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1. — GEÇEK TUTACAK DERGÎSÎ 
Birinci Oturum 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'nin, 
Edremit'ten Balıkesir Hastanesine sevkedilen 
20 erin gidiş ve dönüşlerîndeki yolsuz muameleye 
sebebiyet verenler hakkında ne yapıldığına 
dair sorusuna, Millî Savunma Bakanı cevap 
verdi, 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, köy dâvamızın halli için, iş ve dış 
iskân işlerini de içine almak üzere, köy bakan
lığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ve iç ve dış iskân konusu hakkındaki çalışma
ların açıklanmasına, 

Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüpoğlu'-
nun, Bulgaristan'dan memleketimize gelen 
göçmenlerin saysma, nasıl bir iskân usûlüne 
tâbi tutulduklarına, bir an evvel müstahsil hale 
getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul ve 
malî kaynakların kifayetli olup olmadığına, 
şimdiye kadar gerek teberru yolu ile ve gerekse 
yabancı kaynaklardan toplanan ve bu işler için 
sarfolunan paraların miktarına, 

izmir Milletvekili Necdet Incekara'nm, is
kân dâvasının halli için ayrı bir Bakanlık ihda

sının düşünülüp düşünülmediğine, dış iskân 
meselesinin hangi ana prensiplere göre halledi
leceğine, iç iskân mevzuunun dış iskânla bir
likte ele alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ve bu dâvanın başarılması için ne gibi ted-
birleıf almd:ğına dâir olan sorularına, Tarım 
Bakajnı cevap verdi. 

; Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, iş
çi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin 
halli ile Ücretli Hafta Tatili Kanununun bir an 
evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, ikra
miye] prim gibi hak ve menfaatlerinin düzen
letmesine dair sorusu, kendisi oturumda hazır 
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

\ Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Birleşik 
Amerika Devletleri Senatosunca Batı Avrupa 
Savunma plânlarına iştirake davetimiz hususun
da alman kararın hukuki değeri ile şümulünün 
açıklanmasına dair sorusuna, Dışişleri Bakanı 
c^vap verdi. 

i Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'da yapılması kararlaştırılan hava mey
danının bugünkü inşa durumu ile biran evvel 
ikjmal edilmesi için ne gibi tedbirler alındığına, 
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müddetlere riayet etmiyen mütaahhit hakkında 
ne muamele yapıldığına ve istihkakının tamamen 
ödenip ödenmediğine dair sorusuna, Bayındırlık 
Bakanı cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri tşeri'nin, 
süt, yoğurt, peynir ve sütten mamul bilumum 

gıda maddeleri hakkındaki sorusuna, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakan vekili cevap verdi. 

Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, 
yurdun imar ve kalkınması için ne gibi tedbir
ler alındığına, ne gibi plân ve programların 
hazırlandığına, bâzı Bakanlık fen heyetleriyle 
bölge müdürlerinden tasarruf yapılması, Bayın
dırlık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununun değiştirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna, Bayındırlık 
Bakanı cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Millî Korunma Kanununun kaldırılması hakkın
daki sorusu, Adalet Bakanının teklifi üzerine, 
16 Mayıs Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Urfa Milletvekili Hasan Oral'ın, kaçakçılık 

Tasanlar 
1. — Dinî Yayınlar Döner Sermayesi hak

kında kanun tasarısı (1/184) (Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

2. — Köy Kanunu tasarısı (1/185) (İçişleri 
ve Adalet Komisyonlarına) 

3. — Sağır, dilsiz ve körler müessesesinin 
Millî Eğitim Bakanlığına devri hakkında ka
nun tasarısı (1/186) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına) 

4. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, 
Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/187) (Millî Savun
ma ve Bütçe Komisyonlarına) 

Teklifler 
5. — Gazianteb Milletvekili Cevdet San'in. 

Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/220) (Millî Eği
tim ve Bayındırlık Komisyonlarına) 

6. — İzmir Milletvekilleri Avni Başman ve 
Muhittin Erener'in, Gümrük Muhafaza Komu-

hâdisesine isminin karıştırılması dolayısiyle ya
pılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip netice
lenmediğine dair sorusu, gelecek Birleşime bıra
kıldı. Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Demirci Yangın yerindeki arsaların tevhit, 

ifraz ve tevzii hakkındaki Kanun, kabul olundu. 
Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Tababet 

ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair olan 
1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine 
mütedair Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
raporu üzerinde görüşüldü. 

11 . 5 . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren N. Tlabar 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tekil 

tanlığı eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toy-
canlar'a aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi (2/221) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

Tezkereler 
7. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'nm, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/175) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) 

8. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
cın'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/176) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) 

9. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm, 
Milletvekilliği dokunvılmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/177) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin Bin-
gül'ün, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/178) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona) 

11. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Tarakçıoğlu 'mm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/179) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Komisyona) 

Raporlar 
12. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1945 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/143, 
1/127) (Gündeme); 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesin
hesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/133, 1/128) (Gündeme); 

14. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Büt
çe yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/130, 1/129) 
(Gündeme); 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ekinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma Komisyonları raporları (1/110) (Gün
deme). 

B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,8 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Fürüzan Tekil (istanbul), Nazlı Tlabar (istanbul) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Orman işletmelerinin bâzı ver
gilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 sayıU 
Kanunun üçüncü maddesinin yorumlanmasına-
dair olayı tezkerenin gen verilmesi hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/174) 

10. V . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tomrukların orman iyinde ve kesildikleri yer
de el hızarlariyle yarı veya tam mamul hale ge
tirilmesi ve bunların taşınması işlerin de çalışan 
işçilerin gündeliklerinin 4920 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesindeki vergi muaflığından faydalanıp 
faydalanmayacağı konusunun yorum voliyle çö
zülmesi hakkındaki 14 . VITT . 1950 tarihli ve 
72 - 138/6 - 3072 sayılı yazımızın yeri gönderil

mesine müsaadelerini saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Efendim; bu tezkerenin geri ve
rilmesi için İçtüzük gereğince, gündeme alınmış 
bulunduğundan Meclisi Âlice bir karar ittihaz 
edilmesi lâzımdır. Onun için bu mevzu üzerinde 
bir arkadaşımız söz istedi, ona söz veriyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, Başbakanlığın 14 Ağustos 1950 tarih
li tezkeresi ile, tefsir talebi ile Yüksek Meclise 
gönderilen bu mevzu evvelâ Tarım Komisyonun
da. sonra Maliye Komisyonunda, en sonra da 
Bütçe Komisyonunda konuşulup b> karara bağ
landıktan sonra bugün öğreniyoruz ki, Başba-
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kanlık bu talebinden vazgeçmektedir. Evvelâ mü- I 
saade ederseniz hâdisenin mahiyetini anlata
yım. Hâdise şudur : 

4920 sayılı 'Kanunun üçüncü maddesinde şöy
le bir hüküm vardır : 

«Orman işletmelerinin ağaçlama, kesini, tom
ruklama, ölçme, imar yerine taşıma, hertürlü or
man yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakli
yatı yapma, orman temizleme ve kökleme, odun, 
kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerinde 
çalıştırılan işçilerin gündelikleri ve her çeşit vergi 
ve resimden muaftır.» 

Tefsiri istenen nokta şudur : Bilhassa Cenun 
ormanlarında ormanlar gayet kesif olduğu için 
buralarda yapılan katiyatı nakletmek çok müş
küldür. Esasen ormanlarımızın içerisinde yol şe
bekesi mevcut olmadığından bu güçlük büsbütün 
ehemmiyet kazanmaktadır. Orman işletmeleri bu 
gibi ormanlarda yol olmadığından dolayı, çünkü 
yalnız katır yolu vardır, kestikleri ağaçları nak
ledebilmek için bunu dörde veya ikiye bölmekte 
ve böylece nakil işini sağlamaktadır. 

