmda 
Adliye Encümenine de gitmiş olurdu. Bu ba
kımdan takririn kabul edilemiyeceği kendiliğin
den anlaşılır. 

BAŞKAN — Komisyon raporu . okundu, bu
na muhalif Sinan Tekelioğlu 'nnn bir önergesi 
vardır; raporun Adalet Komisyonunca da tetkiki 
isteniyor. Heyeti umumiye önergeyi kabul etti
ği takdirde, raporu oraya göndereceğiz. Kabul 

•etmediği takdirde yüksek oyunuza sunacağım. 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettigim sebeplere binaen tefsire 

mi, yoksa tesise mi muhtaçtır? Tâyin vo-tesbiti 
için Adalet Komisyonuna havale Duyurulması
nı teklif ederim. 

Seyhan 
.r S. Tekelioğlu 

BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler.... öner-
ge-kabul edilmemiştir. 

komisyon raporunu kabul edenler... Etmi
yenler... Komisyon raporu kabul edilmiştir. 
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| 2. — Bandırma İlçesi Sığırcı Bucağının 8ı-

ğırcımecidiye köyünde kayıtlı bulunan ve İs
tanbul Sultanahmet Akbıyık Mahallesi Koyun-

., cu sokağında 24/26 numaralı evde oturan özde-
miroğlu Ali özdemir'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/182) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Yoktur. Ra

poru yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

3.— Kütahya'nın Aslıhanlar Köyünden Meh
met oğlu Süleyman Karakaya'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/220) [2] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Mütalâa var mı?... Raporu ka

bul edenler.... Etmiyenler.... Rapor kabul edil
miştir. 

4. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ocak -
Mart ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/72) [3] 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

5. •—Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/188,1/29) [4] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 akçalı 
yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1942 akçalı yılı gideri ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 629 959 lira 43 
kuruştur. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte yüksek oyu-

u 

[1] Ü4 sayılı basihayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 115 sayılı basmayan tutanağın sonundadır. 
[3] 116 saydı basmayazt tutanağın sonundadır. 
[4] 117 sayılı basmaydzı tutanağın sonundadır. 
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nuza sunuyorum. Kabul edenler 
Madde kabul edilmiştir. 

Etmiyenler. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Oenel Mü
dürlüğü 1942 akçalı-yılı geliri ilişik (P>) işaret
li cetvelde gösterildiği gibi 847 459 lira 68 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte yüksek-oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler.,. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne 4239y sayılı Kanunla verilen 825 405 li
ra İlk.ödeaıeğe aynı kanunun 7 nci maddesine 
dayanılarak, eklenen 9 989 lira 25 kuruşla 
835 394 lira 25 kuruşa yükselen ödenekten yılı 
içinde yapılan 629 959 lira 43 kuruş gider indi
rildikten sonra geri kalan 205 434 .lira 82 ku
ruşluk ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte yüksek oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler-... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde.kabul edilmiştir. 

MADDE; 5. — Bu kanunu Maliye ve .Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN" — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasa-m-mn- tümünü > açık oyunuza sunuyorum. 

fi. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuma dair Sayıştay, Başkanlığı tezkeresiy-, 
le Orman Gen.el Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesa-
bı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komis
yon n raporu. (3/xl98,1/332) [ 1J 

BAŞKAN — Heyeti uınumiyesi hakkında ; 
söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler.,. Maddelere geçilmedi kabul edilmiş
tir. 

(1J . 118 sayılı b asmayazı 
dadır, 

tutaııağ^n, .sonun-

Orman Genel ,MüdütfügU-;1942, akç^U .y&, Ke< 
sinh,çaap JCaaıuau . 

MA1>I>E: 1. — Orman Oenel Müdürlüğünün -
1942'akçalı'yılı genel gideri ilişik (A) işaretli-
cetvelde gösterildiği gibi (6 827-261) lira (70) 
kuruştur. 

BAŞKAN— Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu idarenin adı-gegeıivyıirge
nel geliri ilişik (B).işaretli cetvelde.#ös&e«dMir--t 
ği gibi (8 667 089) lira (81) kuruştur, 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle»birlikte .oyu
nuza sunuyorum: Kabuh edenler... Etımjreııleav:. 
İkinci maddehkabul edilmiştik. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1942 akçalı yıl 
içinde harcanmıyan ye (A), cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 152 006); lira (90) ku
ruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza -sunuyorum : Kabul edenler... «Etmiyenler.... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE* 4. -T- Bu kanun 'yay*mı tarihinde-
yüınirİüğe girer.-

BAŞKAN — Maddeyi kabul-edenle*.,.- Et-•< 
nıiyenler..; Dördüncü 'madde kabul edilmiştir.-

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve-Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN .-^ Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Beşinci madde-kabul, edilmiştir. 

Tasaranm .tümünü açık. oyla oyunuza sunu
yorum. • . 

Beden/Terbiyesi Genel Müdürlüğü^ 1942-yılı 
Kesinhesabına ait kanun tasarısına «oy, vermi» 
yenler varsa oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhe-

sabı hakkındaki kanun tasarısına oy vermiyeıv 
Jeir varsa oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oyların neticesini arzediyorum: 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 ak

çalı yılı Kesinhesap/Kanununa (242) kabule ve 
(1) ret olmak üzere (243) oy verilmiştir, Mu-
amele tamamdır. Kanun (242) oyla kabul olun-, 
muştur. , ;î* 

Orman Genel Müdürlüğü 1942 akçalı yılı 

228,. 
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Kesinhesap Kiuiw»unaj*(246) k a M ; (4) ret ve 
bir çekİBMa^0ta»ltl üzere {251) oy verilmiştir. 
Muamtte taaıiHîMİmc-TâsaFi (246) öyiri- kabul 
olunmu^ıts.^ 

G ünde inde - başka; görüşülecek ¥Wr- şey* kal
mamıştır.' Pazartesi günü-saat W"tö'föpfohmşk* 
üzere birleşimes^^veriyoruatr * 

Kapanma Baati : 18,15** 

DÜ2ELTÎ£J.ER^ 

IiUîti]it«ııaktck!i%İ84îikınsanıına bağlı 118 sayılı basma yazıda aşağıdaki düaeltişler yapılacaktır 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

B. B. 

7 1 24 20- Fidanlık hastalıkları 
Li ra . K. 

2 
3 

73 372 67 
31 868 36 

20 Fidanlıkları hastalıkları 
Lira K* 

75-372A 67 
31 86&r 36 

Beden Terbiyesi«ö«^lhî^ujdürii»#ü, d842;ekç*ii: ydı ıKesinhesttp*Kimmuna verilen oylW*I>%o»a«fH 
(Kanun kabul edîrHiişftr.)" 

AFYON KAltAHÎSAR, 
Dr. .Cemal+T«»fa^, 

Ahmed VezirQğJn«u *r. 
A&mm 

Müstak*Ufcktaw* 
Halid Bayffcfcmfi-

AMASYA***-
Ahmet Eymir <^j 
Zeki Tarha**-* - r ; 
Esad Uraa #>**- ---? 

ANKAJMU^ 
Naki 4iw»4 okkama» f<. 

