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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun tasarısı görüşüldük
ten sonra;
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son
Yerildi.
îkinci Oturum
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi r e
15 dakika Birleşime ara verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Mardin Milletvekili
R. Karadeniz
A. Tiras
Kâtip
IT«Mîaeİi Milletvekili
S. Pek
Üçüncü Oturum
Tabancı memleketlere gönderilecek

öğren

BÎRÎNCÎ

ciler hakkındaki Kanuna ek Kanunla;
ilaliloğlıı Mehmet Meric'in hükümlü olduğu
cezasının geri kalan kısmının affına;
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadro
larına ;
istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına;
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları
hakkındaki Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan Kanunlar kabul
olundu;
Muhtaç Çiftçilere Ödünç tohumluk verilmesi
ne dair olan kanun tasarısının tümü üzerinde de
görüşüldükten sonra;
8.VIT.1948 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Bingöl Milletvekili
İsparta Milletvekili
F. F. Düşünsel
S. Koksal
Kâtip
Mardin, Milletvekili
A. Ura s

OTURUM

Açılma saati: 10
BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KÂTİPLER: Dr. Aziz ü r a s (Mardin), Sedad Pek (Kocaeli)

YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. (Afyon
Karahisar secini çevresinden başlanarak yok

lama yapıldı)
BAŞKAN
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Müzakereye başlıyoruz. Dışiş-
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leri Bakanına söz veriyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) —• Muhterem arkadaşlar, Avrupa
Ekonomik İşbirliği Sözleşmesiyle eklerinin onan
ması ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında 4 Temmuz 11)48 tarihinde imzalaman Ekonomik İşbirliği Anlaşması tasarısı gündemin 5
ve 6 ncı maddcJerindedir, Yüksek Heyetiniz tara
fından tasdiki, lıcr gün hattâ her saat dostlarımız
tarafından beklenmektedir. Ehemmiyetine bi
naen bu tasarıların öncelikle müzakeresinin
kabulünü rica ederim. (.Muvafık sesleri).
Yüksek Başkanlığa
Gündemin 5 ve (i ncı maddelerinin İçtüzük'ün 74 ncü maddesi gereğince öncelikle görü-

6 :1

şülmelerini arz ve teklif eylerim.
Dışişleri Bakanı
Sivas Milletvekili
Necmettin Sadak
BAŞKAN — Elendim, gündemin beşinci ve
altıncı maddelerindeki tasarının öncelikle mü
zakeresini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Bu
tasarıların öncelikle müzakereleri kaimi buyurulmuştur.
Dr. ABRURRAIIMAN MELEK (Gazianteb)
Geçici Komisyon bunun ivedilikle müzakeresini
istiyor.,
BAŞKAN —• Sırası geldiği zaman bunu da
oya sunacağım.

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. —• 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
ve (L) işar etli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Ku
rulunun,
Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay
1948 yılı Bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifleri ve Bütçe
Komisyonu
raporu (1/370, 2/113, 115, 117, 118) [1]
BAŞKAN — Söz istiyenleri okutuyorum: Ah
met Eymir, Fahri Bük, Ahmet Oğuz ve Sinan
Tekelioğlu.. Başka söz alan yoktur.
AHMET EYMİR (Amasya) — Muhterem
arkadaşlar; 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerin taallûk ettiği tertiplerden düşülen
ve eklenen tahsisatları ihtiva eden tasarıyı
tetkik ettim. Bu tasarının Millî Savunmanın,
Devlet dairelerinin zaruri ihtiyaçlarının ve Dev
letin yeniden yapması
gereken birtakım
hizmetleri amaç güttüğü, bu ihtiyaçları karşı
larken, bu hizmetleri yapmayı temin ederken,
bütçenin diğer fasılları üzerinde geniş bir tasar
ruf zihniyetinin güdüldüğünü gördüm. Bundan
bir yandan memnun oldum, bir cihetten de en
dişeye düştüm. Acaba tasarruf zihniyeti lüzumlu
bazı hizmetleri felce uğratmış mı diye Bütçe Ko
misyonunda tetkiklerimi genişlettim ve sualler
açtım. Bütçemiz yeniden tetkik edilirken, gözden
geçirilirken bu indirmelerin, yılı içinde terkin[11 199 sayılı basmayazı Tutanağın
dır.

somada

de ve tehirinde mahzur olnııyan maddelere inhi
sar ettirildiğini mahzurlu olanların çıkarıldığı
nı gördük ve buna şahit oldum.
Aziz arkadaşlarım; yüksek bilginiz dahilinde
dir ki, bütçelerin gelirleri tahmin esaslarına da
yanır, giderleri kadrolara mütenazır ve o kadro
larla mütenasip olarak ölçülür- Büyük bir kısmı
da hizmetlerin portesine, hacimlerine göre ve on
larla hesaplanarak takdir edilir. Yani bir bütçe,
yüksek heyetinizce malûm olduğu veçhile bu su
retle tertip edilir, bu suretle denkleştirilir. Onun
için bütçelerin hizmet tertiplerindeki rakamlar
tahavvüle mâruzdur,, müsteittir. Yılı içinde birkaç
defa düzenlenmek ister. Bütün bütçeler yalnız
bizdeki bütçelerin değil, bütün dünya Devletleri
bütçelerini yıl başlarından önce ve tanzimleri
sırasında hiç de umulmıyan ve fakat sonradan
zuhur eden Devletin hayati, milletin hayati iş
lerine taallûk eden ve Devlete yeni hizmetler, kül
fetler tahmil eden hususlar ve hâdiseler karşısın
da kalır. Bu hizmetlerin ifası için zaman, zaman
aktarmalar, eklemelerle düzenlenir ve bu ihti
yaçtan vareste kalamaz, ancak bu ameliyenin se
nesi içinde mümkün olduğu kadar az tekerrür et
mesi gerektir.
Tasarının gerekçesi vazıhtır, rakamların niçin
ve neler için konulduğunu ifade ediyor, fakat ba
zı hizmetlere ayrılan ödenekler yeter derecede de
ğildir. Bu sebeple Bütçe Komisyonunda müzakere
edilirken bu komisyonda vazifelendirilmiş bir ar
kadaşınız sıfatiyle Bütçenin umumi heyeti üzerin,-
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de mutabık kalmadım. Muhalif olduğum husus
vardır. Bu muhalefetimin hangi sebeplerden ileri
geldiğini yüksek huzurunuzda arzetmek ve izah
etmek lüzumunu ve mecburiyetini duydum.
Bu cümleden olarak tasarının gerekçesinde
Amasya'da vukua gelen seylâptan zarar gören
lere yardım adı altında bir ibare var.
Muhterem arkadaşlar; hâtıranızı bir ay önce
ye irca ederek yoklarsanız Haziran ayının dör
düncü Cuma günü saat 20 de heyecanla bu kür
süye gelen Sayın İçişleri Bakanının, sözüne baş
lamadan evvel kalbi eri kan ağlatacak bir hâdi
seyi arz ve ihbar edeceğini yüzündeki çizgilerin
elîm bir hüzün, elîm bir ıstırap resmeden levha
sından, tablosundan okumuş ve anlamıştıkMeclis gündemi içinde en hararetli bir mev
zuun münakaşasını takip eden bir anda içişleri
Bakanının söz istemeleri ve kürsüye gelmeleri yük
sek heyetinizde derin bir sükût havası estirdi; ha
bere intizar sabırsızlıkları başladı Bakan çıktı,
ihtizazlı bir sesle Haziranın üçüncü günü saat
:.:() de Amasya'da yağan ve bir buçuk s:ı.tt devam
eden yağmurun şehrin şarkında sık bir surette
meskûn olan Scvadiye deresinde tuğyan husule
getirdiğini ve bu dereye akan kolların 5 - C metre
yükseldiğini ve o dakikaya kadar 01 ölü oldu
ğunu ve 140 evin yıkıldığım söyledi.
Yüksek Meclisiniz Türk'ün ruhunda meknuz
(dan şefkat, rîkkai merhamet duyguları içinde
çalkandı. Sanki bir ağızdan çıktığını telkin eden
bir telehhüf sadası yükseldi.
Mecliste hemen Bayındırlık Bakanı Kasım
(îüllek'le konuştum. Bize bir mühendis terfik
etti. Milletvekili arkadaşımla birlikte ertesi gü
nü Amasya'ya eriştik. Manzara dehşet verici bir
mahiyet arzediyordn. Seylâbm yaptığı hasarı,
Sayın arkadaşlarım, hakikaten tasavvurun üs
tünde ve tüyler ürpertici bulduk. Arkadaşlar
bu felâket şimdiye kadar Türk yurdunda vukua
gelen âfet ve felâketlerin hakikaten çok üstün
de bir karakter taşıyordu. Can kaybı, büyük
hasar azimdir. Âfet ve felâketin cereyan tarzı
şöyle, olmuştur: Yağmur az bir zaman içinde,
yani bir buçuk saatte husule getirdiği sel dal
gaları altı metreye kadar yükselmiş; Karadenizin, o coşkun denizin, koca vapurları bir saman
çöpü gibi harekâtı vakasında biihtiyar kılan
dalgaları da ancak bu kadar yükselebilir. Sel
sularının derenin başından kopardığı heybetâsa
150 tonluk bir kayayı 150 metre, 30 tonluk ka-
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yayı 1500 metreye sürüklemiştir. Bana fen adamlarmın ve oradaki müşahitlerin verdikleri
izahata göre, bilhassa bu noktayı arz ediyorum;
fen adamları ve müşahitlerin verdikleri izahata
göre 80 tonluk kaya parçası sel önünde uyu
yormuş. Felâketin, fecaatin derecesini bütün üryanlığiyle, bütün teferruatiyle arzederek, izah
ederek sizleri, sizlerin şefik, rakik olan kalblerinizi ezmek ve üzmek istemem. Vaka içersinden
iki tanesini alarak ar/edeceğimden dolayı beni
affedin. Birçok can kayıpları içinde Amasya'nın
en kadim, ailelerinden olan Osman Topeu'nurı
16, 18, 20 yaşlarında üç tane gelinlik kızının,
kendisinin ve karısının kurban gitmiş ve
birtek oğlunun ayakları kırılarak anadan ve
babadan ve barınacak bir yuvadan mahrum ka
larak kurtulmuş olduğunu ve ölülerimizin 150
kilometre ilerde Çarşamba'dan toplandığını arzedersem vaka mahallini gözlerinizle görmüş
gibi bir fikir verdiğimi zannediyorum. Bu ma
hallenin Sevadiye deresinin tarafeynindeki so
kaklar içinde fakirlikle yoksulluk içindedirler,
bir parçasını tutarsanız elinizde kalır.
İşte Amasya'nın bu bahtı kara evlâtları, ki
mi babadan, kimi anadan ve birçoğu da aile
reislerinden mahrum kalan evlâtları şimdi nere
dedirler biliyor musunuz? Yangın yerinde her tür
lü medeni ve beşerî ihtiyaçlardan mahrum ça
dırlar altında oturmaktadırlar. Dere boyunda
bir kısmının yarısı, bir kısmının 1/3 çü yıkılmış
ve hemen tamamen denecek derece harap olmuş
olan evlerde kalanlar da yeni bir âfetin, yeni
bir felâketin dehşeti içinde yaşıyorlar. Daha
doğru bir tâbir ile inliyorlar.
Biz orada iken Bayındırlık Bakanı Kasım
Cülek Amasya'ya geldi. İlk tedbirleri ittihaz
etti, Yüksek Meclisinizin de acılarımıza iştirak
eden telgrafını aldık. Bu yaralarımızın tez za
manda sarılacağının müjdecisi olarak kabul et«
tik, Kalbimi/; sizlere karşı şükran duygula
rıyla doludur. Hele Aziz Büyüğümüz Cumhur
başkanımızın sırf hâdise sebebiyle Amasya'yı
teşrif etmeleri, onun koruyucu ve kald rıcı el
lerini bize uzatmaları minnet; vo şük-ân duy
gularımızı tezauf ettirdi. Bu büyük şefkatin,
büyük iltifatın, büyük ilginin minnet şükranı
nı has re kadar nıahfazai kalbimizde saklaya
cağız.
Sayın arkadaşlar, Amasya; Milât'tan 4 bin
sene evvel mevcut olan memleket cidden baht-
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edilen bu bütçeler, daima tatile girişten
iki gün evvele tasadüf etmektedir.

bir
sız bir yerdir. 1915 de bazı unsurlar kasten
büyük bir yangın çıkardılar. İki bin ev kül ha
line geldi. 1944 te depreme mâruz kaldık. Ev
1947 Yılı haziran aynım 17 sinde munzam
sayısının yarısını, şanlı âbidelerinin mühim bir
ödenek ve aktarma kanunu kabul edilmiş ve
kısmını kaybetti. Sel felâketiyle de nüfusunun
Meclis ayın 18 nde tatile geçmiştir.
sekizde biri, veya en az onda biri açıkta kaldı.
Yine 1947 yılının son aynım 17 sinde aynı
Üç ay önce Yeşilırmak taştı ve 12 köyün ara
şekilde bir ödenek ve aktarma kanunu gelmiş
zisi ve mczruatı ve 200 bağ ve bahçe sular al
ve yıl sonunda da yeni bütçeye geçilmiştir.
tında kaldı.
Bu yıl da ek bütçe kanun tasarısı huzurunuza
Sayın Amasya. Valisiyle buraları bir bir
getiriliyor ve bir kaç gün sonra da Meclis ta
gezdim ve gözlerimle gördüm. Bağcılıkla, bah
til edilecektir.
çecilikle geçinen bu yurt parçasının uğradığı
Arkadaşlar bir memlekette tasarlanamıyan
zararı ve zayiatı sizler ölçersiniz. Biz şimdiye
düşünülemiyen bazı hadiselerin vukuu ve za
kadar bunların hiç biri için devletimize, Hükü
rureti neticesi bir Devlet bütçesinde bazı ak
metimize bir yardım tazarruunda, bir yardım )
tarmaların ve munzam taleblerin yapılmasın L
niyazında bulunmadık; vallahi bulunmadık.
tabiî görmek icab eder; bunu vâki olmıyan
Fakat bugün takatsiz düştük, yoksul düştük,
bir hâdise şeklinde göstermek doğru değildir.
yaramızı en ufak bir bez parçasiyle saracak
Yalnız acaba bizim iki yıldanberi yüksek hu
kudrette değiliz, sizi temin ediyorum değiliz.
zurunuza bütçe haricinde takdim ettiğimiz bu
Yüksek, salahiyetli fen adamları rapor verdiler.
aktarma ve munzam ödenekler ayın mahiyette
Bunlar diyorlar ki, bu dere havzasında inşaat
bir takım zaruretlerin neticesi midir? Bunun
yaparak mahzuru önlemeye çalışırsak 4 milyon
cevabım verirsek iş kendiliğinden halledilir.
lira gider. Bu da emin değildir. O halde ne ya
Arkadaşlar; bendeniz saydığım bu üç mü
palım? Burayı memnu mmtaka haline getirerek
nakale kanunu münasebetiyle konuştum ve
tahliye etmeli ve halka başka yerde mesken yap
görüşlerimi
erzetmiştim. Bütçedeki aktarımı
malı. Bu da iki milyon liraya mal olur.
ve
munzam
ödenek taleplerini gösteren şu ta
Şimdi, ortada 300 haneli bir mahallenin me
sarıda
biraz
evvel arzettiğim gibi evvelden
kân tebdili ve yeniden tesisi gibi Devletimizin
düşünülmesi
gayri
mümkün olan hâdiselerin
el koymasına muhtaç olan bir durum vardır.
doğurduğu bir neticenin eseri olarak kabul
Bütçe Komisyonunda dilimin döndüğü kadar
edilemez. Şu halde Büyük Millet Meclisinin
bunları arz ettim, izah ettim. Maliye Bakanlığı
bir devletin idaresine esas olan bütçeyi kabul
nın bu iş için tahsis ettiği 500 000 bin liranın
ve tasdik için sarf ettiği gayretlerini biz bilâ100 000 lirası başka bir zarar mmtakasma ver
hara üç beş ay sonra alacağımız yep yeni tetmek üzere 750 000 liraya çıkardı. Bu para ya
birlerle, yep yeni bir takım teşebbüslerle bu
ramızı saracak raddede değildir, arkadaşlar.
işin
mahiyetini ve karakterini değiştirirsek
Hiç olmazsa bu tahsisatın bu senelik bir milyon
Büyük
Millet Meclisi bütçe bakımından Hükü
liraya çıkarılmasını Yüksek heyetinizin ulviye
met
üzerindeki,
murakabesini tam mânası ile
tinden, Türk'ün bir ferdi için bir kılı için titre
yapamaz.
yen kalbinden diliyor, derin saygılarımla şu
Bakınız arkadaşlar, 1948 bütçesi konuşulur
sunduğum önergemin maddesi geldiği zaman oken
biz çok ve sarih olarak bazı hâdiselere
kunduğu vakit kabul edilmesini saygı ve tekrar
temas ettik, ve sayın rahmetli Keşmir daha o
tazimlerimle arzediyorum.
zamandan Millî Savunma hizmetleri için bu
BAŞANK — Ahmet Oğuz.
günkü şartlar devam ettiği takdirde 100 mil
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem
yon
liralık bir taleple geleceğim diyerek beya
arkadaşlar, Yüksek malûmunuz olduğu üzere
natta
bulundu.
bir kaç yıldan beri Hükümet bütçenin çıkışın- i
dan sonra, senede iki defa lüzumlu ödenekle
Yine Bütçe Komisyonunda ilgili bakanlara
rin eklenmesini ve aktarmasını gösteren yeni
sual sorduk, cevapları tatmin edici değildir.
bir bütçe takdim etmektedir.
Bir taraftan Amerika'dan malzeme geliyordu.
Bayındırlık Bakanlığı yolları yapacağını izah
Yine, ihtimal hadiselerin zaruretiyle takdim
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ediyordu. Hattâ bir kısmı Amerikan malzemesi
iskenderun Limanına indirilmişti. Biz buraya
sarfedilecek tahsisata rastlryamadık. Arkadaş
lar, 5 milyon dolarlık malzeme gelecekti. Bun
lar her halde istok edilecek değildi, bunlarla
yol yapılacaktı. Bunların tahsisat talepleri ne
rededir! Bu tahsisat taleplerinden vazgeçsek
bile, bu gelecek malzemeyi bir yere yerleştir
mek zaruri olup bunların icabettirdiği tahsisatı
biz burada göremiyorduk. Nihayet bu kanun
o zaman gözle görülür, elle tutulur, yapılması
gayet tabiî ve zaruri olan yol işlerine dair mas
rafları toptan üç kalemde 7 800 000, lirayı
derpiş etmiş bulunmaktaydı. 1948 yılı bütçesi
ne girerken, tasdik ederken, malûm, belli, ya
pılması zaruri olan bu masrafları evvelden te
emmül edip evvelden bütçede gösterilebilirdi,
göstermedi. Bir radyo tesisatı kuruluyordu. Ba
sın ve Yayın Umum Müdürlüğü bütçesi altı bu
çuk milyon lira idi. Komisyonda konuşurken
malzemenin emre amade olduğunu ve bunun ya
kında geleceğini söylediler. Tutarı 3,f> milyon
lira olan bu malzemenin 1948 yılında geleceğini
ilâve ettiler. Dendi ki, malzeme emrinize ama
dedir, vapura yüklenmek üzeredir, bir harb ol
madığına göre 1948 yılında gelecektir. Münaka
le imkânlarının eskisi gibi müşkül olmadığına
göre bu tahsisatın gelmesi zaruri idi. 3 - 5 ay
sonra yine karşımıza çıkacaksınız. Ve bir öde
nek talep edeceksiniz.
Nitekim arkadaşlar, 2 300 000 liralık bir
tahsisat bu şekilde istenmektedir, ve bu hesap
ta dâhildir.
Millî Savunma giderleri: Biraz evvel de arzettiğim üzere hükümet mümessili tarafından
ilerde münakaşa mevzuu olması halinde bir koz
olarak ileriye atılmıştı. Bendeniz merak ettim
acaba düşünülmiyen tasavvur edilmiyen birta
kım masraflar oldu da bunlar karşılanmadı da
bu milyonları onun için mi istiyorlar 1 Bakınız
arkadaşlar, aşağı yukarı 104 milyon liranın
sarf mahalleri nelerdir:
46 000 000 lira tâyinai,
5 600 000 lira yakacak,
26 000 000 lira yiyecek,
f) 000 000 lira teçhizat,
15 000 000 lira da
Amerika'dan gelen
levazımın işletme
ve muhafazası için ge
reken masraflardır. Yani memlekete daha
o gün gelmekte olan malzemeler için der- ,
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piş
edilmesi
lâzımgelen
masraflar
der
piş edilmemiştir, o günün icapları ile mevcut
olan kadro masrafları derpiş edilmemiştir ve
şimdi altı ay sonra, önceden hesaplanması lâ
zımgelen ve verilmesi icabeden masraflar önce
den 'teemmül edilmemiştir. Buradan çıkan netice
gayet basittir arkadaşlar. •Su halde bizde daha
bütçe tekniği icaplarını samimî bir görüşle ifa
de etmek kabil olmamaktadır. Devletin bütçe
sinde dahi, bir haleti ruhiyeden istifade etmek
gibi noktalara sapması, politika yapması, artık
bir zaruret haline gelmiştir. Bir devlet bütçesin
den aranan vasıflar yüksek heyetinizce malûm
dur. Bu kadar açık vaziyetler karşısında bütçe
nin açığını daha fazla göstermemek, efkârı
umumiyeyi Büyük Millet Meclisine
karşı
Hükümet olarak daha müşkül vaziyette kalma
mak için bütçenin tanziminde bu yollara gidil
mezdi. Arzettiğim şu adedler 114 milyon liradır.
Yani biz 1948 yılında bunu daha evvelden bu
rada düşünerek verilmesi icabeden 114 milyon
lirayı bütçemize koysaydık bugün huzurunuza
Hükümet bir ek ödenek isteğiyle gelmiyecekti.
Belki bazı postlar arasına aktarma yapılacaktı.
O zam an hepimiz inanacaktık ki, elimizdeki bülçe samimidir teknik icaplara uygundur, nitekim
bütçedeki bu görüşün devamı bence bütçeden
beklenen faydaları ve büyük Meclisin murakabe
imkânlarını sağlayabilmesi birçok hallerde hiç
m esabesine inmektedir.
Arkadaşlar, üzerinde ehemmiyetle durulması
iktiza eden noktalardan biri de şudur: Yüksek
malûmunuz Büyük Meclis evvelki seneye kadar
bütçelerini iki vasıfla tasdik ederdi. Birisi, mas
raf nevileri ve yerleri belirtilerek, bir de olağan
üstü tahsisat olarak para ayırırdı. Bunun mah
zuru aşikârdır, (leçen yılların münakaşasından
sonra Hükümet, 1948 yılında olağanüstü tahsi
satı bir kalemde göstermiyerek onların masraf
yerlerine ve nevilerine göre verilmesini derpiş
etti, biz de bütçe tenkidine hafif de olsa bir
bütçe tekâmülü güttüğümüzü sandık, ilimdi
huzurunuza sunulan tasarı içerisinde ayrılan
ödenekler masraf nevilerine göre değildir. Ora
da toptan tahsisat denerek Millî Savunma Ba
kanlığının eline bir şey verilmektedir. Yani Bü
yük Meclisin girdiği bu yeni yolu, şu aradaki ek
ödenekle bertaraf etmiş bulunuyoruz.
Bendeniz düşündüm, bu nasıl bir zaruretin
neticesi olabilir. Hakikaten Millî Savurana isle-
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finin başında bulunan arkadaş eli altında vasıf
lar ve nevileri tâyin edilmiyen bir para bulun
durulursa o, istediği yere istediği şekilde kendi
liğinden aktarma yaparak sarfedebilir. Fakat
bunun Büyük Meclisin murakabesi altında cere
yan etmesi lâzımgelen hâdiselerin kendi elinden
çıkarak, olağanüstü tahsisat namı altında o
Bakanlığa, yahut Hükümet eline devredilmiş bir
salâhiyet gibi addedilmesi lâzımgelir. Binaen
aleyh buradaki olağanüstü tahsisatın masraf ne
vilerine göre verilmesi ve serpiştirilmesi bütçe
den istenilen başlıca vazifelerden biridir.
Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar büyük
Mecliste bütçe münasebetiyle üzerinde durulmıyan bir noktayı bilhassa dikkat nazarınıza arzetmek isterim: Yüksek malûmunuzdur ki, her Bütçe
Kanunu geldiğinde bir tarafta giderler kanunlaştırılır, maddeleştirilir, ona mukabil gelirleri
kanun şeklinde nerelerden karşılık bulunabileceği
ifade edilir yani bu Bütçe Kanununda gelirler
ve giderler kanun maddeleriyle derpiş ve tasrih
edilir. Bu bütçelerin
mahiyetinde değişiklik
yapacak olan yıl içindeki aktarma ve ek ödenek
ler kanununda biz aynı vasfı göremiyoruz. Hü
kümet birtakım zaruretlerle lüzumlu ek ödenek
ler ve aktarmalar derpiş ediyor, bunu kanun1 aştırıyor.Ama bunu hangi kaynaklardan ve ne
şekilde temin edileceğine dair burada bir madde
ye raslryamıyoruz.
Bence, hattâ bence değil, bütün bir bütçe
tekniği icabı bir masraf ve gider belirtilir ve
tesbit edilirken onun gelirini de tesbit etmeye
kanunen bir zaruret olmak lâzmıgelir. Hükümet
bu yola niçin gitmiyor?
Muhterem arkadaşlar, hâdisenin bu şekilde
cereyan etmesine mukabil her yıl gerek Bütçe
Komisyonunda gerek Yüksek Mecliste ilgili ar
kadaşlar izahat verirlerken, kendileri varidatın
ne şekilde elde edileceğini ve masrafların
hangi varidatla karşılıyacaklarını bildirmek
zaruretini de duyuyorlar. Nitekim bu yıl iste
nen bu tahsisat olağanüstü 78,5 milyon liradır.
Bunu ne şekilde karşılıyaeaksmız dediğimiz
zaman birtakım hesaplar yapıyorlar1 ve diyorlarki, varidat fazlasından karşılıyaeağız. Bütçe
Encümeni bu işi tetkik ediyor, Hükümetin bü
tün dediklerini belirttikten sonra buna rağmen
19 milyon lira civarında karşılıklı bir masraf
vardır, yani 12 milyon lira açıktır diyor. Ma
demki, Hükümet birtakım masrafları derpiş
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etmiştir ve bunun karşılığında da muayyen va
ridat kaynakları olduğuna kanidir, şu halde
bütçenin masrafı karşısında varidatının da şu,
şu, şu kanallardan karşılanacağını tasrih etme
si ve maddeleştirmesi lâzımdır. Bu bir zaru
rettir. Bu, şu bakımlardan da zarurettir: Biz,
giderlerimizi istediğimiz kadar yükseltebiliriz.
Fakat, efkârı umumiyeye, bu memlekette ver
gi Ödemekle mükelef olan kitleye demek zaruretindeyiz k i ; bu açıklarımızı ve yeni masraf
lar) mızı sizin üzerinize yeni vergiler tahmil et
mek suretiyle kapamıyacağız. Bütçemiz, ge
lirlerimiz artmaktadır. Binaenaleyh, ürkme.
Ben gelir fazlalarından bu, masraf fazlalarını
karşılıyacağım. Memlekette bunun söylenmesi
malî istikrarı emniyeti artırır aynı zamanda
vatandaşlarca beklenen bir şey olmadığını be
lirtir. Bu, aynı zamanda Bütçe zaruretlerinden
biridir. Bugüne kadar Yüksek Mecliste vari
dat bakımından üzerinde durulmıyan bu konu
nun bu kere ele alınmasını bilhassa rica ede
rim. Sayın Bakanın vereceği izahlardan sonra
eğer bu masraflar gelir fazlalarından karşılanacaksa bendeniz ona göre bir madde, yok
bütçe fazlalığından karşılanmıyacak da 20 mil
yonluk bir açık kalacak ve bu da istikraz veya
başka şekillerle kapatılacaksa, onu da karşı
lamak üzere başka bir takrir takdim edeceğim,
kabulünü rica ederim.
SÎNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlarım; Meclis yaz tatiline girmek üzere
dir bu tatilin de uzun süreceği mutlaktır. Hü
kümet serbest kalarak bu müddet zarfında
kendisini iyi bir şekilde hazırlamaya vakit bu
lacaktır. öteden beriden işittiğimiz ve bu tasa
rıda okuduğuma göre Hükümetin memurlar
arasında bazı tensikat yapacağım anlıyoruz.
Şüphe yok k i ; Devlet işe yaramıyan memurla
rını çıkarmak zaruretindedir. Fakat arkadaş
lar; bundan evVel hatıra gelen bir şey var, ma
lûmu âliniz biz aşağı yukarı 28 - 30 senelik genç
ve yeni bir Devletiz ve Devlet sistemimizi ku
rarken mutlak olarak bir Devletçiliğe doğru
gittik. Dışarda iş bulmak imkân ve ihtimali ol
madığı için Devlet herkesi memur yaptı. Bugün
ücretli ve ücretsiz ve saire diye Devletin kad
rosunda, gerek kendi teşkilâtında ve gerek
Devlete bağlı müesseselerde 350 bine yakın me
mur istihdam etmekte ve beslemektedir. Şimdi1
arkadaşlar, bugün tasarruf edeceğiz diye, Dev-
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let Devletçiliğine devanı ederken, dışarda iş
yokken bu memurları kollarından tutup atar
sak
AZlZ SAMİ İt iLTER (Erzincan) — Kolla
rından tutulup atılan bir kimse yoktur ve böy
le bir şey yapılmamıştır.
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) ----- Mü
saade edin efendim, vardır, geçen sene yapmış
lardır, hâlâ acısını çekiyoruz. Bir düşünceniz
varsa, siz de milletvekilisiniz buraya gelip fi
kirlerinizi söyleyebilirsiniz. Rica ederim benim
sözümü kesmeyin. Ben ıstıraplarımı memlekete
bildiriyorum.
Arkadaşlar, bu iş o kadar kolay değildir. Ev
velâ Devletle memur arasında zımni bir muka
velenin mevcut okluğunu Hükümet düşünmeli
dir. Memur alırken, ona iş verirken, ona maaş
verirken, ondan bir hizmet istenir. Hükümet im
im vaktiyle düşünmek mecburiyetinde idi. Bil
melidir ki, bu kadar yükü Türk Milleti kaldıra
maz, 350 000 insanı besliyemez.
350 000 tek başına .'550 bin değildir,. Onlara
mensup -5 - 5 insan daha vardır.
İşitiyoruz. Devlet Demiryollarında 16 000
kişi fazla imiş. Şimdi oraya mensup vatandaş
lardan bu .16 000 kişiyi çıkarırsak ve herbirinin
beş kişiye baktığını hesap edersek aşağı yuka
rı bir milyon kişi sokağa alacağız demektir
bunlara bizim milletimizden değilmiş gibi mua
mele yapılırsa ; (hükümet böyle söylemiyor bu
benim düşündüğümdür) tensikata başvurulursa bu memlekette felaket ve sefalet çok arta
caktır. İşte o zaman en çok korktuğumuz teh
like ile karşı karşıya kalacağız. Felâket içeri
sinde kıvranan zümrelerden biri emeklilerdir,
ikinci birisim' bir daha, meydana getirmiyelim.
Tensikatla atacağımız bizim kendi evlâtlarımız,
amcalarımız, d ayıları m izdir, biz bunları besliyeceğiz diye almıştık. Dışarda bunlar için çalışacak
kazanacak, ekmek bulacak yer bırakmadık, her
şey Hükümetin elinde. Arkadaşlar Hükümet her
şeyi kendi elinde toplamıştır. Tensikat yapmak
isliyorsa Devletçilikten vaz geçsin, dışarda para
kazanacak yer bıraksın. Bugün memur dediği
miz zümre umumiyetle sıkniti içindedir. Biz ken
dimizden pay biçelim. Aldığımız en yüksek maaş
la geçinebiliyor muyuz? Bir de bunlar üzerine
tensikat yapıp kadro harici bırakacak olursak bu
felâket bütün millete şâmil olacaktır, asıl kork
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tuğumuz tehlike başlıyacaktır. Tensikat yapılacak
yerler çok, geçenlerde bunları 16 - 17 maddeye
inhisar ettirdim. Hükümet onlara hiç yanaşmadı.
En kolay tasarruf memurların kolayca kolun
dan tutup atmaktır. Çünkü bunlar kendisine sı
ğınmış, gidecek yeri yok, mahkemeye de müra
caat etse mahkeme sen işe yaramıyormıışsıın ben
ne yapayını diyecek. Rica ediyorum ve diyo
rum ki, bu tensikat tehlikeli bir iştir. Bundan
sarfınazar edilsin. Bundan edilecek ufak tasarruf
memleket için büyük bir gaile kaynağı olacaktır.
Sonra arkadaşlar; geçenlerde söyledim, yine
tekrar ediyorum, asıl dikkat edilecek iş memur
lar arasındaki tensikatı başka şeylerde aramak
lâzım geliyor. Meselâ bir evde koca memurdur,
karı memurdur, kız, kardeş memurdur, yeğen
memurdur. Kapıyı kapar, giderler, çocuk sokak
ortasında kalır. Asıl bunları aramalı ve tensikat
bunlardan başlamalıdır. Fakat, eğer Devlet De
miryollarından 16 bin kişi çıkaracağız dersek,
müdürü umumi ve şube şefi kimi isterse onu çı
karacaktır. Netice itibariyle dehşetli bir sefa
let baş gösterecektir. Oeçen sefer aynı daireden
yapılan tensikat: yüzünden açlıktan ölenlere şa
hit oldum.
Sonra, arkadaşlar, bu paranın en çoğunu
Millî Savunma Bakanlığına veriyoruz. Ben vak
tiyle askerlik ettim- Onun için Savunma Baka
nından rica ediyorum, hafi bir celsede Millî Sa
vunma Bakanlığının İcraatına dair bugüne ka
dar almış olduğu istikamete dair bizi tenvir et
sin. Biz gidiyoruz, gönlümüz ferih ve fahur
olarak gidelim intihap dairelerimizi dolaşalımBu Bakanlık hakkında hiç bir malûmatımız yok
tur. Genel Kurmay Başkanı bir seyahat yaptı,
Bu seyahat ne maksatla yapılmıştır, bilmek iste
mez miyiz? Onun için Millî Müdafaa Bakanının
ivi malûmat toplıyarak hafi bir celsede bizleri
tenvir etmesini rica ediyorum.
Şimdiye kadar neler alınmıştır ve daha ne
ler alınacaktır, ne kadar masraf ediyoruz, daha
ne miktar edilecektir, şu kadar milyon harcırah
isteniyor; bunlar İçime ve ne için verilecek, ne
oluyor? Bütün bu işleri biz bilmek zaruretindeyîz.
Bugünkü Millî Savunma işleri hakkında hiçbir
malûmatımız olmuyor. Onun için Millî Savunma
Bakanlığından rica ediyorum, hafi bir celsede
bize bu malûmatı versinler, biz de dairei intihabiy em ize gönlümüz ferah olarak gidelim.
Sonra yine burada görüyorum, yapılacak ta-
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sarraflar meyanmda bir ek görev verilecekmiş, j üzerinde ne derece hassas olduklarının ciddî
ve samimî bir tezahürü olan bu insanî hareketi
Allah razı olsun, hiç olmazsa bir memur yalnız
şükranla takdir ve tebcil vicdan borcudur;
bir ek görev alacak ne semahat niçin alsın efen
Mumaileyhin Ankara'ya avdetinde hâdisenin
dim, ek görev diye birşey yok. Buna katiyen mü
fecaatini Yüce katlarına arzetmesi üzerine, te
saade etmiyelim arkadaşlar. Herhangi bir memur
miz ve büyük kalbi memleket ve millet aşkı ve
Devlet tarafından kendisine tahsis edilen para
sevgisiyle çarpan Sayın Devlet Başkanımızın
ile geçinmek mecburiyetinde kalsın. Bu ek gö
Amasya 'yi teşrif etmek suretiyle millet babası
revden tasarruf edeceğimiz parayı Devletin di
olarak gösterdikleri sıcak alâka ve şefkat ile
ğer lâzımgelen yerlerine sarfedelim- Binaena
bağrı yanık hemşehrilerime büyük bir kuvvet
leyh bunu yazmak bile bence biraz biçimsiz
ve teselli kaynağı olmuştur. Makûs bir tali ka
gibi görünüyor. Çünkü diğer taraftan % 25
derin gadrine uğrıyan hemşerilerin adına min
bilmem nereden % 15 bilmem nereden şu mik
net ve şükranlarımı Yüce katlarına sunmayı bir
tar tensikat yapacağız. Demek ki, birden fazla
vazife bilirim.
ek görev alan varmış. Binaenaleyh bu hususta
Vekilleri Başvekil muaheze etmelidir. Ve hiçbir
Sayın arkadaşlar, tasavvuru bile zihinlere
kimseye bir ek görev verilmemelidir- Bütçe
durgunluk veren sel felâketi cidden tüyler ür
Komisyonu da böyle bir şey geldiği zaman
pertici ve içler acısıdır. Bu müthiş felâketin
derhal düşünmeden Meclis nam ve hesabına bu
azametini tarif ve tavsif etmek ve bu hazin man
nu tayyetmelidir.
zarayı yerinde görüp de göz yaşı dökmemek
kabil değildir. Birkaç dakika evvel eşi dostu
îşte arkadaşlar, Hükümetten tekrar ricam
ve çoluk çocuğu ile sofra başında allaih ne verdi
budur. Tensikat yapmak, Devletçilik sistemi
ise akşam yemeğini yemekte olduğu bir sırada,
içinde tensikat yapmak doğru bir şey değildir.
hiç beklenmedik ve amansız bir âfet halinde
Çünkü dışarda çalışacak saha yoktur. Ormanlar
bedbaht
hemşerilerimin üzerlerine çullanan bu
Devlet elindedir, inhisarlar Devlet elindedir,
belâya rızadan başka ne yapabilir. Ulu Tanrı
fabrikalar Devlet elindedir. Binaenaleyh bun
dan öz dileğim şu: Gidenler gitti, geriye kalan
ları çıkarıp da nereye göndereceksin. Bir insan
larla asîl ve âlicenap milletim sağ olsun, sizler
bir kendi yanındaki insanın çıkarırken ona iş
sağ olun.
arar. Çalışma Bakanlığımız da vardır. Evvelâ
bu memurlar için iş arasın bulsun sonra Hükü
Muhterem arkadaşlar, iki sevgilisini, yani
mete desin ki, şu kadar adam için iş buldum.
genç ve temiz ahlâkı ile kendisini muhitine sev
Binaenalyeh memuriyetten çıkan memur yerleş
dirmiş bir insan olan enştesiyle küçük masum
sin. Benim son istirhamım budur.
yeğenini sellere vermiş olan bir hemşerim, facia
yerinde, derin bir iç sızısının tesiri ile bitkin ve
BAŞKAN — Zeki Tarhanbitap bir halde (ateş, düştüğü yeri yakar. Fa
ZEKI TARHAN (Amasya) — Sayın arka
kat başkaları bu ateşin ancak dumanını görür)
daşlarım; geçen Haziran ayının üçüncü per
demişti. Fakat arkadaşlar, ben, başkalarinm
şembe günü akşamı Amasya'da vukubulan sel
gördüğü duman değil, ateşin ta kendisidir di
felâketinin elim akıbetini şimdi bu yüksek kür
yorum. Şunun için bu cennet vatanın, herhangi
süden sayın arkadaşım Eymir tebarüz ettirmiş
bir köşesine ve yurttaşlarımızdan herhangi bi
bulunuyorlar.
risinin yüreğine düşen ateş, asîl Türk Milletinin
Şimdi huzurunuza sunulan kanunla verile
müşterek kalbine düşmüş demektir. Çünkü, Türk
cek ek ödenek meyanmda Türk Milletinin iç
Milletinin saadeti de (Allah korusun) felâketi
âleminde engin sızılar yaratan bü facianın kur
de müşterektir. Şu anda huzurunuzda bulundu*
banlarına yapılacak yardım parası da mevcut
ğum Yüksek heyetinizin yüreklerinde bu aman
tur. Bu hususta kıymetli vaktinizi israf et
sız ateşin kıvılcımlarını görüyorum. Bu itibarla
memek şartiyle kısaca mâruzâtta bulunacağım.
içleri, ana, baba, kardeş, dayı, amca hülâsa can
: Vakayı mütaakip o günlerde Bayındırlık
ve mal kaybı acısı ile yanan, yıkılan yuvaları
Bakanımız sayın Kasım Gülek facia yerini gö
nın yerini bile tâyin edemiyen ve bugün çadır
rüp incelemek ve gereken tedbirleri almak üze
lar altında yaralı kalbinin, vefakâr milletinin
re tayyare ile Amasya'ya hareket etmiştir. İda
şifalı elleriyle sarmasını bekliyen bağrı yarii'k
re edenlerle, idare edilenlerin müşterek dertler
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felâketzedeleri bir yuvaya kavuşturmayı sağlıyaeak olan bu ödeneğin kabul buyıırulaeağma
'L;ç şüphe etmem. Ancak bu hayırlı maksada
harcanacak olan bu ödeneğin mevcut ihtiyaca
kifayet edeceğini de pek ummayorum. Çünkü
arkadaşlar, tahribat çok geniş ve büyüktür. Bu
nu uzun uzadıya tafsil ve izah ederek kıymetli
vaktinizi harcamak istemem.
Hulâsa olarak arzetmek istediğim şudur:
4623 sayılı Kanun gereğince zelzele vesair
âfet gören bölgelere ve diğer âfetlerden zarar
görenlere namı altında konan ve münhasıran
sel felâketlerine ait olmadığı anlaşılan 750 bin
lira cidden azdır, kifayetsizdir. Bu ödeneğin,
mevcut ihtiyaca kâfi olmadığını, iki sayın ar
kadaşım da, Bütçe Komisyonu raporunun altın
daki muhalefet şerhlerinde tebarüz ettirmişler
dir.
Yüce heyetinizden ricam, mümkünse, bu
ödeneğin, ihtiyacı karşılıyaeak bir miktara ib
lâğıdır. Mâruzâtım bundan ibarettir.
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; üç kısa temennide bulunacağım; bunun
için müsaadenizi, vazifeli arkadaşlarımın da
mümkün olan alâkalarını rica ederim.
Bundan iki gün evvel, gayet kısa şekilde
Güördes vaziyeti hakkında mâruzâtta bulunmuş
tum. Bunu tekrar etmiyeceğim. 1946 senesin
de Bütçe Komisyonunda bu vaziyet uzun uzadı
ya tetkik edildikten sonra Bütçe raporunda Hü
kümetin bir kanunla gelmesi temenni edilmişti.
Kasabanın nakledilmesi ve yeni yeri hakkında
devam eden ihtilâf bu kanunun getirilmesine
son yıllara kadar mâni oldu. Aradan geçen za
man zarfında, bir mahalle müstesna kasabanın
diğer kısmı bina ağaç iskeletleri üzerine geril
miş kıl çuvallar, kilimler altında hayat emniye
ti aranan yarı harap evler veya devam etmekte
olan heyelanın tesiri altında her gün daha ba
rınılmaz şekle giren binalarla örtülü sessiz fer
yatlar taşan geniş bir harabe halini aldı. Son za
manlarda kasabanın nakli mümkün olan saha,
katiyetle, Bayındırlık Bakanlığınca gönderil
miş, ecnebi mütehassısların da refakat ettiği
bir komisyon tarafından tesbit edilmiş ve artık
Hükümetçe topluca ele alınabilir bir hale gel
miştir. Buna vazifeli arkadaşlarla bir kere da
ha tetkik etmiştik. Merhum Maliye Bakanı Halid Nazın i Keşmir işin ehemmiyetini takdir edip
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Bütçe Komisyonunda müdafaasını kabul ederek
hakikaten gerekli izahatı Komisyonda verdi.
Hükümetçe getirilecek ana kanunun Meclisten
tasdiki suretiyle çıkışma kadar belediyeye ya
pılması lâzımgelen yardım 200 bin Ura olarak
tesbit edilmişti. Fakat bütçenin kati bağlan
ması sırasında bu rakamın 69 bin liraya indiril
miş olduğunu öğrendim. Şimdi de karşımda
bulunan kıymetli Bütçe Komisyonu Sözcüsünün
de bunu tekit edince derhal Sayın Kasım Gülek'le Maliye Bakanını gördüm, bu ay içinde
yani yine inşaat devresi dâhilinde olacağını ozamandan tahmin ettikleri ilk münakale kanu
nunda bu 200 bin lira ya ait farkın telâfi edile
ceğini beyan ve yazılı bir şekilde de teyit ettiler
ve daha evvel de 200 000 liralık bir yardım ya
pılacağını bildirmiş, belediyeye de bu imzalı
mektupları üzerine tarafımızdan yazılmış olma
durumu karşısında itiraz ettiler. Kasım Gülek
bilir. Bittabi bu söz ve mâruzâtımda işaret etti
ğim safhaların, kanun bakımından bir kıymeti
olmadığı meydandadır. Çünkü şahıslar değiş
miştir. Hattâ ovakit bir numaralı Hasan Saka
Kabinesi, bazı sandalya değişik 1 eriyle bugün
ikinci Hasan Saka Kabinesi olarak karşımızda
dır. Fakat ihtiyaç aynı şekilde samit bir feryat
halinde devam etmekte ve belediyece bu mik
tarda yardım yapılacağı ümidiyle, başlanmış
olan işler beklemektedir.
Bu vaziyet karşısında imkânsızlığı da tak
dir ederek, dikkatle okuduğum lâyihanın tan
zimine saik olan fikirleri de göz önünde tuta
rak böyle bir paranın ilâvesi temennisinde bulunmıyacağım, yalnız Hükümetten ricam, şa
yet ikinci bir münakale kanuna getirirlerse,
Kasım Gülek ve Hükümette bulunan diğer ilgi
li arkadaşlardan grekli tafsilâtı da alarak bele
diyeye yapılması lâzımgelen bu yardımı biran
evvel yapmasıdır.
İkinci istirhamım, halk yaz dolay isiyle ve
büyük kısmiyle bağlara çıkmış ve kendileri
için cidden tahamülsuz bir ıstırap olan, her
gün devam etmekte ve ilerilemekte ve hayat
larını tehdit etmekte bir felâket vaziyetinden
muvakkaten kurtulmuş ve kışaı doğru belediye
nin bu para sayesinde yapacağı bir binaya gi
debilmek ve Hükümet konağını da yeni saha
ya kurulmuş görmek ümidine düşmüştü. Tasa
rıyı tetkik ettiğim zaman, vazifeli arkadaş
lardan maatteessüf malûmat alamadım, gör-
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düm ki, Hükümet daireleri inşaatı umumiyet
le durdurulmuştur. Prensip itibariyle acele lüzum
lu olmıyan inşaatın durdurulmasının en hara
retli taraftarlarından bir tanesi de bendenizim.
Fakat, bu tarzdaki inşaatın durdurulmasına ta
raftar değilim. Bu tarzda tasarruf hakiki ve
her mânası ile bir israftan başka birşey
değildir.
Tasarının
33 neü
sayfasındaki
indirilmiş
paralar içinde bu gibi umumi
heyelan veya zelzele sahalarına ait Hü
kümet binaları da var mı? Dün başkasına da
sordum, yaptırırız cfedi. öyle olmasını temen
ni ediyorum ve vazifeli arkadaşlardan Gör
des Hükümet konağının inşasının temin edil
mesini istiyorum ve bu suretle kendi imkânlariyle yeni sahada ev kurabilecek vatandaşların
biranevvel bu yola gitmelerinin kolaylaştırılmış
olacağını da ilâve ediyorum. Şayet bu nevi in
şaata ait paralar da, farzı muhal olarak bu ek
siltilen paralar arasında ise, ilk gelecek tasarı
da bu cihetin tashih edilmesini tavsiye ediyo
rum.
Nihayet son mâruzâtıma geliyorum arka
daşlar ;
Günün hususiyetini düşünerek, uzun tafsi
lâta girmekten çekinerek Hükümetten birşey
istirham edeceğim.
Bütün hazırlıkları tamam olmuş bulunan
Gördes Kasabasının inşasına ait teklif projesi
ni önümüzdeki devreye yetiştirsinler, önümüz
deki bütçe yılma ait rakamlar arasına girsin.
Bunun kıymetli arkadaşım Maliye Bakanı Şev
ket Adaları'a nasip olmasını çok temenni ede
rim.
Ufak bir cümle ile bundan evvelki mâruzâ
tımın husule getirdiği bir yanlış anlayışı da tas
hih etmek istiyorum.
Bundan evvel Gördes'ten bahsederken Baş
kanlık mevkiini işgal eden aziz arkadaşımın da
bu kamun mevzuunu tetkik eder ve böyle bir
kanunu getirmesi kendisinden de rica edilmiş
bulunan bakanlar arasında bulunduğunu söyle
miştim. Bu işaretim sırf hâdisenin fecaatini ve
nasıl tahammül edilmez bhrsafhaya girmekte ol
duğunu belirtmek içindi. Yoksa hiçbir şey yap
madılar demek gibi bir arzuya ve maksada ma
tuf değildi. Bilâkis yeni kasaba mahalline ya
rım milyona yakın para sarf ederek su kanalla
rını ve su getinne işini ve Akhisara yolla bağ-
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lama gibi en müspet hizmetleri sepkeden bir ar
kadaşımdır. Bu vesile ile kendüerine bu kürsü
den seçmenlerim namına teşekkür etmek iste
rim.
NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar; mâruzâtım bir noktanın açıklanması
için olacaktır.
YıUardanberi taşarak vatandaşların sıhhatini
ve ziraatini, istihsaiâtını harap eden Terme de
resinin ıslahını Hükümetten zaman zaman rica
etmiştim. Yeşil îrmağm deltasında bulunan ba
zı bataklıkların kurutulması hususunda bundan
evvel Su İşleri İdaresince büyük mesai sarf edil
mişti. Vatandaşların büyük bir kısmının sıhhat
lerini kurtarmışlar ve oraları bu bataklıkların
kuruması sebebiyle istihsallerini genişletmişler
dir. Ancak Yeşil İrmağın şark kısmına isabet
eden Terme ovası bu durumdan kurtarılamamış
tır. Yeniden 165 milyon liralık büyük su işlerine
tahsis edilmek üzere bir tahsisat kanunu gün
deme alınmış olduğunu biliyorum. Yalnız bu
münakale dolayısiyle burada Bayındırlık Bakan
lığını ilgilendiren 654 neü bölümde, su işleri bas
lığı altında 800 bin liralık bir münakale vardır.
Bu münakale tasarısında yapılacak işleri tadat
etmek ayrıca mûtat olmadığı için tasrih edilme
diğine göre bu Terme deresinin ıslahı için, bu
tahsisattan bir ödenek ayrılıp aynimıyaeağınin,
eğer Komisyonda mevzuubahis oldu ise Komis
yon Sözcüsü tarafından, olmadı ise Hükümetçe
açıklanmasını rica ediyorum.
f-i. VEHBİ KOOAGÜNEY ( E m i n i m ) —
Sayın arkadaşlarım; iki nokta üzerinde maruzat
ta bulunacağım: Birisi bataklıkların kunıtuînıası hakkındadır. Eraırumda bir Kara.su ba
taklığı vardır, iki senedenberi bunun üzerinde
yiz. Karasu bataklığının ağzı kapanmış, ovayı
kaplıyarak yer yer bataklık yaparak köylülerin
arazisini istilâ ermiş ve sıtmayı büyük mikyasta
yaymıştır, sıtma yüzü görmiyen köylülerimiz
şimdi sıtma içinde titreşiyorlar. Bunun Bayın
dırlık Bakanlığından rica ettim, Sayın Cevdet
Kerim İneedayı giderek gözü ile gördüler ve; gel
dikten sonra bunun üzerinde işlediler. Sayın
Kasım Gülek te bunun üzerinde meşgul oldular
ve bunu bu yıl temizlemeye karar verdiler. Bu ka
ra rı Yüksek Heyetiniz huzurunda okuyacağım.
Fakat şimdi bundan vaz geçmişler; bu tarama
işini Doğu bölgesinin kalkınma plânına almış
lar. Doğu bölgesinin kalkınma plânı henüz Ba-
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kanlararası bir komisyondadır. Bunun ne va
kit tamamlanacağı, ne vakit ödenek konacağı bel
li değildir. Halbuki, demin Naşit Fırat arkada
şımızın da dediği gibi Terme çayı taşıyor araziyi
istilâ ediyor ve halkın sağlığını bozuyor. Terine
yaparsa Erzurum Ovası aynı değil midir?-Ter
me için 300 bin lira koymuşlardır. Erzurum için
hiçbir şey yoktur. Halbuki yükse'k malûmunuz
dur ki, bu suyun etrafında ordu var. Ordu
muz erlerinden birinin bile sıtmaya yakalanma
sını hiçbiriniz arzu buyurmazsınız. Memleket
kuvvetli insanlarla müdafaa edilir. Bunun için
Erzurum'un çıkarılmasına çok müteessir oldum.
Şimdi Huzurunuzda Kasım Gülek arkadaşımı
zın yazısını okuyacağım.
Sayın Kocagüney.
Erzurum Milletvekili.
Karasu bataklığı etüdlerinin kıymetlendiril
mesi sona ermişti)-. Bu ay sonuna kadar proje
leri tamamlanmış olacaktır. Bunu mütaakip
keyiflendirilip münakaşaya çıkarmak üzere ge
rekli formaliteler tamamlanacaktır.
Kasım Gülek
Soruyorum. Bayındırlık Bakanına, haini kal
dırdık doğu plânına aldık diyorlar. Bu doğru
.mudur? Arkadaşlar bir bakan bir işi ele aldı
ıin tamamlamalıdır «Bir işe ya başlamadan ev
vel,. ya başladığın kârı pezirayı hitam et» diye
bir atasözü vardır. Gittik yerinde gördük, köy
lü sıtmalı perişan. Arkadaşlar, bunu yüznriü
bırakıp da bir Amasya felâketini bir Adana fe
lâketini bir daha mı görmek istiyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanı da gitti gördüler, halkın derdi
ne el attılar. Bayındırlık Bakanı da gitti. Şim
di görülen bir felâketi niçin önlemiyorıız. Er
zurum'da da yüzlerce insan öldükten sonra
geçmiş olsun demek için mi, oraya gideceğiz?
Ben Bayındırlık Bakanının bu sözünü senet it
tihaz ediyorum. Yapılmalıdır, yapılmazsa ora
dakilerin yüzüne nasıl bakarız. Bunun için bir
önerge veriyorum, Erzurum halkına da acıyın,
Terme gibi Erzurum'un Karasııyunun da ele
alınmasının, Bayındırlık Bakanının vadettiği
veçhile tasarıya alınmasını rica ediyorum.
ikinci nokta, arkadaşlarını, Millî Savunma
Bakanlığına yüz milyon lira veriyoruz. Canımı
zı ve kanımızı emrine verdiğimiz bu ordudan
hiçbir şeyi esirgemeyiz.- Torunlarımızın beşiğindeki. son nazarlık altını da onundur.
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Yalnız bir noktayı açıklıyacağım. Ordunun
ateş, manevra, hareket kabiliyetine ve teknik
kudretine asla halel gelmeden tasarruf müm
kündür. BunU yüksek huzurunuzda açıklıya bi
lirim. Fakat böyle bir açık oturumda bu kadar
söylemekle iktifa ediyorum.
AHMET TAtlTAKİIJO (Kütahya) - Muh
terem arkadaşlar; yüz milyonlarca liralık mü
nakale ve tahsisat mevzuubahistir. Alâkalı ba
kanlardan bir kısmi Mecliste mevcut değildir,
Meclis müzakereleri Başkanlığın takdiri altın
da açılıp, ekseriyet vardır, devanı ediyoruz den
dikten sonra, gayet mühim bir mevzu üzerinde
müzakereye başlandı. Ben, İçtüzüğün madde
madde münakaşasına girişecek kadar tecrübeli
ve salahiyetli değilim. Yalnız, hiç olmazsa tah
sisat verilmesi, münakaleler yapılması gibi
Devlet mekanizmasının en esaslı konularında
olsun müzakerelerin bu tarzda devamının İçtü
züğün ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyim.
Binaenaleyh hiç olmazsa şu 100 milyonluk mü
nakaleler faslının müzakeresinin maksada daha
uygun biı şekilde yapılmasının Başkanlık tara
fından teminat altına alınmasını ve bakanların
müzakereye davet edilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Tasarı doğrudan doğruya ak
tarına ve ek ödeneği ihtiva ettiği için Maliye
tarafından yürütülecek bir kanun tasarısıdır.
Maliye Bakanı da burada hazırdır, Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü de emrinize amadedir. Hükü
met de bütün fasıllar üzerinde görüşmüştür.
Soru soran arkadaşlara lâzımgelen izahatı alâ
kalılar vereceklerdir. Eğer kendilerinin izahat
vermiyeceği noktalar olursa şüphe yok ki, alâ
kalı bakanı davet ederiz veyahut bakanın vüruduna tehir ederiz.
Heyeti umumiyesi üzerinde başka söz alan
arkadaşlarımız yoktur. Bütçe Komisyonun ve
Maliye Bakanının bir diyecekleri var mıdır?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar;
münakale w ek ödenek için huzurunuza gelmiş
olan tasarının heyeti umumiyesi üzerinde söz
söyliyen arkadaşlarımdan bazıları, bilhassa mü
nakalenin senede iki defa yapılması meselesi
üzerine lemas ettiler.
Yüksek malûmunuzdur, geçen seneki müna
kalede de arzetmiştim, bütçe, ne kadar sami
mî hislerle yapılırsa yapılsın sene içerisindeki
ihtiyaçları karşılamak için bu münakalenin ya-
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puması bir zarurettir ve bilhassa münakalelerin
toplu olarak yapılması ve buna ait tahsisatın •
da derpiş edilmesi münakalelerdeki samimiyeti
ifade eder. Yapılan münakalelerin heyeti umum iyesini biraz sonra arzedeceğim. Fakat se
nede iki defa münakale yapılması Bütçe Ko
misyonunun kararma iktiran etmiş bir husus ol
duğunu geçen sene de arzetmiştim.
Arkadaşım Ahmet Oğuz bazı tahsisatların
bütçeye lüzumu kadar konmadığı için munzam
tahsisatla bunun karşılanmış olduğuna işaret
buyurdular. Ve bütçenin açığını fazla gösterme
mek için bu yolun ihtiyar edildiğini söylediler.
Arkadaşlar; yüksek malûmunuzdur, böyle
birşey asla varit değildir. Filhakika Basın, Ya
yın için istenilmiş olan munzam tahsisatı ifade
ettiler ki, Basın Yayın Umum Müdürlüğünün
istemiş olduğu bu tahsisat daha evvelden tamamiyle derpiş edilecek bir masraf değildi.
Yüksek malûmunuzdur, bu daireye muhtelif se
nelerde verilmiş olan tahsisat tamamen kullanı
lamamıştır. Bu, bugünkü şartlar içerisinde ba
zı maddelerin vaktinde gelememesi sebebiyle
kullanılamamıştır, işte bu sene istenilen tah
sisat da bunlardan gelebilecek olan kısımlarının
karşılanması için istenmiştir.
Diğer bir mühim noktaya da temas ettiler.
Masraf nevilerini tâyin etmeden toptan tahsi
sat konuyor buyurdular. Filhakika Mahasebei
Umumiye Kanununun 58 nci maddesi gayet sa
rihtir. Seferberlik ve harb zamanlarında bu gibi
masrafların tek bölümde toplanıp kullanılması
caizdir. Vakıa şimdi seferberlik yoktur. Fakat ;
Yüksek Heyetinzee malûmdur ki, hazarda da
değiliz. Fevkalâde bir vaziyetle karşı karşıyayız. Onun için masraf nevilerini ayrı ayrı göste
rilmeden bu tahsisatın konması caizdir'.
Açık miktar üzerinde durdular. Bütçe Ko
misyonu raporunda bertafsil izah edildiği gibi,
hesabatın müfredatını arzedeceğim zaman izah
edeceğim veçhile 19 veya 21 milyon liralık açık
miktar diye ifade edilen kısım Bütçe Komis
yonu raporunda izah edilmiştir. Diğer kısımlar
tamamiyle varidat fazlasiyle karşılandıktan
sonra geriye bu 19 veya 21 milyon lira için mü
şahhas bir karşılık yoktur. Yani bu karşılıksız
değildir. İleri de yapılacak tasarruflarla, yine
arzedeceğim sebeplerle bunun karşılığı mevcut
tur denilebilir. Naşit Fırat arkadaşım Terme
deresinin ıslahı işini mevzuubahis buyurdular \
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ve bendenizden bu cihetin açıklanmasını istedi
ler. Filhakika maddeleri okunduğu zaman gö
rülecektir ki, 654 ncü bölümde 800 bin liralık
bir tahsisat konmuştur. Bunun 300 bin lirası
Terme çayının ıslahı için, mütebaki 500 bin li
rası da Porsuk Barajının tamamlanması içindir.
Faik Kurdoğlu arkadaşım geçen seneki tah
sisat dolayısiyle tahriren birşey verdiğimi söyle
diler.
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Siz değil
Vekil verdi
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Emirlerinizi bu suret
le cevaplandırdıktan sonra huzurunuza takdim
ettiğimiz raporda da izah ettiğimin gibi bugün
görüşmekte olduğumuz tasarı üç maddeyi ih
tiva etmektedir. Birinci madde ile 25 201 470
liralık bir aktarma yapılmaktadır. İkinci mad
de ile yine bütçe bölümlerinden 25.474.367 lira
lık bir aktarma yapılıyor ki bunun 21.264.047 li
rası Millî Savunma ihtiyaçları için fevkalâde
tahsisat olarak ayrı bir bölüme konmaktadır.
Yapılmış olan bu aktarmaların yekûnu 50.675.837 liraya baliğ olmaktadır. Yüksek malûmu
nuzdur, bu aktarmalar bütçenin umumi yekûnu
na nazaran, bir milyar yüz küsur milyon lira
ya nazaran nispeti, % 5 tir. Takdir buyurursu
nuz ki bir milyar yüz küsur milyon liralık bir
bütçede '% 5 nisbetinde aktarma yapmak gayet
tabiî ve normaldir.
İkinci aktarmanın içinde bulunan 21.246.047
liralık fevkalâde tahsisattan başka Millî Savun
maya üçüncü maddesiyle 78.753.953 liralık bir
ok tahsisat kabul edilmiştir ki bununla Millî Sa
vunmaya verdiğimiz paranın yekünü 100 milyon
liraya baliğ olmaktadır.
Şimdi arkadaşlar, deminde arzettiğim gibi
burada 78 milyon 753 bin liralık fevkalâde bir
tahsisat mevzuubahistir. Buna şimdiye kadar ilâ
veten kabul buyurulmuş olan 16 milyon küsur
liralık tahsisatı ekliyecek olursak bunun yekûnu
94 milyon küsur liraya baliğ olur. 16 milyon li
ralık tasisatı karşılamak için maaşlar kısmından
10 küsur milyon lirası maaş tasarrufiyle karşılan
dığı için 78 küsur milyona 6 küsur milyon li
rayı ekleyin ekleyince • yekünü 84 milyon 700
bin liraya baliğ olur. Arkadaşlar şimdiye kadar
yapılan tahsilattan anladığımıza göre, Sayın
Maliye Bakanımız da herhalde bu hususta iza
hat vereceklerdir,
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Varidat fazlası olarak teemmül edebileceği
miz miktar 53.935.000 lira olarak hesapedilebi
lir. Buna Tekel varidatının fazlalığı olarak
9.754.000 lirayı da ilâve edecek olursak varidat
fazlasını 64 milyon lira olarak mütalâa etmek
te isabet vardır. Şu hale göre müşahhas karşılı
ğı olmıyan miktar 21 milyon liradır. Demin de
arzettiğim gibi bu yapılacak tasarruflarla ve ay
nı zamanda şu ciheti de arzetmek mecburiyetin
deyim ki, muhtelif senelerde masraf bütçelerin
de tahakkuk etmeyip iptal edilen kısımlar var
dır. Meselâ 1944 te 64 milyon lira, 1945 te 40,
700 bin lira, 1946 da 75 milyon lira ödenek kullanılmayarak iptal edilmiştir. Binaenaleyh içinde
bulunduğumuz senede de kullanılmıyaeak kısım
ların bulunabileceğini göz Önünde bulundurur
sak 21 milyonun müşahhas bir karşılığı olmamak
la beraber tamamiyle açık olduğu da ifade edi
lemez. Ve karşılanabileceği umulur.
Sözlerimi bitiriken. bilhassa, gerek bütçe
tanziminde ve gerekse bu gibi ek ödenek ve
münakalelerde gayet samimî hislerle hareket
edildiğini arzeder ve teklifimizin kabulünü ri
ca ederim.
BAŞKAN — Maliye Bakanı.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (iz
mir) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyo
nu raportörü bu tasarı hakkında etraflı açıkla
mada bulunduğu için tekrar edecek değilim. Ben
yalnız bir iki nokta üzerinde durmak istiyorum.
Tekelioğlu arkadaşımız, memurlar arasında
bir tensikat yapılacağı endişesini izhar ettiler.
Memurlar arasında herhangi bir tensikat ya
pılması asla raevzuubahis değildir. Yalnız bi!
diğiniz gibi. Hükümet bazı tasarruf tetbirleri
almıştır.
Müsaadenizle bunları kısaca arzedeyim; bu
tetbirler şunlardır: Zarureti Hükümetçe kabul
edilecekler hariç olmak üzere, özlük hakları ar
tırmaya matuf idari kararlar alınmaması ve ka
nun teklifi yapılmaması. Aylıklı veya ücretli
boş kadrolara mutlak surette açıktan memur ve
hizmetli tâyin edilmiyerek, ihtiyacın mevcut
memur ve hizmetlilerin nakilleri veya yüksel
tilmeleri suretiyle karşılanması.
Aylıklı ve ücretli boş kadrolara çeşitli se
beplerle geçici görev olarak görevlerinden ay
rılmış bulunanların yerlerine açıktan veya mev
cut memurlardan vekil tâyin olunmaması ve bu
yerlere memurlardan tâyin edilmiş olanların
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vekaletlerine derhal, açıktan tâyin edilmiş olan
la m vekâletlerine de Temmuz 1948 bitiminde
son verilmesi.
2. Bütçe Kanununun 5 nci maddesi hük
müne dayanılarak Bakanlar Kurulu karariyle
bütçelerin geçici hizmetler tertiplerinden alman
kadrolara 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
gereğince ikinci veya üçüncü görev olarak hiç
kimsenin tâyin edilmemesi ve tâyin edilenler
varsa, ek görevlerine hemen son verilmesi.
3. Bütçelerin geçici hizmetliler bölümlerin
deki ödeneklerden enaz dörtte bir nispetinde
tasarruf sağlanması;
4. Çeşitli hizmetlilere ait (D) cetvellerindeki kadrolarda alelıtlak % .10 tasarruf yapıl
ması.
Görüyorsunuz ki arkadaşlar, aldığımız ted
birler bunlardan ibarettir. Yoksa memurlar ara
sında herhangi bir tensikat yapılması mevzuubahis değildir.
Arkadaşlar; bu tasarının Bütçe Komisyonun
da ve şimdi burada söz alan bazı arkadaşlar,
bilhassa Ahmet Oğuz arkadaşım yine bütçenin
samimiyetsizliği üzerinde durdukları için bu
nokta üzerinde Yüksek heyetinizi aydınlatmak
1 uzumunu. hissediyorum.
Bu arkadaşların ifadelerini şöylece hulâsa.
etmek mümkündür:
1948 bütçesine Millî Savunma giderleri için
yeter derecede ödenek konmamış ve bu defa bu
tasarı ile tamamlanması cihetine gidilmiştir.
İkinci nokta; bu tasarı ile indirilmesi tek
lif edilen ödenekler lüzum ve zarureti ileri
sürülerek 1948 bütçesine konduğu halde bu defa
ten zili cihetine gidilmiştir.
Arkadaşlarım; bütçe yapılırken, Hükümet
çe teklif olunan ve Bütçe Komisyonunca ince
den inceye tetkik olunarak, Yüksek heyetinizce
kabul buyuru lan ödeneklerin kâffesi zarurî ih
tiyaçlara tekabül etmekte idi. Bunlar için de
lüzumsuz ve faydasız hiçbir ödenek mevcut de
ğildir. O halde bu ödeneklerden indirme ya
pılması sebebi nedir? Bu ödeneklerin taallûk
ettiği hizmetlerden daha nıübrem ihtiyaçlar
karşısında kalınmıştır. Bu durumda ehemini
mühimine tercih etmek zarureti hâsıl olmuştur,
Devletin namütenahi ihtiyaçlarının karşılanma
sında önem derecesine göre bir tertip vücuda
getirilmesi en muvafık tedbir olacağı teslim
buyrulur. Bizim de yaptığımız budur.
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Yeni ve munzam ihtiyaçlar karşısında kalan S reti hâsıl olursa bunu yurtsever vatandaşları
mızın her zaman olduğu gibi anlıyarak ve seve
Hükümetimiz bütçemizde mevcut ve geciktiril
rek katlanacaklarına güvenmekteyiz. Bunu açık
mesi mümkün olan ödenekleri tehir etmek sure
tiyle elde ettiği karşılıkları bu mübrem ihti
olarak ifade ediyorum.
yaçlara tahsisi teklifi ile yüksek huzurunuza !
Sözlerime son verirken bir noktayı tasrih etgelmiştir. O kanaatteyim ki, bu hareketimizin
mekliğime müsaadenizi rica ederim: Bütçemiz mu
samimiliği aynı zamanda bütçede samimiyet
hakkak ki kusursuz ve eksiksiz değildir; bütçe
prensipini de korumaktadır.
üzerinde her türlü tenkit ve irşatlarınız mesai
mizde rehber olacak ve bütçemizi tekâmül etti
recektir. Yalnız bütçede samimiyet prensipine
tam mânasiyle bağlı olduğumuzu ve daha mşükül şartlar muvacehesinde dahi bu prensipten in
hiraf etmiyeceğimizi bu vesile ile de yüksek huzu
runuzda belirtmeyi vazife sayarım. (Bravo ses
leri).

Şimdi Millî Savunma giderleri için bütçeye
yeter derecede ödenek konmıyarak bütçe sami
miyetinin ihlâl edilmesine geçiyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu konuda 1948 yılı
bütçesinin müzakeresi sırasında merhum sele
fim Keşmir tarafından yapılan açıklamalar derhatır buyrulur, bu yıla ait Millî Savunma öde
neğinin yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeeeği ve ek
ödenek isteneceği ,çünkü umumi şartların in
kişafına ve bazı yardımların
portesine göre
değişeceği için kesin miktarının defaten tesbitinin mümkün olmadığı, bununla beraber yıl
içinde tahakkuk edecek ihtiyacın başka şekil
lerde karşılanması mümkün olmazsa bu uğur
da vatandaşlarımızdan yeni malî fedakârlıklar
isteneceği ozaman açıklanmıştı- Hakikat budur.
Açık ve samimî olarak ifade edilmiştir.

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual.
Üçüncü nokta hakkında giderlerin hangi gelirler
le karşılanabileceği meselesini rica etmiştim.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(tzmir) — O hususu raportör arkadaşım izah et
tikleri için ben tekrar etmeye lüzum görmemiş
tim.
Bu tasarı ile 78 753 000 lira daha ek ödenek
istenilmektedir. Evvelce 16 900 000 lira ek ve
olağannnüstü ödenek alınmıştı. Gelir fazlaları
karşılık gösterilmek suretiyle bugüne kadar ahn
mış ve bu tasarı ile teklif edilmiş bulunan ek
ve olağanüstü ödeneklerin mecmuu 95 600 000
liradır. Bu ödenekleri şu suretle karşılamaktayız.