Üye sayısı • 465 * 
Oy verşüler 243-

Kabul «tenler : 242-
,, Oya &atıUmy*nlar : 20Q!-

Reddedenler : \ 
Çekinaerler : 0 

AçıklMffletvekttlfcleri : 13 

[Kabul edenler} 
^llbrure Akaotey < 
İbrahim RaB»ft.Ay*şlş 
Atni ReükıBekfftan * 
Râşit Börekçi*.-
Aüf Çubuk**, , 
E#ıin Halirofe&%«n/,! 
Muammer Eria/v 
Ihian Mz£&U< 
Cevdet Gölet 
Mtnıtaz ök«M»** ,, 
F<dhe3iösgö«*ı v r 

^Bli N»et«îTı©at>î 

— 2S 

ANTALYA 
Utman Aks6^w> 
Dr. Gaüp-^KaferaıtfanR 
Mustafa Korksrtır?1 

Tayfur* * Sakine»-' 
Nurullak Esa* SttneP 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gli Refet Alpaaaf -• 
Nuri Göktep*w** 

BALIKESİR?' 
Abdi Ağabeyofkçi 

m^ 

Muzaffer AkpM» *f 

Eiat AMüiie^ 
Fıjat B i l akK 
Ofjra**f%«Bİ BörtHi» 
Bİıinittin Ç e M Ü ^ ^ 
Şİİ Kâzım Özalp*** -
Hfimi %&mam^! 
F a h r e t t ^ i g l ^ g ^ J t 

BÎLBfltf^ 



BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akg% 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahraed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasen* Hgaz > r 
Suheyp Karaf$k?oğln 

DENİZLÎ 
Dr. Hamdi Berkmatt 
Naili Küçüka 
HtüAaiöral 
Xm&\ Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi KalÜgn 

EDÖ&NE 
Mekmet E. Ağaoğulları 
Dr, Bahattin Öğütmen; 

B ; 53 30.4 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. îbrahim Tali Ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziĵ a Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi DemireJîi 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar • -
Sedat Dikmen 
Sami GülcUoğlu* 
Sait Odyafe? 
(Ekrem Oran ; j 

. 1948 O : 1 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eccvit 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Resi d özsoy 
Faik Seîer 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sıfey 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KttTABfrA ^ 
Halil Benli f ^ 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gf ndüz 
Memduh Ispartalıgil 

Ömer özdek 
MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgücr 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi DüzgSren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevtiktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuriözsan v.** ,<-.-r.^v 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
îbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gokda-
fey/V-V • , - - ' 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş - ^ >• 
Muin Kop^SÎÖ f 

Mehmed Ali Yorüker 
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SEYHAN 
Dr. Makbule . Dıblan 
Kasını Ene* ~ 
Kasım Güİek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy ; 
Cevdet Kerim tncedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 

B : 53 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataf 
Ziya Ersin Cezaroglu 
Payık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Mustafa Lâtif oğlu 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

30.4.1948 0 : 1 
TRABZON 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Mulaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarîmbıyık 
- . - - A -,-..3»' 

TUNCELİ 
Necraeddin Sahir Sılan 

URPA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

[Reddedenler] 
KÜTAHYA 

Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muzaffer Koçak" 
Rüştü Oktar 

YOZĞAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkaıtt 
Dr. Kemal O. Berksoy 
Kâmil !Erbek 
Sırn îçoz 
ihsan Oluğun 0 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmtyanîar] 
AJYON KA&AHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazinr Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Alımet Alpaslan 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkl Atay (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu (1.) 
Rasih Kaplan' 

AYDIN 
Mitat Aydni ;> 
Emin Bilgen 4İJa 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı , 

Süreyya örgeevren 
İsmail H. Uzunçarşılı 

BjLEOİK 
Memdnh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
(t) 
Lûtfi Gören (1.) 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın (1.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik.Renda 
(î.) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) ! 

Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref üluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi KocAgüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Ofua ' 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoglu 

GAZİANT1B 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K, Zaimoğlu 
:(!.» ^ 
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(HMTŞANE 

HasaA Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmenatier 
Edip-iTSr 
Tahsin Tümin 
Ahmet Hejaal /Varınca 

HAS4ULRÎ 
Selim Se#en: (î.) 

HATAY 
01. Eyup^Durukan 
Ha*aa;JHw«»İ!P£lu 
Abdülganiilürkmen J 

(I.) 
,M.Rasi*a/Ett*dnian 

Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih tnankur 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

Salaı»an**Adato 
Dr. Jtdtt#liA&dJvar 
EnîüT^Mpainn 
AAibBasaMırı. (t.) 

i^âfcflfoOtAftn 
Celâifeösyar 
QirJBi&fefc8*le 
Mareaal Betti g*kmak 
Faruk<tt*İİ*-ri«ıüfeel 
Dr. l»hft&*&akş$}ili 
Mekki Hikmet fldten-
beğ. 

Faad Köprülü 
Dr.^Mte ^emal :4)ke 
(t-) 
Dr. Akil£|ft&&tf&*dtn 
(t) 
R#«#Bag©ı̂ ır ( î ) 
Ahmet IS^ftftfltHfiifli 
HamdullajyMyySatı-
növer 

Hüs«yİB. Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

.:? JtZUtR 
Şevket r -Adalan (Ba
kan) 
Atıf İnan 

..E&hmi sKöben 
Dr. Kâmran örs 
*ftasan Âli Yücel (t.) 

KARS 
Aziz^Sâmlh îlter 

* Dr. Eeâd t)ktay 
Tezer .T^skıran 
Hüsamettin Tngaç (î.) 

KASIAMSNü 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay (I,) * 

KAYSER! i 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzipğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayruilahftlrkün (I.) 

oKI&lUIARBILÎ 
Korgl. KemaİLJDağan . 
Dr. FaddiUmay 

tsmail BakkıfBaltaeiOglıı 
Şevket *&*gut 

BOOABLÎ 
Îsmaih-Rüşkü, Aksal 
Ali Dikmen 

:&iöftt ̂ Erirn 
Aı»irhl*9ateir Okan 

tbrahim flttr«yyaiYiğit 
EOWYA 

Gl. Ali FuadGebesoy 
(Başkan) 
Fatin Gökosen 

Hakkı #*dik 
Dr̂ ^AİB3aetlt̂ ittn:Gür-
soy 

Adnan^Menderes 
; İhjıan^Şörif^zgen 

MAkATYA 
A. Ulvi Beydâğı (1.) 
•AtııîrJis&n&ei 
Musiafa-Nûim Kara-
köylü 

i DrA.Cafertjöfâalçi ; 
Mahmud ^«dinL Zabcı 

Yunus ıM«f A&kant 
KorgL Ali Rıza Artun-
kal (î.) 
îsmeliLıB»tem 
Dr. M. Nftedet Otanaan 
FeyzuMah*$MVL 

MARAŞ 
, Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıo&lu 

MARDİN 
İrfanfiFerid Alpaya 

rNMĞJuA 
Ne*aAi.JSrdflm 
Asım&SBrsa, 
Dr.^ftt*tîfS«ka#oğlu 

Bari Ite&âglu 

2TÎĞDE 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtnn 
Yusuf '^ya Ortaç 
Hamdı Yalman 

'RÎZE 
Tahsin Bekir, -Balta 
(Bakan) 

Hasan CavidBelûl 
Dr. .Fahri Kurtuluş 
"Fuad Sivmen 
AlLZırh 

HüseyinîjB«k 
CemiliSüsfil (t.) 

Hüsn» $akır 
Drv SaditKonuk 

SMfiHAN 
Kemal §9aHk 
Cavi*)0ral 

•Drj Kema>:Satır 
Hilmi Hıran 
Ali MfiBİ§i£e§ ena 

Etem Ja*W*«enice 
Lûtfi Yavuz 

Suphitüotnr 
BnrtmKbk 
Yusuf Kemal -ISengir-
şenk 
(t) 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TOKAD 
MfttftPSfcen 
Cem W -Kovalı '(t.) 
Nazım lRe»ey (I.) 

TMMUN 
Faik Afatf#&H8«**feçu 
(BaşbakasnVY.) 
Sırrı Bay (î.) 
Daniş •S^eğlu 
Ali »»aijgıl 
Hasa» Sbk»*fXSaşbakan) 

MahAat^Fan 

an 
4At*iay<Akan 
Vasfi Gerger (î.) 

îbrafcim *A*rag 
ZOUtfUMlAK 

IsmailHPuytmer 
Emin Erievrğil 

*ö*kw* Seyfkflphon 

•sm— 
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[A çıfc Milletvekillikleri] 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 
Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu t 
Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad 1 
Yozgad 1 

13 

Orman Genel Müdürlüğü 1942 akçalı yılı Kesin hesap Kanununa verilen oyların sonnucu 

(Kanun kaimi edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 251 
Kabul edenler : 246 

Oya katılmıyanlar : 201 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : l 

Açık Milletvekillikleri : ] 3 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AORI 
Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim llaruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 

[Kabul 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
ihsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakilıo öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refct Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

edenler] 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eıııinittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Dltru 
Ahmed Münir Erhan 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simcr . 
Faik Yılnıazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
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Nurettin {)ncn 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Ki fa t Dolunay 
(il. Zeki Soydemir 
Ahmet Ilışan Zeyncl-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıl' Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naiııı A t alay 
\h: Mustafa Oanlekin 
Münir Çağıl 
1 İaşene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkmaıı 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNE 
Mehmet E. Anaokulları 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
IVrııstafa Arpaeı 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut. Çankaya 
Tîaif Dine 
Nafia Dumlu 
.Münir ITüsrey Göle 
(îl. Vehbi Koeagüney 

GAZÎANTEB 
(>mer Asım Aksoy 
(il. Aşir Atlı 
Dr. Abdıırrahnıau Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞ ANE 
Şevket Erdoğan 

Şükrü Sökmensüer 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Halil A lal ay 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Kıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
deınir 

İZMİR 
lîeııal Nevzat, Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Ihıl ki (hı
ra 
Ijfıtife Beki i1 Oey rekbaşı 
Fsat Çınar 
Sedat Dikııım 
Sami Güleüoğlu 
Sait Odyak 
Fikreni Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet, Bahadır 
Akif Ey i doğan 
Şerafettin Karacan ' 
Zihni Orhon 
A Ud ur rahman Sürmen 

KASTAMONU 
(îl. Abclullah Alptoğan 
I Tam d i Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Aı»ayclın 
Kâmil Gündeş 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nal'i Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Turgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 

KONYA 
Dr. Hulusi A la t aş 
Milat Şakir Altan 
Muhsin Adil. Binal 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
J vasi m Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Nainı Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Mentduh îspartalıgil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
[)r. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kan t 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar Özey 
Hilmi öz^arhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgöreu 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktckin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abîdiıı Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Oürsoy 
Hal id Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
İlamdı Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehıned Ali Yörük er 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaıı 
Kasını Öner 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çelik tuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûti'i Aksoy 
Cevdet Kerim Tneedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
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Muit al ip Öke 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Şak ir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
10 m i ıı Ataç 
Ziya Ersin Cczaroğlu 
Fayık özt ıak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

B : 53 30.4 
TOKAD 

Rceai Güreli 
Mustaf'i ') âtifoğlu 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Scvcngil 

TRABZON 
Da niş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hanı di Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

.1948 O : 1 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Razi Soycr 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Küstü Oktar 

YOZOAD 
(".'elâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza încealcmdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

/ Reddedenler] 

EDİRNE 
Dr. Bahattin Öğütmen 

Mehmet Öktcm KÜTAHYA 
Alıınet Tahtakılıç 

[Çekinserler] 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
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AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazini Dozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
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AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Fnlih Kıfkı At av (1.) 
(D 

Hıfzı Oğuz Dekata 
Raşit Börekçi 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu (î.) 
Dr. Galip Kahraman 
(i.) 
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Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 

Emin Bilgen (i.) 
Di*. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
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ismail Hakkı Uzuzçar-
şılı 

BİLECİK 
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BİTLİS 
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BOLU 
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Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 

Muhittin Baha Pars 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bin gül 
Behçet Gökçen 
tlıs.ın Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(t.) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
tsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Rcşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
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a.) 

Vedat Dicleli 

Cavit Ekin (Bakan) 
Osman Ocak 
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Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
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(Bakan) 

ELAZIĞ 
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Hasan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
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Fethi Mağara 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait, Azmi Feyzioğîu 
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[A çık Milletvekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

...... >9< ...4*»-



7'. B. 1/. A/. Basımevi 



S. Sayısı: | |2 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin yo

rumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (3 /221) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 6 . III . 1948 
Tetkik Müdürlüğü ş 

. Sayı: 72 -92,6-740 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinde, (Tuğgeneralliğe 
ve daha üst rütbeye terfi ettirilecek subaylar ile kurmay subaylarının terfileri, üst rütbeye ter-
fio liyakatleri sicil ile tasdik edildikten sonra Genelkurmay Başkanlığının muvafakatiyle Millî Sa
vunma Bakanlığınca usulüne göre yapılır) denilmekte ve 1455 sayılı Askerî Memurlar hakkında
ki kanunun 8 nci maddesinin ilk fıkrasında da (Askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve sair as
kerî muameleleri maaşça muadili bulundukları subaylar gibidir.) diye yazılı bulunmaktadır. 

Maaşça generallere muadil olan, Askerî memurların terfilerinde, 1455 sayılı Kanunun yuka
rıda arzolunan 8 nci maddesi hükmü itibariyle Genelkurmay Başkanlığının muvafakati alınma
sı gerekeceği mütalâa edilebildiği gibi, 4273 sayılı Kanunun sözü geçen 9 ncu maddesi tamamen is
tisnai bir maddo olup, istisnaî hükümlerin yalnız metinde bulunan hususlara münhasır olacağı ve 
istidlal yoliyle şümullendirilmesi caiz olamıyacağı da düşünülmetkedir. 

Bu itibarla, general rütbesine muadil derecelere yükselecek Askerî memurlar için Genelkurmay 
Başkanlığının muvafakati alınıp almmıyacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden 4273 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin bu bakımdan yorumlanması Millî Savunma Bakanlığınca istenmektedir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saha 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Ko. 16 . IV . 1948 

Esas No. 3/221 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 6 . I I I . 1948 tarih ve 6/740 
sayılı tezkereleriyle 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin 
yorumlanması hakkındaki tezkereleri Millî Sa
vunma Komisyonumuzun 14 . IV . 1948 günü 
Millî Savunma Bakanı ve adı geçen Bakanlığın 
ilgili temsilcileri huzuriyle okunup incelendi. 

Millî Savunma Bakanının bu husustaki uzun 
mütalâaları dinlendi. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinde aynen (Tuğge
neralliğe ve daha üst rütbeye terfi ettirilecek su
baylar ile Kurmay subayların terfileri, üst rütbe
ye tcrfiye liyakatleri tescil ile tasdik edildikten 
sonra Genel Kurmay Başkanlığının muvafakatiy
le Millî Savunma Bakamğınca usulüne göre ya
pılır) denilmektedir. 

1455 sayılı Askerî Memurlar hakkındaki Ka
nunun 8 nci maddesinin ilk fıkrasında da aynen 
(Askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve sair 
askerî muameleleri maaşça muadili bulundukları 
subaylar gibidir) denilmektedir. 

Bu iki maddeye nazaran sorumlanması arzu 
edilen husus askerî memurların general maaşına 
muadil makama terfileri zamanında Genel 
Kurmay Başkanlığının muvafakati alınıp alın
maması lâzımgeldiğini sorum yoliyle belirtmek 
olduğu anlaşıldı. 