Bugün Millî Savunmamız için 100 milyon
lira daha ödnek istenmesi zarureti hâsıl ol
muştur. Buna rağmen Hükümet yeni bir kül
fet tahmilini teklif etmek yoluna gitmemiş, ma
lûm karşılıklarla iktifa etmiştir.
Çok temenni ederim ki umumi şartlar ilerde
yeni bir mükellefiyet ihdası yoluna gitmemizi
zaruri kılacak bir tecelli göstermesin. îşte bunun
için dir ki bütçede Millî Savunma giderlerinin
toptan derpiş edilmemesi suretiyle samimiyetsiz
lik yapılır iddiasını haksız ve yersiz bulmak
tayım. Millî Savunma giderlerinin toptan tesbiti
bugün için de mümkün değildir. Yıl sonuna ka
dar ek ödenek istenmeyeceğini bugün de söyliyemem. Zira siyasi durumda henüz bir istikrar
hâsıl olmamıştır. Millî Savunmamız için uyanık
olmak hal ve şartların gösterdiği lüzuma göre
hazırlıklı bulunmak zorundayız geçirmekte oldu
ğumuz nazik devirde şartların nasıl inkişaf ede
ceği şimdiden kestirilemez. Bu defa Millî Savun
maya verilecek olan bu para da yıl sonuna ka
dar kâfi gelmiyebilir. Bu takdirde de munzam ih
tiyacın karşılanması için her tedbire tevessül
edildikten sonra yeni malî külfetler ihdası zaru-
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10 900 000 lirasını aylık ve özlük haklar tertiplerindeki tasarruflarla karşılanacaktır. Çün
kü aylık ve özlük haklara taallûk ediyor. Geriye
84 700 000 lira kalmaktadır. Biz bu tasarıyı tak
dim ettiğimiz zaman gelir fazlasının yıl sonuna
kadar 63 600 000 liraya baliğ olaeağmı hesapla
mıştık. Bu hesabımız gayet samimî ve dikkatle
yapılmıştır. Geriye 21 milyon liralık bir açık
kalıyor, Bugün 6 aylık tahsilat neticesini aldıkBu ay içinde temin edilen gelir fazlasiyle beraber tahakkuk eden varidat fazlası 50 milyon liraya baliğ olmuştur. Demek ki sene sonuna kadar
karşılanması lâzungelen 34 milyon 700 bin lira
dır. Biz bu ödeneğin de yıl sonuna kadar tahakkuk edecek gelir fazlasiyle tamamen karşüanacağını ummaktayız. Bir miktar açık kalsa dahi,
biraz evvel arzettiğim tasarruf tedbirleriyle sene
sonuna kadar bunu da karşılamak mümkün olaçaktır. Ve yıl sonunda bütçemiz bir açık vermiyeçektir.
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AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem
istenilmiyor, yüz, yüz dört milyon noksan isi eni
arkadaşlar; mevzulunuzu bendeniz tamamen
yor. Bugünkü verdikleri rakamlardan görüyo
teknik bir gözle ele almak istedim. Bu memle
ruz ki, istenilen ödenek tâyinat, yakacak, teçhi
kette bütçenin ne demek olduğunu, mahiyetini,
zat ve benzeri şeylerdir, bir ordunun manevra
bilhassa bu demokrasi hayatına girmek istiyeıı
lar zaruretiyle vukubulan şu, bu şekilde çok yer
memlekette bütçenin ehemmiyeti üzerinde tek
değiştiklerinden dolayı veya fevkalaâde durum
rar sizi rahatsız etmek istemem.
ları karşısında değildir. Adı geçen masraflar
hava, su, içecek ve yiyecek ve giyecek gibi ta
Yalnız işi teknik, bütçe tekniği, ilmî esasla
biî olan evvelce yapılması derpiş edilen belli
rından yürütürken muhakkak benim söyledik
masraflardır. Bunu 1948 yılı başında bilerek
lerim doğru, muhakkak benim düşüncelerimde
nasıl bütçeye koyamam ve teklifim kabul edil
isabet vardır gibi işi bu işin haricinde mütalâa
mediği zaman samimî değildir dersem haksızlık
etmek yerinde olmaz.
mı olur? Hayır, tam samimiyetsizliğin kendisi
Ben umarım ki, her sahada kademe kademe
olur. Radyo tesisatı için 6,5 milyon lira bütçe
demokrasi gelişmesinde buna muvazi olarak
ile gelen Basın ve Yayın Genel Müdürü dediler
bütçelerinin de ona muvazi bir şekilde inkişaf
ki; huzurunuza 10 milyon lira gibi muazzam bir
etmesinin zaruri olduğunu kabul etmek ve bu
para ile çıkamazdık, Çıkmadık. Hükümet de bu
arada birtakım usulsüzlükler ve bozuk ayarla
na
müsaade etmedi. Yılı içinde munzam tahsi
malar varsa bunların da bertaraf edilmiyeceğisat alırız dediler. Peki bu makinaları sipariş
ni şimdiden söylemek lâzımgelirdi. Böyle bir
ettin mi? Ettim. Makina buraya gelecek mi, ona
geniş görüş ve anlayışı müşahade etmediğimden
da evet. Buna rağmen bütçeye koymuyor.
ötürü bendeniz cidden müteessirim.
Meclisin kapanmasından iki gün evvel getiri
1948 yılı bütçe tasarısı bir milyar sekiz yüz
yor.
Bu vesile ile şu noktayi tebarüz ettirmek
elli milyon lira olarak hazırlanıyor, o günün Hü
isterim ki, bendeniz mevzua başlarken usulen
kümeti ancak 16 günlük bir tetkik müddeti bu
senede iki defa ek ödenek taleplerinde bulunulluyor ve bunu 1 milyar 250 milyona indiriyor.
duğıiMi arzettim. Bunu bir tenkit vesilesi yap
Bütçe Komisyonunuz bütçeyi ele aldığı za
madım. Hükümet bütçesinde münakalelerin
man açık 127 milyon değil; 250 - 300 milyonu
yapılması
pek tabiîdir. Keza fevkalâde hallerin
bulduğuna inanıyor, onun üzerine Hükümeti
zuhuru takdirinde ek ödenekler talep edilebilir.
davet ediyor. O günün Hükümet başkanı ceva
Acaba iki yıldanberi bizim bütçelerimizden bu
ben diyor ki; efendim, ben hükümete geleli 16
sebeplerle mi ek ödenek isteniyor.
gün öldü, fazla bir tetkik ve etüd yapamadım,
işte nihayet şu imkânlarla kendimi mukayyet
Hayır; dedim ve 1948 yılının şu ek ödenek
addettim ve bu şekilde getirdim, diyor. O za
taleplerini arzetmek suretiyle gösterdim ki, or
man Bütçe Komisyonundaki konuşmalarda mev
tada hakiki bir bütçe samimî bir bütçe teşkilin
cut şartlar olduğu gibi 1948 yılında da devam
den ziyade Yüksek Meclisin pisikolojik, ruhi hale
ederse bütçemizin iktidarı, bu külfetleri karsı
tinden istifade etmek bütçe açığını faızla gösterme
lar mı; karşılamaz mı? Diyerek konuşuldu ve
mek ve nihayet yıl içinde nasıl olsa, Allah kerim,
düşünüldü. Bir taraftan Amerikan yardım mal
ek ödeneklerle bu işi telâfi ederiz gibi bir yolda
zemeleri geliyordu, gelmişti, yol yapılacaktı.
ödeneklerle bu işi telâfi ederiz gibi bir yolda
Bunlar istok ediliyordu. İşe başlanacaktı, tah
olduğumuzu işaret etmek istedim. Bu iş bu
sisat yok. İşe başlıyacaklarını da söylüyorlardı. ı şekilde daha fazla devam edemez arkadaşlar.
Bir taraftan da deniliyordu ki; Millî Savun
Bakınız o zaman 114 milyon lirayı masraf
manın bugünkü durumu aynen sabit kalsa, 1948
olarak koysaydık,
nasıl bir vaziyet tahaddüs
yılında bu para yeter mi? Verdikleri cevap ha
ederdi; Bütçe açığı 250 milyon olurdu ve Hü
yır yetişmez, asgari daha 100 milyon lira lâzım
kümet kendisi bizzat 250 milyon liralık bir açık
dır,, diyorlardı.
la huzurunuza gelmeyi arzulamazdı. Ve bunun
Arkadaşlar, bir bütçenin tanzimi ne demek
neticesi bugün katlandığı fedakârlığı, bu işi te
tir. Bütçenin tanziminde esaslı olan nokta o gün
lâfi etmek için yapmak istediği tasarrufları bun
kü mevcut şartların olduğu gibi devam ettiğini
dan 1 - 8 ay evvel yapardı. Ve şimdi de şu altı
kabul etmek ve ona göre tahsisat istemektir. Bu
aylık bir müddeti bir tasarruf zihniyeti ile. geçi-
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rir ve bu müddeti-kazanırdı. < Kendisini hâdise-!
lerin seyir ve takdirine terketmez kendisi hâ
diseleri sevk ve tanzim eden bir hale gelirdi.
Bir noktayi bilhassa tebarüz ettireyim. Eski
den olağanüstü tahsisat diyerek âdeta normal
bütçenin yanında bir ek bütçemiz vardı. Büt
çede samimiyeti ve bütçenin umumilik prensipini ihlâl eden bu usulü bir yıl evvel terketmiştik. Olağanüstü tahsisat yerine gerekli ödenek
leri yerli yerine tevzi etmek yerinde olur, de
miştik. Bu defa yeniden 78,5 milyon lirayı bir
torba içerisine koyuyoruz, Hükümete istediğin
gibi harca diyoruz. Yani eskiden terkettiğimiz,
eskiden ibabetli görmediğimiz olağanüstü tah
sisat bütçesine bu suretle yeniden, rücu ediyo
ruz.
Arkadaşlar, her işin muhassenatı ve mah
zurları vardır. Evet, Hükümete ve o Bakanlı
ğın başındaki arkadaşlara seksen milyon liralık
bir tahsisat verirsiniz, onu istediği gibi, Yüksek
Meelise müracaat etmeden alır, fasıldan fasla
masraflar yapabilir. Hattâ bunu teşmil de, ede
biliriz, Büyük Millet Meclisi tarihte ekseriyet
le olduğu gibi, Hükümete 1 300 000 000 lira
verir, kendisi bir taraf a çekilir, buyur, Hükümet^sen -bu memleketi idare et der. Fakat bu
bizim sistemimiz değildir, bugünün sistemi de
ğildir. Bugün zaten adedleri de belli olan bu tah
sisat ek ödenek talebinin masraf nevilerine ve yer
lerine göre tevziinde muhakak ki bugünkü bütçe
anlayışımız muvacehesinde faydası vardır. Efen
dim,: Muhasebei Umumiye Kanununun 58 nci
maddesi salâhiyet vermiş ne zaman? Seferber
likte. Türkiye seferberlikte değilmiş ama> sulhta
da değilmiş.
Biz bir taraftan • Yüksek Meclisin bütçe kanalı,
ile işe hâkimiyetini tesise çalışırken böyle global
sevku idareye gitmesi iptadai vasıflı bütçelere doğ
ru yol alması yersiz olur. Mademki, seferberlik
yok> mailem ki, bir yıl evvel bu usulü tenkit
etmişiz, doğru değil demişiz.
Şim<ü tekrar
olağanüstü bir tek kalemde ek ödenek istemekte
fayda yok,; zarar vardır.
Gelelim bu işin varidatla karşılanacağı me
selesine;; Bütçe Komisyonunda bütün , ilgilileri
dinledik. Hattâ bizzat Bütçe. Komisyonu da
mutlak bir kanaate erişemediği için raporunda
19 milyon lirayı açık-olarak göstermek zaruretini
duydu. Bendeniz, daha ileriye gideceğim; onla
rın fazlai varidat diye düşündükleri adedkr de

insanı doyurucu, ümit bağlayıcı değildir. SayıiL
Bakam tahmin ediyorum, Haziran sonunda 50
milyon lira fazlai varidat yaptık dediler. Ben;
mütereddidim, bu acaba bir hesap; kombinezonun
dan doğmasın. Meselâ,, geçen yıllarda Eylül ve
Teşrinievvel ayında yapılan hesap mahsupları
vardır, bu sene bu mahsup Haziranda yapılırsa
geçen seneye nazaran elbette bir fazlai varidat
gösterir.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(İzmir) — Hesabı tetkik edersiniz;
AHMET OĞUZ (Devamla) — Nitekim, Ma
yısla Haziran ayı arasındaki Devlet varidatının
30 milyon lira tereffu etmesini görmem, beni
tetkika şevketti. Ancak bir yıl evveline nazaran
kazanç vergisinde,
ashabı mesai ihten alman
buhran vergilerinde neden bir yükselme oldu
diye ilgililerden sorduğum zaman, ilgili arkadaş
lar bana dediler ki, geçen sene Eylül ayında
yapılan mahsubat bu sene Haziran ayı içinde
yapıldı da ondan ileri geldi.
Bu da acaba öyle midir, yok böyle bir hesap
neticesi varidat faslazı değilse ben vaziyetten da
ha emin olacağım. Bunun açıklanmasını rica
ediyorum.
Şimdi arkadaşlar, işin neticesi şuraya geli
yor. Hükümet kendisini hâdiselerin seyrine kap
tırmıştır, bir tarafta yapılması icabeden namü
tenahi iş vardır, maddi.kaynakları, dardır, bun
ların hepsine ulaşabilmek için gayret sarf eder
ken bütçesini tanzimde de fazla açığa gitmemek,
fazla açık yapmamak, fazla açık göstermemek is-...
tiyor, bunu telifç;. bir zihniyetle. Yüksek Huzu
runuza sererken ötede bütçenin samimiyetini ih
lâl ediyor, hakiki masrafları, reel masrafları gös
termiyor, diğer taraftan o hâdiseleri karşılaya-,
bilmek imkânını, karşılıyabileceğini ileri sür-.
müşt\ir.
Bize 1948 bütçesinde bir kuruş, §u fasıldan*
bir metelik tenzilât yapamam diyen Hükümet,
bakıyoruz, beş, ay -geçmeden 49 küsur milyon
liralık aktarma teklif ediyor. Hem, de hangi .post
lar üzerinde değişiklik yapıyorlar? Dün Bütçe
Komisyonu olarak muvaffak olamadığımız post-,
lardan.
Bunun mânası nedir? Biz.bütçeyi, encümen.olarak, Meclis olarak.Hükümetin verdiği tasarı
üzerinde kâfi olan iktidarımızı, ona bir yön gös
terme kabiliyetimizi intaç; edemiyoruz ve fakat
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Hükümet isterse altı ay sonra bu bizim altı ay II mek lâzımdır. Devam ettikçe eder. Bir zor kar
evvel söylediklerimizi, istediklerimizi fiilî hâdise
şısında bulunulur, tâyin edilir, bir rica karşı
lerin seyri ile takabbül ediyor, getiriyor ve biz
sında bulunulur, veya vicdanı merhamet hissi
yine onu tasdik ediyoruz.
ile yine tâyin edilir ve bu iş uzar gider ve büt
çeden de bir türlü tasarruf yapmağa imkân
Binaenaleyh burada tebarüz ettirmek istedi
kalmaz.
ğim şudur ki:
Bundan sonraki bütçelerde Yüksek Meclis
ikinci bir cihet var, bundan tasarruf yapıl
inandığı, inanç getirdiği, haklı ve isabetli bul
mıyor yahut bendeniz göremedim: İkamet yev
duğu tenkitlerin icaplarını Hükümeti hiç dinlemiyesi diye bir şey var? Hepinizce malûm ol
miyerek ve onun birçok vaveylalarını kale almıduğu üzere bu ikamet yevmiyesi, 10-20 gün bir
yarak tanzim etmek ve onu bir veçheye tevcih
ay iki ay ve nihayet üç ay gibi kısa müddet
etmek zorundadır. Bundan sonra bu işte mu
için taşraya vazife görmeğe giden memurlara
vaffak olmamızı temenni ederim.
verilir. Orada oturdukları müddetçe alırlar.
Yevmiyenin bir buçuk mislidir.
tBRAHÎM EEFÎK SOYER (Niğde) — Sa
yın arkadaşlarım; bendeniz bir iki nokta hak
Ben bazı Bakanlıklarda, 5-8 senedenderi
kında mâruzâtta bulunacağım.
ikamet yevmiyesi alanların olduğunu biliyo
rum, buna hangi mevzuat üzerine müsaade
Maliye Bakanımız geçici görevler ve diğer
ettiklerini bilmiyorum, Divanı muhasebatça
bazı işler hakkında tasarruf yapacağını söyle
bunu nasıl vize ettiklerini bilmiyorum. Ben ma
diler. Fakat bu tasarrufların açıldıkça veya va
lî mevzuatı az çok bilen bir arkadaşınızım. Ben
zifeleri hitam buldukça yapacaklarını soyuyor
beş ilâ 8 sene ikamet yevmiyesi alanlara nasıl
lar. Demek ki bu tasarruf uzun müddet süre
müsamaha ettiklerini bir türlü anlıyamıyorum.
cek. Bendeniz tasarrufun bu kadar uzun devam
Bunların yıllıkları yüzbinleri geçer arkadaş
etmesine taraftar değilim. Zaten tufeyli olarak
lar. Detııin de arzettiğim gibi, ikamet yevmiyesi
getirilmiş kimselerin, hakikaten tufeyli olduk
birkaç gün ve nihayet bir iki ay için olabilir.
larına ve bütçeye bir angaryadan başka bir şey
Ama beş sene, sekiz sene kadrosunu başka bir
olmadıklarına, hiç bir hizmette çalışmadıkları
yerden gönderip kendisini burada çalıştırmanın
na ve bu aldıkları parayı hak etmediklerine
ve yıllarca ikamet yevmiyesi verilmesinin se
tamamen kanaat getirdik. Bunlar bir çok ba
beplerini hassaten rica ediyorum, Maliye Baka
kanlıklarda ve bazı müesseselerde mevcuttur.
nı izah etsinler anlıyalım, şunun mahiyetini.
Bunların içerisinden meselâ bir tek müesseseyi
ele alalım. Ofis. Ofis'te 150 tane ve belki daha
Üçüncü mâruzâtım; biz bir taraftan tasar
fazla kadın memur vardır. Bunların meslekî
ruf esasını ele almışken ve bütün gün Mecliste
bilgileri, yüksek tahsilleri, yahut iyi şekilde
bütün arkadaşlarım bu hususta mâruzâtta bulu
hizmet görür kimseler olsa bendeniz de razı
nup dururken, diğer taraftan bazı bakan arka
olurum. Fakat ben kaniim k i ; geçen de Sinan
daşlarımız hariçteki inşaat işlerinde çalışıyor
Tekelioğlu arkadaşımın da izah ettiği gibi demuş gibi göstererek merkezdeki dairelerde, va
vairde odalarda arkadaşlariyle birleşerek ki
zifelerde istihdam etmelerini doğru bulmuyo
misi kazak örmekte, kimisi motif işlemekte,
rum. Bu beni hayrete düşürmektedir. Yevmi
kimisi de çene çalmakla meşgul olmaktadır.
yeli adamlar, bu gibi müstahdemler ancak in
Ofiste 45 tane Hollerit makinesinde daktilo
şaat tertibinden yevmiye alabilirler inşaat ter
vardır. 50 tane de diğer odalarda daktilo var
tibi ise bakanlığın içinde, olmaz, dışındadır ve
dır. Ayrıca fiş memuru namı altında 50-60 ka
bu yevmiyeleri de ancak orada çalıştıkları müd
dar kadın daha bulunmaktadır ki bunların ye
detçe alabilirler. Bunlar hakkında Maliye Ba
kûnu 150 yi geçmektedir. Bu gibi tufeyli ve
kanımızın malûmatı var mı, tetkik ediyor mu?
bütçelere angarye olan gerek erkek gerek ka
Bunların ücretlerini Sayıştay nasıl vize ediyor?
dın kim olursa olsun bunlar bir an evvel te
Ben buraya geleli iki sene oldu, Sayıştayın yol
mizlenmeli, hiçolmazsa kendilerine' bir iki ay
suz ve haksız yere vize ettiği işler hakkında şim
lık mühlet verilip tebliğ edilip iş bulduktan
diye kadar hiçbir arkadaşımız birşey söyleme
sonra çıkarılmaları temin edilmelidir. Bu
miştir. Bunlar hakkında, istikbalde, yolsuz ya
nu hasseten istirham ediyorum. Bunu tacil etpılan vizelerin nasıl yapıldığını yine bu kür-
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süden izaha çalışacağım. Şimdilik mâruzâtım
Maliye Bakanı tarafından bunları bu kürsüden
bu üç nokta hakkında bizi tatmin edici izahat
verilmesidir, bunların cevaplandırılmasını istir
ham ediyorum.
TEZER TAŞKIRAN (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; iki muhterem arkadaşımız
bütçe münasebetiyle konuşurken kadın memur
lar üzerinde durdular. Müsaadenizle bu nokta
üzerinde kısaca sizi rahatsız etmek istiyorum.
Bizim inkılâp perensiplerimiz Cumhuriyetin
esasları Anayasamız ve bütün kanunlarımız va
tandaşlık esaslarına göre tanzim edilmiştir, er
kek, kadın esaslarına göre değil.
ÎBRAHÎM REFİK SOYER (Niğde) — Ben,
erkek, kadın diye bir tefrik yapmadım. Sözleri
me dikkat etmemişsiniz.
TEZER TAŞKIRAN (Devamla) — Ben söyliyeyim, siz sonra sözlerimi cerh buyurun.
Arkadaşlar; herhangi bir dairede memur
fazlalığı varsa, ki bunu kabul ediyoruz. Ehli
yetsizlik varsa, ki bunu da kısmen kabul ediyo
ruz, bu durumun düzeltilmesi cinsiyete göre
değil. îş başarma kabiliyetine göre tanzim edil
melidir. Bu Yüksek Meclisten çok rica ederim,
memurlardan bahsederken kadın, erkek diye
konuşmıyalım. Ben, size büyük bir samimiyetle
arzedeyim ki, benim tanıdığım pek çok genç
kız ve kadınlar, birtakım analar, hemşireler
ailelerinin maddi yüklerini hafifletmek için çır
pınıp durmaktadırlar. Bunlar çocuklarına ana
larına, babalarına, kardeşlerine kocalarına yar
dım etmek için çalışan fedakâr kadınlardır.
Bunların içinde kazak örenler varsa, çorap
örenler varsa ilgili daire âmirleri, bunları vazi
felerine davet için gerekli tedbirleri alsınlar.
Çok rica ediyorum, vatandaşlık, müsavat
haklarımızda bir inkılâp ve Cumhuriyet prensipi olarak getirdiğimiz esasları burada herhangi
bir şekilde zedeliyebilecek en küçük bir konuş
ma yapmayalım. (Bravo sesleri, alkışlar).
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Ar
kadaşlarım, Tezer Taşkıran arkadaşımı, her ne
zaman bir hanım mevzuu çıksa, ozâman o isi bu
gibi müdahalelerle boğmak maksadiyle çıkıp
söz'söyliyen kimselerin hareketini takip ettiği
için müteessir oldum. Bendeniz kadınlardan şun
dan dolayı bahsettim, eğer erkekler de kazak
örseydi onlardan da bahsederdim.

O:1

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Onlar da gazete okur.
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Devamla) —
Erkeklerden tufeyli olanları, yani, Sinan Tekelioğlu arkadaşımın söylediğine göre demiryol
larında 16 bin memur varmış, bunların derhal
çıkarılması caiz değildir diye konuştuğu için,
bendeniz onları da kastederek eğer tufeyli ola
rak alınmışsa, derhal çıkarılması lâzımdır, bu
nun uzatılması lâzım gelmez diye mâruzâtta
bulundum. Yoksa kadın, erkek ayırmış ve içti
mai düşüncesi o kadar kıt olan bir arkadaşınız
değilim. Bu husustaki zihniyetlerini tashih bu
yurmalarını istirham ederim.
Vesile vermişlerken şunu da arzedeyim k i :
arkadaşlarım Devlet devairi genç kızlara, genç
kadınlara kapılarını çok germiş oldukları için
çocukları olanlar, evlerinde zaptedemiyecek bir
hale gelmişlerdir. Çünkü komşularının çocuk
larını süslenmiş, püslenmiş, pudralı bilmem neli
daima Hükümet kapılarına giderek orada para
kazandıklarını gören diğer komşu çocukları da,
evlerinden uzaklaşarak daha çok iyi giyinmek
ve gezmek arzusu ile böyle kazanca ve çalışma
ya heveskâr oluyorlar. Arkadaşlarım, Bu ba
kımdan da bu işin çok içtimai zararları oldu
ğunu sizlerin benden daha iyi takdir buyura
cağınıza emin olduğum için sözümü tekrar edi
yorum, gerek kadın, gerek erkek tufeyli olan
ların derhal ve demin arzettiğim tedbirler da
iresinde hiç olmazsa üç ay mühlet verilerek on
lar, kendilerine bu üç ay içinde iş bulduktan
sonra vazifelerine nihayet verilmesini ve bütçe
üzerinden bu angaryaların kalkmasını, milletin
sırtından bu külfetlerin kaldırılmasını tekrar
söylemeyi millet namına kendime bir vazife bi
liyorum. (Bravo sesleri).
Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Sayın arkadaşlarım; Millî Savunma Bütçesiyle
olağanüstü tahsisat hakkında kısaca Yüksek
Meclisinizi tenvir etmek isterim. 1945 senesindenberi Millî Savunma Bakanlığı, orduyu azalt
mak için daima bütçesini küçültmüştür. Nite
kim, o zamandanberi oldukça azalmıştır. Millî
Savunmada her sene. ertesi seneye bağlı bazı
işler vardır. Acaba terhis zamanı gelen erleri,
terhis edebilecek miyiz, hadisat buna müsaade
edecek midir, yeni kur'a efradını celbetmek
lâzımgelecek mi? Bunları düşünürken Millî Sa
vunma Bütçesinde daima açık bulunur. Bunun
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bir kolayı var. O da: Âzamisini düşünerek ona
göre tahsisat almaktır. Fakat bu başka, bakan
lıkların zararına kendi bütçesinde fazla para
bulundurmak olur. Bu ileri hamlelerimizin ne
kadar zararına olduğunu sizler de takdir buyu
rursunuz. Şüphesiz ki, bunun üzerinde durmasalar veya konuşmasalar daha iyi olur.
Olağanüstü ödeneklere gelince: Millî Savun
mada, arzettiğim sebeplerden dolayı, her zaman
hâdisatla mütenasip bazı sarfiyat olur. Her va
kit Meclisten aktarma yapılması mümkün bu
lunmaz. Olağanüstü ödeneklerle ve Bakanlar
Kurulu kararı ile her türlü iaşe ve idare husus
ları kolaylaşır. Bunun için bu tarz faydalı ve
zaruridir. Arkadaşlarımı bu hususta tenvir et
mek için söz almış bulundum.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, ismim mevzuubahis olmasaydı pek tabiî
olarak sizleri ikinci defa rahatsız etmezdim. Ar
kadaşlar, ben memur derken kadın ve erkek di
ye ayırmadım. Ve hattâ tadile girmezden evvel
Hükümetin şu kürsüden noktai nazarını heye
can ve ıstırap içinde bulunan memurların öğ
renmelerini istedim; Maliye Bakanı arkadaşı
mız tensikat yapılmıyacağmı söylediler, kendisi
ne teşekkür ederim. Arkadaşlar, kadınla erkek
arasında hiçbir fark olmadığını hepimiz biliyo
ruz. Erkek memurlar kalsın, kadın memurlar
çıkarılsın demedim. Yalnız memur olmak evsa
fını haiz olmıyan memurlar varsa çıkarılsın.
ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Kâfi, kâfi.
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ali
Rıza Bey kâfi olduğunu söylüyor. Sen de kür
süye çıkarsan ben de kâfi derim.
Arkadaşlar, kadın memurlarımız hakikaten
çok fazladır. Fakat onları da Devlet, kendi ih
tiyacına göre almıştır. Şayet onların da diğer
memurlar gibi çıkarılmaları lâzımgeliryorsa.
Kadın memurların da yüklendikleri birçok yük
leri olduğunu bendeniz de biliyorum. Eğer ka
dınlar çıkarılmak istenirse onlar için ayrıca bir
formül bulmak lâzımdır. O formülü biz bulduk
fakat zamanı geldiğinde söyliyeceğim. Kadınla
rın, evlerindeki işlerini ihmal etmemeleri şartiyle Devlete hizmet etmeleri lâzımdır. Yalnız
şunu da arzedeyim ki, bir ailede: Adam, karısı,
adamın iki kız kardeşi, kadının bir kız kardeşi
çalışır, çocuklarını kapının önüne bırakıp daire
ye giderlerse bu, doğru değildir. Bu gibileri ara
yıp bulmak lâzımdır.
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Hükümet kadınlara da teminat vermiştir.
Yani; hiç kimseyi çıkarmıyacak ve fakat çıkan
ların yerine adam almıyacaktır. Bizim de istedi
ğimiz budur, Hükümete teşekkür ederiz.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, benedeniz Hükümetin senede iki defa böyle bütçe
getirmesini pek yerinde görmüyorum. Zira me
seleyi' esaslı tetkikten uzak kalıyoruz. Sonra
ikinci bütçede dar zamanda geliyor. Her Ve
kâletin ne işler yapacağını daha iyi tetkik edip,
hüküm vermemize imkân olmuyor. Bu bütçe
meselesi üzerinde esaslı düşünüp sene başında
iyice tetkik ederek bize getirmeleri lâzımdır.
Bizlerin de Mecliste üzerinde iyice durup yer
li yerine koyarak sarfedip edilmiyeceğini iyi
düşünerek karar vermemiz lâzım.
Millî Savunma işine gelince, bu 100 milyon
lirayı hangi ihtiyaçlara sarfedecektir, bunun
hakkında bir fikre varamadık. Mümkün olsa da
esaslı bir fikre varsak. Meselenin mahiyetine
iyice nüfuz etmemiz
lâzımdır. Icabediyorsa
gizli bir celse akdedelim bizi
tenvir etsinler.
Yoksa böyle bilmeden para sarfına nasıl rey
ve hüküm verebiliriz? Bunlar meseledir. Böyle
alelacele bütçe tetkik ve karar olamazBAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Yeter
lik hakkında önerge de mevcuttur. Yalnız Hü
kümetin bugünkü tasarının tümü üzerinde ko
nuşulan sözler hakkında verdiği izahatın tamam
olabilmesi için Bayındırlık Bakanının Erzu
rum'daki Karasu bataklığı hakkında konuşma
sı lâzımdır.
Daha önce Kocagüney 'in önergesini okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
Erzumum Karasu bataklığının ve su yata
ğının temizlenmesi işinin hemen ele alınmasını
ve bu tasarıya dâhil edilmesini arz ve teklif
ederim.
Erzurum Miletvekili
Gl. V. Kocagüney
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERÎM
(Kocaeli) — Efendim; bendeniz bu ek ödenek
meselesi gürüşülürken böyle bir dâva ile kar
şılaşacağımı önceden tahmin eylemediğim için,
huzurunuzda bu hususta beyanatta bulunacak
vaziyette değilim. Maamafih gündemde bir Su
isleri kanunu vardır. O tasarı görüşülürken sa-
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re yol açmaktadır. Nitekim eski Tekel Bakani
yuı Güney 'in bu husustaki arzularına cevap
Suad Hayri Ürgüblü'nün yargılanması için
verebileceğimi ümit telekteyim.
konan Yüce Divana ait tahsisatta bu gibi Yü
BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
ce Divan '• türlü giderleri namı altında bir meb
nuz Koeağüney?
lâğ vardır. Fakat bu, tatbikatta paranın sar
VEHBÎ KOCAĞÜNEY (Erzurum) — Ba
fı hususunda birtakım tereddütleri mucip ol
banla görüştüm, tatmin edildim. Önergemi ge
muştur.
ri alıyorum.
j
Misal olarak şunu zikredebilirim; Yüce Di
BAŞKAN —• Bir önerge daha vardır. Onu
vanda yargılama yapılırken birtakım 'memur
da faslı geldiği zaman okutacağım.
lar ve stenograflar çalıştırılmıştır ve bunların
Tasarının tümü hakkında başka söz istiyen
masarifi zârtıriyelerinin bu fasıldan verilmesi
var mı?
MALlYE BAKANI ŞEVKET ADALAN j hususunda Yüce Divan bir de karar verdiği
(İzmir) — Efendim, inşaat tahsisatından yevhalde bu karar infaz.edilmemiştir.
' miye ile memur kullanıldığından benim habe
Binaenaleyh, bu cihetin İdareci Üyeler ta
rim yoktur. Şimdi Bayındırlık Bakanı arkada
rafından yahut ta Bütçe Komisyonu1 Sözcüsü
şımıza da sordum, kendilerinin de malûmatı
tarafından tavzih - edilmesini rica ederim.
yoktur. Yalnız not etmişlerdir, tetkik edecek
MUTTALİP ÖKER (Sivas) — Efendim;
lerdir.
bu defa verilmesini istediğimiz bu 20 bin lira,
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini yüksek
tekrar Yüksek Meclis kararı ile açılan soruş
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Ka
turma' münasebetiyle, Meclis soruşturmasına
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
getirilecek
tanıkların yol
I paraları
ve
ihtiyar edeceği posta, telgraf vesaire gibi mas
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
rafları karşılamak'içindir.
değişiklik yapılması hakkında kanun
Arkadaşımız, Suad Hayri Ürgüblü'nün işine
MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
temas ettiler.
bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (1) sayılı cet
Burada Meclise devamı müddetince ne suret
velde yazılı tertipleri arasında (25 201 470)
le sarfedilmiştir. Bütçe Kanunun 19 ncu mad
liralık aktarma yapılmıştır.
desine bağlı (R) cetvelinde izahat vardır. Ar
kadaşımız mütalâa buyuracak olsalardı tered
[1] SAYILI CETVEL
dütleri zail olurdu.
B.
Düşülen Eklenen
Bu tanıkların yollukları vesaire ile beraber
Büyük Millet Meclisi
yapılması muktezi diğer masrafların sureti sarfı
3 Yolluklar
5 000
hakkında bu maddede daha vazıh sarahat var
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
dır.
14 Millî Saraylar
103 000
Sonra arkadaşım; burada çalışan memurla
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
rın yevmiyeleri de Yüce Divanın her çeşit gider
20 Uluslararası Parlâmentolar
leri de Meclis Bütçesinden ödenir diyor. Misâl
Grupu giderleri
2 000
olarak, memurların yevmiyesine temas ettiler.
BAŞKAN•—. Kabul edilmiştir.
Burada yevmiye işi her çeşit giderlere dâhil de
27 Meclis soruşturmasiyle yarğildir. Bu hususu; Bütçe Komisyonunda • konuş
tuk.
3656 numaralı kanunun 22 nci maddesini
ğırlama ve her çeşit gider
mütalâa buyururlarsa, umumi hususi ve mülhak
leri
20 000
bütçelerden maaş alan memurlara hiç bir zaman
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
başka nam ile yövmiye verilemez. Ancak mesai
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
saati haricinde çalışırlarsa Heyeti Vekile karaEfendim, bu 20 000 lira bölümünde Meclis so
riyle mesai saati haricinde çalıştıkları için yani
ruşturulması kaydinden sonra
i e r çeşit gi
bu 22 nci maddede1 yazılı hükümlere göre yev
derler » başlığı vardır. Bu « her çeşit giderler
miye verilir. Nasılki zabıt kâtibi arkadaşlara da
den maksadın ne olduğunun alâkalılarca tavzi
47 bütçesinde bu sekiİde tediyede bulunmuşuzhini rica ediyorum. Bu tatbikatta tereddütle-
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dur. Şayet Yüce Divanda rıesai saat: haricinde
çalışmışlarsa, ve bu arzettiğim 3656 numaralı Ka
nuna da uyarsa, kendilerine tediye yapılır. Ve
uymadığı takdirde yeniden mevzuat işi olur, bu
nun için de huzurunuza geliriz.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAB (Erzincan) —
Efendim, vaziyeti tekrar açıklamak lüzumu
hâsıl oldu. Bu ekleme ödeneğini ilgilendiren
bu mesele hakkında aydınlatmak ihtiyacında
yım.
Meclis soruşturmasiyle ve yargılama ve her
çeşit giderleri bölümüne ait bir ektir. Geçen
sefer Yüce Divan Başkanlığı tarafından Büyük
Millet Meclisi
Başkanlığına
vâki müracaat
üzerine, Yüce Divanda tutanak işlerini tedvir
etmek üzere stenograflar gönderileceği ve fa
k a t bunlara muktazi ücretin verilmesi, Meclis
Başkanlığı tarafından bildirilmiştir.
Buna karşı, Yüce Divan Başkanlığı, bu işe
ait ödenek Büyük Millet Meclisi Bütçesine kon
duğundan Yüce Divanca tesviyesine maddeten
imkân olmadığını yazmıştır. Mesai bir hayli iler
ledikten sonra Yüce Divan Başkanlığının tasvibi
ile çalışan Büyük Millet Meclisi stenografları
Yargıtayda bu işle meşgul raportör, başkâtip
ve daktiloların da isimlerini havi bir cetvel de
eklenmek suretiyle ve yevmiye 10 lira takdir
edildiği mütalâasiyle Meclis Başkanlığına bir
tezkere sunulmuş ve yevmiyelerin verilmesi ta
lep edilmiştir. Meclis bu tezkereye cevap ver
memiştir.
Yüce Divan Başkanlığı ile, Meclis Başkan
lığı, ve Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı ara
sında vâki şifahi görüşmeler dahi hiçbir netice
vermemiş ve bir taraftan karşılıksız mesai de
vam etmiştir.
Yüce Divan Umumi Heyeti, memurların ya
zılı talepleri üzerine 31 . V . 1948 tarihinde bir
karar vererek burada çalışanların isimlerini
zikretmek suretiyle ödeneklerinin verilmesini
karara bağlamıştır.
Yüce divanın bu kararı Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilmiş, ve Meclis Baş
kanlık divanı bu işi teemmül ederek, Meclis
bütçesindeki mevzu Yüce Divan ödeneğinden
ücrete taallûk eden bu paranın verilmesine ka
nuni mevzuat müsait olmadığı ve Yüce divan
masrafları hakkındaki kanun Hükümet tara
fından gelmiş bulunduğundanı lüzum ve ihti
yaç varsa yine Hükümet tarafından bir kanun
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getirilerek Meclis kararının almmasinın muva
fık olacağı mütalaasıyla Başkanlığa tezkere ya
zılmıştır.
Bu madde stenografların haklarını alabil
melerini sağlıyacak mıdır? Bundan sonra buna
mümasil çalışmalarda bu ekleme paradan fay
dalanacaklar mıdır? Bir çalışma vardır, iş
lerinin dışında ve başka mahalde sarfedilmiş bu
emeklerinden dolayı bir hak meydana gelmiştir.
Hiç olmazsa bir kanun teklifi getirerek bu hak
kın verilmesi lâzımdır, ben bir an evvel yapıl
ması için buna işaret etmek üzere Huzurunuza
geldim.
BAŞKAN — 27 nci Bölüm kabul edilmiştir.
B.
47

48

49

54

66

68

71

77

80
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Düşülen Eklenen
Sayıştay Başkanlığı
Basılı kâğıt ve defterler
2 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Posta, telgraf ve telefon
ücret ve giderleri
1 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Başkanlık otomobili gider
leri
1 500
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Onarma
2 500
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Başbakanlık
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Başka taşıtlar
1
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Milletlerarası Kongrelere
ve toplantılara katılma
giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İnönü Armağanı genel
giderleri
250
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

860

450

760

20 000

000
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Düşülen Eklenen
Danıştay Başkanlığı
91 Merkez büro giderleri
1 900
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
95 Yolluklar
250
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
107 Büro giderleri
4 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
108 Basılı kâğıt ve defterler
340
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
109 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve giderleri
30 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
112 Yolluklar
60 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
115 Yayın, turizm ve propa
ganda giderleri
29 400
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
117 Radyo
istasyonları
ile
stüdyoları yönetim ve iş
letme giderleri
4 400
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
118 Basın ataşelikleri ve ha
berler bürosu giderleri
8 400
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
119 Yabancı uzman ve hizmet
lilerle tercümanlar
20 000
ALI KEMAL YİĞtlTOĞLU (Amasya) —
Arkadaşlar; şimdi okunan bölümde üç arkadaş
Bütçe Komisyonunda muhalif kaldık. Muhalefe
timizin sebebi şudur; 1948 yılı Bütçesi tanzim
edilirken bu bölüme ödenek konmamıştır. Fa
kat sene ortasında İtalya'dan getirilecek bir
mütehassıs için buraya para konduğu ifade edil
miştir. 1948 yılı Bütçesi yapılırken, bu hizmet
yokken sonradan çıkmış bulunması gayet tabiî
lüzumsuz bir masrafın buraya konması demek
tir. Bu itibarla muhalif kalmış bulunuyoruz,
sayın arkadaşlarımız da bize iltihak ederlerse
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bir takrir veriyorum, buraya eklenen 20 bin li
ranın düşülmesini arz ve teklif ederim.
BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKÎLİ TAH
SİN BEKİR BALTA (Rize) — Efendim, mua
melenin mahiyeti şudur.
Memleket dâhilinde seyahat ve ikameti ko
laylaştıracak tedbirlerin alınması, ötedenberi
gerek Büyük Meclisin her bakımdan öne sürül
müş olan bir temennisidir. Hükümet bu temen
niyi nazarı itibara alarak işin etraflı bir şekilde
ve beynelmilel şöhreti haiz bir mütehassıs tara
fından tetkik edilip lâzımgelen tedbirlerin alın
masını uygun görmüştür. Bu bakımdan böyle
bir tahsisatın verilmesini Hükümet zaruri gör
mektedir. Maahaza takdir Yüksek Heyetindir.
BAŞKAN :— önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
119 ncu bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerine
eklenen 20 000 liranın düşülmesini arz ve tek
lif eylerim.
Amasya
Ali Kemal Yiğitoğlu
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Anlaşılmadı sesleri).
Müsaade buyurun tereddüt hâsıl oldu,
20 bin liranın çıkarılmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
(Yani sesleri).
Yani 20 bin liralık ödenek tayyedildi.
B.
125

Düşülen Eklenen
Yeniden radyo istasyon
ları kurulması ve eldeki
istasyonun esaslı geniş
letme, değiştirme ve dü
zenleme her türlü gider
leri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

2 278 000

İstatistik Genel Müdürlüğü
129 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
130 4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak
zamlar ve yardımlar
700
BAŞKAN — Kabul e d i l 
miştir.
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B.
132
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Merkez, büro giderleri
.BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
133 İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
134 Hasılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
137 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
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Düşülen Eklenen
612

168

160

778

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
153 Merkez büro giderleri
2 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
154 İller büro giderleri
1 056
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
155 Basılı kâğıt ve defterler
1. 500
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
.162 Meteoroloji
istasyonları
kurma ve onarına gider
leri
1 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
163 Her türlü rasat, telli ve
telsiz haberleşme ve din
leme alet ve cihazları ge
reçleri satmalına, kurma
denetleme, onarma ve iş
letme giderleri, gezici is
tasyonların işletmesi, na
kil vasıtalarının işletme
ve onarmaları ve karose
rlerinin yaptırılmaları gi
derleri
14 944
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
165 Milletlerarası kurumlara
katılma payı
000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
; Diyanet İşleri Başkanlığı
176 Merkez büro giderleri
600
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
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177
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İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
178 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
181 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Düşülen Eklenen
2 900

000

2 971

Adalet Bakanlığı
193 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla-'
cak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
195 Merkez büro giderleri
7
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
196 İller büro giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
197 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
198 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
201 Yolluklar
54
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
207 Ceza ve tevkif evleri
BAŞKAN —- Kabul'edil
miştir.
209 Yayın işleri
15
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
216 Ceza. ve tevkif evleri yap
ma ve esaslı onarma işle
ri
1 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir,

150 000

000

000

200 000

800 000

280

225 000

000

000

I1ASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arkadaşlar; yine âdetim olduğu üzere umumi ve
esaslı bir mevzua temas etmek istiyorum. Bu ne
intihap dairesi işi, ne de münferit bir iştir. İs
teğim şudur. Senelerdenberi çalıştığım sosyal
işler arasında cezaevleri, hapisaneler işini uzun
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müddet etüd etmek fırsatına nail olmuş bir ar
kadaşınızım. 1936 yılmdanberi buna ait muhte
lif yazılarla bu iş üzerinde görüşümü muhtelif
zamanlarda da arzetmiş bulunuyorum. Şimdi
memleketimizin içinde 500 ze yakın cezaevi var
dır. Muhtelif zamanlarda • tekrarladığım gibi
bunların dörtte biri ancak oturulacak bir hal
dedir. Üst tarafı mahkûmların, mevkufların otu
racağı vaziyetlerden çok uzak, gayrisıhhi ve
hattâ bir ahırdan da fena vaziyettedir. Orta ka
tında oturup çoluk çocuklarının getirdikleri yi
yecekleri ellerini pencereden uzatıp alacak va
ziyette basık binalar gördüm, diz kapaklarına
kadar gelen duvarlar arasında barınan mevkuf
ları gözlerimle gördüm. Hattâ o şekilde ki bun
ları bekliyen cezaevinin bir müdürü, kapısında
bekliyen jandarması olmakla beraber onları biz
muhafaza ettirdiğimizi iddia edemeyiz. Bunlar
seve seve, kanuna itaat ettikleri için buradan
kaçmayı düşünmeden oralarda barınırlar. Bu
raları gayrisıhhi, havasızdır. Bu konularla yıl
larca uğraştık. 1943 yılmdanberi de bütçeye
konulan 15 000 lira gibi ufak bir onarma para
sını bir bahtiyarlık telâkki ederek fazlalatmaya
muvaffak olduk. Nühayet büyük gayretlerle
ve Bütçe Komisyonunun da yardımı ile 1948
bütçesine bir milyon 500 bin lira tahsisat
koymak imkânını bulduk. Şimdi, bu ne ta
lihsizliktir ki senelerdenberi üzerinde etüd edi
lerek bu kadar bir parayı ancak fazlalaştırmak
imkânını bulduğumuz bir zamanda bunun bir
milyon lirasının düştüğünü ve yalnız 500 bin
liranın adalet bütçesine katıldığını görüyoruz.
Arkadaşlar, merhametinize ve atıfetinize sı
ğınıyorum. Bu binaları az çok oturacak hale ge
tirilmek değil bu ceza evlerinde bulunan vatan
daşları enaz rahat bir hale getirmek için, hiç.
olmazsa onları bu sefil hayattan kurtaralım.
Yüksek Meclisten düşülmesi istenen bir milyon
liranın tekrar adalet bütçesine geçmesi için bir
önerge takdim ediyorum, kabulünü sizlerden
rica ediyoruum.
ALÎ RlZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar,
ben de huzurunuzda cezaevlerine ait olan bu me
sele üzerinde durmak isterim. Ben de istanbul
ve diğer yerlerdeki cezaevlerini gezdim. Arka
daşlar, ceza insanları öldürmek için değildir.
Ben İstanbul'un en yakîninde olan bir hapisha
neyi gezdim. Buradaki şartlar bile insanca yaşatıeı değildir. Eğer tasarruf lazımsa başka bir
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yerden tenkisi lâzımgeliyor ise o aransın ve ora
dan kesilsin ve bu da mümkündür. Geçenlerde
de arzettiğim Sümerbank; teşkillerinden birinin
16 000 işçi için 1 600 memur ve müstahdem istih
dam etmektedir ve yine Sümerbank masrafları
artırarak lüzumsuz inşaatı bugün dahi ve hattâ
İstanbul'da yapmaktadır, istiyen arkadaşlara
bunu gösterebilirim; bunlar görülsün ve tasarruf
buralardan yapılsın. Ben de rica ederim Haserıe
İlgaz arkadaşımın buyurduğu gibi; bilerek veya
bilmiyerek; bu İstırap çekmekte olan mahkûm
insanların hiç olmazsa hayatlarını koruyacak olan
hapishaneleri ihmal etmiyelim bunu başka yer
den telâfiye çalışalım.
Dr. ADNAN ADVAR (İstanbul) —- Efen
dim, bu hapishane mevzuuna hanım arkadaşlar
dan birisinin teması çok muvafıktır. Ve her mem
lekette bu işle en çok kadınlar alâkadar oluyor
lar, bu doğrudur. Hapishanelerimizin halinin
cidden -feci olduğunda hiç şüphe-yoktur. Ancak
bu bir milyon lira indirilmiştir. Bunu tekrar
koymak meselesi zaten maddeten kabil değildir.
Onun için bir şey demiyeeeğim, hiç olmazsa
kalan para ile hapishanelerde olan vatandaşların
sıhhatiyle uğraşalım. Yani hapishaneleri sihhi
hale getirelim- Emin olunuz ki, medeni mem
leketlerde hapishaneler, onların medeni seviye
leri için bir ölçüdür. Onun için hapishanelerde
sıhhi durumu temin etmek çok yerinde olur.
Bunun için benim ricam, hiç olmazsa hasta mah
pusların sıhhatiyle meşgul olalım, esasen bu kıs
ma ayrılmış miktar 500 bin liradan ibarettir.
İkinci bir ricam vardır; bu da idam mah
kûmlarının tecridi işidir. Gazetelerden okudu
ğumuz gibi, İstanbul hapishanesinde,' idam edi
leceğini anlıyan bir adam, o gün iki kişiyi öldür
müştür. Bu, başka yerde de olabilir; binaen
aleyh bunları tecrit etmek ve ayrı bir hücreye
koymak yerinde olur. Artık hücre tâbirinin yeri
de burasıdır zannederim, (Gülüşmeler).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER E R l Ş (Ankara) — Arkadaşlar, Hasene İl
gaz arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi 1,5
milyon liralık tahsisattan bir milyon lirası bura
dan indiriliyor. Hükümet tasarruf maksadiyle
ve bu münakaleleri yapmak için esaslı kararlar
almıştır. Taahhüde bağlanmamış bütün işleri
yaptırmamaya karar vermiştir. Onun için ar
kadaşlarımızın temennileri belki yerindedir. Fa
kat bunun indirilmesi zaruridir.
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"BAŞKAN — Müreftep imza yoktur.
HASfîNE İLGAZ
(Çorum) — Efendim;
müsaade buyurun, imzalan hazırlıyabiliriz.
BAŞKAN — Başkanlığa verilmen önergede bu
kadar imza yoktur.
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bdz tahsisat
ilâvesini istemiyoruz, düşürülmemesind istiyoruz.
KASENE İLGAZ (Çorum) — Müsaadenizle
fikrimi izah edeyim:
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B.

Düşülen Eklenen
Millî Savunma Bakanlığı
255 Döşeme ve demirbaş
2 170
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

İçişleri Bakanlığı
324 Merkez büro giderleri
3 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
325 İller büro giderleri
21 800
Sayın arkadaşlar; bu ihtiyacı gayet iyi bili
BAŞKAN — Kabul edil
yorum, bir kadın olduğum için bütçede tasar
miştir.
ruflu hareket etmenin yerinde olacağını da müd
326 Basılı kâğıt ve defterler
13 400
rikim. Yalnız bu ihtiyacı muhik görmek lâzım
BAŞKAN — Kabul edil
dır. Çok rica ediyorum, başkanlık izin varsin
miştir.
bunu 50 imzaya iblâğ edelim. Çünkü bu sosyal
331
Yolluklar
41 640
bir hizmettir. Lütfetsinler.
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — önergeyi oyunuza koymuyorum.
miştir.
Yalnız bu bir milyon liranın düşülmesini yüksek
332 Giyecekler
7 000
oyunuza sunacağım, bu kabul Duyurulduğu tak
BAŞKAN — Kabul edil
dirde mesele yoktur.
miştir.
MÂLÎYE BAKANI ŞEVKET AD ALAN
333 4598 sayılı Kanun gere
(izmir) — Şimdi arkadaşlar, taahhüde bağlanma
ğince yapılacak tedavi gi
mış olan bütün inşaatı tehir ettik, hattâ henüz
derleri ve yollukları
7 000
taahhüde bağlanmamış olan hapishane inşaatım
BAŞKAN — Kabul edil
da durdurmuş bulunuyoruz. Bir Milyon lira az
miştir.
bir para değildir. Çok rica ediyorum, bunu kabul
335 Nüfus işleri
13 000
ettiğiniz takdirde biz bir milyon lira daha açık
BAŞKAN — Kabul edil
vermek mecburiyetinde kalacağız. Bugün Millî
miştir.
Savunma gibi çok hayati hizmetleri karşılamakla
336 Devir yollukları
8 000
mükellefiz, bu kadar ağır şartlar altında vazife
BAŞKAN — Kabul edil
görmekteyiz, lütfen kabul buyurmayınız.
miştir.
337
Seçim giderleri
600 000
BAŞKAN — 216 ncı bölümü kabul buyuran
BAŞKAN
—
Kabul
edil
lar... Kabul etmiyenler.-. Kabul edilmiştir.
miştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
341 Yabancı uzman ve hizmet
lilerle tercümanları
40 001
B.
Düşülen Eklenen
BAŞKAN — Kabul edil
224 Merkez büro giderleri
1 100
miştir.
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Emniyet G enel Müdürlüğü
225 iller büro giderleri
8 500
2 900
:î5() Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
miştir.
226 Basılı kâğıt ve defterler
6 900
5 000
S 58 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
mistir.
362
57 200
Yolluklar
229 Yolluklar
17 900
BAŞKAN
Kabul edilSAŞKAN — Kabul edil
mistir.
miştir.
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Düşülen Eklenen

Pravantoryıım ve sanator
yum giderleri
50 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
100 000
375 Onarma
BASICA N — Kabul edil
miştir.
374

380

388

389

393

395

396

597

398

401

402

407

428

Jandarma Genel Komutanlığı
Aylıklar
435 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
îller büro giderleri
6 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Basılı kâğıt ve defterler
3 900
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yolluklar
2 270
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Muayyenat
9(52 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Askerî gereçler
312 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Harb gereçleri ve teçhizatı
karşılık ve giderleri
43 000
BAŞKAN —- Kabul edil
miştir.
Sağlık gereçleri ve teda
vi giderleri
10 000
BAŞKAN - Kabul edil
miştir.
Taşıma giderleri
85 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Taşıt giderleri
40 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Onarma işleri
365 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Dışişleri Bakanlığı
Kongre,; konferans ve ko
misyonlar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

300 000

B.
434

6 : i
Düşülen Ekİen«i

Milletlerarası kurum ve
derneklere Satılma payı
211 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
437 Geçen yıl borçları
60 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
438 Eski yıllar borçları
60 000
BAŞKAN.— Kabul edil
miştir.
440

449

450

455

460

462

463

467

469

Maliye Bakanlığı
Aylıklar
400
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Merkez büro giderleri
7
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
îller büro giderleri
74
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yolluklar
159
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Hazine işleri
1 695
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Millî mülkler işleri
450
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Onarma giderleri
700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3827 sayılı Kanun gere
ğince satınalmacak taşıt
lar karşıbğı
463
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

000

836

164

150

924

000

000

425

4489 sayılı Kanun gere
ğince sitaj iğin yabancı
memleketlere gönderilecek
Maliye memurlarının yol
luk ve başka giderleri
40 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
487 Beden Terbiyesi
Genel
, Müdürlüğü
114 500
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

989 —
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489

490

491

498

526
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Düşülen Eklenen
Ankara Üniversitesine 1 000 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İstanbul Üniversitesine 1 000 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İstanbul Teknik Üniver
sitesine
550 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Kızılay Kurumuna
200 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Sermayesine
mahsuben
Devlet Kâğıt ve Basım
Genel Müdürlüğüne
750 000
BAŞKAN — Kabul edil- ,.,
mistir.

Devlet Borçları
542 4911 sayılı Kanunun geçi
ci maddesi gereğince ya
pılacak ödenekler
kar
şılığı
14 761
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
550 3525, 3738 ve 4171 sayılı
kanunlar gereğince te
min olunan kredi ve is
tikrazlar
184 076
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
552 Vatani hizmet karşılığı
bağlanan aylık ödenek
leri
21 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

B.
564

567

569

573

576

581

587

59.1

597

Millî Eğitim Bakanlığı
558 Aylıklar
350 000
BAŞKAN'— Kabul edil
miştir.
559 Ücretler
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
561 Kanunları gereğince veri
lecek ücretler ve tazmi
natlar
'180 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

601

603

990 —
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Düşülen Eklenen
70 000

Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Merkez büro giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Basılı kâğıt ve defterler
14
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yolluklar
48
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İnceleme, kitaplıklar der
leme ve yayın giderleri 100
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
3238, 3704, 3803 ,4274,
4357, 4459 ve 5129 sayılı
kanunlar gereğince öde
necek köy okulları ile ens
titüleri ve köy eğitmenleri
giderleri
820
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yabancı memleketlere gön
derilecek öğrencilerin her
çeşit giderleri
218
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Milletlerarası kültür mü
nasebetleri, gen el giderleri 40
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İzmir Fuarında açılacak
Eğitim paviyoııunun bütün
giderleri
9
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Orta öğretim öğretmenleri
kursları ile memleket için
de yapacakları ilmî ince
lemeler genel giderleri
15
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Üniversite ve yüksek okul
ların öğrencileri için ya
pılacak yardımlar
20
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

260

100

500

000

000

622

000

500

000

000

B : 85

S.-7 1948

B.
Düşülen Eklenen
613 Çeşitli hizmetler
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edilmistir.
618

625

626

630

644

Bayındırlık Bakanlığı
Geçici hizmetliler ücreti
300 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İller büro giderleri
3 057
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Basılı kâğıt ve-defterler
2 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yolluklar
17 610
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
4623 sayılı Kanun gere- *
ğince zelzele vesair âfet
gören bölgelere
750 000
BAŞKAN — Kabui edil
miştir.

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Sayın
arkadaşlar, yüksek heyetinizin de bildiği üzere
1947 yılı yazı içerisinde eski bayındırlık Baka
nımız încedayı bir yurt gezisine çıkmıştı ve bu
arada Konya ve kazalarına da uğrayarak bazı
işlerin yapılmasını emir buyurmuşlar, bazıları
na da bakanlıktan gerekli yardımlar yapmışlar
dı. Bu arada Konya 'nın Ilgın ilçesinin Arğıthanı bucağına da uğramışlardı. Orası bir deprem
bölgesi olduğu için harap olan, okullarının yapıl
ması, bir yardım va'dinde bulunmuşlar. Anka
ra'ya avdet ettikten sonra Konya Valiliği vasıtasiyle Ilgın Kaymakamlığından Belediye Baş
kanlığına tebliğ edilmek üzere mahallinde yaptı
rılacak mektep binasına 50 bin lira Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinden yardım yapılacağına
dair bir yazı göndermişlerdir. încedayı bakanlık
tan ayrıldıktan sonra yerine gelen arkadaşımız
Kasım Gülek'le görüştüm. Bu va'din tahakkuk
imkânların] aradılar, bendenize bir cevap ver
diler. 1948 yılı içerisinde yapılacak işler arasına
alınacağını vait ve teyit buyurdular, Bl'an bu
tahakkkuk etmemiş bulunmaktadır. Şimdi Sa
yın Bakandan sormak istiyorum. , 3 u 750 bin li
ralık tahsisata bu para dâhil midir? ÇünM o ya
pılan tebligat ile bakanlıkları bir nevi borç ik-
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rarı durumundadırlar. Eğer imkân olsaydı ve
usulden bulunsaydı Arğıthanlılar, va'din bu ka
dar gecikmesine karşı, mahkemeye müracaatla
bir ilâm almakta haklı olurlardı. Şimdi, Kendi
lerinin ifadelerinden öğrenmek istiyorum. Arzettiğim para buraya dâhil değil ise lütfetsinler;
bu 50.000 lirayı himmet buyursunlar, gerek Ba
kanlığı, gerek Hükümeti ve gerek bizleri halk na
zarında ibraya himmet buyursunlar. Benim bil
hassa ricam budur.
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Koceli) — Efendim bu tasarıdaki 750.000 lira
ya bahis buyurdukları Arğıthan'ı için yardım dâ
hil değildir. Mamafih sayın selefimin kendilerine
vadetmesi için tertibinide almış obuası gerekir
ve her halde almıştır da. İkâzları üzerine ben de
ehemmiyetle mesele üzerinde durur ve bir an
evvel yerine getirmiye çalışırım.
MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Lütfe
derseniz çok iyi olur.
BAŞKAN — Bir önerge var, bunun bir mil
yon liraya çıkarılmasını teklif ediyor, fakat tek
imzalı olduğu için oyunuza sunmıyacağım.
AHMET EYMİR (Amasya) — Efendim,
Amasya felâketini, fecaatini arzetmeden evvel
önergemi sayın arkadaşlarıma takdim etmedim.
Etseydim 400 - 450 arkadaşımızın hepisinin im
zasını alacağıma kaani idim. Ama İçtüzük hü
kümleriyle karşı karşıya bulunduğumuz için İç
tüzüğe hürmeten İsrar etmiyorum. Yalnız Hü
kümetimizin 1949 yılında bu tahsisatı fen adam
larının verdikleri rapora göre 2 milyon liraya
çıkarmayı va'delmesini ve Bütçe Komisyonun da
müzaheret buyurmalarını bu kürsüden rica ve
istirham ediyorum. Ve kendilerinden sadre şifa
verecek sözlerini dinliyorum.
BAŞKAN — 644 ncü bölüm kabul edilmiştir.
B.
Düşülen Eklenen
646 Yapı ve imar işleri yap
ma, kamulaştırma
ve
esaslı onarma giderleri 7 571 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
648 4626 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak memur
evleri
330 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

— 991 —
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Düşülen Eklenen j B.
Ankara Tıp Fakültesi
695
yapımı ve her türlü gi
derleri
1 615 000
BAŞKAN — Kabul edil696
mistir.
Yollar ve köprüler
BAŞKAN — Kabul edilmistir.

8 700 000
697

Sınır bölgelerinde yaptı
rılacak yollarve imar işleri her türlü giderleri 500 006
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Su işleri
800 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

701

701

703

Ankara lâğımlarının yap
ma giderleri
500 000
BAŞKAN — Kabul edil
in iştir.
Ekonomi Bakanlığı
Merkez büro giderleri
4
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
> İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
'. Basılı kâğıt ve defterler
2
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Yolluklar
12
BAŞKAN — Kabıü edil
miştir.
> Kurumlara yardım
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

0 :1
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Düşülen Eklenen
3 200

9 000

Baaıh kâğıt ve defterler
12 930
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Sürekli görev yolluğu
9 870
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Geçici görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları
BAŞKAN — Kabıü edil
miştir.

29 000

10 000

710

Özel Kanunu gereğince
harcanacak kimsesiz ve
metruk çocuklar genel gi
deri
600 000
BAŞKAN
Kabul edil
miştir.

712

İskân işleri
BAŞKAN
miştir.

100

800

000

100

738

4 500 000

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
> 4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yardımlar
15 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Sağlık memurları ve sağ
lık koruyucuları hayvan
yemi karşılığı
25 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

_*992

740

1 000 000
Kabul edil

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğince yapıla
tacak zamlar ve yardım
lar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Merkez büro giderleri

15 000

5 000

BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
748 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve giderleri
5 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
52 450
746 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

j
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Düşülen Eklenen
4598 sayılı K a n u n

muriarına verilecek hay
van yem karşılığı
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
805

Grûmrük Muhafaza Genel Komutanlığı
761 Hizmetliler ücreti
17 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğinee y&ptilacak ı zamlar ve yardım
lar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

806

17 000

Ücretler
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Merkez büro giderleri
4 020
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
iller büro giderleri
2 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Basılı kâğıt ve defterler
2 200
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
35 000
811 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
81!

8 000
815

816
8 000

4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

4 500

Tarla tarımı ıslah, dene
me,üretme, temizleme ve
tecrübe işleri,
25 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir,
Bahçe tarımı idleri
30 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Tavukçuluk, ipekçilik ve
arıcılık işleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
bitkileri ıslah,
818 Kauçuk
tecrübe deneme, üretme
ve inişi işleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
819 Pamuk işleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
820 Tohum temizleme evleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
82- Merinos işleri giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
817

Tarım Bakanlığı
706

000

807

771 Büro, giderleri
8 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
777 Subay* gedikli ve erlerin
yapılacak tedavi giderleri
ve yollukları
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
778 Muayyenat
30 100
BAŞKAN — Kabul edilmistir.
.780 Harb gereçleri ve teçhi
zat gidenleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

Düşülen Eklenen

B,

gere

ğince; yapılacak tedavi gi
derleri ve yolluklar,!
5 000
BAŞKAN — Kabul edil
mişti^.

765

O :1

2 000

801

4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak
zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
802 4644 ve 4805 sayılı Ka
nunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı
30 000
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
803 4291 sayılı Kanun gere
ğince hayvan sağlık me-

45 000

— Ö9S^

1 000

33 500

19 300

3 875

1 400
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1

Düşülen Eklenen
B.
Düşülen Eklenen B.
824 Okullar ve kurslar genel
mistir.
820
giderleri
21 OOÖ
889 İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
miştir.
826 Toprak Kanunu gereğin
1 800
890 Basılı kâğıt ve defterler
ce yapılacak kamulaştır
BAŞKAN — Kabul edil
ma işleri giderleri
17 000
miştir.
BAŞKAN — Kabul edil
9 320
894 Yolluklar
miştir.
BAŞKAN — Kabul edil
828 Etüd işleri
950
miştir.
BAŞKAN — Kabul edil
Ticaret
Ataşelikleri gider
899
miştir.
leri
16 000
839 4489 sayılı Kanuna göre
BAŞKAN — Kabul edil
staj için yabancı memleket
mistir.
lere gönderileceklerin yol
lukları ile başka her çeşit
Çalışma Bakanlığı
giderleri
15 000
908 AylıMar
60 000
Kabul
edilBAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN
miştir.
mistir.
840 Küçük su ve gezici arte1 800
915 Merkez büro giderleri
ziyen işleri
500
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
miştir.
1 700
916 îller büro giderleri
845 Eski yıllar borçları
13 000
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
miştir.
8 300
917 Basılı kâğıt ve defterler
847 Sermayeler
60 000
BAŞKAN _ Kabul edil
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
mistir.
8 000
921 Yolluklar
3 000
848 Krediler
BAŞKAN — Kabul edilBAŞKAN — Kabul edil
mistir.
miştir.
925 Milletlerarası kuramlara
860 000
849 Tesisler
katılma payı
10 000
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
mistir.
Ulaştırma Bakanlığa
928 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanların üc
861 îller büro giderleri
1 100
ret ve giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN
—
Kabul
edil
miştir.
miştir.
866 Yoluklar
5 400
BAŞKAN — Kabul edil
933 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası
miştir.
gereğince tş ve îşçi Bulma
869 Liman ve kıyı hizmetleri
7 000
Kurumuna
100 000
BAŞKAN — Kabul edil
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
miştir.
Ticaret Bakanlığı
888 Merkez büro giderleri
1 200
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
BAŞKAN —Kabul edilyorum.

— 394 —
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B f T Ç E KOMİSYONU BAŞKANI MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Demk^Yükhek Heyetin
tasvibine iktiran etmiş olan 20 bin liralık ekle
meden tenzilâta karşılık tensip buyurursanız,
muvazeneyi temin için 824 neü bölümdeki- 3 neü
maddenin 20 bin lirasını da kaldıralım M. karşı
lıklı bir muvazene hâsıl olsun. Bu suretle birinci
cetvelin yekûn rakamı; l ı e r i M t a r a i t m 20 şer
bin lira çıkarılarak, 25^^ 18X4704J.ra : 4p\jjejı,
25 181 470 lira eklenen çlapa^tır.
BAŞKAN — Birinci madd^yibu tashMe^ekrar okutuyorum.
(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir.
MAİLDE 2. — 19,48 yılı ; Bütçe Kanununa
bağlı (A), işaretli cetvelin ilişik (.2) sayılı .cet
velde, yazılı tertiplerinden (25 -474 367) l|ra in
dirilerek, aynı cetvelde yeniden açılan,ilişik
X3) .sayılı .cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
[ 2 } SAYILI, CETVEL
B.
Devlet borçları
sayılı kanun
535 4938 ve
lar gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşı
lıkları ile komüsyon, si
gorta ve başka her türlü
giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
536 5072 sayılı Kanun gere
ğince yapılan istikrazın
faiz ve itfa karşıkklariyle komüsyon, sigorta ve
başka her türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
539 Olağanüstü ödenek karşı
lıklarından doğan borçla
rın itfa bedelleri
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
540 4649 sayılı Kanını gere
ğince çıkarılan su işleri
bonoları için yapılacak

Lira

1 355 000

> 0 -:, 1
Lira

B.
ödemeler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
541 4604 sayılı Kanunun 1 nci
geçici maddesi gereğince
yapılacak ödemeler karşı
lığı
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
542 4911 sayılı Kanunun geçi
ci maddesi gereğince ya
pılacak Ödemeler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

l 600 000

, 6 5 0 000

885 239

[3] SAYILI CETVEL
Millî Savunma Bakanlığı
özel Olağanüstü çeşitli savun
ma hizmetleri r
s 21 w 246 047
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
(Bu. ödeneğin hizmetlere
dağıtılması ve maddelere
ayrılması ve gerek mad
deler arasında, gerek as
kerî ihtiyaçlar için lüzum
görülecek miktarlarının, il
gili Bakanlıklar bütçele
rinde mevcut veya açıla
cak bölümlere aktarılması
.",. Bakanlar Kurulunca, yapı-

hrT

'

'

!

,
4
|
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984, 128

2Q ,000.000

.Maliye Bakanlığı
496/A Altındağ, Atıf bey,. Yenidoğan, Aktaş ve; Yenihayat mahallelerinin yol,
kanalizasyon, tenvir ve
sair bayındırlık işlerine
.harcanmak üzere Ankara
Belediyesine
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
Devlet borçları
536^AM8§ sa-yılı - Kanun gere
ğince yapılacak istikrazın
faiz v4 itfa karçılıl^feriyle
komüsyon, sigorta m, ba§-

— 995
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Lira I gecen tasarıya aşağıdaki maddenin ilâvesini
arz ve teklif ederim.
•
;-VV'-f' ka her türlü giderleri
2 607 500
MADDE
—
Bu
kanunun
3 ncü maddesiyle
BAŞKAN — Ivab.nl. edil
derpiş edilen giderler, 1948 yılı bütçesinin gemiştir.
. lir fazlalariyle ve tasarruf lariyle karşılanır.
542/A Olağanüstü ödenek karşı
.Eskişehir Milletvekili
lıklarından doğan borçla
,
/
. Ahmet Oğuz
rın faiz ve her türlü gi-"
i
-derleri
191 700'
BAŞKAN —' Önerge hakkında komisyonun
BAŞKAN — Kabul edil
bir mütalâası var mı"?
miştir.
MALİYE BAKANİ ŞEVKET AD ALAN
542/B Türkiye Cumhuriyeti 2i''*'"]
"(İzmir) —• Efendim; Aktarma ve ek ödenek
raat Bankası elinde bulu
kanunlarına böyle bir ooıadde konması mûtat
nan Bağdat Demiryolu
'
.
değildir. Yalnız bunun karşılıkları izah edilir.
Şirketi hisse senetlerinin
Onun için takririn kabul buyurulmamasını rica
mubayaa bedeli
19 000
ederim.
BAŞKAN — Kabul edil
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Arkadaşlar,
miştir.
Sayın
Bakan, teklifimi kabul etmemek için mu
550/A 4882 ve 5002 sayılı kanun
cip
sebep
olarak böyle bir şeklin mûtat olma
lar gereğince temin olu
dığını
beyan
edip işin içinden çıkıverdiler. Büt
nan kredinin faiz ve itfa
çe kanununda giderler ve gelirleri belirtirken,
• . karşılıkları ve başka gi
o
bütçe kanunun bir zeyli olan bu kanunda aynı
derleri
.
910 120
metodu
takip etmemek için bir sebep yoktur.
BAŞKAN — Kabul edil
Kaldı
ki
bir bütçenin teknik icapları bunu za
miştir.
rurî kılar. Günün birinde Hükümet 150 milyon
(İkinci madde tekrar okundu.)
liralık bir ek ödenek getirirse ve bunun masraf
yerlerini
belli etse ve fakat, buna mukabil gi
BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
derlerin
nasıl
karşılıyacağım bize açıklamadan
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Mad
Büyük
Meclis
hiç
şüphe yoktur ki bir meçhulât
de kabul olunmuştur.
karşısında bu önergeyi kabul ve tasvip etmez.
MADDE 3.-— 1948 yılı Bütçe Kanununa
Efendim, Mecliste, encümende lafzan, şifahen
bağlı (A) işaretli cetvelde bu "kanunun ikinci
izahat verdim, gelir fazlaları ile bunu karşılımaddesiyle açılan (olağanüstü çeşitli savunma
yacağız diyorlar pek âlâ; Esasen yapptığım tek
hizmetleri) özel bölümüne (78 753 953) lira ek
lifte, derpiş edilen giderlerin gelir fazlalariyle,
ödenek verilmiştir.
tasarruflardan doğacak paralarla karşılana
BAŞKAN .— Madde hakkında söz istiyen
cağını tasrih etmekte ve işi bütçe tekniğinin
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum.
icabı
plan uygun bir sisteme sokmaktır.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
Giderleri tesbit eder ve gelirleri şifahen dü
edilmiştir.
*
şünür, tahayyül ve tasavvur eder ve bir tarafa
Arkadaşımız Ahmet Oğuz'un bir teklifi var
bırakırsak. Ozaman bütçe mefhumu kalmaz. Bü
dır; bu maddeden sonra 4 ncü madde olarak
tün dünyaca gelirler giderlerle karşılaştırılır,
bu tasarıya eklenmesini istiyor, önergeyi oku
bir esasa bağlanır. Bunda faide vardır. 'Bakınız
tuyorum.
bu şekilde Büyük Millet Meclisi olarak Hükü
meti bir müeyyide altına sokuyoruz. Bana mas
Yüksek Başkanlığa
raf kaynakları çıkarttığı zaman Büyük Millet
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı «1948
Meclisi olarak da bu masraflara mukabil yeni
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
vergiye gidilmemesini sağlıyor, Türk Milletine
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» nda der
diyoruz ki şu 200 milyon liralık masrafı yapa
piş edilen giderlerin ne şekilde karşılanacağını
cağım fakat senin kaynaklarına el uzatmıyacabelirtmek bütçe tekniği icaplarındandır. Bu iti
ğım, yeni vergiler tarh etmiyeceğim. öyle tertibârla Hükümetin verdiği izahattan sonra adı-
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bat aldım ki öyle yollardan yürüyorum ki ta
sarruf edeceğim verimi artıracağım. Gelirlerimi
fazlalaştıracağını, bu şekilde bu işleri yapıyo
rum, bunu kanunlaştırmak kadar tabiî birşey
yoktur. Bu Hükümetin itibarım Büyük Millet
Meclisinin murakabesini daima artırır. Bu tek
lifi reddetmek için bunun âdet olmadığını ileri
sürmek bendenizce biraz zayıf olur. Mademki
yeni bir idare sistemine girdik, demokratik bir
görüşle hareket ediyoruz, bu yalnız lâfta kal
maz, iktisadi sahada da kendisini gösterecektir.
Bu suretle iş daha iyi bir şekle girecektir. Ben
deniz teklifin kabulünü mahzurlu değil memle
ket namına faydalı telâkki ediyorum, bunun için
teklifimin kabulünü rica ediyorum.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET AD ALAN (İz
mir) — Efendim; bizim yaptığımız bütçe tek
niğine tamamen uygundur, Yalnız bütçede kar
şılık tesbit edilir. Esasen burada'karşılık olarak
gösterdiğimiz miktar da tamamen taayyün et
miş değildir. Bunu kısmen gelir fazlasiyle karşılıyacağımızı, karşılıyamazsak tasarruflarla ka
patacağımı ifade etmiştim. Bu teklif tamamen
şekle taallûk etmektedir. Miktar tesbit edilme
dikle bu maddeyi koymakta hiçbir faide' mü
lâhaza etmiyorum.
BAŞKAN — Önergeyi, yani eklenmesi iste
nen maddenin kabul edilip edilmemesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Önergeyi nazarı itibara
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alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınma
mıştır.
•
MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvele, ilişik (4) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...,
Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. Oy'lama bu oturumda yapılacaktır. Oylarını kullanmıyanlar lütfen istimal buyursunlar.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Oyların sonucunu arzediyorum:
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kânun tasarı
sına (250) oy verilmiştir. Bunların (247) şi ta
sarıyı kabul etmiştir. (3) ret vardır. Muamele
tamamdır. Kanun (247) oyla kabul edilmiştir.
Öğleden sonra saat 15 de toplanmak üzere
oturuma son veriyorum.
Kapanma saati: 13,45

»>-•-«

İKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 15
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl)
KÂTİPLER : Dr. A. üras (Mardin), S. Pek (Kocaeli).

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu (i/372) \1]
[1] 200 sayılı bas-may'azı tutanağın

sonulda

dır.

T.

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı f Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
'••-•' "'-"•'•
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı,(A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun
^
MADDE 1. — Bedene/Terbiyesi Genel İfa?

m

B : 85

Si 7 1948

dÜıMpi 1948 yılı BütÇe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerin
den ^25,500) lira indirilerek aynı cetvelin 15
nci bölümünün sonunda (1948 Londra Olimpi
yat Oyunlarına katılma genel giderleri) adiyle
açılan İp nei maddesine olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır.
'

ofit^st
8

Düşülen
500

Basılı kâğıt ve defterler
BALKAN — Kabul edilmiştir.
15/Â Spor muayene merkezleri genel
giderleri
6 888
BALKAN — Kabul edilmiştir.
17 Yapı ye, kurma işleri
1 000
^ ğ f e N — - K İ b u l edilmiştir.
v
18 öğretmen ve Eğitim kursları
3 112
BAŞKAN — 'kabul edilmiştir.
19 Yabancı uzmanlar ücret ve her tür
lü giderleri
3 000
IİAiŞKAN"— Kabul edilmiştir.
20 Gazi Ortaöğretmen Okulu ve Ter
biye Enstitüsünde okutturulacak
öğrenci. giderleri
6 0ÖÖ
„„ BAŞKAN^ - I&bul edilmiştir.
24 Kongre ve konferanslar giderleri
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiytm,
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
cetvelle beraber kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütç.e .kşnununa bağlı (A)
işaretli cetvelin 15 nci bölümünün sonunda, 1
nci madde gereğince (1948: Londra' Olimpiyat
Oyunlarına katılma genel giderleri) adiyle ayı
ları 15 nci maddesine (114 500) lira ek Ödenek
verilmiştir,
BAŞK^AN— Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuz(a sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... İkinci madde kabul- edil
miştir.
MADDE 3. — Bu kânun yayımı târihinde
yürürlüce girer.
BAŞKAN — MMdeyi kabul etknîer... Etmi
yenler... k a b u l edilmiştir.
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MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
3 — Avrupa Ekonomik îsbîfliği
Sözleşmesi
ile Efelerinin onanması hakkında kanun tasarısı
ve Geçici Komisyon raporu (1/375) [1\
BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle görüşül
mesi "kabul edilmiştir. Tasarının tümü hakkında
söz istiyen'var mı?
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SADAK
(Sivas) — Muhterem arkadaşlar; yüksek huzu
runuza sunduğumuz' Avrupa Ekonomik İşbir
liği'Sözleşmesiyle Amerika - Türkiye Ekonomik
İşbirliği Anlaşması hakkında Yüksek Heyetini
ze'kısaöa malûmat arzedeceğim.
Amerika Hariciye Nazırı Marşal 1947 sene
si Haziranında Harvard Üniversitesinde bir nu
tuk söylemişti. Marşal bu nutkunda. Amerika'
nın'Avrupayı kalkındırmak için yardım etmesi
gerektiğini belirtmişti. Harbden yıkılmış Avru
pa'nın' açlıktan ve sefaletten kurtarılması ve
bilhassa bu açlık ve sefaletin daima peşinde
gezen içtimai huzursuzluk ve bunun avakıbı
ol an bütün siyasi neticeleri önlemek için Ame
rika'nın girişmiş bulunduğu bu büyük yardım
meselesi bu suretle başlamıştır. Amerika Ha
riciye Nazırının nutkundan sonra bundan ilham
alan İngilte ve Fransa Hükümetleri bildiğiniz
gibi bütün Avrupa Devletlerini bir konferansa
davet ettiler. Bu konferansa Sovyet Rusya ve
onun siyasetine bağlı devletler iştirak etmedi
ler. Konferansa yalnız 16 Avrupa Devleti iştirak
etti Geçen senenin Eylül ayında Paris'te topbiftân' BU' lJ6'D'e"vMt Konferansı Amerika'nın Av
rupa'ya ne suretle yardım etmesi lâzım gelece
ği hakkında bir rapor hazırladı. Ve bu rapor
Amerika 'ya gönderildi.
Bütün bu safhalar hakkında geçen Şubat
başında Yüksek» Meclîse Marşal yardım pil ânı
münasebetiyle arzettiğ-im izahatta anlatmıştım.
Geçen senenin Eylülünde .16 lar Konferansı
nın hazırîayıp Amerikaya gönderdiği bu yardım
pilânı üzerine Amerika Hükümeti Kongreye bir
Yar'dım Kanunu sundu. Kongreden çıkan bu
[1] 206 sayılı basmdyam tutamağın sonundadır.
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Amerikan Yardım Kanunu, Amerika'nın yar
dım etmesini iki esaslı şarta bağlı bulunduru
yordu.
Bunlardan birisi Avrupa Devletlerinin evve
lâ münferiden ve müştereken kalkınmaya gayret
etmeleri ve aralarında bir işbirliği kurarak de
vamlı bir teşkilât vücuda getirmeleri idi. İkin
ci şart ise;-Amerika'nın yardım görecek her
Devletle ayrı ayrı anlaşmalar imzalamasıdır.
Bu, birinci şart, yani Avrupa Devletlerinin her
şeyden evvel kendi aralarında ekonomik işbir
liği yaparak, devamlı teşkil vücuda getirmeleri
şartını, geçen Mart ayında Pariste toplanmış
olan- 16 Devlet Hariciye Nazırları Konferansı
kararlaştırdı. Bu Konferansta verilen karar
üzerine kurulan bir komisyon 16 Devlet ara
sında, devamlı bir ekonomik işbirliği teşkilâtı
vücuda getirdi ve onun nizamnamesi ve esasla
rını hazırladı. Yüksek Heyetinize tasdik için
sunduğumuz Avrupa Ekonomik işbirliği Söz
leşmesi geçen Mart ayında karar verilen ve Ni
san ayında 16 Devlet tarafından imza edilen
bu Sözleşmedir.
Bu sözleşmenin bağlı bulunduğu anlaşmaya
gelince:
Yüksek malûmunuz olduğu gibi geçen Pa
zar günü Ankara'da Amerika Birleşik Devlet
leri Büyük Kİ çişi ile aramızda imzalanan bu an
laşma arzettiğim gibi Amerikan Kongresi tara
fından kabul edilmiş ve çıkarılmış olan Amerikan
Yardım Kanununun esaslarından birini teşkil
etmektedir. Yani Amerikanın Avrupaya yar
dım edeceği Devletlerin her biri ile ayrı ayrı bu
tarzda bir anlaşma imzalamasına bağlı bulunu
yordu. Huzurunuza getirmiş bulunduğumuz ve
tasdikinize arzettiğimiz anlaşma da budur. Ge
rek Paris'te imzalanmış olan sözleşmenin, gerek
Amerika ile imzaladığımız iki taraflı anlaşma
nın gayeleri Avrupa Devletlerini gerek münferideny gerek müştereken iktisadi kalkınmalarını
sağlamaları taahhüdü altına sokmaktan daha
doğrusu iktisadi kalkınmasını sağlamaya âzami
derecede gayret etmek gayreti taahhüdü altına
sokmakta ve buna mukabil de Amerika Hükü
meti, Kongresinden çıkmış olan kanunun esas
ları dairesinde bu Devletlere yardım taahhüdü
altına girmektedir.
Amerika ile aramızda imzalanarak Yüksek
Huzurunuza tasdikinize arzetmiş olduğumuz an
laşma 16 devlet tarafından imzalanmış bulun-
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maktadır. Bu anlaşma aynı tiptedir, Yani 16
devletten herbiri aynı metni imza etmiş bulun
maktadır. Amerika ile aramızda ve Amerika
ile diğer devletler arasında bu anlaşmanın ak
dinden evvel uzun müzakereler cereyan etmiştir.
Amerika Hükümeti tarafından verilen ilk proje
bizim tarafımızdan olduğu gibi 16 devlet tara
fından da ayrı ayrı hemen ayni mahiyette itiraz
larla karşılanmıştır.
Bu, mukabil teklifler neticesinde birkaç haf
ta süren müzakerelerden sonra proje birkaç defa
tadil edilmiş ve nihayet Yüksek Heyetinizin tas
vibin e sunduğumuz son şeklini bulmuştur. Yük
sek malûmunuz olduğu gibi projede Amerika Hü
kümeti Türkiye'ye kendi Kongresinden çıkmış
olan kanunun esasları dâhilinde yardım ötmeyi,
kabul etmekte buna karşı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti birtakım umumi mahiyette sarfı gay
ret ve iyi niyet taahhütleri altına girmiş buluna
maktadır. Bu anlaşma 11 maddedi» ve ona bağr
lı bir ek ile karşılıklı teati edilmiş mektupları-;
ihtiva etmektedir; Bu münasebetle, Yüksek- Hey
etinize Amerika ile aramızda cereyan. eden ka*
nuşmalar neticesinde hazırlanıp Yüksek Heyeti*
nizin tasvibine sunulan bu; anlaşmaların, netice*
sinde Amerika'nın ne gibi yardımlarda bulunula
cağı hakkında bazı izahatta bulunmak isterim,
Yüksek--Heyetinizin: hatırlıyaeağı. gibi geçen Şu<bat ayında Marşal plânı hakkında Büyük Mec
lise uzun uzadıya izahatta bulunurken Paris ; 16'
lar Konferansına verdiğimiz malûmatın rakamla
rın ve istatistiklerin biraz acele ve yanlış tetkiki
neticesinde Amerika teknisiyenlerimin bilhassa
Türkiye altın istokiarına ve mübalâğa ile hesapr
ladakları dolar imkânlarına dayanarak Türkiye'
yi ancak peşin para ile Amerikadan satınalacak
memleketler sırasma koyduklarını arzetmiştim.
Sonradan yaptığımız temaslar neticesinde ve ye
niden verdiğimiz malûmat ve rakamlar neticesin
de Amerika Hükümeti gayet dostane bir anla
yışla Türkiye'nin ihtiyaçlarını yeniden tetkik et
miş ve Türkiye'nin de krediyle yardım görecek
memleketler sırasına girmesini kabul etmişti. İlk
olarak A^merika Hükümeti yaptığı taksim neti
cesinde
Türkiye'ye
ilk üç ay
için 10
milyon
dolftr
tahsis
etmiş
bulunuyor.
Marşal
plânından yardım
görebilmek
için
ileriye
sürdüğümüz ve kendilerine
verdi
ğimiz
projeler
bilhasıfâ
ziraatte
istinsalâtm
artırılması, maden ve bilhassa kömür
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rarata İn akyeleıMeı^k.!- ^'kriaisür '••• ııMlmroiııtselia <ma- ebenımiyetMi' aülatsni;iya|,l?üzum yöktti/-. '19ü yüz^'
deır tiıîıiakiheletine ;taimis' • «dil eöcktirv/ B«ıhım; !c>b •"' den' s'otr y,ai¥iaıîlardâ 'büyük müşkülâtla ! körfeı*''
şında Amerika Hükümetinin .'(eyveliiitiç.'ay. iğin !
lâMttg^lm1^!yülk*ek;biâlmnİâı•ıdırL, •Dtee1;gökî kıy 1 '
bi'ifiîhrenıaiıİBı'ohiktğu «»ir(mi-tyoıı:5 ?d d I âlrafı1bir,i$c& iç ıiiöt,li''ii yat*djimlat'dau'ibulünnlü^ (ilaıi: •'AmfcHkttil
lik* ^ldu$u<< hakkiM[i da 1 ıbirtaknn i-ıw4y«tdier:H'ardi!> 1 İfükü,ın^iıWîltr :! bizim w belli ! başlı :iht'ae/ •piyana'*'
tetkik;.* neticesinde;. .-ivâku - olkrı itifaıdlarıııhtzııi
ıti\z oMlif Almanya'yi ^lallâriîniza 1 ' ka^âiüâ^siı'feJ 'l
gö&>önünde i ıtnıtaıiak• üe> ay; ı sonraki 1 ubun .vâde 1 i i^'f.iy^1 (Kik elîm1 Wetiöe'ler "doğü'rafbiie'tiöki Mrfiva^î'
ihtiyaçlarını ı/z iqm\> yçmi'kvtiûiMr -;v«rilrh!esiııih- ZTVW1 ihdas ; etûıiye,6eeğini ve1 İni nı^de'leVlin ' üzi1^''
d«Fpi^>edildüğ!İHİ,frbıi' yardaraı! işin-iıv AdnıirıİKtra'ıiü'd'e'1 ehe'miniyetW"dur'â!eâğisııınün:ıitl tmİRkieyM^
tör:. :Hofraahv.•Wakingthh» Biiyük. •Eioifliğim'i;';eı
1
^Mniyânıiı t)U bolg;6gihde sulha 'kör'ümak'l^nT'
yâiETİiîölârrak*bik^rmiştiiTiBhnım Kilerim gerçek .
keMİsı^le^'lneıifâat^biMği'
ve! g;Öl'îiş ''biffegl :
Pa-T'iş'tÖ'ifcoiYİa.Tîmaikta. lokm. i A vırupâ >; ^koıiünük.
hâîittâe InılÜndüğumüz Atile^ika Biriyşİk ! ! Dev- ;
îşbiıfliijğii ;;.komfe raonnîilannkv i ilr.e . gerekle iWaşing- :
letl(binin' ; 'şiindîce kad'âr ya^tkğı, yâînÜâktâ öl-'
ton^a km> neıifilâkl (»ihtiyd^hu'miım beüirt««i ye'nit
düfü ve-'blV'Â'nlâyrtla'û'iir' im^â' 1 ' ve tâsdikîiidâ'ri''
bİT'^r.Ofl^') rvterdîktj i \ >Bu; !)M*sö,jel M) :nra'ilyunı!odoM t' i
s'oıirâ' 'yap'a'e'a'^ı 'yai'dıhilârd^tı' ' ÜblâyT Am'eİ,iîka,i
tut^ktadlff./Bjdtoalnlai.âiL'mak! istedi^i-mia*•< tesiri
i'Üİkliriıetîn'ö teşekktirlei'imİ'arz^d^ykelri'Yüksek'
] e c r i m e İzâraıaıtmıakiı^te^
1 ieyetinizin duygularına trcüıuaii''' öldüğümü'
kötot^i' i isfrih«âMıie > iyaciy^eaik ımaıkineLtrr, •;ulaştnv.: enlıhim. t Bravo 'isleri) 1! ' ' , ! ; i "' : ' , ; ,j '•'"'"' 'Ui
ma-sitokinelerdı^'iakai'yiıkıttımrı <;i:U\<r:<A m;;:
.'MHl,:.;
Bu ( suretle : A.merjkaı ^ k | i p ı eti il e imza1 .adı-Ji.flönı£«n aidığımiiK' i. .malûmata- gö^feı;;' • Yüksek•
HeyİöfcÜEİze>iar!zedeMininvı:kir wş>âyi için 11 tahmis* ğım.ız,.^nJjajgnm-ivn, ^pıerjka ile Türkiye arasın-.
da f , ijkt İsa.di, iş biri iğinin genişierrıesine, ve., d,aha,
dih$işo$an İ#miiyon dblıârvhaıiicinde/AılııeHkaıı'
makMtuIarailKirkiye'hiaiı teiiF!<şenbljk-ifıti^agl^rıfti-' verimli olmasına yar.du^-edeceğine emin oldu-,
dâİnaizrari dikkate-ikilarakv yokumurhenüz 1 nmlûm! ğunijUz, igin ?ıı bu A^l^şmamn ye , pna ; bağ^ı _ Şjöz-.
olıriıyaıi-ve tetkikma başlaıinaış olan .prioıj'eleri*! leşnıepin:(^as,dik, çşdilnıosini Yüksek, IIeyeti,nİ7r/
rtûti Aipiı idbfoir' senelik fcredü rfmasirnaaiını. ka/bul ı de^.ricş,,ederini. (Alkışlar), .. . ,
;ı,,r !,,,,».,
etMMşHbdluıımaîktâîdırJ Üfülrkiyefimn - harbuyuzunüdFİLKILı ,AHMBD AYKAÇi (Diyarfeato) 1+tH»
deapf'jteüyialk .(s^i-bıılMara/ u-ğırtyân-ive ıhâlâ daltaiAckadaşlaufıırı4 Sayanı Necmettin; Sadak, kendisine •
şıdığ^rriıaa'iagİB'fyükl'.eiı-dolaıyısiîrfeii gitUgide -iz.©»* i has, ;âsMi!^Mni,);i£âd*e ilenne kadar güzel! beliıfttiv
laiaıv.'ekonomik* »vaziyetini. ve bu variyetin dcan BiliyorsntoHz, ;.fengüoj>' eihan» Jmukaddeıtatiilda;
belirtrtü^i'ihakiki'! ihti'yâçlaı4! dostça- ve 'âdilâne;' sulh yolu! .üaepiö.ü'dökü.flmüşi «bir; hiyanet ıittâyııı-!-t
bir zihniyetle. gözs sökünde tutacağına şüphe
lan«vaiıdır. Btmlar 'akrasında^ iyi -niyetli iinsfelaaîVetmediğimiz;. ] Aıaaieırika'nam>"giriştiği'i••;bu »büyük.
hakikaten;• »bahtiyar -ediea • ve , kendilerine.' büyüuL \
ve'eşsizı iyardranida' Türk^.MiüAetüiiıii I l haMr.üanit- • vieidaıP 1 kuviveti.< veıiBiı-bit* diğer?manzara ile kar«şt"<
1 eıtiniltfeööa<• . .çkkaırmıyacaiğıra i &kle-mekt;eyi^.! I. • •karişıyayız. Ben> buna hm teedctei eâhadı ıimikaddes;
;! Yüksekı iheyetiııikç!1 Mır' noktayı daha T" araat- • diyoKiâm. Tekrar' .ediyorum ttrkadaşlar',! ıniedeni! >
biarndihaâi.imnaikaddes.! Bat sözden ne anlıyorum "b
i. 'Mn&mkk- ile 'im^a ettiğimi» iv e > '.yüksek tasdik:- •IştBriohıu izah'içkıdür kiı huturunuza çıktiMi.«;Gihaıa hürriyetine isaidıran üiazistlik îve; ıfa^istllik;.
kihızai' sunulmuş PİJan Ani aşmaya Çek'iniektüptaAmerdkai'liMn işgajli altındalM bölgelerde, . Mh '. âfetleri i-yere sebüdikteıı sönrat dünylaı büyük, biri
mainya Hoiyestei- ;!Ja]roriya,-; iKiöî;©?ga!bi bölge-;7 hakikatla karşılaştı. Bütün medeniyet âlenü ıgöf+ı;
1 e»des'-'inütekabiliyet• şartiyle.- en;üîyddii'.•• mazharı ; dü ki sulbujii «yallnız;: eflâtuni; biriâşıki; olınak,
mülsa.ade DeVJseti.Miua.me-iesdttiıd: temüi^dep rae.k-i'•-"': hiç kimseye m>:büyük)nimeti sigorta^ edemezeî¥ir\
tufes^vâki'^lau'talep'ivb ricamız üzelrine Ame- ;- neı göa'üldü ki; gier«|ekteiiıi;;barişsewer 'VedeıtlokiFa4,;i
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n Mrn^letiıivb'aşta M&eto.y^zifeJ&rindıeia biri ^sıil-ı âtt'/Mdrmknzûim-oapîıtecâğHTv:. Hen^rontftzkıniığıönûn
•i îüft)ik^ûfiuiıai», /şavıaşma ı ıe.n blüyiüki dzim/ vs ! ıcesa-! •'jtmbflostiârmmioMa ^kif dha ktettu ko«s|ştıtğiTft»jwiıtiîıı
ıIjrMle iMjlmaktırk;iiii^-,!ii ,uh)?Ai .-!:;->[•;• = .;•:jr£«,!> j HÜökî^îikiiâpttdfrı-ıitfaf^ejii» P yakiKfi^tal^jtotöîoı
Ifeiö7ök iîçf saiiiîibıâTçıA&â^t&J^pBVbA'iH&kiki
,
(
-A öttni' 'ciîiadii' nıükMÜeisi)^ diyörunii •; iŞnödi' ^B^pi-; âşık, muhabbftt«j & çökf:baılwalmW..iIfMklşla<ır),
,
( r
|
I
,(
I5J
, hbe sb^ıtü':^:M 'iöUöâirtöB «sa t âşı düşüJİüö.'6e I -Sid KMffıiALfBANı^Balfiilsiittri)ft«ı'M^r4z(lM mü^feöMbSûfifen g&ii^s&ygıi^ygül'âlrı ito&afcteltofağı! •f#'kei'î'i'4V*ûl t^'mımiı attijt^âfeMmdtoiLaiılj^tetruK
e
'-ilk' isini-Aöusrika'lıv 'd<&tların!uz',< değil •'ffii&H| - M|ifâh'|âşgk j^Amfa^aiî^f ^ W ^ ^ # 'ÜÇ ia>) için
1
iBvet^'ö-bti^üfe^ dcistumuE 4eğÜ midiı^krftiftÜu| - liOtjiyfeOTd'uJfe l»Pîttdiy8.Waih«l%a«a'blar,â%ifO»medeniyet âlemini, bfab'şi> koirUTİfia' sef ei'bfet'liğime I
.nbiov,
• diavetîietfei.7.Askerîj siya^.iktisadi've-:!râa-fî' yar-1 miktar ne kadar dır? Bu bir.
:
-ı{nii^Qİifc*ftjo^igfe^>^^4uıiîiE^ötîItt^feıaiieltâtlisfe*
bii'dimiatfitt' >Niyi&g4'ra Şelâlesi- naİinde 'dünyaya j
iftV;Öl&K#un ;^wÖJl«»laı^röOiakıtâtfâkj îbizim! i mömle^mrizdie! 'dö* (kendine^ "en f;dimiitİMi;üç-ıâ^oiöİ|İ
\
^vfelÜlfri ideâli kardeşimi Aülarakajal^lı 1
| iâiMrJbiıVîâ«ÖSİiJbJmİfîIij'/ urİBb ov i^iby IBI8B«I'JJ
•«f»i'iKlâbtıtflar9İMlS beşeriyeti üzerine a&anMkfca, j
-iöiliösye^!aüîiİ4rpii4optat'^tıi sttttfcîntf f&tfât*y&&s, i al^â^r^^fasjii rt'Hjil^di^i^^ı bıtise4neziı--sfiaAftşxt)a
-kkfenlik*otttbaı^esinâen»-â&h&'ktofcffiig bil»ısâftta j sda aldüğuiîgibij tt^vbi^âteleı iı^alaâ^an/ajaMş.
'^yMAfâ i başlâim^laü • Beşers&ye^İifci ¥e ilfeiri w<fc- j -1 îiiiÂR.,ı itf«i (djefv diğeöf ğıieyl^tl^rle ;.)ya$takla,rı, ı anlaş••«AsökiM t fiLan'^ğibi' >biMkım 'kalite etiketle*'ive j malarda yardım miktarı yazılı değildâr^JJömmi
-' öffibalajlİMfeı -kendirli' akklltyfcöM yeni> eMper^alîst | • biıtotoiii^pi'ftiîsi^l^ve'torş'ibkikitaahbîitlör ya^
-%i^a4ai4in'iiga(yz^>kîiıl^v^' Ihtirto; s^dâ>lârı..u<(&ııj ,>MhıUtti üfeiftKniçiUliftn 'ii&aâİHeft>>ta^W;yettakl^ılini
i' 8edalar>(fea^isifidtt1isb • *er=KtotelJüKj f#Kiuğı!ı> egibi I i«#y]ie^,k^ )hi$yyıliljk. pRdKİe -Âçi»-, #6ı milyonrUr-aitk
•^M^ik 1 bir^tt^ânetlle susacak1'yalîbiz >v3M£nınin | /t^lî6î3!tf^l'bpJiîadnğumu^Wî*rMtlimriJI)iğfe ..d^vleit.oleoteüâeiüütmffeika 'dfcagıikm^ş îfelajftüka^ıniiicabı,
ltrJ
'^s!^iuzii^s6yî^eye'4ü2tim^a^^? '- »"•' j yeni Amerika malî senesi Temîaukâa ,}mşhy:aii&Rğl&1^'-fo\l\sfeiftâıWâMr&\tefa im p»iC*g^ tahaSİsneflliİierjifÎ!;!") >ff»;> mriKlııîıAtni iiiJo>loliüfHii y/
IP&HiBîyBÜK .)(Btiw»^>'->H ;Sayın •»ö.ıtodlaşte/'r!
ü
îİmHlaraif'! a ^ hlli ^ "'>'••'>'••'•'<»< »"'-™l '»'*«« «"i"" j
-•Anı'
f
leine>iMaî*îft»Blı bkrtiteiitiûtfa^vivmi;öatiama-'JJ- iijlı« Kilidi -jl'fnJîN'Hi ii'.Mi.ırr;IÜ.U jiiInyfiA ÎVIIJOK j
. . 1 ^.Türkler yurtları, istiklalleri ve namus-i -1m% ıftWuğsfcv-y»Jfflâfel mal-âiûOnuzdwrfe^imt^landa
ujıntou({j;luii , nion'KHuA .. .^IUHIUIIJU . ^ u ı u m i
lan. için canlarını verebilen insanlardır. . ., i 11fâiftmoîlüi^mi1 MI; rtütln}^kültesi eıfeln 43(inilybn
-on •i'î.u ıTİKîi'/" v:iih-V)/ 'VsiLiu^ul nü'a.^ı iû>]v.ıu?..i\
I
•iMJ*ı^îifcii»dKıb^imdiyie^aîiaar aneakx%r 2@> âil^jabi
-l^(bu«HİfiJEQfiJ()^tlı;yiOâkaâaâ»i
a
BffiW^^»»I^ffi ?fürjiı niuV/ul-riiT HR.HK. n^rh j /jteyfl^ediimiştkirillW
-üb rt^$8fl$ftfcı iift^jd^jnfo ai*Mım# uK&ugtevlij - ıkMolteaâaıt)fc4©jmtoa£>Maı ıtüeoat^ ıdfetâ&ıjfatjlftitıjıiiMîtüöks.-t1j$BMİhmlze «^^^dl^unuiifjgöfl^ijğüm^/; - rmş >ölanak rbulunmakta^r. niT>ÜGcatf b t i r n y ü ^ n
ylI'^JŞftdİ» ^ıto^ıacla, bllıSftlltal» inm^^ıÂMlita^a-; •ı jfeiMbfpallısıJf aıiiübajfaa&ınaj )ya•naşî3aaBiak!ta4]?t•. •îBu
-(i^ı-«»hnîKSiil.«klÖlnİS ıP)^hflkbetiiye'/^mn^ei)Itafii-1 -(a^aeşî4 V^!$U4si^kj>iomü§külât uiçinde,^julun-şn
-itî$mı$tfinj2ftkH!w ıpafJftsin$<i!#£ktiv^fBen jtf»wda İ ı, Kursa, {tüAün^j mütdhmtaihin) ,dsifuinlaârtji hakkln. ı jTato^W'i«ıuhterfe*8>' &o$$mymm'M n*İM$ ımmm-; îdai -ıi«i^üşi)^#Mğiiı61al^%vw>[ öaşi^ler-i KBakalm• ı - t e ( # ^ iffltşftffj-ıkattaki Ifiti bijjj!$$irİAg rkMi&sU; mtâto^&ndaoiitja^ıiınlatiiİUnasınbricde^ecimiın
/!&ömiıyoiTOa'.ı;0 ^böp.leöirjîifIşjı .saatte bu[,yg$i-; KİiddA^iM&f OlĞîJ2i(li;pBfcişebirO/ «tMMunitlemm
i HtkMaş]^»* i »Birlöşmi^- i MiHetkü ;[idealpı&i -ye> \&m-$a2fttjbumfct&nu0&"!g^ir^
.töîftiH
feülhuniujy^FatdımıoikaatiiJe,İBifearbdetı^iim-obfcrköstjött «Vv-eil(.fSft«j-aidı««..ınjiio-.';-:iiı;ij>! iirü'iii! I
>Iça3r[İiketf;)îsil^feBejjiktkadûı
iaalankrdıa t/Mjrük
-üll Arfegdaştor, nçpba/buıStâsaffi!^>biînun;'bwe:
idüştodiirdüği* ubtt«wto:fhf*kto»da f? Kpylşgijçbffe-; i çapta nyajdınıii • ii^Eİn^ l <aiaıi!î, (Aıafârikal'l i iBİEkşik
•ı iderelefeleri) l^tiffkiyeîyi ide.;j^ı».-)ddvlotlet» aatasıiıda
-röjşk jşey>ıjbuı<kad&fli:madı^
-l&fcfealt tmöUittîliheçBİUû Mi^tfcremaıfreyejlMiîdlşn: ^sftjfmâklai-b%jükr ibir iisfebel/jgösteBnirişiibıalıiiat^ıar.
hen&m£aMlk& tekdir 'b^iirjiuğuna'â^ftn^ığîınŞ . * r j :\ J'SiiA • madai akdettiğimin ]mı*ktoeM}a ihıı Msayâgistü'$fei4 b*lö(lâ,ki1rdıyft) bttraöai^hajretîjyfö-erek -jdiı'mhay®ı Fîuonh®«jt ^a^dinîlarıikimibıfeariîlüzetolt-
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de durulmamıştır. Ancak daha evvel Sayın Ba
kak ki, .memleket ölçüsünde büyük • mikyasta
kanında işaret ettikleri gibi, Hofman'nm idare
ve dünya ölçüsünde azımsanamıyacak neticeler
sindeki mekanizma o zaman bir-broşür neşretmiş
doğuracaktır. Beşerin, insanların maddi refah
ve Türkiye 'ye yapılacak yardımlar için on mil
ve saadetini temin eden bu maddi kaynakları
yon dolarlık bir limit tâyin etmişti.
sağlamak için Amerikan Devletinin de bu ıstı
raplarımızı, bu sıkıntılarımızı yakından takip
Türkiye 'nin iktisadi alandaki ıstırabını bil
ederek bize ellerindeki salâhiyete dayanarak
mekle beraber bidayette Amerika Devleti Tür
kitaptaki kayıtla mukayyet olmıyarak, daha
kiye'yi doğrudan doğruya harbe girmiş millet
büyük ölçüde yardım etmelerini temenni ede
ler gibi, zarar görmüş ve onların derecesinde sı
rim. (Bravo sesleri, alkışlar).
kıntılar içinde bulunmuş olduğunu kabul etmi
yordu.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Zan
Bilâhare Hükümetin ve Yüksek Meclisin muh
nediyorum ki, Fahri Bük arkadaşımızın sözleri
telif vesilelerle yaptıkları işaretler üzerine bu
bundan sonraki maddeye taallûk etmektedir.
temaslar gelişti ve daha yakın bir görüş birliği
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
hâsıl oldu. Bunu, Sayın Dışişleri Bakanının ifa
DAK (Sivas) — Efendim, tütün meşelerinin
desinden de anlıyoruz. Bendeniz Türkiye'nin
dışişlerimize tesiri bakımından Dışişleri Bakandünya sulhu için muhakkak bir menfaate da . lığının meşgul olabileceği kadar meşgul olduk.
yanan şeylerle çahşmıyaeağma kaaniyim. (Bra
Bu işte mütehassıs olmadığımdan .affinizi dile
vo sesleri).
rim. Fakat Dışişleri Bakanlığınız bu tütün işle
Türk tarihi, ve Türk geleneği, ahitlere ve
riyle epeyce zamandaîiberi meşguldür. Bun
akitlere sadık kalan bir millet olarak, insanlık,
dan evvel Frankfurt 'a bir ticaret heyetimiz git
beşeriyet menfaatine olan her işte olduğu gibi
mişti. Amerika'nın işgal kuvvetleri komutanı,
bu işte-de kendisini ortaya atacaktır; Türkiye'
ki: oranın ekonomisine, alışverişine hâkimdir
ye hiçbir maddî yardımda bulunulmasa bile.
zanederim, yalnız iki milyon kilo kadar bir tü
(Bravo sesleri).
tün satınalmak istemiştir. Heyetimiz kendile
Fakat bu arada bizim iktisadi vaziyetimizi
rine ait bazı. ticari, teknik, belki de pisikotojik
ve memleketin imkânlarını çok daha yakından
sebeplerden dolayı bu kadar az bir miktarı satve derinden tetkik etmek de bir vecibedir.
mıya bile lüzum görmeden gelmişlerdir. Ondan
Türkiye* bugünkü dünya üzerindeki memle
sonra Amerika Hükümeti nezdinde daha sıkı te
ketler içerisinde müstesna bir mevki ; 'almakta
şebbüste bulunduk. Amerikan Hükümetinin
dır. öyle bir memleket ki, tabiî kaynaklarının
Vaşington Büyük Elçimize verdiği yazılı bir no
belki'de yüzde on beşi istismar edilmemektedir.
tada, Birleşik Amerika Hükümeti bu teşebbüs
Yeraltı, yerüstü iktisadi ve zirai imkânları baş
lere cevaben Marşal Plânı gerçekleşmiye başla
tan başa bize iktisadi imkânlar vermektedir.
dığı zaman Türkiye'nin tütün meselesiyle daha
Bunu kaydetmekten maksadım, öyle memleket
yakından alâkadar olacaklarını ihtiyaçlarını da
ler vardır ki, orada tabiatın verimi son derece
ha yakından gözönünde
bulunduracaklarını
ye kadar istismar edilmiştir, oradan başka bir
va'detmişlerdir. Bununla da iktifa etmiyerek
şey çıkarmaya imkân yoktur, hattâ toprağın
ayrıca da Avrupa Ekonomik İşbirliği Komisyo
dan dahi, Türkiye bunlardan ve bu durumda
nunda çalışan delegemiz Paris Büyük Elçi
olan bir memleket değildir. Bugün memleketi
mize talimat vererek tütün meselesini ortaya at
miz öyle bir durumdadır ki, orada insan kuv
masını söyledik. Filhakika yapılan teşebbüsler
vetli, el kuvveti, her yapılacak, her teşebbüs
faydalı netice verdi. Paris'te çalışan, Teknik
edilecek işe imkân verecek miktardadır. Bu bir
komitelere ayrılmış olan Avrupa Ekonomik iş
taraftan zirai karakterimizi azçok, zirai sanat
birliği Komisyonunda ayrıca bir de Tütün Ko
karakterine ulaştırmak suretiyle elde edilecek
misyonu teşkiline karar verdi. Buna gerek Hü
tasarrufları ile insan kollarından ve bugün nıcınkümet tütün mütahassıslarmdan ve gerek tü
. leketin dört bucağında tamamiyle istismar
tüncülerimiz arasından seçilen bir heyet gön
edilemiyen insan sayinden istifade etmek sure
derdik, bunlar Pariste çalışmaktadır, herhal
tiyle mümkündür. Binaenaleyh bu memlekete
de müspet bir neticeye doğru gidilmektedir.
iktisadi sahada yapılacak her yardım muhakBununla da iktifa etmedik, belki gazetelerde
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gözünüze ilişmiştir. Paris Büyük Elçimiz Ame | kalar Başkomutanları arasında 16 Nisan 1948 ta
rihinde Pari'ste imzalanan Avrupa Ekonomik
rika Yardım Plânının Avrupa'da tatbikma
İşbirliği Sözleşmesi ve ekleri kabul edilmiş ve
memur olan Mister Harriman l a bir mülakatta
onanmıştır.
bulunmuştur ve Mister Harriman'a Türkiye'
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
nin tütün vaziyetini açıkça anlatmıştır. Ve
Kabul edilmiştir.
Mister Harriman da bu izahatı gayet dikkatle
dinlemiş ve bize hak vermiş ve bu işle meşgul
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
olacağını va'detmiştir. Biz, Pariste'ki çalışma
yürürlüğe girer.
larımızda yalnız Almanya'ya tütün satmak me
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
selesini değil, Marchall Plânı ve imzaladığımız
Kabul edilmiştir.
anlaşma zihniyeti dâhilinde tütün meselesini
16 Devlet arasında bir işbirliği mevzuu olduğu
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
esasını kabul ettirdik. Yani Marchall Plânının
yürütür.
esasına göre, 16 Devlet arasında ekonomik kal
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,..
kınma evvelâ bu 16 Devletin kendi aralarındaki
Kabul edilmiştir.
işbirliği prensipine dayanmaktadır. Biz dedik
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
ki, meselâ 16 Devlet, birbirleriyle
alış.veriş
4. — Türkiye ile Amenka Birleşik
Devlet
etmek mecburiyetindedir, Garbi Almanya da bu
leri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzala
16 Devlet iştirak etmiştir. Şu halde evvelâ ;bir;
nan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile eklerinin.
memleketin tütünü varsa diğer 16 Devletten bi
onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
risi tütün alıcısı ise; bu satıcı Devletin alıcı
misyon raporu (1/376) [İJ
Devlete tütününü satması lâzımdır. Binaena
leyh, evvelâ Amerika'nın kendi tütünlerini bir
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDÜRAvrupa Devletine satması buna aykırıdır. Bu
BAHMAN MELEK (Gazianteb) - ^ Arkadaşlar,
tezimizi kabul ettirdik; bu sahada ciddî surette
İkinci Dünya Harbinin getirdiği felâketler ara
çalışmaktayız. Tabiî temin edilecek neticeler
sında bilhassa pek çok harabeye uğrıyan Avru
yalnız bizim elimizde değildir.
pa milletlerinin harb yıllarında ve harbin hita
mından
sonra mâruz kaldıkları açlık, sefalet, iç
BAŞKAN — Başka söz is'tiyen yoktur.
timai
ve
siyasi tehlikeler bütün medeni insanla
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etrın
vicdanlarında
derin akisler, acı ıstıraplar
miyenler ... Kabul edilmiştir.
yarattı.
Tasarı hakkında ivedilik teklifi vardır; oyu
Birleşik Amerika Devletlerinin Avrupa mil
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler...
letlerini bu müşkül vaziyetten kurtarmak, yüz
İvedilik teklifi kabul edilmiştir.
milyonlarca insanın dertlerini azaltmak ve bu
nunla dünya sulhunu sağlamak yolundaki arzu
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fran
ve mesaisi, bu hususta misli görülmemiş yardım
sa, Yunanistan, trlanda, İzlanda, Lüksemburg,
ları göze almak istemesi medeni âleme ferahlık
Norveç, Holânda, İtalya, Portekiz, Birleşik Kı
ve ümit verdi.
rattık, İsveç, İsviçre, Hükümetleri ve Almanya'
Işığı altında on altı milletin Hükümet mü
nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birle
messilleri geçen sene Paris'te toplanarak Avrupa
şik Devletleri igşali altındaki mıntakalar Başko
iktisadi kalkınmasının ancak Amerika yardımiyle
mutanları arasında imzalanan Avrupa Ekono
kabil olabileceğine ayni zamanda kendi arala
mik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması
rında müşterek gayretler sarfiyle Avrupa Eko
hakkında kanun
nomik İşbirliği tesisine karar verdi.
MADDE 1. — Türkiye, Avusturya, Belçika,
.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de tereddüt
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlan
süz. bu karara iştirak etti.
da, Lüksemburg, Norveç, Holânda, İtalya, Porte
Milletlerarasında İktisadi İşbirliği tesisi, iyi
kiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre Hükümetleri
ve Almanya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Ame
[1] 207 sayılı basmayazı tutanağın sonundarika Birleşik Devletleri işgali altındaki mıntadır.
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niyetli bütün devletlerle,
Birleşmiş Milletler
Teşkilâtı Anayasası ruhuna sadık kalarak, anlaş
malar yapma prensi]) ine dayanan siyasetimize
uygun geldiğinden Paris Sözleşmesini takdirle
karşıladık. Hükümetimizin buna koyduğu imza
ile memleketimizin takatine, imkânlarımızın vüs
atine göre Avrupa milletlerinin iktisadi kalkın
malarına faydalı olmak istedik. Sözleşme ile ta
sarı biraz evvel yüksek tasvibinize mazhar ol
makla bizim için tam bir kanun mahiyetini ka
zanmış oldu; tarih ve insanlık için de elbette
parlak bir vesika olacaktır.
Arkadaşlar; Harb yıllarında çekmiş olduğu
muz pek çok sıkıntıları harb sonrası siyasi ahval
daha çok artırmıştır. Bu yüzden bugüne kadar
katlandığımız, belki daha çok katlanacağımız
malî ve iktisadi külfetler yurdumuzun istiklâlini,
sınırlarımızın emniyet ve selâmetini korumak ba
kımından olduğu kadar cihan sulhunun idamesi,
medeniyetin bakası için de o derecede lüzumlu
ve ehemmiyetlidir. Bu itibarla iktisadi durumu
muzun şu anda göstermekte olduğu güçlükler
karşısında Amerika yardımlarından bizim de
geniş mikyasta faydalanmamızı tabiî görmek icap
eder. Toprağımızın fennî istihsal vasıtalariyle
verimini çoğaltmak suretiyle Avrupanm ekono
mik kalkınmasına daha faydalı olmamızın mânevi
hazzı bizi elbette daha çok memnun edecektir.
Kabul buyurulan Avrupa iktisadi işbirliği
sözleşmesinin hükümlerine tevfikan Birleşik Ame
rika Devletleriyle Türkye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında akit ve imza edilen ekonomik iş
birliği anlaşması şimdi yüksek tasvibinize arzedilmiş bulunuyor.
Milletlerarası dayanışma bir işbirliği zihni
yetimize tevafuk eden bu anlaşma tasvibinize
mazhar olursa hemen tatbika konmakla büyük
ve samimî dostumuz Büyük Amerika Milletinin
asîl bir eserini daha görmüş olacağız. Bu mesut
hâdiseyi şimdiden şükranla karşılarım. Biz Türk
Milleti Büyük Amerika Milletiyle gititkçe art
masını temenni ettiğimiz mevcut samimî dostlu
ğumuzun, bütün münasebetlerimizin genişlemesi
cihan sulhunun teessüs ve isfikrar peyda etme
sinde müessir olacağı kanatini taşımaktayız.
Bundan başka Amerika yardımının Avrupa 'da en
müessir şekilde yapılabilmesi için de Türkiye'
nin geniş ölçüde istihsal yapmak imkânlarına
malik bulunmasının lüzumuna inanmış bulunuyo
ruz. Alâkadar Hükümetlerin karşılıklı iyi anla-
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yışla maksadı ve gayeyi tahakkuk ettirmekte
muvaffak olmak istiyeceklerine itimat etmekle
sevinç duymaktayım. Hükümetimizin bu husutataki basiretli gayretlerini övmeği bir vazife bili
rim. Arkadaşlar, izahına çalıştığım sebeplerden
ötürü Büyük Dostumuz Birleşik Amerika Devlet
lerinin Avrupa milletleri için tahsis ettiği mu
azzam rakamlardan bize ayırdıkları ve daha ayı
racaklarını umduğumuz miktarların tamamen
mahalline masruf yardımlar olacağında asla te
reddüt edilmemelidir.
Tasarının Yüksek Kamutayca onanmasını Dış
işleri Komisyonumuz adına rica ederim. Bu mü
nasebetle Büyük Amerika Milletine derin üşkranlarımızı sunarken kendilerine karşı duyduğu
muz derin sevgi ve hayranlıkları da bu kürsü
den ifade etmekle bahtiyarım.
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Stmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle
bir teklif vardır.

müzakeresi

hakkında

ivedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle mü
zakeresi kabul edilmiştir.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati
edien mektupların onanması hakkında Kamın
MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve eki
ile aynı tarihte teati edilen mektuplar kabul
edilmiş ve onanmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza arzedivorum Kabul
edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
5 — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Tica
ret, Maliye ve Bütçe Komisyonları
raporları
(1/319)
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünün
görüşülmesine devam ediyoruz.
Söz Hasene İlgaz'ındır.
HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlar, dört iklim şartlarına malik olan güzel
yurdumuzda zaman zaman kuraklık bazan
don, bazan sel felâketi meydana gelmektedir.
Bu yüzden birçok illerimizin çiftçileri çok
zarara uğramakta, hattâ bazan tohumluklarını
bile kaybetmektedirler.
Çiftçilikten başka sanatı olmıyan, ancak
toprağım ekerek, biçerek hem kendini ve aile
sini besliyen ve hem de toprağa sahip olamıyan, ekemiyen halk topluluğuna hizmeti vazife
bilen ve şeref sayan çiftçi ailesine zaman zaman
Hükümetimizin para, tohumluk veya diğer şe
killerde yardım ettiğini hepimiz bilmekteyiz.
Yalnız; bu yardımlar yapılırken Ziraat Ban
kası ile Tarım Bakanlığının ahenkli bir çalışma
yapmasını istememiz zaruridir. Ve bu muraka
beye Ziraat Bankamızın daha iyi, daha şümullü
çalışması için çok lüzum vardır. Ancak bu Ta
rım murakabesidir ki, köylü ve çiftçilerimizi
daha çok memnun edecek ve yapacağı işte daha
fazla verim verecek, çalışmalarında -ve yardım
larında daha fazla muvaffak olacaktır.
Bu münasebetle bunu Hükümetten ricayı bir
borç bilirim.
Filhakika Hükümetimizin yaptığı yardımın
eski bir tarihi vardır. 1934 denberi bu devam
edip gelmektedir. Bununla beraber daha fay
dalı bir hale getirilmemiştir. Daha iyi bir şekle
girebilmesi mümkündür.
Bunun için çiftçi ailesi 30 Mart 1948 denberi
alâka ve dikkatle bu kanunu beklemekteydi.
Çünkü o sistemli bir yardım şeklinin kendi böl
gesine kadar gelmesini istiyor ve bekliyordu.
Yapılacak yardımların hususiyetlerine göre to
humların verilmesini istiyordu.
Bugün yeni gelen kanunla bu iş tam olmasa
da ve bizleri tatmin etmese de yine köylümüz ve
çiftçimiz memnundur. Ve bu memnuniyetleri-
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ni yazılarla, telgrafla bana bildirerek Sayın Hü
kümete ve Bütçe Komisyonuna teşekkürlerini
kendi adlarına buradan konuşmamı rica etti
ler.
Bu dileği burada tekrarlamayı bir vicdan
borcu bilir, Hükümetin tarım işlerine, Ziraat
Bankası ile işbirliği üzerinde kesin kararlar al
masını tekrar rica ederim.
BAŞKAN — Beden terbiyesi hakkındaki
kanuna oy vermiyen arkadaş var mı? Oy top
lama muamelesi bitmiştir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; birkaç gündür, Büyük Mil
let Meclisi birbirinden mühim kanunların mü
zakeresiyle meşgul olmaktadır. Temenni ede
rim ki, her birinden memleket için hayırlı ne
ticeler almak mümkün olsun. Fakat şu anda mü
zakeresini yapmakta olduğumuz tasarı .memle
ket işlerimizin başında gelen İstihsal dâvamız",
köylümüzü doğrudan doğruya alâkadar eden
bir tasarıdır. Bu tasarının mahiyeti de nihayet
tabiî âfetlerden zarar gören çiftçilere tohumluk
temin emtek gibi kredi imkânlarının sağlanma
sından ibarettir. Fakat miktarı ve mevzuu mah
dut olan bu iş vesilesiyle istihsal meselelerimi
zi ve ziraat dâvamıza hangi yönden bakmamız
lâzımgeldiğine dair hakikaten görüş birliğine
varabilirsek memleket bundan istifade edecek
ve şimdiden sonra da zirai işlerimiz ve istihsal
dâvalarımız gerek Meclis cephesinden ve gerek
Hükümet cephesinden istikametini almış bulu
nacaktır.
Arkadaşlar, Türkiye'nin iktisadi bünyesin
de, ziraatinin oynadığı rol hakkında veyahut
ziraat meselelerimizin, bütün iktisadi meselele
rimizin başında geldiğine dair herkeste sarih
bir kanaat vardır. Fakat bunun yanında maale
sef şimdiye kadar ziraat meselelerimize ne köy
lümüzün içtimai hayatına, ne de iktisadi haya
tiyle yakından, icabettiği kadar alâkadar ola
rak el koymuş vaziyette değiliz. Hepimiz biliyo
ruz ki, ziraatimizin herşeyden evvel ihtiyacı
umumiyetle kredidir. Bu kredi yalnız tohumluk
kredisi değil, alet ve vasıtalar kredisi, nihayet
işletme kredileri ve saire gibi bütün zirai
istihsal hayatımızı
alâkadar eden
kredi
lerdir. Bu h u s u f a elimizdeki yegâne va
sıta Ziraat Bankasından
ibarettir. Bugün
zirai
kooperatifleri fS dahi nihayet
Ziraat
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Bankasının
imkânları
çerçevesinde
çalış
mak imkânlarına nail olmaktadır. Kredi usulle
rimiz de fevkalâde geridir. İhtiyaçları zamanın
da ve derecesinde karşılamaya müsait değildir.
Zirat Bankasının çiftçilerimize herhangi sahada
Olursa olsun açabildiği kredi daima mahdut kal
mıştır ve mahdut kalmaya mahkûmdur.
Usul bakımından da kefaleti müteselsile
usulü köylüye çok zahmetli gelmektedir. Diğer
taraftan hepimiz biliyoruz ki, zirai kredi imkân
ları bu memlekette hudutsuz olmalıdır. 1948
bütçesinin müzakeresi dolayısiyle Yusuf Kemal
Tengirşenk, uzun vadeli zirai kredinin bu
memleketin iktisadi hayatında oynıyacağı rolü
açık olarak belirtmişti. Halbuki biz gerek istik
raz yollariyle gerek bankalara temin edebildiği
miz sermaye ile bu nevi uzun vadeli krediyi
köylüye sağlıyamadık.
Zaman zaman bir taraftan Ziraat Bankasiyle, diğer taraftan Zirai Donatım Kurumu vasıtasiyle çiftçiyi modern alât ve
vasıtalarla
teçhiz etmek için yaptığımız gayretler mem
leket ölçüsünde bir netice vermiş değildir. Ev
velce arzettiğim gibi biz henüz zirai istihsalde
en lüzumlu vasıta olan pulluk meselesini bile
memleket ölçüsünde halletmiş değiliz. Dâva bu
ölçüde ele alınınca Büyük Meclisin zirai kredi
ihtiyaçlarını karşılamakta şimdiye kadar oldu
ğu gibi Maliye Bakanlığının üzerine mesuliyet
almaktaki şu veya bu tereddüdü, Zirat Bankası
nın içerisinde bulunduğu şartları göze almada
açık bir prensipe varmalıyız. Lâzımgelen kredi
ve imkânlarını sağlamak işlerimizin başında
gelmelidir.
Arkadaşlar, elimizdeki tasarı bu hususta
dikkate
şayan bir hususiyet
arzediyor.
Hattâ tabiî âfetlerden mahsulü zarar gör
müş vatandaşlara tohumluk temini için ayrıca
sağlanmış olan bir kredi teklifidir. Bu kredi tek
lifi ile alâkadar işler Bütçe Encümeninden
beş milyonluk bir hadle tahdit edilmiş olarak
geldi. Tohumluk kredisi, demin de arzettiğim
gibi zürıam yalnız tabiî afetlerden zarar gör
müş olanları için hudutsuz olması lâzımgelen
bir kredidir. Tohumsuz kalmış çiftçiye tohum
temin etmek yolunda açacağımız kredi bu ka
dardır deyip meseleyi kapatmak, hem iktisadi,
hem de içtimai bakımdan hakikaten kabul
edilecek bir şey değildir, zararlıdır: Ziraat
Bankası ve Hükümet kredinin mahdut olmasını,
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nihayet zirai plasmanların, zirai kredilere ayır
dığımız sermayelerin darlığına atfediyor. Bir
taraftan da Hazine bundan sonrası için, banka
ayrıca kendisine sermaye tedariki için çare
bulmasını teklif ettiğinden, Maliye Bakanlığı
da beş milyon liralık bir hadden yukarı bir
kredi temini için. tereddütlü davranıyor.
Arkadaşlar, biz zirai kredi meselelerimizin
bu nevi Hazine zihniyeti ve Ziraat Bankasının
dermeyan ettiği sebeplerle mahdut ölçüde bı
rakırsak dâvayı hiçbir zaman halletmeye mu
vaffak olamayız. O halde ne yapmalı? Yıllar
dan beri Ziraat Bankasının karakteri, ana vas
fı, şu veya bu Bakanlığa bağlanması konusu
daima Mecliste muhtelif vesilelerle mevzuubahis olmuş, fakat maalesef bu işin hiçbir zaman
haleldilme imkânı bulunamamıştır. .
Biliyorsunuz ki, Ziraat Bankası, memleke
timizin her yerinde şubesi bulunması bakımın
dan, ayrıca hususiyet arzeder. Kaldı ki, Hü
kümet gerek zirai kredi sahasında, gerek sınai
kredi sahasında ne zaman ihtiyaç içinde'kalsa
Ziraat bankasına bir vazife vermek zorunda
kalmıştır. İşte bu zaruret yüzünden zirai kre
di sahasında banka daima mahdut ölçüde yar
dım yapabilmiştir. Hattâ bu tasarının müzake
resi esnasında dahi Ziraat Bankası Umum Mü
dürü bu kanunun hükümlerinin normal zirai
plasmana tesir edeceği yolunda müphem ifadede
bulunmuştur.
Ziraat Bankasının bugün içinde bulunduğu
durumu; zirai kredi imkânlarımızı, ihtiyaçla
rımızı kabil olduğu kadar ileri derecede hal
ledecek bir şekle getirmeye mecburuz. Onun
için arkadaşlar, artık bu bankanın karakteri
şöyledir, böyledir diye birtakım teknik veya
nazari münakaşalar yapacağımıza, ziraat mese
lelerimizin toptan halledilmesi için, bu banka
nın kredi imkânlarını âzami dereeeye vardıra
cak şekilde bu meselelerin üstünde durmalıyız.
Gerçi Zirat Bankası ticari faaliyetleriyle
ayrıca temin ettiği varidat dolayısiyle zirai
kredi plasmanlarını artırmaya imkân bulmak
tadır. Biz zaten bu nevi faaliyetlerine bir şey
demiyoruz. Fakat Ziraat Bankasına tevdi edi
len diğer vazifelerin, mükellefiyetlerin, Ziraat
Bankasını asıl vazifesi olan zirai krediyi sağ
lamak işinden alakoyduğunu kabul etmeye bu
hususta cezri bir prensip kararı almaya zaru
ret vardır.
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Bakınız, size çok açık bir misalle noktai na- , yon liraya çıkarılması ve her sene kullanılmıyân
kredinin ertesi seneye kalmasını sağlamak sure
zarımı arzedeyim:
tiyle temin edilen yeni şart evvelkine nazaran
Türkiye şeker sanayii bugün için de, yarın
hakikaten hepimizi sevindirecek mahiyettedir.
için de ele alınacak mevzuların başında gelmek
Fakat müşahede edelim ki, bu dahi vaziyeti kar
tedir. Bir taraftan zirai kalkınmamızla alâka
şılayacak ve ihtiyaçlara daima cevap verecek ma
dardır. Diğer taraftan memleketin mühim bir
hiyette değildir.
ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat şeker sanaihtiyaç listeleri işine gelince: Kitap gibi to
yiimizde, zürra cephesinden bugün için hiçbir iş
humluğun
da israfından bir zarar gelmez. Onun
yapmamış bulunuyoruz. Çünkü pancar zürraiçin
ne
kadar
çok tohum temin edebilirsek o ka
ının hayvancılık işleriyle geniş ölçüde meşgul ol
dar çok netice alırız. Hepimiz biliyoruz ki, ihti
masını sağlamadıkça, sütlü inek cinslerini temin
yaç
mazbataları kazadan vilâyete, vilâyetten
etmedikçe pancar müstahsilinin besicilikle meş
Bankaya,
tenkis edile edile gitmektedir. Bu me
gul olmasını sağlamadıkça bu ziraatin istikbalin
tot
yerine
âfetler dolayısiyle tohumsuz kalan
den emin olamayız arkadaşlar.
çiftçilere tohum ihtiyacının yüzde yüz temin
Burada ismini takdirle anmak istediğim eski
edilmesi için Büyük Meclis muhakkak ki, bun
Söker Şirketi Umum Müdürü bu işlerle hakika
dan sonraki araştırmaları ile bir hal çaresi bul
ten yakından meşgul olmuş, zannederim bir pro
malıdır.
je de teklif etmişti.
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon)
Hal böyle iken Uşak Şeker Fabrikası civarın
— Muhakkak.
daki köylüler pancar küspesinden istifade ede
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Baş
rek hayran besiciliği yapmak için Ziraat Banka
bakan da benimle birlikte temennide bulunuyor,
sına müracaat ettikleri zaman eldeki mevzuat
ben konuşurken «muhakkak» diyerek iştirak edi
mucibince küçük baş hayvanlar için iki ve büyük
yor. Yalnız bu muhakkak sözünün kendileri
baş hayvanlar için de 6 lira kredi vermekten
mesuliyet mevkiinde bulundukları için temenni
başka bir şey yapamayız cevabı ile karşılaşmış
hududunda kalmamasını rica ediyorum. Şurada
lardır.
bir kümbetten ibaret olan eski Sergievi Bina
Tasavvur buyurunuz arkadaşlar; müstahsilin
sına dört buçuk milyon lirayı temin eden Hükü
istediği şey; zayıf hayvanları alıp, pancar küs
met tohumluk kredisinde para bulamıyorum der
pesi ile besleyip hem memleketin et kapasitesini
se bunu, mesuliyetini müdrik olmıyan bir hükü
artırmak hem de bu suretle kendi kalkınması
metin cevabı telâkki ederim. Şimdiye kadarki,
için, bir imkân aramaktır. Köylü; ben hayvanı
konuşmalarımızda bir zihniyet değişikliğine var
mı murabahacıdan yüksek faizli para temin ede
mak istiyoruz. Malî setleri istihsal meseleleri
rek veya ona yarıcılık hakkı vererek kredi sağmizin karşısına çıkartmıyalım. Bu memlekette
hyabiliyorum. Bana istediğiniz ipotek yollariyzirai meseleleri halledecek imkânları arıyalım.
le, arazi ipoteği ve saire yollariyle kredi temin
Bu noktai nazarı izah ederken eğer Başbakan:
ediniz diyor. Ben de hayvan alayım, besi ya
Benim de içimden böyle geçiyor ama buna im
payım. Bu suretle hem memleketin et kapasite
kân yoktur derlerse kendileri bu meseleyi kat
sini artırayım, hem de kalkınabileyim. İşte arka
iyen bizim gibi anlamıyor demektir.
daşlar, Ziraat Bankasının buna verdiği cevap
O halde ben şimdi sualimi kendilerine tevcih
koyunun, keçin varsa hayvan, başına iki lira ve
ediyorum: Bu ana görüşmelerimiz karşısında
büyük baş hayvanların varsa hayvan başına 6
Türkiye'nin zirai meselelerinin halli yahut kre
lira veririmdir. di meselesinin halli için ne düşündüğünü Meclis
îşte arkadaşlar, bu meseleyi bu ölçüde bırak
huzurunda açıklamasını kendilerinden bilhassa
tığımız zaman ne yaparsak yapalım biz zirai kal
istirham ederim.
kınmamızın bel kemiğini teşkil eden zirai kredi
BARBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
meselesini hiçbir zaman hal edememek durumun
Sayın arkadaşlar; Tahtakılıç arkadaşımızın mü
da kalırız.
talâalarına oradan «muhakkak» demek suretiy
Bu umumi görüşümü arzettikten sonra 5 mil
le iştirak edişim, samimî bir hissin ifadesinden
yon liradan ibaret olan kredi imkânının, 6 milbaşka bir şey değildir. r
,
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AHMET TAHTAKILIÇ (Afyon Karahisar)
— Teşekkür ederim.
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) —
Zirai mevzuu, yüksek huzurunuza mütaaddit
vesilelerle, mütaaddit defalar münakaşa konu
su olmuştur. Hükümetçe bu bankanın hakikaten
kendi teşebbüsleri ve bizim yardımımızla, zirai
krediyi karşılıyacak bir hale getirilmesi mu
karrerdir. Bu hususta ilgili müesseseler ve zira
at adamlariyle yapılan tetkikler ve temaslar
neticesinde bu rapor meydana gelmiştir. Bu ra
por üzerine hazırlanacak tasarı ile sizleri karşı
karşıya getirmek iıışaallah bana nasip olur. Bu
müessesenin sermayesini bugünkünün iki misli
ne ve belki daha yukarısına çıkarmak mukar
rerdir. Bu imkânı hazırlamaya uğraşıyoruz. Bu
nu belirtmek için söz aldım, arkadaşımızın alâ
kasına da teşekkür ederim. (Allah muvaffak
etsin sesleri).
ALÎ RIZA KIRSEVEE (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar; muhtaç çiftçilere harman vâdesiyle ödünç olarak tohum verileceğini tazammun eden bu tasarının mahiyeti itibariyle fakir
çiftçi ailesine muvakkat bir zaman için ferah
lık vereceğinden dolayı faydalı olduğunda şüp
he yoktur.
Arkadaşlar, bu memleketin belkemiğini teş
kil eden köylünün bugünkü durumu memnuni
yet verici değildir. Yalnız tohum kâfi değildir.
istihsali artırabilmek için bir şeylere köylü
müz muhtaçtır. Başta gelen pulluk ve pulluğu
çekecek çift hayvanı ile kâfi miktarda toprak
ve çeşitli makine. Bugün hâlâ en iptidai bir zi
raat vasıtası olan karasabanla çalışan çiftçiye
verilecek tohumdan ne miktar mahsul eline ge
çecektir ki, ailesini tmyvanlarmı besledikten
sonra borcunu da ödemek imkânını bulsun. Mü
saadenizle bunun hesabını kısaca arzedeyim:
Elindeki vesaitle dikebileceği tohumun miktâ*rı
ancak 400 kilodur. Ekseriya kurak olan yerler
de ortalama olarak bir kilodan en çok dört kilo
alacağına göre istihsal miktarı 1500 kilodur.
400 kilosunu borcuna, 400 kilosunu da tohum
luk ayırdıktan sonra geride kalacak mütevazi
miktarla geçinmesine imkân var mıdır! İşte bu
nun içindir ki, köyde geçinmek imkânını bula
mayanların gündelikle çalışarak ekmek parasını
kazanmak için şehirlere göç ettiklerini görüyo
ruz.
Bu akm böyle devam ederse zamanla köy-
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lerde bir boşluk ve şehirlerde lüzumundan fazla
işçi toplanmış bulunacaktır. Bu suretle istihsa
lin azalması ve istihlâk miktarının artması ile
beraber ameleyi tatmin edecek iş hacmi azalır
sa bu kitlenin akıbeti ne olacaktır? Bu nokta
üzerinde Yüksek Meclisinizin dikkat nazarını
çekmeyi vazife addederim.
Asırlardanberi toprağına bağlı olan köy hal
kının şehirlere hicretlerine mâni olmak için
memleket çapında mühim olan köy dâvasına el
koymak mecburiyeti vardır. İlk iş olarak köy
lüyü iptidai vasıtalardan kurtaı-ıp müstahsil
bir hale getirmek için uzun vadeli kredi ile be
raber köylüyü teşvik, irşat edecek Ziraat mual
limlerine ihtiyaç vardır. Esefle arzedeyim ki,
taşralarda bulunan ve senelerdenberi dört du
var içinde kapanarak yanlış istatistikler hazır
lamakla vakitlerini öldüren ziraat memurların
dan köylü için bir faide yoktur. Bunlar köylü
leri tanımazlar, köylüler de onları tanımazlar.
Komşu memleketlerde olduğu gibi daima köy
den köye gezerek köylüyü irşat etmek suretiyle
vazifelerini yapan bilgili genç ziraatçılara ihti
yaç vardır.
Gelelim Toprak Kanununa : Köylü her sene
Toprak Bayramını tes'it ederken bir türlü ka
nundan istifade edemiyor. Kanunun tatbik sa
hasına geçmesi neye mütevakkıfsa bunun tacili
lâzımdır. Bu meyanda Tarım Bakanlığı fidanlık
ve tohum istihsaline yetecek kadar arazi ile
iktifa ederek elinde bulunan fazla çiftlikleri top
raksız çiftçilere tevzie müsaade etmesi faydalı
olur kanaatindeyim.
Çoktanberi hazırlanmakta olduğunu Sayın
Başbakanın vait buyurdukları esaslı kalkınma
plânının daha ziyade geçiktirilmiyerek yakın
bir zamanda Meclise getirmelerini faydalı ve
zaruri görmekteyim.
ABÎDİN EGE (Denizli) — Muhterem arka
daşlar; ne kadar yorgun olduğunuzu biliyorum.
Bu çok ehemmiyetli kanun hakkında düşünce
lerimi üç beş kelime ile hülâsa etmeye çalışa
cağım.
Arkadaşlar; muhtaç çiftçiye iyi tohumlukla
teçhiz etmek zirai kalkınmamızın şüphesiz ki
en birinci şartıdır.
Ben bu kanunun bu Meclise gelen kanunların
en verimlilerinden biri olduğuna kaniim. To
humluk dâvasını içimizde hiç bilmiyen yoktur.
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Eminim ki, ziraat zamanı Ekim ayında hemen
her milletvekili bununla meşgul olmuştur. He
yeti Vekile bunun için toplantılar yapmıştır.
Vekil arkadaşlarımız bunun üzerinde çok uğraş
mışlardır. Çünkü her sene tabiî âfetlerden za
rar gören bir kısmı çiftçi daima Vekillerine ve
Hükümete müracaat etmiştir. Çünkü arkadaş
larım; biz mümbit, mahsuldar bir iklim üzerin
de olmakla beraber sert ve haşin bir iklime sa
hibiz. Bu iklimin bilhassa Orta Anadolu ta
rafları daima kuraklıktan ıstırap çeker, sahil
leri ise seylâp, don, bilhassa muzır hayvanlar
dan, hastalıklardan zarar görmek suretiyle ta
biî âfetlerle daima karşı karşıya bulunur. Onun
için Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar dai
ma, bu gibi cevvî âfetlerden zarar gören çiftçi
leri korumuştur.
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let ıslah istasyonlarımızdan üretme, kombinala
rın çiftliklerinden verelim. îyi vasıflı ıslaha
doğru giden tohumlarla ihtiyaçları karşılıyalım.
İkincisi de; zamanında verelim.
Vakaa kanun birinci kısmı tasrih etmiştir,
Güzeldir, yerindedir. Bu kanunun fiilen tatbika geçmesini bilhassa istirham edeceğim.
Arkadaşlar; bidayette mecburduk, Toprak
Ofis ambarlarından alıyorduk karma karışık
tohumlardı. Bu, çiftçiye bir yardım olmakla
beraber asıl hedefi ihtihsal edemiyordu. Halbu
ki bugün o vaziyette değiliz. Bugün Devletin,
her bölgede ıslah istasyonları, üretme çiftlikle
ri kombina çiftlikleri vardır. Bunların istika
metini iyi tohumluğa doğru tevcih edersek, ih
tiyacımız 30 000 ton bu müesseselerdeki istihsa
limiz 100 000 tondur, bu çiftliklerden elde ede
ceğimiz tohumlarla
ihtiyacımızı tamamiyle
Bu, muhtelif şekillerde olmuştur. Eskiden
karşılayabiliriz.
Ziraat Bankası, bu işle uğraşıyordu, elinden gel
diği kadar yardıma çalışıyordu. 1935 yılında .
Onun için Hükümetten ricam olacaktır. Mü
göçmenlerimiz ve yine muhtaç çiftçilerimiz için
esseselerimizi bu istikamete tevcih edelim, ora
bir kanun çıkarttık. Fakat gerek Ziraat Ban
da yetişen tohumlarımızı ötede beride satmıyakası ve gerek bu kanunun temin ettiği tohum
lım, tohum olarak elde bulunduralım ve muh
luk, .ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamıyordu.
taç olan çiftçilere tohumluk olarak verelim. Hemİkinci Umumi Harb geldi. Millî Korunma fo
de tohumlar verilirken selektürden geçirip temiznundan tohumluk tahsisatı ayırdık. Fakat bu
liyelim, ilâçlıyalmı, iyi vasıfta tohum olarak
üç membada mümkün olduğu kadar çiftçileri
muhtaç çiftçiye verelim. Bu suretle aynı za
mize tohumluk teminine çalışıyordu. Şimdi bu
manda Türkiyede muhtaç çiftçiye tevzi edilmek
üç kaynaktan temin edilen bu krediyi işte bu
üzere bu kanunun içine alınmış olan tohumlarla
kanun bir araya toplamış ve bir fon temin etmiş
ıslah dâvasını da kısmen halletmiş oluruz. Utir. Onunla çiftçilerimizin ihtiyacını karşılamumiyet itibariyle arkadaşlar kanunu iyi bulu
mıya çalışacaktır. Onun için kanun esas itiba
yorum, verimli buluyorum. Ve bizim iktisadi
riyle çok yerindedir.
sıkıntılarımızın bir kısmını önliyecek kanun
lardan biri olarak kabul ediyorum? Hükümeti
İhtiyaca gelince; arkadaşlarım, bu tohumluk
bu cepheden tebrik ederken bunu tamamlaya
kredisi olmıyan, parası olmıyan muhtaç çiftçiye
cak, Toprak Kanunu tadilinin Orman, Kanunu
verilecek yani küçük çiftçiye verilecek bir To
nun tadilini, ziraat alet ve makinelerinin tevzii,
humluk Kanunudur. Bu hal içerisinde bulunan
su işleri, bataklıkların kurutulması gibi iktisadi
çiftçilere Cumhuriyet Hükümetinin kurduğu
dâvalarımızı halledecek kanunların biran evvel
bugüne kadar yaptığımız tohumluk yardımı 15
getirilmesini rica ediyorum. Her zaman söyle
bin tonla 30 biti ton arasındadır. Bu mikdar
diğim gibi Türkiye'nin bu pahalılıktan, bu ikti
senede 30 bin tonu geçmemiştir. Arkadaşlar,
sadi sıkıntılardan kurtarılması, ancak bol, ucuz
birbiri üzerine muhtelif hububat aldığımız tak
ve iyi vasıflı istihsal yapabilmeye bağlıdır. Söz
dirde bunu 20 kuruştan değerlendirerek 6 mil
lerimi burada bitirerek sizleri selâmlarım.
yon lira eder. Üç sene içerisinde 18 milyon li
ra olarak kabul edilmiştir ki, normal ihtiyacı
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu
karşı byaeak miktardadır. Fevkalâde âfetler
kanun münasebetiyle hatırıma gelen bir husu
de şüphesiz Hükümet bunu tezyit edecektir.
su arzedeyim: Bendeniz köy işlerinin böyle
* Benim bilhassa Hükümetten bu kanun hak palyatif tedbirlerle görülebileceğine kaani de
kındaki ricam şu olacaktır: Bu tohumlukları
ğilim. Gerçi bu da yardımdır, iyidir ama, da
memleketimizin her tarafında açılmış olan! Devha ciddî tedbirler almamız lâzımdır. Bu bakım-
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dan birşey düşünüyorum. Köylerimizin ken
di kendilerine yardımlaşmaları esasını biraz
kuvvetlendirmek şarttır.
Şuradaki, buradaki
ârızala'/dan dolayı muvakkat tedbirler alın
ması olan değerine ve iyiliğine rağmen sürek
sizdir. Köylünün kendi kendine yardımlaş
ması nasıl olur: Köylerimizi kooperatifleştirmek bunlara birtakım istikametler vererek
yardımlaşma esasına göre organize etmek mec
buriyetindeyiz. Bugün bizim Ege mmtaka
smda ,bir hayli tarım kredi, istihlâk ve istihsal
kooperatiflerimiz vardır. Bunlar hakikaten
bizi sevindirecek şekilde işlenecektir. Geçen
sene hatırımda kaldığına göre, bunlar 30 mil
yon liralık bir .devir yapmışlardır. Bu koope
ratifler daha ziyade Ege mıntakasındadır.
Biraz Trabzon mmtakasmda da vardır, ama
yurdun diğer yerlerinde Orta Şimali Anado
lu'da Kooperatiflere biz ehemmiyet vermemi
şizdir. Köylünün istihsal sahasında, ekonomik
sahada kuvvetlenmesi için kooperatifler lâzım
dır. Bunların bir de sosyal faydası vardır. Şu
veya bu cereyanlar içerisinde köylümüzü kö
tü dalgalara
kaptırmıyacak
teşekküllerdir.
İstihsal, istihlâk tarım kredi; bilhassa tarım
kredi kooperatifleridir. Bir de birkaç madde
ile tarım kredi kooperatiflerine satış karakte
rini de verirsek, bilhassa bunu Tarım Bakan
lığından rica ederim. Tarım satış kredi koo
peratifleri sadece kredi vermektedir, eğer bun
lara satış karakterini de verirsek köylü bun
dan son derecede faydalanacaktır. Eğer biz
ciddî tedbirler almazsak, böyle palyatif ted
birlerle köyü kalkınmasını, köy iktisadi duru
munu ilerletenleyiz. Dünyanın diğer memleketterinde, bilhassa demokratik memleketlerde
bu kooperatiflere çok ehemmiyet verilmiştir.
Büro§Ürlerden tetkik ediyor ve anlıyoruz ki,
bugün Amerika'da yalnız yumurtacılık koope
ratifinde 50 - 60 bin âza görülüyor ve bun
lar bir tek mevzu üzerinde toplanmışlardır.
Biz ise, köylüyü kendi basma tek tek bı
rakmışız, bütün tabiatin zorluklarına, iktisadi
zorluklara kargı duran köylü, muztar vaziyette
kaldığı zaman tekbaşma bunları yenemiyor.
Nitekim böyle zorluklar karşısında bağırdığı
zaman acı duyuyoruz? Gel bakalım, filân yer
den bir avuç tohum, bir yudum bulut, bir dam
la yağmur gönderiyoruz. Böyle şey olmaz ar
kadaşlar, köy kalkınmasında ciddî ve esaslı
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tedbirler almak mecburiyetindeyiz. İstihsal ko
operatifleri, istihlâk kooperatifleri, tarım kredi
kooperatifleri, satış kooperatifleri; bütün köy
lerimizi bu mekanizma ile yürütmek ve teçhiz
etmek mecburiyetindeyiz. Yani bütün köyleri
külli mânada bir ekonomik kalkınmaya tâbi tut
mak mecburiyetindeyiz.
Şimdi dağıtma meselesine gelince bunun için
Abidin Ege arkadaşımız bazı güzel şeyler söy
lediler. Filhakika Tarım Bakanlığının tohum
ıslâh istasyonlarından bu tohumları tevzi ede
lim buyurdular. Fikirleri yerindedir. Ama ev
velki sene bir vilâyette bir iki köye tohumluk
gönderdik, tohum varıp da tevzi edilinceye ka
dar ekim zamanı geçmiş bulunuyordu. Onun
üzerine bir tezkere ile tohum iade olundu.
Efendim şimdi memleketimizin köy mıntakalarma ait yollarda sevkiyat meselesi son de
rece güç olduğu için bu işi de önceden tanzim et
mek lâzımdır. Sayın Abidin Ege'nin yerinde
olarak Tarım Bakanlığının tohum ıslah istas
yonlarından bu tohumları sevkedelim demesi
doğrudur ve güzeldir. Şu mânada ki bu tohum
ları vaktinde ve zamanında sevketmek lâzımdır.
Eğer böyle bir tedbir alabilirlerse iyidir. Ted
bir alamıyacaklarsa biz böyle yapacağız diye
köylüyü muztar bir halde olan, ihtiyaç karşı
sında kalan köylüyü mahrum bırakmamak ve
ona göre yerinde tohhumu temin edip vermek
daha faydalı olur kanaatindeyim.
Tarım Bakanının bu tarım işleri üzerinde bil
hassa bu kooperatifleşme işi üzerinde ehemmi
yetle çalışmasını ve Başbakanın bu iş üzerinde
ehemmiyetle durmasını bilhassa rica ediyorum.
Ziraat Bankasının bu husustaki rolü çok
mühimdir. Esasen bünyesinde bir de şubesi var
dır, Bu noktaya, yani kooperatifleşme işine
fazla hız vermesi yerinde olur kanaatindeyim.
ABDULLAH YAYCTOĞLU (Maraş) — Bu
Tohumluk Kanunu, eski kanuna göre daha ile
ri bir kanundur. Çünkü eskiden mevcut 6 mil
yon 750 000 liralık yardım parasının yarısı göç
menlere, yerini değiştirenlere veriliyor, yarısı
da çiftçiye kalıyordu. Ihı kanunla doğrudan
doğruya çiftçiye verilen miktar altı milyon li
ralık olduğu için ileri bir kanundur denilebilir.
Ama ihtiyaca cevap verir mi, vermez mi onu bil
mem. Yalnız burada tercihan küçük çiftçiye ve
rilmesi kaydı vardır. Kanunun metnini okudum.
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Metinde, yağmurdan, doludan, yangından, sel,
seylâp ve saireden % 40 hasar gören ve Ziraat
Bankasından, tarım kredi kooperatiflerinden
kredi sağlıyamıyan küçük çiftçiye veyahut yedi
iktidarında olmıyan herhangi bir sebeple ziraatı
bırakmak durumunda olan çiftçiye tereihan yar
dım yapılır diyor. Bu takdirde bir âfete uğrıyan
bir büyük veya orta çiftçinin belini doğrultması
daha güç olacaktır. Bu itibarla burada küçük
orta, büyük çiftçi gibi bir tefrik yapılmaması
daha yerinde olacaktır. Tatbikatta buna dikkat
edilmesini bilhassa Saym Bakandan rica ede
ceğim.
İkincisi; geçmiş senelere ait bazı müşahede
lerimi arzedeceğim. Maraş'a Samsun'dan tohum
verdiler. Bunuda ekim müddeti geçtikten sonra
verdiler. Samsun'dan verilen tohum Maraş'a
intibak edebilir mi? Bunu anlıyan dinliyen yok
tur. Sonra tohumluk için selökterler vardır. Selökterden tohum geçirilirken göztaşı karıştırıl
ması mevzuu vardır ki bu hususa hiç dikkat edilmiyor. Tatbikatta buna dikkât edilmesini ri
ca edeceğim.
Asıl dâva bizim tohumlarımızın kalitesi dü
şüktür. Tohum ıslah müesseselerimiz tohum ih
tiyacımızı karşılayacak durumda değildir. Beş
altı senedenberi Büyük Mecliste, içinizde bulu
nuyorum. Her gelen Tarım Bakanı Bütçe Müza
kereleri esnasında her fırsatta tohum dâvası üzerinde durur. İyice tebarüz ettirir fakat tatbi
katta ve ilerlemede fazla bir inkişaf görmeyiz.
Daha doğrusu memlekette bilhassa istihsal ar
tımında en mühim bir faktör olan bu dâvanın
ıslahı bakımından, kalite itibariyle yükselmesi
bakımından ehemmiyetle ve dikkatle ele alınması
yerinde olur. Sayın Bakan bunu bizden daha iyi
bilirler ve her zaman ısrarla üzerinde durduk
ları bir şeydir. Ben de bu vesile ile buna ehem
miyet verilmesini rica etmiş oluyorum.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLÜ (Kime.
hır) — Efendim; Ziraat Bakanı bir Ziraat Ka
nunu, getirdi. Anlasılıvorki, iyi ve faydalı bir ka
nundur.
Abidin Ege kanunun bu karakte
riıii tebarüz ettirdi. Ben de dilerim ki tohum
lar tam zamanında verilsin, ziyan olmasın yazık
tut.
Beni kürsüye getiren asıl sebep, Emin soy
sal'm sözüdür.
Emin soysal'dan evvel bir kaç söz söylemek
te müteredittim, sizi sıkmak ist emiyorum.. Fakat
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öyle bir noktaya bastılar ki, o, benimkidir; o be
nim daima üzerinde durmak istediğim çok önemli bir noktadır.
Türkiye kalkınmaya, bir defaya mahsus ol
mak üzere ve birdenbire, hamle yaparak kaL
kınmaya muhtaç olan bir ülkedir. Ve Türkiye
tekâmülünü âni, yaratıcı olduğuna inanmazsa
kalkınamaz. Çünkü Türkiye bütün devrim ta
rihinde yaratıcı tekâmülün imanını taşıdığı için
kalkınabilmiştir. Politik inkılâp böyle olmuş
tur, harf inkilâbı böyle olmuştur, şapka inkilâ1bı böyle olmuştur, hattâ şimendifer inkilâbı böy
le olmuştur. Memleketin demiryollariyle döşen
mesi, böylece, yaratıcı kalkınma imkânına baş
ların inanmış olması sayesinde olmuştur.
Arkadaşlar! Bir hasta modern denilebile
cek bir bakımevine tedavihaneye gittiği zaman
yüksek salahiyetli doktorlar ne yaparlar? Kan
muayenesi, röntgen muayenesi, elhasıl ilk in
celemeleri yaparlar, muayenesi mümkün olan
her tarafını muayene ederler ve bir sebebi islî
bulup ortaya çıkarırlar. Hasta romatizmadan;
şikâyetçidir, fakat doktor, illet diş kökündedir,
git onu çıkart der. O istediği kaçlar dişim ağrı
mıyor, dizim ağrıyor desin!...
Ben bütün hayatımda bir şeyi fazlaca düşün
müşümdür : Türkiye bir etüd masasına koyup,
bir devlet adamı tarafından, bir defaya mah
sus olarak, kalkındırma imkânları düşüniHmüg
bir memleket midir? Değildir. Bizim metodu
muz şakkattır. Biz parçacıyız, bütüncü değiliz.
Biz Türkiye'nin vilâyetler, vilâyetlerin ilçeler,
ilçelerin de köyler mecmuası olduğunu zannedi
yoruz. Türkiye'nin bir coğrafi şahsiyet olduğu
nu unutuyoruz. Vidal de La Blanche, Fransa
için, «Fransa bir şahsiyettir» demiştir. Fransa
bir coğrafya terimi değil bir piskoloji terimi
dir. Sade bunda ayrı bir mânevi anlayış vardır.
Kendisi en büyük coğrafyacılardan biri değil
midir? Türkiye için böyle bir plân nazarı itiba
ra alındı mı ?
Tahtakılıç diyor ki, 4 buçuk milyon lira sarfedilmiştir, şu bilmem ne binasına! Nasıl oluyor,
filân diyor. Tiyatroya ben, dinim kadar iman
etmiş bir adamım. Tiyatroya, tiyatro binasına
değil. Bîele sergievinden bozma, Belvü Palasa
doğru karnını şişirmiş, camı malzemeli tiyatro
ya değil!. Yapmayın, yazık olur dedim, ne ka
dar yalvardım! Sergi binasından cami ç i k i ^ z ,
deve eşek doğurmaz. Binaların tadili mümkÜn-
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dür; fakat karakterlerini muhafaza etmek par
tiyle! Cami direklerini böyle bir binaya koyar
sanız acaip bir şey yıkar.
inandığımız şeyler var, çok faydalı değildir,
memleketin kalkınması için...
İnanmadığımız şeyler var memleket kalkınma
sında başta gelir. Bakın, metot günahlarımız
dan birini daha işaret edeyim. Biz zannediyo
ruz ki, memleket nasıl söyüyeyim, tohum dağıtılırsa kalkılırın-, maarif dağıtılırsa kalkılı
nır. tiyatro dağtılırsa kalkılınır.
Evvelâ, iş masanın üzerine konmalı, illeti
bulunmalı, belki ozaman bir silsilei meratip,
bir değer hiyerarşisi, koramı gözümüzün önün
de belirecektir. Benim kafamın içinde var,
ölüneiye kadar çıkmıyacak. Benim kafamın
içinde her şeyin temeli, millî savunma ile sağ
lık davasıdır. Temelde tiyatro yok; tiyatro
damdadır. Yalnız halk temaşası birinci katta
gelir. Çünkü o geleneğimize dâhildir. Fakat
ötekisi medeniyetin timsali; ama öteki gele
nektir. Ortaoyunu, Nasrattinhoca, âşıklarla
beraber gelen şeyler. Türk'lüğün ta kendisi!
ötekisi teknik! kanunlar bize parça, parça
geliyor. "Yamalı bohça gibi! Memleketin böyle
yamalı bohça ile kalkınacağını zannediyorsak
yanlıştır.
Şimdi burada rahmetle yadedeceğim bir
a d : Gelenbevi zade Sait Bey. İdadide ve üni
versitede fizik hocamdı; bir Türk Sokrat'ı idi.
Onun söylediği bir söz vardır. Onunla bitire
lim. Çünkü daha açık söylemek güçtür. O der
di ki: Hükümetin vazifesi terakkiyi sağlamak
değildir; terakkinin engellerini yolun üzerin
den kaldırmaktır.
Öyle ise gelişmenin şartlarını temin edersek
köy, kasaba, şehir, her şey kendi kendine ge
lişir.
Kerpice doğru dedik te ne anlaşıldı! Aksi
şada!
Şimdi burada kalkınmaya doğru diyelim ve
bitirelim.
BAŞKAN — Ali Rıza Arı.
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Aziz arkadaş
lar,-ben temas edilmemiş bir iki noktaya te
mas etmek isterim.
Ziraat Bankasının köylüye verdiği kredi,
ihraz arasında; biz bu sene İstanbul'da vilâyet
kongreleri sırasında köyleri gezdik, oralarda