Bu konu üzerinde yapılan uzun tartışmalar 
sonunda konunun bir yorumlamaya lüzumu ol
madığı, çünkü 1455 sayılı Askerî Memurlar 
hakkındaki Kanunun 8 nci maddesinde saraha
ten askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve 
sair askerî muameleleri maaşça muadili bulun
dukları subaylar gibidir, denildiğinden nasıl 
ki, albay rütbesinde bulunan bir üst subayın 
tuğgeneralliğe terfii için Genel Kurmay Baş
kanlığının muvafakati alınırsa albay muadili 
maaş alan birinci sınıf askerî memurun da ge
neral maaşına muadil maaşlı bir makama ter

fii için Genel Kurmay Başkanlığının muvafa
kati alınması yukarda arzolunan maddeye na
zaran elzem ve katidir. 

Bundan başka General muadili makamlara 
terfi edecek askerî memurların da Ordunun 
yüksek erkânı sırasına girecekleri cihetle bu 
noktadan da hazarda Ordunun en büyük komu
ta makamı olan Genel Kurmay Başkanının mu
vafakati alınması zaruridir. 

Bu sebeplerle toplantıda bulunan arkadaş
larımızın maddenin yorumlanmasına lüzum ol
madığına çoğunlukla karar verilmiştir. 

İkt izası yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunuldu. 

Millî Savunma Koni. 
Başkanı Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. A. Alptoğan G. E. Durukan 

Kâtip 
Van A. Karahisar Ankara 

H. Oktav Gl. S. Aldoğan Korgl. N. Tınaz 
Balıkesir Çankırı Çankırı 

Orgl. 1. Çalışlar Dr. A. Arkan Gl. Z. Soydsrnir 
Erzincan Erzurum Erzurum 
Z. Ağca, E. S. Akgöl Gl. V. Koca-güneg 
Gazianteb Gümüşane Kayseri 

Bu karara mu- Ş. Erdoğan Gl. S. Avgtn 
halifim. 

Gl A. Atlı 
Kırklareli Kocaeli 

Korgl. K. Doğan Koramiral S. Okan 
Konya Mardin 

Dr. H. Alataş Gl. K. Sevüklekin 
Muğla Muğla Seykan 

A. GHirsu N. özsan Muhalifim 
imzada bulu- Tefsire muhtaç 

namadı. değil, tesis mev
zuudur. 

S. Tekelioğlu 

( S. Sayısı : 112 ) 



S. Sayısı: 114 
Bandırma ilçesi Sığırcı Bucağının Sığırcımecidiye köyünde kayıtlı 
bulunan ve İstanbul Sultanahmet Akbıyık mahallesi Koyuncu sokak 
24/26 numaralı evde oturan Özdemiroğlu Ali Özdemir'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko

misyonu raporu (3 /182) 

T. (!. 
BasbakanM 2 .11.1948 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 5/4 - 373, G/357 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ilacı Ali Ümitlen'i para ve eşyasını almak için öldürmekten suçlu Özdemiroğlu 1328 doğumlu Ali 
özdemir'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin. Bü,\ ük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet 
Bakanlığının 28 .1 . 1948 tarih ve 31/5 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 12 . VII . 1947 tarih 
ve 2422/1918/1221 sayılı ilâmı ve bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• " . " Hasan Fal: a 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/182 
Karar No. 28 

22 .IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Hacı Ali Ümitlen'i öldürmekten suçlu Ban
dırma İlçesinin Sığırcı Bucağı, Sığırcı Mecidiye 
köyünden olup istanbul Sultanahmet - Akbıyık -
Kuyucu sokak 24/26 numarada oturan özdemir
oğlu 1328 doğumlu Ali özdemir'in ölüm cezasına 
çarptırıldığı hakkında istanbul ikinci Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün onanmasına dair 
Yargıtay birinci Ceza Dairesinden çıkan 12.VII. 
1947 tarih ve 2422 esas 1918 karar sayılı ilâm Ana
yasanın 26 ncı maddesindeki işlemin yapılması 
için Başbakanlığın 2 . I I . 1948 tarih ve 5/4-373, 
6-357 sayılı tezkeresiyle birlikte komisyonumuza 
havale buyurulması üzerine bu işle ilgili dâva 
dosyasının tetkikmda: 

Suçlu Ali özdemir'in Hacı Ali Ümitlen'i pa

ra ve eşyasını almak için öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 7 nci bendi gere
ğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Ali özdemir'e hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar al
tına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Bu rapor 

Başkanı Sözcüsü Kâtip 
Kayseri izmir 

R. Özsoy E. Oran 



— 2 — 
Afyon K. Afyon K. Ankara Erzincan İsparta İstanbul 
//. Bozca H. Dinçer II. O. Bckata A. Frat /»'. Güllü M. II. Gelenbeğ 

İmzada bulunmadı. ,.r ,, . . Ar . . , , _., , . Kastamonu Kırşehir Manisa Ankara Antalva Balıkesir ,¥ T, „ ., , „ ,, WI „ ,. , 
T, „ T1 AT . , ,v , r „ Dr. F. Eccvıl S. hurutluoghı F. isi a E. II. Erg un N. Akson O. N. Bunu J 

Bursa Denizli Diyarbakır Muğla Rize 
A. Akgiic iV. Kiiçiika F. Kalfagü İV. Özmn Dr. S. AH Dilrmre 

( S. Sayısı : 114 ) 



S Sayısı: 115 
Kütahya'nın Aslıhanlar köyünden Mehmetoğlu Süleyman Karakaya' 
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3 /220) 

T.G. 
BaşbaJcanlık 23 . II . 1948 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 5/4 - 572, 6-633 ' " • - ' " . ; * j - ,.• - • - • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmek suyundan dolayı Mehmetoğlu 1320 doğumlu Süleyman Karakaya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Kütahya Ağır Ceza mahkemesinde verilen hükmün tasdikına 
ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 
20 . 1 . 1948 tarih ve 23/4 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 3 . 1 1 . 1947 tarih ve 1/41/40/ 
947/466 sayılı ilâm ile bu işe ilişkin dosyanın ve sonradan Adalet Bakanlığından alman 10 . II . 
3948 tarih ve 6/53 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/220 
Karar No. 27 

•#-:•*... 

22 .IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Ali Filiz'i öldürmekten suçlu Kütahya'nın 
Aslıhanlar Köyünden Mehmedoğlu 1328 doğum
lu Süleyman Karakaya'nm ölüm cezasına çarp
tırıldığı hakkında Kütahya Ağır Ceza Mahkeme
sinden verilen hükmün onanmasııui'dair Yargıtay 
Ceza Genel Kurulundan çıkan 3 . XI . 1947 ta
rih ve 41 esas 40 karar sayılı ilânı Anayasanın 
26 ncı maddesindeki işlemin yapılması için Baş
bakanlığın 23 . II . 1948 tarih ve 6/4 - 572, 6 -
633 sayılı tezkeresiyle birlikte Komisyonumuza 
havale Duyurulması üzerine bu işle ilgili dâva 
dosyasının tetkikmda: 

Suçlu Süleyman Karakaya'nın, Gülsüm Ki
liz'i kaçırmak suçunu işlemek için kocası Ali 
Filiz'i öldürdüğü mahkemece sabit görülerek 

hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 7 nci bendi gereğince ölüm cezasına 
çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Süleyman Karakaya'ya hükmedilen ölüm 
cezasının yerine getirilmesine Anayasanın 26 
ncı maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin 
Kamutayın yüce tasvibine sunulması oybirliğiy
le karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü 