0:2

gördük ki, bazı köylülere değil fazla kredi
açılması, açılan kredilerin, tamamı da verile
memektedir.
Bu takdirde köylüler için bu bir krediden
ziyade bir zararlı vâit oluyor.
O da şudur: Bir misalle izah edeyim : Siliv
ri'de rastladığım, kazı vatandaşlar, adam bakla
ekicisidir; birisi bakla ekecektir ve kendisine
Ziraat Bankası tarafından iki bin lira tahsis
edilmiştir. Birinci parti olarak bir kısmını al
mış, tarlasını sürmüştür, ikinci kısmı almış ek
miştir. Son parti için bankaya müracaat etti
ği zaman baklalar çapadadır; Ziraat Bankası
diyor ki; plâsaman bitti. Düşününüz arkadaşlar!
Bu müstahsilin vaziyeti ne olur. ogüne kadar
1600 lirasını sarfeden bu vatandaş otomatik
olarak yine murabaacıların, kabzımalların esiri
oluyor, onlardan ödünç para almak mecburiye
tinde kalıyor.
Hiç şüphe yok ki, yeni getirilen bu kanunla
müstahsil ve muhtaç köylüler, kısmen geniş bir
nefes almak imkânını bulacaktır. Bundan dola
yı kanunu getiren ilgililere huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir borç. bilirim.
Yalnız şunu da ilâve edeceğim:
Bunlar basit bir hesaba istinat eden mese
lelerdir. Köylülere verilecek paranın miktarı
nı tam ; alabilecekleri miktar olarak; tesbit
edip söylemek lâzımdır. Ben bankaya gidip ba
zı banka müdürleri ile görüştüm; onlar diyor
lar k i ; biz krediyi tahsis ederiz, fakat bu âza
mi miktardır.
Arkadaşlar, köylü böyle bir şeyi bilemez,
iki bin lira alacağım diye işini ona göre tutar.
Onun için rica ediyorum, bankacı arkadaşla
rımdan! Tahsis edecekleri miktarı köylünün
alabileceği miktar olarak ifade etsinler. İkinci
bir mesele kanunun görüşülmesinde takdir
ve teşekkürle dinlediğimiz arkadaşlarımızın te
mas ettikleri noktaları büyük bir belagat ve
isabetle izah ettiler. Hakikaten köylüler ara
sında yaşıyanlar bilirler ki, bu kanun köylü
nün en esaslı dertlerinden biridir. Bunlar ara
sında hiç şüphesiz, bugünkü kredi vaziyetini,
bugünün şartlarına göre az çok uygun bir şe
kilde sarf ve idare edebilecek elemanlara ihti
yaç vardır. Bizim bunlar için, Yüksek Ziraat
mühendisleriyle köylüler arasında bir köprü ve
mutavassıt vazifesi görecek teknisyenlerimizi
yetiştirecek halen sekiz mektebimiz vardır.

1012

B : 85

8.' . 1948

Bunların bağlı bulunduğu 4486 sayılı çok sa
kat bir kanun var. Bu kanunla idare edilen
sekiz müessesemiz mevcuttur. Bunlardan so
nuncusu (Alata) dadır. Burası için işittiğime
göre altı milyon lira sarfedilmiştir. Bu mek
teplerin diğerleri Tuzla'da, Manisa'da, Amas
ya'da Konyada, Niğde'de Hatay'dadır. Bu
. mekteplerden çıkn çocuklar kendi muhitlerin
de ziraat için faydalı birer uzuv olacaklardır.
Bu usul konuşmalarımızda da çok faydalı neti
celer vermiştir. Bu teşebbüs çok iyi bir teşebüstür. Fakat bizde istenilen neticeyi maal
esef vermemiştir. Biz birkaç
arkadaşımız
Mersin'e gitmiştik. (Alata) Okulundan çıka
cak olan 1.16 çocuk vardır. Bunlar Temmuzda
mezun olacaklardır. Bunlara kanun gereğince
yardım edilecek ve muhitinde iş yapmak imkâ
nı verilecektir. Halbuki, bugün fiilen yapıla
bilecek olan bütün yardım 300 liralık avadan
lık vermek suretiyle olacaktır. Onlar bunları
zaruri olarak yol üzerinde en yakin pazarda sa
tarlar köylerine kadar bir gezinti parası ya
parlar. Bunların
bir kısmı köylerden zorla
alınmış çocuklardır. Hattâ ...
BAŞKAN — Bu kanunla alâkası var mı
dır1? Bu, çiftçilere verilecek tohumluk hakkın
da bir kanundur. Bütün ziraat politikamızın
bir ucundan girdiniz, diğer ucuna kadar git
mek istiyorsunuz.
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Üstad im, mü
saade ederseniz, biraz sabırlı olursanız netice
yi arzederim:
Biz altı milyon lirayı buraya vereceğimize
göre bu çocuklardan
faydalanmak lâzımdır:
gaye budur. Halbuki bu gençler buradan çık
tıktan sonra bunları bir müesseseye koymak
isterseniz buna kanun mânidir. Bu çocukları
çalıştıracak olanlar 500 liradan 1000 liraya ka
dar ceza vermek mecburiyetindedirler. Bu ka
nunu tadil lâzımdır. Ben Tarsus'ta ve Mersin'
de bu mektepten mezun olup da amelelik ya
panları gördüm. Eğer bunlardan istifade etmiyeceksek ve bu gençleri okuldan çıkınca ihmal
edeceksek bunlara vereceğimiz tahsisatı Zira
at Bankasına verelim de o da fakir köylülere
versin ve yardımını genişletsin.. Maksadım bu
dur. Bunu izah için durumu sizlere arzediyorum.
BAŞKAN — Bağırmakla iş halolunmaz ri
ca ederim, Riyasetin bir takdir hakkı vardır,
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Zirat Bankasına mütaallik bir kanun müzake
re edilmiyor. Bu muhtaç çil'ftçilere tohumluk
verilmesi hakkında bir kanundur.
ALİ RİZA ARİ (İstanbul) — Rica ederim,
bizim bu seneki bütçemizi hazırlarken ziraat
sahipleri ile ziraat işçilerine ait dâvayı, değil,
diğer işçiler hakkında bile ancak gece saat
3,5 la görüşmüştüm. Ve yine onlara ait maddi
ve mânevi ıstıraplarını nakletmeye imkân bu
lamamıştım. Bugün ilk defadır ki, çiftçiler
namına konuşmak imkânını buluyorum. Arzettiğim gibi bu mektebe verilecek olan paranın,
gayeyi sağlamıyacaksa, bir kısmı oraya verile
ceğime Ziraat Bankası emrine verilse idi, o da
çiftçilere yardım ederdi ve daha iyi olurdu
sanırım.
Bu hususta sizleri tasdi etmişsem ve muztarip
bazı vatandaşların ıstıraplarına tercüman oldu
ğumu düşünerek atfınızı rica ederim.
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Seyhan)
— Muhterem arkadaşlarım; muhtaç çiftçiye to
humluk dağıtımı kanunu tasarısı münasebetiyle
gerek İktidar Partisi adına gerekse Muhalefet
adına çok güzel çok istifadeli konuşan arkadaşla
rıma teşekkür ederim. Bu konuşmalardan hakkiyl.? istifade ettim ve bunlar önümüzdeki mesa
imiz için teşvik ve takviye edecek mahiyette
buldum.
Arkadaşlarım; bugün huzurunuzda müzakere
edilmekte olan bu tasarı nihayet ziraat dâvamı
zın birçoklarından birini teşkil etmektedir. Ev
velâ şunu arzedeyim ki, muhtaç çiftçiye tohum
luk dağıtımını sağlıyaeak bu kanunla Türkiye'
nin belli başlı istihsal dâvalarından birisi olan
tohumluk meselesini birbirinden ayırmak lâzım
dır. Bu, nihayet tabiî âfetlerden, selde, seylâptan
şu ve bu gibi tabiî tabiat taşkınlıklarından zarar
görmüş çiftçilere münhasır bir şeydir ve onun
için de tahdit edilmiştir.
Bazı arkadaşlarımın belirttiği gibi, ben de
onların telâkkilerine iştirak ederim, bu tasarıda
ortaya konan para miktarı Türk Çiftçisinin ve
köylüsünün tohumluk ihtiyacını karşılıyacak bir
miktar değildir. Fakat bu münasebetle arzede
yim ki, bu nihayet zelzeleden, seylâptan, yağ-.
murdan, felâketten zarar görmüş ve zarar göre
cek insanlara verilecektir.
Şunu da ilâve edeyim ki; bir noktayı Yüksek
Heyetinize ferah verici ve sizi sevindirici bir şey
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olduğu için bilhassa tebarüz ettirmek isterim.
Arkadaşlarım;
memleketimizin
muhtelif
semtlerinden bugüne kadar aldığımız haberler
çok ümit verici ve sevindirici mahiyettedir. Ce
nupta, Trakya ve Ege mmtakasında hasat baş
lamıştır. İyi neticeler alınmaktadır. Orta Ana
dolu'dan aldığımız haberler de
çok müsaittir.
Öyle ümit ederim ki, bu sene memleketimiz çok
iyi bir mahsul idrak edecektir, istoklarımız bü
yük olacaktır ve tabiatı itibariyle ihracatçı bir
memleket olmak mecburiyetinde olan Türkiye
inşaallah harice de ihracat yapabilecek bir duru
ma gireeektir.
Şimdi arkadaşlarım, biraz evvel işaret etti
ğim gibi, tohumluk meselesi, bizim istihsal dâva
mızın esasını teşkil eder. Bunun için düşünce
lerimiz vardır. Bazı arkadaşlarım haklı olarak
işaret buyurdular. Hakikaten yıllardanberi bu
tohmluk meselesi, bu kürsüde mevzuubahis edil
miştir ve benden evvelki muhterem seleflerim de
bu işle ciddiyetle alâkadar olmuşlardır. Fakat
arkadaşlarım biz artık öyle bir duruma gelmiş
bulunu3roruz ki, bundan sonraki ziraat politika
mızı istikrarlı, plânlı ve programlı çalıştırmak
ve işletmek mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri).
Bunun için de tohumluk dâvasının ziraat politi
kamızın başlıca bir unsuru olarak ele alacağız.
}3u maksatla tertipleniyoruz, bunu yakında Ba
kanlar Kuruluna getireceğiz, oradan çıktıktan
sonra da önümüzdeki kış mevsiminde Yüksele Hu
turunuza takdim edeceğiz.
Arkadaşlar, size bazı rakamlar ifade edece
ğim. Bu memlekette sürme gibi, rastık gibi, buna
benzer insan kudretinin önliyebileceği hastalık
lardan senede 600 - 800 bin ton zarar veriyoruz.
Arzettiğim gibi, bunlar insan kudretindedir ve
biz bunları daima önliyecek bir kapasiteye ve kud
rete malik bulunuyoruz.
Şimdi bir komisyon teşkil etmiş bulunuyoruz.
Bu komisyon Devlet işletmeleri ile kombinaların
füzyonunu yapmaktadır. Bu bittikten sonra bu
müesseseyi, memleketin tohum ihtiyacını karşıla
mak üzere çalıştıracağız ve memleketin ihtiyacı
olan tohumluğu ıslaha ve üretmeye gayret ede-

cefk
, ÎCredi meselesine gelince; arkadaşlarım haklı
«Jarak ve yerinde temas ettiler. Hakikaten bu
memleketin en büyük dertlerinden, dâvalarından
birisi kredi meselesidir, öyle tahmin ederim ki,
dünyanın hiçbir tarafında müstahsil bu kadar
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yüksek faizle ziraat yapmamaktadır. Bizde bil
hassa faiz miktarı başka memleketlere nazaran
daha yüksektir. Fikat çok iyi bir tesadüf oldu,
Tahtakılıç arkadaşımın bir sözü üzerine bizzat
Hükümet Başkanı söz aldı ve benden evvel Zi
raat Bankasına verilecek şekil hakkında yüksek
heyetinize izahatta bulunmuş oldu.
Ben, arkadaşlarım; zirai politikamız hakkın
da, yapacağımız işler hakkında, projelerimiz ve
plânlarımız hakkında uzun ve etraflı konuşmamı
önümüzdeki bütçe konuşmalarına bırakıyorum*
Yalnız şunu arzedeyim ki; bu kanunu temin et
mek için Ziraat Bankası tarafından tesbit edil
miş olan kredi bu seneki muhtaç çiftçinin ihti
yacını karşılıyacak bir vaziyettedir. Çünki ni
hayet doludan, selden, seplâptan müteessir olan
çitçilerimiz pek mahduttur. Bu miktar da bun
ları karşılıyacak bir miktardır.
Sonra şunu da arzedeyim ki eğer bu kâfi gelmiyecek olursa biz Millî Korunma Kanunundan
da istifade ederek daha fazla yardımda buluna
cak bir durumdayız.
Dün Hulusi Oral arkadaşım konuşurken bu
kanunun biraz daha teferruatlı olmasını istediler.
Kendilerine şifahen de söylediğim gibi arkadaş
larım biz realist olmak ve rasyonel çalışmak isti
yoruz. Takdir buyurursunuz ki ziraat işlerinde,
ticaret işlerinde bürokrasi kötü bir şeydir. Bunu
yıkmadıkça, bunun zincirlerinden kurtulmadıkça
memlekette ne Tarım Bakanlığı ve ne de Ticaret
Bakanlığnıın memleket realitelerine, ihtiyaçları
na, anında ve zamanında harekete geçmelerine
imkân yoktur. Onun için, arkadaşım müsterih ol
sunlar, Tanrıdan dilerim olmasın, fakat herhan
gi bir yerde köylümüz felâkete mâruz kalacak olur
sa, emin olsunlar ki, onlar bizi aramayacaklar, biz
onları arayacağız, biz onların yardımına koşocağız, evet biz daima onlara koşacağız, işte Tarım
Bakanlığının vazifesi budur. Eğer bu zihniyet,
bu anlayışla çalışmıyaeak olursak memlekete iste
diğimiz istifadeyi temin ettirmemiş oluruz, iste
diğimiz vazifeyi yapmamış oluruz. Onun için o
hususta müsterih bulunsunlar, formaliteye boğul
madan müstahsilimizin yardımına koşacağız, on
ların ihtiyaçlarını karşılıyacağız.
Kısaca şunu da arzedeyim ki, bizim bu kanu
nun biran «vvel çıkmasmdaki arzumuz önümüz
de vakit varken müstahsilin ihtiyaçlarını tes
bit ederek hazırlıklı bulunmaktır, mevsim mü
saittir. Memleketin çeşitli mıntakalanna göre

— 1014 —

B : 85

8.' .1948

ihtiyacı teshil ederek hazırlıklı bulunacağız.
Bir mıntakada bitmiyen tohumu o mintakaya
göndermiyeceğiz. Her mıntakanm kendi ihtiya
cına göre kendi ihtiyacına uygun olan tohumla
rı tesbit edeceğiz. Bu suretle müstahsilimizi za
rarlardan koruyacağız ve kurtaracağız. Mâru
zâtını bundan ibarettir.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, bir arkada
şımız, bu paranın muhtaç çiftçiler içerisinde kü
çük çiftçiye tahsis edildiği hakkında bir şey
söylediler. Tasarı yüksek malûmunuzdur. Tercihan muhtaç olan küçük çiftçilere vereceğiz.
Artarsa mütebakisine verilecek sur: ti e tanzim
edilmiştir, tavzih ederim.
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yangın ve benzeri âfetlerden;
a) Mahsulü enaz %40 nispetinde zarara
uğrayıp elinde tohumluğu kalmamış ve Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya Ta
rım Kredi Kooperatiflerinden tohum kredisi
alamıyacak halde bulunmuş olan;
b) Mahsulü %40 tan daha az nispette za
rar görmüş ve fakat elinde tohumluğu kalnıamış ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden tohum
kredisi sağlıyamamış ve bu yüzden zirai işlet
mesini yürütemiyecek hale gelmiş bulunan;
c) Mahsulü zarara uğramamış olmakla be
raber elinde olmıyan herhangi sebeple fakrüzarurete duçar olarak tohumluğunu dahi teda
rike ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
dan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden to
hum kredisi almaya imkân bulamıyan ve bu se
beple çiftçiliği bırakacak hale düşen çiftçilere;;

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larım ; muhterem bakanımız yanlış anlamışlar,
hattâ zaptı daha yeni tashih ettim, noksanları
tashih ettim. Bilâkis, kanunun teferruatlı olma
yışı, izahlı olmayışı sayın genç bakanı alacağı
Ziraa Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak
tedbirlerde titizlikte ve süratte endişeye sevkebuğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf tohumluk
decektir dedim, ve yalnız şunu ifade ettim; fe
ları ve gerekli hallerde Bakanlar Kurulu karalâketzede veya herhangi bir sebeple ekim yapariyle diğer çeşit tohumlukları dağıtmaya Ta
mıyacak bir hale düşen çiftçi evvelâ Ziraat Ban
rım Bakanlığı yetkilidir. Bu yardım ilk önce,
kasına kredi için müracaat edip te birçok zor
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
luklarla karşılaştıktan sonra tarım kredileri bu
sı Kanununun 3 ncü maddesinde tarif edilen
nu temin edememekle külfetleri düşündükten
küçük çiftçilere yapılır.
sonra acaba o tarım heyetine ben şu zaruret ve
BAŞKAN — Oya sunulan tasarılar için oy
ihtiyaçtayım diye ne gibi vesaik göstererek ih
vermemiş arkadaş var mı? Oy toplama muame
tiyacını tespit ettirecektir ve komisyonun önü
lesi bitmiştir.
ne gidecektir. Bunları tadat etmiş ve bakanın
HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın komis
büyük bir hassasiyet göstereceğine eminim de
yon lütfen kabul ederlerse kanun tekniği cephe
mek suretiyle açıklamıştım. Şimdi beni tatmin
sinden bir noktai nazar arzedeceğim:
etmiş ve zaten inandığı bu dâvada muhtaç çift
Maddenin hükmü ikidir birisi, kuraklık, don,
çiye, düşmüşlere, kendisini temsil eden vekilin,
sel,
haşere, yangın ve benzeri âfetlerden dola
yardım yapacağını bu işi ehemmiyetle takip ve
yı
%
40 zarara uğrıyan çiftçilerin istihsalinin
tahakkuk ettireceğini vâdetmiş olması bendeni
veyahut daha düşük vaziyetteki istihsali karşı
ze bir kat daha inşirah bahsetmiştir.
sında
yapılacak yardım;
Kendilerine bu vesile ile teşekkür ederim.
İkincisi, nagehzuhur, beklenilmiyen bir çok
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
sebebler yüzünden, meselâ hayvanları ölmüş ihdelere geçilmesini kabul edenler.,... Etmiyeni tiyaç içinde kalmış, çocuğu hastalanmış, yaptıler... Maddelere geçilmiştir.
i ğı masraflar yüzünden mecburen tohumluğunu
İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır, oyunu
satmış veya tohumluğu çalınmış fakir vatandaş- ,
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
lar vardır ki, onlar için bu miktar mevzuubahis
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir.
değildir. Harmandan evvel âfetler ayrı bir hü
küm, diğerleri de bir hükümdür. Bunlardan bi
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
rinci katogoriye dâhil olanlar için, 1 diyerek A,
hakkında kanun
B demek ve diğerini de 2 diye göstermek lâzım
dır. Yani; âfetten dedikten sonra A, B, C, deMADDE 1. — Kuraklık, don, sel, haşere,
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misler. C fıkrasına ithâl etmişler. Bu şu demek
tir ki, kuraklık, don vesaire gibi âfetlerden, iki
nokta, husule gelen A, B, C, demektir. Böyle olursa kanun tekniğine daha uygun olur.
0 fıkrasını ayrı bir hüküm olarak koymıyalım.
Bir de; yine kabul buyururlarsa,
çiftçiliği
bırakacak hale düşen çiftçiler denmiştir. Arka
daşlarım, çiftçiliği bırakmak diye bir şey olmaz.
bunu şu şekilde tashih etmek lâzımdır.
«Ekim yapılmıyacak hale düşen çiftçi.» Çünki yalnız tohum bulamamak çiftçiliği bırakmaz.
Onun için ekim yapamıyacak dersek çiftçiliği
bırakmak tâbiri yanında hakiki vaziyeti göster
miş oluruz. Bendeniz onun için burada «çiftçi
liği bırakmak yerine ekim yapamıyacak hale dü
şen» diye tasrihini kabul ederlerse hüküm daha
vazih olacaktır. Bunu sayın komisyona arzetınek
ve Meclisten de bu hususu rica etmek üzere sel
dim.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ • MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) —Arkadaşlar; Bütçe Ko
misyonunun hazırlamış okluğu birinci madde
üç hükmü ihtiva etmektedir, bunlar da A, B,
C hükümleri diye ayrılmıştır.
Birincisi; mahsulü enaz % 40 nispetinde za
rara uğrıyanlar ki, bu nispet Arazi Vergisi Ka
nununda, mahsulün üçte biri zarara uğradığı
zaman vergi muafiyeti esasıdır. Biz burada %
40 diye bir nispet kabul ettik.
İkincisi; % 40 tan daha az nispette zarar
görmüş olanlardır.
Üçüncüsü de; mahsulü zarar görmüş olmakla
beraber elinde olmıyan herhangi bir sebep dolayısiyle fakrü zarurete duçar olanların tohum
luğu dahi tedarike ve ilâh... gidiyor.
Binaenaleyh bu üç hüküm ayrı ayrı şeyler
dir. Onun için tensip buyurursanız, arkadaşımın
ifade buyurdukları gibi, birbirine karıştırılacak
şeyler değildir. Mesele, ziraati bırakma keyfi
yetidir. Yani tamamiyle muhtaç vaziyete düş
müş ve ziraati bırakmış vaziyete düşmüş olan
lar içindir.
BAŞKAN — Hulusi Oral.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, arzedemediğimi zannediyorum. İki hüküm vardır;
Birisi felâketten, ambara koymadan evvel sel,
dolu, yangın ve zelzele vesaireden husule gelen
ve % 40 tan daha az, düşkün vaziyette istihsal
yapanlardır.
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İkincisi mutlak bir hükümdür. Artık sel, do
lu değil. Arzettiğim gibi birisinin evinden, de
posundan buğdayı çalmıyor, bunun (% 40), (%
20) si yoktur. Bunda çiftçiliği bırakacak den
miştir. Fakat ekenıiyecek hale düşecek kadar
eşyalarını satmış, yani nihayet çoluk çocuğunu
kurtarmak için eşyalarını satmaya mecbur kal
mış, yahut çocuğu tüberküloz olmuş, ciğerpa
resini kurtarmak için satmıya mecbur olmuş,
herkes bilir ki bu vaziyettedir. Bunlar ayrı hü
kümlerdir. Şimdi, A, B, C doğrudur. Her üçü
de netice itibariyle yardımı icabettirmektedir.
Ama (A) ile (B) yukarda iki noktaya lüzum
yok, kuraklıktan, don vesaireden mütevellit
olan kısımlara şâmildir. Halbuki (C) denilen
kısım doğrudan doğruya, başlı başına bir hü
kümdür. Ve bunda aranılan şey; ekim yapa
mıyacak hale düşmesinin tesbitidir. Bunda mik
tar vesairede yoktur. Onun için Saym komisyon
başkanından rica ediyorum; «ve» kelimesini
koymakla bu iş halledilir. (C) diye ayrı bir
bende lüzum yoktur.
Bir de çiftçiliği bırakmak demek, arkadaş
lar; çok ağır bir kelimedir, çiftçi olanlar bilir,
satar, savar yine yapar. Hiçbir çiftçi vatandaş
bunu kabul etmez. Köyde aç dahi kalsa çiftli
ğini bırakacak hale geldim demez.
O halde ekim yapamıyacak hale düşmüş de
mek tohumdan âri vaziyette fakir düşmüş ma
nasınadır. İhtiyaç komisyonu tesbit ederken bu
nu anlıyacaktır. Onun için çiftçiliği bırakacak
yerine ekim yapamıyacak tâbirinin alınmasını
daha uygun buluyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Yalnız çiftçilik değil,
bunda hayvancılık vesaire de dâhildir. Ama O
(ve) olabilir.
BAŞKAN — Efendim; birincisi A ve B fık
raları balâdaki kayda bağlıdır. Müsaade buyu
rursanız (C) yi kaldıralım, yerine (ve) kelime
sini koyalım. Sonra çiftçiliği bırakacak hale
gelen çiftçilere... den maksat, burada bir muay
yen zaman için, çiftçilik meslekini terk etmek
midir, yoksa alelıtlak çiftçiliğin bırakılması mı
dır?
SÖZCÜ MUAMMER ERİŞ (Ankara)
Ta
biî muayyen zaman için...
EMİN SOYSAL (Maraş) — Haline hudut
çiziliyor.
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BAŞKAN — Mesele tenevvür etmiştir, zatıâlinizin teklifi dairesinde tashihi yapılacaktır.
Maddeyi bu tashihle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı çiftçi
nin ihtiyaç hal ve derecesinin tesbitine İhtiyaç
'Komisyonları yetkilidir. İhtiyaç Komisyonları, bu
kanunda görevlendirdikleri işlerle komisyon baş
kanının görüşülmesine lüzum göstereceği hu
susları da inceler ve karara bağlar. İhtiyaç ko
misyonları, Mahallî Mülkiye âmirlerinin başkankanlığı altında Tarım ve Maliye Bakanlıkları
temsilcileriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Müdürnden ve varsa Ziraat odası temsil
cisinden, yoksa Belediyece seçilecek bir çiftçi
den teşekkül eder.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ktbul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı mak
sadı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Zirat
Bankası Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı
altı milyon lirayı geçmemek üzere % 6 faizli
tohumluk kredisi açar. Bu krediden bir yılda
kullanılanı, altı milyondan aşağı olduğu tak
dirde artanı ertesi yıl için tahsis edilecek olan
altı milyona eklenerek kullanılabilmek ve fakat
daha ertesi yıla devredilmemek kayıt ve şartiyle
kredinin bakiyesi faizler hariç 18 milyonu geçe
mez.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu tohumlukların satmalma
bedelleri ve gerekli her nevi masraflar Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası usullerine göre tesbit edilerek, bu hesaptan, Bankaca ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Tohumluk dağıtılacak yerler
de tohumluk miktar ve çeşitleri ekim mevsimin
den enaz bir ay evvel Tarım Bakanlığınca tesbit
edilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na bildirilir. Olağanüstü hallerde bu bildirme,
ihtiyacın bilinmesi tarihinden itibaren biray
içinde yapılır.
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Bakanlıkça bildirilecek duruma göre dağıtı
lacak tohumluklar Tarım Bakanlığı müessese
lerinden veya Toprak Mahsulleri Ofisinden pe
şin para ile alınır. Şayet kurumların ellerinde
mahallin gereklerine uygun vasıfta tohumluk
yoksa veya ihtiyaç mahallerine pahalıya mal
olacaksa aynı şekilde diğer mustahsıllardan ve
ya piyasadan satmalmır. Satmalmacak to
humlukların mahallî şartlara elverişli ve to
humluk vasıflarını haiz olup olmadığının ince
lenip belirtilmesi Tarım Bakanlığı Komisyonun
ca bu hususta alınacak karar üzerine işe girişilir.
Tohumluk alışları, Genel Muhasebe ve Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine
tâbi olmadığı gibi banka için Taahhüt Vergisi
ne de matrah teşkil etmez.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı1? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 0. — Tohumluklar Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca ekim mevsiminden
evvel bölgenin ihtiyaç komisyonunca tesbit edi
lecek en uygun yerlerinde hazır bulundurulur.
Borç senetleri bir çiftçi için enaz iki ve birden
fazlası için üç kişiden yirmi kişiye kadar grup
lar halinde müteselsil kefaletle tanzim edilir.
Vâde, bu tohumluklardan
elde edilecek ilk
mahsulün alındığı yılm mahallî harman mevsi
mi sonudur. Bu kanuna göre yapılacak borç
landırmalarda, harman mevsimi sonu, il ve ilce
idare kurullarınca belirtilir. Bu borçlandırma,
tohumluğun Bankaca alış bedelleri üzerinden
yapılır.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar;
dün kefaleti müteselsile hakkında uzun uzadıya
huzurunuzu rahatsız etmiştim. Bu felâketzede
lerin kefil bulmasına imkân varandır? Yoktur.
Fakat burada ki kefaleti müteselsile gerek Zi
raat Bankası Kanununda olan haklı ahkâm ve
gerekse Devletin Tahsili Emval Kanununa göre
tahsile mecbur olduğu alacakları tahsil için bu
nu garanti kabul etmek istemiştir. Fakat bu
hüküm, kabiliyeti tatbikiyesi çok zor olan bir
hükümdür. Şimdi köyde bir fakirin yanmış
olan evinin içindeki tohumu da gittikten sonra
o vatandaşa müteselsil en yani asıl borçlu gibi
borçlu olmayı kim kabul eder. Sonra felâketze
delere, zaten ekmeğini bulamıyacak vaziyette
olan bir kimseye müteselsilen kefil kim olur?
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Benim ricam o kanundaki hükümler haklı
dır, normal zamanın kredileri, yardımlarıdır.
Bu ise fevkalâde hallerde vatandaşa el uzatan
bir yardımdır ki, bunun için kefaleti âdiyeyi
kabul edelim. Ve biliyorsunuz ki, kefaleti âdi
ye de evvelâ, tohumluğu alan borçluya müra
caat edilir. Eğer tahsil edilemez ve tahsiline im
kân olamadığı tahakkuk ederse ozaman kefile
gidilir Bunu çok rica ediyorum bu, kanunun en
can alacak bir noktasıdır. Bu hususta bir öner
ge A^eriyorum, kefaleti müteselsile yerine âdi ke
falet kelimesinin konmasını rica ediyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Hulusi Oral arkada
şım, kefalet bahsinde maddedeki kefaletin âdi
kefalet olmasını, kefaleti müteselsilenin kaldırıl
masını istediler. Bir felâkete düşmüş şahsa kim
kefil olur dediler. Bu, şehirlerde olsa belki dü
şünülebilir. Fakat köylerde felâket bir şahsa
gelmez daima felâket ve âfetler köyün heyeti
umumiyesine vâki olur. İhtiyaçları olduğu za
man köylüler hep beraber gelir ve birbirlerine
kefil olurlar. Onun için kefaleti müteselsile Zi
raat Bankası usullerinde tamamiyle bir esas teş
kil etmektedir. Herhangi bir âfetten muztarip
olmuş olan bir köyde muayyen 2 - 3 kişi birlik
olarak gelir birbirlerine kendi ihtiyaçları için
kefil olurlar. Mehmet Ahmet 'e, Ahmet Mehme 'de
kefil olur. Böyle bir kefalet esası caridir. Bir ki
şinin felâkete uğrammda diğerlerinin bu işe ke
falet etmemesi mevzuubahis değildir.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar,
dedikleri gibi olsa sayın Sözcünün sözünü kabul
ederim. Fakat hüküm öyle değildir. Bir yerde
bir felâkete uğrıyan çiftçi vatandaşların, felâ
ketzede olanlarının birbirlerine olan kefaleti müteselsilesini kabul ederim. Fakat hüküm öyle
değildir. Dikkat buyurulsun, Ziraat Bankasının
hükmünün aynıdır. İşte okuyorum:
Tohumluklar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca ekim mevsiminden evvel bölgenin
ihtiyaç komisyonunca tesbit edilecek en uygun
yerlerinde hazır bulundurulur. Borç senetleri
bir çiftçi için enaz iki ve birden fazlası için üç
kişiden 20 kişiye kadar gruplar halinde mütesel
sil kefaletle tanzim edilir.
Bu ne demektir? 3 kişi var, 20 kişi istiyor.
Bunun mânası doğrudan doğruya kefalet tanzi
midir. Yoksa felâketzedelerin birbirine kefaleti
mânasını tazammun etmez. Maddeyi bu şekilde
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düzelteceklerse bir şey demem. Artık kefaleti
müteselsileyi kefaleti âdiyeye çevirmekten başka
bir şey yoktur.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
8 . V I I . 1948
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı
nın (6) ncı maddesindeki «müteselsil kefaletle»
cümlesi yerine «âdi kefalet» cümlesinin konma
sını ve maddenin böylece tadilini teklif ederim.
Denizli Milletvekili
Hulusi Oral
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar
işaret buyursun... "Almıyanlar... Nazarı dikkate
alınmam ıştır.
Başka bir teklif yoktur. Maddeyi oyunuza
arzediyoruın: Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Tohumluk borçları para ile
ödenir. Bu paralar tohumluk kredisi hesabına
geçirilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Vâde yılında birinci maddede
yazılı âfetlerden mahsulü enaz % 40 zarar gör
düğü İhtiyaç Komisyonlarınca tesbit edilecek
olanların tohumluk borçları bir yıl tecil edilir
ve bu kanun hükmünden O yıl için ayrıca faydalandırılabilir. Vâdesinde borcunu ödemiyen
veya tecil edilemiyenlerden vâdenin bitimi tari
hinden tahsil tarihine kadar % 6 gecikme faizi
alınır ve bu faiz tohumluk kredisi hesabına ge
çirilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Tohumluk kredisi borçlarım
vadesinde ödemiyenlerden Ziraat Bankasınca ya
pılacak tahsilat, Tahsili Emval Kanununa göre
yapılır. Vâde tarihinden itibaren bir yıl içinde
tahsil edilemiyen senetler takibat evrakiyle bir
likte malsandıklarna devrolunur. Bu senetlerin
tutarı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mer
kezinde Hazine namına açılacak hususi bir hesa
ba zimmet kaydolunur ve bu suretle zimmete ge-
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çirilen paralar Hazinece Ziraat Bankasına öde
nir. Hazine, devrolunan senetleri Tahsili Emval
Kanununa göre takip eder. 3242, 3730 ve 3938
sayılı kanunlar hükümlerine göre bankaca dağı
tılmış olan tohumluk kredilerinden bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş
olan alacaklar dahi kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren bir yıl müddetle Bankaca Tahsili
Emval Kanununa göre takibedilir ve tahsil edi- (
lemiyenler hakkında da yukarıki fıkra hükmü tat
bik olunur.
VASFÎ GERGER (Urfa) — Thsili Emval Ka
nununa göre tahsil edilir hükmünü bendeniz biraz
doğru görmüyorum. Bankaya bu salâhiyeti ver
mek, neden banka alacağını alamadığı zaman mü
teselsil kefiller aleyhinde mahkemeye müracaat
etmiyor da idari bir kanun olan Tahsili Emval
Kanununa göre tahsilat yapacak. Bunu lütfen
izah buyursunlar.
BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ
(Ankara) — Efendim Vasfi Gerger arkadaşının
temas ettiği nokta, umumi hükümlere göre eğer
bu tahsilatı yapmak salâhiyeti verilecek olursa
birçok icra masrafları ve diğer masraflar çok
ağır olacaktır. Onun için bu yolda yapılması
köylünün menfaatinedir, masrafı yoktur, onun
için konmuştur.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 10. — Kredi faizleriyle bu faizlerin
Muamele Vergisi ve tohumluk dağıtmadan ev
vel ve sonra tahakkuk edecek bütün masraflar
ve meydana gelecek zararlar Tarım Bakanlığı
bütçesinde açılacak özel bölüme konacek ödenek
le ertesi yıl karşılanır, ödeneğin miktarı Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca her yıl Temmuz
ayı sonuna kadar Tarım Bakanlığına bildirilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanunun uygulanmasına
ilişkin işlemlerle ilgili bütün kâğıtlar, her türlü
resim ve harçtan muaftır.
Beşinci madde gereğince alınacak zincirleme
kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 tarihli ve
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun değişen 50 nci maddesinin 3 ncü
fıkrası hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen

O :â

Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 12. — 3242, 3730 ve 3938 sayılı ka
nunların hükümleri yalnız göçmenlerle nakledi
lenler için uygulanır. Bunlar, iskân edilerek adı
geçen kanun hükümlerinden faydalandıktan
sonra birinci maddede gösterilen hallere düşer
lerse bu kanun hükümlerinden de faydalana
bilirler.
BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 13. — 11 . XII . 1940 tarihli ve
3938 sayılı Kanunda yazılı kredi miktarı
3 500 000 liraya indirilmiştir. Bu krediden
muhtaç çiftçilere tohumluk olarak yapılmış da
ğıtmalardan doğan alacaklar tahsil olundukça
bunun itfasına tahsis edilir ve tamamen itfa
edilinciye kadar bu kısım hakkında 3242 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur, Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur? Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 15. — Bu kanunu Maliye, Ticaret
ve Tannv Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında 'söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum.
6. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanım tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/371) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesi teklif ediliyor. Ka
bul edenler ... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle
görüşülmesi kabul edilmiştir.
[1] 203 sayılı basymvyazı tmtanağm sonun*
dadır.
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tst&klâl 3Karbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında Kanun
M'ADDE J. —• îlişik cetvelde ad, künye ve
malûllük dereceleri yazılı iki subay ve dokuz
ere 397 sayılı 'Kanun gereğince verilecek cem
an (2 500) liralık para mükâfatı, 1948 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
(Devlet borçları) kısmının 553 ncü (Emekli,
dul ve yetim aylık ve ödenekleri) bölümündeki
ödenftkten verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde cetvelle birlikte kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etnıiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
7. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası arasında 17 .VI . 1948
tarihinde aktedilen Sözleşmenin onanmasına ve
bazı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp
satûması ve muhafazasına dair kanun tasarısı
ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/361) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
var mı!
SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) - - Bu
kanun hakkında Maliye Bakanının bizi tenvir et
mesini rica ederim.
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER E E t Ş
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; bu kanu
nun
metninde ve bu kanunun
sonunda
ilişik olarak bulunan mukavelenin metnin
den de
anlaşılacağı
üzere T. C. Merker
Bankasiyle bir mukavele akdedilmiştir. Bu
mukavele bugünkü ticari şartlar dâhilinde Av
rupa'daki ve diğer yerlerdeki memleketlerle ya
pılacak ticari anlaşmaların icabettirdiği dövizle[11 201 sayılı basmayazı
dadır,

tutanağın

sonun-
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ri almak için Merkez Bankasına, salâhiyet verici
maddelerdir. Bunun için de icabettiği takdirde
emisyon yapmak hakkını vermektedir. Eğer
Yüksek Meclis daha fazla tafsilât emrediyorsa
detaylar hakkında da malûmat vereyim. (Kâfi
sesleri).
BAŞKAN — Tenevvür ettiniz mi?
SİNAN TEKELİ0(1 LIT (Seyhan)
Ettim.
BAŞKAN —- Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
İvedilikle müzakeresi teklif edilmiştir. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde
akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve bazı dö
vizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satıl
masına ve muhafazasına dair kanun
MADDE 1. - - Yabancı memleketlerle akde
dilecek Ticaret ve, Ödeme anlaşmaları gereğince
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın
dan gerekli kredilerin açılma-sı ve kâr ve zararı
Hazineye ait olmak üzere bazı dövizlerin alınıp
satılması ve bu işlemler dolayısiyle emisyon ya
pılabilmesi hakkında Maliye Bakanlığı ile Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında akde
dilmiş bulunan 17 . YT . 1948 tarihli Sözleşme
onanmıştır.
Sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkra
sı gereğince Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası tarafından tâyin edile
cek had, Ticaret ve ödeme anlaşmalarından mü
tevellit dövizler hariç, sözü geçen Bakanlıkça
memleket ihtiyaçları dolayısiyle lüzumlu görüle
cek diğer dövizler için iki milyon Türk lirasını
geçemez.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. •-- Bu Sözleşmenin üçüncü mad
desinin gerektirdiği bonoları çıkarmaya ve bun
ları nıütaakip yıl bütçelerine konulacak ödenek
ile ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 3. - Birinci geçici maddesi 49!)7
sayılı Kanunla kaldırılmış olan 24 Temmuz 1940

S : 85

8;? 1Ö48

Ö : 2

tarihli ve 3902 sayılı Kanun yürürlükten kaldı
rılmıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.

tashih edilecektir. Tashihini rica ediyorum.
BAŞKAN — Bu tashihat yapılacaktır, birin
ci maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum-; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,

MADDE 4.*— Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmındaki (561) nci (kanunları ge
reğince verilecek ücretler ve tazminatlar) bö
lümünün (2) nci (öğretmen ders ücretleri) mad
desinden (16 200) lira, aynı kısımdaki (558)
nci (Aylıklar) bölümünün (!) nci (Memurlar
aylığı) maddesine aktarılmıştır.
BAŞKAN — Söz yoktur. 16 200 lira, 18 700
lira, olarak tashih edilmiştir. Maddeyi bu tas
hihle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu
yürütür.

Maliye Bakanl

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
8. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Milli Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporlar (1/373) [1]
Pı AŞK AN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı!
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kaimi etmiyenler.... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
İvedilikle müzakeresi teklif edilmektedir.
İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İvedilikle
görüşülmesi kabul edilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolan hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun
MADDE İ. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 492(5
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet
Konservatuvarı kısmına, ilişik cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar, bu mad
deye bağlı bir numaralı cetvelde 14 öğretme
nin aylıkları 20 olacakken sehven 15 yazılmış
tır, bunun 20 olarak tashihini rica ederim.
Aynı zamanda şimdi okunacak geçici mad
dedeki kayıtlı İfi 200 lira 18 700 lira olarak
1] 202 sayılı basmayazı tutanağın
dır,

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE '•). — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü açık oyu
nuza sunuyorum.
9. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na ve bu kanıma bazı hükümler eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri-ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/366) [1]
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) -— Muhterem arkadaşlar; Dışiş
leri teşkilâtına ek bir kanun tasarısı takdim
etmiştik. Dün dağıtılmıştır. Fakat bu tasarının
bugün konuşulmasına bilhassa müsaadenizi ri
ca ediyorum. Çünkü hakikaten Dışişleri teşki
lâtı bakımından çok mühim bir kanundur. Daha
fazla geciktirilmemesi için bugün görüşülme
sinde zaruret görmekteyiz.
BAŞKAN — Vakaa tevziinden itibaren gere
ken müddet geçmemiştir. Fakat içtüzük muci
bince teklif edildiği takdirde hemen görüşülme
sini oya sunabilirim.
Mevzuubahis tasarının bugün görüşülmesini

sonunda-

[1] 205 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bugün görüşülmesi kabul edilmiştir, (ive
dilik kararı lâzım sesleri) ivedilik hakkındaki
kararınızı tümü hakkındaki görüşmeler bittik
ten sonra alacağım.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Muhterem arkadaşlar; bu kanun, fakir ve asıl
Türk Milletinin dişinden tırnağından artırarak
bahşettiği imkânlar sayesinde, dünyayı başka
aydın pencerelerden gören seçkinlerin -merkez
deki rdsbî mahrumiyete seve seve katlanarak
milletlerine asıl yararlı olmalarını sağlıyacak
biı* kanundur.
Bu kanun, ilmî ve faidesiyle olduğu kadar
mevcudiyeti ve karakteri ile de Türk'e yararlı
ve Türklüğe layık insanları kadroda tutacak
olan, bu geniş ölçünün dışında kalanları tasfi
yeye yönelen bir kanundur. Mümkün olsa da
her Bakanlık böyle cesur bir kanunla karşı
mıza çıksa, gereken yetkiyi alsa, hele iyi ve
tam kullanabilse. Bu sayede mahdut berbat
elemanlar yüzünden bütün kadroya sürülmek
istenen lekeyi önlese.
Yabancı memleketlerde epeyce dolaşmış,
bütün komşu memleketleri ziyaret etmiş, Av
rupa'nın büyük şehirlerinde zaman zaman
oturmuş bir arkadaşınız sıfatiyle -bu fırsattan
faydalanarak- bazı noktaları yüksek huzuru
nuzda belirtmek isterim: Bulunduğu yabancı
memleketlere Türk vakarını, ciddiyetini, irfa
nını, gün görmüşlüğünü hakkiyle temsil eden
yalnız kendi memleketini değil o yabancı diya
rın da tarihini ve her halini bilmekle yerli mü
nevverler arasında bile parmakla gösterilebilir
mümessillerimize tesadüf edip gurur duymu
şumdur. Fakat bunun yanında berbat bir aşa
ğılık duygusu ile Türk doğduğuna âdeta peşiman olduğunu her hali ile belli eden, köksüz
lüğü ve züppeliği ile her aklı başında dinleyici
üzerinde iğrenme duygusu uyandıran sapıkla
ra da rasladığım olmuştur. Bazı işleri yine
kendi gibilerin beceriklilikleri yüzünden ak
sak giden bu milletin devletler kurup mede
niyetler yaratmış bir millet olduğunu başka
milletlerde pek raslanamıyaeak bir iç zengin
liğine, bir ruh yüceliğine, bir karakter sağ
lamlığına sahip olduğunu bu efendiler, artık,
burunları sürtülerek öğrenebileceklerdir.
Merkezde bulunduğu zamanı menfa seneleri
diye hesaplıyan, milletinin her halini dudak

Ö:2

bükerek alaya alan, devletinin kendisini de
besliyecek masrafları tedarik etmek için çır
pınıp yoruluşunu sadece beceriksizlik sayan
her arı bir züppe ukalâlıkla Türklüğü hor gö
ren, Türk Devleti adına sahip olduğu itibarı
ve forsu sadece para mübadelelerinde kullanan
no idiği belirsizler hâlâ kadroda kalmışsa bu
kanunun ilk defa onları tasfiyeye yarıyacağmı
umarak Türklük adına huzur duyuyorum.
BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin.
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) - - Sayın
arkadaşlar; bu kanun tasarısı Yüksek Meclisin
tasvibine mazhar olursa elçiler, büyük ve orta
elçiler merkeze nakledildikleri zaman işsiz kalmıyacaklar, aksine onların tecrübelerinden, gör
gülerinden istifade edilecek, kendilerine mü
şavirlik görevi verilecektir. Ayrıca elçilik ha
yatında başarı gösteremiyen ve merkezde de
faydalı olmıyan elçiler Dışişleri Bakanının
göreceği lüzum ve teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile Bakanlık emrine alınabilecek
leri gibi yaş haddine bakılmaksızın tekaüde de
sevkedilebileceklerdi r.
Siyasi ve iktisadi işlerin birbirinden ayrıl
maz olduğu bir devirde, Dışişleri Bakanlığı
teşkilâtında çalışan ticaret ve basın ateşelikleri lâğvedilecek. Bu işler Dışişleri Bakanlığı
nın meslek memurları tarafından görülecek.
Bu suretle bir tasarruf sağlanacaktır. Or1a el
çilik başkâtipliğiyim, konsolosluk unvanlarına
tekabül, eden derecelere terfi edecek olanlar,
bu vazifelerin hususiyetlerinden dolayı imti
hana tâbi tutulacaklardır.
Arkadaşlar; bize böyle mühüm bir kanun
getirdiği için Hükümeti ve Sayın Dışişleri Ba
kanını candan tebrik ederim. Ben bu kanun
vesiylesiyle burada bir iki temennide bulunacağım. Benden evvel Behçet Kemal arkadaşım
işaret etti. Dışarda çalışan, Dışişleri Bakan
lığı memurlarının bir kısmı, hepsi demeye di
lim varmaz, çünkü hakikaten değerli ve memle
kete candan bağlı olanları çoktur.Fakat bir
kısmı dışardan memlekete döndükleri zaman
büyük bir üzüntü duymaktadırlar; bunun mü
şahede edilmemesine imkân yoktur. Acaba Dış
işleri Bakanlığı dışarda çalışan bu memurları
merkeze aldıkları takdirde onları hiç olmazsa
iki sene gibi bir zaman tutarak memleketle
olan bağlarının devam ettirilmesi mümkün de
ğil midir?
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Asıl ehemmiyetle üzernde durmak istedi
ğim nokta şudur: Arkadaşlar, birçok Devlet
lerin, diğer memleketlerde çalışan memurları,
en yüksek baştan en küçük memura kadar, bu
lundukları memleketin siyasi içtimai, iktisadi
hayatını tetkik ederler ve onların birçoğa yurt
larına döndükleri zaman memleketlerine değerli
eserler kazandırırlar. Böylece resmî vazifeleri
dışında ayırdıkları vakitlerini birçok mühüm
meselelere vermek imkânını bulurlar. Bu suret
le hem kendi kendilerini yetiştirirler, hem de
memleketlerine yabancı memleketleri tanıtacak
mühim eserler kazandırırlar. Bunların birçok
misali vardır. Hergün görüyoruz, birçok Sefir
ler bulundukları sefaretten ayrıldıktan sonra
yurtlarına hakikaten değerli eserlerle dönüyor
lar. Böylece bulundukları yabancı memleketleri
türlü yönden aksettiriyorlar. Bir iki kişi istis
na edilirse bizim hariciyeciler arasında böyle
bir kimseyi görmüyorum.
Celâl Karasapanoğlu Filistin hakkında çok
güzel bir eser yazdı belki görmediğim bir iki
eser daha vardır. Fakat bunların dışında bi
zim Hariciye teşkilâtında çalışan ve yabancı
memleketlerde yıllarca bulunan kimseler yur
dumuza eli boş olarak dönmektedirler. Daha
doğrusu
içlerinde yabancı
memleketlere,
gittikçe büyüyen bir hasretle dönmektedirler.
Yani eli boş olarak yurda dönmektedirler. Ben
bir teklif yapacağım. Aynı zamanda mütefek
kir olan 3ayın Dışişleri bakam da bu teklifi zan
nederim tasvip ederler. Eğer bunu Yüksek Mec
lis de kabul ederse bizim, dış memleketlerde ça
lışan memurlarımıza hiç olmazsa boş zamanları
nın bir kısmını kendilerini fikren yetiştirmeye
ayırmış olurlar. 8 nci madde olarak «Bulunduk
ları yabancı memleketlerin siyasi iktisadi ve
fikrî hayatı hakkında eser veren Dışişleri Ba
kanlığı memurları, eserin mütekassısiarea tesbit edilecek değer ve ehemmiyetine göre Ba
kanlıkça uygun görülen bir ikramiye veya bu
lundukları memuriyet derecesinden bir üst de
receye terfi ettirilmek suretiyle takdir edilir
ler.»
Arkadaşlar; 1702 numaralı Orta Tedrisat
Kanununda da muallimler için böyle bir hüküm
vardır. Bunu Maarif Vekilliği yıllarca tatbik
etmemişti. Ama bunun Maarif teşkilâtında tat
bik edilmemiş olması Dışişleri teşkilâtında tat
bik edilmemesini gerektirmez. (Gürültüler).
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Ben demiyorum ki, Dışişleri teşkilâtında çalışan
arkadaşlar işlerini güçlerini bıraksınlar, eser
telif etmekle meşgul olsunlar. Böyle birşey mevzuubahis değildir. Ama, Behçet Kemal arka
daşımın dediği gibi yabancı memleketlere gitmiş
olanların, mühim bir kısmı vakitlerinin çoğunu
boş geçirirler.
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Mecbur etsin.
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — Ri
ca ederim bu bir teşviktir. Bir Hariciye memu
ru hakikaten ilmî bir eser yazdığı takdirde, bu
hareketinden dolayı ufacık bir takdir görmesin
mi? Onun için önergem kabul edilirse, Dışişleri
Bakanlığı memurları hariçte bulundukları zaman
vazifeleri dışında kalan zamanlarının bir kısmı
nı, bulundukları yabancı memleketleri tetkike
imkân bulabilecekler.
Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar;
şimdi bahis konusu olan Dışişleri Bakanlığı Teş
kilât Kanununu, hakikaten Hükümetin en güzel
tedbirlerinden biri olarak telâkki ettiğimi belirt
mek isterim. Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında ça
lışan elemanlarımız hariçte gözden uzaktır. Mil
let Meclisi Üyelerinin veyahut vatandaşların
gözlerinden bunların hareketleri, durumları ko
laylıkla kaçabilir. Fakat yabancı memleketler
de dolaşmış direkt veya endirekt olarak elçilik
lere bir işi düşmüş olması itibariyle onlarla te
mas etmiş olanlar az çok bunlar hakkında bir
fikir edinmek imkânına sahip olmuşlardır.
Bu arkadaşınız da, oldukça dış memleketlerle
teması vâki olmuş bir kimse olmak sıfatiyle,
Hariciye memurlarının pek çoğunu tanımak
imkânına malik olabildi, burada da birçok
ları ile temasım dolayısiyle az çok Dışişleri Ba
kanlığı bünyesindeki elemanların ruh haletleri,
tabiatları, çalışmaları ve sairesi hakkında bir fi
kir sahibi olduğum için, Hükümetin hazırlamış
ve huzurunuza getirmiş olduğu bu kanunu çok
yerinde ve isabetli bir karar olduğuna kani
bulunuyorum. Bizi temsil etmek üzere kendi
lerine salâhiyet verdiğimiz ve birçok imkânlar
bahşettiğimiz bu arkadaşları dışarıya gönderdi
ğimiz zaman,biraz evvel Behçet Kemal Çağlar 'm
söylediği gibi içlerinde hakikaten kıymetlileri
bulunmakla beraber bazılarının da bizi yabancı
lar nezdinde küçük düşürecek, yüzümüzü kızar
tacak derecede kötü hareketleri vardır ki, bun
ların bizi temsil edişleri bende ötedenberi bir iç
acısı olduğundan imkân bulduğum zamanlarda
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bunu konuşmuşumdur ve kanaatimce bu bakan
lık bünyesinde esaslı bir tasfiye yapılması lüzu
mu üzerinde durulmalıdır.
Dışarda çalışmakta olan bu elemanların ba
zıları hakikaten ya menfaat peşinde koştukları
veya Türk ırkından olmadıklarını iddia ederek
başka bir rastan olmak iddiası ile öğünmeleri
bizim rasgeldiğimiz vasıtalardandır.
Çağlar arkadaşımızın dediği gibi, hakikaten
Türk olduğuna esef eden psikopatlar vardır.
işte bugün Dışişleri teşkilâtına mensup memur
ları en yüksek derecesinden aşağıya doğru bir
elemeye tâbi tutmak gayesini güden bu kanunu
getiren Hükümeti tebriki bir vazife telâkki ede
rim.
Başlıca temennim bu kanunun, bütün Dev
let teşkilâtına leşmilini sağhyacak bir surette
diğer Bakanlıklar için örnek olmasıdır.
Yalnız gönül istiyor ki; bu kanunun tatbi
katına memur «.'dilenlerin gayeyi lâyıkı ile an
lamaları, ahbap ve dost gayretiyle mültemisleri
himayeden kaçınmaları, ise yaramayanları ve
beceriksizleri uzaklaştırmak hususunda âzami
itina göstermeleri çok lüzumludur,
Kanunun son maddesi bu işi görecek heyetin
vazifesini nasıl göreceğini gösteriyorsa da Sa
yın Dışişleri Bakanının bu hususta da âzami
hassasiyet göstereceğine hiç şüphe etmiyorum,
kendisine şimdiden başarılar dilerim.
Yalnız Yetkin arkadaşımın söylediği bir nok
ta üzerinde durmak istiyorum.
Yabancı memleketlerde çalışıp, boş kalan za
manlarını şu veyahut bu şekilde israf etmeden
ciddî eserler meydana getirmek üzere çalışacak
arkadaşların nakdî mükâfat veya terfi gibi bir
şekilde taltifine gidilmesi bilmiyorum, ne dere
ceye kadar doğrudur. Benim kanaatimce bu
arkadaşlar, pekâlâ bir eser yazarlar ve bunu
bastırıp satmak suretiyle istifade edebilirler.
Bir eser yazmak, bir adamın terfii için, basamak
teşkil edemez. Sadece, kendisini, muhitini için
de ve bulunduğu teşkilât içinde manen yüksel
tir. Onun kıymetli bir eleman telâkki edilmesini
ve tutulmasını icabettiren bir vasıf bir karakter
olur. Söyliyeceğim bundan ibarettir.
"BAŞKAN — Oya katılmamış arkadaşımız
var mı? (Var sesleri). Lütfen oylarınızı kulla
nınız.
O.EVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ar
kadaşlar, ben kısa bir iki müşahedemi ve netice-
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de de bir nokta üzerinde bir teklifimi arzedecegim. Kanun hakkında benden evvel söz söyli
yen arkadaşlarımın da belirttikleri gibi bu ka
nun çok lüzumludur ve hakiki bir zaruretin iL'adesidir. Değerli Dışişleri Bakanımızın elinde
hüsnü tatbik bulacağına hepimiz kaniiz. Yalnız
benim arzetmek istediğim nokta şu iki meseleye
inhisar ediyor.
Birisi Hariciyemizin tanzimattanberi gelen
bir geleneğinin bizim gene elemanlarımız için
zararlı olması,
ikincisi, doğrudan doğruya bundan sonra alı
nacak olan gencin bu dışarı işinde bizi her ba
kmadan temsil edebümesi için bir memleket tara
fının oluşunu sağhyacak tedbirlerdir.
Müşahedelerim şunlardır: Muhtelif devirler
de, muhtelif zamanlarda dış memleketlerde muh
telif vazifeler aldım. 1910 - 1914 araşma tesa
düf eden talebeliğim zamanında Meşrutiyet dev
rinin hariciyesinde bizi dışarıda temsil eden
adamların çoğu bizden olan adamlar değildi. Se
tirleri kastetmiyorum. Sefaretteki memurlar,
dilleriyle, adlariyle, bizden değildiler. Hattâ adı
Ahmet, Mehmet olanlar dahi Türkçenin okuyup
yazmaya ve muhabere etmeye salih bir dil olup
olmadığında şüpheli insanlardılar. Tabiî bun
lardan bir şey beklemiye imkân yoktu.
Lozan'dan sonra teessüs eden yeni hariciye
kariyerimiz istikamet değiştirmiştir. Elbette
1910 la 1930 arasında bu kariyerde bulunan in
sanlar Millî bakımdan çok farklıdır, durumu çok
lehtedir, memleketi çok daha iyi temsil edecek
mahiyettedir.
Fakat, bence bu da tamam de
ğildir. Tamam olmıyan tarafını arzedeyim: Şu
rasını istitraden arzedeyim ki, benden evvel ko
nuşan arkadaşlardan bir ikisi yeni sefirlerimiz
den uzun müddettenberi sefaret erkânından bir
ses ve gittikleri memleketlerden bir işaret gelmiş
değildir.
Tanzimattan evvelki devirde Ahmet Remzi
efendinin 28 Çelebinin, Azmi efendinin sefaret
hanelerinden neler öğrendiğimizi ne zevkler al
dığımızı hepiniz bilirsiniz. Bunlardan sonra bu
güne kadar hariciye memurlarımızdan gelmiş
yalnız iki kitap biliyorum. Birisi Filistin hak
kında Celâl Karasapan'ın iki değerli
eildi.
Diğeri de Garbin karışık bir zamanını anla
tan ve iki kültürü ve politikayı açıklıyan Bedri
Tahir'in Sar hakkındaki kitabı. Bunun dışında
başka bir kitap verdiklerine ben muttali değilim.
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ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Ame
rika coğraf iyesi de vardır.
OEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Onu
da biliyorum o da Bedri
Tahir'indir. Yalnız
henüz basılmamıştır. Arkadaşlar, yalnız sefirin
vazifesi müelliflik değildir, fakat şunu da bili
yoruz ki; bugün dahi politikanın iç yüzünü ve
bir memleketi diğer bir memlekete sevdirmek im
kânını çok defa sefirlerin kaleminden öğreniyo
ruz. Almanya'da Mr. Henderson'un verdiği eser
o zamanki politikanın iç yüzünü en güzel izah
etmiştir. Grönül bizimkilerin de buraya varma
larını temenni eder. Fakat benim esas dâvam
bu değildir. Benim esas dâvam bugün kariyerin
içine alman gencin bu kariyer içinde gönlümü
zün dilediği şekilde inkişafıdır.
Benim malûmatıma göre biz hariciye memu
runu şöyle alıyoruz: Evvelâ içtimai ve siyasi hu
suslarla ilgili bir yüksek tahsil, sonra bir veya iki
dil bilgisi ve üçüncü olarak da bir imtihan.. Bu im
tihan yapıldıktan sonra hariciye memuru olarak
muayyen şekillerde bu arkadaşlar staja tâbi
tutuluyorlar, mesleklerine giriyorlar.
Şimdi
görüyorsunuz; geliş iyi, hazırlık iyi, çocukların
etöfu iyi- Ancak işe başladıktan bir müddet son
ra bir gevşeme oluyor. O gevşeme de kısmen kariyelerinin icabından ve kendilerini yetiştirmeye
memur olan kıdemlilerin duromuntlan ileri ge
liyor.
İkincisi ; bizim hariciye memurlarımızda
bilhassa lisan meselesini nazarı dikkate aldığımız
için, bu lisan bilenlerin ekseryeti de memleketin
muayyen yerinde, ya İstanbul'da ecnebi mektep
lerde okumuş bulunuyorlar veyahut Galatasaray
Lisesinde okuyup herhangi muayyen bir -şehri
mizin bir iki mektebinden geliyorlar. Bunların
içerisinde bir iki tane diğer yerlerden gelenler
vardır. Bu çocukların noksanı memleketimizin
realitelerini bilmemeleridir. Çoğumuz bunu gö
zümüzle gördük. Bu memleketin derdini, ihtiya
cını yakından tanımıyorlar. Bildikleri yer An
kara ile İstanbul'dan ibarettir. O muhit içine dü
şünce de az bir zaman sonra bunlar zayıflıyorlar,
millî zihniyet bakımından kaybolma ihtimaline
mâruz kalıyorlar, bunların zayıflaması ihtimali
bulunuyor.
Şimdi efendim, burada benim ricam şu ola
caktır. Yalnız menşe ve yalnız imtihan değil, ay
rıca Hariciye memuru yetiştirdiğimiz vakit şu
yoldan da yürüyemez miyiz? Muayyen sitajını
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yapıp, birinci defa hariçte memuriyet verdikten
yani gidip Avrupa'da bir iki sene kaldıktan sonra
memlekete döndükleri zaman Anadolu'nun nü
fusu 30 binden aşağı bir vilâyetinde, yahut hu
dut üzerinde bir vilâyette iki sene çalıştırarak
memleketin şeniyetini dışardaki politika zarure
tiyle tevhit edecek adam halinde yetiştirebilir
miyiz? 'Eğer bu şekilde yetiştirebilirsek bu mem
leketin temiz evlâdı yarın bizim gönlümüzün
istediği bir şekilde diplomat olur, gittiği memle
kette kendisini sevdirir memleketimizi tanıtır,
geldiği zaman da geldiği memleketi bize tanıtır,
memlekete büyük hizmet eder, eseri de büyük
olur. (Bravo sesleri).
BAŞKAN — Oya sunulan tasarılara oy vermiyen arkadaşımız var mı efendim?
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Ahmet Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILTO (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda, 1948
Bütçesi konuşulurken. Dışişleri Bakanlığından
iki esaslı temennide bulunmuştum:
Birisi, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilâ
tının Türkiye'i alâkadar eden bütün meseleleri
arşivleri ile, ihtisas elemanları ile teçhiz edecek
imkânları hazırlayıcı bir halde getirilmesi,
İkincisi, memleketimizi hariçte temsil eden
bütün organların elçiliklerde toplanması ve bun
ların faaliyetlerinin enerjik bir halde, memlekete
faydalı bir hale getirilmesi imkânlarının aran
ması,
Hemen şurasını memnuniyetle ifade etmek
isterim ki, Dışişleri Bakanımız bu esaslı temen
nilerimizden hiç olmazsa ikincsine cevap verecek
bir tasarı ile Büyük Meclisin huzuruna gelmiş
bulunuyor. Netekim tasarının bir maddesinde
memleketimizle uzak yakın münasebeti bulunan
bütün memleketlerin lisanlarını Öğrenmek im
kânlarını sağlamak için bir hüküm konmuştur.
Diğer taraftan büyük elçilerin ve orta elçi
lerin memlekette müşavir olarak çalıştırılmala
rı imkânı da sağlanmıştır. Daha ziyade bütün
tarihçeleri ile memleketi alâkadar eden Dış me
seleleri bilen elamanlarla kuvvetlendirmek gibi
bir yolu açacaktır. Fakat bu hususda arşiv teş
kilâtını tamamlayıcı ve bu ihtisas elamanlarını
memlekete uzun müddet hizmet edebilecek bir
tarzda yetiştirmek yolunda esaslı bir tedbir aİmdığını göremiyorum.
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Arkadaşlar; Dışişleri Bakanlığına taallûk eden arşivlerin tam olması, o derece ehemmiyet
lidir ki; iyice batırlıyamıyorum ama galiba Sanfransisko Konferansına giderken bir vilâyetimi
zin kaderini alâkadar eden bir nüfus meselesi
hakkında veyahut da diğer siyasi bir mesele hak
kında lâzım olan malûmatla mücehhez olarak
konferansa gidememişizdir. Ya Londra Konfe
ransı olacak yahut Sanfransisko konferansı olacak , iyice batırlıyamıyorum. Bu hususta baş
ka misaller de vermek imkânı vardır.
Hariciyemizin uzak, yakın siyasi meseleleri
mizi hakikaten muntazam bir arşivde topladığı
na hazır bulunan vesikaları da tetkik edip neti
celer çıkarabilecek elemanlara sahip bulundu
ğuna şahsan kani değilim. Binaenaleyh bu me
seleyi, bu tasarı ile de halledilmemiş vaziyette
görüyorum.
Muhterem arkadaşlar, şahısları istihdaf et
memek şartile, hemen tesbit etmek isterim ki;
şimdiye kadar biz, dış ülkelerde memleketimizi
temsil eden elemanlarımızın kıyafetleri üzerin
de, karakterleri, çalışma metotları üzerinde gereği gibi durmamış bulunuyoruz. Bazı arkadaş
larımız şalisi misaller verdiler. Ben müsaade ederseniz, tıpkı Oevat Dursunoğlu arkadaşımız
gibi kısaca tarihçesine temas edeceğim; düne
kadar bizde hariciye memuru, lisan bilmek ve adabı muaşerete vakıf olmak diye tarif edilirdi.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Adabı muaşe
ret demedi, kibarlık dedi.
AHMET TAHTAKILTÇ (Devamla) — Onu
da ben ilâve etmiş olayım.
Arkadaşlar, beynelmilel münasebetlere .giri
şebilmek için bunlar lâzım olan vasıflar ara
sındadır ama, kâfi değildir. Hariciye memuru,
memleketin varlığı hakkında her türlü iman
ve kaygu sahibi olmak mevkiindedir. Size bu
rada geçen aylarda bizzat kulaklarımla işit
tiğim için misal getiriyorum. Bir Çek Hariciye
memuru «Memleketimizin kaderi öyle cereyan
etti ki, üçüncü defa milletimizin istiklâlini mü
dafaa ile uğraşmak vazifesini omuzlarımıza
aldık» diye derin bir iman içinde mücadeleye
karışmak için gidiyordu.
Böyle bir imanlı devri açmak yalnız Harici
ye memurlarından beklenen bir mesele değil
dir. Teker teker bütün memleket meseleleri
mevzuubahis olduğu zaman kâfi derecede ne-
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tice almadığımızı görmüşsek bu bizim imanlı
insanlar yetiştiremediğimizdendir. Hariciyede
iman sahibi olmak, memleket menfaatleri üze
rinde hassas olmak meselesi daha büyük bir
ehemmiyet kazanır. Şu halde biz bu tasarı ile
artık Hariciye Vekilinden sarahatle istiyebiliriz ki, hariçte memleketi temsil edecek olan
larda aranılacak vasıflar, dil bilmek, âdabı
muaşerete vâkıf olmak gibi basit vasıflar olmıyacaktır. Bunların yanında memleketin dert
ve ıstıraplarını bilen ve onlar üzerinde kaygı
taşıyan yüksek vasıflı insanlar olarak tesbit
etmeliyiz ve bunları arayıp bulup yetiştirme
çarelerini bulmalıyız arkadaşlar.
Arkadaşlar; tasarının bir maddesinde, bü
tün ateşelerin elçilikler otoritesinde toıılannıası
ve onların murakabesi altında çalışmaları ka
bul edilmiştir.
Bugün nasıl harb topyekûn bir harb haline
gelmişse dışarda memleketi temsil etmek de top
yekûn temsil etmek mahiyetini taşır, iktisadi
meselelerin halli ve bu meseleler üzerinde Ha
riciye memurlarımızın her aldığı vazifeyi ba
şarabilecek şekilde çalışmaları lâzımdır. Hal
böyle olunca Amerika'dan gemi mubayaa et
mek işinde uğradığımız güçlükler bütün saf
haları gözümüzün önünde duruyor artık biz ha
riçteki teşkilâtımızın, tıpkı diğer memleketlerin
bizim memleketimizdeki sefir ve memurlarının
gösterdikleri faaliyeti göstermelerini beklemeli
yiz. Gemi mubayaasmdaki yolsuzlukların bira
zı da hariciye teşkilâtımızın enerjik çalışmama
larından ileri geldiği kanaatindeyim. Bu tasarı
ile temenni edelim ki, Hariciyemiz; ta Pakis
tan'dan tutun da Okyanus'un öbür yanındaki
sahalarda memleketimizi alâkadar edecek bü
tün meselelerde ihtisas sahibi, dürüst ve imanlı
insanlarla temsil edilmesi imkânını bulalım.
Bir de arşivlerimizi ikmal ederek mütehassıs
lar. yetiştirerek tam bir Hariciye Vekâletine
kavuştuğumuz günü tebşir etmesini sayın Ba
kandan bekliydim. (Bravo sesleri)
Dr. EA1IRÎ KURTULUŞ (Rize)—Efendim,
daima böyle oluyor bir müesseseden birkaç ta
ne liyakatsiz adam çıkıyor, onların kusuru
bütün müesseseye şâmil oluyor. Böyle birtakımı
konular acıkh ve birkaç adamın temizlenmesi
yüzünden, arkadaşlık veya şu ve bu gayretler
le» himaye yüzünden birçok meselelerimizin ne
ye uğradığını görüyoruz. Hariciyecilerimiz ara-

1026 —

B : 85

S. 7 . 1948

smda birçok değerli şehsiyetlere raslıyoruz.
Fakat dolar işinde, şu bu işinde hatalar eden
leri de vardır. Bunlar kulağımıza kadar gelmiş
tir ve çok üzülmüşüzdür. İstediğimiz işi bütün,
Devleti temsil eden müesseselerde, içerde ve
dışarda hakikaten temizlenmesi lâzım gelen
adamların, temizlendikten sonra, masum olan
ların namusunu ve ahlâkını müdafaa
etmek
mecburiyetiyle hereket etmemizdir.
Eğer biz, her hangi bir adamı arkadaşlık
hissiyle, birisine intisabı dolayısiyle himaye
edip bu mevkilerde tutarsak bu dedikoduların
arkası kesilmiyeeektir. Onun için liyakatsizi,
ahlâksızı, alâkası, intisabı kime olursa olsun,
hariciye teşkilâtının içinde tutmamamız lâzım
dı.-.
Dışişleri Bakanlığı memurlarından uzun ve
hazin bir mektup aldım. Kendi durumlarım
teşrih ediyorlar. Onlar da sizin kadar ıstırap
çekiyorlar. Biz de bu memleketin evlâdıyız,
fakat bize müsavi muamele yapılmıyor, birta
kım evsafları haiz olan arkadaşlarımız ieab
ettirildikleri yerlere getirilmiyor, daha çok şu
veya bu şekildeki insanlar büyük mevkilere ge
tiriliyor diye çektikleri ıstırabı ifade ediyor
lar. Ben de kendilerinin bu hislerine tercüman
oluyorum. Bu itibarla Dışişleri Bakanının ve
dolayısiyle Hükümetimizin getirdiği teklifle
hakikaten memleketin hariçteki durumunun bir
an evvel ıslah edileceği kanaatini edinmiş bulu
nuyorum. Şayet bu kanaatimizde bir müddet
sonra yanıldığımızı anlarsak, Sayın Hariciye
Bakanı ile bu kürsüde hesaplaşmak bizim için
bir vazifedir.
Bu işte kendilerine muvaffakiyetler dilerim,
muvaffak olacaklarını da umuyorum, hakika
ten iş Devletimizin hariçte temsili meselesidir.
Arzım budur efendm.
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Sayın arka
daşlar, dış memleketlerde vazife gören hariciye
memurlarımızdan bazılarının millî haysiyeti ve
devlet itibarını zedeliyecek şekilde harekette
bulunduklarını ötedenberi işitmekteyiz. Bu, bir
şayia halini, şayia hududunu aşarak tamamen
bir tevatür haline gelmiştir. Binaenaleyh millî
bünye üzerinde bir yara gibi kanayan ve hepi
mizin vicdanlarına ıstırap veren.bu hali kökün
den izale etmek için Hükümetin ve Sayın Hari
ciye Bakanının getirmiş olduğu tasarıyı büyük
bir memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu, cesa-
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retli bir ameliye olarak tavsif ediyoruz.
Kötülüğü görülen fenalıkları tesbit edilen bir
kısım hariciye memurlarını mevcut mevzuatın, mev
cut memurlar statüsünün ahkâmı dışında yeni
usullerle ve yeni hükümlerle tecziye ve tasfiye
etmekteki lüzumu da işin ehemmiyetine binaen
takdir etmekteyiz.
Yalnız kısaca bir noktayı belirtmek istiyo
rum. Plerhangi bir komisyonun kararı ile teczi
ye ve tasfiye edilecek memurlara idari ve adlî
kazanın kapılarını kapamak ne hak prensipleri
ne, ne de ittibaa mecbur olduğumuz Anayasa
mızın ruhuna, esprisine ve mânasına uygun de
ğildir.
Buna ait olan teklifimi de maddesi geldiği
zaman da ayrıca arzedeçeğim. Şimdi heyeti uriıumiyesi hakkında bu noktayı işaret etmekle ik
tifa ediyorum.
Dr. ADNAN ADİVAR (İstanbul)
ye teşkilâtına dair getirilen projenin
tinden arkadaşlar bahsetti. Bunlarda
düt edecek bir şey yoktur. Onun için
maya lüzum görmüyorum.

— Harici
ehemmiye
hiç tered
sözü uzat

Bizim zannediyorum ki, yakın tarihimizde
gelen projelerin en mühimlerinden birisidir.
Yalnız bir genç arkadaşım burada heyecanla
biraz şiddetli ifadelerde bulundu gibi geldi ba
na. O tesiri biraz tadil etmek yoluna gitmek is
tiyorum. Hariciye memurlarımızı böyle birden
bire kıracak ifadede bulunmak istemiyorum.
Hiç şüphesiz ki, hariciyenin de ıslah edilecek
cihetleri vardır, olmasa zaten bu proje gelmez
di, Yalnız şu noktadan bahsetmek istiyorum;
Cevat Dursunoğlu beyin ifadesinden mülhem
oldum, eski sefaretlerle şimdiki sefaretler ara
sında şüphesiz ki, çok fark vardır. Eskiden se
faretler, biraz garip gelecek size ama, hakikat
budur, eskiden sefaretlerin ehemmiyeti şimdiki
lerin ehemmiyetinden daha çoktu; şimdi tele
fon var, telgraf var, her şey var. Binaenaleyh
merkezin tesiri sefaret üzerinde daha çoktur.
Halbuki eski sefirler, bazı kere kendilerinden
teşebbüs alırlardı, onun için daha mühim şahsi
yetlerdi. Bunda hiç şüphe yoktur. Şimdi eski
sefirlerin şahsiyetinde sefirler vardır, demek,
yalnız bizim için demiyorum, bütün dünya için
kabil değildir. Meselâ Taleyran devrindeki se
firleri tasavvur etmek hayalden ibarettir.
Şimdi, sefaletlerde eksiklikler yok mu, çok
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eksikler vardır. Bunlar kısmen çalışmamaktan
ileri geliyor. Meselâ bizim sefaretlerde, memle
ketimize dair demin arkadaşların söylediği gibi,
bilgisi bulunmıyan sefirlerimiz, sefaret memur
larımız vardır ve âdeta bunlar yabancı adamlar
gibidir. Bu cihet ayrı. Bizim sefaretimiz de se
faretlerde istihbarat şubeleri hiç yoktur. Benim
başımdan geçti, arzedeyim. Ben geçen sene
Avrupa'dan Amerika'dan geçerken Meclisimi
zin tatil edilip edilmediğini sordum ve öğrene
medim. Şimdi bir dereceye kadar temin edil
diğini işittim. Ajans gönderiliyormuş. Oralarda
bazan bile gazete yoktur. Şimdi bir dereceye
kadar tashih edildiğini işitiyoruz. Ajans gön
deriliyormuş. İnşallah gidiyor. Halbuki bu
çok esaslı bir şeydir. Memleketimizden günügününe haber almaları lâzımdır.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Radyoyu açmak zahmetine katlansalar kâfidir.
Dr. ADNAN ADİVAR (Devamla) — Bizim
memleketin ticaret vapurlarının iktisadi hare
ketleri hakkında günü gününe malûmatları ol
ması lâzımdır. Onun için de bir istihbarat ser
visinin kurulması ve bunun çok iyi işlemesi lâ
zımdır. Bunların yapılacağını bendeniz ümit
ediyorum.
Şimdi arkadaşlar; yapılacak bu kanun iki
kısımdır. Dikkat buyurulursa demin de birçok
arkadaşların söyledikleri gibi senelerce memle
ket dışında kalmış memurlarımızı memleket içi
ne, alıp memleket havasını bir müddet daha te
neffüs ettirmek ve memleket işleriyle meşgul
etmek, memleketin halini öğrenmeleri imkânını
sağlamaktır.
Memleketin halini onlara öğretmek ve or.dan
sonra göndermek meselesidir, bu gayst doğru
dur, ve zannediyorum ki, bütün memleketi arde
yapılan bir iştir. Beş sene oturacak sonra ça
ğıracak müşavir olarak kullanacak sonra yine
gönderecek.
Bir kısmı da lisan meselesidir, bu lisan me
selesini Hariciye Bakanlığının isabeti muhak
kaktır, şimdiye kadar bizde lisan dendimi, yani
ikinci Harbin bitimine kadar, yalnız Fransızcadan ibaretti. Fransızca biliyor mu lisan biliyor.
demekti. Halbu ki, Fransızca bilmesi kâfi de
ğildir. Tıpkı üniversite profesörlerimizin bir
lisan bilmesinin kâfi olmadığı gibi Hariciye
memurlarımızın bir lisan bilmesi kâfi değildir.
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ingilizceyi de esas değilse bile fakat muhakkak
bilmesi lâzımdır. Dışişleri Bakanlığı zannedi
yorum son zamanlarda ingilizceyi de imtihana
koymuştur. Fakat arkadaşlar elimizdeki proje
nin temin ettiği mesele bu değildir, ne Fransız
ca ne İngilizce. Diğer birtakım lisanlar vardır
ki Hariciye memurlarımızın onları mutlaka bil
mesi lâzımdır. Burnumuzun dibinde en yakın
komşularımızın lisanlarını biz bilmezsek oraya
göndereceğimiz adamlardan, sizi temin edeyim
ki, % 100 değil % 20 bile istifade edemeyiz.
Çünkü bu tercümanla olacak iş değildir. Biz
komşu memleketlere göndereceğimiz sefirlerimiz
oranın lisanını bilmeyebilir ama sefarethane
memurlarından bir kaçının bunu öğrenmiş ol
ması lâzımdır. Eğer biz yakın komşularımıza
göndereceğimiz sefir veya memurlarından bir
kısmı bunların lisanlarını yani Rusça .Bulgarca
veya Arapça, Farsçayı bilmezlerse bu sefaretten
istifade mümkün değildir. Binaenaleyh hiç ol
mazsa sefarethanede lisan bilen bulunsun. Bu
işler yerli tercümanlarla idare edilir işlerden
değildir ve yerli tercümanlara da inanmak ye
rinde değildir.
Sonra tasarının üçüncü kısmı vardır ki, en
mühim kısımdır, o da tasfiye meselesidir. Biz
bugün Hariciye Vekiline salâhiyet vereceğiz bu
kanunla ve bu kanunla alacağı salâhiyete isti
naden gerek iktidarsızlıklarından ve gerek
maddi ve mânevi liyakatsizliklerinden dolayı çı
karılmaları lâzımgelen memurları çıkaracaktır.
Bir defaya mahsus olmak üzere kendisine bu
hak verilmektedir. Arkadaşlar, hiç tereddü
de lüzum yoktur, bunların gürültüsünü ortadan
kaldırmak lâzımdır. Bu dedikoduyu bir defada
Hariciyenin üzerinden söküp atmalıdır. Bu ka
nun bu bakımdan selâmetbahş bir kanundur.
Sonra Suut Kemal Bey arkadaşımızın bir
teklifi var: Gittikleri yerlerde güzel eserler ya
zarı Hariciye memurlarına ikramiye verilsin ve
maaşları bir dereceye artırılsın diyorlar. Ben
bir derece terfi esasına iştirak etmiyorum, fa
kat ikramiye verilebilir.
Demin Cevat Dursunoğlu arkadaşım sefaret
hanelerden bahsetti. Bunların yazıldıkları za
manı düşünürsek hakikaten mühimdir. Yirmi
Sekiz Mehmet Çelebinin eserlerini okumuşsu
nuzdur, okumamış olanlar varsa tavsiye ede
rim, okuyunuz; ancak biz bugün bu .sefaretha
nelerin iTievzulariyle iktifa edemeyiz, Paris'in
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bahçeleri, Lizbon'un binalarının bize lüzumu
yoktur. Yalnız o memleketin iktisadiyatına, o,
memleketin siyasetine, o memleketin ahlâk ve
etvarına dair güzel bir eser yazana niçin ikramiye
vermiyelim? Onu da, mümkünse bütçenin bir
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tarafına alalım.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz Oturuma 15
dakika ara verelim. Ondan sonra Dışişleri Ba
kanına söz vereceğim.
Kapanma saati : 18,30

OTURUM

Açılma s a a t i : 18,45
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTÎPLAR : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sait Koksal

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Söz Hıfzı Oğuz Bekata'nmdır.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; bu konu üzerinde, muhtelif
zamanlarda bu kürsüde konuşan arkadaşlardan
birinin de benim olduğunu hatırlarsınız. Ben
şimdi huzurunuza sadece teşekkür etmeye çık
tım.
Şunun için ki, bu tasarıyı, Türk Milletini,
memleketimizi dış memleketlerde temsile karşı
gösterilen büyük saygının bir belirtisi olarak
memnunlukla karşılıyorum. Hariciye mesleğini ve
bu meslek mensuplarını lâyık olduğu şeref nok
tasına daha çok liyakatla çıkartmak için alına
cak esaslı tedbirlerin bir başlangıcı olarak geti
rilmiş sayıyorum. Bu itibarla, bu zihniyeti ve
bu zihniyetin yarın tatbikat sahasında gösterece
ğini umduğum hassasiyeti şimdiden görüyorum.
tşte bu anlayışla, tasarıyı hazırlayan ve Yük
sek Meclise kadar getiren Dışişleri Bakanına te
şekkürü bir borç bilirim. Yarın tatbikatta da
aynı zihniyetin, ayın millî hassasiyetle kendini
göstermesini temenni ederim.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SADx\K (Sivas) — Aziz arkadaşlar, evvelâ yüksek
tasvibinizö arzcitiğim tasarı hakkında teşvik edici
ve kuvvet verici sözler söyliyen arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Esasen hiç mübalâğaya düşmeden arzedebilirim ki, kanun, Büyük Meclisin uzun zamanlardanberi muhtelif fırsatlarda beliren arzularının,
irşatlarının bir neticesidir, hattâ bir ifadesidir
diyebilirim. (Bravo sesleri).,

(İsparta)

Bu kanunla dışarıda Devleti temsil eden ha
riciye memurlarının ve içerde bilâhara. bu vazi
feyi görmek üzere yetişen genç arkadaşlarımın
en iyi şekilde yetişmesini temin etmek istiyoruz.
Dışarda temsil vazifesini, hem Devletin şeref ve
haysiyetine en uygun, hem de memleketin yük
sek menfaatlerini en iyi korur bir şekle sokmak
gayemizdir.
Yalnız Yüksek Huzurunuzda şunu da ifade
etmeyi bir borç bilirim ki: Bugün merkezde, ça
lışmakta olduğum Bakanlıkta kendilerini liyakat
ve iktidar bakımından olduğu kadar, mânavi kıy
metler bakımından da en ileri memleketlerin mü
masil teşkilâtları ile hiç tereddüt etmeden mu
kayese edebileceğim değerde arkadaşlarım var
dır, kendileri ile iftihar etmekteyim. (Bravo
sesleri).
Şunu da arzedeyim ki; dışarda memleketin
itibarını, şeref ve haysiyetini yüksek tutan ve
büyük bir kudret ve liyakatle memleketi temsil
eden ve bu kudret ve liyakatleri ile bulunduğu
yerlerde, bütün kordiplomatikler içinde, en yüksiek mevkileri temin etmiş elçi arkadaşlarımız var
dır. Bu. arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir vazife
bilirim.
Arzetmek istediğim şudur: Dışişleri teşkilâ
tında bir salâha lüzum ve ihtiyaç vardır. Eğer
olmasaydı bu kanunu huzurunuza getirmezdim.
Fakat
zannedilmemeli ki, bu
kanun
bü
tün
bir
teşkilâtın
büyük
bir
sahasına
teşmil
edilmek
zaruretini
bize
hissetti
recek. Bu kanunla düzeltmek istediğimiz birta
kım gelenekler, itiyatlar vardır, bu kanunla
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kendilerinden istifade edemiyeceğimizi bildire
ceğimiz arkadaşların sayısı çok az olacaktır. Mem
leketimizin Dışişleri teşkilâtında, memleketin şe
ref ve haysiyetini çok kara gösterecek bir mahi
yet çok şükür mevcut değildir.
Bugün bilhassa içerde ve dışarda Dışişleri
teşkilâtında çalışan arkadaşlarım, içerde, dışar
da olsun, memlekette bulunsun veya memleket
ten çok uzak diyarlarda çalışsınlar, memleketin
dertleriyle, ihtiyaçlariyle daima yakından alâ
kadar olmalarını temin edecek çareleri aramak
tayız. Bu hususta kıymetli fikirler ileri sürmüş
ve bizi tenvir etmiş olan arkadaşlarıma teşek
kür ederken bazı noktalar hakkında kendilerine
cevap vermek istiyorum.
Bir arkadaşım, Dışişleri memurlarının mem
leketle temas etmeleri için bir müddet memle
kette kalmalarının mecburi addedilmesini söyle
diler. Ilakikatta Dışişleri memurları bir müddet
dışarda vazife gördükten sonra enaz memlekette
iki sene çalışmakla mükelleftir. Şimdiye kadar
elçiler bu kaideden istisna edilmekte idiler ve bu
şimdiye kadar yalnız memurlara aitti, elçilerimiz
bu kayıttan müstesna idi ve elçilerimiz, daima dı
şarda çalışıyor, memleketle münasebetleri kesilmiş
bulunuyordu. Bu noksanı telâfi etmek için ve
memleketle sık sık temas etmek zaruretine ce
vap vermek içindir ki takdim ettiğim kanunun
birinci maddesinde, büyük elçileri dahi zaman
zaman memlekete getirerek merkezde çalıştır
mak ihtiyacını duydum. Uzun seneler büyük
elçi olarak çalışan ve ecnebi memleketlerde
uzun müddet kalan arkadaşlarımız ekseriya, pek
kısa müddetle mezunen memlekete gelip, pekaz
kalıp gitmektedirler. Bunların, memleketteki
cereyanları, ihtiyaçları yakından görmeleri, Mil
let Meclisi ile, parti hayatı ile ekonomik ve ti
caret hayatımızla yakından alâkadar olmaları
için uzun bir müddet merkezde vazife alarak
çalışmalarını lüzumlu görmekteyim.
Bazı arkadaşlar, diğer memleketler elçile
rinin yazdıkları eserlerden bahsettiler ve bizim
diplomatlarımızın zaman zaman eser yazmadık
larından şikâyet ettiler.
Hakikaten siyasi tarihin, hattâ bütün tari
hin en kıymetli vesikaları muhtelif memleket
lerde elçilik etmiş diplomatların 'hâtıralarıdır.
Fakat muhterem arkadaşlarım, bu evvelâ umu
mi kültür meselesidir, sonra da ihtisas meselesi.
Ümit ederiz ki hariciyecilerimiz ilerde ekseriyet
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itibariyle kültür bakımından ve ihtisas bakımın
dan gittikçe daha kıymetli elemanlar olacaklar
ve vakit buldukça bu gibi hâtıraları yazmaya
da imkân bulacaklardır. Bu işi yaptırmak için
arkadaşlarımın tekliflerinden istifade ederek
üzerinde duracağım. Yalnız getirdiğimiz kanu
na bunun bir madde halinde eklenmesinin doğru
olacağına kani değilim. Dışişleri Bakanlığınca
alınacak kararla bu gibi eserleri yazdırmanın
faydalı olacağına şimdiden kani olduğumu arzetmek isterim.
Bir arkadaşım, genç hariciyecilerin, zaman
zaman memlekete gelip Anadolu'da muhtelif
illerde uzunca oturmalarının ve hattâ vazife sa
hibi olmalarının faydalı olacağını Gev? t Dursıınoğlu arkadaşım ileri sürdü, kendileriyle tama
' men hemfikrim. Hakikaten Dışişleri teşkilâtında
! çalışan arkadaşların bilhassa gençlerin noksanı,
bazan lisan hususunda, bazan umumi kültür hu
susunda, kimisinde başka bilgiler hususundadır,
fakat, az çok hepsinde noksan olarak gördüğüm
cihet, kendi memleketini tanıma noksanıdır. Bu
nun şeklini ve şartlarını şimdiden düşünüp tesbit etmek biraz güçtür, fakat şuna kaniim ki
ve bilhassa bir takım fırsatlardan istifade ede
rek Anadolu'yu §u veya bu şekilde gezmiş olan
genç Hariciyeci arkadaşlarımın bana söyledikle
rini de itiraf etmek isterim ki, Hariciye memur
larının hariçte, memleketi temsil etme vazifesini
almadan evvel, hangi memleketi temsil ettikle
rini görmelerinin faydalı olacağı bir hakikattir
ve bunu kendileri bana söylemişlerdir. Binaen
aleyh uzun bir tetkikten sonra ana teşkilât kanu
nuna böyle bir mevzu koymadan evvel yapılacak
§ey> öyle zannediyorum ki, bu arkadaşların, ta
til zamanlarının bir kısmını olsun, memleket için
de gezerek geçirmelerini temin etmektir. O kanaattayım ki, 15 - 20 gün, birkaç hafta Anadolu'yu
| gezip, bazı yerlerini görmek, halkımızla temas
j etmek dahi kendilerine bu hususta büyük faydaI 1ar temin edecektir. Bugün için tahakkuk etti! rebileceğimiz bir çare diye söylüyorum. İleride
j esaslı tedbirler almak lâzımdır. Dışişleri Bakan! lığı memurlarını nasıl İçişleri vazifelerinde çalışj tırabiliriz? Bunu tetkika tâbi tutmak lâzımdır.
'
Muhterem Tahtakılıç arşivlerden bahsettiler.
j Hakikaten Dışişleri teşkilâtımızda en mühim büj ronun, dairenin arşiv dairesi olduğuna kanaaI tim vardır. Dışişleri Bakanlığına geldiğim ilk
j günden itibaren bu arşiv işiyle bizzat meşgul ol-

— İ030

B• : 85

8 . ' . 1948

maktayım. Gidip görmekte ve çalışmaktayım.
Dışişleri Bakanlığında gayet esaslı bir arşiv teş
kilâtı mevcut olmadıkça iyi çalışma imkânları
nın da mevcut olamıyacağı kanaatindeyim.
Binaenaleyh arkadaşımı temin etmek isterim
ki, bugün birkaç yıl evveline nispetle gayet iyi
bir arşiv dairesi kurulmuştur. Fakat takdir bu
yurursunuz ki, bu kadar az bir zaman içinde bü
tün memleket Dışişleri Bakanlığına lâzım olan
arşivlerin bir araya toplanması ve onların tasnif
edilmesi mümkün değildir. Fakat bu iş yapıl
maktadır. Ve yavaş yavaş tekemmül edecektir.
Bu kanunda, bu arşivlere dair bir kayıt gör
mediklerini söylediler. Arşiv, bu takdim ettiğim
kanunun çerçevesne girecek bir mevzu değildir ve
öyle addetmiyorum.
Bir arkadaşım, bu kanuna eklenen bir madde
nin fazla olduğunu söylediler ve Bakanlıkta ku
rulacak herhangi bir komisyonla işten çıkarılacak
memurların hiçbir yere müracaat edememelerinin
doğru olamadığını ileri sürdüler.
Arzedeyim ki, o fıkra ve o kayıt bu takdim
ettiğim kanunun temelini teşkil etmektedir.
(Tabiî tabiî sesleri).
O kayıt olmadıkça bu kanundan istifade te
min etmenin mümkün olmadığına çoktanberi
kaani bulunmaktayım. Maddesi geldiği zaman ar
kadaşım delillerini ileri sürecek olursa bu husutaki müdafaamı yapacağımı arzetmek isterim.
SUUT KEMAL YETKÎN (ürfa) — Sayın
arkadaşlar; bilhassa hariciye memurlarını, bu
lundukları ecnebi memleketlerin siyasi ve içtimai
hayatini tetkika sevketmek üzere kanun tasarı
sına teşvik edici bir hüküm konması için bir
önerge vermiştim.
Şimdi Eaym Dışişleri Bakanı bu hususu bir
talimatname ile temin ettiklerini söylediler, ken
dilerine teşekkür ederek önergemi geri alıyo
rum.
BAKSAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir, bu teklifi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir.
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312
sayılı Kanuna ek kanun
MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığınca Avru-
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pa, Asya, Amerika, Ortaşark işleri ile veya
Bakanlıkça tesbit edilecek diğer siyasi işlerle
meşgul olmak, bilgi ve görgülerinden istifade
edilmek üzere istişare yetkisi olan dört yüksek
müşavirlik ihdas olunmuş ve 14 . I . 1948 tarihli
ve 3312 sayılı Kanuna
6 . 1 . 1943 tarihli ve
4351 sayılı Kanunla bağlanan cetvelde meslek
memurlarına' ait sütuna (Derece 1 - Yüksek
müşavir aded 4.) unvan ve derecesi eklenmiştir.
Bu müşavirliklere, meslekten olsun olmasın,
dış memleketlerde enaz beş yıl vazife gören Bü
yük elçiler tâyin olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Büyük elçiler, merkezde an
cak umumi kâtipliğe veya yüksek müşavirlik
lere tâyin edilmek suretiyle istihdam olunabilir
ler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Yabancı memleketlerde enaz
beş yıl vazife görmüş olan birinci sınıf orta el
çiler ve orta elçiler, meslekten olsun olmasın,
lüzum görüldüğü takdirde merkezde gerekli va
zifelere tâyin olunabilirler.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Büyük elçi, birinci sınıf orta
elçi ve orta elçilerden gerek hariçte, gerek bir
iki ve üçüncü maddelere göre merkezde istih
dam olunanlar, Dışişleri Bakanının göreceği lü
zum ve teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle Bakanlık emrine alınabilecekleri gibi yaş
ları ve vazife müddetleri hesaba katılmaksızın'
aynı şekilde emekliye ayrılabilirler.
GALİP P E K E L (Tokad) — Sayın, arkadaş
lar, önümüzde müzakere ettiğimiz kanunun bir
tarafı da tasfiye kanunu oluşudur. Hariciyede,
dışarda çalışan teşkilât içinde tasfiye edilmesi
mutlak lâzım olan elemanlar vardır. Ben de
harice epiyce çıktım, aldığım intiba, kanaat
budur, tasfiye edilmelidir. Bilhassa bu tasfi
yede duygu üzerinde çok durulmalıdır, belki
soy üzerinde bile durmak lâzımgelir.
Yalnız arkadaşlar, ben burada, 4 ncü ıriaddede, bir nokta için durdum. O da, burada, va-
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tilerin başına asılmış bulunan Demokles'in Kılı
cını, hariçte Devleti temsil edenlerin de bağına
asıyoruz.
(Asalım, sesleri). Hariçte Devleti
temsil edenler içinde tasfiye edilmesi istenen
yok demiyorum. Bunları tasfiye edelim ama,
Demokles'in Kılıcını da başlarına asmıyalnn.
Bir müddet koyalım ondan sonra temiz vicdan
la, temiz duygu ile çalışacakları daimî bir teh
dit altında tutmıyalım. Bu, şahsiyetin teşekkü
lüne mâni olur.
Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Bir
az Demokles'in kılıcı altında
kalsınlar.
GALİP P E K E L (Devamla) — Müsaade bu
yurun, arkadaşlar müsaade buyurun.
Bugün elimizde valiler içiu bu ceza vardır, dün
kü valileri hatırlarsınız, bugünküleri de bilirsiniz;
mukayese yapın. Hangilerinin içinde daha çok
şahsiyet sahipleri vardır?.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan)
Bugünkülerde tam şahsiyet vardır.
GALİP PEKEL (Devamla) --- Arkadaşlar;
eğer bu çok iyi ise niçin bütün memurlar için
koymuyoruz? (İcabederse koruz sesleri).
Müsaade buyurun, hekimlerde de tasfiyesi
icabedenler vardır, hâkimlerde de vardır. Bun
lar için niçin koymıyalım, mühendislerde de
yok mu, niçin koymıyalım? Bunlar her meslek
te vardır, arkadaşlar her meslekte. Bu, memur
lar kanunu derdidir. Elimizdeki memurlar ka
nunu üç cepheli olması lâzuııg* lirken, maalesef
o kanun daima memurların haklarını temin hu
suslarında durmuştur, onlara âzami hak temin
etmiştir. Ama öbür tarafta halkın memur üze
rindeki haklarını temin etmemiştir, devletin, me
murlar üzerindeki haklarını da temin etmemiş
tir, makine işlemiyor. İşte dert buradadır, umu
mi memurlar kanununda. Bu hükmü umumi
memurlar kanununa koyalım, o zaman hiç me
sele yok. Ama devletin desteği olan ve en çok
şahsiyete ihtiyacı bulunan, nemelâzım dediği
zaman hem içerden, hem dışardan gelecek felâ
ketin büyük olacağını da düşünelim. Meselâ içer
de vali, nemelâzım, demeye başladı mı bunun
arkasından gelecek işleri temizlemek çok güç
olur. Kezalik dışarda devleti temsil eden işi nemelâzıma döktü mü; filân vekil kızar, ben bunu
yapmıyayım, nemelâzım, dedi mi arkadaşlar
böyle bir adamdan büyük şey beklemeyin (öy
le şey yok sesleri) işte arkadaşlar bu maddede,
ne vakit olursa olsun, bugün de bu kanun çık-
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tığı günden itibaren, bir sene sonra da, iki sone
sonra da aleddevanı, büyük elçi, orta elçi - ister
birinci sınıf olsun, ister ikinci sınıf olsun - ba
kanın teklifiyle ve- Bakanlar Kurulu knrariyle,
valiler gibi, hizmet müddetine bakılmaksızın
eme diye götürülecektir.. Arkadaşlar, bunun ve
receği endişe altında yaşıyan insanlar ne hale
gelir? Takdiri sizlere bırakıyorum. Evet, tasfi
yeye ihtiyaç vardır, tasfiyeyi yapmalıyız, bakan
arkadaşımıza bu salâhiyeti vermeliyiz, bunda
bakan arkadaşımla beraberim; ama bunu mu
vakkat bir zaman için yapabilmelidir. Bir sene
müddet koyalım. Daimî hükmü kaldıkça şahsi
yet sahibi sefir bırakmaz ve yetiştirmez arka
daşlar. Vatan bunun ağır cezasını çeker. Bunun
için bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü ri
ca ederim. (Gürültüler, ret, ret sesleri).
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Muhterem arkadaşımız Galib Pekel'in, tasfiyesi
düşünülen kimselerin içteki ve dıştaki vazife
leri için belirttiği ehemmiyet, işte bu tasfi
yenin lüzumuna dair en iyi esbabı mucibedir.
Arkadaşımızın sözlerini tekrar etmiş olarak
diyorum ki; işte bu sebeplerden dolayı bu tas
fiyeye lüzum ve zaruret vardır. (Doğru doğru
sseleri)
Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar;
ben ortada bir Demokles kılıcı görmüyorum. Va
zifesini yapan, şahsiyet sahibi olan bir insan
korkmaz. Korkarsa şahsiyeti yok demektir.
Binaenaleyh Demokles'in kılıcını asıyoruz, onu
köstekliyoruz diye bir iddiada bulunmak yerin
de değildir. Benim kanaatim, bu işin devamlı
olması bir zarurettir, bütün Devlet teşkilâtına
da teşmili lâzımdır. Bu hususta evvelce de arzettim, bugün beğenmediğimiz bir insanı tasfi
ye ederiz, bundan 3 - 5 sene sonra gelecek be
ğenmediğiniz bir grupu tekrar tasfiyeye tâbi
tutarız, neden tahdit ediyoruz? Eğer kanunun
tatbikatında her hangi bir aksaklık bulunursa,
salâhiyet Büyük Millet Meclisinin elindedir,
Bakanlıktan geri alınır.
BAŞKAN — Galib Pekel'in önergesini oku
tuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Dördüncü maddeye «İki yıl;> ibaresinin ek
lenmesini teklif ederini.
Tokad Milletvekili
Galib Pekel
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MADDE 6. — Yabancı Devletler nezdiude
(Ret, ret sesleri)
GALlB PEKEL (Tokad) — iki sene müd ! görevli bütün müşavir ve ataşeler, elçilerin em| ri altındadır.
det koyuyorum. (Ret sesleri)
Ticaret ve basın müşavir ve ataşeleri bütün
BAŞKAN — Bu müddeti maddenin neresi
raporlarım elçilere verirler ve bir surelini de
ne koyalım? (Gülüşmeler)
bağlı oldukları makamlara gönderirler.
GALlB PEKEL (Tokad) — Yani yalnız iki
sene müddetle tatbikim teklif ediyorum. Tek
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
lifim budur.
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
(Geri aldı sesleri)
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
GALlB PEKEL (Tokad) — Hayır önergemi
tir.
geri almıyorum. Tashih edip vereceğim.
MADDE 7. — Dışişleri Bakanlığı meslek
(Diğer maddelere geçelim sesleri)
memurlarının orta elçilik başkâtipliğine ve kon
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Arkadaşı
solosluğa yükselebilmeleri esasları Bakanlıkça
mız fikirlerini tam olarak eda etmek imkânını
tesbit olunacak imtihanı kazanmalarına bağlı
bulsunlar. Heyeti celilenizin bilerek karar ver
dır.
mesi için lütuf buyurun, bekleyin.
Bu imtihanda Türkiye'nin ticaret işlerine
önerge geldi. Okutuyorum:
ve diğer memleketlerle ticaret münasebetlerine
Yüksek Başkanlığa
ait bilgilere önem verilir.
4 ncü maddenin 6 ncı satırında «Gibi» ke
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
limesinden sonra «iki yıl» ibaresinin eklenmesi
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
ni teklif ederim.
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
Tokad Milletvekili
tir.
Galib Pekel
GEÇİCİ MADDE — Dışişleri Bakanlığı teş
(Ret, ret sesleri)
kilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri iti
BAŞKAN — Önergeyi okuttuk. Dikkate
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
alanlar... Almıyanlar... önerge dikkate alınma
ve kendilerinden yeter derecede istifade edi
dı.
lemediği anlaşılanlar hakkında aşağıdaki hü
Dördüncü maddeyi oyunuza sunuyorum, ay
kümler uygulanır.
nen kabul edenler... Etmiyeenler... Dördüncü
Sicilleri itibariyle görevlerinde kalmaları
madde kabul edilmiştir.
caiz olmıyanlarla kendilerinden Dışişleri Ba
MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
kanlığı teşkilâtında yeter derecede istifade
memurlarından Arap memleketleri, Bulgaristan,
edilemiyenlerin hizmetlerine son verilir ve hak
Çin, Hindistan, Iran, ispanya, Japonya, Pakis
larında 1683 sayılı Kanunun 13 ncü ve 26 ncı
tan, Sovyet Rusya, Yugoslavya, Yunanistan'ın
maddeleri uygulanır. Bunlardan yalnız yeter
lisanını öğrenenler
hakkında 30 . VI . 1939
derecede istifade edilmemesi yüzünden hizmet
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi
lerine son verilenler diğer devlet dairelerinde
hükümleri uygulanır.
hizmete alınabilirler.
Ancak meslek memurlarının bu hükümler
Bu hükümleri uygulamak için Dışişleri Ba
den istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri
kanlığında Genel Kâtibin başkanlığı altında
memleketin politik ve ekonomik işlerinde de ih
dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak
tisas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tesüzere Bakan tarafından tâyin edilecek altı üye
bit edilecek esaslara göre yapılacak imtihan
den bir heyet teşkil edilir. Kararlar üçte iki
da sabit olmasına bağlıdır.
çoğunlukla verilir. Kararlar bu kanunun yürür
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gere
içinde verilir. Bu madde hükmüne göre verilen
ken imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
kararlar kati olup aleyhine idari veya adlî kaza
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
mercilerinde dâva açılamaz.
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — Muh
Madde kabul edilmiştir.
terem arkadaşlar; bugün Dışişleri Bakanlığı
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teşkilâtı hakkında gelen kanun hakikaten sert,
çok cezri bir kanundur. Bununla çok geniş sa
lâhiyetler veriyoruz. Yalnız bu geçici madde
nin son fıkrasında bir hüküm var. Elçiler hari
cindeki memurları Kâtibi Umuminin riyaseti
altında dördüncü ve daha yukarı dereceden ol
mak üzere bakan tarafından tâyin edilecek altı
üyeden mürekkep tasfiye edebilecektir. Bu
heyet de üçte iki ekseriyetle karar vere
cektir.
Arkadaşlar bu kanun çok cezri bir kanun
dur. ve gönül ister ki, devlet idaresinde bir te
mizlik yapabilmek için memurin kanunu da
ele alınsın. Ancak ben bu salâhiyeti böyle Hari
ciye Bakanlığında bir Kâtibi Umumi riyasetin
de teşkil edilecek heyete tevdiine taraftar deği
lim. Bu gibi işler siyasi mesuliyeti olan bakana
verilir. Çünkü bu komisyon birlik zihniyeti
ile hareket edebilir. Hattâ bakanın memur ede
cekleri arasında da tasfiye edilecekler buluna
bilir. Meclisin çıkardığı fevkalâde kanun mu
vacehesinde mesul olan bakandır. Fevkalâde
kanun fevkalâde salâhiyet ve mesuliyet ister.
O halde bu salâhiyetin doğrudan doğruya baka
na bırakılması kanaatindeyim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir.
MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; bu geçici maddenin son fık
rası, tasfiye Jieyctİnin kararları aleyhine hiç
bir itiraz yapılamıyacağım ve kanun yollarına
müracaat edilemiyeceğini âmir bulunmakta
dır. Halbuki bizim esas hukukumuz ve âmme
hukukumuz bu mevzuun kanun haline getirilme
sini nehyeder, asla ve k a f a doğru değildir.
Meclisi Aliyi mevzuatımız haricine çıkarmaktan
ve Anayasaya aykırı hükümleri düşünmekten
tenzih etmek isterim.
Hattâ arkadaşlar; bunun bir masebakı, presedanı var; 25 senesini dolduran memurların
mecburi tekaütlüğe sevk tasarısı görüşüldüğü za
man bu işin Hukuku Esasiyeye mugayeretini
burada salâhiyetle, Muhterem Nihat Erim arka
daşımız teşrih ettiler ve Meclisi Âli de tasvip
buyurdu.
Şimdi bütün mevzuuatımız, Danıştay Kanu
nu elde dururken bütün mevzuatta kanun yol
larına müracaat hakkı mahfuz bulunurken ida
ri kararlar aleyhine kanuni kapıları kapamak,
Meclisi Alinin alacağı karar değildir. Meclisi
Âliyi bundan tenzih ederim, bunun hakkında bir
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önerge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim.
(Gürültüler).
Arkadaşlar; demokrasi müessesesinin bir adı
da hukuk devletidir, kamu hukukuna riayet
kar olacak müessese de bu Yüksek Kamutaydır.
(Gürültüler).
BAŞKAN — Müsaade buyurun, arkadaşlar;
fikirlerini salâınetle beyan etsinler.
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Efendim,
bu geçici maddenin şu noktasına aklım yatmadı.
Bunu aynen okuyorum: «Bunlardan yalnız ye
ter derecede istifade edilmemesi yüzünden hiz
metlerine son verilenler diğer Devlet dairele
rinde hizmete alınabilirler.»
Biz bir taraftan bunları kaldıralım derken
diğer taraftan yine himaye sistemini kabul edi
yor, bir yerden çıkardığımızı diğer bir yere alı
yoruz. Onun için tensip buyurursanız yüksek
tasvibinize arzedilmek üzere bir önerge sunu
yorum, bu ibarenin çıkarılmasını istiyorum.
Dedikodu ile meşbu bir memuru başka bir daire
nin emrine vermek hatalıdır arkadaşlar.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka
daşlar; Sayın arkadaşımız Eti'nin sözlerine ilk
bakışta hak vermemek mümkün değildir. Yal
nız, bu işi ele alırken şu iki esasın gözden kaç
ması bizi yanlış istikamete sürükliyebilir:
1. — Bu kanun tasarısı esaslı bir tasfiye
prensipini ve zihniyetini getiriyor. Tasfiye zih
niyetini ve prensipini getiren tasarıda bu hü
küm kabul edilmeyip de, bugüne kadar memle
kette tatbik edilen yollardan gidildiği takdirde,
bu kanunu çıkartmakta mâna yoktur. (Doğru
sesleri). Çünkü kabili tatbik halden çıkar ve
maksat kaybolur. (Bravo sesleri).
2. Hukuk Devleti vasfına aykırı mıdır? Onu
da arz edeyim:
Amerikada hukuk Devletidir. Marchal'a res
men ve hukukan tanınmış bulunan haklar, bu
tasarı ile vereceğiniz haklardan çok daha ileridir.
Hâlen Amerika Dışişleri Bakanı Marehal'in,
Amerika 'nm hukuk Devleti olmak karekterine sadakatla tatbik ettiği bu yetkilerinin hududu da,
bizim bu tasarı ile Dışişleri Bakamımıza verece
ğimiz yetkinin hududundan çok daha geniştir.
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bizim Ana
yasa daha üstündür.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) —Amerika'da da Dışişleri Bakanı, herhangi bir me-
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murun işine nihayet verir, ben size misaller ve
rebilirim- Orada memurun, beni niçin işimden
aldınız, sualine Dışişleri Bakanı şu cevabı veri
yor: «öyle icabediyor. İzahat vermeye lüzum gör
müyorum.» Bu karar hiç bir yoldan geri çevri
lemem ektedir.
Bu bakanlık ve meslek içinde ıslahat istiyor
sanız, ki bu tasfiye ve İslah noktai nazarı, Mec
lisi Âlinin birçok zamanlarda izhar ettiği arzu'
ve verdiği direktifin kendisidir. Bu ıslahatı yap
diye, bir bakana vazifeyi verirsiniz de, ona sa
lâhiyeti vermezseniz bu takdirde bakan vazifesini
yerine getiremez. Bugünkü mevzuatla ise bu ısla
hat ve tasfiye yapılamaz. O halde ister istemez
ve hariciye meslekinin bünyesi icabı bu tarzda
bir hüküm kabul edeceksiniz ki, Bakan Meclisi
Âlinin arzusuna tercüman olarak iş yapabilsin.
Onun için madde yerindedir, kabulünü rica ede
rim. (Alkışlar).
ATALAY AKAN (Urfa) — Efendim, bir
hukuk Devletinin \rasfı mümeyyizi, fertlerin ol
duğu gibi, Devletin de bizzat kanunlarına riayet
etmesidir. Yani idarenin de yaptığı muamelele
rin kanunlara uygun olup olmadığının kaza mer
cileri tarafından kontrol edilebilmcsidir.
Şimdi ancak, bunun dışında kalan.muamele
ler, Hükümet tasarruflarına ait olan muamele
lerdir. Hükümet tasarrufu kanıınlarla .değil, ka-

zai kararla

tesbit edilir.

Nitekim

idari kaza.

mevcut olan memleketlerde diplomasi münase
betlerine taallûk eden devlet muameleleri, Hü
kümet tasarrufları olduğu halde memurlar hak
kında yapılacak" bu muameleler sırf idari mu
amelelerden ileri gidemez.
Devlet, herhhangi bir hususta bir idari tas
fiye kanunu çıkarabilir. Ama bu tasfiye kanu
nunun hükümleri bir fert hakkında tatbik edil
diği zaman acaba Meclisi Âlinin çıkardığı hü
kümlere göre tatbik edilmiş mi, edilmemiş mi?
Bunu idari kazanın kontrolünden uzak tutmak
zannederim ki bizi ileriye doğru değil, geriye
doğru götürür. (Bravo sesleri) ,
Bu, tamamen bir formül, bir şekil meselesi
dir. Meselâ diyebiliriz ki, bu takdir komisyona
aittir. Bunların ehliyetli olup olmadığını tesbit
etmek komisyona aittir. Bunu tesbit ettiğimiz
vakit, herhangi bir idari kaza müdahale etmez,
tamamiyle takdiri olan muamelâta müdahale
etmez.
Bu suretle fark şudur: Birincisinde arzuhali

0:3

reddeder, ikincisinde dâvayı reddeder, Hukuk
tekniği bakımından fark vardır, o da şudur:
Son fıkrayı ilâve etmek, adlî ve idari kaza
mercilere gidemez demek, bundan beş altı ay
evvel bir kanun teklifi metnini ret ettiğimiz
gibi, ileri olan mevzuatımızı zedeler.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Komisyon birşey söyliyecek*mi?
KOMİSYON ADINA Dr. ABDURRAIIMAN
MELEK (Gazianteb) — Gerekirse söyleriz,
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) —• Evvelâ îsma|I Rüştü Aksal
arkadaşımıza cevap vereceğim.
Tasfiyenin bakan tarafından yapılması da
ha iyi olacağını ileri sürdüler. Ben bilâkis bu
işin şahsi olmasından kaçındım. Bunu kollektif bir iş olarak ve herkese tam bir emniyet
verecek bir kollektif iş olarak yapmayı, mü
nasip gördüm. Mademki bana bakan olarak re'sen tasfiye hakkı "verecek kadar hüsnü niyet
besliyorsunuz ve hüsnü niyetime inanıyorsu
nuz^ hiç şüphe yok ki bu komisyona seçilecek
insanlar da dürüst, namuslu ve tam insanlar
olacaktır. Bu bakımdan bir tehlike mevzuubahis değildir ve müşterek iş olarak yapılmasını
tercih ettik. (Bakan tasdik etmiyacek mi ses
leri) Bakan tasdik edecek. '
BAŞKAN — Hükümden bu mâna çıkmıyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Devamla) — Bu mâna çıkmıyorsa ve
bunla arkadaşım tatmin adilmiş oluyorsa, ba
kanın ta-stikmdan geçeceği kaydını ilâve ede
lim.
Diğer meseleye gelince; İdari veya adlî'ka
za mercilerinin kapanması meselesi; zannetmi
yorum ki bu bizim mevzuatımıza ve Anayasaya
aykırı olsun. Biz bu fıkrayı, bu maddeyi, bu
kaideyi biz icat etmedik. Doğrudan doğruya
hâkimler kanunundan aldık, memlekette icrayı
adalete memur hâkimlere tatbik edilmiş olan
bir maddadir, bir hükümdür ve bunun haricin
de bu maddenin muvakkat olması bütün mah
zurları bertaraf etmektedir.. Eğer mevcut idari
yo kazai mercilerimiz ve mevzuatımız bu ka
nunla yapmak istediğimize kifayet etseydi hiç
şüphe yok ki bu madde ve fıkrayı sevketmezdik. Mevcut mevzuat ve kanun ve kazni mer
ciler bu işi halletmediği içindir ki böyle bir
kanunla huzurunuza gelmş bulunuyoruz, (doğ
ru sesleri)
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Afckadâşîâr, şunu ârzetmek isterim ki, kaza
ceyi şimdiden kestirmek ğüç- 'dâğildir. Biz<il&!
mercilerinin adaletine imanımız -vardır. Onların
defa böyle -bir kanunu, hariciye memurları:-hak
vazifelerini.en dürüst, en âdilâne surette yaptık
kında düşünüyoruz; Hariciye; memurlarının ötelarından hepimiz .eminiz. Fakat Bu işte -bir ka
denbefi- ne' kadar -hassas-mevkiler'işgal'ettikleriıii;
za mercii karşısına iki taraf müsavi şartlar dahi
biliyoruz; Belki diğer bu kabil memurlar hak
linde gelmiyor ve müsavi şartlara malik değil
kında da bazı idari ıslahat tedbirleri" bakımından
dir. Bunun birçok misâllerini görmekteyiz. Hüzuhükümler;İstiyeceğiz." Binaenaleyh -buVkilik 'zih
runuzda bu. işin teferruatına girişmek, istemem: Fa niyeti dâima mevcut -olabilir. Herkesin bir veya
kat nasil istersiniz ki, fâlânfâlân memlekette-şu iş Birkaç-^ahbabı -olabilecektir. Vekil, kendisine şu
ten, dolayı:suçlu. gördüğümüz bir hariciye memu
ve bu' kanaldan intikâl etmiş - malûmata- destres
runu bir kaza merciine, mevcut ispat ve deliller
Olacak, fakat arzusunu tatbik 'edemiyecektir.
le İD'ışişleri Bakanınız götürsün? Bu deliller ve
Binaenaleyh-'bü komisyona tanınan •salâhiyetinispatlar elimizde olduğu halde mevzuun ehemmi
Bakana tamnmasınttâ zaruret vardır, zaten^böy^
yeti, mâhiyeti bakımından. götürü! emiyor. Bina le bir kanunun icabıdır. Aksi takdirde komis
enaleyh' bü bir zarurettir. Bu, şu veya bu kuru
yon 'falanla bundan istifade edilemiyeceğine ka
luş tarzından veya mevzuatımızın kötülüğünden
niim. Birsâlâhiyeti kâbül etsinler.
ileri gelmiyor, işin mâhiyetinden ileri geliyor.
nrrŞt^JjEKt'BAKAHİ NECMiErrTÎN "SA
Dışişleri Bakanı sif âtiyle, hiç kimseye söyliy emeDAK' (Sivas) — Tasdik salâhiyetini: kabul -edi
diğim bir şeyi, kazâi mercide nasıl söyliyebiliriıri?
yorum.
Hu yüzden kazâi mercilere giden her hariciye
BÜTÇE: KO. süznüsü MÜAMHEB mîş
memuru bir karar alarak gelebilir. Bunun mâh- '
(Ankara') —-' Muhterem. arkadaşlar; şimdi; söz
isurunu ârzedeyim: Eğer bu fıkra olmazsa, kaza
söyliyen
arkadaşım bu maddedeki Kâtibi "Umu
mencilerine giden bu gibi memurlar karşımıza
minin
başkanliği
altında kurulacak heyete veri
bir de. kaziyei muhkeme ile çıkarılsa, ben yeni
lecek
salâhiyetindoğrudan
doğruya Bakana ve
yetiştireceğim memurlarıma iyi örnek -vermiş
rilmesini istemektedir.
olmama, bilâkis, kânunların dâ takdis etmiş ol
; Kıymetli. J^ışişleri JB.âkanımızın. izaihatodan
duğu, mazur görmüş olduğu bir vaziyeti örnek
da
r
anlaşılacağı .üzere, bjınun ..bir .heyete >
: verilme
ölârâk verm|ş .olurum. Bunun mahzuru daha
sinde
ıfayda
.mülâhaza
jediîmiştir.
büyüktür.
..Yüksek .lleyetinidn,.mâlûmudur...kh bundan
.Bfer bu:fik-ra maddeden çıkacaksa bendeniz
evvel
;;4c. VII.. :;I336 Aarih :mi2556 r sayılı. Hâkim
kâiıunun.tâtbikmdâ izharı aczederim.
ler .Karcununda -bir, ma.dde:;vardı. .Heyetin, yer
İSMAİL BÜSTÜ AKSAL (Kocaeli) — Ar
diği fera-rlar. 4aleyhine.idari.,vej&dlî kaza.,mer^
kadaşlar; bendeniz salâhiyetin Vekilde toplan
:
çilerine müracaat edilmemesi, merkezindedir,
masını teklif ederken dayandığım iki nokta var
"Şimdi tensip buyurursanız, maddenin: son
dır. Birisi salâhiyetin çok cezri oluşudur, bu
fıkrası,
arkadaşları :i tatmin ,:&toek., için, ;§a-j; ş&kle
karârın itiraz mercii yoktur. Bu bakımdan Ba
•köyarsak-jîiaksat
iâsıl olur
kan şahsan mesuliyeti üzerine almalı ve Meclis
:
« BuM^âĞ3 'Uükmm^ göre:verilen-kaıraî-*
huzurunda mesuliyetini müdrik ölmâlidır. Bü
l&r: Bâ"kâîım .tasdiki:ite;, kesiıileşir ;ve:i^u:k^arkadar cezri bir tedbirin bu komisyonun karârına
bıkılmasını beti uy^uiı bulmuyorum. Bürâdâ • lâr-'fâieyhine- idati veya adlî•.:. feza metcikrİKe
da^vâ^çilâmâzy»;:Maddeyi bu .şekilde ya^amfe
mademki, kazâi ve adlî mercie müracaat imkânı
yoktur, 'hâttâ bunun üzerinde Anayasa - muhalif hepsini cami olur. '(Beye; ıreye sesleri).
ölüp olmadığı hakkında arkadaşımız ârâBAŞKAN'"— Müsaade buyurun, Bütçe -Ko
#ıiödâ ihtilâflar vardır. Bü kadar geniş salâhi misyonunun- teklif ettiği
ibareyi okutacağım.
yeti şahsan bir "Meclis -huzurunda mesul olan
Yâlnız €âha evvel ^müsaade ^ buyurun', arkadaşlar,
bir şahsa vermek dururken bize karşı doğrudan
tarafından hükmün Anayasaya mugayir öldüğü
doğruya mesuliyeti ölmıyan bir heyete verilme^
iddia olundu. Ben Anayasaya mugayir 'olmadı
sine'asla taraftar değilim.
ğı hakkında bir 'kanaate vardım. Binaenaleyh,
müzakereye devam etmekte bir manii kanuni yok
v ikinci bü komisyonlarda ikilik zihniyeti yeralmış olabilir. Herkesin beş ahbabı olursa neti- tur. r ; r Anayasaya mugayir bir takati yoktur.
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BAŞKAN — Efendim; Kâmil Coşkunoğİu
ve ismail Büstü Aksal arkadaşımızın verdikleri
önergelerin mahiyeti Bütçe Komisyonu tara
fından teklif edilen ve tesbit edilmiş olan şe
kildedir ki, Dışişleri Bakanı da bunda- mutabık
tır. Şu hale nazaran bu iki önerge zaten Büt
çe; Komisyonu*tarafından teklif edildiği içn? açık
ta kalıyor; ((Mlüşmeler).
İSMAİL RÜŞTÜ A K S A I P (Kocaeli): —
Yüksek ^Başkanlığa-,
]
$fendim; • Bütçe Komisyonunun' teklifi; il© .tam
Şifahen arzettiğim gibi vatandaşlara Ana
aynı[ mahiyette değildir. Fakat: Yüksek ı Heye
yasa ile sağlanmış olan dâva ve itiraz hakkına
tin, Bütçe Komisyonunun teMfİme-iem'aijail:.et
aykırı olan • geçici maddedeki sen "fıkranın çıkatiğini görüyorum ve:onunla-i iktifa..ediyorum.
rûjmmm-e^yv't&Mî ederim:
(Braivo: sesleri).
"İlâlara Mletvekili
(Malatya Milletvekili M e h m ^ S a ^ ^ M i M n
M^ehsM'SadifcEti
önergesi tekrar okundu*).
BAŞKAN •** Bunun;=An&y^yj^mu$ay#r$ti
(Ket-sesleri),
: iMkta&mda ısrarzeıdiyor-^musrunuz-?
Yüksek~ Bâşkaniığai
-MEI«K^-SAIUK.M}I (Malaya)/ - ^ E ü Gföçiei birinci maddenin son fikrasınısr aıaJ
ğıdaMrpfâlde de^ştirilniesini aırz - ve teklif edeKEMAL TURAN (ispatta). ™ Efendim,
'rim:
bnr^a^iBevlet • Şûrasına* .başvurulamaz ı ibaresini
'Sökeli'
koymak; bence; zaittir; Çünkü birçok kanuni r i l i Aksal • . larda falan' makam a> verilen; takdir hakkı; o ma
Bu kanun gereğince alınacak kadarları Dış kamca:, kullanılınca Devlet Şûrasına; müracaat
işleri Bakanı şahsan ittihaz eder. Karârlar bu
edildiği .zaman,. Devlet. Şurası diyor- ki; şenin
kanun,yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç hakkınçlaı falan - kanunla takdirî, karar" vermek
altı" ay içinde verilir. Bu madde gereğince Ba hakkı a?makama,,aittirv Binaenaleyh, benvsenin
kanın fereceği kararlar katî'oîup" aleyhjine idâ • hakkında Mrşey'yapamam. ' (Gürültüler). Müri ve adlî kaza mercilerinde: dâva" a'çîîâmâi.
^aadenizle: arzedeyim bu, Dilekçe Komisyonuna
v&kî müracaatlarda da < böyledir. (Aksı: oluyor
ÎHiksek- Baş^anlığ^.
sesleri, gürültüler). Hayır. Meselâ birisi. <• siçil:ŞifMen..:â^e$tîpıa:tsebe|)lerl^; ge$ci madde . len. tekaüt ediliyor,. Devlet- .Şurasına, veya As
den :
kerî Yargıtaya başvurduğu, zaman orası diyor
«ı-Buniâ^dan; yataz: yeteri derecede;. istifade
ki Millî Savunma Bakanlığı sicillen. tekaüt et
edilmemesi yüzünden hizmetlerine, son -verilenmek hakkını haizdir, bu.hakkı da senin.için
lert: diğer'-Devlet dairelerindenhizmete alınabilirkullanmıştın Benim tetkikime lüzum yoktur di
lerv»t
yor. Binaenaleyh bence vaziyet itâsaldır. (fte-ye
Cümlesinin•iq^mûmmmi--m!i^i^ teMiffMde- sesleri).
••ıtev.
BAŞKAN— önergeleri tekrar'okutuyorum.
- .Rize- Milletvekili
(Malatya Milletvekili Mehmet Sadik Etl'Dr;. Fathri -Kurtuluş.
nin önergesi tekrar•• okundu).
Yüksek Başkanlığa
BAŞKAN -—- Takriri oyunuza ısunuyürnm.
Geçici maddenin (Kararlar üçte iki çoğun Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmremişlukla verilir) cümlesinden. sonra (Bu kararlar .tir.
Bakanın tasdikiyle tekemmül eder) hükmünün
(Rize Milletvekili Fahri Kurtuluş'un öner
gesi tekrar okundu).
konmasını arz^ ve- teklif- ederim.
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
8 . T U . 1918
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemişManisa Milletvekili
:r
Kâmil'Co§kunöglıi"
tir.
-~
-•
• •.
.$inkü Möîfarin*JB^ıiEw»da-'tıi3»i^
26 ncı maddeler tasanda.'mahfuz bulunmakta,
diğer hususlar ise tâyin olunan-vazifede istifa
de edilmemek şeklinde; olduğu için,, doğrudan
doğruya bu vazifeyi ifa bakımmdan-bir emniyet
teminidir ki, Anayasaya muhalif tarafı yoktur.
Binaenaleyh; şimdi : önergefei birer birer
okütâeağm

J
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Efendim bir noktayı tasrih edeyim ki, Mec
lisi -adının kabul buyuracağı bu Kanuna güre
bu gıüı hususlarda Devlet Şûrası dava ıstıma
edenııyecektir.
Maddeyi tadil veçhile okutuyorum :

bul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.
(Saat 8 sesleri).
"Müsaade buyurun elimizde bir iş daha var,
saat buna tabidir.