Kayseri izmir 
li. Özsoy E. Orun 

Kâtip 
Manisa 



2 — 
Afyon K. A.t'yun K. Anka m. 
/ / . Kozca II. Dinar İL 0. Ilv.hda 

İmzada, bulunmadı . 
Ankara Anlalya Balıkesir 

E. II. Erf/uıı X. Al.-soif O. X. Burcu 
Bursa Denizli Diyarbakır 

. 1 . Akı/üc; X. Kücitkd F. Kalfaf/il 

Erzincan 
A. Frat 

Kastamonu 
Dr. F. Er eril 

Muğla 
X. Onsun 

İsparta 
it. anıın 

İ s t a n b u l 
M. / / . Gcîcnbaj 

\\ irse h ir 
S. h'urııilüoğlu 

Manisa 
F. l'slu 

I tize 
Dr. S. Ali Dilrmır 

t>m<t 
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S. Sayısı: | |6 
Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ocak : Mart ayları hesabı hakkında 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /72) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. li. M. M. 
Meclis Hesaplanw ' 26. IV. 1948 
inceleme Komisyonu 

Esas No. 5/72 •-, ' ' . ; . ,• ; V )fl 

Karar No. 14 
Yüksek Başkanlığa 

2 678 528 83 1948 yılı Ocak ayı başında Ziraat Bankasında kalan para. 
5 587 091 57 » » Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ziraat Bankasınca alınan para. 

8 265 620 40 
6 827 101 82 1948 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ziraat Bankasınca sariolunan para. 

1 438 518 58 Nisan ayı başında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1948 Ocak, Şubat ve Mart ayları gider kâğıtları incelendi: 
1948 senesi Ocak ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Ocak, Şubat ve Mart aylarında Zira

at Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplanınıdan da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan 
para çıkarıldıktan sonra 1948 senesi yılı Nisan ayı başında 1 438 518 lira 58 kuruş kaldığı görül
müştür. 

Bankanın her gün gönderdiği hesap puslası toplamı da buna uygun bulunmuştur. 
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. * 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 
Rize Zonguldak Trabzon Çorum 

.1. Zırh A. Gürel, A. SarıaUoğlu E. Alpsar 

Balıkesir Erzurum Konya Giresun 
/. //. Vzunçarşûı M. Çankaya F. Gökmen A. Ulus 





S. Sayısı: 117 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkın

da kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/188, 1/29) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 akçalı yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/188) 

T. C. 
Sayıştay 10 .II. 19 is 

274947, 378 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

rvffunluk bildirimi 

: 1 Başkanı 
F. Eke 

( > 
X. Başak 

Üye ' 
F. Aktulga 

1). :2 Başkanı 
. 1 . Özgen 

Üye 
F. (hbndun 

Üye 
.1 . T. Ihtı f/r l 

Savcı 
F. Arktın 

10 . 11 
I). ı'.i Başkam 

V. Z. Aslan 
Üye 

M. A. Apak 
Üye 

F. Işık 

. 1948 
I). : 4 Başkam 

li. Hak m/ 
Üye 

A. A. Uemen 
Üye 

F. Beşkardeş 

Anayasa ve Muhasebei rnıunıiye Kanunu hükünılerine uyularak bir nüshası Sayıştaya gön
derilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı kesinhesabının, Sayıştayca ineelenip 
yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat göz-
önünde tutulmak üzere kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu nrz-
eyleriz. 

Sayıştay Başkam I). 
S. Oran 

Üye Üye 
.1/. Menemenciogln M. î. Kreni i 

Üye " Üye 
.1. /,'. Öe/el A. K. Ananı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Kesinhesabı hakında kanun tasarısı - (1/29) 

T. ('. 
Başbakanlık 

Muamelât denil Müdürlüğü 20 Eylül 1916 
Tetkik Müdürlüğü 

Sen/t : 71 - (i2(i, (i/2:Ji(i 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 bütçe yılı kesinhesabı hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14. IX . 1944i tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu ar/ederim. 

Başbakan 
, ' K. Pek er 
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Gerekçe 

3530 sayılı Kanunla kurulmuş olan bu mülhak bütçe ile idare olunan Beden TerbiyevSİ Umum 
Müdürlüğünün 42:59 sayılı Kanunla kabul edilen 1942 malî yılı Bütçesinin tatbikatı sonucunu 
gösteren Kesin hesap cetvelleri ilişik o.larak sunulmuştur. 

İlişik olarak sunulan cetvellerden gelire ait olanının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 
4239 sayılı 1942 malî yılı Bütçe Kanunu ile umulan gelir (825 405) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Buna karsı bütçenin yürüdüğü 1942 malî yılı içinde, (847 459) lira (68) kuruş gelir elde edil
miştir ki elde edilen bu gelir umulan gelirden (22 054) lira (68) kuruş fazladır. Bu fazlalığın han
gi tertiplerden elde edilmiş olduğu cetvelde gösterilmiştir. 

Yine ilişik olarak sunulan muhassesat cetvellerinde görüleceği gibi 4239 sayılı Bütçe Kanunu 
ile kabul edilen tahsisat miktarı (825 405) liradır. Bütçenin yürüdüğü yılı içinde fasılların ken
di maddeleri arasında (45 500) liralık, .Bütçe Kanununun 5 nci maddesi ile verilmiş olan mezuni
yete müsteniden geçen yıl borçları tertibine de diğer gider tertiplerinden indirilen (5 575) lira
lık ve 4860 sayılı Kanunla yeniden acılan (13 neü - 4306 sayılı Kanun mucibince verilecek giyim 
eşyası bedeli ve bilûmum masrafları) faslına, 8 nci (talim ve terbiye, öğretmen ve eğitmen ye
tiştirme masrafları) faslının 2 nci (eğitmen yetiştirme kursu masrafları) maddesinden indirilen 
(2 000) lira ki ceman (53 375) liralık tahsisat değişikliği ve yine 4239 sayılı Bütçe Kanununun 
7 nci maddesine istinaden elde edilen gelirden (9 989) lira (25) kuruşluk bir tahsisat ilâvesi ya
pılmıştır. Bu suretle (835 394) lira (25) kuruşa çıkan tahsisata mukabil 1942 malî yılı içinde ya
pılan ödeme miktarı (629 959) lira (43) kuruştur. Ancak masraf tahakkuk ettiği halde alacaklıların 
sene sonuna kadar başvurmamalarından (8 282) lira (34) kuruş bütçe emanetine alınmıştır. 

Hesabı aşağıda arzedildiği gibi sene sonunda (205 434) lira (82) kuruşluk tahsisat yok edil
miş ve tahsisat dışı hiçbir masraf yapılmamıştır. 

Lira K. ' 

835 394 25 1942 mali yılı tahsisatı 
629 959 43 Bu tahsisata dayanılarak bütçeye masraf kaydedilen 

205 434 82 (205 434) lira (82) kuruşluk tahsisat, sarfedilmediğinden yok edilen 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. fi. M. M. 
Sayist ay Komisyonu 

Esas No. 1/29, S/tHH 
Karar No. 11 

26 .IV-. W İH 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 
akçalı yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 
20. IX . 1946 gün ve 71 - 626/6/2246 sayılı yazısı 
ile teklif olunan kanun tasarısı Sayıştaym 
Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Baş
kanı Seyl'i Oran ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Saymanlık Müdürü Nuri Tuna hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kesinhesapta yazılı ödenekler, giderler ve 
tahsilatın Uygunluk Bildiriminde yazılı miktar
lara uygun olduğu anlaşılmış ve düzenlenen ka

nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arze-
dilmek üzere sunulmuştur. 