GEÇİCİ MADDE — Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtında istındanı edilmekle olup sioillerı iti
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
veya kendilerinden yeter derecede istifade edi
lemediği anlaşılanlar haklunda aşağıdaki i».ukunuer uygulanır :
feıcıiierı muariyle görevlerinde kalmaları
caiz oimıyaniaria kendilerinden DışişLeri Bakaniıgı leşkiıatında yeter derecede istifade
.euıicuıiyeıılerın lıızmetlerıue son verilir ve hak
larında ıoöü sayılı Kanunun 16 ncü ve 'Ati ncı
maddeleri uygulanır. Uunlardan yahı-ız yeter
derecede istıiude edilmemesi yüzünde a hizmet
lerine son verilenler diğer Devlet dairelerinde
hizmete alınabilirler.
'
Bu hükümleri, uygulamak için Dışişleri Ba
kanlığında Genel Kâtibin başkanlığı altında
dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak
üzere Bakan •taralından tâyin edilecek altı üye
den bir heyet teşkil edilir. Kararlar üçte iki
çoğunlukla verilir. Kararlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
içinde verilir. Bu madde hükmüne göre veri
len kararlar Bakanın tasdiki ile kesinleşir ve bu
kararlar aleyhine, idari veya adli kaza mercile
rinde dâva açılamaz.
BAŞKAN — Birinci sınıf kararlar aleyhine
itiraz olunmıyacağı gibi ikinci derecede nihai
olarak Bakanın verdiği karara da itiraz oluna
mayacak, bu izahla maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

10. —• Yeniden yapılacak su i§l&ri için gele. cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin
verilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/327) [1]

MADDE 8. — Bıı kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kain*

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERlM
(Kocaeli) ••— Muhterem arkadaşlar, pisikolojik
bakımdan hiç de müsait olmıyan bir zamanda
bir teklif yapmak için huzurunuza geldiğim için
özür dilerim. Fakat kanun, hepiniz de takdir
edersiniz ki, mevzu itibariyle çok mühimdir.
Biran evvel çıkması memlekete büyük faydalar
sağlıyacaktır. Binaenaleyh kanunun şimdi mü
zakeresini kabul buyurmanızı rica ederim.
' (ivedilik istemediniz sesleri). Raporda ive
dilik isteğimiz yazılıdır.
^ < A H M E T ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efen
dim, mühim bir kanun müzakere edeceğiz.
Memleketin kaderiyle ilgili bir mevzuu müza
kere edeceğiz. Ekseriyet de yoktur. Dar zaman
da bu mühim mevzuu müzakere etmek doğru
değildir, onun için daha müsait bir zamana te
hirini istirham ediyorum.
BAŞKAN — Arkadaşlar; bir noktayı arzedeyim, Meclisimiz de ekseriyetimiz vardır, bun
da edrıa derecede de şüphemiz yok. Müzakere
ye devam ediyoruz.
Bakanın teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
SAÎT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlarım, memlekette su işlerimizin 1937 yıİmdanberi geçirdiği safhaları uzun uzadıya arzetmiyeceğim. Fakat şu kadarım söylemek
mecburiyetindeyim ki, 11 yıl içerisinde sarf edi
len 109 milyon lira maalesef programsız, puan
sız ve gelişi güzel harcanmıştır. Bunun nerelere
serpiştirikliğini, nasıl serpiştirildiğini öğrenmek
istiyen arkadaşlar varsa bu dosyayı uzun uzadıya okumaya amadeyim.
Bu tasarı eski yolsuzlukları bertaraf etmek
ve memleketin su işlerini umumi bir nizam içe[1] 204 sayılı basmayası tutanağın
dır.

sonunâa-
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risinde verimli kılmak maksadiyle getirildiği
için Hükümete teşekkürü vazife biliyorum.
Arkadaşlar; elimizde bulunan tasarıyı ve
Komisyon raporlarını tetkik buyurmuşsauız gö
receksiniz ki iki Komisyon aynı mevzu üzerinde
taban tabana zıt iki mütalâa dermeyan etmiş bu
lunmaktadır. Bunlardan birisi işin ehli, ihtisas
komisyonu ve ihtisas adamlarından teşekkül et
miş Komisyonun raporudur. İkinci rapor, bu
mertebe salahiyetli olmıyan ve fakat son Ko
misyon olması itibariyle tasarıyı tetkik eden
Bütçe Komisyonunun raporudur.
Şimdi her iki Komisyon raporundan muay
yen parçalar arzetmek suretiyle noktai nazarı
mı kısaca izah etmeye çalışacağım :
Bütçe Komisyonu, raporunda buyuruyor k i ;
«Komisyonumuzda yapılan tartışmalar sonunda:
A) Büyük su işleri için ödenek veren ka
nunlarda kanun vâzıımn bu işlerin mahiyetlerini
tesbit etmesi;
B) Bunlardan başlanmış olanlarının bir
kısmının ikmal edilememesi yüzünden harap ol
maya yüz tutmuş veya ikmal edilemediğinden
işlemez bir halde bulunmuş olması;
C) Su işlerinin çok dağınık bir vaziyette
olmaları sebebiyle bunlardan başlananların
biran evvel tahakkuk ettirilerek rantabl birer
işletme haline konmalariyle memleketin zirai
ve iktisadi kalkınmasına mühim tesirler yapa
cağı ;
d) Malî imkanları dağıtarak ve yeni işlere
tahsis ederek, işlerin daha bir müddet uzama
sına müncer olacak vaziyetlere sebebiyet veril
emesi»
Arkadaşlar; mantıkî olan bu mucip sebep
lerle Komisyonun noktai nazarına varmamak
mümkün değildir. Fakat işin esasını çok iyi
tetkik eden ve haftalarca bu işi Su Komisyonun
da inceliyen ve bir ihtisas görüşünü ifade eden
Bayındırlık Komisyonunun raporunda bakınız
ne deniyor:
• «... Şu kadar ki, Seyhan, Gediz, Menderes
ve saire gibi büyük su havzalarında tam ve kâ
mil bir netice almanın her birisi için çok geniş
ölçüde para ve uzun zamana mütevakkıf bulun• duğu ve bu sebeple yapılacak işlerin temin ede
ceği faydalar ve bunların gerektirdiği masraf
lar bakımından memleket şümul olarak düşün
mek ve her sahada en zaruri işleri başa almak
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suretiyle diğerlerini ileriki yıllara bırakmak ge
rekeceğim.
Biraz aşağısında :
«... Bayındırlık Bakanlığının gerek üzerin
de çalıştığı işler ve gerek bu Komisyon raporu
nu esas tutarak hazırlamış olduğu ve bu tasarı
ya mevzu teşkil eden 165 milyon liralık prog
ramı Tâli Komisyon ehemmiyetle incelemiş ve
Bakanlık mümessilleri ile birlikte mutabık kalı
narak»
Ve sonra şu neticeye varıyor •: ,
«.... Hükümet tasarısının birinci maddesin
deki fiilen başlanmış olan işler» ibaresi Hükü
metin fıkraları «... Yukarda arz ve izah olunan
sebeplerle kaldırılmış olduğu gibi bu >_anun ta
sarısı 3132 sayılı Kanuna ek olarak hazırlandığı
na ve 3132 sayılı Kanunda hangi işlerin yapıla
cağı tadadi bir şekilde ifade edildiğine ve hal
buki su işleriniu yalnız bu mevzulara hasredil
mesi fiilen mümkün ve muvafık olmıyacağına
binaen...».
Görülüyor ki, arkadaşlar; hulâsa olarak
Bütçe Komisyonu; ben diyor bu 165 milyon li
rayı Bayındırlık Bakanlığının vaktiyle nasıl
başlanmış olursa olsun,' fiilen başlamış olduğu
işlere vereceğim.
Bayındırlık Komisyonu da ifade ediyor k i ;
bu işler mutlaka ve zaruri olarak bugün yapıl
ması icabeden işler değildir. Çünkü başlangıç
yanlış ve hatalı olmuştur, su mevzuu hayati bir
mevzudur. Bu 165 milyon lira fiilen' başlanan
işlere değil benim verdiğim; yani Komisyonun
verdiği direktif dairesinde sarfedilmek suretiy
le memleketin iktisadi ve zirai bünyesi takviye
edilecektir.
Bayındırlık Komisyonunun bu noktai nazarı
na mesnet teşkil eden Su Komisyonu cidden
büyük emekler harcıyarak vücuda
getirdiği,
eser diyebileceğim 208 sahifelik raporundan çok
kısa bazı parçalar okumama izin vermenizi rica
edeceğim.
«Son zamanlarda yurdun su işlerinin, velevki beş on sene için olsun ele alınmış işlere ve dolayısiyle muayyen havzalara inhisar ettirilmesi
lâzımgeleceği düşüncesini hâkim bulunmaktadır.
Bizleri bu düşünceye ve bu yola götüren sebep
de, şimdiye kadar su işlerimizin birçok yerler
de başlayıp, henüz tamamlıyamamış olmaklığımızdır. Su işlerimizin yarıda bırakılmak üzere
dağılması, şüphesiz hatalı ve zararlıdır. Fakat
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su işlerimizin, uzun yıllar ancak ele alın
mış kısımlara ve muayyen sahalara hasredil
mesi neticesine varmak da doğru olamaz. Verim
li ve hayati ehemmiyeti haiz, su iğleri yurdun
her köşesinde pek çoktur. Bugün başlarsak, bel
ki o.n sene sonra neticesini alacağımız işler var
dır. Bu yüzden su işlerimiz daima dağılacak ve
çoğalacak, su işlerimize verimlilik derecelerine
sıhhi faydalarına, hayati ehemmiyetlerine göre
başlamak ve yürütmek prensipine ve bir prog
rama dayanarak ele alınmadıkça neticeye ulaş
maktan endişe duymalıyız. Yurdun herhangi
bir köşesinde halkın sağlığını bozan, varlığım
yokeden âfetin önünü almak için o işi dağıtma
mak emeliyle yılların arkasına atmak Cumhuri
yet Hükümetimizin hiçbir zaman doğru görmiyeçeği bedihi ve aşikârdır. Komisyon bu kısım
da şu neticeye varıyor.» Bu mmtakalarda ya
pılması lâzımgelen. su işlerinde yıllarca çalış
mak, mecburiyetindeyiz. Su işlerini bir kül ola
rak düşünmek ve bir program içinde ele almak
doğru olacaktır.»
Yine raporun başka bir kısmında bir misal
veriyor:
. «Silifke bölgesinde bugüne kadar üç milyon
lira ödenerek Göksu üzerine bir regülâtör ya
pılmıştır. Bu regülâtör 16 000 hektarlık bir ara
ziyi sulayabilecektir. Fakat bu arazinin 3000
hektarı bataklık,: 3 000 hektarı bugün su taşkın
ları altındadır. Geri kalan 10 000 hektarın su
lanması için de hiçbir kanal ve şebeke yapılma
mış ve bir teşebbüs de yoktur. Şu halde regü
lâtör yıllarca hiçbir fayda sağlamadan bekliyecektir Beş milyon lira daha sarf edip araziyi
hazırlıyabilirsek regülâtör faydalı olmaya bağlı
yacaktır. Milletin milyonlarını daha ahenkli ve
düşünceli harcamak çok yerinde olur.
Raporun başka bir yerinde şu neticeye va
rılıyor: 165 milyonluk tahsisatın sarfiyat yer
leri 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 olarak kayit ve
işaret edilmektedir. Halbuki tasarının ikinci
maddesinde bu sürenin 1958 yılı sonuna kadar
uzatıldığı görülmektedir. Su Komisyonumuz bu
programın tatbikini temin edecek olan 165 mil
yon liranın 10 yıl «gibi oldukça uzun bir zama
na serpilmesinin su komisyonlarının sağlık ye
ekonomik mülâhazalarla yerinde olmıyacağı ka
naatindedir.» uzatılmasiyle birşey olmaz. Bu kıs
mı ;bu kadarla işaret etikten sonra Bütçe Ko
misyonunun 165 milyon liralık ödeneğin aşağıda-
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ki sebepler dolayısiyle yetmiyeceği hakkındaki
şu kanaatimi de okumak isterim.
Bütçe Komisyonu diyor ki 165 milyon lira da
yetmîyecektir. daha 75 milyona ihtiyaç vardır.
Yeni başlanan işlerin bitirilmesi için. İzninizle
bu fıkrayı okumak isterim ve buna mukabil Ba
yındırlık Komisyonunun bu noktai nazarı tama
men ortadan kaldıran noktai nazarını arzedeyim:
(165 milyon liralık ödenek aşağıdaki esbepler
dolayısiyle maksadı tamamen sağlıyamıyacağı an
laşılmıştır....) Arkadaşlar, maksadı sağlıyamıyacak bir parayı sayın Bütçe Komisyonu ne diye
vermektedir. Yetmemesi mucip sebepleri de şun
lardır:
(A. Program 1946 da yapılmıştır. O günle
bugünün rayiç farklarına göre daha 40 milyon
liraya ihtiyaç vardır.) Aşağıdaki iki fıkrayı arzetmiyeceğim.
Buna mukabil işin bütün hususiyetlerine vâ
kıf olan Bayındırlık Komisyonu diyor ki: (Her
ne kadar bu programda göz önüne alman işlerin
mühim bir kısmının etüdlerinin bile tamam
olmadığı ) Arkadaşlar, para, keşif raporuna
istinat eder. Bayındırlık Komisyonu açıkça ifade
ediyor ki, bu işlerin mühim bir kısmının etüdleri
bile yokmuş. Etüdleri bile tamam olmadığı ve bu
itibarla her birinde ne gibi işler yapılacağı ve
kaça mal olacağı ve binnetice bu para ile bu işle
rin ikmalinin kabil olup olmıyacağı kestirileme
mektedir. O halde Bütçe Komisyonu, af buyur
sunlar, bu işi ciddiyetle ele almamış ve ciddî bir
rapor vücuda getirmemiştir. Bu noktai nazarımı
Su komisyonu raporundan bazı misaller vermek
suretiyle de arzetmek isterim.
Su komisyonunda çalışan arkadaşlar raporla
rında bakınız ne diyorlar; bu komisyon çalışırken
Bayındırlık Bakanlığı su işlerinde haftalarca ça
lışmış ve bütün proje ve hazırlıklarının mahiye-,
tini gözden geçirmiş ve Hükümetin mesul ma
kamından aldığı malûmatı raporuna koymuştur.
Susurluk havzasında, birinci misali; Mustafakemal Paşa Ovasının sulaması, Karacabey sula
ması, Manyas gölü ve civarı sulaması.
«Su mevzuları için raporumuzun muhtelif
yerlerinde belirttiğimiz gibi havzanın esasen ratip olması ve toprağın suya ihtiyaç göstermemesi
itibariyle sulama işine lüzum görülmemektedir.»
Nerede arkadaşlar? Mustafakemal Paşa, Kara
cabey'de, Manyas'ta. «Su işleri idaresinin de bu
düşüncede olduğunu gördüğümüzden bu havza ,.,
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için konulmuş olan tahsisattan 6 milyon lira gibi
bir paranın tasarruf edileceğini sanıyoruz.» Ya
ni su işleri de bu noktai nazara iştirak ediyor. Bu
sebeple su komisyonu su işleri idaresinin program
diye hazırladığı vesikadaki parasından 6 milyon
liranın tasarruf edilebileceğini ifade ediyor.
«Gediz Ovası sulama işi, Adala Barajı yapıl
madıkça, Salihli Ovasının sulanması için kâfi
derecede su bulunamıyacağı, araziyi feyezan su
larından korunmak mümkün olamıyacağı, y<m
dereleri ıslah edilmedikçe sulama yapılamıyacağı
anlaşılmıştır. Bu program devresinde Adala
regülâtörünü yapmak, sol sahil sulamasını az
çok sağlamak, ıslah ve kurutma işleri üzerinde
durmak suretiyle bu havzaya mahsus olan pa
ranın beş milyon lirasının başka konulara ayrı
labileceği görülmüştür.
Ayrıca Adala barajının inşası için tahmin.
edilen 2Q milyon liranın da fazla olduğu, 15 mil
yon lira ile bu barajın meydana getirilebileceği
Su idaresince söylenmektedir.» Halbuki kendi
raporunda Adala barajı için 165 milyon liradan
ayrılan para 20 milyon liradır. Su komisyonun
da çalışan arkadaşların ihtisas sahibi olmaları
itibariyle onun hilâfında söyliyemiyen ve bu
miktarın bir kalemde 15 milyon liraya indiril
mesine rıza gösteren bir idare, bilmiyorum, 165
milyon yetmiyeceği hususunda Sayın Bütçe Ko
misyonunu nasıl ikna edebilmiştir?
«Malatya bölgesinde: Bu bölgede Sultansuyu arazisinin sulanmasının doğru olmıyacağı,
toprağın verim kabiliyetinin azlığı dolayısiyle
Su idaresince de beyan eilmektedir. Bu program
devresinde ancak sürgü kanalından Doğanşehir
arazisinin sulanmasının yapılacağı anlaşılıyor.
Bu sebeple programa konmuş olan tahsisattan
4 milyon lirasının tasarruf edilebileceği derpiş
olunmuştur..»
15 milyon oldu arkadaşlar, Su komisyonunun
tasarruf edilebileceğini beyan ettiği para.
Seyhan Havzasında:
«Seyhan havzasının sağ sahili 180 bin dö
nüm araziyi sulıyacak tesisat bugün hazır ol
duğu halde, ancak bu arazinin 1/3 sulanmak
tadır. 10 milyon lira kadar bir para daha bu
sulama tesisatına sarfedilirse yeniden 300 bin
dönüm araziyi sulıyabilecektir, bu suretle 480
bin dönüm arazi sulama emniyeti altına alınmış
olacaktır ki bu program devresi içinde bundan
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fazla bir sahanın sulanmasmar ihtiyaç görühruyeeeği de anlaşılmıştır.
Seyhan Barajı; Seyhan regülâtör kapakları,
seddeeler ve bir kısım şebeke yapılmak şartiyle
yalnız sulama için ayrılan tahsisattan 22 milyon
liralık bir tasarruf sağlanabilecektir. Ümit edi
yoruz ki Seyhan barajı inşaatında yapılan ümit
ettiğimiz tahminlere göre regülâtör kapağı ve
bu sahadaki işlerden 4.5 milyon lira kadar bir
tasarruf daha sağlanabilecektir. Bu suretle bu
havzaya ayrılan paradan bu program devresin
de 27 milyon lira daha tasarruf edilebilecektir.»
Bunu fen adamları söylüyor ve su işlerinin yet
kili zevatiyle karşı karşıya konuşulmuş bir şey
dir.
MUAMMER ERÎŞ (Ankara) —Bizimki ha
demelerle...
SAİT KOKSAL (İsparta) — Rica ederim,
sizlerin ki müşahedeye müstenit değildir. Ben
de su mühendisi Ahmet Ali Çınar kadar bu işten
anlarım, dersem hakikat hilâfına konuşmuş olu
rum.
Amik Ovasında ise; a2r bir para ile iyi neti
celer alınmış olduğu anlaşılmıştır. Fakat işe
devam için etüd ve projeler henüz yapıl
mamış olduğundan bu program devresinde bu
havzaya ayrılmış olan tahsisattan bir milyon
liranın tasarruf edileceği kanaatindeyiz.
Zamantı havzasına gelince «Uzun yaylanın
sulanması için bir milyon liralık tahsisat konmuşsa da bu sulamanın 250 bin lira ile sağlana
cağını bildirmişlerdir. Bu suretle 750 bin lira
tasarruf edilebilecektir»
Konya Ovası ehemmiyeti haiz görülmektedir.
Bu yüzden kurutma ve ıslaha ayrılacak olan iki
milyon liranın dört milyon liraya çıkarılması
lâzımdır.»
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Bayındırlık Ko
misyonu arzettiğim raporu hazırlarken işi iki
yüksek mühendis arkadaşa havale etmiştir. Bun
lara bir üçüncü arkadaş da iltihak ederek hafta
larca Bayındırlık Su işleri İdaresinde çalışmış
lar bütün vesaiki teker teker elden geçirmişler.
Rapor ortadadır, emrederseniz teksir ettirip ve
rebilirim, müsait zamanınızda okursunuz.
Bu raporlarında hulâsa olarak şu neticeye
varıyorlar:
Hükümetin teklif ettiği fiilen başlamış su
işlerini tamamlamak noktai nazarı katiyen doğru
i değildir. Çünkü başlanan işlerden bir kısmı
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Verimsizdir,
mahalline masruf değildir. Bir
kısmının ikmali için de konan paralar şişirmedir,
etüde müstenit değildir, keşif evrakı yoktur ma
sa başında hazırlanmış şeylerdir.
Binaenaleyh esasen yapılmaması lâzım olan
şeyleri bırakmak çok uzun yıllara intikali müm
kün olan işlerin bu devrede yapılacak kısımlarını
programa ithal etmk ve bundan artan paralarla
Hükümete bir yetki vererek memleketin hayati
ve çok mühim olan su işlrini ele almasına fırsat
vermek zaruret ve kanaatine varılmıştır.
Bu kanaat, bendenizin değil, bu kanaat, yük
sek mühendis olan bu idare içinde yıllarca çalış
mış ve bu memleketin uğruna hayatını vakfetmiş
mütehassıs arkadaşların sözü ve Bayındırlık Ko
misyonunun raporiyle bu rapor arasında fark
olmasından bu arzettiğim netice çıkmaktadır. Bu
itibarla huzurunuzu fazla rahatsız etmiyeceğim,
bir önerge takdim edeceğim arzettiğim sebepler
le Bütçe Komisyonu raporunu mütehassıs komis
yon raporuna tevafuk etmemektedir. Mütehas
sısların bu görüş ve kanaatiyle birleşmiş olan
Bayındırlık Komisyonunun raporunu müzakere
yi esas tutulmasını arz ve teklif ediyorum.
MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar...
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Efendim,
Sait Koksal arkadaşımız bura kâtiplik vazifesini
görürken bu tasarı için ilk sözün kendisine verilme
sini istemişti. Ben de kaydettim ve kendisine
söz verdim. Halbuki Mitat Şakir Altan dünden
ismini kaydettirmiş, fakat Kâtip arkadaşlarım
henüz bildirmişlerdir. Bunu arzederim, arkada
şımızın vicdanının rahat olmasını dilerim.
MİTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, yüksek heyetin müzakeresi
ne konu olan bu kanun, hakikaten önemli ve
hayati işlerimize taallûk etmektedir. Su mese
lesi ana dâvalarımızdan birisidir. Bu dâvayı
halletmek, istihsal hayatımızda mühim bir kör
düğümü çözmek demektir. Çünkü, bu memle
ketin mukadderatında ya suların dizginsizliği,
yahut da kuraklıkların kavurucu tesirleri nö
betleşe âmil olmakta; istihsal hayatımızı daima
durgunluğa veya kaderin zâlim eline teslim et
mektedir.
Bundan memleketi biran evvel kurtarmak;
ve onu istihsal hayatının müspet yollarda geliş
tirilmesini sağlıyacak tedbirlere götürmek el
bette bir Hükümet için başta gelen tedbir-
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İcrden olması icabeder. Binaenaleyh, bu kanunu
Hükümetin getirmiş olmasını ve gelecek sene
ler için alacağı yüklemlerle bu teşebbüse gi
rişmesini takdire şayan bulurum. Ancak bu ko
nuda söz alışımın sebebi, iş, memleketin heyeti
umumiyesini ilgilendirmekle beraber seçim çev
rem Konya'nın bu bahisteki tahassür ve ıstı
rabını ifade ve konuya ait düşüncelerimi arzetmektir.
Muhterem arkadaşlar, bu aziz yurt içinde
biz, öyle bir diyarın çocuklarıyız ki, o diyarın
bir ucundan sabahın alaca karanlığında giren
tren, gün batarken diğer ucundan çıkar. Bura
da, orta Anadolunun geniş ovasında duyulan
tek hasret, takdir buyurursunuz ki, yayla çocu
ğu olmamız itibariyle ifade edeceğim, şudur.
Konya'nın memleket ölçüsündeki kıymet ve de
ğerini bilhassa onun buğday ziraatının en önem
li bölgesi olması teşkil eder. Konya bölgesi
halkının hububat istihsali ile beraber bir ki
sim küçük baş hayvanlara inhisar eden maişet
tarzı ve yaşayışı onu stepin dert iklimi ile sa
vaşmaya mecbur eder. Bu bakımdan kanun bi
zim bölgemizi çok alâkadar etmektedir.
Konya'nın toprakları, geniş ovaları İskaya
mazhar olmazsa ne olur? Elbette büyük bir
hicrana mahkûm olur. Bunu yüksek huzurunuz
da bilhassa tebarüz ettirmek isterim.
Konya'nın iki mühim derdi vardır arkadaş
lar; birisi, ovalarının İskası ile kaybetmiş ol
duğu hinterlandını yeni bir istihsal kalkınması
ile telâfi etmektir; ikincisi yollardan mahrumi
yetidir.
Su tahassürü ve derdi burada, devamlı ola
rak her dakika kendini izhar etmektedir. Uçsuz.
bucaksız ovanın yolsuzluğu bu hasreti artırır.
Şimdi kanun tasarısının taallûku itibariyle
susuzluğun iştiyakını böylece belirttikten sonra
yüksek huzurunuzda Konya Ovasının sulanması
için alman tedbirleri de kısaca arzetmek iste
rim.
Muhterem arkadaşlarım, 1094 rakımında bu
lunan Karaviran gölünün seviyesini yükselmek
suretiyle ovanın sulanmasına
dayanan Çelik
Mehmet Paşa teşebbüsüdür ki, ilkidir.
ikinci teşebbüs, Üçüncü Selim zamanında
yapılmış ise de devamlı olmamıştır. Konya, bu
teşebbüslerden faydalı ve müspet bir netice is
tihsal etmemiştir.
Üçüncü teşebbüs 1898 de evvelâ Ilazinei Has-
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Sa namına yapılan ve bilâhara Nafıaca el ko
nan teşebbüstür. Bu teşebbüs, Holsman Şirketi
tarafından 837 bin madeni Osmanlı Altını sarf
edilmek suretile bugün için kısmen metruk, kıs
men de kanalları dolmuş, işe yaramaz bir hal
de bulunan şebekeyi vücuda getirmiştir.
Şimdi Meşrutiyet devrinde başlıyan hakiki
teşebbüs budur. Cumhuriyet devrine
intikal
eden şebeke için dördüncü teşebbüs olarak
3583 sayılı Kanunla 668 bin küsur liralık bir
teşebbüse geçilmiş: fakat bu teşebbüs maalesef
inşaat ve ameliyeleri taahhüt etmiş olan zatın
ölümü ile neticesiz kalmıştır. Bu neticesizlik
tahliye kanallarının bugünkü perişan vaziyet
leri sebebi ile Beyşehir gölünden taşan sular
şimdi bir belâ, bir felâket olmaktadır. Geçen
senelerde yağışın fazlalığının da inzimamı ile
görülmüş olan manzara, hakikaten yürekler acıs] olmuştur. Vatandaşın hayvanım, çoluğunu,
çocuğunu, evini, barkını, rızkını ve bu rızkı teşkil eden hububatını sular altında bırakmış
ve onu bir çok zayiata duçar etmiştir.
Arkadaşlar; her ne zaman her hangi bir
Konya'lı ile temas edecek olursanız, size en
büyük derdi olarak söyliyeceği söz, dâvanın
İskası, susuzluktan çatlamış uzayıp giden boş
sitepin hayata kavuşmasını dilemek ve istemek
hakikaten, insana hüzün veren bu durgun ve
keskin mahrumiyetler levhası halinde göz önü
ne serilen manzarayı Konya'yı gören seyyahlar
dahi tesbit etmişlerdir. 18 nci asrın sonlarında
Holânda'lı bir seyyah, Konya için: «Dev koy
nunda bir cüce» demiştir. Koskoca bir ovanın
ortasında ve onun koynunda yatan tarihi abidatiyle, Türk milletinin göğsünü kabartan, bir
çok hâtıralar saklıyan küçük, sönük ve bakım
sız kalmış bir şehir: evet bu şehir Konya'dır.
Muhterem arkadaşlar; bu vaziyet ve bu İs
tırabın tesirleri altında bunalan yolsuz ve ovası
susuz Konyalıların Büyük Meclisten ve Cum
huriyet Hükümetlerinden tek isteği, bu ovanın bir
an önce İskası ve kalkınmaya kavuşturulması
dır.
Aziz arkadaşlarım, bu acıklı durum, mah
rumiyet Sayın Reisicumhurumuzun muhtelif
tariflerde Konya'ya yaptıkları ziyaretlerde de
kendilerine arzedilmiştir. Dört beş sene evvel
yine Konya'ya yaptıkları bir seyahatte alâka
lı memuru çağırarak şebekenin duruğunu sor
muşlar mühmel şekilde kalmasına müteessir
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olmuşlar ve bu işe el konmasım emir buyurmuş
lardır. Maalesef buna rağmen de bugüne kadar
bu iş bir türlü intaç edilmemiştir. Konya Ovası'nm bütün bu mühmel durumuna, susuz haline
rağmen büyük verimlilik imkânı, kombinalar
tecrübesi ile meydana çıktığı halde memleket
ölçüsünde büyük bir değer ifade eden bu istih
sal dâvası ele alınmamıştır. Bu mevzua konuş
ma konusu olan Kanun gelmişken temas et
mek fırsatını bulduğumu Yüksek Meclise bil
hassa arzetmekle bahtiyarım. Tasarının Bayın
dırlık Komisyonu gerekçesi ile Bütçe Komis
yonu gerekçesi arasında tehalüf görüyorum.
Metinde de fiilen kelimesinin konması bana en
dişe veriyor. Çünki bu kelime hale masruftur.
Gerçi Konya sulaması fiilen takaddüm eder isede yeni hüküm müphemdir. Arkadaşlarım, bu
konuda ve Konya havzasında sulama ve kurut
ma bahsinde yeni hüküm (fiilî) kelimesi ile
hakikaten memleketin nüfuz vaziyetine, sıhhatma, istihsâline darbeler indirmekte bulunan
Ereğli, Akşehir, Totamış, Ilgın, Seydişehri'nin
Karaviran gölleri gibi bataklıklarının kurutul
mak imkânlarını da bana nezetmiş olduğu
hissini vermekedir.
Bayındırlık Komisyonu gerekçesi hiç olmazsa
Konya'nın yapılacak işleri tadat etmiştir. Büt
çe Komisyonu yalınız Konya havzası demek su
retiyle, 4100 sayılı Kanuna matuf mübhem
bir kayıt koymuştur.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, (fiilen) keli
mesi tasarıda kalırsa bu şu demektir ki, Kon
ya'da evvelce tesis edilen şebeke, yine ihmal
edilecek dolmuş olan kanallar yine tahliye edilmiyecek, Konya Ovası yine her gün acıklı bir
eleme ve ıstıraba açık bırakılacaktır. Memleke
tin ekmek dâvasına mesnet ve büyük buğday
anbarı vazifesini gören bu ovanın Cumhuriyet
Hükümetlerince ve Büyük Millet Meclisince
artık biran evvel ele alınıp demin arzettiğim gi
bi istihsal kabiliyetini artıracak olan sulama
işinin temin edilmesi lâzımdır. Bu, memleket is
tihsalinin gelişmesi bakımından çok lüzumlu,
çok faydalı, önemli bir iş değil, hayati davamız
dır.
Muhterem arkadaşlarım, ova, öyle bir ova
ki, vasati yağmur miktarı 262 - 290 dır. Âzamisi
700, asgarisi 255 tir. İnsaf buyurun yüksek tak
dirinize sığınırım. Yağış vaziyeti böyle olan bir
yerde istenilen istihsal nasıl mümkün olur?
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Ancak burada ziraatiıı yapılabilmesi çalış
kan ve sabırlı Konya'lılarm memleketlerine,
millî şereflerine sadakatle bağlanmalariyle ka
bil olmaktadır. Konya'lılar; ancak bu sabırlariyle burada oturmakta; ve ecdat yadigârı bu
toprakların millî damga tapuları olan âbidelere
bağlılıklariyle kalmaktadırlar. Demin arzettiğim gibi işletmelerin yaptığı tecrübelerle sabit
tir ki, bu memlekete hizmet edilirse nelerin ya
pılması kabil olmaz? Bu ovada iyi bir istihsalin
elde edilebilmesi, stepin canlılığa ulaşması için
bendenizce bu kanun tasarısında Konya sulama
işinin en açık hükümlerle tesbiti gerekir. Ova
daki halkın yaşayışında nâzım rolünü ifa ede
cek olan meselenin şimdiden ele alınmasını rica
edeceğim. «Kılan» kelimesi kanunun metninde
kaldıkça Konya'nın ıstırabı dinmiyeeektir. De
min de arzettiğim Konya'nın iki esaslı dâvası
vardı; tekrar ediyorum ;
Su, yoldur.
Konya halkı, bağlı bulunduğu bu topraklar
üzerinde yaşaması imkânlarını sağlıyacak ted
birlerin biran evvel alınmasını ister ve başka
hiçbir taleple taeizkâr tasdileri yoktur ve olma
mıştır.
Arkadaşlarım, o, mukadderatına hâkim olan
iki faktörün esiridir.
Birisi, kuraklıkların sinesine açtığı ıstırap
tır. Hakikaten, 1928 ve mütaakıp yıllardaki bu
kuraklık, tüyler ürpertici olmuştur.
ikincisi, nizanılanmamış suların taşkınlığı ve
Beyşehir Gölünün taşması dolayısiyle ovayı su
ların basmasıdır. Sular basınca ne evden, ne
handan, ne de maldan hayır bırakmamaktadır.
Binaenaleyh Hükümetten, sayın bakandan rica
ediyorum, onu bu iki faktörden, yolsuzluktan
artık kurtarsınlar.
Konya ovasında neler yapılacaktır, bu, tas
rih olunmalıdır. Yani Bayındırlık Komisyonu
nun gerekçesinde tesbit edilen işler burada da
açıklanmalıdır. Bu işler kaç yılı kapsıyacaktır?
Bu işler için ne kadar para sarf edilecektir? Ay
rılan ödeneğin miktarı nedir? Bütün bunları
bilmek istiyorum.
Memleketin su dâvası çok mühimdir, ana
davasıdır. Fakat Konya'nın suya hasreti, diyebi
lirim ki, asırlıktır. Artık bu asırlık hasrete, bir
nihayet verilmelidir. Buğday ambarı, en iyi gı
da, ambarımızı, bölgemiz diye dayandığımız
Konya'nın suya iştiyak ve hasretini dindirme-
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ye Yüksek Meclisiniz kadirdir. Hükümet, tel
kin edeceğiniz tedbirleri almakta gecikmemelidir. Bilhasa şunu istirham ederim. Yoksa «fii
len» kelimeleri ile kanun şimdiki şekliyle çıkar
sa eskiden başlanmış olan hayrat, ki, onların
daha berbat olacağı endişesini duyuyorum ve
endişe etmekte de haklıyım. Çünkü, bir şey ya
pılmaz.
Kıymetli saatlerinizi işgal etmiyeyim. Hu
zurunuzda açıklamaya çalıştığım bu dâvanın
biran evvel ele alınmasını, ve tasarı metninden
«fiilen» kelimesinin çıkarılması suretiyle demin
arzettiğim şekilde Kara viran bataklığı, Akşehir,
Ereğli, Jlgıtı bataklıkları gibi mühim miktarda
arazi kaphyan ve civardaki halkın hayat ve sıh
hatlerini kemirmekte olan bataklıkların bu ta
sarı ile ve ehemmiyetle ele alınmasını bilhassa
istirham ediyorum ve ihtisas komisyonu olan
bayındırlık gerekçesinin ve metninin müzake
re konusu yapılmasını bir önerge ile teklif edi
yorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız söz alan
ların isimlerini sıra siy] e arzedeyim. Ona göre
hazır bulunalım.
Ahmet Çınar, liazi Soyer, Behçet Kemal Çağ
lar, .Sırrı Day.
fVakit geçti sesleri, yarma kalsın sesleri).
EMİNİTTİN ÇEL t KÖZ (Balıkesir} — Sa
yın Başkanını beni unutmuşsunuz.
BAŞKAN — Kaydediyoruz.
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bende
niz kısaca mâruzâtta bulunacağım.
Efendim, bu tasarı ile memleketin en mühim
meselesini konuşmaktayız. Bu tasarıyı bugünkü
sıkıntılar içerisinde getiren Hükümete teşekkür
ederiz. Filhakika Hükümet, en esaslı, en önemli
bir mevzuumuzu ele almış bulunmaktadır. Bun
dan dolayı sevinmemek kabil değildir.
Sonra bu su işlerini kendilerine'emanet etti
ğimiz arkadaşlar, gerek yeni Bakanımız, gerekse
su işleri reisinin bu paraya kendi emeklerini,
zahmetlerini de kalarak muhakkak daha da çok
genişieteceğindeıı eminiz.
İhtilâf mevzuu yalnız şu noktadır:
Bayındırlık Komisyonu bir su komisyonu teş
kil etmiş ve bu su komisyonu vasıtasiyle Bakan
lığın hazırladığı programı, bu 165 milyon lirayı
sarfetmek istediği programı tetkik etmiş ve 40
günlük tetkiki neticesinde bu 165 milyon lira ile,
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başlanmış işlerin tamamiyle bitirileceği ve ondan
sonra da bu başlanmış işlerle uzak ve yakın
alâkası bulunan bazı işlerin de yapılacağı ve bun
dan sonra, doğrudan doğruya nesillerimizi teh
dit eden mühim. bataklık mevzulanmızı yakın
dan görmüş ve bu kanaate varmıştır.
Bu 165 milyon liranın üzerine arkadaşları
mızın bilgisini de, samimiyetini de koyarak bü
tün bu işleri başarabileceğimize ben şahsan sami
miyetle kani bulunuyorum. Onun için Bayın
dırlık Komisyonunun tesbit ettiği esaslar daire
sinde bu işlerin başarılmasına imkân verilmesini
rica ederim.
EAZÎ SOYEK (Urfa) — Efendim, bende
niz çok kısa bir mâruzâtta bulunacağım. Bütçe
Komisyonunun birinci maddesinde bu kanunla
alınacak 165 milyon liralık tahsisatın yalnız bu
gün fiilen başlanmış olan su işlerinin tamamlan
masına hasredileceği yazılıdır. Muhterem arka
daşlar, bu kanun 1958 senesi sonuna kadar cari
olacaktır. Bu hale göre bundan 10 sene sonra
sına kadar henüz başlanmamış bulunan hiçbir işe
bu tahsisattan niçbir para sarfedilmiyecek de
mektir. Halbuki birçok' hâdise ve ihtiyaçlar do
lay isiyle başka su işleri yapmak icabedebilir.
Bu hal çok melhuzdur. Amasya hâdisesi bunun
en yakın çok acı bir misalidir. Başlanmış bulu
nan lüzumlu işler katiyen terkedilemez. Lâkin
icabederse o işleri dahi bir dereceye kadar tahdit
eylemek imkânı elde olmalıdır.
Meselâ Seyhan havzası sulamasının tamam
lanması için belki 40 - 50 milyondan fazla para
ya ihtiyaç vardır. Nafıa Komisyonunun rapo
runda yazıldığı veçhile şimdilik bu havzanın 300
bin dönümlük bir kısmını sulamakla iktifa olu
narak bu ve buna benzer diğer işlerden artacak
paralarla tercihan; yine Bayındırlık Komisyonu
raporunda zikredilen çok faydalı ve lüzumlu di
ğer su işlerinin yapılması muvafık olur. Bu se
beple; çıkacak bu kanunla Bayındırlık Bakanlı
ğını fiilen işe başlanmış olanlardan gayri hiçbir
işe bu tahsisattan hiçbir para sarfedilmiyecek
bir. hale getirilmesi doğru olamaz. Binaenaleyh
Bayındırlık Komisyonu raporunda kabul edilen
' kanun şeklinin esas ittihaz edilmesi her suretle
muvafık olacaktır. EMÎ'N SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın
Bayındırlık: Bakanımızın böyle bir kanun ge
tirmesi ' bizi • sevindirdi. Kendilerine teşekkür
etmeyi bir vazife bilirim. Benim kanaatimce iki
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haftadanberi ilk defa mühim bir kanun kontu
şuyoruz. Çünkü konuşulan memleketin hayati
bir işini alâkadar etmektedir. Yalnız tasarıyı
tetkik edince Bütçe Komisyonu teklifi ile Ba
yındırlık Komisyonunun teklifi arasında fark
gördüm. Bayındırlık Komisyonu diyor ki, ben
10 kuruşa yirmi yumurta alırım. Bütçe Komis
yonu ben de 10 kuruşa beş yumurta alırım. Büt
çe Komisyonu bizi 15 yumurtadan mahrum edi
yor. Bu bir benzetiştir. Mevzuu bu kadar basitleştiriyorum ama durum böyledir. Bayındırlık
Komisyonu 165 milyon liraya su işleri, başlan
mış işleri ve yeniden başlanacak işleri yaptır
mak için güzel bir program hazırlamıştır, haf
talarca ve hattâ 40 elli gün esaslı tetkikler ya
parak bir pilân ve bir program yapmıştır. Esa
sen biz ötedenberi bu nevi işlerde esaslı bir
program istemiyor muyduk, işte Bayındırlık
Komisyonu bunu yapmış. Şimdi Bayındırlık
Komisyonu, ister fiilen başlanmış olsun, ister
fiilen başlanmamış olsun, bize bir sürü işi 165
milyon liraya yaptıracağını diyor. İhtisas Ko
misyonundur,, tetkik etmiş, anlıyarak demişki,
bu kadar işi bu paraya yapabiliriz. Bütçe Ko
misyonu 165 milyon lira buraya verilebilir mi,
verilemez mi, Devletin bütçesinden bu kadar
para ayrılabilir mi, ayrılamaz mı noktasını dü
şünecekken, kendisi ihtisas komisyonu imiş gi
bi, evvelden başlanan işlere verilsin bu para
demiş. Ben bunda hem teknik hata, hem de
zararlı bir şekil görüyorum. Yüksek Heyetiniz
tensip buyurursa Bayındırlık Komisyonunun
raporunu.ve pilânını esas olarak : kabul edelim.
Bize bu para ile çok iş. yapacaklarını ihtisas
adamları orda vadetmiş bulunuyorlar.
Böyle
olunca, onlara bir de teşekkür etmemiz lâzım.
Diğer taraftan fiilen başlanmış dedikleri işlerin
bir kısmında mahzurlu taraflar var, üç milyon
sarfedilecek, 200 dönüm arazi sulanacak. Bu
200 dönüm arazi üzerinde başka bir şey yapılamıyacakken onu fiilen üç milyon lira daha
vereceğim. Çünkü fiilen başlanmıştır, diyor.
Diğer taraftan öbür yerlerde para getirecek
araziler, Bayındırlık Komisyonunun belirttiği
gibi, fiilen işe başlanmıştır ama-sulama, teşkilâtı
tesis ledersem, bu arazi yapacağım masrafı hem
öder, hem de kâr getirir diyor. Böyle bir gö
rüşü ben nasdkabittl etmem.
"".'."'
Öbür yandan bxtnu kat>,ul etmezsem'Bayın
dırlık Bakanlığı kendisi' 1 ' tezada düşecektir.

im
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Çünkü bir buçuk sene evvel sözlü soru ile Maraş ovasmdaki 400 000 hektar arazinin kurta
rılması için orada mevcut bataklığın kurutu
lup kurutulanııyacağıııı sormuştum. Çünkü İm
ova, çok mümbittir. Ozaman bu soruya cevap
veren Bakan, bu işin mühim bir para işi olduğu
nu ve ileride 100 milyon liralık tahsisat istiyeeeğini, bu tahsisat içinden bu işin de yapıla
cağını bu kürsüden Hükümet namına söylemiş
ve vflitte bulunmuştu. O erci Bakan değişti
ama, biz Hükümeti bir olarak tanıyoruz, tesel
sül ediyor.
Şimdi Hükümet bu va'dini, eğer Bütçe Ko
misyonunun teklifini kabul edersek, ki etmezsek
kendi va'dinde tezada düşmüş olacaktır. O zaman
bu eksik işleri 100 milyon lira ile yapacağız de
mişlerdi. Yani bir buçuk sene evvel Bayındırlık
Bakanı burada başlanmış olan ve fakat eksik olan
bu işleri 100 milyon lira ile yapacağız demişlerdi.
Şimdi 165 milyon liralık bir bütçe geliyor. Bu
nun 65 milyon lirası, eski söylediklerine göre faz
ladır. Niçin bu 65 milyon lirayı yeni işlere sarfetmiyorsunuz Bu şekilde sözleriniz birbirini
tutmaız oluyor. Halbuki biz, bu kürsüde hükümet
adamları birşey söylediği zaman, ister evvelki
olsun, ister şimdiki bakan olsun, biz dikkatle ta
kip ediyoruz, binaenaleyh, kendileri de tenakuza
düşmemek için dikkat etsinler. Bu nokta mühim
dir. Onun içindir ki yeni yapılacak işlerde Ba
yındırlık Komisyonunun programa koyduğu me
selelerde çok ehemmiyetli noktalar vardır. Eğer
vaktiyle onlara başlanmamışsa takdirsizlikten baş
lanmamıştır; bir kısım işler de vardır ki, başlanmışsa yanlış takdirden başlanmıştır.
Onun içindir ki ben noktai nazar olarak Ba
yındırlık Komisyonunun tesbit ettiği ve getirdi
ği raporun esas olarak kabul edilip tatbik edil
mesini bilhassa rica ediyorum, ihtisas komisyonu
dur.
Evet, Bütçe Komisyonu, bütçede 165 milyon
lira vardır demiş ve kabul etmiştir. Ona birşey
diyeceğim yok. Fakat ihtisas komisyonu Bayın
dırlık Komisyonudur, işin keyfiyetini o tesbit
eder. Bendeniz bu hususta Bütçe Komisyonunda
bir salâhiyet görmüyorum, Bayındırlık Komis
yonu raporunun tetkikini rica ediyorum. Ve bir
de önerge veriyorum.
BAŞKAN — Behçet Kemal Çağlar.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Efendim Sayın Bayırfdırlık Bakanından, bu ta-
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sarı dolayısiyle, iki sualime cevap lûtf uncta bulun
malarını rica edeceğim.
Gerçi tasarı başlanan işlerin tamamlanmasını
istihdaf ediyorsa da Erzincan'ın bahtsızlığı ma
lûm olduğu için belki ufak görülerek unutulmuş
tur endişesi ile bu iki sualimi soruyorum.
Fırat mecrasının ıslahı işine başlanmış fakat
mebdei ile müntehası yapılmamış yalnız ovada
orta yerde iş yapılmıştır. Halbuki Fırat 40 bin
dönüm araziyi her zaman basmaktadır. Bunun
içinde müteaddit köyler vardır. Nürgâh bataklı
ğı diye bir bataklık "bu yüzden hâsıl olmaktadır.
Bu başlanmış olan işin nihayetlendirileceği müj
desini bir de kendi ağızlarından işitmek istiyo
rum.
İkincisi de Vasgit deresi işidir: Memba kıs
mı ıslah edilmiş, mansabı henüz ıslah edilmemiş
tir, buna da çoktan sıra gelmiştir. Mansap kıs
mı arazisi daha kıymetli olduğu için, membadan
dağılmadan gelmesi sağlanan su, bu sefer de
buraları basmasın diye membadaki yeni sedlerin bozulması yoluna gidilmiştir. Ümit ediyoruz
ki bu 165 milyon liralık proje içerisinde bu da
nazarı itibara alınmıştır. „ Bu iki mahallî endi
şeyi tebarüz ettirdikten sonra Orta Anadolu'nun
su ihtiyacını belirten arkadaşlarıma, Orta Ana
dolu'da doğmuş, küçüklüğünü ve bütün vazife
hayatı oralarda geçmiş bir insan sıfatiyle, bü
tün kalbimle iştirak ediyorum. Birçok yerlerde
bataklık halinde belâ olan suyun kanala alına
rak nimet haline getirilmesi, Orta Anadolu'nun
katran, zemzem yerine geçecek suya kavuşması
hakikaten hayati bir zaruret ve ihtiyaçtır.
Erzincan'ın ihtiyaçları ile beraber bütün Or
ta Anadolu'nun su derdini de ele almış bulunan
genç, enerjik Bayındırlık Bakanı ile Bakanlık
ailesinin diyorum k i : Bizim su dertlerimizi az
zamanda hallederseniz su gibi aziz olunuz.
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, aramız
da bir ihtilâf var gibi görünüyor. Halbuki ben
bu kanaatte değilim. Bu itibarla kısaca maru
zatta bulunacağım. Bütçede esasen su işleri için
bir ödenek vardır. 1937 senesinden beri devam
ediyor. Su işlerini ikiye ayırabiliriz.
Birisi senesi zarfında yapılacak küçük-sular
dır, diğeri de muhtelif inşaat senelerine temas
etmek bakımından gelecek yıllara sâri olması
lâzımgelen büyük sulardır; Burada mevzuubahis
olan büyük sulardır.
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19â7 senesinde Hükümete 31 milyon lirlaık
bir yetki verdiniz. Bu para ile muayyen havza
larda işe başlanmıştır. O zamanki para ile da
hi bu 31 milyon lira herhangi bir havzada mese
lâ Büyük Menderes'de veya Gediz'de baştan
aşağı barajlar yapmaya, tesisler kurmaya müsa
it olmıyacak kadar az bir paradır. Kısa bir za
man sonra para bitmiş 50 milyon lira daha ve
rilmiş, etti 80 milyon. Arkadan 40 milyon daha
verilmiş ve bu para 120 milyona iblâğ edilmiş
tir. Bu paralarla muhtelif teşebbüslere girişildi.
Nihayet bu yetki ile gelecek yıllarda iş yapma
imkânsızlığı karşısında kalındı. Bu itibarla su
yun büyük ehemmiyetini nazarı dikkâte alan
Hükümet birçok masraflarda tasarruf tedbirle
ri almakta olmasına rağmen, 10 senelik bir pro
gram yapmış, 165 milyon lira talebiyle yine
huzurunuza gelmiştir.
Su mevzuu hakikaten her vilâyetin hattâ
her ilçenin en mühim işi haline gelmiştir, işle
rin mühim, bir kısmının yapılmamış olmasına
rağmen her yerde su dâvası en başta üzerinde
durulan bir konu olmuştur.
Bayındırlık Bakanlığı bu işlerde kâfi mik
tarda tecrübe sahibi olmuştur. 165 milyonluk
kanunu hazırlıyaıı Bayındırlık Bakanı fiilen
başlamışlar tâbirini kullanmamıştır.
Yalnız
Maliye Bakanlığı birçok işlere başlanmış ve
ve bunları bitirmeden yani birtakım işlere
daha başlanarak emrivakiler karşısında kalırız
diye ibareyi tasarıya eklemiş ve tasarı bu şekliy
le Meclise gelmiştir.
Bayındırlık Komisyonu bu ilâveyi kal
dırıyor. Fiilen başlamış işler demek baş
lanmış
bir
işin, ihale
edilmiş bir te
şebbüsün ikmali mi, yoksa o havadaki işlerin
tamamlanması mıdır? Tâbirde vuzuh yoktur.
Bundan başka; biz Hükümete muayyen mik
tarda para verdiğimiz ve muayyen
havzaları
gösterdiğimiz zaman, Bakanlık ele alman
havzadaki işleri; memleketteki ehemmiyetleri
derecesine göre değil; sırasiyle yapmak duru
muna girmş olacaktır.
Demin arzetiğim gibi meselâ, Seyhan nehri
üzerinde muazzam bir baraj yapmak bahis mevzu
udur. Belki bu baraj inşaatına 50 milyon lira
gidenektir. Bunu sulama tesislerine de 30 - 40
milyon lira harcanması lâzımdır. Biz her işi
mizi bırakıp bunlarla mı uğraşacağız, yoksa bujjn faydalı olabilecek ve ekonomik olabilecek as-
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gari işlere mi tahsis edeceğiz. Bu itibarla biz
Hükümetin yetkisini tahdit edici kayıtlardan
çekindik. Ancak Bayındırlık Bakanlığını bağ
lıyoruz ve diyoruz ki, Hükümetin teklifinde de
öyledir, Bayındırlık Bakanlığı her müracaat
halinde, her işe "başlamak salâhiyetinde değildir.
Bayındırlık Bakanlığı Bakanlar Kurulundan
alacağı bir iş programına dayanarak işe başlıyacaktır.
Aynı zamanda Maliye Bakanlığı ile mutaba
kat halinde yine Heyeti Vekileden alacağı
ödenek programına göre iş yapacaktır. Bu
işleri ayarlarken elbette ki, başlanmış olan bir
barajı, hattâ o barajı takip eden sulama işleri
ni ve saireyi bitirmeden bu işleri işgal edecek
mahiyette olan ve henüz el sürülmemiş olan iş
lere tabiî başlıyamıyacaktır. Ama bununla be
raber ve bu faaliyeti durdurmadan yine hükü
metin tasvip edeceği ve elde edeceği tasarruf
ve malî imkânlarla mühim işlere de başlıyabilir.
Bu itibarla Bayındırlık Bakanlığının yalnız
Hükümetin karariyle hareket etmesini yerinde
görürüm.
Bizim su komisyonu ne yaptı, buna da kısa
temas edeceğim. Bayındırlık Bakanlığında ar
kadaşlar kırk gün kadar bakanlık teşkilâtiyle
çalıştı, hattâ bakanlık taşradaki arkadaşları bu
raya celbetmek suretiyle geniş şekilde çalıştı
lar. Ve bir kısmını bir arkadaşımızın okudukla
rı büyük bir rapor da yaptılar. Vaktiyle hazır
lanmış bir programı da ele aldı. Bu programda
mevcut olan iş ve rakamlar çok takribi ve tah
minidir. Yine su komisyonundaki arkadaşların
koyduğu rakamlar da takribidir. Etüdü yapılmıyan, keşfi yapılmıyan, hesabı bilinmiyen bir
işin neye mal olacağı söylenebilir mi? Ve mecli
se bu kadar mücehhez gelinebilir mi? Bu sebep
le yapılan hesaplar, takribi, tahmini, itibari he
saplardır. Bizim komisyonun bakanlık teşkilâ
tiyle birlikte hazırladığı program, katî program
değil, temenni mahiyetindedir.
Nihayet bizim komisyonumuz böyle bir prog
ramı hazırlamaya salahiyetli de değildir. Bina
enaleyh alâkalı bakanlıkların, teşkilâtın bu işi,
malı im'kânları da nazarı itibara alarak bir
program hazırlıyacak ve Hükümete getirecek
ve Hükümetin tasvibini alacaktır. Malî imkân
ların çoğalması halindeki bazı imkânlardan ba
kan bize bahsetmişti, veyahut işin keşiflerinin
yapılması hajinde miktarların değişmesi, azal-
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ması halinde tasarruf edilecek bu miktarların
yeni bazı işlere tahsis edilmesi imkânı da hâsıl
olacaktır.
Bizim Bütçe Komisyonu ile ihtilâfımız; prog
ram tesbitinde Hükümeti daha serbest bırak
mak veya bırakmamaktan ibarettir. Benim şah
si fikrim, komisyondaki arkadaşlarımın fikri
ne iştirakle bu fiilen bitmemiş işler tâbirinin
kaldırılmasıdır, bunda fayda vardır.
EMİNÎTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Bu
dâva çok büyük bir dâvadır. Hakikaten üze
rinde senelerdenberi uğraşılarak tesbit edilen
bir programdır. 165 milyonluk bir ödeneğe da
yanıyor. "Ben gerek Bütçe Komisyonunun gerek
Bayındırlık Komisyonunun raporlarını uzun uzun
tetkik ettim, hepsi iyi... Ama ben kendi işime
yarıyacak birşey bulamadım. Bulamadım da
onun için huzurunuza geldim. Susurluk havza
sını alıyor, Manyas da giriyor ama sulama teş
kilâtından bahsetmiyor. Demekki onun da bir
bildiği vardır. Kaldıracak olmalı. Susurluk'tan
itibaren yukarı doğru uzanan Simav çayı vardır.
Balıkesir'in Uzunca ovası vardır. Bu ovadan halk
çok istifade eder. Bu olmazsa oranın hal
kı dağdır. Halk didinir, o araziden istifade et
meye çalışır. Günü gününe ne kazanırsa onunla
geçinir. Uzunca ovadan bir iki çay geçer. Si
mav'dan başka da çaylar geçer. Bunlar da, bu
nun içine bırakılmış gibi nazara alınarak incele
meye tâbi, tutulsun. Hattâ burada kendi yani,
projenin içine kendime bir de harta yaptım.
Bu hartada Simav çayından yukarı doğru
Uzunca ovanın Şimaldan Kepsut'ten ileriye doğ
ru Bayındır, ve aşağıya doğru Çandır var. On
ların ikisinin arasında Yenice ve Kalburcu diye
iki köy var, bu iki köyün arasından dar bir
yerden âdeta iki dağın arasından Simav çayı
geçer âdeta sıkışık gibi Simav çayı geçer. Bu
rası, bizim çocukluğumuzda yaptığımız gibi, su
yun önünü kapattığımız zaman suyu geriye tebtirdiğimiz ve havuz yaptığımız gibi âdeta mü
kemmel bir baraj olacak gibime geliyor.

cek. Çünkü gerek geçen sene, gerek bu selle
halk motor aradı bulamadı kuyu yaptı oradan
su çıkararak toprağını sulamaya çalıştı. Si
mav akar biz bakar kalmıyalım.
Bunun nazarı dikkata alınmasını rica edece
ğim. Hartamı vereyim Suişleri Reisi Beye çok
rica ederim dediklerim nazara alınsın. Mutlaka
buraları incelensin.

Bunu incelerlerse Sayın Bayındırlık Bakanı
bizi çok sevindirecektir. Çünkü bu yapılırsa
görülecektir ki, sözüm doğrudur, derme çatma
işte yaptığım harta. Bunda büyük ve uzunca
olan ovanın içinde aklıma gelen köyleri yaz
dım : Çandır, Yakupköyü, Karaman, Ovaköy,
Nusrat, Paşaköy, Balıklı gibi kocaman koca
man köyler var, onların arazileri istifade ede

Adana'da gayet güzel diye ve numune olarak
yapıldığını bildiğimiz su işleri de bugün işlemez
haldedirler. Vazifeli olarak oralarda dolaştığım
sıralarda bana garip şeyler söylediler, işletme
cilik yoktur, sıtma olmasın diye içinde sandal
dolaştırılarak mazota,} yapılmaktaydı.

BAŞKAN — Zapta geçmiştir,
Bakanı nazarı itibara alacaktır.

Bayındırlık

Dr. SADÎ KONUK (Samsun) — Efendim,
bu mühim dâvayı konuşurken çok kısa mâru
zâtta bulunacağım. Fakat çok senelerin ıstıra
bını da yüksek huzurunuza sereceğim, onun için
söz almak mecburiyetinde kaldım, sabrınızı sui
istimal etmiyeceğim.
Efendim, senelerdenberi Devletin takip et1 iği bu sulama ve kurutma işlerine yer yer başlan
dı fakat neden bilmiyorum, birçok kısımlarımız
da sulama gibi bataklık kurutma gibi yaptığımız
hareketle rdeki işletme noksanından bunlar kul
lanılmaz hale gelmiştirler. Hali inşadaki kayıt
sızlık ve işletme noksanı bunları kullanılmaz ha
le getirdi. Bir yerde bir iş yapıyoruz, veyahut
evsafı fenniyesiyle bunu göze alıyoruz, fakat
işletmenin mefk udiye ti ihtiyaca göre ayarlanmaıııaktan o milyonları heder ediyoruz. Bunun
için bir misal vereceğim :
Karacabey'in Kirmasti ovasının setleri bent
\ e regülâtörü olmadığından gelen su dolayısiyle yıkılmış gitmiştir. Büyük heyetler gelmiş,
tetkik etmiş, fakat yapılan iş boşa gitmiştir. Bu
nu fennî nosyonla kabili telif görmek insana güç
geliyor. Demek ki, işlerimizin bir taraftan he
der olması da buradan geliyor. Bursa ovasına
paranın kıymetli zamanında 6,5 milyon lira sarfedilmiştir, paranın kıymetli olduğu zamanda,.
Fakat Nilüfer çayının kanallarının ve bendin
zamanında işletilmemesi yüzünden bugün harap
bir hale gelmiştir. Sıtma kaynağı olmuştur, faidesi bir tarafa.

Sayın Bakanımızın enerjisinden eminim. Bin
bir emek ve fedakârlıklarla yaptığımız tesisler
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bakımsızlık yüzünden harap olmaktadır. Emin
olunuz bu tesislerin tamir masrafı yeniden bir
inşaat bedeli kadar hareket yapacak zaruret
ler doğurmuştur, Çarşamba kurutma işi tamam
lanmamıştır, tamamlanacağının müjdesini al
dım. Ama sürveyyans noksanlığı lâzımgelen iti
naların yapılmaması yüzünden Devletin milyon
ları bütün iyi isteklerimize rağmen heder olup
gidiyor.
İstirhamım, hu büyük hareketleri yuparken
yani sıra ile yürümesi lâzımgelen bakım, işlet
me ve halkın kullanma zaruretini duyduğu ih
tiyaçları karşılayacak şekilde yapalım. Efendim,
Adana'da pamuk ekim çağı yağmur mevsimidir,
zaten suya ihtiyaç yoktur, hasat zamanında
suya ihtiyaç yoktur, zaten Adana sulak yerdir,
pamukda suya lüzum yoktur gibi, birtakım de
magojilere yer vermiyelim, çok rica ederim, tetkikatımızı çok esaslı yapalım, milletin parasını
heder ve israf etmiyelim.
Gî. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar, Hükümetimiz hakikaten çok ehemmiyetli
bir yaraya el koymuştur.. Bayındırlık Komisyonu
muzun tetkikatmı ve raporunu okudum. Yalnız
orada seçim dairem olan Hatay'da Amik Gölü
ile iskenderun bataklığının kurutulmasından bah
sediliyor. Fakat beş sene evvel Amik Gölünün su
yu düşürülerek, etrafında husule gelecek kabili
zeri araziyi meydana çıkarmak için, Âsi Nehrinin
mecrası temizlenmeye başlanmıştır. Bu, beş senedenberi metruk bir haldedir ve epeyce de bir
para sarfedilmiştir, bundan bahsedilmiyor.
Ondan sonra Amik Gölüne- mülâki olan Afrin ve Karasu çayları vardır. Bunlar hakikaten
ora halkı için yazın bir âfet manzarasını alıyor.
Etrafı bataklık, halbuki gayet mümbit arazidir,
kabili zeridir ve buraya yapılacak himmet iki üç
sene içerisinde amortize edilecek vaziyettedir. Afrin ve Karasudan bahsedilmediği için bu husus
ta acaba Bayındırlık Bakanlığı ne düşünüyor?
Şimdiye kadar Bayındırlık Bakanlığının bize ya
zılı ve şifahi vaatlerinde Amik Gölü meselesinde,
aynı zamanda Afrin ve Karasu çaylarının mec
ralarının da temizleneceği mevzuubahisti. Bu
rada mevzuubahis edilmediği için tereddüde düş
tüm, bu hususta tenvir edilmekliğimi ve eğer
dâhil değilse programa alınmasını hassaten rica
ederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar başka söz istiyen
yoktur.
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Bakan arkadaşımız ve Bütçe Komisyonu ce
vap vereceklerdir. (Devam sesleri, yarma bıraka
lım sesleri).
Arkadaşlar Müsaade buyurun, şu ciheti an
lamak istiyorum; yalnız kürsü ifadeleri ile mak
sat anlaşılamıyor. Şimdi Bayındırlık Bakam sö
züne devam edecek, Bütçe Komisyonu Sözcüsü de
cevap verecek. Müzakereyi bu şekilde bitirmeyi
mi iltizam buyuruyorsunuz, yoksa yarın sabah
devam edilmesini mi tensip buyurursunuz? (Ya
rın sabah devam edelim sesleri, bitirelim sesleri).
Arkadaşlar; müsaade buyurursanız oyunuzu
almak mecburiyetindeyim. İki noktai nazar var.
Biri; şimdi devam edelim, mevzuu bitirelim.
Birisi de burada keselim. Söz Bakanda olmak
üzere yarın devam edelim dir.
Bu akşam müzakereye devamı iltizam buyu
ranlar... İltizam etmiyenler... Şu halde Heyeti Celile müzakerenin yarma talikini iltizam buyur
muştur.
Şimdi Arkadaşlar, gündemimizde bundan baş
ka bir madde olarak Seçim Kanunu vardır. Se
çim Kanununun ikinci görüşülmesinin İçtüzüğün
76 ncı maddesi mucibince ivedilenmesi Hükümet
tarafından teklif olunmaktadır. Binaenaleyh bu
nu da yarın bu su işleri konusu bittikten sonra
görüşmek üzere gündeme alıyoruz.
Yarın saat 10 da toplanacağız. Müsaadeniz
le oyların neticesini arzedeyim.
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına (246) arkadaş iştirak etmiştir. Muamele
tamamdır, (246) oyla tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir.
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Holânda, İtalya, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre Hükümetleri ve Al
manya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Ameri
ka Birleşik Devletleri işgali altındaki mmtakalar Başkomutanları arasında imzalanan Avru
pa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin
onanması hakkında kanun tasarısına (274) oy
verilmiştir. Muamele tamamdır. Tasarının ka
nunluğu (274) oyla kabul edilmiştir.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Eko
nomik İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarih
te teati edilen mektupların onanması hakkın-
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daki tasarıya (275) arkadaş iştirak etmiştir.
Muamele tamamdır, (275) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.
Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilme
si hakkındaki kanun tasarısına (273) arkadaş
oy vermiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh
tasarının kammluğu (273) oyla kabul edilmiş
tir.
İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para
mükâfatı hakkındaki kanun tasarısına (266)
arkadaş oy vermiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh tasarının kanunluğu (266) oyla ka
bul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihin
de akdedilen sözleşmenin onanmasına ve bazı
dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satıl-
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masına ve muhafazasına dair kanun tasarısına
(265) arkadaş oy vermiştir. Muamele tamam
dır, binaenaleyh tasarının kanunluğu (265) oy
la kabul edilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına (265) arkadaş oy vermiştir.
(264) oy kabul ve (1) oy rettir. Muamele ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (264) oyla kabul
edilmiştir.
Gündemimiz, son madde hariç, tamamlanmış
oluyor, Yarın gündemimizde yalnız iki madde
vardır.
Yarın saat 10 da toplanılmak üzere oturuma
son veriyorum.
Kapanma saati : 21,20.

«*•«•

DÜZELTİŞLER
Bu tutanak dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır:
205 sayılı basmayazınm 5 nei sahifesinde Bütçe Komisyonu raporundaki imzalar arasında:
Başkan
Mardin
M. Eriş

Başkan
Mardin
R. Erten

206 sayılı basmayazıda :
Sahife
Satır
1
1
1
4
4
5
5
5
6 .
6
8
8
9
9
9
10
10
12

33
34
34
21
30
9
11
35
6
6
7
24
19
22
22
25
27- 28
18

olarak düzeltilecektir.
!••''? * " .' ~

^~. . Doğru

Yanlış

İrlanda,
Lüksemburg
Hollanda
Hollanda
İzlanda, İtalya, Lüksemburg,
Hollanda
bu çalışmalara
âkidlere
Hollanda
esas olduğunu
hailleri
vazifeleri
bu Kurullar
İcra Komitesi
yedi azadan
Hukuki Yetki,
Hukuki yetkiden
âkidlere

irlanda,
Lüksembur
Holânda
Holânda
İzlanda, Lüksemburg
Holânda
bu Anlaşmalara
âkidlara
Holânda
esas olduğu
halleri
vizafeleri
bu kururullar
İcra Komitsi
yeni azadan
Kazaî Ehliyet,
«Kazaî ehliyetten
âkidlara
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Sahife

Satır

12
12

20
25-26

13
13
13
14
14
14
15
16
17
17
17
18

2
5
25
1
1
5
31
5
22
26
27
5
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Yanlış
Teşkilâtın Kazaî Ehliyeti,
Kazaî ehliyetten
Mallar, sermayelerve matlubat
kazaî muafiyetten
ihthal
rüçkanları
ve matlabat
Üniversite Temsilcileri
istifadeler için
imza edilebilir.
Hes. B. T. ve Denetleme
edecekledir.
olabileceklerini
Âkıdlara

Teşkilâtın Hukukî yetkisi
Hukukî yetkiden
Fasıl : I I
Mallar, sermayeler, ve matlubat
Hariç ez memleket muafiyetten
ithal
rüçhanları
ve matbuat
Üyelerin Temsilcileri
istifadeleri için
imza edebilir.
Hesabat ve Denetleme
edeceklerdir.
olabilecekleri
Âkidlere

1948 Yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvellerde d< ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir).
ü y e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
açık Milletvekillikleri

:
:
:
,
:
:
:

465
250
247
3
0
202
13

[Kabul edenler]
AĞR*
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Raruf x\yaşlı
Eaşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet

Fakihe öymen
ANTALYA
Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Nuri Göktepo
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal

Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BÎLECÎK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BITLÎS
Muhtar Ertan
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BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Abdürrahman Konuk
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan

B : 85
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeynel~
oğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Süheyp Karafakıoğlu
DENlZLl
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Ulug
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut Nedim Gündüzalp
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sa.bri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Koeagüney
Şükrü Koçak
GAZlANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı

8.7 1948

Cemil Said Barlaa
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzath
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Ben al Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran .'
Dr. Kâmran örs
Şükrü Soraeoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tueraç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
TTamdi Çelen
Fethi Mağara

O :3

Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Faik Seler
Hayrullah Urkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket Ödül
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F . Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Şefik Tusray
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
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Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Erten.
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Dr. Aziz Uras
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Ali Zırh
SAMSUN
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüregir

B i 85
ÖtlRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
StNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim încedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
İsmail Mehmed Uğur

8.7 , 1948

Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Recai Güreli
Galib Pekel

O:3

Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Mölaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık

Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek

ZONGULDAK
TUNCELİ
Şinasi Devrin
Neemeddin Sahir Sılan
Emin Erişirgil
UEFA
Ahmet Gürel
Atalay Akan
Nuri Tarhan

TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu

[Reddedenler]
EDİRNE
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem

İSTANBUL
Osman Nuri Koni

[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
MüştaK AJctan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata \
Avni Refik Bekman
ihsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer

Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
(t)
ÇANKIRI
Süreyya örgeevren
Mustafa Abdülhalik
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal Renda (I.)
ÇORUH
BİTLİS
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Arif özdemir (î.)
Asım Us
BOLU
ÇORUM
Hasan Şükrü Adal
Dr. Mustafa Cantekin
Celâl Sait Siren
Münir Çağıl (I.)
BURDUR
İsmet Eker
Orgl. Fahrettin Altay
Necdet Yücer
Ahmet Ali Çınar
DENİZLİ
BURSA
Reşad
Aydınlı
Sadık Tahsin Arsal
Dr. Hamdi Berkman
Zehra Budunç
Cemil Çalgüner
Aziz Duru
Kemal Cemal öncel
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cemil öz
Muhittin Baha Pars (I.) Vedat Dicleli
Feyzi Kalf agil
Dr. M. Talât Simer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar
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Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELÂZIĞ
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (1.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
fl|)
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu

4
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Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
ÎÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Eais Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
öl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Cami] bel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Esat Çınar
Sami Güleüoğlu
Haydar Rüştü öktem
Hasan Âli Yücel (I.)

KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
Dr. Fahri Ecevit
Ziya Orbay (I.)
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen
Hülki Karagülle (I.)
Naim Ilazim Onat
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh îspartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
thsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakıhç
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Yunus Muammer Alakant

[Açık
inkara
Lydm
)u

ff i n c a n

1
1
1
1

8.7.1948

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu
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Rıdvan Nafiz Edgüer
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
İbrahim Refik Soyer

(D
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Hasan Cavid Belûl,
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuat Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüseyin Berk
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SİİRD
Etem tzzet Benice
Lûtfi Yavuz

SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Gl. Fikri Tirkeş
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Feyzi Eken
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Omarj Ağan
Vasfi Gerger
VAN
İbrahim Arvas (I.)
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkarit (1.)
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ali Rıza încealemdaroğlu
Sabrı Koçer
Nainı Kromer
Orhan Seyfi Orhon

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13

B : 85

8.7.1948

O : 3

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
U:re sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:
:
:

465
246
246
0
0
206
13

[Kabul edenler]
AĞRI
Ealid Bayrak
AMASYA
Ahmet Bymir
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Gevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Raruf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Basit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Osman Niyazi Burcu
Haeim Çarıklı
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli

İsmail Hakkı Uzunçarşüı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Ferudun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh

Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. 1. Tali öngören
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
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GAZİANTEB
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmenser
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Sait Koksal
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Aziz Samih llter
••
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Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Gri. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Haynıllah Ürkün

Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Dr„ Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
KIRKLARELİ
Şefik Tugay
Zühtü Akın
MANİSA
Korgl. Kemal Doğan
Korgl. Ali Rıza ArtunŞevket ödül
kal
KIRŞEHİR
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Hakkı Baltacıoğlu İsmail Ertem
Nihat Erdem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Sahir Kurutluoğlu
Faik Kurdoğlu
Şevket Torgut
Dr. M. Necdet Otaman
Yaşar özey
KOCAELİ
Hilmi öztarhan
Ahmet Faik Abasıyanık
MARAŞ
Ismai] Rüştü Aksal
Rıza Çuhadar
Cenap Aksu
Dr. Kâmil idil
Fuad Balkan
Hasan Reşid Tankut
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Abdullah Yaycıoğlu
Ali Dikmen
MARDİN
Amiral Şükür Okan
irfan Ferid A]paya
Sedad Pek
Gl. Seyfi Düzgören
ibrahim Süreyya Yiğit
Rıza Erten
KONYA
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Hulusi Alataş
NÎĞDE
Mitat Şakir Altan
Necati Erdem
Muhsin Adil Bina]
MUŞ
Gl. Ali Fuad Cebesoy Halid Onaran
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Abidin Yurdakul
MUĞLA
TEKİRDAĞ
Ferit E cer
Rifat Gürsoy
Emin Ataç
Halid Mengi
Ziya Ersin Cezaroğlu
Vehbi Sandal
Fayık öztrak
ibrahim Refik Soyer
Ekrem Pekel
Şükrü Süer
Cemil Uybadm
Hüseyin Ulusoy
TOKAD
Recai Güreli
ORDU
Cemal Kovalı
Dr. Vehbi Demir
Galip Pekel
Hamdi Şarlan
Refik
Ahmet Sevengil
Hamdi Yalmar.
TRABZON
RİZE
Sırrı Day
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Dr. Fahri Kurtuluş
Zekiye Molaoğlu
Fuad Sirmen
Hamdi Orhon
Ali Zırh
Hasan Saka
SAMSUN
Ali Sarıalioğlu
Cemil Bilsel
Mustafa Reşit TarakçıNaşit Fırat
oğlu
Rıza Isıtan
Muammer Yanmbıyık
Yakııp Kalgay
TUNCELİ
Ömer Karataş
Necmeddin Sahir Sılan
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
URFA
Mehmed Ali Yörüker
Atalay Akan
Vasfi Gerger
SEYHAN
Razi Soyer
Dr. Makbule Dıblan
Esat Tekeli
Cavit Oral
Suut Kemal Yetkin
Sinan Tekelioğlu
VAN
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir Muzaffer Koçak
YOZGAD
SlNOB
Cfilâl Arat
Lûtfi Aksoy
Kâmil Erbek
SİVAS
Sırrı Içöz
Mitat Şükrü Bleda
ihsan Olgun
Nazif Ergin
ZONGULDAK
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Şinasi Devrin
Şakir Uma
Ahmet Gürel

[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer

Şahin Eâçin
Kemal Özcoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed veziroğlu

AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Zeki Tarhan
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Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Emin Halim Ergun
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İsmet înönü (Cumhur Kemal Cemal Öncel
Dr. Aziz Koksal
başkanı)
Dr.
Celâl Raraazgnoğlu
Dr. Behçet Uz
Mümtaz ökmen
DİYARBAKIR
İSPARTA
ANTALYA
Vedat Dicleli
Kâzım Aydar
Tayfur Sökmen
Cavit Ekin (Bakan)
Rifat Güllü
Nurullah Esat Sümer
Feyzi Kalfagil
Kemal Turan
Osman Ocak
Şevki Yalvaç
AYDIN
Neşet Akkor
İSTANBUL
EDİRNE
Emin Bilgen
Salamon Adato
Fethi Erim çağ
BALIKESİR
Dr. Adnan Adıvar
ELAZIĞ
Fuat Bilal
Enis Akaygen
Hasan Kişioğlu
Orgl. İzzeddin Çalışlar
Cihad Babr,j»
ERZİNCAN
Celâl Bayar
Ziya ağca
(1.)
Gl. Refet Bele
ERZURUM
Eminittin Çeliköz
Mareşal
Fevzi Çakmak
Eyüp
Sabri
Akgöl
Süreyya örgeevren
Faruk
Nafiz
ÇamUb*^
Cevat Dursunoğlu
Fahrettin Tiritoğlu
Fuad Hulusi Demircili
ESKİŞEHİR
BİTLİS
Mekki Hikmet Gelenİsmail Hakkı Çevik
Arif özdemir (I.)
beğ
Ahmet
Oğua
BOLÜ
Osman Nuri Koni
Hasan
Polatkan
Lûtfi Gören
Fuad Köprülü
Abidin Potuoğlu
Celâl Sait Siren
Dr. Mim Kemal öke
Emin Sazak
BURDUR
Dr. Akil Muhtar özden
Kemal Zeytin oğlu
Orgl. Fahrettin Altay
Recep Peker (1.)
GAZİANTEB
Ahmet Ali Çınar
Ahmet
Kemal Silivrili
Ömer Asım Aksoy
Dr. M. Şerif Korkut
Hamdullah Suphi Tan
Cemil Alevli
BURSA
Mustafa Fehmi Gerçeker Dr. Muzaffer Canbolat rı över
Hüseyin Cahit Yalçın
GİRESUN
Muhittin Baha Pars
Senihi Yürüten
Celâl Esad Arseven
(D
Kâzım Okay
Faik Yılmazipek
İZMİR
Dr. Galip Kenan Zaim- Münir Birsel
ÇANAKKALE
oğlu
Hüseyin Bingül
Dr. Hüseyin Hulki Cura
GÜMÜŞANE
Niyazi Çıtakoğlu
Sami Gülcüoğlu
Hasan Fehmi Ataç
Behçet Gökçen
Atıf İnan
Edip Töı- (1.)
İhsan Karasioğlu
Haydar Rüştü öktem
Ahmet
Kemal Varınca
ÇANKIRI
Dr. Kâmran ö r s
HAKKÂRİ
M. Abdülhalik Renda
Hasan Âli Yücel (1.)
Selim Seven
ÇORUH
KARS
HATAY
Dr. Cemal Kazaneıoğlu
Akif Eyidoğan
Abdullah Çilli
Asım Us
Hüsamettin Tugaç
Hasan
Mursaloğlu
ÇORUM
KASTAMONU
Abdülgani Türkmen
Edip Alpsar
Muzaffer Akalın
Suphi Bedir Uluç
Dr. Mustafa Cantekin
Tahsin Coşkan
Rasim
Yurdman
Münir Çağıl (1.)
Ziya Orbay (1.)
İÇEL
İsmet Eker
KAYSERİ
Haydar Aslan
DENİZLİ
Fikri
Apaydın
Halil
Atalay
Reşad Aydınlı
Sait Azmi Feyzioğlu
Saim Ergenekon
Dr. Hamdi Berkman
Kâmil Gündeş
Salih înankur
Cemil Çalgüner
Faik Seler
Refik Koraltan
Abidin Ege
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Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Nafi Atuf Kansu
Dr. Fuad Um ay
KOCAELİ
Nihat Erim (Bakan)
KONYA
Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Hülki Karagülle (î.)
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh Ispartalığil
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Mustafa Naim Karaköy»
lü
Dr. Cafer Özelçi
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabeı
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
(Bakan)
Emin Soysal
MARDİN
Abdülkadir Kalav
Dr. Aziz Ur as
MUĞLA
Abidin Çakır
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
ORDU
Mehmet Furtun . •
Amiral H. Gögdalaj
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
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RİZE
Hasan Cavid Belûl
SAMSUN
Hüseyin Berk
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SÎÎRD
Etem îzzet Benice
Sabri Çeliktuğ

[Açık
Ankara
Aydırj
Bolu
Erzincan

1
1
1
1

8.7 . 1948

Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SINOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim încedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş

O : 3

ismail Mehmed Uğur
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan

VAN
ibrahim Arvas (I.)
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (I.)
Dr. Kemal C. Berksoy
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

Erzurum
Giresun
istanbul
Kastamonu

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Praısa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, Lüksemburg
Norveç, Holânda, İtalya, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre Hükümetleri ve Alman
ya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altındaki mıntakalar
Başkomutanları arasında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onan
ması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 465
Oy verenler : 274
Kabul edenler : 274
Reddedenler :
0
Çekinserler :
0
Oya katılmıyanlar : 178
Açık Milletvekillikleri :
13

[Kabul edenler]
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman

Mebrure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
ihsan Ezğü

Cevdet Gölet
Fakihe öymen
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
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AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
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Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
ismail Hakkı Uzunçarşıi;
BlLECÎK
Reşit Bozüyük
Memdulı Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BÎTLÎS
Muhtar Ertan
BOLU
II usan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
ihsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
^emil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Unen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet thsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay

8.7.1948

1 iaşene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
thsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktern
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. ibrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp S?.bri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Hevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Cl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
\hmet Oğuz
GAZlANTEB
''V.ıer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
I)?. Abdurrahmaıı Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı

O :3

Dr. Galip K. Zaimoğlıı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Benal N. Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran örs
Şükrü Soracoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih Ilter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Ham di Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
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Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Şe\ket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasira Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Dr. Azti Perkün
Tevfik FikretSılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esen bel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Arturikal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit llatipoğlü
Faik Kurdoğlu
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Dr. Menıduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
lülmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil îdil
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
61. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
61. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
MUŞ
Halici Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat öürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soy er
Şükrü Süer

8.7 1948

Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. (îökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
ilamdı Yalman
RİZE
Tahsin Bekir
Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Fııad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Mum Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Cavit Oral

O : 3

Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SİÎRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lfili'i Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin 6ünaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel

TRABZON
Sırrı Day
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Haindi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Atalay Akan
Vasfi Gerger (
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Nuri Tarhan

l Oya kattlmıy anlar]
AFYON KARAHİSAR
(41. Sadık Âldoğaıı
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
1 Hin et tnönü (Cumhur
başkanı)

Mümtaz ökmen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Tayfur Sökmen
Nurııllah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Emin Bilgen

BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Mustafa Fehmi Cerçeker
Muhittin Baha Pars

(I.)