V 

misyon Başl 
Sivas 

. Yurdakul 
Bolu 

. Özçağlar 
İstanbul 

S. Adato 
Niğde 

Ş. Saçı

lanı Sözcü 
Niğde 
F. E cer 
Çankırı 

A. 1. Zeyneloğlu 
Kütahya 
Ö. özdek 

Sivas 
8. Uma 

Kâtip 
Yozgad 
K. Erbek 
Gazianteb 

(). A. Aksoy 
Muğla 

A. Çafar 
Toka d 

..!/. Lâtif oğlu 

( S. Sayısı : 117 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bcd"n Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1942 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı . 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1942 bütçe yılı gideri ilişik cetvel
de gösterildiği gibi (629 959) lira (43) kuruş
tur / 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1942 bütçe yılı geliri ilişik cetvelde gösterildiği 
gilıi (847 459) lira (68) kuruştur. 

MADDE '•). — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne 4239 sayılı 1942 yılı Bütçe Kanuniyle 
verilmiş olan (825 405) liralık ödeneğe aynı ka
nunun 7 nci maddesine dayanılarak eklenmiş 
olan (9 989) lira (25) kuruşla (835 394) lira 
(25) kuruşa çıkan ödenekten yılı içinde, yapılan 
(629 959) lira (43) kuruş giderin indirilmesin
den sonra geri kalan (205 434) lira (82) kuruş
luk ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Malive ve Millî 

Başbakan 
R. Peker 

Millî Savunma Bakanı 
('. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Saka 

Millî Kğitim Bakanı 
Reşat S. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş, Koçak 

Çalışma Bakanı 
J)r, tf. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı' 
İŞ. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
V. K. încedayı 

S. ve S. Y. Bakanı 
Dr. B. Vz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğht 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DBĞİŞTİRİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 akçalı 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1942 akçalı yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 629 959 lira 43 
kuruştur. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1942 akçalı yılı geliri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi 847 459 lira 68 kuruş
tur. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 4239 sayılı Kanunla verilen 825 405 lira
lık ödeneğe aynı kanunun 7 nci maddesine daya
nılarak eklenen 9 989 lira 25 kuruşla 833 394 lira 
25 kuıaışa yükselen ödenekten yılı içinde yapılan 
629 959 lira 43 kuruş gider indirildikten sonra 
geri kalan 205 434 lira 82 kuruşluk ödenek yok 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 117 ) 



A - CETVELİ 

Tahsisat ın nev' i 

Maaş ve 4178 saydı Kanuna oüre verilecek 
zamlar 
üc re t l e r 
Tesisat, la 7. m i nal 
Harcı rah 
İda re masrafları 
Kitap, mecmua, icazete. mubayaa . abone. 
neşir, tercüme ..bedelleri ve propaganda 
masraf lar ı 
İnşaat, tesisat 
Talim ve terbiye öğretmen ve eğitmen 
yetş t i rme masrafları 
Spor faaliyetleri . 
(iecen yıl borçları 
Kski yıllar » 
1715 sayılı Kainimin S nci maddesi muci
bince Cumhur iye t Merkez Bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 
4306 sayılı Kanun mucibince verilecek 
g'iyim eşyası bedeli ve bilûmum masraf
ları 

Ödenekler (l iderler 
Lira. K. Lira K 

7:î 5SS 
112 200 

19 701 
1.0 000 
27 mu 

55 /7') 59 
59 745 92 
11 962 02 
9 560 7!) 

26 1.04 88 

27 850 
5 202 

98 001 
452 :i87 25 

(i 075 
725 

25 901 
2 5.",1 

54 152 
378 430 
:: 530 
271 

67 
50 

23 
15 
47 
80 

2 000 I 956 41 

GENEL TOPLAM 835 394 25 629 959 43 

B - CETVELİ 

Gelirin cesidi 

l ' ınumi bütçeden yardım 
Faiz 
Matbu evrak satış bedeli 
Mecmua, ki tap ve broşür satış bedeli 
Beden terbiyesi ve Spor malzemesi, şilt, kupa. mubayaa 
ve emsalinin satış bedeli 
Beden terbiyesi ve spor müsabakalar ı hasılatı 
Vardım ve teber rü la r 
Müteferik hasılat 
(îeçen seneden müdevver naki t mevcudu 

GENEL TOPLAM 

Bütçede yazılı olan 
Muhammenat 

Lira K. 

572 400 
2500 

1 
500 

250 000 

825 405 

"( S. Sav ısı : I 1.7 ) 



S. Sayısı: 118 
Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna ait Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Orman 
Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/198, 1/332) 

Orman Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/198) 

T. C. 
Sayıştay 

274952» 383 
10 . II . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı kesinhesabına ait Uugunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak Tarım Bakanlığından Sayıştaya gön
derilen Orman Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı kesinheşabmın, Sayıştayca incelenip yargılan
mış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı meşruhat gözönün-
de tutulmak suretiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzey-
leriz. 

10 .-II . 1948 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

D. : 4 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye ' -• 
F. özbudun 

Üye 
A. K. Ançay 

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
M. A. Apak 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
F. Beşkardeş 

D. : 2 Başkanı 
A. özgen 

Üye 
M. 1. Ererdi 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
A. T. D engel 

Savcı 
Enver Arkun 

D. : 3 Başkanı 
T. Z.. Aslan 

Üye 
N. Başak 
Üye 

A. Ragtp ögel 
Üye 

F. Işık 
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Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/332) 

T. C. 28 .VI . 1944 
Başvekâlet 

Muamelât Umumu Müdürlüğü '' 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/200, 6/1809 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğünün 1942 malî yılı hesabı katisi hakkında Ziraat Vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
»Ş\ Saraçoğlu 

• Varidat ve tahakkukat ve tahsilatın mukayesesi 

İdarenin esas itibariyle varidatın tahakkuku tahsiline tâbi ise de mukaveleli satışlardan müte
vellit kısımların bidayeten tahakkuk kaydedilmesi tabiî olup işbu mukavelelerden mütevellit ola
rak 1942 malî yılında tahsil edilnıiyerek 1943 yılma 677 064 lira 31 kuruş bakaya devir ve bunun 
mühim bir kısmı 1943 senesi zarfında tahsil edilmiş ve henüz tahsil edilmiyen miktarı için de ta
kibat yapılmakta bulunulmuştur. 

Muhassasat 
lira K. 

1942 yılı bütçesiyle verilen tahsisat 
11 .1 .1943 tarih ve 4354 sayılı Kanunla verilen munzam tahsisat 
18 .1 .1943 tarih ve 4383 sayılı Kanunla verilen munzam tahsisat 
5 . V . 1943 tarih ve 1402 sayılı Kanunla verilen munzam tahsisat 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesi mucibince ilâve olunan tahsisat 
11.1.1943 tarih ve 4354 sayılı Kanunla fevkalâde tahsisat 

Yekûn 

1942 yılı hizmetlerine sarf olun an 

İmhası lâzımgelen tahsisat bakiyesi 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ııci maddesi mucibince ilâve olunan tahsisat 
» » » » » » » » » 

Yekûn 

4354 sayılı Kanun mucibince 45/3 den bütçenin sonunda açılan 51 nci hayvan 
mubayaası faslına münakale 
Bütçe Kanununun 4 ncü m.'ddesi mucibince maddeler arasında Ziraat Vekâ
letinin mezuniyetiyle yapılan münakale 

18 910 . Yekûn * "t ^ ' ^ i . w v " 

( S. Sayısı : 118 ) 

6 681 114 
121 795 

1 000 000 
62 000 
55 000 
107 000 

8 026 909 

6 827 261 
v 
1 199 647 
= - - = = = 

10 000 
20 000 
25 000 

55 000 
~— ~ :— 

8 000 

10 910 

70 

30 
= 

= 
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Umumi mizan Tablo (1) 

Umum müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütçe muamelelerinin hulâsası olup 
1942 malî yılı içinde bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk eden rakamlar icmalen gösterilmiş ve ifa 
edilen hizmetler arasında bundan emanet vesair bütçe harici muamelelerle 1943 yılına devreden 
bakiyeler nakit mevcudu hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Varidat tahsilatı 

1942 malî yılı zarfında bütçe varidatından yapılan tahsilat 8 . 667 .089 lira 31 kuruştur. 

Varidatın nevileri itibariyle mukayesesi 

idarenin belli başlı varidatını teşkil eden Devlet ormanları varidatından bütçeye muhammen 
olarak konulan (2.994.000) liraya mukabil (4.283.583) lira 75 kuruş tahsil edilmiş ve bu fasıldan 
muhammenata nazaran (1.289.583) lira 75 kuruş fazla tahsil edilmiştir. 

İkinci faslı teşkil eden vakıf ve hususi ormaular varidatından bütçeye konulan (100.000) lira 
tahmine karşı (42.836) lira 75 kuruş fazlasiyle (142.836) lira 75 kuruş tahsil edilmiştir. 

Üçüncü müteferrik hasılat faslından bütçeye konulan (110.000) lira muhammenata karşı 
(262.755) lira 12 kuruş tahsil edilmek suretiyle bu fasıldan muhammenata nazaran (152.755) lira 
22 kuruş fazla tahsil edilmiştir. 

Dördüncü fasıl orta mektepler tahsilatı faslından bütçeye muhammen olarak konulan (9.000) 
liraya mukabil (10.199) lira 59 kuruş tahsil edilerek bu fasıldan muhammenata nazaran (1.199) 
lira 59 kuruş fazla tahsil edilmiştir. 

Bütçenin beşinci faslına 1940 senesi varidat fazlası olarak konulan (773.000) lira 1942 yılı 
varidat tahsilâtına ilâve edilmiştir. 

Altıncı faslı ihtiva eden Devlet işletmelerinden alınacak tarife bedeli varidatından (945.114) 
lira bütçe varidatına dâhil edilmiştir. 

Bütçenin 7 nci faslını teşkil eden umumi bütçeden yapılacak yardımdan 1942 bütçesine konu
lan (1.750.000) lira tamamen alınmıştır. 

Bütçe sarfiyatı 

1942 yılı mahsup devresi de dâhil olmak üzere o yıl bütçesine dâhil muhassasata mukabil 6 827 261 
lira 70 kuruş sarfiyat yapılmıştır. 

Lira K. 

6 604 755 20 Nakden ödenen. 
181 782 10 Bütçe emanetine alman. 
40 724 40 Eylül 1943 sonuna kadar yapıaln mahsubat. 

6 827 261 70 Yekûn 

1942 yılı içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesinden dolayı büt 
ceye masraf kaydedilmiyerek yeni seneye 15 730 lira 46 kuruş borç devredilmiştir. 

( & Sayısı : 118 ) 
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Bütçe varidatiyle sarfiyatın mukayesesi 

Lira K. 

8 667 089 31 Varidat tahsilatı. 
6 827 261 70 Bütçe tediyatı ve mahsup devresi zarfındaki mahsubat. 

1 839 827 61 Bütçe noksanından varidat fazlası. 

Nakdin kontrolü 
Lira K. 

4 856 662 27 Mayıs 1942 sonundaki kasa ve banka mevcudu. 
1 412 812 43 1943 malî yılma müdevver âdi emanet ve bütçe emaneti bakiyesi. 

ı ' 

3 443 849 84 Vezne meVcudımdaki paradan varidat fazlası. 

Âmiri ita cetveli 
1. Haziran 1942 den 30 Eylül 1943 tarihine kadar Ziraat Vekilliğinde bulunmuş olan zevatın 

Sıfatı tsmi Başlayışı Ayrılışı 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmerı 29.1.1936 19. V I I . 1942 
» » Şevket Raşit Hatipoğiu 20 . V I I . 1942 

( S. Sayısı : 118 ) 
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Sayıştay Komisyonu raporu• 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyon u 
Kms-No. 1/882,H/W!) 

• Karar No. İH 
Yüksek Başkanlığa 

Orman (ienel Müdürlüğünün 1942 akçalı yı
lı Kesinhesabı hakkında .Başbakanlığın 28 . VI . 
1944 gün ve 71/200, (i/1809 sayılı yazısiyle tek
lif olunan kanun tasarısı Sayıştaym uygunluk 
bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Başkanı Hey fi 
Oran ve Orman (İenel Müdür muavini Nejat 
Kaytaz ve Saymanlık Müdür vekili Niyazi Vula 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

1. ödenekler: 
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve son

radan ilâveten alınan ödenek toplamı Kesinhe-
sapta (8 026' 909) lira olduğu halde uygunluk 
bildiriminde (47 640) lira (40) kuruş noksaniyle 
(7 979 26S) lira (60) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Yapılan incelemede: 
Bu farkın (9 627) lira (33) kuruşun 19. 

(Mütekait, dul ve yetim maaşları ve ödenek
leri), (20 000) lirası 12. Mahkeme harç ve mas
rafları ve geri kalan (18 013) lira (07) kuruşu 
da 28. Reddiyat bölümünde olduğu ve bu bö
lümler Muhasebei Umumiye Kanununun 48. 
Maddesinde tadat olunan tertipler arasında 
olup bu tertiplerden her birine bütçe ile konu
lan ödenek yetmediği takdirde ilâveten harca
nan miktarın ödeneğe ilâvesi gerekirken daire
since önce tahminî olarak harcanmasına mezu
niyet alınan paralardan hareanmıyan kısmının 
da ödeneğe ilâve ve Kesinhesaba ithal edilmiş 
olmasmdan ileri geldiği anlaşıldığından Sa
yıştay kaydında gösterilen (7 979 268) lira (60) 
kuruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olduğu gö
rülmüştür. 

3: ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi (1 152 006) lira 
(90) kuruş olup yok edilmesi gerektiği anlaşıl
mıştır. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat - uygunluk bildiriminde 

(9 350 493) lira (13) kuruş gösterildiği halde 
Kesinhesapta (9 344 153) lira (62) kuruştur. 

Tahsilat - uygunluk bildiriminde ve Kesin
hesapta birbirine uygun olarak (8 667 089) li
ra (31) kuruştur. 

Tahakkııkatta görülen farklar idare hesap
larının yargılanması sonunda kayıtların düzel
tilmesi hususunda Sayıştayca vâki tebligatın 
Hazinece yeıine getirilmemiş olmasından ileri 
geldiği anlaşılmış ve uygunluk bildiriminin 
esas ittihazı uygun görülerek bağlı cetveller 
ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına 
göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan ka
nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arz-
edilmek üzere sunuldu. 

Başkan 
Sivas 

.1. Yurdakul 
Bolu 

C. özçağlar 
İstanbul 
S. Ada t o 
Niğdo 

Ş. Siler 

Sözcü 
Niğde 

/''. E cer 
Çankırı 

.1. /. Zeyneloğhı 
Kütahya 

Ö. Özdeh 
Sivas 

Ş. Uma 

Kâtip 
Yozgad 

K. Erbek 
Gazianteb 
ö. A. Akso, 

Niğde 
.4. Çakır 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 

( S. Sayı»- : İ lâ ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı katı 
Hesap Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Gene] Müdürlüğü 1942 
malî yılı umumi masrafı (A) işaretli cetvelde 
yazılı olduğu üzere (6 827 261) lira 70 kuruş
tur. 