BALIKESİR
M u za fc'fer Akpmar
Org.1. Izzeddin Çalışlar

(t.)
S i i rey ya ö rgeevren
BİTLİS
Ari i: (')zdemir (İ.)
BOLÜ
[Tasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren

Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Belıçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
(t.)
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us

— 1060 —

ÇORUM
Dr. Mustafa Cante'fcin
Münir Çağıl (1.)
İsmet Eker
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkmau
Cemil Çalgüner
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin (Bakan)
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erim çağ
ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
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ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZlANTEB
Dr. Muzaffer Canbolat
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (î.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Haasn Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
tÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adı var
Enis Akaygon
Cihad Baban
Celâl Bayar

KONYA
Sedad Çumrab
Fatin Gökmen
Mülki Karagülle (t.)
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Oürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Dr. Cafer Özelçi
İZMİR
Abdülkadir Taşangil
Şevket Adalan (Bakan"
Şefik Tugay
Münir Birsel
MANİSA
Dr. H. Hulki Cura
Yunus M. Alakant
Sami Gülcüoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
Haydar Rüştü öktem
MARAŞ
Hasan Âli Yücel (1.)
Dr. Kemali Bayizit
KARS
(Bakan)
Abdurrahman Sürmen
Emin Soysal
KASTAMONU
MARDÎN
Abdülkadir Kalav
Muzaffer Akalın
MUĞLA
Tahsin Coşkan
Abidin
Çakır
Ziya Orbay (t.)
Asım Gürsu
Baki Tümtürk
Nuri özsan
KAYSERİ
Dr. Mitat Sakaroğlu
Fikri Apaydın
MUŞ
Sait Azmi Feyzi oğlu
Bari
Dedeoğlu
Kâmil Gündeş
ORDU
Reşit Turgut
Yusuf Ziya Ortaç
KIRKLARELİ
RİZE
Dr. Fuad Um ay
Hasan Cevid Belûl
KIRŞEHİR
Dr. Fahri Kurtuluş
N'ilıat Erdem
SEYHAN
Sahir Kıırutluoğlu
Kemal Çelik
KOCAELİ
Kasım Ener
İsmail Rüştü Aksal
Kasım Gülek (Bakan)
Nihat Erim (Bakan)
Dr. Kemal Satır

Erzurum
Giresun
istanbul
Kastamonu

Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yeğen a

StlRD
Elem îzzet Benice
Sabri Çeliktug
SÎNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim înccdavı
(Bask. V.)
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
TUNCELİ
Mahmut Tan
URPA
Osman Ağan
VAN
İbrahim Arvas (1.)
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (1.)
Dr. Kemal C. Berksoy
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin erişirgil (Bakan)
AH Rıza încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Krom er
Orhan Seyfi Orhon

Milletvekillikleri]
1
1
r-t

1
1
1
1

O : 3

Gl.Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (1.)
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten

[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

8.7 . 1948

1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13.

B : 85

8.7.1948

0:3

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekono
mik İşbirliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkındaki
kanuna verilen oyların sonucu
Ka.nun kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Acık Milletvekillikleri

4 65
27 5
275
O
O
177

[Kabul edenler]
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
01. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
1)?. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydm
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu

Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fehrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarsılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Sııner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Ferudun Fikri Düjüıisel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Cemil Çambel
İjûtfi Gören
Cemil Ö/çağlar
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut

ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Unen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet thsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim At al ay
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
thsan Hânı i d Ti o; re 1
Şerci' Uhığ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Di*. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem

BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmcd Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
ELAZIĞ
Abdürrahmarı Konuk
Fuad Ağralı
Cemil öz
Mustafa Arpacı
Dr. M, Talât Simer
Fahri Karakaya
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Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağla ı
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Ccvat Dursunoğlu
Münir llüsrev Göle
Gl. Vehbi Koeagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
' i!. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahmarı Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zairnoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
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Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Ar>
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf inan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Şükrü Saracaoğlıı
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Azia Samih Ilter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taskıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdı Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgm
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül

8.7 1948

KIRŞEHİR
tsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F. Şeref ettin Bürge
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mit at Şakiı- Al tan
Muhsin Adil Biri al
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sıîay
ITalis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Org]. Asım Gündüz
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Bey dağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
tsmail Ertem
Şevket Raşit Ilatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey

O :3

Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Eınin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Gl. Seyfi Düzgbren
Rıza Erten
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
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SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregiı*
SÎİRD
Ali Rız8, Esen
SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Brgin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Öker
Necmettin Sadak
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğ\ı\
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak

B : 85
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek

8.7.1948

Sırrı îçöz
îhsan Olgun

O : 3

ZONGULDAK
Şinasj Devrin

Ahmet Gürel
Nuri Torban

/ Oya katlimi yanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçe r
Şahin Lâçin
Kemal Ozçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
İsmet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Esat Altan
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
BİTLİS
Arif özdemir
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu

Behçet Gökçen
îhsan Karasioğlu
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Üs
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmet Eker
FTasehe İlgaz
DENÎZLI
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Kemal Cemal öneel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Carit Ekin ((Bakan)
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Haşatı Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Said Bari as
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat

GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay

GÜMÜŞANE
Edip Tor
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
ÎÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih îriankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bay ar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Oelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar öz
den
Recep Peker
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
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İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Sami Gülcüoğlu
Haydar Rüştü Öktem
Dr. Kâmran örs
Hasan Âli YüceJ
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coskan
Ziya Orbay
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRKŞEHIR
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
fsmail Rüştü Aksal
Nihat Erim (Bakan)
KONYA
Sedad Çumrah
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
Memduh îspartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
îhsan Şerif özgen
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Abdülk :ıdir Taşangil
MANİSA
Yunus Muammer Alakant

B : 85
Rıdvan Nafiz Edgüer
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
(Bakan)
MARDİN
Abdülkadir Kalav
MUĞLA
Abidin Çakır
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu

8.7 1948

Dr. Fahri Kurtuluş
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SÎÎRD
Etem îzzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Lûtfi Yavuz

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
"Zekiye Molaoğlu

SÎNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim IncedaTUNCELİ
yı (Bask. V.)
Enver Kök
Mahmut Tan
Yusuf Kemal Tengirşenk

ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Hasan Cavid Belûl

/ A çık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

0:3

SİVAS
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil

1
1
1
1

Muhtaç Çiftçilere ödünç

Erzurum
Giresun
istanbul
Kastamonu

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

tohumluk

Ordu
Tokad

verilmesi hakkındaki

[Kabul
ANKARA
Naki Cevad Akkeıman
Mebrure Aksoley
İbrahim Ram fi A yaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin nalim Ergim

1
1
1
1

Malatya
Mardin

U:ye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler
Oya katılmıyanlar
A(jık Milletvekillikleri

AFYON KARAHİSAR
Şahin Lâçin
AĞRI
Hal id Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu

URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
VAN
ibrahim Arvas
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Dr. K. Cenap Berksoy
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

kanuna

Yozgad

1
13

verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)

: 465
: 27 3
: 273
:
0
:
0
: i79
:
13

edenler]
Muammer Eriş
Ilışan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
01. Nur-i Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
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Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Mitat Aydiiı
Nuri Göktepo
BALIKESİR
Abdi Ağabey oğlu

B : 85
Muzaffer Akpmar
Esat Altaıı
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
OT. Kazım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin T iritoğlu
îsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Brtan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil Özçağlar
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Akgtiç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Abdürrahmaıı Konuk
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza K irse ver
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
01. Zeki Soy demir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
1 İaşene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yiicer

8.7 1948

DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küç-üka
Hulusi O rai
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
İhsan Hâmid Tigrei
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri karakaya
Dr. İbrahim Tali ön
gören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabrİ Akgöl
Salim Al tuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Gole
(il. Vehbi Koeagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
' MIKT Asım Aksoy
('emil Alevli
(il. Aşir Atlı
lUkir Kaleli
Dr. Abdurrahınan Melek
GİRESUN
Kşrel! Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahıned Ulus
Kik ret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaimoglu
GÜMÜŞANE
r la san Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Sük rii Sö k m en sü e e

O :3

Tahsin Tüzün
HATAY
0-1. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan A di var
Ali Rıza An
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çır.ar
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih Üter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
1 lüsamettin Tııyaç
KASTAMONU
'il. Abdullah Alplogan
Dr. Kalıri l'>evil.
Fethi Mağara
linki Tümtürk
KAYSERİ
(il. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Faik Sel er
Ömer Taşeıoğhı
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zül)iü Akıt!
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
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KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Ki'dem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. I'1. Şerefetlin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
İtasinı Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Haz ît n Onat
Dr. Aziz Perkim
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydajfi
Atıf Esenbei
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Nfaim Karaköylü
Osman Taner
Ahdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
Malımud Nedim Zabeı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza A ilmi
hal
Kâmil Coşkunoğhı
îsmail Ertem
Şevket Raşit Hatip» >ğlu
Faik Kurdoğlu
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Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarlıan
Feyzullah Uslu
M ARAŞ
Dr. Kemali Bay i zil
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
öl. Kiaznn Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsöy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer

8.7 . 1948

Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Haindi Şarlan
Mamdi Yalman
RtZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehm'ed Ali YÖrüker
SEYHAN
Kemal Çelik

O : 3

Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüregir
SÎÎRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
TRABZON
Sırrı Day

Danış Eyiboğİu
Ali Rıza Işıl
Ilaif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Ilamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Nuri Tarhan

[Oya katılmıyanlar]
AJfYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazira Bozca
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekman
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen

ANTALYA
Tayfur Sökmen
Nunıllah Ksat. Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. iv efe t Alpın an
l-hnin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. izzeddin Çalışlar

BURDUR
Orgl. Fahrettin Al tay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Ahmet Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçekçi
Cemil öz
Muhittin Baha Pars

d.)

(î.)

Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Süreyya Örgecvron
Hüseyin Bingül
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
BİTLİS
İhsan Karasioğlu
Arif özdemir (I.)
ÇANKIRI
BOLU
M. Abdülhalik Renda
Celâl Sait Siren
(i.)
ihsan Yalçın
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ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (1)
ismet Eker
DENİZLİ
Keşad Aydınlı
Dr. Haindi Berkman
Cemil Çalgüner
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin (Bakan)
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
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EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Said Barlas
(Bakan)
Dr. Muzaffer Caııbolat
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Edip Tor
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih lnankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan

İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bay ar
Gl. Refet Bele
Mareşal P'evzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamhbcl
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özden

(D
Recep Peker
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Scnihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran ö r s
Hasan Âli Yücel (1.).
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Çoşkan
Haindi Çelen
Ziya Ur bay
KAYSERİ
Fikri Apayduı
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
KONYA
Muhsin Adil Binal

/AÇÎk
Ankara
Aydın
Bolu.
Erzincan

8.7.1948

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu

O :3

Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Hülki Karagülle (1.)
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet 1. Gürsoy
Memduh İspartalıgi!
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Mehmet Sadık Eti
Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MUĞLA
Abidin Çakır
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoglu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
nasan Cavid Belûl
SEYHAN
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SİİRD
Et e m izzet Benice
Sabrı Çeliktuğ

SINOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Necmettin Sadak
(Bakan)
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkseş
TEKİRDAĞ
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
VAN
İbrahim Arvas
Rüştü oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Dr. Kemal C. Berksoy
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sahri Koçer
Naiın Kromer
Orhan Sevfi Orhou

Milletvekillikleri]
Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

Yozgad

1
13

B : 85
8.7.1948
O : 3
istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
ye
sayısı
465
ü
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

266
266
0

Çekinserler
Oya katılmıyanlar

0
186

Açık Milletvekillikleri

13

[Kabul edenler]
ÂFVON KARAHtSAB
Şahin Lâçin
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
îbrahim llaruf Ayaşlı
1 hîzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
ihsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakiho öymen
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
N umarı Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Emin Bilgen
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Al tan
Fuat Bila'l
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren

Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzun çar
şılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşün
sel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Ad al
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
thsan Yalçın
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Bııdunç
Fahri Bük
Aziz Duru
A hm od Münir Erhan
Abdurrahman Konuk
Dr.-M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Uifat Dolunay
Ol. Zeki Soydemir

Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
İhsan Hâıuid Tigrcl
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E, Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. îbrnhim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salins Al tuğ
Mesut Çaı kaya
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Raif Dinç
Nafiz Duml.u
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
D:-. Galip Kemal Zairaoğliî

GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Duru kan
İSPARTA
Kâzım Ay d ar
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket A dala ti
Benal Nevzat Anman

8.7 1948
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Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrckbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf inan
Rahmi Köken
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Şeraf ettin Karacan '
Dr, Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Ol. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Seler
-Ömer Taşçıoglu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Ziihtü Akın
Korgl. K^mal Doğan
Şevket ödül

Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
01. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergim
Dr. Sadi Irmak
Naim Ilazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
TTalis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbcl
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabeı

MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
KIRŞEHİR
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu İsmail Ertem
Ni'hat Erdem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Sahir Kurutluoğlu
Faik Kurdoğlu
Şevket Torgut
Dr. Memduh Necdet
Otaman
KOCAELİ
Yaşar özey
Ahmet Faik Abasi3Tanık
Feyzullah Uslu
Cenap Aksu
Fııad Balkan
MARAŞ
Dr. F. Şerefettin Bürge Dr. Kemali Bayizit
Ali Dikmen
Rıza Çuhadar
Nihat Erim
Dr. Kâmil idil
Amiral Şükür Okan
Abdullah Yaycıoğlu
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MARDİN
trfan Ferid Alpaya
01. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral II. Gögdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Tlamdi Yalman
RİZE
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SÎNOB
Lûtfi Aksoy
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SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
01. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Cemal Kovalı
Galib Pekel
TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Tşıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer YarımbıyıV
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Ivo^ak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Nuri T&rhan

B : 85
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[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekman
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Orgl. îzzeddin Çalışlar
BÎLECÎK
Memduh Şevket Esendal
BÎTLIS
Arif özdemir
BOLU
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Mustafa Fehmi Gerçeker
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül

Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
thsan Karasioğlü
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
îsmet Eker
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Tl-mdi Berkman
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ekin (Bakan)
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Eri m çağ
ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
ERZURUM
Cevat Dnrsunoğlu
ESKİŞEHİR
îsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZlANTEB
Cemil Said Bari a s
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okny

GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato •
Enis Ak ay gen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (î) •
Ahmet Kemal Silivrili
II. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel
Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
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Dr. Kâmran ö r s
Hasan Ali Yücel
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkaıı
Ziya Orbay
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Nafi Atuf Kansu
Dr. Fuad Umay
KOCAELİ
ismail Rüştü Aksal
KONYA
Sedad Çumralı
Fatin -Gökmen
Hulki Karagülle
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gür
soy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoglu
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SIÎRD

ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
SEYHAN
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena

1
1
1
1
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Recai Güreli (1. Ü.)
Mustafa Lâtifoğlu
Etem îzzet Benice
Nazım Poroy
Sabri Çeliktuğ
Refik Ahmet Sevengîl
StNOB
TRABZON
Suphi Batur
Cevdet Kerim încedayı Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
(Başkan V.)
Temel Göksel
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengir- Hasan Saka (Başbakan)
şenk
TUNCELİ
SİVAS
Mahmut Tan
Nazif Ergin
URFA
Kâmil Kitapçı
Osman Ağan
Reşat Şemsettin Sirer
TOKAD
Atalay Akan
Feyzi Eken

[A ak
Ankara
Aydm
Bolu
Erzincan

8.7 1948

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu

VAN
İbrahim Arvas
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Ark ant
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza înccalemduroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Soy fi Orhon

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

Yozgad

1
13

Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17 . VI. 1948 tarihinde ak
dedilen sözleşmenin onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına
ve muhafazasına dair kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
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[Kabul edenler]
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman

Mebrure Aksoley
ibrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim argını
thsan Ezğü
Cevdet Göl ot

Fakiho öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut

— 1072

AYDIN
Mi tat Aydm
Emin Bilgen
BALIKESÎR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal

8.7.1948
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Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşün
sel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Unen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeynel oğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Nairn Atalay
Ilasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer

DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafia Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kooagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
Di*. Abdurralıman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün

0:3

HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Orgl. C. Cahit Toydemiı
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Rahmi Köken
Şükrü Saracaoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç

KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F.-Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazım Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
PTalis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz

KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ect vit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk

MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
Mahmııd Nedim Zabcı

KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Sel er
r>mer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın ı
Korji-1. Kemal Doğan
Nafi Atnf Kansu
Şevket ödül
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MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
f ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik* Kıırdoğlu
u
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Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
fiil rai öztarhan
Feyzullah Uslu
MAEAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDtN
İrfan Ferid Al paya
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUŞ
Halid Onaran
NÎĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
Hüseyin Uhısoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir

8.7 1948

Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdı yalman
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuat Sirmen
Ali Zırh

O : 3

Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SÎIRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SINOB
Lûtfi Aksoy
SÎVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Gi. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul

SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker

TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın

SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu

TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel

TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
oğlu
Mustafa 11. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Neeraeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Nuri T ar han

[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozea
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekman
Muammer Eriş
ismet İnönü (Cumlıurbaşkan)

Mümtaz ökmen
ANTALYA
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Rcl'et Alpımın
Dr. Mazhar Germen
N'ııri Göktepo
BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar

(t)
BÎLEGIK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
(Bakan)
BİTLİS
Arif: Özdemir (I,)

BOLU
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Kahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Cemil öz
Muhittin Baha Pars

(t.)
Faik. Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingin1
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
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ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asını Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (I.)
İsmet Eker
DENİZLİ
Ueşad Aydınlı
Dr. Haindi Be ıkınan
Cemil Çal gün er
Kemal Cemal Öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit, Ekin (Bakan)
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
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EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
ESKÎŞEHÎR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZlANTEB
Cemil Said Barlas
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (î.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih Inankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato

8.7 1948

Dr. Adnan Adrvar
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Camlıbel
Fuad Hulusi Demireili
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (î.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel
Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Dî. Kâmran ö r s
Hasan Âli Yücel (I.)
KARS
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
Ziya Orbay (I.)
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KOCAELİ
'
İsmail Rüştü Aksal
Sedad Pek
KONYA
Gl. Ali Fuad Cebesoy
(Başkan)
Sedad Çumralı

O :3

Fatin Gökmen
Hülki Karagülle (î.)
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Memduh îspartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Halid Mengi
ibrahim Refik Soyer
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
SEYHAN
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SİİRD
Etem izzet Benice
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Sabri Çeliktuğ
StNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim tncedayı (Başkan V.)
Enver Kök
Fusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Necmettin Sadak
(Bakan)
Reşat Şemsettin Sirer
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
Hasan Saka (Başbakan)
TUNCELİ
Mahmut Tan
URPA
Osman Ağan
Atalay Akan
VAN
ibrahim Arvas (I.)
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (I.)
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza îneealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
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[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

1
1
1
1

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu

8.7.1948

O:3

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)

ü3re sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:
:
:

465
265
264
1
0
187
13

[Kabul edenler]
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet,
Fakihe öymen
ANTALYA
Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Mitat Aydm
Emin Bilgen

Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Akan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin ÇelikÖz
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BÎLECÎK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel

Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
ihsan Yalçın
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
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Hasene İlgaz
Suheyp
Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
îhsan Hâmid Tİgrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağrah
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali ön
gören
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu ,
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ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak '
GAZÎANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
GÎRESUN
Eşref Dizdar
îsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Benal N. Anman
Dr. Hüseyin Hulki Curs
Lâtife Bekir Çeyrek
başı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır

8.7 1948

Akif Eyidoğan
Aziz Samih Ilter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgm
Sait Azmi Feyzioğlu
TJeşid özsoy
Faik Seîer
Ömer Taşçıoğlu
Ilayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fıı ad Balkan
Dr. F . Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
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ORDU
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuat Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule
Dıblan
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SIİRD
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SÎNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
MARDİN
Necmettin Sadak
Gl. Seyfi Düzgören
Gl. Fikri Tirkeş
Hıza Erten
îsmail Mehmed Uğur
Abdülkadir Kalav
Şakir Uma
Gl. Kiazım Sevüktekin
Abidin Yurdakul
Dr. Aziz Uras
TEKİRDAĞ
MUŞ
Emin Ataç
Halid Onaran
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
NİĞDE
Ekrem Peke!
Ferit Ecer
Cemil
Uybadın
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
TOKAD
İbrahim Refik Soyer
Recai Güreli
Şükrü Süer
Cemal Kovalı
Hüseyin Ulusoy
Galib Pekel

Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Silay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
îsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. M. Necdet Otaman
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil îdil
Abdullah Yaycıoğlu
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TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu

8.7.1948

Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarmıbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan

O : i

URFA
Vas.fi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
YOZGAD
Celal Arat

Kâmil Erbek
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Nuri Tarh an

[Reddedenler]
ÇANAKKALE
Nurettin Unen

[Oya
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet A§kar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekınan
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalışlar

kattlmtyanlar]

BOLU
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Mustafa F. Gerçeker
Muhittin Baha Pars (t.)
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
Thsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl ( t )
İsmet Eker
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdı Berkman
Cemil Çalgüner
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
(î.)
DİYARBAKIR
BİLECİK
Fazıl
Ahmed Aykaç
Memdnh Şevket Esendal
Vedat
Dicleli
BtTLÎS
Cavit
Ekin (Bakan)
Arif özdemir (î.)

Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Ziya Ağca
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkaıı
Abidin Potuoğla
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZtANTEB
Cemil Said Bari as
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurralıman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (İ.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman

— 1078

İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Sainı Ergenekon
Salih înankur
Refik Koraitan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Cihad Baban
Helâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Faad Hulusi Demircili
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özdan
Recep Peker (t.)
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan
(Bakan)
Münir Birsel
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Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
D Î . Kâmran Örs
Hasan Âli Yücel (I.)
KASTAMONU
Muzaffer Akalm
Tahsin Coşkan
Ziya Orbay (I.)
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KOCAELİ
ismail Rüştü Aksal
Sedad Pek
KONYA
Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Hülki Karagülle (I.)
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes

1
1
1
1

SIIRD
Etem İzzet Benice
Sabrı Çeliktuğ

MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Halid Mengi

SÎNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Baş. V.)
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtif oğlu

ORDU
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu
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Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena

Ömer özdek
îhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey (î.)
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDÎN
îrfan Ferid Alpaya

[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

8.7.1948

Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
Hasan Saka (Başbakan)
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas (I.)
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (I.)
Dr. Kemal C. Berksoy
Sırrı îeöz
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orîıon

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

»©^<

1
1
1
1

Yozgad

1
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T. B. M. M, Basımevi

S. Sayısı: 199
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (L) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kuru
lunun, Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1948 yılı Bütelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/370, 2/113, 115, 117 ve 118)

1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (L) cetvellerinde
kanun tasarısı (1/370)

değişiklik

yapılması hakkında

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1119, 6 - 2168
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ile gerekçesinin ve ilişiği cetvelerin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla
arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe

İlişik kanun tasarısı ile dairelerin kaçınılması imkânsız görülen mühim ve zaruri bazı ihtiyaç
ları için cem'an (128.311) milyon lira ödenek verilmesi teklif edilmekte ve bu miktarın (100)
milyon lirası çeşitli savunma hizmetlerine ait bulunmaktadır.
1948 yılı bütçesinde savunma hizmetleri için Hükümetçe (377) milyon lira teklif ve Kamutay
ca bu miktar aynen kabul edilmiş idi.
Şukadar ki, bütçenin Kamutayda görüşülmesi esnasında Hükümetçe açıklanmış olduğu üze
re, Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçlarının, siyasi durumun alacağı seyir istikametine,
bazı dış
yardımların tahakkuk edecek mahiyet ve hacmma göre kesin olarak tesbit edilmesi ve gerekli
ödenekler de ona göre istenilmesi düşünülmüştü.
Bu defa yapılan incelemeler sonunda bu ihtiyaçlar için yıl sonuna kadar ilâveten (100) mil
yon liranın tahsisi tebeyyün etmiştir.
Bunun dışında, başta Jandarma kuvvetlerinin takviyesi, yol işleri, petrol arama çalışmaları
ve diğer bazı çok mühim ve müstacel Devlet hizmetleri için (28.311) milyon liralık ödenek isten
mesine zaruret hâsıl olmuştur.
Teklifin, kısmen gelirlerimizden fiilen elde olunmuş ve yıl sonuna kadar elde edilecek fazla
larla, kısmen de Hükümetçe alman kararların neticesi olarak bütçe içinde sağlanmış ve sağla
nacak tasarruflarla karşılanması derpiş olunmuştur.
Yolluklar, Öteberi, döşeme ve demirbaş, basılı kâğıt ve defterler gibi yönetim giderlerinden
yapılan indirmeler, başta Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçları olmak üzere hayati ehemmiyeti

— 2—
haiz bazı Devlet hizmetlerinin gerektirdiği ödenekleri karşılamak nıaksadiyle alınan diğer tasar
ruf tedbirleri cümlesinden olarak yapılmıştır.
Geri kalan tertiplere yapılan zam ve ten/illerin sebepleri a.şağıda sırasiyle arzolunmuştur.
Düşülen

Eklenen

B.

M.

izahat

Başbakanlık
10 000

77

9

—

10 000

77

10

250 000

—

S0

—

Ticari anlaşmalar ve toplantılar dolayısiyle dış
memleketlere gönderilen heyetlerin yollukları iyin
şimdiye kadar yapılan ödemeler, diğer taraftan Yu
nanistan, İtalya ve Belçika Devletlerinin memle
ketimizle yapacakları ticari müzakerelerin kendi
ülkelerinde yapılmasını ısrarla istemeleri gözönünde tutularak bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüş
tür.
Bu tertipteki ödeneğin, Sanfransisko da toplan
tı halinde bulunan Milletlerarası Çalışma Konfe
ransına Hükümetimiz adı katılan heyetin yollukla
rına kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır.
(İnönü Armağanı) için tesis edilen fona evvel
ce yapılmış olan 250 000 liradan şimdiye kadar
mühim bir ödeme yapılmadığı ve, bunun yıl için
de ikramiye verilse dahi karşılamıya kâfi geleceği
gözönünde tutularak indirme yapılmıştır.

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
—
—

9 700
10 300

119

1
2

—

2 278 000

125

—

31 . VII . 1943 gün ve 4475 sayılı Kanuna ait
gerekçede, iç ve dış turizmi geliştirmek üzere alına
cak tedbirler arasında Turizmi Teşvik Kanunu ta
sarısının da en kısa bir zamanda Yüksek Meclise
sunulacağı yazılmış olduğu halde harb yılları,
normal, zamana mahsus olan işe ait kanun tasarı
sının hazırlanmasına imkân vermemiştir.
Yüksek Meclisin her vesile ile üzerinde durduğu
bu mevzuda, lâyık bulunduğıı Önemle mütenasip
olarak sağlam ve emin adımlarla yürümek maksadiyle ve 1948 yılı Bütçesinin müzakeresi sırasında
arzolunduğu veçhile işin evvel emirde mütahassıslara tetkik ettirilmesi zaruri görülmektedir.
İstenilen ödenek beş yıllık bir program yapmak
üzere birisi, otel, lokanta, gazino ve eğlence sana
yiinde diğeri idari turizm teşkilâtında ve mevzua
tında mütahassıs iki yabancının ücret ve yollukları
karşılığıdır.
Bazı yabancı menşeli malzeme ve gereçlerin zazanmda' memlekete ithalleri imkânı olmıyacağı ge
rekçesiyle bütçenin tanziminde nazara alınmamış
olan ihtiyacın' karşılanması maksadiyle teklif olun
maktadır.

( S. Sayısı: 199 )
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1

—
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;

,

1 000
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—

M.
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İstatistik Genel
700

, ~' ? ^

129

—

Devlet Meteoroloji

—
—
1 000

162
163
165

—
—
—

Müdürlüğü

4598 sayılı Kanun gereğince bulunduğu kadroljarda bir üst derece aylığı almak üzere terfi et
tirilen memurlara geçici tazminatları karşılana
caktır.
işleri Genel Müdürlüğü
Bugüne kadar yapılan harcamalara nazaran
bu miktarların tasarrufu mükün görülmüştür.
Milletlerarası Meteoroloji Kurumuna katılma
payı olarak yapılacak ödemeler bütçede mevcut
3 000 lira ödenek sonradan verilen hesaba göre
kâfi gelmiyecektir.

Adalet Bakanlığı
—

150 000

193

3

—

200 000

197

—

—

800 000

198

1

—

200 000

207

1

—•

25 000

207

4

15 000

—

209

3

Bütçeye yıl başında konulmuş olan ödeneğin
tahakkuk eden istihkaklara göre yıl sonuna kadar
kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır.
Bir kısım mahkeme sorgu ve icra dairelerince
muameleli evrakın iyi saklanmasını ve kolay
lıkla bulunmasını teminen geçen yıldan itibaren
dosya usulünün uygulanması kabul edilmiş ve
çok iyi neticeler alınarak 1948 yılında istisnasız
bütün mahkemelerle icra ve sorgu dairelerine teş
mil edilmiştir.
ihtiyacın bir kısmı bütçede mevcut ödenekle
karşılanmış olmakla beraber yeni başlamış olan ve
bu itibarla ihtiyacının hakikî miktarı kesin ola
rak hesaplanamıyan bu sistemin yürütülebilmesi
için 200 000 liralık ek ödenek alınmasına zaruret
hâsıl olmuştur.
Bugüne kadar yapılan sarfiyat, mevcut öde
nek bakiyesi gözönüne alınarak yıl sonuna kadar
ilâveten bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacağı
anlaşılmıştır.
Hükümlü adedine, ekmek satınalmması için
yapılan mukavelelerdeki alış fiyatlarına ve buna
göre bugüne kadar yapılan harcamalara nazaran
yıl sonuna kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl
olacaktır.
Birçok ilçelerde yeniden açılan cezaevlerine nek1 edilen hükümlü ve tutuklarla bunlara refakat eden
jandarma eratının ve hastalık ve mahkeme kararı
ile nakledilen tutuklarla muhafızlarının sevk mas
rafları için ilâveten ihtiyaç görülen miktardır.
Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür.

( S. Sayısı : 199 )
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1 000 000

—

B.

M.

216
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—

Başta Millî Savunma ihtiyaçları olmak üzere di
ğer hayati ehemmiyeti haiz Devlet hizmetlerine ge
rekli ödenekler için karşılık sağlamak maksadiyle
diğer taraftan da ekonomik kalkınma için doğru
dan doğruya verimli olmak ve geciktirilmesi müm
kün görülen ve henüz de taahhüde bağlanmamış
bulunan bütün yapı işlerini durdurmak yolunda
alman kararın uygulanması üzerine indirilmesi
teklif olunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı
—

600 000

337

—

13 000

—

339

—

30 000
10 001

:—

341

1
2

_

Ara seçimi yapılaeak il adedinin yılbaşında
tahmin edilen miktarın üstüne çıkması diğer
taraftan ana seçim ile, ara seçimin masraf bakımın
dan büyük bir fark arzetmemesi
dolayısiyle
bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür.
Staj için yeniden memur gönderilmemesi ka
rarlaştırılmış ve geri kalacak ödeneğin halen staj
da bulunan memurların istihkaklarına kâfi gelece
ği anlaşılmıştır.
Yabancı uzman getirilmesinden
sarfınazar
edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü
50 000

—

374

—

100 000

—

375

—

Bu miktarın tasarruf edilmesi mümkün görül
müştür.
216 ncı bölüme ait gerekçede arzedilen husus.lar da göz önünde tutularak 100 000 liranın tasar
rufu sağlanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı
—

435 000

380

—

—

2 270

393

1

700 000
200 000
62 000

395

]
2
3

250 000
62 000

396

1
2

Yeniden teşkil edilecek birliklerin subay, askerî
memur ve er aylıkları karşılığıdır.
Genel mahiyette alman karara göre bu tertip
ten de bütçeye konulan ödeneğin % 20 si nispe
tinde 77 730 lira tasarruf sağlanmış, fakat yeni
teşkil edileceği arzolunan birlikler dolayısiyle
80 000 liraya ihtiyaç görüldüğünden yalnız ara
daki 2 270 lira fark eklenmiştir.
Yeniden teşkil edilecek jandarma birlikleri
ihtiyaçları kısmen bütçedeki ödeneklerden sağ
lanmakla beraber, bu miktarların ayrıca ilâvesine
zaruret hâsıl olmuştur.
Yeni teşkil edilecek birliklerin giyecek ve teç
hizat giderleri karşılığı olarak istenilmektedir.

( S. Sayısı : 199 )
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43 000

—
—
—
165 000

10
85
30
10

B.

M.
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—

397

—

Bu tertipten daha fazla tasarruf temin olun
muş iken yeniden teşkil edilecek birliklerin ihti
yaçları dolay isiyle ancak 43 000 liranın indiril
mesi imkânı elde edilmiştir.

000
000
000
000
—

398
401
102
402
407

1
—
1
2
—

]
I
Yeniden teşkil edilmesi takarrür eden birlikf lerin ihtiyaçları karşılığı olarak istenilmektedir.
J
216 ncı bölüme ait gerekçedeki sebepler dolayısiyle bu miktar tasarruf sağlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı
—

—
60 000

300 000

128

—

211 000

434

—

60 000
—

437
138

—
1

Havana'da toplanan Milletlerarası Ticaret ve
îşbulma, Paris'te toplanan 16 1ar, .Cenevre'de
toplanan Haberleşme Hürriyeti konferansları dolayısiyle bütçeye konulmuş ödenek tamamen har
canmış bulunmakta, gerek Milletlerarası münase
betlerin artması gerek bugüne kadar yapılan
sarfiyat gözönünde tutularak bu miktar ilâvesi
zaruri görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Kuruluna ödenecek katıl
ma payı olarak bu tertibe 1947 yılında ödenen
miktar aynen konulmuş, hattâ 1948 yılında ku
rula yeniden bazı üyelerin girmeleri dolayısiyıe
1948 yılı hissemizde bir miktar indirme dahi ya
pılacağı mülâhaza edilmişti. Nitekim Birleşmiş
Milletler Kurulundaki daimî delegemizin iş'arın
dan katılma payları üzerinde indirmeler yapıldığı
ve Hükümetimize ait payın da 0,093 den 0,091 e
indiği anlaşılmıştır.
Ancak kurulun genel masrafları artmış oldu
ğundan yapılan indirmelere rağmen katılma pa
yımız geçen yıldan 211 000 lira fazla bir rakam
irae etmiştir.
Eski yıllardan tahminin altında borç çıkması
diğer taraftan Sayıştayca 1947 yılında bir kısım
sarfiyatın istilzam ve yılı içinde muamelelerinin
ikmal edilememesi dolayısiyle geçen yıldan tahmi
nin üstünde borç tahakkuk etmiş bu sebeple bu
iki borç tertibi arasında aktarma yapılması za
rureti hâsıl olmuştur.

Maliye Bakanlığı
1 680 000

—

460

1

Yıl içinde Hazinenin nakit durumu bakımın
dan sıkıntıya düşmesi halinde çıkaracağı bono
ların faizleri karşılığı olarak bu tertibe konulan
ödenekten bu miktarın, şimdiye kadar çıkarılan

( S. Sayısı : 1£9 )
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Eklenen

B.

450 000

—

462

700 000

—

463

6 000
8 690
212 000
4 425
100 000
16 000
21 000
95 000
100 000
8 000

—
—
—
—
—
—
—
__-.
—
—

467
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M.

2

1
2
3
4
5
7
11
12
13
14

—

180 000

467

6

40 000

—

469

—

114 500

487

bonolar için ödenmiş ve ileride aynı suretle öde
necek miktar, diğer taraftan nakit bakımından
asıl sıkıntılı duruma düşülmesi lâzımgelen devrenin atlatılmış bulunması gözönüne alınarak bu
miktarın tenzili mümkün görülmüştür.
Ru tertibe konulan ödenek Hazinece tefeyyüz
edilmiş veya edilecek, satmalınacak ve kamulaştırılacak gayrimenkuller
karşılığı bulunmakta
dır. İnşasına devam olunan Hükümet konakları
nın ikmal ettirilerek bugüne kadar başlanmış ve
ya arsası kamulaştırılmış bulunan Hükümet ko
naklarına ilâveten yeni kamulaştırmalar mevzuubahis olmadığından ve inşaat ödenekleri de ta
sarruf edilmiş bulunduğundan bu miktarın indi
rilmesi imkânı hâsıl olmuştur.
Bütçeye konulmuş olan ödenekten, bugün elde
mevcut bakiye ve yıl sonuna kadar çıkması muh
temel ihtiyaçlar göz önünde tutularak 700 000 li
ra tasarruf edileceği neticesine varılmıştır.

Başta Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçları ol
mak üzere mühim ve müstacel borç hizmetlerin
karşılanması maksadiyle bu vurulan tasarruf ted
birleri meyaıımda henüz harcanmamış bu ödenek
lerin indirilmesi uygun görülmüştür.

Yeniden teşkili kararlaştırılan jandarma birİlklerine alınması zaruri görülen ve kamyon
bedelleri karşılığı olarak talep edilmektedir.
Halen staj için yabancı memleketlerde bulu
nan memurların istihkaklarına 10 000 liranın
kifayet edeceği ve yeniden memur gönderilmiyeceği nazarı dikkate alınarak bütçede mevcut
50 000 liradan 40 000 lirasının indirilmesi teklif
olunmaktadır.
Birleşmiş Milletler topluluğunun sulh ve kül
tür münasebetlerinin tezahürü mahiyetini göste
recek oıan 1948 yılı Londra Olimpiyat oyunları
na iştirake karar verilmiştir. İştirak için gerekli
150 000 liranın bir kısmı yapılan tasarruflarla
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi için
den sağlanmış ise de, geri kalan kısmının ek öde
nek olarak verilmesine zaruret hâsıl olmuştur.

( S. Sayısı: 199 )
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B.

2 000 000
750 000
500 000

489
490
491

750 000

526

21 000

552

—

400 000

559

—
—

180 000
70 000

561
564

100 000

—

576

570 000

—

581

M.

İzahat
Üniversitelerin 1947 yılı sarfiyatı dolayısiyle
1948 yılma devrolunan nakit fazlaları ile, teşkilât
kanunları yıl başından itibaren uygulanacağına
göre hesap edilerek verilmiş olan ödeneklerden
bu kanunların henüz yürürlüğe girmemiş olmala
rı dolayısiyle bu miktarların tasarrufu mümkün
görülmüştür.
Kırtasiye Genel Müdürlüğüne kırtasiye döner
sermayesi olarak mevcuduna ilâveten bu yıl yal
nız 250 000 lira verilmesi mümkün ve muvafık gö
rülmüştür.
Bütçenin onanmasından sonra kabul edilen
5186 ve 5192 sayılı Kanunlarla Atatürk'ün kız
kardeşine ve Kâzım Karabekir'in ailesine vatani
hizmet karşılığı olarak bağlanan aylıklar karşı
lanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı
3
İlkokul öğretmenlerinin Genel Muvazeneye
alınması hakkındaki 5166 sayılı Kanunla eğit
menlerin ücretlerinin de genel bütçeden ödenme
si kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile
alman kadrolarına ait ücretlerin, evvelce 4599
sayılı Kanuna göre ayrıca verilen 15 lira ile bir
likte ellerine geçen paradan aşağı para geçmeme
sini temin edecek şekilde yükseltilmesi muvafık
görülmüş ve aynî yardım mevzuunun tasfiyesi
maksadiyle 4599 sayılı Kanunun eğitmenlere ay
ni yardım verilmesini sağlıyan fıkrası da kaldı
rılmıştır. 15 lira olarak verilen aynî yardımın
evvelce vergi tevkifatma tâbi olmaması neticesi
olarak, bu miktar kadro ücretlerine zam edilir
ken ayrıca tevkifat karşılığı olarak da bir mik
tarın ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuş ve bir
ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır.
Şu kadar ki, ihtiyacın hemen yarısı kadroların
azaltılması suretiyle ödeneği dâhilinde karşılan
mış bulunmaktadır.
1
5166 sayılı Kanunla Genel Bütçeye alınan ilkokul
—
öğretmenlerinin 4644 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ek görev tazminatları ile Ankara Belediye hu
dutları içinde çalışan ilkokul öğretmenlerine öde
necek muvakkat tazminatlar karşılanacaktır.
4
Harcamaların, geri kalan ödenek içinde yapıl
masına çalışılması uygun görülmüştür.
1
Yapılan hesaplara göre bu tertipten bu miktar öde
neğin indirilmesinin hizmeti aksatmıyacağı anla
şılmıştır.
( S. Sayısı : 199 )

— B —
Düşülen

Eklenen
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340
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20 000
3 400
2 000
62 000
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—
—
—
—
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591

9 500

597

15 000

601

20 000
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1 000 000

—

M.

1
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5
7
8
10
—

613
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Halen yabancı memleketlerde öğrenimde bulu
nan öğrencilerle yıl sonuna kadar gönderilmeleri
evvelce takarrür edip muameleleri ikmal edilmiş
bulunan öğrencilere ödenmesi gerekli aylık ödenek
lerinin yıllık tutarlarından fazla» kalan kısnnlar
indirilmiştir.

Bir taraftan bu tertipten şimdiye kadar yapı
lan harcamalar, diğer taraftan Londra Olimpiyat
larının da yukarda arzedildiği veçhile hakiki mâ
nada Milletlerle bir kültür münasebeti mahiyeti
taşıması gözönünde tutularak, bu miktarın Olim
piyatlar için gerekli ödeneğin sağlanması maksadiyle indirilmesi muvafık görülmüştür.
Bu yıl izmir Fuarındaki Millî EğitimPaviyununun açılmıyacağı gözönüne alınarak indirme ya
pılmıştır.
Açılan kurslar yıl başında tasavvur edilenler
den daha ufak mikyasta olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversiteler
de ve yüksek okullardaı okuyan burslu öğrencilerin
sayısı, yıl başında tahmin olunan miktarın altına
düştüğünden, yapılan hesaplara nazaran bu miktar
tasarruf elde edilebilecektir.
216 ncı bolüme ait gerekçede zikrolunan sebep
lere binaen indirilmiştir.

Bayındırlık akanlığı
3ÖÖ 000

618

500 "OÖD

644

499 000

646

—

652 nci bölüme ait gerekçede arzolunanacak in
şaat dolayısiyle muvakkaten çalıştırılacakların üc
retleri karşılanacaktır.
Amasya'da vukua gelen seylâpta zarar gören
lere yapılacak yardımları karşılamak üzere teklif
edilmiştir.
216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
dolayısiyle bu tertipten de 240 000 liranın tenzili
mümkün görerek ancak yeni teşkil edilecek jan
darma birliklerinin iskânları için yapılacak inşaat
karşılığı olarak 839 000 lira ilâvesi gerekmiş ol
duğundan, aradaki farkın eklenmesi teklif olun
muştur.

(S. Sayısı: 199)

9
Düşülen
25 000
340 000
1 000
100 000
3 300 000
185 811
25 000
440 000
410 000
190 000
50 000
1 000 000
300 000
330 000
1 900 000
—
—
—
—

900 006

Eklenen

B.

646

1'
2
3
5
7
8
216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
9
ler dolayısiyle indirilmiştir
10
11
12
13
14

647
618
649

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
' —
—
—
—

250 000
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M.

652

5 800 000
2 500 000
150 000

—

653

800 000

654

j

1
2
3
4

Stratejik ve ekonomik büyük önemi haiz İsken
derun - Toprakkale - Maraş - Malatya - Elâzığ Erzurum ve Toprakkale - Adana - Mersin - Ulu
kışla - Ankara İstanbul istikametinde halen mev
cut yer ve köprülerin takviyesi bir bakıma tâbi
tutulması ve hiç yol olmıyan kısımların yeniden
inşası ve mevcut köprülerin esaslı surette takviyesi
ve bu maksatla getirtilmiş olan Amerikan menşeli
yol makinelerinin montajı, muhafaza ve taıv.irhri
için lüzumlu hangar ve atelyclor tesisi kamu 1 ""' •
ma bedelleri karşılığı olarak bütçede mevcut öde
neklere ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu
gereğince ödenek kaydedilen paralara ilâveten bu
yıl içinde ayrıca 9 milyon liranın harcanması za
ruri görülmüş ve bu paranın 8 700 000 lirası bu
bölüme, 300 000 lirası da memur ve hizmetliler üc
retleri karşılığı olarak 618 nci bölüme eklenmiştir.
216 neı bölüme ait gerekçede arzedilen sebep
ler dolayısiyle indirilmiştir.
Terme çayı her yıl mütaaddit defalar taşarak
gayet kıymetli araziyi ve mahsullerini su altında
bırakmakta ve Terme kasabasında oturanların
mal ve sağlıklarını şiddetle tehdit etmektedir. Bu
suyun tahribatını önlemek maksadiyle yapılacak
işlere bu yıl içinde sarfedilmek üzere 300 000 lira
nın tahsisi çok faideli neticeler verecektir.
Diğer taraftan; Porsuk barajı inşaatını bu yıl
içinde bitirebilmek için mütaahhidine 500 000 lira
avans verilmesi icabetmektedir. Mütaahhit ile ya
pılan temaslarda bu avansın Bayındırlık Bakan
lığının sıkı bir kontrolü altında sarfını sağlıyan
esaslar tesbit edilmiştir. İnşaatı tamamlanacak

( S. Sayısı: 199 )
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olan b a r a j 100 000 d ö n ü m l ü k arazinin su a l t ı n d a
kalmasını önliyecek, her yıl enaz 2,5 - 3 milyon
Lira d e ğ e r i n d e bir J'ayda s a ğ i ı y a e a k t ı r .
Birinci kısım inşaatı henüz t a m a m I a n m a m ı ş
A n k a r a lağımlarının, ikinci kısım i n ş a a t ı n ı n da
t e k n i k b a k ı m d a n birinci kısım bitmeden başlan
masına imkân görülememiş o l d u ğ u n d a n , yıl ba
şında derpiş olunan m i k t a r d a n 500 000 lirasının
sarfına imkân buluna tu ıvacağı anlaşılmıştır,

Kkonomi Bakanlığı
4 500 000

685

1

Petrol a r a m a l a r ı n ı n yeni d u r u m u n u n yarattığı
ş.ırtlara göre hızlandırılması ve bu iş için gerekli
alet ve teçhizatın sah nalı nması maksadiyle teklif
olunmaktadır.

»Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanlığı

600 000

15 000
29 000

692
701

3
2

10 000
-1 000 000

703
710
712

-——-

Doğum vakaları tahminden çok olmaktadır.
Y u r d u m u z a getirilen
Avrupa
kamplarındaki
T ü r k kültürlü mültecilerin »sevk ve iskânlarına
meni ur edileceklerin yollukları karşılanacaktır.
Mevcut ödenek ihtiyaca kâfi gelmiyecektir.
Bu ödeneğin konulmasını icabettiren kanun ta
sarısının henüz kanuniyet iktisap el m em iş bulun
ması ve bu sebeple bu yıl tamamının
esasen
sarfına, imkân olmıyacağı nazarı itibara alınarak,
memleketini ize getirilen T ü r k kültürlü mültecilerin
sevk, iskân ve iaşe masrafları karşılanmak üzere
tasarruf edilmiştir.

(Ti'imrük Muhafaza Gen el Komutanlığı
30 100

778

2

t h t i y a ç m kadroya «îöıe konulmuş olmasına rağ
men, kadronun tamamının doldurulamamış bulun
masından dolayı yıl sonuna k a d a r bu m i k t a r öde
neğin tasarruf edileceği bilhesap anlaşılmışı ir.

Tarım Bakanlığı
2 000

30 000

—

796

2

45 000

801

1

--

802

Yıl sonuna kadar bu m i k t a r ı n tasarruf edilebileepği anlaşılmıştır.
B u g ü n e k a d a r bilfiil yapılan ödeneklere naza
ran yıl sonuna k a d a r daha bu m i k t a r ödeneğe ihti
yaç hâsıl olacaktır.
Şimdiye k a d a r bilfiil yapılan ödenekler ile yıl
sonuna k a d a r yapılacak tediyeler nazara alındığı
takdirde bu m i k t a r ödeneğin artacağı anlaşılmıştır.

( S, Sayısı : 199 )

— lî —
Düşülen

Eklenen

B.

3 000

803

4 500

813

M.

İzahat
4921 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık me
murlarına verilecek hayvan yemi karşılığı olarak
ödenecek miktara bütçede mevcut ödenek kâfi gel
in emiştir.
Yıl sonuna kadar bu tertip için daha bu mik
tar ödeneği ihtiyaçlı olacağı bugüne kadar bilfiil
yapılmış bulunan tediyeler gözönünde tutulmak
suretiyle tesbit edilmştir.

1
1
2
1
1
3
3
8
2

25 000
20 000
10 000
30 000
15 000
50Q
20 000
1 000
17 000

815
816
816
818
819
819
824
824
826

15 000

839

8 000
5 000
10 000

845
845
847
*847
848

2? I

819
849
849

1 "I
216 ncı bölüme ait gerekçede
2 l heplere göre indirilmiştir.
3

50 000

3 000
450 000

250 000
80 000

Hizmeti aksatmıyacak surette bu miktarların
tasarruf edilmesi mümkün olacağı anlaşılmıştır.

Halen stajda bulunan memurlar dışarda staj
için yabancı memleketlere memur gönderilmiyeceği
cihetle bu miktarın tasarrufu mümkün görül
müştür.

*1
2
I
1

!

Hizmeti aksatmıyacak surette bu miktarların
tasarruf edilmesi mümkün olacağı anlaşılmıştır.

J

arzolunan se-

J

Ulaştırma Bakanlığı
7 000

869

2

Bu miktar tasarruf yapılacaktır.

Çalışma Bakanlığı
60 000

90

10 000
10 000
150 000

925
928
933

Münhal kadrolar dolayısiyle yıl başına kadar
bu miktarın tasarruf edileceği bilhesap anlaşıl
mıştır.

-i
-J

Bu miktarların tasarruf edilmesi
rülmüştür.

( S. Sayısı : İÖ9 )

mümkün gö
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Grekçe
[2] Sayılı cetvel
Madde : 2
Düşülen

400 000

B.

440

M.

izahat

Maliye Bakanlığı
1
Münhal kadrolar dolayısiyle yıl sonuna ka
dar bu miktarın tasarruf edileceği bilhesap anla
şılmıştır.
Devlet Borçları

355 000

535

984 128

536

20 000 000

509

1 600 000
650 000
900 000

540
541
542

1948 bütçesinin hazırlanması sırasında kalkın
ma istikrazımı 45 milyon liralık dördüncü ter
tibinin de ihraç edileceği derpiş edflerek ona gö
re ödenek teklif edilmiş iken bu hususa müte
dair olan kanun tasarısı istikrazın unvanı değişti
rilmek suretiyle Kamutayca kabul edilmiş oldu
ğundan
mezkûr tertipten bu miktar ödeneğin
tasarrufu mümkün olmuştur.
1948 yılı bütçesine 2 400 000 liralık ihraç ya
pılacağı mülâhazasiyle konulmuş bulunan ödenek
ten, ihracın filiyatta hesaplanandan daha az ola
rak tahakkuk etmesi dolayısiyle, bu miktarın
sarfına lüzum kalmamıştır.
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan dal
galı borçların ve bu meyanda amortisman sandığı
nın Mazine kefaletiyle çıkardığı tasarruf bonola
rının itfası için kabul olunan bu ödeneğin, esas
borcun kabili tehir görülmesi ve beliren Millî
Savunma olağanüstü ihtiyaçları dolayısiyle indi
rilmesi teklif olunmuştur.
Millî Savunma ihtiyaçlarına karşı temini za
rureti karşısında itfaya taallûk eden bu miktar
ödemelerin yeni yıla bırakılması muvafık görül
müştür.
Bayındırlık Bakanlığı

1 764 789

646

8

216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
ler dolayısiyle indirilmesi teklif olunmuştur.

( S. Sayısı: 199 )
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Gerekçe
[3] Sayılı cetvel
Madde : 2.
Eklenen

izahat

B.
Millî Savunma Bakanlığı

23 424 997

özel

Millî Savunmanın yukarda arzolunduğu üzere
olağanüstü ihtiyaçları karşılanacaktır.
Maliye Bakanlığı

500 000

496/A

Altındağ, Atıf bey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat Mahallelerinin yol, kanalizasyon, tenvir ve
sair gibi zaruri Bayındırlık işlerine harcanmak
üzere Ankara Belediyesine bu miktar yardım ya
pılması uygun görülmüştür.
Devlet borçları

2 607 500

536/A

191 700

7/542/A

19 000

542/B

910 120

550/A

Kalkınma istikrazının 150 milyon liradan 350
milyon liraya çıkarılması hakkındaki kanun ta
sarısının unvanı Kamutayda değiştirilmiş oldu
ğundan buna istinaden çıkarılan tahvilerin faiz,
itfa, komüsyon ve diğer müteferrik masrafları
için ayrı bir bölüm açılmasına lüzum hâsıl olmuş,
diğer taraftan Haziran 1948 de ihraç edilen mik
tar yıl başında düşünülen miktardan fazla tesbit
edilmiş bulunduğundan bu miktar olağanüstü
ödenek istihsali icabetmiştir.
Tasarruf bonolarının 1947 yılma ait faizleriy
le komüsyon ve sair giderleri karşılığı olarak
amortisman sandığınca talep edilen miktardır.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde
bulunan Bağdat Demiryolu Şirketi hisse senetle
rinin mubayaası için teklif olunmaktadır.
4882 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya
tevfikan Amerika Hükümetinden temin olunan
10 milyon dolarlık krediden genel bütçeye dâhil
dairelerce istimal olunan kısımlara ait taksit kar
şılıklarıdır.

Madde : 3.
Millî Savunmanın yukarda arzolunan olağanüstü ihtiyaçları karşılığı olarak verilmesi icabeden 100 000 000 liradan 23 424 997 lirası ikinci madde ile yapılan aktarmalarla karşılanmış, geri
kalan kısmının da ayrıca ek ödenek olarak verilmesi icabetmiştir.
Madde : 4
1948 yılı bütçe tasarısının Yüksek Mecliste müzakeresi sırasında bir tasarruf tedbiri olmak ve bu
( S. Sayısı: 199 )

- 1 4 teşkilât tarafından görülen hizmetleri özlük
hazasiyle, çeşitli Bakanlıklardaki Seferberlik
bağlı (L) işaretli cetvele alınarak mevkuf
lıkları Seferberlik Müdürlüğü kadrolarında
vele almmamışt.r
Madde, bu kadroların da (L) cetveline
zırlanmıştır.

işleri müdürlüklerince de tedvir olunabileceği mülâMüdürlüğü Teşkilâtı kadroları Bütçe Komisyonuna
tutulmuş, ancak, her nasılsa Adalet ve Maliye Bakan
mevcut bir şef ve bir mümeyyiz kadrosu mezkûr cet
alınarak mevkuf tutulmasını sağlamak maksadiyle ha

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1119, 6/2195

28. VI. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
24. V I . 1948 tarihli ve 71 -1119, 6/2168 sayılı yazımızla sunulmuş olan 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına, bazı zaruretler dolayısiyle ilişik cetvelde gösterilen 40 000 liralık aktarmanın da eklenmesine lüzum hâsıl olduğundan
bu cetvelin de kanun tasarısına eklenmesi hususunun sağlanmasını saygılarımla rica ederim.
Başbakan
Hasan Saka

üerekçe
B.

M.

Düşülen

Kklenen

738

1

738

3

746

1

5 000

2

5 000

—

İzahat

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
11 000
Ço<-.uk doğumunun artmakta olduğu, doğum yar
dımı tertibinden, istenilen ödeme emrinden istidlal
edilmektedir. Bu itibarla bütçeye konulan öde
neğin yıl sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış ve
(11) bin liranın aktarılmasına lüzum görülmüştür.
4 000
Bu yıl bütçesine konulan 10 bin lira ödenekten
malî yılın 4 ncü ayı sonuna kadar 7 550 lirası fii
len ödenmiş ve geri kalan 2 450 liranın da yıl so
nuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu
"tertibe daha (4) bin liranın aktarılması zaruri bu
lunmuştur.
—
1948 yılı içinde yapılması düşünülen nakil ve
tahvillere göre bu tertibe konulan ödeneğin arta
cağı anlaşıldığından tasarrufu mümkün bulunan
(5) bin lira ödeneğin çocuk zammı tertibine akta
rılması uygun görülmüştür.
—
1948 yılı içerisinde geçici görevle gönderilecek
olanların giderlerini karşılamak üzere bütçeye
konulan ödenekten şimdiye kadar yapılan sarfi
yat göz önünde tutularak bu tertipten yıl sonuna
( S. Sayısı : 199 )
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Düşülen

Eklenen

5 000

17 000

—

—

—

8 000

izahat

—

kadar (5) bin liranın tasarrufu mümkün görül
müştür.
15 Mayıs 1948 tarihine kadar merkez ve taşra
gümrüklerine gönderilen ödeme emirlerine naza
ran yıl sonuna kadar (30) bin lira ile idare olu
na bileceği anlaşılmış ve bu tertipten tasarrufu
mümkün görülerek (5) bin liranın düşürülmesi
uygun bulunmuştur.

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
—
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Deniz va
sıtalarının müteferrik müstahdem kadro!armdaki
bazı hizmetlere Nisan sonuna kadar istenilen va
sıflardan personel bulunamadığından münhal
kalmış ve bu suretle 1948 yılı bütçesine konulan
ödenekten (17) bin lirası tasarruf edilmiştir.
12 000
Bu yıl bütçesine konulan (20) bin lira ödenekten
Nisan ayı sonuna kadar (15) bin lirası sarf edilmiş
ve geri kalan (5) bin liranın da yıl sonuna kadar
yetmiyeoeği anlaşılmış olduğundan bu tertibe
daha (12) bin liranın aktarılması zarureti hâsıl
olmuştur.
5 000
1948 yılı Bütçesiyle bu bölüme alman(5) bin lira
ödenek 15 Mayıs 1948 tarihine kadar tamamen
harcanılmış, bu tarihten itibaren tahakkuk edip
4598 sayılı Kanun gereğince ödenen yardımlara
ait ödeme emri verilememekte bulunmuştur. Bu
sebeple yıl sonuna kadar bu tertibe daha (5) bin
Uranın aktarılması zaruri görülmüştür.
8.000
277] sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince
memleket içinde ve dışında yapılacak tedavi ve
ynl giderleri için 1948 yılı Bütçesine konulan
(10) bin lira ödenek tükenmiştir. Bi: tertipten
yıl sonuna kadar tahakkuk edecek gideri karşıla
mak üzere (8) bin liranın aktarılması icabetmiştir.
—
1948 yılı Bütçesinin hazırlanma ve düzenlenmesi
sırasında; karakollar arasındaki muhabereye ait
ielefon tesisatı için mubayaası düşünülen direkle
rin, tasarlanan alım ve taşıma bedellerinden daha
aşağı maledilmek suretiyle bu tertipten (8) bin
Ura tasarruf olunmuştur.

( S. Sayım : 199 )
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B.

M.

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
378

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
1 Çocuk zammı
3 Doğum vardımı

yapılacak

zamlar

11 000
4 000
Bölüm toplamı

746

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

5 000
5 000
Bölüm toplamı

748

15 000

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak ledavi
yollukları

giderleri

10 000

ve
5 000

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
761
765

Hizmetliler ücreti
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
3 Doğum yardımı
4 ölüm
»

yapılacak

zamlar
12 000
5 000

Bölüm toplamı
777
780

Subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi
lukları
Harb gereçleri ve teçhizat giderleri

17 000

giderleri ve yol
8 000
8 000
Toplam

( S* Sayısı : 199 )

40 000

40 000

- ir—
T.C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 -1199

1 . VII. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
24 . V I . 1948 tarihli ve 71/111.9 - 6/2168 sayılı sayılı yazımızla sunulmuş olan 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına bağlı (1). sayılı cet
vele ilişik cetvelde yazılı 800 000 liralık aktarmanın eklenmesine ye aynı cetvelin 467 nci bölümü
nün 13 ncü "Tarım Bakanlığı" maddesinden düşülen 100 000 ^İranın 20 000 lira ve 849 ncu bö
lümünün 2 nci "Teknik bahçıvanlık okulları yapımı" maddesinden düşülen 2Ş0 000 liranın da
330 000 lira olarak düzeltilmesine lüzum hâsıl olduğundan cetvelin kânun tasarısına eklenmesinin
ve gereken düzeltmenin yapılmasının sağlanmasını saygılarımla rica ederim.
,
Başbakan
Hasan Saka

B.

M.

Düşülen

ödenenin çeşidi

Eklenen

Maliye Bakanlığı
460
498

Hazîne" işleri
1 Faiz ve. acyo
Kızılay Kurumuna

15 924
200 000
Devlet Borçları

550

3525, 3738 ye 4171 sayılı Kanunlar gereğince temin olunan
kredi ve istikrazlar
5 264 750 000 Franklık istikrazın faiz ve itfa karşilıklariyle
başka giderleri
Millî Eğitim

558

Bakanlığı

Aylıklar
Memur aylığı
Ücretler
1 Köy öğretmenleri ücreti
3238,3704;â803^274^357,4459.ve 5129 sayılı kanunlaV gerşeğ^nce
ödenecek koy okulları ile enstitüleri ve köy Öğretmenleri
giderleri
1 Köy Enstitüleri
1

559
581

184 076

350 000
6ÖÖ 000

250 000
800 000

( & Sayısı: 190)

800 000
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı
MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde
yazılı tertipleri arasında (24 082 970) liralık
aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerinden (27 653 317) lira indi
rilerek, aynı cetvelde yeniden açılan ilişik (3)
sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.
MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde bu kanunun 2 nci mad
desiyle açılan (Olağanüsts çeşitli savunma hiz
metleri) özel bölümüne (76 575 003) lira ek
ödenek verilmiştir.
MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (L) işaretli cetvele ilişik (4) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
F. Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
H. Çakır
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
N. Sadak
Ş. Adalan
Bayınıdrlık Bakanı
Millî Eğitim Bakam
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
Sa ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. Ekin
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
E. Erişirğü
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
K. Gülek
C. S. Barlas
Çalışma Bakam
T. B. Balta

idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/113)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34293/653

12 Haziran 1948
Yüksek Başkanlığa

4. VI. 1948 Cuma günü Kamutay toplanması neticesinde açılması kararlaştırılan Meclis soruş
turulması için teşkil edilecek Karma Komisyona getirilecek tanıkların yollukları ile başka gider
lerine verilmek üzere 1948 yılı Bütçesinin 27 nci Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit
giderler bölümüne (20 000) lira ödeneğin ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü
arzeyleriz.
İdareci Üye
İdareci Üye
İdareci Üye
M. öker
B. Güreli
İdareci Üyelerin teklifi
MADDE
lama ve her
MADDE
MADDE

1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisi
çeşit giderleri bölümüne (20 000) lira
2. — Bu kanun yayımı tarihinde y'J
3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi

Bütçesinin 27 nci Meclis soruşturmasiyle yargı
eklenmiştir.
ürlüğe girer.
tarafından yürütülür.

( S. Sayısı: 199 )
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İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/115)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34366/726

,

25 Haziran 1948

Yüksek Başkanlığa
1948 malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 3 ncü yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası
Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesinde yıl nihayetine kadar yetecek tahsi
sat olmadığından aynı yıl bütçesinin 20 nci bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar Birliğine
katılma payı maddesinden (2 000) lira indirilerek mezkûr bölüme eklenmesi için aşağıda yazılı
kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz.
İdareci Üye
idareci Üye
idareci Üye
M. öker
R. Güreli
m7VlmWWP:

İdareci Üyelerin teklifi

W ' ^

*•**-••

MADDE 1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 20 nci bölümünün 2 nci Uluslararası
Parlâmentolar Birliğine katılma payı maddesinden (2 000) lira indirilerek 3 ncü bölümün 2 nci Ulus
lararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesine eklenmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden sürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay Başkanlığı 1048 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi (2/117)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34379/739

l.VII.

1948

Yüksek Başkanlığa
1948 yılı Eylül başında Roma'da toplanacak Parlâmentolar Birliği Konferansına Türk Grupu
adına katılacak delegelere verilecek yolluk için 1948 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 3 ncü
yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesin
de kâfi ödenek olmadığından 14 ncü Millî Saraylar bölümünün 3 ncü onarma maddesinden 3 000
lira indirilerek mezkûr maddeye eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyle
riz.
İdareci Üye
idareci Üye
idareci Üye
M. öker

İdareci Üyelerin teklifi
MADDE 1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisinin 14 ncü Millî Saraylar bölümünün 3 ncü onar
ma maddesinden 3 000 lira indirilerek 3 ncü yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar
Birliğine katılacakların yollukları maddesine eklenmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.
( S. Sayısı: 199)

—• 2 0 . —
idareci Üyeler

Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde
hakkında Kanun teklifi (2/118)

değişiklik

yapılması

T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34367/727
28 Haziran 1948
*

Yüksek Başkanlığa

1948 yılı Sayıştay Bütçesinin 47 nci basılı kâğıt ve defterler bölümü ile 49 ucu Başkanlık otomibili giderleri bölümünün 1 nei işletme maddesinde yıl nihayetine kadar kifayet edecek ödenek
mevcudu olmadığından 48 nci bölümün 1 nci posta ve telgraf ücretleri maddesinden 1 000 ve 54
ncü onarma bölümünden de 2 500 lira indirilerek 2 000 lirasının 47 nei basılı kâğıt ve defter
ler bölümüne ve .1 500 lirasının da 49 ncu Başkanlık otomobili giderleri bölümünün 1 nci işletme
maddesine eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz.
İdareci üye
İdareci üye
H. Bayrak
M. öker
İdareci üye

f
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MADDE
3 500 liralık
MADDE
MADDE

* .

r

İdareci Üyelerin teklifi
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1. •— 1948 yılı Sayıştay Bütçesinin bağlı cetvelde yazılı bölüm ve maddeleri arasında
aktarma yapılmıştır.
2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
3. —- B.u kanun Büyük Millet meclisi tarafından yürütülür.

İdareci Üyeler teklifine bağlı cetvel

B.

M.