MADDE 2. — Bu İdarenin adı geçen yıl 
umumi varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi (8 667 089) lira (31) kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1942 malî yılı 
içinde sarfedilmiyen maaş ve (A) cetvelinin 
ayrı bir sütununda gösterilen (1 199 647) lira 
(30) kuruşluk tahsisat artığı iptal edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri mezundur. 

Baş. V. ve Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

Mf. V. 
Yücel 
İk. V. 

F. Sirmen 
G. I. V. 

Suad II. Ürgüblü 
Mü. V. 

A. F. Cebesoy 

20 . VI.1944 
Ad. V. 

R. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mal. V 

F. Ağrah 
Na. V. 

Sırrı Bay 
S. İ. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

C. S. Siren 

( 8. Sayısı : l i g ) 

SAYIŞTAY KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yüı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE l v — Orman Genel Müdürlüğünün 
.1942 akçalı yılı genel giderleri ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi (6 827 261) lira 
(70) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin adı geçen yıl ge
nel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği gibi (8 667 089) lira (31) kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1942 akçalı yıl 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 152 006) lira (90) ku
ruş yok edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları vürütür. 

4 



B. 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 
30 

Ödeneğin çeşidi 

eck zamlar 
Merkez ücretleri 
Vil ây e ti e r ü e retle ri 
Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul, yetim maaşları ve tahsisatları 
1683 sayılı Kanunun 58 nei maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 
2233 sayılı Kanun mucibince verilecek 
ücret 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Mütenevvi masraflar 
Nakil vasıtaları masrafları 
Mahkeme hare ve masrafları 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Muhabere ve mükâleme 
Tedavi ve tazminat 
Mektepler ve kurslar 
Devlet işletmeleri iç.in mütedavil sermaye 
Tahdit ve sınırlama, amenajman, teşcir ve 
fidanlık hastalıkları, haşereler ve yangın
larla mücadele, istimlâk fennî tecrübeler, 
orman evleri 
Harita ve kadastro 
Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fi
danlığı 
Telifat, neşriyat ve propaganda • 
Ecnebi memleketlerdeki konferans ve kon 
grelere iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları ve beynelmilel ormancılık mer
kezi âza iştirak hissesi 
Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk ve 
tevsii inşaatiyle esaslı tâmiratın kontrol me 
murları ücreti ve sair masraflar 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanları 
Staj ve ihtisas için yabancı memleketlere 
gönderilenlere yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayrimelhuza 
Geçen yıl borçları 
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A - CETVELİ 

göre verile-

e tahsisatları 

Ödenekler 
Lira 

2 149 616 
26 966 
273 438 
32 000 
73 372 

K. 

67 

Giderler 
Lira 

• 

1 692 852 
23' 960 
186 609 
29 155 
75 372 

K. 

11 
04 
43 
22 
67 

Yok edilen 
ödenek 
Lira 

456 763 
3 005 
86 828 
2 844 

K. 

89 
96 
57 
78 

24 500 

987 
8 000 

47 000 
138 000 

14 000 
120 000 
38 000 

130 000 
17 500 
56 609 
5 500 

147 500 
500 000 

1 000 

22 620 

775 29 

876 

1 000 
t 

1 
26 986 

1 
6 000 

93 26 

5 

500 
0 

0 
986 
0 

934 

93 

56 

1 880 

2.11 71 
6 669 
31 868 
122 573 
12 102 
64 287 
31 173 
117 695 
12 812 
55 915 
2 333 

143 5G3 
500 000 

70 
36 
09 
39 
96 
72 
07 
75 
70 
4i) 
73 

1 330 
15 137 
15 426 
1 897 
55 712 
6 826 
12 304 
4 687 
693 

3 IGG 
3 936 

0 

30 
64 
91 
61 
04 
28 
93 
25 
30 
51 
27 

450 000 
1 

83 500 
3 000 

335 406 
0 

83 159 
1 073 

07 

51 
50 

114 593 
1 

340 
1 926 

93 

49 
50 

124 

50<3 
1 

1 
o 
1 

65 44 

( S. Sayısı : 118 ) 
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Yok edilen 

Ödenekler (liderler ödenek 
Ödeneğin çeşidi I ma K. .Lira K. Lira K, 

Lski yıllar borçları 12 295 11 983 8;i 311 17 
Orman fakültesinden çıkacak orman mü
hendislerine 1937 sayılı Kanun mucibince 
verilecek avans 0 000 (100 5 400 
Hükmedilmiş borçlar 1 000 577 42 422 58 
1715 sayılı Kanunun 8 ne i maddesi mucibin
ce Cumhuriyet Merkez Bankasına verile
cek itfa karşılığı 
4306 sayılı Kanun mucibince verilecek yi-
yim eşyası ve bilûmum masrafları 
Orman koruma teşkilâtına maaş ve 4178 
sayılı Kamına yöre verilecek zamlar 
Ücret 
Muvakkat lazminal 
Mefruşat 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 
Muayycnal, yem, mahrukat, tenvir- ve teshin 1 716 756' 
Levazım ve teçhizatı askeriye 
Nakliyat 
Muhtelif levazım 
Nakil vasıtaları masrafları 
inşaat ve tamirat 
Mahkeme masrafları 
İstihbarat 
(rccen yıl borçları 
Hayvan yem bedeli 
4306 sayılı kanun mucibince verilecek yi
vim es vasi bedeli ve bilûmum masrafları 12 000 12 ()()( 

48 82: i 

95 000 

85:5 526 
81 755 
8 556 
1 000 

54 700 
78 500 
2 600 

716 756 
495 769 
70 259 
• 52 750 
2 500 
10 000 
2 000 
5 000 
4 000 
8 000 

48 

95 

700 
62 
7 

48 
663 
2 

1 579 
494 
61 
26 
1 
9 

• > 
• > 
5 

823 

000 

101 
127 
812 
998 
577 
851 
472 
748 
085 
472 
427 
787 
785 
172 
000 
862 
721 

14 
49 
72 
17 
97 
91 
97 
04 
42 
72 
•SN 
9.'! 
85 

70 
05 

0 

0 

15:! 424 
19 627 

743 
1 

6 122 
14 (.48 

127 
137 007 

1 08:! 
8 786 
6 •}'>-> 

712 
214 

1 828 
2 000 
137 

2 278 

8('i 
51 
28 
8."! 
03 
09 
o;ı 
96 
58 
28 
12 
07 
15 

30 
25 

GENEL TOPLAM 7 979 268 60 6 827 261 70, 1 152 008. 90 

( S. «ayısı : 118 ) 
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Gelirin çeşidi 

Devlet ormanlarında mevcut mukaveleleı ve satışlar 
Vakıf ve hususi ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1940 senesi varidat fazlası 
Devlet işletmelerinden alınacak orman tarife bedeli 
Umumi bütçeden yapılacak yardım 
4382 numaralı Kanun mucibince 

Bütçesinde 
yazılı olan 

muhammenat 

2 994 000 
100 000 
110 000 

9 000 
773 000 
945 114 

1 750 000 
0 

Tahsilat 

4 283 583 
142 436 
262 755 

10 199 
773 000 
945 114 

2 250 000 
0 

75 
75 
22 
59 

GENEL TOPLAM 6 681 114 8 667 089 31 

ri*«fri 

( S. Sayısı : 118 ) 
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