48
54
47
49

1

1

Eklenen
Lira

İndirilen
Lira
1 000
2 500

2 000
1 500
3 500
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3 500

- 21 Bütçe Komisyonu raporıı
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/370 - 2/113, 115, 117, 118
Karar No. 10P

3 . VII . 1948

Yüksek Başkanlığa
194Ö yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/2168 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı ve aynı tasarıya bazı eklemeler yapılma
sına dair yine Başbakanlığın 28 . VI . 1948 ta
rihli ve 6/2195 sayüı ve 1 . VII . 1948 sayılı
tezkereleriyle İdareci Üyeler Kurulunun 1948
yılı Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair dört kanun
teklifi Komisyonumuza havale buyurulmakla
İdareci Üye Sivas Milletvekili Müttalip öker,
Maliye Bakanı Şevket Adalan ve ilgili Bakan
larla dairelerin yetkili temsilcileri hazır bulun
dukları halde incelenip görüşüldü.
Hükümet tasarısına göre 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin türlü
tertipleri arasında, (24 082 970) liralık aktarma
yapılması,
Aynı cetvelin türlü bölümlerinden indirilen
(27 653 317) liralık ödeneğin Millî Savunma,
Maliye ve Devlet borçları bütçelerinde yeniden
açılan bölümlere olağanüstü Ödenek olarak ak
tarılması,
Millî Savunma için yeni açılan özel bölüme
(76 575 003) liralık ek ödenek verilmesi,
Ve (L) işaretli cetvele bazı kadroların eklen
mesi istenilmektedir.
Yine Hükümetin yukarda sözü edilen iki tez
keresinde de bu aktarmalara ek olarak birinde
(40 000) diğerinde (800 000) liralık aktarma
yapılması da teklif edilmektedir.
İdareci Üyeler Kurulunun dört teklifiyle
de Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerin
de ceman (8 500) liralık aktarma yapılması ve
Mecclîs soruşturması ve yargılama giderlerine
(20 000) liralık ek ödenek verilmesi istenil
mektedir.
Komisyonumuz, hepsi 1948 yılı bütçesinde
değişiklik yapılmasına mütedair olan bu tasarı ve
teklifleri birleştirerek görüşmüş bulunmaktadır.
Hükümet teklifinin incelenmesinden anlaşıl

dığına göre aktarma suretiyle temin edilen öde
neğin miktarı (52 576 287) lira olup bunun,
(23 424 997) lirası Millî Savunma ihtiyaçlarına
ve geri kalan, (29 151 290) lirası da sivil hik
metlere tahsis edilmiş bulunmaktadır.
Aktarma suretiyle temin edilen ödeneklerin
her biri üzerinde komisyonca yapılan inceleme
ve tahliller ve bunlardan bazıları hakkında alı
nan kararlar aşağıda ayrıca arz ve izah edilecek
tir. Bu kısım, bütçenin bölümleri arasındaki
hareketlerden ibaret ve bu sebeple bütçeye yeni
den bir külfet yükleme mahiyetinde olmamakta
dır. Ancak Millî Savunma ihtiyaçları için ayrı
ca istenilen 76,5 milyon liralık ek ödeneğin karşı
lığı üzerinde komisyonumuzca esaslı surette du
rulmuştur. Varılan sonuca göre:
a) Bugüne kadar, bu tasarıdan gayri ola
rak ilkokul Öğretmenlerinin Devlet bütçesine alın
masına dair olan Kanunla 1948 yılı bütçesi 16,9
milyonluk bir yük altında bulunmaktadır.
b) Bu tasarı ile istenilen ödenekle bütçe yü
kü, 93,4 milyona yükselmiş bulunuyor. Bunların
karşılığı hakkında Hükümetten şu izah alın
mıştır.
16»9 milyon, maaşa mütaallik bir ödenektir.
Bunun 10,9 milyonu maaş tertipleri tasarrufla
rından karşılanmıştır. Bu suretle geriye 6 mil
yonluk bir bakiye kalmıştır. Bunu 76,5 e ilâve
ederek karşılanması gereken miktar 82,5 milyon
du*. Bu miktara karşılık olarak:
Yıl sonuna kadar tahakkuk edeceği
umulan gelk fazlası
53 935 000
Geçen yıl tahakkuk eden Tekel fazla
gelirinden bazı eksilmelerin mahsu
bundan sonra kalan miktar
9 754 000
63 689 000
Bu hesaba göre; arada 18,9 milyon lira kar
şılıksız kalmaktadır.
Alman izahlara göre gerçi petrol istihlâki
artmış, dışardan şeker ithal olunmuş, gerek bun
larda ve gerek diğer bazı gelirde, inkişaf kay-
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dedilmiş ise de yine bunların 18,9 milyonu karşılıyacağı katî olarak ifade edilemez. Bunun
için de şu mülâhaza ileri sürülmektedir. Her yıl
bütçelerinde imha edilen, meselâ, 1946 da 75,
1945 de 40,7,1944 de 69 milyon gibi, ödeneklerle
karşılanması mümkün olduğu beyan edilmiştir.
Bunlardan başkaca Hükümetçe de bazı tasar
ruf tedbirlerinin alınmış bulunduğu kayde de
ğer görülmektedir. Ezcümle; zaruri haller müs
tesna olmak üzere münKallere asıl ve vekil tâ
yin etmemek, birden fazla ek göreve nihayet
vermek, geçici hizmetler tertibinden % 25, hiz
metliler tertibinden % 10 tasarruf yapılması gibi
tedbirler bu meyandadır.
Komisyonumuz, bu izahların tahakkuku ha
linde dahi Hükümet teklifine nazaran bu tasa
rının bütçeye 18,9 milyonluk bir açık yüklediği
kanaatindedir.
Aktarma için bulunan rakamlara gelince;
bunun yekûnu yukarda bildirildiği veçhile 52,5
milyon liradır. Hizmet tertiplerinden bu kadar
mühim bir paranın nasıl tasarruf edilebildiği
noktasında da Komisyonumuz durmuş bulun
maktadır.
Alman izahlara göre; bütün bu tasarrufların
mühim bir miktarı Millî Savunma hizmetlerine
ve diğerleri de geri bırakılmasında Devlet için
zarar mülâhaza edilen veya kanunen ifası mec
buriyet altında bulunan hizmetlere taallûk etti
ğinden, bazı hizmetlerin tehiri bahasına dahi
olsa bu mühim tasarrufu yapmak zarureti hâsıl
olduğu kayıt ve izah edilmiştir. Tasarruf husu
sunda, maaş bölümlerinde tabiî olarak elde edi
len tasarruflarla, bilûmum kırtasiye, öteberi, dö
şeme ve demirbaş, basılı kâğıt ve defterler, yol
luklar gibi tertiplerden bakiye kalan ödenek
lerle bütün inşaat ve onarma tertiplerindeki
ödeneklerden mukaveleye bağlanmıyan kısım
ları ve bazı teehhürlerinde Devlet için halen za
rar melhuz olmıyan tertiplerde mevcut ödenek
lerin alınması esasına göre hareket olunduğu alı
nan izahlardan anlaşılmıştır.
Yeniden ödenek verilen sivil hizmetler ara
sında umumi olarak doğum, ölüm yardımı, te
davi giderleri, posta, telgraf ücreti ve bazı daire
lerin aylık tertipleri, ceza ve tevkif evlerinin yiye
cek giderleri, seçim giderleri, jandarmanın yeni
teşkilâtına göre gereken giderler, Dışişlerinde Mil
letlerarası münasebetler sebebiyle gereken gider
ler, olimpiyatlara katılma neticesinde Beden Ter

biyesine Hazineden yapılan yardımın artırılması,
yeni yapılan şoseler münasebetiyle istenilen öde
nekler, su işleri, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne Raman araştırmalarına devam için yar
dım, iskân işleri gibi tertipler bulunmaktadır.
Naklen olağanüstü ödenek konan yeni tertip
ler de başka Millî Savunma ihtiyaçları olmak
üzere (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Komisyonumuz aktarma yapılan, gerek indi
rilen ve gerek eklenen tertipler üzerinde bir ta
kım değişiklikler yapmıştır. Bunların başlıcalari; yukarda izah edildiği veçhile umumi olarak
alman prensip kararma uyularak Millî Savunma
bütçesinin bazı tertiplerinden indirilen ödenek
lerin, yeniden bu tertiplere ödenek verileceği mülâhazasiyle indirilmesine lüzum olmadığı netice
sine varılmış ve cetvelden bu kısım çıkarılmıştır.
Amasya sel felâketi için Bayındırlık bütçesine
konmuş olan (500 000) liraya diğer bölgelerde
bu kabîl felâkete uğrıyan mmtakalara da yardım
yapılabilmesini teminen (250 000) lira eklenmiş
ve bazı Bakanlıkların taşıt ihtiyaçlarındaki zaru
ret Komisyonumuzca yerinde görülerek bu kı
sımlarda bazı değişiklikler yapılmış, sınır bölge
lerindeki şehir ve kasabaların su işlerine sarfedilecek bir kısım ödeneğin bu tertipte bırakılması
uygun görülmüş, Meclis inşaatından kesilen pa
ranın yerinde bırakılması ve buna mukabil Millî
Saraylar onarmasından bir miktar indirme yapıl
ması kabul edilmiş ve yapılan bu değişiklikler
sonunda her üç cetvelde bazı rakam değişik
likleri icrasına zaruret hâsıl olmuş ve bunun
neticesi olarak (1) sayılı cetvelde yapılan ek
lemelerle bu cetvelin toplamı (25 201 470) lira
ya. baliğ olmuştur. Bu çoğalışı temin için <2)
sayılı cetveldeki tertiplerden bir kısmı (1) sa
yılı cetvele aktarılmış bulunmaktadır. Bunun
neticesi olarak (2) sayılı cetvel (25 474 367)
liraya inmiş ve (3) sayılı cetvel de bu noksanlık
Millî Savunma hizmetleri tertibine aksettirilerek
iki ve üç sayılı cetvellerin tevzini temin edilmiş
tir. Bu suretle Hükümet teklifine aktarma sure
tiyle temin edilmiş bulunan (23 424 997) liralık
Millî Savunma ödeneği (2 178 950) lira noksanlaşmış olup bu da tasarının üçüncü madde
sine ek ödenek olarak eklenmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuz, tasarının maddelerini ve
cetvellerini yukarda arzedilen değişikliklere gö
re ve tasarı ve teklifleri birleştirmek suretiyle
yeniden tanzim ederek Kamutayın onayına ar-
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zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunmuştur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
î. H. Tigrel
M. Eri§
Kâtip
Ankara
Ankara
F. öymen
N. C. Akkerman
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Gl. R. Alpman
E. Altan
F. Bük
Diyarbakır
Eskişehir
Eskişehir
Ş. Ulug
Muhalifim
Muhalifim
H. Polâtkun
A. Fotuoğlu
Kırşehir
Niğde
Konya
Ş. Turgut
R. Gür soy
S. Çumralı
Samsun
Urfa
M. A. Yöriiker
E. Tekeli
Hükümetin ve Komisyonumuzun gösterdiği
yüksek alâkanın maddi delili olarak Bayındır

lık Bakanlığı kısmındaki 644 ncü bölümün
üçüncü madesine konan ödenek, fen adamları
nın verdiği raporlara ve Bayındırlık Bakanı
nın Komisyondaki beyanlarına ve yerindeki
zatı müşahedelerimize göre, bu yıl sel âfetin
den geniş ölçüde can ve mal kaybına uğrıyan
Amasya'nın büyük yarasını saracak ve bu
âfetin tekerrürü halinde yeni can kayıplarını
önliyecek tedbirleri almaya yetecek miktarda
değildir. Bu sebeplerden ötürü muhalifetimizi arzetmek mecburiyetindeyiz.
Amasya Milletvekilleri
Ahmet Ey mir
Ali Kemal Yiğitoğlu
119 ncu bölümün 1 ve 21 nci maddelerinde
ki ödeneğin, verilmesine muhalifiz.
Amasya
Kocaeli
Konya
A. K. Yiğitoğlu
Dr. F. §. Bürge M. A. Binal

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlEÎŞÎ
1918 yılı Bütçe Kammuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde
yazılı tertipleri arasında (25 201 470) liralık
aktarma yapılmıştır.

lı (A) işaretli cetvelde bu kanunun ikinci mad
desiyle açılan (olağanüstü çeşitli savunma hiz
metleri) özel bölümüne (78 753 953) lira ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde
yazılı tertiplerinden (25 474 367) lira indirile
rek, aynı cetvelde yeniden açılan ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.

MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvele, ilişik (4) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar eklenmiştir.

MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
B.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

M.

Ekleneı

Başbakanlık
66

Merkez büro giderleri
5 Öteberi giderleri
68T
Basılı kâğıt ve defterler
Başka taşıtlar
71
1 işletme
2 Tamir

860
450
600
1 160
Bölüm toplamı

77

1 760

Milletlerarası Kongrelere ve toplantılara kaltılma giderleri
9 Ticaret Bakanlığı
10 Çalışma Bakanlığı

10 000
10 000

Bölüm toplamı
80

inönü Armağanı genel giderleri

20 000
250 000

Danıştay Başkanlığı
91

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
4 öteberi giderleri

1 200
700
Bölüm toplamı

95

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 900

76
174
Bölüm toplamı

250

Basın ve Ytym Genel Müdürlüğü
107

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

2 800
1 200
Bölüm toplamı

108

Basılı kâğıt ve defterler

4 000
340
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25
B.

M.

112
1
2
3

Düşülen

ödeneğin çeşidi
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

200
1 000
25 200
26 400

Bölüm toplamı
115

= = = = =

Yayın, turizm ve propaganda giderleri
2 Başka her çeşit yayın giderleri
7 Geçici görev yolluğu

100 000
1 400
Bölüm toplamı

117
8
118
5
119
1
2

125

129
130

132
133

Radyo istasyonları ile stüdyoları
Yönetim ve işletme giderleri
Geçici görev yolluğu
Basm ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri
Sürekli ve geçici görev yollukları
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar
Ücretler
Yolluk ve başka giderler

101 400

1 400
3 400
9 700
10 300

Bölüm toplamı

20 000

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun
esaslı genişletme değiştirme ve düzenleme her türlü gider
leri

2 278 000

İstatistik Genel Müdürlüğü
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ger •eğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
Merkez büro giderleri
5 öteberi giderleri
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri
Bölüm toplamı

134
137

Eklenen

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

700

700
612
68
100
. 168
160

-

Bölüm toplamı
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20
758
778

26 —
B.

M.

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel
153
2
5

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 200
800
Bölüm toplamı

154
2
5

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

Basılı kâğıt ve defterler
derleri
Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri
Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme âlet ve
cihazları gereçleri satmalına, kurma, denetleme, onarma ve
işletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil vasıta
larının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları
giderleri
Milletlerarası kurumlara katılma payı

165

Diyanet İşleri
176
2
5

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 500
1 000

14 944
1 000

400
200

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

600

2 400
500
Bölüm toplamı

178
181

1 056

Başkanhğt

Bölüm toplamı
177

2 000
: :1 005
51

Bölüm toplamı
155
162
163

Eklenen

2 900
1 000

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Gec.ici görev yolluğu

600
2 371
Bölüm toplamı
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2 971

— 27
B.

Ödeneğin çeşidi

M.

Adalet
193
3
195
2
196
2
197
198
1
201
1
4

Düşülen
Bakanlığı

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dunlar
Doğum yardımı
Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
îller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

Bölüm toplamı
207

Ceza ve tevkif evleri
1 Yiyecek giderleri
4 Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri
giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları

150 000

7 000
2 000
200 000
800 000
51 480
2 800
54 280

200 000
gönderme
25 000

Bmlüm toplamı
209
3
216

Yayın işleri
Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenleme
giderleri
Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri

225 000

15 000
1 000 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
224
2
5

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

600
500
Bölüm toplamı

225
2
5

tiler büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 100

6 100
2 400
Bölüm toplamı

220

Eklenen

8 500
6 900

Basılı kâğıt ve defterler

( S. Sayısı : 199 )

— 28 —
B.
229

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

7 000
10 900
Bölüm toplamı

Millî Savunma
255

Bakanlığı

Döşeme ve demirbaş
2 Hava
4 Askerî Fabrikalar

1 380
790
Bölüm toplamı

256
1
257
1
2
4
5

Basılı kâğıt ve defterler
Kara
Öteberi giderleri
Kara
Hava
Askerî Fabrikalar
Harita

58 170
2 000
1 870
1 000

•Sürekli görev yolluğu
1 Kara
2 Hava
3 Deniz
4 Askerî Fabrikalar
5 Harita

Geçici görev yolluğu
Kara
Hava
Deniz
Askerî Fabrikalar
Harita.

memleketlere gönderileceklerin yolluğu
îçi§leri

324
5

580
000
310
000
100

611 990

127
32
10
5
4
Bölüm toplamı

Yabancı

63 040

568
10
28
4
1
Bölüm toplamı

265

2 170

48 140

Bölüm toplamı

1
2
•')
4
5

17 900

060
660
000
000
730

179 450
94 000

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
öteberi

3 000
( S. Sayısı : 199 )

Eklenen

— 29
B.

M.

325
2
5

Düşülen

ödeneğin çeşidi
İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

18 800
3 000
Bölüm toplamı

326
331
1
2

341

41 640
21 640

Seçim giderleri
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri
Yabancı uzman, hizmetlilerle tercümanları
1 Ücretler
2 Yolluklar ve başka giderleri

Emniyet

Genel

gön

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

Jandarma

3

1

2 900

38 200
19 000

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri
Onarma

389
393

40 001

,5 000

Bölüm toplamı

380
388

30 000
10 001

1 500
1 400

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

374
375

13 000

Müdürlüğü

Bölüm toplamı
358
362

63 280
600 000

Bölüm toplamı

356

21 800
13 400

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Bölüm toplamı

337
339

Elenen

Genel

57 200
50 000
100 000

Komutanlığı

Aylıklar
iller büro giderleri
öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

435 000
6 000
3 900
2 270
( S. Sayısı : 199 )

30
ödeneğin çeşidi

B. M.
395

Düşülen

Muayyenat
1 Tâyinat
2 Yem
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma

700 000
200 000
62 000
Bölüm toplamı

396

962 000

Askerî gereçler
1 Giyecekler
2 Teçhizat

250 000
62 000
Bölüm toplamı

397
398
401
402

Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri
Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri
1 Ecza ve sağlık gereçleri
Taşıma giderleri
Taşıt giderleri
1 işletme
2 Tamir

312 000
43 000

10 000
85 000
.'50 000
10 000
Bölüm toplamı

407

Eklenen

Onarma işleri

40 000

165 000
Dışişleri Bakanlığı

428
434
437
438

Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri
Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1 1943 - 1946 yılları borçları

300 000
211 000
60 000
60 :

Maliye Bakanlığı
449

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 Öteberi giderleri

3 000
4 836
Bölüm toplamı

450

tiler büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 Öteberi giderleri

7 836

60 000
14 164
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 199 )
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ödeneğin çeşidi

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
'6 Teftiş ve tetkik için yabancı
liye müfettişlerinin yollukları

Düşülen

Eklenen

41 000
18 150
memleketlere gönderilecek Ma
100 000

•

Bölüm toplamı
460
462
463
467

Hazine işleri
1 Faiz ve acyo
Millî mülkler işleri
2 Kamulaştırma ve satınalma giderleri
Onarma giderleri
3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar karşılığı
1 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
2 Adalet Bakanlığı
3 Millî Savunma Bakanlığı
4 İçişleri Bakanlığı
5 Emniyet Genel Müdürlüğü
6 Jandarma Genel Komutanlığı
7 Dışişleri Bakanlığı
11 Ekonomi Bakanlığı
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
13 Tarım Bakanlığı
14 Çalışına Bakanlığı
Bölüm toplamı

469

4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketle
re gönderilecek Maliye memurlarının yolluk ve başka gi
derleri
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne
Ankara Üniversitesine
İstanbul Üniversitesine
İstanbul Teknik Üniversitesine
Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt \ e Basım Genel Mü
dürlüğüne

487
489
490
491
526

Devlet
552'

559

564

450 000
700 000
6
8
212
4
100

000
690
000
425
000
180 000

16
21
95
100
8

000
000
000
000
000

571 115

180 000

40 000
114 500
1 000 000
750 000
500 000
750 000

21 000

Bakanlığı

Ücretler
Eğitmenler ücreti
Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
Geçici tazminat
3

561

1 680 000

Borçları

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekleri
Mitti Eğitim

159 150

( S. Sayısı : 199 )

400 000
180 000
70 000
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Düşülen

Merkez büro giderleri
öteberi giderleri
Basili kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
5

569
573

2 260
14 100
19 700
28 800
Bölüm toplamı

576

1

İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri
Yayın giderleri
3238, 3704, 3803, 4274,4357,4459 ve 5129 sayılı kanunlar- gereğin
ce ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri
giderleri
Köy enstitüleri

1
2 .
4
5
7
8
10

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı

4
581

587

Bölüm toplamı
591
597
601
603

613

100 000

570 000

54 196
340
76 690
20 000
3 400
2 000
62 000
218 626

Bakanlığı

Geçici hizmetler ücreti
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

300 000
357
2 700
Bölüm toplamı

626

48 500

Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri
40 000
İzmir Fuarında açılacak Eğitim paviyonunun bütün giderleri
9 500
Orta öğretim öğretmenleri kursları ile memleket içinde yapa
cakları ilmî incelemeler genel giderleri
15 000
Üniversite ve Yüksek okulların öğrencileri için yapılacak
yardımlar
2 Burslar
20 000
Çeşitli hizmetler
1 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi
hakkındaki 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 1 000 000
Bayındırlık

618
625

Eklenen

Basılı kâğıt ve defterler

3 057
2 000

( S. Sayısı: 199 )
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ödeneğin çeşidi

Düşülen

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

3
6
3
4
Bölüm toplamı

644

646
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

647
648
649
652

000
700
000
910

17 610

4623 sayılı Kanun gereğince zelzele vesair âfet gören bölge
lere
Diğer âfetlerden zarar gören bölgelere
Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma
giderleri
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.
Adalet Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Gümrük ve' Tekel Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
İstanbul Adalet Sarayı yapımı ve her türlü giderleri

300 000
185 811
25 000
440 000
410 000
190 000
50 000
000 000

Bölüm toplamı

6 966 811

Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapı, tesis ve ka
mulaştırma her türlü giderleri
4646 sayılı kanun gereğince yapılacak memur evleri
Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri
Yollar ve köprüler
İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma
Şose ve Köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü
makina, aletler, gereçler karşılık ve giderleri
Sürekli onarmalar
Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderilecek
lerin yollukları

500 000

25 000
340 000
1 000
100 000
499 000

654

Sınır bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü
giderleri
Su işleri
8 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri
giderleri
( S. Sayısı: 199 )

499 000

300 000
330 000,
1 900 000
250 000
5 800 000
2 500 000
150 000

Bölüm toplamı
653

Eklenen

8 700 000

900 006

800 000
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ödeneğin çeşidi

655

Düşülen

Ankara lâğımlarının yapma giderleri
Ekonomi

664
2
5

500 000
Bakanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 600
2 500
4 100

Bölüm toplamı
665
666
670

.

iller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1

1 000
11 100
12 100

Kurumlara yardım
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne
Sağlık ve

692
3
694
695
5
696
1
5

Sosyal Yardım

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Doğum yardımı
Sağlık memurları ve sağlık koruyucular
yvan yemi karşılığı
Merkez büro giderleri
öteberi giderleri
iller büro giderleri
Kırtasiye
öteberi giderleri

703

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

4 500 000

Bakanlığı

15 000

25 000
3 200
5 000
4 000
9 000

Bölüm toplamı
697
701

:=
800
2 000

Bölüm toplamı
685

Eklenen

=====
12 930
9 870
29 000
giderleri

ve

özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk
cuklar genel gideri
I^kân işleri

ço

10 000
710
712

( S. Sayısı: 199 )
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1 000 000

B.
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Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Gümrük ve Tekel
740

Bakanhği

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

4 00Ö
1 000
Bölüm toplamı

743
1
746
1
2
3
4

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

Gümrük Muhafaza Genel

5
6
25
6

Muayyenat
Yem

801

802
803
805

8 000

30 100
Tarım

796

42 450

3 000
5 000
Bölüm toplamı

2

000
000
000
450

Komutanlığı

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

778

5 000

5 000

Bölüm toplamı

771

Eklenen

Bakanlığı

Ücretler
2 Ek görev tazminatı
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan
sağlık memurlarına
verilecek hayvan yem karşılığı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

'^

Bölüm toplamı

( S. Sayısı: 199 )

2 000

45 000
30 000
3 000
1 800
2 220
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806
807
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ödeneğin çeşidi

Düşülen

İller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

2 000
2 200
17 000
18 000
35 000

Bölüm toplamı
813
815
816

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri
1 Genel giderler
Bahçe tarımı işleri
1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları
2 Zeytin işleri

4 500
25 000
20 000
10 000

Bölüm toplamı
Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri
. 3 Geçici görev yolluğu
818
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe ve deneme, üretme
işleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu

30 000

817

1 000
ve

imar
30 000
3 500
33 500

Bölüm toplamı
-

819

Pamuk isleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu
3 Taşıt giderleri

—

-

•

—

—

824

Tohum temizleme evleri
2 Geçici görev yolluğu
Merinos işleri giderleri
2 Geçici görev yolluğu
Okullar ve kurslar genel giderleri
3 Teknik Bahçıvanlık okulları
8 Veteriner kursları

•

— :

3 875
1 400
20 000
1 000
Bölüm toplamı

826

—

19 300
„

823

—

15 000
3 800
500
Bölüm toplamı

820

Eklenen

Toprak Kanunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri giderleri
2 Kamulaştırmalarda 1 000 liradan aşağı peşin tediyeler
( S. Sayısı: 199 )
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17 000

-3?
B.
828
839
840
845

ödeneğin çeşidi

M.

Düşül en

Etüd işleri
Geçici görev yolluğu
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri
Küçük su ve gezici arteziyen işleri
Geçici görev yolluğu
Eski yıllar borçları
1943 - 1946 yılları borçları
2 1928 -1942 yuları borçları

950
gön

Bölüm toplamı
847

Sermayeler
1 Tarla tarımı döner sermayesi
7 Bahçe kültürleri döner sermayesi

500
8 000
5 000
.. -. —
13 4)00

10 000
50 000
Bölüm toplamı

848

15 00O

Krediler
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına veri
lecek hayvan avansı
Tesisler
f
1 Teknik Tarım Okulları yayımı
2 Teknik Bahçıvanlık Okulları yayımı
3 Köy teknik merkezleri yayımı

60 000

2

849

Bölüm toplamı

Ulaştırma
861
866

1 800
3 600

Liman ve kıyı hizmetleri
Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri ile şa
mandıra yaptırma yerine götürme ve koyma, bakım ve onar
ma giderleri
Ticaret

2

780 000

1 100

Bölüm toplamı

2

450 000
250 000
80 000

Bakanlığı

îller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

869

3 000

5 400

7 000

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

1 200
( S. Sayısı: 199 )

EMefrıen

âöB. M.
889
890
894

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

îller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

820
1 800
2 600
6 720
Bölüm toplamı

899

Eklenen

Ticaret Ataşelikleri giderleri
2 Yolluklar

9 320

16 000
Çalışma Bakanlığı

908
915

Aylıklar
1 Memurlar aylığı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

60 000
1 000
800
Bölüm toplamı

916
917
921

İller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 700
8 300
2 000
6 000
Bölüm toplamı

925
928

933

1 800
=====

Milletlerarası kurumlara katılma payı
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücret ve gi
derleri
Ücretler
4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiniı (A) fıkrası gereğin
ce iş ve işçi Bulma Kurumuna
GENEL TOPLAM

(S. Sayın : 199 )

8 000
10 000
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150 000
24 082 970

24 082 970
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Maliye
440
1

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

400 000
Devlet

535

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

borçları

4938 ve
sayılı Kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa kar
şılıkları ile komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri
4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılan su işleri bonoları için yapılacak öde
meler karşılığı
4604 sayılı Kanunun 1 nci.geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler
karşılığı
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşı
lığı

536
539
540
541
542

Bayındırlık
646
8

1 355 000
984 128
20 000 000
1 600 000
650 000
900 000

Bakanlığı

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri
Millî Eğitim Bakanlığı
TOPLAM

(S. Sayısı: 199 )

1 764 789
27 653 317

— 40 —
[3] SAYILI CETVEL

B.

M.

Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi

Mülî Savunma Bakanlığı
Özel

542/A
542/B
550/A

$

v

;a

"

23 424 997

- • < * { ( , *

Altındağ, Atıfbey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat mahallelerinin yol, kana
lizasyon, tenvir ve sair bayındırlık işlerine harcanmak üzere Ankara Belediyesine

500 000

Bakanlığı

»I;* ?;'-

v

~ ' < - ..

Devlet
536/A

,

Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri
(Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek madde
ler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzum görülecek miktarlarının ilgili
Bakanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması Bakan
lar Kurulunca yapılır.)
Maliye

496/A

f

p~».-n.E..i:«9.ir-*.M*

Borçları

5185 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle
Komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların faiz ve her türlü giderleri
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde bulunan Bağdat Demiryolu Şir
keti hisse senetlerinin mubayaa bedeli"^"^i ^ '
4882 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredinin faiz ve itfa
karşılıkları ve başka giderleri
TOPLAM

[4] SAYILI CETVEL
D.»

Görevin çeşidi

Adalet

9

Aylık

Bakanlığı

Seferberlik şubesi:
10 Mümeyyiz
Maliye

Sayı

1

35

1

40

Bakanlığı

Seferberlik şefi

( S. Sayısı: 199 )

2 607 500
191 700
19 000
910 120
27 653 317

-41-.
Bütçe Komisyonunun

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI
B.

M.

CETVEL
Düşülen

Ödeneğin çeşidi

Eklenen

Büyük Millet Meclisi
2

Yolluklar
Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yoUuldarı

3

Millî Saraylar
Onarma giderleri

2

Uluslararası Parlâmentolar Grupu giderleri
Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılma payı

14

20

27

Meclis

103 000

2 000
20 000

soruşturmasiyle. yargılama ve her çeşit giderleri

Sayıştay
47

5 000

Başkanlığı
2 000

Basılı kâğıt ve defterler

48
1

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri

1

Başkanlık otomobili giderleri
İşletme

49

54

1 000

1 500
2 500

Onarma

Başbakanlık
66
5
68
71
1
2

Merkez büro giderleri
öteberi giderleri

860

Basılı kâğıt ve defterler

450

Başka taşıtlar
İşletme
Tamir

600
1 160
Bölüm toplamı

77
9
80

1 760

Milletlerarası Kongrelere ve toplantılara katılma giderleri
Ticaret Bakanlığı
İnönü Armağanı Genel Giderleri
( S. Sayısı: 199 )

20 000
250 000

-48
B.

M.

Danıştay
91

Düşülen

ödeneğin çeşidi

Başkanlığı

Merkez Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
4 öteberi giderleri

1 200
700
Bölüm toplamı

95
1
2

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1 900

76
174
Bölüm toplamı

250

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
107

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 Öteberi giderleri

2 800
1 200
Bölüm toplamı

108

2
112

340

Basılı kâğıt ve defterler

109

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gidderleri
sri
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
•3 Yabancı memleketler yolluğu

117

30 000

200
1 000
59 200
Bölüm toplamı

115

4 000

Yayın, turizm ve propaganda giderleri
2 Başka her çeşit yayın giderleri
7 Geçici görev yolluğu

60 400
- •
28 000
1 400

Bölüm toplamı

29 400

Jiadyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderle
ri
8 Geçici görev yolluğu

4 400

118
5

Basın ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri
Sürekli ve geçici görev yollukları
( S. Sayısı : 199 )

8 400

Eklenen

— 43
B.
119

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar
1 Ücretler
2 Yolluk ve başka giderler

125

20 000

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun
esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme her türlü gider
leri

2 278 000

Genel

Müdürlüğü
700

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
1 Çocuk zammı

132
5
133

9 700
10 300

Geçici tazminat

129

yapılacak

zamlar
700

Merkez böro giderleri
öteberi giderleri

612

tiler büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

68
100

Bölüm toplamı
134

1
2

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

20
758

Bölüm toplamı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel
153
2
5

168
—=—-.-—
160

Basılı kâğıt ve defterler

137

Eklenen

Bölüm toplamı

istatistik

130

Düşülen

ödeneğin çeşidi

M.

778

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Öteberi giderleri

1 200
800
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 199 )

2 000

•—

B.
154

s**

—

Düşülen

ödeneğin çeşidi

M.
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

1 005
51
1 056

Bölüm toplamı
155

Basılı kâğıt ve defterler

1 500

162

Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri

1 000

163

Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet
ve cihazları gereçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma
ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil va
sıtalarının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırıl
maları giderleri

165

14 944
1 000

Milletlerarası kurumlara katılma payı

Diyanet İşleri
176

Eklenen

Başkarılığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

400
200
Bölüm toplamı

600
= = = = =

177

iller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

. 2 400
500
Bölüm toplamı

178

Basılı kâğıt ve defterler

181

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1
2

—

Adalet

195

=
1 000

600
2 371
Bölüm toplamı

193

2 900

2 971

Bakanlığı

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
3 Doğum yardımı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
( S. Sayısı : 199 )

150 000
7 000

— 45
B.
196

M.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

iller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Posta ve telgaraf ücretleri
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
4 Yabancı memleketler yolllğh

2 000

2
197
198
201

200 000
800 000
51 480
2 800
Bölüm toplamı

207

Eklenen

54 280

Ceza ve tevkif evleri
1 Yiyecek giderleri
4 Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gönder
me giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları

200 000
25 000
225 000

209
3
216

Yayın işleri
Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenle
me giderleri
Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri
Tapu ve Kadastro Genel

224
2
5

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

600
500

Bölüm toplamı
225

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

••

Bölüm toplamı
226
229

6 100
2 400
8 500

7 000
10 900
Bölüm toplamı
Millî Savunma

2

1 100

6 900

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

255

15 000
1 000 000

17 900

Bakanlığı

Döşeme ve demirbaş
Hava

1 380
( S.. Sayısı: 1^99 )

46
B.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

M.

790

4 Askerî Fabrikalar

2 170

Bölüm toplamı

içişleri
324
5

Merkez büro giderleri
öteberi

2
5

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

325

Bakanlığı

,

3 000

18 800
3 000
Bölüm toplamı

326
331
1

Basılı kâğıt ve defterler

21 800
13 400

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

41 640
7 000

332

Giyecekler

333

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

335
1

336
3

337

Eklenen

giderleri

ve
7 000

Nüfus işleri
Nüfus defterlerinin ve kâğıtlarının satmalına, bastırma, onar
ma ve citleme giderleri ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere
geçirilmesi için verilecek ücretler

13 000

Devir yollukları
5005 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de
vir teftiş giderleri

8 000

Seçim giderleri
600 000

341

Yabancı uzman, hizmetlilerle tercümanları
1 Ücretler
2 Yolluklar ve başka giderleri

30 000
10 001
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 199 )

40 001

it Düşülen

ödeneğin çeşidi

B. M.

Eklenen

Emniyet Genel Müdürlüğü
356

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

1 500
1 400
Bölüm toplamı

358
362

2 900
5 000

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

38 200
19 000
Bölüm toplamı

374

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri

375

Onarma

57 200
50 000
100 000

Jandarma Genel Komutanlığı
380
388

389
393

395

435 000

Aylıklar
îller büro giderleri
3 öteberi giderleri

6 000
3 900

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu

2 270

Muayyenat
1 Tayınat
2 Yem
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma

700 000
200 000
62 000
962 000

Bölüm toplamı
396

Askerî gereçler
1 Giyecekler
2 Teçhizat

250 000
62 000
312 000

lüm toplamı
397

43 000

Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri
r*r<

( S. Sayısı: 199 )

• v

— 48
B.

M.

ödeneğin çe-şidi

398
1
401
402

Düşülen

Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri
Ecza ve sağlık gereçleri

10 000

Taşıma giderleri

85 000

Taşıt giderleri
1 İşletme
2 Tamir

30 000
10 000
Bölüm Toplamı

407

Eklenen

40 000

Onarma işleri

165 000

Dışişleri

Bakanlığı

428

Kongre, konferans ve komisyonlar gene] giderleri

300 000

434

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı

211 000

437

Geçen yıl borçları

438

60 000

Eski yıllar borçları
1 1943 -1946 yılları borçları

60 000

Maliye
440
1
449

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

400 000

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

3 000
4 836
Bölüm toplamı
=-

450

îller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

60 000
14 164
Bölüm toplamı

455

7 836
==

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

74 164

41 000
18 150

( S". Sayısı: 199 )

— 49 —
B.

M.
6

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yollukları

100 000

Bölüm toplamı

159 150

Eklenen

*
460
1

Hazine işleri
Faiz vo acyo

2

Millî mülkler işleri
Kamulaştırma ve satmalma giderleri

450 00Ö

Onarma giderleri

700 000

462

463
467
1
3
4
5
6
7
11
12
13
14

1 695 924

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı
Bölüm toplamı

469

6 000
212 000
4 425
100 000
180 000
16 000
2 000
95 000
20 000
8 000
463 425

4489 sayılı Kanım gereğince staj için yobancı memleketlere
gönderilecek Maliye memurlarının yolluk ve başka giderleri

40 000

487

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

489

Ankara Üniversitesi

1 000 000

490

İstanbul Üniversitesi

1 000 000

491

İstanbul Teknik Üniversitesi

498

Kızılay Kurumuna

526

Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt ve Basım
dürlüğüne

542

114 500

550 000
200 000
Genel

Mü

Devlet Borçlan
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak öde
nekler karsılıSı
( S. Sayısı: 199 )

750 000

— 60 —
B.

M.

550

Düşülen

ödeneğin çeşidi

3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin
olu
nan kredi ve istikrazlar
5 264 750 000 Franrklık istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri

552

Eklenen

184 076
21 000

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekleri

Millî Eğitim
558
1

Aylıklar
Memurlar aylığı

1
3

Ücretler
Köy öğretmenleri ücretleri
Eğitmenler ücreti

559

Bakanlığı
350 000

600 000
400 000
1 000 000

Bölüm toplamı
561

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar

180 000
1

4644 sayılı Kanun gereğince verilecek görev tazminatı
70 000

564

Geçici tazminat

567

Merkez büro giderleri
5

2 260

öteberi giderleri

14 100

569

Basılı kâğıt ve defterler

573

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Bölüm toplamı

1
3
576
4
581

587

28 300
20 200
48 500

İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri
Yayın giderleri

100 000

3238,. 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğit
menleri giderleri
1 Köy enstitüleri
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her
giderleri
1 Basın ve Yayın GeneL Müdürlüğü
2 Adalet Bakanlığı
4 Maliye Bakanlığı
(S. Sayısı : 199 )

çeşit

820 000
54 196

340
76 690

- 8î 36. M.

Ödeneğin çeşidi

Düşük n

5 Millî Eğitim Bakanlığı
7 Ekonomi Bakanlığı
8 Tarım Bakanlığı
10 Çalışma Bakanlığı

20 000
3 400
2 000
62 000
Bölüm toplamı

218 626
=

591

Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri

597

îzmir Fuarında açılacak eğitim pavyonunun bütün
ri

giderle

Orta öğretim öğretmenleri kursları ile memleket
yapacakları ilmî incelemeler genel giderleri

içinde

601

603

Üniversite ve yüksek okulların öğrencileri
yardımlar
2 Burslar

613
1

için

15 000

yapılacak
20 000

2
5

Bakanlığı
300 000

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

357
2 700
Bolüm toplamı

630

Basılı kâğıt ve defterler

3 057
2 000

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
3 Müfettişler yolluğu
4 Yabancı memleketler yolluğu

*

Bölüm toplamı
644

1 000 000

Geçici hizmetliler ücreti

625

626

=
40 000

9 500

Çeşitli hizmetler
Meslek ve teknik okulları açılması ve oldekilerin büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak
hizmetler

Bayındı rhk
618

Bkk

4623 sayılı Kanun gereğince zelzele vesair
lere
3 Diğer âfetlerden zarar gören bölgelerelere

3
6
3
4

000
700
000
910

17 610

âfet gören bölbe

( S. Sayısı: 199 )

750 000

—M —
B.

M.

646
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma
giderleri
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.
Adalet Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
İstanbul Adalet Sarayı yapımı ve her türlü giderleri
Bölüm toplamı

25 000
340 000
1 000
100 000
499 000
3 300 000
1 700 000
25 000
440 000
400 000
190 000
50 000
100 000
7 571 000

648

4646 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur evleri

330 000

649

Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri

1 615 000

652

Yollar ve köprüler
» 1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makina âletler, gereçler karşılık ve giderleri
3 Sürekli onarmalar
4 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderileceklerin
yollukları

250 000
5 800 000
2 500 000
150 000

Bölüm toplamı
653

Sınır bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her tür
lü giderleri

654
8

655

Ekonomi
664
2

8 700 000

500 006

Su işleri
3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak su iş
leri giderleri
Ankara lağımlarının yapma giderleri

800 000
500 000

Bakanhğı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

1 600

( S. Sayısı: 199 )

Eklenen

- m Ö. M.

ödeneğin çeşidi

JDüşûlen

5 öteberi giderleri

2 500
Bölüm toplamı

665

îller büro giderleri
5 öteberi giderleri

666
670

4 100

800

Basıcı kâğıt ve defterler

2 000

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 000
11 100
Bölüm toplamı

685

Eklenen

12 100

Kurumlara yardım
1 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik Arama Enstitü
süne

4 500 000

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
692

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
3 Doğum yardımı

694

695

696

yapılacak

zamlar
15 000

Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yemi kar
şılığı
Merkez büro giderleri
5 öteberi giderleri

3 200

îller büro giderleri
1 Kırtasiye
5 öteberi giderleri

5 000
4 000
Bölüm toplamı

697

1

9 000
12 930

Basılı kâğıt ve defterler

701

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

9 870

2 Geçici görev yolluğa
703

25 000

29 000

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi .giderleri
yollukları
( S. Sayısı: 199 )

ve
10 000

B. M.
710

özel; Kanunu gereğince harcanacak kimsesin ve metruk çocuk
lar genel gideri

712
738

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

JEkİenen

600 000

İskân işleri

1 000 000

'

417S ye 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak
yardımlar
f
1 Çocuk zammı
3 Doğum yardımı
».•,.••; %*J\

zamlar

ve
•

11 000
4 000

•-

Bölüm toplamı

15 000

Gmvryk ve Tekel Bakanlığı
740

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

4 000
1 000
Bölüm toplamı

743
746

748

Posta, telgraf ve telefon, ücret.ve giderleri
1 Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
3 Müfettişler yolluğu
4 Tabancı memleketler yolluğu

5 000

5 000
10 000
11 000
25 000
6 450
Bölüm toplamı

52 450

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları

5 000

Muhafaza Genel Komutanlığı
761
765

Hizmetliler ücreti

17 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
3 Doğum yardımı
4 Ölüm yardımı

12 000
5 000

Bölüm toplamı

17 000

( S, Sayısı: 199 )
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B.
771

M.

Düşülen

ödeneğ'n çeşidi

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

3 000
5 000
Bölüm toplamı

777

778

Muayyenat
2 Yem
Harb gereçleri ve teçhizat giderleri

796
2

8 000

30 100

Tarım

801

8 000

Subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları

780

8 000

Bakanlığı

Ücretler
Ek görev tazminatı

2 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
#

802

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı

803

4291 sayılı Kanun gereğince hayvan
verilecek hayvan yem karşılığı

805
2
5

sağlık

5
807
811
1
2

45 000

30 000

memurlarına
3 00C

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 800
2 220
Bölüm toplamı

806

Eklenen

4 020

iller büro giderleri
öteberi giderleri

2 000

Basılı kâğıt ve defterler

2 200

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

17 000
18 000
Bölüm toplamı

( S. Sayısı: 199 )

35 000

— 86
B.

M.

813

815

816

Düşülen

ödeneğin çeşidi
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

giderleri

ve
4 500

Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe iş
leri
1 Genel giderler

25 000

Bahçe tarımı işleri
1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları
2 Zeytin işleri

20 000
10 000
Bölüm toplamı

817
3
818

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri
Geçici görev yolluğu

30 000

1 000

iretme ve imar
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe ve deneme, üretme
işleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu

30 000
3 500

Bölüm toplamı

33 500
=====

819
1
2
3

Pamuk işleri
Genel giderler
Geçici görev yolluğu
Taşıt giderleri

15 000
3 800
500

Bölüm toplamı
820

Tohum temizleme evleri
Geçici görev yolluğu

3 875

2

Merinos işleri giderleri
Geçici görev yolluğu

1 400

3
8

Okullar ve kurslar genel giderleri
Teknik Bahçıvanlık okulları yapımı
Veteriner kursları

824

20 000
1 000
Bölüm toplamı

826

19 300

2
823

Eklenen

Toprak Kanunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri
derleri
2 Kamulaştırmalarda 1 000 liradan aşağı peşin tediyeler

( S. Sayısı: 199 )

21 000

gi
17 000
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B.

M.
Etüd işleri
Geçici görev yolluğu

828

950

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri

839

840

Düşülen

ftd eneğin eeşidi

Küçük su ve gezici arteziyen işleri
2 Geçici görev yolluğu

845
1
2

15 000

500

Eski yıllar borçları
1943 - 1946 yılları borçları
1928 - 1942 yılları borçlan

8 000
5 000
Bölüm toplamı

13 000
= = = = =

847

Sermayeler
1 I1 arla Tarımı döner sermayesi
7 Bahçe kültürleri döner sermayesi

10 000
50 000
Bölüm toplamı

848
2

849

Krediler
4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık
rilecek hayvan avansı

memurlarına ve
3 000

Tesisler
1 Teknik Tarım okulları yapımı
2 Teknik Bahçi vardık okulları yapımı
3 Köy Teknik merkezleri yapımı

450 000
330 000
80 000
Bölüm toplamı

Ulaştırma
861

866

869

60 000

860 000

Bakanlığı

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş

1 100

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 800
3 600

Bölüm toplamı

5 400

Liman ve kıyı hizmetleri
2 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri ile şaman
dıra yaptırma, yerine götürme ve koyma, bakım ve onarma
giderleri

7 000

( S. Sayısı : 199 )
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B.

Ticaret
888

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş

889
2
890
894

en

ödeneğin çeşidi

M.

1 200

iller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

820
1 800

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

2 600
6 720
Bölüm toplamı

899
2

Ticaret Ataşelikleri giderleri
Yolluklar

16 000

Çalışma
908
1
915

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

60 000

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

1 000
800
Bölüm toplamı

916
5
917
921.
1
2

928

1 800

îller büro giderleri
öteberi giderleri

1 700

Basılı kâğıt ve defterler

8 300

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

2 000
6 000
Bölüm toplamı

925

9 320

Milletlerarası kurumlara katılma payı
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücret ve gi
derleri
1 Ücretler
( S. Sayısı : 199 )

8 000
10 000

20 000

Eki en eli

B. M.
933

Ödeneğin çeşidi

"

JDüşüİen

4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkarası
ğince iş ve îşçi Bulma Kurumuna

Eklenen

gee100 000

GENEL TOPLAM 25 201 470 25 201 470

[2] SAYILI CŞTVŞL

B.

M.

Düşülen
Lira

Oçleneğin çeşidi
Devlet borçlan

535

536

4938 ve
sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılık
ları ile komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri

karşılıklariyle
984 128

539

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri

540

4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılan su işleri bonoları için yapılacak öde
meler karşılığı

541

542

4604 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi gereğince
karşılığı

1 355 000

yapılacak

20 000 000

1 600 000

ödemeler
650 000

4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşılığı

885 239

TOPLAM 25 474 367

{ S. Sayış!: 199 )
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[3] SAYILI CETVEL

B.

M.

ödeneğin çeşidi
Millî Savunma

Özel

Kkienen
'Lira

Bakanlığı

Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri

21 246 047

(Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek mad
deler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzum görülecek miktarlarının
ilgili Bakanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması
Bakanlar Kurulunca yapılır.)
Maliye
496/A

Bakanlığı

Altındağ, Atıfbey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat mahallelerinin yol, kana
lizasyon, tenvir ve sair bayındırlık işlerine harcanmak üzere Ankara Bele
diyesine

500 000

Devlet borçları
536/A

542/A

542/B

550/A

5185 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikrazın faiz ve itfa
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların faiz
derleri

karşılıklariyle
2 607 500

ve her

türlü

gi
191 700

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde bulunan Bağdat Demiryolu Şir
keti hisse senetlerinin mubayaa bedeli
4882 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince temin
karşılıkları ve başka giderleri

olunan

kredinin

faiz ve itfa
910 120
TOPLAM

[4] SAYILI CETVEL
Adalet
D.

Bakanlığı

Görevin çeşidi

Seferberlik şubesi:
10 Mümeyyiz
Maliye
9

Sayı

Aylık

1

35

1

40

Bakanlığı

Seferberlik şefi
ıı —^—^

19 000

ıı

( S. Sayısı: 199 )
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S. Sayısı: 205
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3 3 1 2 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 6 6 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-1075, 6/2099

21 .Yİ.

Büyük Millet Meclisi Yüksek

1948

Başkanlığına

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli
toplantısında
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Dışişleri Bakanlığının daha rasyonel ve daha verimli bir tarzda çalışmasını ve bilhassa Bakan
lığa yeni girmiş ve bundan sonra girecek memurlardan, muhtelif şubelerde mutahassıs elemanlar
yetiştirilmesini; uzun seneler dış memleketlerde vazife görmüş olan Büyük Elçi ve Elçilerin bilgi ve
görgülerinden merkezde de istifade edilmesini; ve Ticaret ve Basın Ataşelikleri ile mümessillik
lerine ait işlerin, siyasi ve ticari meselelerin birbirine gittikçe tedahül etmekte olduğu bir devirde
Büyük Elci ve Elçiliklerin nazareti altında Elçilik ve memurları tarafından görülmesi suretiyle
tek elden idaresini sağlamak amaciyle Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 14 . I . 1938 tarihli ve
3312 sayılı Kanuna, ek bir kanunla bazı hükümler ilâvesi muvafık görülmüş ve buna ait tasarı
ilişikte sunulmuştur.
Birinci madde •—• Bu madde, dış memleketlerde çalışarak tecrübe görmüş olan Büyük Elçilerin
başlı başına hususiyet arzeden ve muayyen bir memleketin çevresini aşan büyük ve önemli mesele
lere de temas, tecrübe ve görgülerinden merkezde de istifade etmek, aynı zamanda bu gibi Büyük El
çilerin meslek memurları gibi zaman zaman merkezde çalışmalarını sağlamak maksadiyle Dışişleri
Bakanlığında dört yüksek müşavirlik ihdasını derpiş etmektedir.
ikinci madde — Büyük Elçilerin merkezde ne gibi görevlerde istihdam edilebileceklerini tâyin
ve tesbit etmektedir.
Üçüncü madde — Birinci maddenin şevkinde âmil olan mülâhazalar sebebiyle I. sınıf Orta Elçi
ve Orta Elçilerden de merkezde istifade edilmelerini derpiş etmektedir.
Dördüncü madde : Elçilik hayatında muvaffak olanııyan ve merkezde de kendilerinden bir is
tifade memul olmıyan elçilerin bu durumu her bakımdan zararlı olacağı düşünülerek bu gibi el
çilerin lüzum görüldüğü takdirde, mülki memurların sicilleri üzerine tekaütlüklerinin yapılabile
ceği hakkındaki 3360 sayılı Kanuna istisna teşkil edecek surette emekliye ayrılmalarını veya ba
kanlık emrine alınmalarını derpiş etmektedir.
Beşinci madde : Lâtin, Anglosakson ve Cermen camiası dışında memleketimiz siyaseti bakı
mından hususiyet arzeden bazı devletlere ait işlerde mutahassıs memurlar yetiştirmek ve bakanlık

memurlarını bu yolda teşvik etmek amacı ile beşinci maddeye konulan hükümlerde bu gibi me
murlara, yapılacak imtihanda muvaffak olmaları şartı ile, ve bir defaya mahsus olmak üzere ik
ramiye verilmesi muvafık görülmüştür. Bu gibi memurlara verilecek ikramiye miktarı yapılacak
bir tüzükle tâyin edilecektir.
Altıncı madde : Tasarının altıncı maddesinde ticaret ve basın ataşe ve mümessilliklerinin lâğv
edilerek bunlara mevdu vazifelerin elçilik memurları tarafından görülmesi derpiş edilmiştir. Bahse
konu ataşelik ve mümessillikler her ne kadar elciliklere bağlı bulunmakta iseler de ekserisi el
çiliklerden ayrı binada çalışan ve başka bakanlık veya umum müdürlüklerden tâyin edilmiş
olan ticaret ve basın ataşe ve mümessilliklerinin bu durumu, umumiyet itibariyle, nazarî olmak
tan daha ileri gidemediğinden bunların elçilerin nezaretleri altında çalışmaları ve onlarla sıkı bir
işbirliği yapmaları sağlanamamaktadır. Diğer taraftan siyasi ve iktisadi işlerin, birbirinden ay
rılması imkânsız bir şekilde gelişmekte olması sebebiyle de Dışişleri 'Bakanlığı meslek memur
larının vazifeleri cümlesinden bulunan bu işlerin doğrudan doğruya, elçilere tâbi ve onların di
rektifleriyle hareket eden meslek memurları tarafından görülmesiudeki tayda ve bu suretle yapı
lacak tasarruf da göz Önünde bulundurulmuştur. Ticaret işleriyle meşgul olacak meslek memur
ları bakanlığın iktisat ve ticaret dairesinde bir müddet staj gördükten ve tertip edilecek kurs hı
ra ^e konferanslara iştirak ettikten sonra dış memleketlere gönderilecektir.
Yedinci madde : Diplomasi sınıfında orta elçilik başkâtipliği, konsolosluk sınıfında da kon
solosluk, her iki sınıf meslek memurluğunda önemli bir merhale teşkil ettiği için bu unvanlara, te
kabül eden derecelere terfi edeceklerin imtihana tâbi tutulmaları muvafık görülerek buna, ait, hü
kümler tasarının yedinci maddesine konulmuştur.
Geçici madde 1. : Bu geçici madde Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında (-alışmakta olup gerek
sicilleri bakımından görevlerinde bırakılmaları caiz olmıyan gerekse bu teşkilâtta, kendilerinden.
gereği gibi istifade edilemiyen memurların hizmetlerine son verilmesini derpiş etmekte olup 255(5
sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat birinci maddesinden mülhem olmuştur.
Geçici madde 2. : Basın ataşelikleriyle ticaret ataşeliklerine ait hizmetliler kadrolarının kal
dırılmasına. taallûk etmektedir, Tasarının H nei ve 0 ucu maddeleri kanunun yürürlüğüne laa.lIfık etmektedir,

Dışişleri Komisyonu raporu.
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu,
Esas No. 1/366
Karar No. 24

28 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu
kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun
tasarısı Komisyonumuza
havale olunmakla,
Dışişleri Bakanının hazır bulunduğu iki toplan
tıda incelendi.
Tasarı gerekçesinden ve Dışişleri Bakanı
nın Komisyonda yaptığı etraflı
açıklamadan

anlaşıldığına göre, Dışişleri
Bakanlığımızın
daha rasyonel ve daha verimli çalışmasını sağ
lamak, bunun için de bir yandan yeni eleman
ları daha iyi. yetiştirmek, bir yandan da uzun
yıllar dış memleketlerde vazife görmüş Büyük
Elci ve Elçilerimizin bilgi ve görgülerinden
merkezde de istifade, edilmek ve birbirine git
tikçe tedahül etmekte olan siyasi ve ticari me
seleleri yürütecekleri, elçiliklerin nezareti al
tında bulundurmak amacını gütmekte ve bu
amaca varma yolunda bugün sicilleri veya ye-
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ı ersizlik] eri sebebiyle
faydalanılamıyacaklar
hakkında zaruri tedbirler derpiş eylemektedir.
Memleketimizi yabancı ellerde temsil etmek
şerefinin büyük önemini doima göz önünde buluduran Komisyoumuz, Dışişleri Bakanlığının
bunu sağlamayı aıuaçlıyan teşebbüsünü oy
birliğiyle yerinde görmüş ve ancak tasarının
buna elverişliliği ve yeterliği etrafında oy bir
liğine varamadığından maddelerin görüşülme
sine çoğunlukla geçmiştir.
Dış memleketlerde tecrübe görmüş Büyük
Elçilerin, başlıbaşma özellik arzeden ve bir
memleketin çevresini aşan Önemli meselelerde
kendilerinden merkezde dahi faydalanmak ve ay
nı zamanda bunların meslek memurları gibi mer
kezde de çalışmalarını sağlamak için Bakanlıkta
dört yüksek müşavirlik kurulmasını içine aılan
tasarının birinci maddesi bir oya karşı çoğun
lukla kabul edilmiştir.
Tasarının ikinci maddesi ile birinci sınıf or
ta elçi ve orta elçilerden de merkezde faydalanıl
masını derpiş eden 3 ncü madde de kabul edil
miştir.
Elçilik hayatında muvaffak olanııyan ve mer
kezde de kendilerinden faydalanılanı ıyan elçile
rin emekliye ayrılmalarını veya Bakanlık emri
ne alınmalarını derpiş eden 4 ncü madde 3360 sa
yılı Kanunla mülki memurlar hakkında verilmiş
olan yetkiye benzer olmak ve başta arzedilen'
amaca ulaşma yolunda zaruri bir tedbir bulun
mak itibariyle aynen kabul edilmiştir.
(rene başta arzedilen amaca ulaşma yolunda
memurları kendileriyle münasebette bulunduğu
muz memleketlerin dillerini öğrenmeleri sağla
mak üzere tedbir alınması yerinde görülmüş ve
ancak sayılan diller arasına bütün lâtin Ameri
ka'nın da dili olmak itibariyle İspayolcanın ilâ
vesi uygun görülerek beşinci madde bu suretle
meslek memurlarının dillerini öğrenecekleri mem
leketin politik ve ekonomik işlerinde de ihtisas
edindiklerinin imtihanla tesbit edilmesini derpiş
eden bir fıkra ilâvesiyle kabul edilmiştir.
Ticaret ve Basın ataşe ve mümessilliklerinin
lâğviyle vazifelerinin Elçilik memurları taralın
dan görülmesini derpiş eden 6 neı madde bu
ataşe ve mümessillerinin hem vazifelerini daha

iyi yapabilmeleri hem de yabancı illerde Dışiş
leri Bakanlığından gayrı idarelere bağlı olarak
iş görmeden doğabilen mahzurların önlenmesi
maksadiyle yeni bir şekle konulmuş ve bu suretle
yabancı yerlerde iş gören bütün müşavir ve ata
şelerin, elçilerin emri altına alınması ve rapor
larını bağlı bulundukları dairelere göndermekle
beraber elçilere vermeleri tesbit dilmiştir.
Meslek memurlarının Elçilik Başkâtipliğine
ve Konsolosluğa yükselebilmelerini imtihana tâ
bi tutan 7 nci madde bu imtihanın, esasları Dış
işleri Bakanlığınca tesbit olunacak bir talimat
nameye göre yapılması ve bu imtihanda Türki
ye'nin ticaret ve ekonomi işlerine ve diğer mem
leketlerle ticaret münasebetlerine ait bilgilere
bilhassa önem verilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının geçici birinci maddesi başta arzedi
len amaca ulaşma yolunda zaruri görülmüş olan
ve daha evvelce 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile
kabul edilen istisnai tedbirleri ihtiva etmektedir.
Yabancı memleketlerde milletimizi temsil ede
ceklerin ve bu yolda yetişeceklerin taşıdıkları
büyük şerefe her suretle lâyık olmaları ve işlerini
bütün milletlerin, meslek memurlarından aradığı
yeterlikle görebilmelerini istemek millî bir amaç
olduğu ve Dışişleri memurlarımızın ödenekleri
buna göre ayarlanmış bulunduğu için buna ulaş
tırma yolunda geçici birinci madde ile altı aylık
müddetle istenilen tedbir yerinde görülmüş ve
madde yalnız ibare değişikliği ile kabul edilmiş
tir.
Geçici ikinci madde altıncı maddeye verilen
yeni şekil itibariyle lüzumsuz kaldığından çıka
rılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu Bakanı
Bilecik
M. Ş. Esendal
Bu Rapor Sözcüsü
Kâtip
Samsun
Aydın
G. Bilsel
M. Germen
Kocaeli
Manisa
/. 8. Yiğit
A. R. ArtunkaZ
Manisa
Sivas
Ş. B. Hatipoğlu
R. Ş. Sirer
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/366
Karar No. 111

5 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı
hükümler eklenmesine dair Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 17 . VI.
1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 21.VI.
1948 tarih ve 71/1075 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Başkanlığa sunulan kanun tasarısı Dışişleri
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza
havale edilmekle Dışişleri Bakanı Necmettin
Sadak ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Tasan; gerekçesinden ve Dışişleri Bakanı
nın yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre Dış
işleri Bakanlığının daha verimli ve daha ras
yonel çalışmasını sağlamak, uzun yıllar dış
memleketlerde vazife görmüş büyük, elçi ve
elçilerin bilgi ve görgülerinden merkezde de is
tifade edilmek, birbirine teadül etmekte olan
siyasi ve ticari meseleleri yürüteceklerin elçi
liklerin emrinde ve nezareti altında bulundur
mak ve bugün sicilleri ve yetersizlikleri sebe
biyle fay dalanılamıyacaklar hakkında zaruri
tedbirleri almak amaçlarını derpiş etmektedir.
Dışişleri Komisyonu; Hükümet tasarısının
1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerini ayniyle kabul et
miş, 5 nci maddedeki yabancı dillere İspanyolcayı ilâve etmiş ve meslek memurlarının dille
rini öğrenecekleri memleketin politik ve ekono
mik işlerinde de ihtisas edindiklerinin imtihan
la tesbit edilmesini sağlıyacak yeni bir fıkrayı
maddeye eklemiştir.
Ticaret ve bazı ataşe ve mümessilliklerinin
lağvı ile vazifelerinin elçilik memurları tara
fından görülmesini derpiş eden Hükümet tek
lifini, yabancı illerde iş gören bütün müşavir
ve ateşelerin elçilerin emri altına alınması ve
raporlarım bağlı bulundukları dairelere gönder
mekle beraber elçilere vermelerini temin edecek
Şekilde tadil ederek 6 ncı maddeyi bu esaslara

göre yeniden hazırlamıştır. Tasarının yedinci
maddesine, orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükseleceklerin geçirecekleri imtihan
da Türkiye'nin ticaret ve ekonomi işlerine ve
diğer memleketlerle münasebetlerine ait bilgi
lere önem verilmesine dair bir fıkra eklemiştir.
Geçici birinci maddede bazı ibare değişikli
ği yapılmış ve geçici ikinci maddeyi; altıncı
maddenin aldığı yeni şekil itibariyle tasarıdan
çıkarmıştır.
Komisyonumuz; yabancı illerde memleketi
mizi temsil edeceklerin ve bu yolda yetişecekle
rin taşıdıkları büyük şerefi göz önünde tutarak
bu meslek memurlarından aranılacak yeterlikle
verimli ve rasyonel çalışmalarını, bulundukları
memleketlerin dillerini öğrenmelerini dış mem
leketlerde tecrübe görmüş büyük elçilerin tec
rübe ve görgülerinden merkezde de istifade
edilmesini, sicilleri itibariyle görevlerinde bıı-akılmaları caiz olmıyanlarla kendilerinden ye
ter derecede istifade edilemiyenlerin tasfiyeleri
ni sağlıyacak hükümleri ihtiva eden tasarıyı
yerinde bulmuş ve yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşelerin, elçilerin
emrine verilmesi hususundaki Dışişleri Komis
yonu noktai nazarına iltihak etmiştir.
Hükümet teklifinin ikinci maddesinde ibare
değişikliği yapılmış ve üçüncü maddeden (Bilgi
ve görgülerinden istifade edilmek üzere) ibare
si çıkarılarak yeniden yazılmıştır.
Dışişleri Komisyonunun beşinci maddesinde
ki yabancı diller alfebe sırasiyle sıralanmış ve
altıncı maddesindeki müşavir ve ataşelerin, elçi
lerin emri altında olduklarını sağlıyan hüküm
den soma (ve her hususta elcilerin talim atiyle
hareket ederler) ibaresine ve yedinci maddenin
son fıkrasındaki (Bilhassa) kelimesine lüzum
görmiyerek tasarıdan çıkarmıştır.
Geçici madde; vuzuhu temin için yeniden
hazırlanmış ve diğer maddeler ayniyle kabul
edilmiştir. İvedilikle müzakeresi temennisiyle
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Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Başkan
Ankara
Mardin
Diyarbakır
M. Eriş
1. II. Tigrel ,
M. Eriş
Kâtip
Amasya
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu
A. Ey mir
F. Öymen

Ankara
N. C. Akkerman
İstanbul
Dr. A. Adıvar
Konya
S. Çumralı
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Ankara
C. Gölet

Bursa
F. Bük

Kastamonu
M. Akalın

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge

Konya
M. A. Bindi

Yozgad

S. Içöz
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TEKLİFİ

I DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ KİŞİ

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sa j Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
yılı Kanunda- değişiklik yapılmasına ve bu kanu
nuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun
na bazı hükümler eklenmesine dair kanan tasa
tasarısı
rısı
MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığınca Avru
pa, Asya, Amerika, Ortaşark işleri ile veya
Bakanlıkça tesbit edilecek diğer siyasi işlerle
meşgul olmak, bilgi ve görgülerinden istifade
edilmek üzere istişare yetkisi olan dört yüksek
müşavirlik ihdas olunmuş ve 14 . I . 1938 tarihli
ve 3312 sayılı Kanuna 6 . 1 . 1943 tarihli ve 4351
sayılı Kanunla bağlanan cetvelde meslek memur
larına (Derece : 1 - Yüksek Müşavir aded : 4.)
unvan ve derecesi eklenmiştir.
Bu müşavirliklere, meslekten olsun olmasın,
dış memleketlerde en az beş yıl vazife gören Bü
yük Elçiler tâyin olunur.

MADDİM 1.
Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kaimi olunmuştur.

MADDE 2. — Büyük Elçiler, merkezde an
cak, tâyin edilecekleri kâtibi umumilik ile (bi
rinci maddeye göre tâyin olunacakalrı yüksek mü
şavirliklerde istihdam olunabilirler.

MADDE 2. ----- Hükümetin 2 ııci maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 3. — Yabancı memleketlerde enaz
beş yıl vazife görmüş olan Birinci sınıf Ortael
çilerle Orta Elçiler; meslekten olsun olmasın
lüzum görüldüğü takdirde, bilgi ve görgülerin
den istifade edilmek üzere merkezde gerekli va
zifelere tâyin olunabilirler.

MADDE 3.-— Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 4. — Büyük Elçi, Birinci sınıf Or
ta Elçi ve Ortaelçilerden gerek hariçte, gerek
bir iki ve üçüncü maddelere göre merkezde istih
dam olunanlar, Dışişleri Bakanının göreceği lü
zum ve teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle Bakanlık emrine alınabilecekleri gibi yaş
ları ve vazife müddetleri hesaba katılmaksızın
aynı şekilde emekliye ayrılabilirler.

MADDE 4.— Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap memleketleri, Sovyet Rus
ya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, İran,
Afganistan,
Hindistan,
Pakistan, Çin ve
Japonya'nın lisanını öğrenenler hakında da
30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
üçüncü maddesinin H fıkrası veya beşinci mad
desi hükümleri uygulanır.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap Memleketleri, Sovyet Rus
ya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, traıı,
Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Japonya
ve İspanya'nın lisanını öğrenenler hakkında da
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin II fıkrası veya 5 nci madde
si hükümleri uygulanır.
Ancak meslek memurlarının bu hükümler
den istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri
memleketin politik ve ekonomik işlerinde de ih-

Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gereken
imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
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Dışişleri Bakanlığı
Kuruluşu hakkındaki
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. — Hükümetin
aynen,

3312

birinci maddesi

MADDE 2. — Büyük elçiler, merkezde an
cak umumi kâtipliğe veya yüksek müşavirlik
lere tâyin edilmek suretiyle istihdam olunabilir
ler.
MADDE 3. — Yabancı memleketlerde enaz
beş yıl vazife görmüş olan birinci sınıf ortael
çiler ve ortaelçiler, meslekten olsun olmasın,
lüzum görüldüğü takdirde merkezde gerekli
vazifelere tâyin olunabilirler.
MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap memleketleri, Bulgaristan,
Çin, Hindistan, Iran, ispanya, Japonya, Pakis
tan, Sovyet Rusya, Yugoslavya, Yunanistan'ın
lisanını öğrenenler hakkında da 30. V I . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi
hükümleri uygulanır.
Ancak meslek memurlarının bu hükümler
den istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri
memleketin politik ve ekonomik işlerinde de ih
tisas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tes( S. Sayısı: 205 )
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tısas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tes
bit edilecek esaslara göre yapılacak imtihanda
sabit olmasına bağlıdır.
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gere
ken imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren;
21 . V I . 1943 tarihli ve 4442 sayılı kanun,
18 . V I . 1947 tarihli ve 5102 sayılı Kanuna
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin (dış kuruluş me
murları) kısmına dahil Ticaret müşavir, Ataşe
ve yardımcılariyle kâtipleri,
16 . VIT . 1943 tarihli ve 4475 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin Basın ataşeliklerine ait 15 nei
bendiyle 18 ve 29 nen maddeleri kaldırılmıştır.
Bunlara ait vazifeler Büyük Elçilik ve Elçi
likler tarafından görülür. Büyük Elçilik ve El
çilikler nezdinde, yerine ve gereğine göre, Ti
caret ve Basın müsteşar ve ataşeleri Dışişleri
Bakanlığınca meslek memurlarından tâyin olu
nur. Bu meslek memurlarının yetişmesi için Ba
kanlık gereken tedbirleri alır. Lüzum görülürse
kurslar ve konferanslar tertip eder.
Meslek memurları arasında bu vazifeyi gör
mek üzere yeter sayı ve vasıflarda memur bu
lunmadığı takdirde, ilk zamanlar için Dışişleri
Bakanlığı, diğer ilgili Devlet dairelerinden ve
ya Bakanlıkça tesbit olunacak esaslara gör^
yapılacak bir imtihanla, hariçten, bu vazifelere,
ihtisas memurları alabilir.

MADDE 6. — Yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşeler elçilerin em
ri altındadır ve her hususta elçilerin talimatı
ile hareket ederler.
Ticaret ve basın müşavir ve ataşeleri bütün
raporlarını elçilere verirler suretlerini bağlı ol
dukları bakanlık veya makamlara gönderirler.

MADDE 7. — Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarının Orta Elçilik Başkâtipliğine ve Kon
solosluğa yükselebilmeleri Bakanlıkça tesbit olu
nacak imtihanı kazanmalarına bağlıdır.

MADDE 7.
Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarının orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükselebilmeleri, esasları bakanlıkça
tesbit olunacak talimatnameye göre yapılacak
imtihanı kazanmalarına bağlıdır.
Bu imtihanda Türkiye'nin Ticaret ve Eko
nomi işlerine ve diğer memleketlerle ticaret mü
nasebetlerine ait bilgilere bilhassa önem veri
lir.

GEÇİCt MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığı
Teşkilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri
itibariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olma
dığı veya kendilerinden yeter derecede istifa
de edilmediği Bakanlık Umumi Kâtibinin Baş
kanlığı altıda altı üyeden teşekkül edecek bir
heyet tarafından, bu kanunun yürürlüğe girdi-

GEÇİCİ MADDU - Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri iti
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
veya kendilerinden yeter derecede istifade edil
mediği Bakanlık Umumumi kâtibinin başkan
lığı altında fi üyeden teşekkül edecek bir he
yet tarafından verilecek karar ile anlaşılanlar
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bit edilecek esaslara göre yapılacak imtihan
da sabit olmasına bağlıdır.
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gereken
imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
MADDE 6. — Yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşeler, elçilerin em
ri altındadır.
Ticaret ve basın müşavir ve ataşeleri bü
tün raporlarını elçilere verirler ve bir suretini
de bağlı oldukları makamlara gönderirler.

MADDE 7. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarının orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükselebilmeleri esasları Bakanlıkça
tesbit olunacak imtihanı kazanmalarına bağlı
dır.
Bu imtihanda Türkiye'nin ticaret işlerine
ve diğer memleketlerle ticaret münasebetlerine
ait bilgilere önem verilir.
GEÇÎCI MADDE — Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri iti
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
veya kendilerinden yeter derecede istifade edi
lemediği anlaşılanlar hakkında aşağıdaki hü
kümler uygulanır.
S h illeri itibariyle görevlerinde kalmaları
(S. Sayısı: 205)
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ği tarihten itibaren en geç altı ay içinde verile
cek karar ile anlaşılanlar hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır.
A) Sicilleri itibariyle görevlerinde kalma
ları caiz olmıyanlarm hizmetlerine son verilir
ve haklarında 1683 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi uygulanır.
B) Kendilerinden Dışişleri Bakanlığı Teş
kilâtında yeter derecede istifade edilemiyenler görevlerinden af edilir. Bu suretle görev
lerinden af edilenlerin hizmet müddetleri 20
sene ve daha fazla olursa bu müddet nispe
tinde tekaüt maaşına müstahak olurlar. Hizmet
müddetleri 20 seneden aşağı ise beher hizmet
senesi için birer aylık hesabiyle son aldıkları
maaşın emsali hasılı defaten verilerek alâkası
kesilir. Dışişleri Bakanlığındaki görevlerinden
af edilmek, diğer Devlet dairelerinde hizmet
( almak için bir mâni teşkil etmez.
Bu madde gereğince teşekkül edecek heyet
üyeleri dördüncü ve daha yukarıki derecelerden
olmak üzere Bakan tarafından tâyin edilir.
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu karar
lar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez.

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
A) Sicilleri itibariyle görevlerinde kalmala
rı caiz olmıyanların hizmetlerine son verilir..
Ve haklarında 1683 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi uygulanır.
B) Kendilerinden Dışişleri Bakanlığı teşki
lâtında yeter derecede istifade edilemiyenler
görevlerinden affedilir. Bu suretle görevlerinden
affedilenlerin hizmet müddetleri 20 sene ve da
ha fazla olursa bu müddet nispetinde tekaüt ma
aşına müstahak olurlar. Hizmet müddetleri 20
seneden aşağı ise beher hizmet senesi için bi
rer aylık hesabiyle son aldıkları maaşın emsa
li hâsılı defaten verilerek alâkaları kesilir. Dış
işleri Bakanlığındaki görevlerinden affedilmek,
diğer Devlet dairelerinde hizmet almak için bir
mâni teşkil etmez.
Bu madde gereğince teşekkül edecek heyet
üyeleri, dördüncü ve daha yukarıki dereceler
den olmak üzere Bakan tarafından tayin edilir.
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu karar
lar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez
Kararlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç altı ay içinde uygulanır.

GEÇlCÎ MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvele dâhil Basın
ve Yayın Genel Müdürlüğüne ait Basın Ataşe
likleri kısmındaki (Mahallî kâtip ve daktilo
lar) ile Ticaret Bakanlığına ait Dış ticaret
kısmındaki (Ataşelik daktiloları) bu cetvelden
çıkarılmıştır.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

Başbakan
H. Saka

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
§. Adatan
Bayındırlık Bakanı
N. Erim

Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
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B. K.
caiz olınıyanlarla kendilerinden Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtında yeter derecede istifade
edilemiyenlerin hizmetlerine son verilir ve hak
larında 1683 sayılı Kanunun 13 ve A 6 ncı mad
deleri uygulanır. Bunlardan yalnız yeter dere
cede istifade edilmemesi yüzünden hizmetlerine
son verilenler diğer Devlet dairelerinde hizmete
alınabilirler.
Bu hükümleri uygulamak için Dışişleri Ba
kanlığında Genel Kâtibin başkanlığı altında
dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak
üzere Bakan tarafından tâyin edilecek altı üye
den bir heyet teşkil edilir. Kararlar üçte iki
çoğunlukla verilir. Kararlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
içinde verilir. Bu madde hükmüne göre verilen
karariar katî olup aleyhine idari veya adlî kaza
mercilerinde dâva açılamaz.

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen.
MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen.

(S. Sayı»: tm)}
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Hü.
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
E. Eri§irgil
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
Gülek
C. 8. Barlas
Çolışma Bakanı
T. B. Balta
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