Şimdi bu hâdise bir kereste imali mi sayıl
mak icabeder, yoksa tomruklama işine dâhil 
midir? Çözülmesi icabeden nokta budur. 

Her üç komisyon bu mesele üzerinde müna
kaşalar yapmış ve neticede memleketimizin za
ruretlerinden mülhem olarak bu faaliyet ve 
ameliyenin tomruklama faaliyetine dâhil olduğu 
kararma varmıştır. Çünkü arkadaşlar, bu kara
ra varırken en başta gelen mesnedimiz, memle
ketin zaruretleri olduğu gibi, katırla nakledilen 
kocaman kalasların ikinci bir ameliye geçirme
den inşaatta kullanılmasına imkân olmadığı nok
tasıdır. 

Şimdi Başbakanlık, sebebini izah etmeden bu
gün Meclis'e bir tezkere göndererek bu yorum 
teklifini geri istemektedir. 

Evvelâ Başbakanlık hangi sebebe istinaden 
bunu geri istemektedir? Acaba vaktiyle lüzum 
gördüğü bu tefsir talebinden, niçin vazgeçmek
tedir Hükümet, Tarım, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarının kararma iştirak ettiği için mi yorum 
talebini geri istemektedir? Bu itibarla Hükü
met ikinci talebine mesned olan noktai nazarını 
evvelâ izah etmelidir. 

BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; eğer Başbakanlık bu yorum talebini 
geri almış olmasa idi bunun görüşülmesine ma
hal olmadığı hakkında söz alacaktım. Şimdi 
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Mazhar Şener arkadaşımızın görüşmesi üzerine 
benim de burada arzetmek istediğim mesele gün
demimizin dördüncü kısmının beşinci maddesini 
teşkil eden «Devlet Orman işletmelerinin bâzı 
vergilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Tarım, Ma
liye, İçişleri, Bütçe, Komisyonları raporları» 
n,ın görüşülmesinin yeri olmadığı keyfiyetidir. 

Arzedeyim: Bütçe Komisyonunda, bir tefsir 
mevzuunun mevcut olmadığını kaydederek ka
rara iştirak edemediğimi beyan etmiştim. Bu, 
kararın mahiyeti itibariyle değil, fakat görüş
me sebebi bulunmaması hasebiyleydi. Bunu bu
rada izah etmeliyim ki, kanaatimce yersiz olan 
bir müzakere açılmamış olsun. 

Yorum nedir, ne zaman yapılır? içtüzüğü
müzün 124. maddesi bu hususta yalnız şu hük
mü ihtiva ediyor: 

«Bir kanunun yorumlanması gerektikte, yo
rum istemi ile bunun gerekçelerini gösteren 
tezkere yahut önerge, o kanunu ilk defa görüş
müş olan komisyonlara havale olunur. 

O kanunu özel bir komisyon ineelemişse ba
kanlıklarla karşılıklı komisyonlardan üye alı
narak 15 kişilik geçici bir komisyon kurulur. 

Komisyon raporu Kamutaya sunularak yo
rum fıkrası görüşülür.» 

Görülüyor ki, gerek Hükümetin gerekse 
milletvekilinin bir kanunun yorumlanmasını 
istemek hakkı olmakla beraber, kanunun yo
rumlanması gerekiyor mu, yoksa gerekmiyor 
mu, komisyonların ve sonra heyeti muhtereme-
rıizin ilk önce üzerinde duracakları bir nokta
dır. 

Yorum nedir? Yorum, kanunu tatbika memur 
olan kazai veya idari mercilerin birbirini müte-
nakız kararları ile kanun metninde tezahür 
eden bir müphemiyetin teşriî yollarla izalesi ve 
kanun vâzıının ilk taknin anındaki görüşünün 
teyit ve tavzihidir, öyle ki yorum, kanun met
nine yeni hiçbir hüküm ilâve etmez ve mevcut, 
hükümlerini de hiçbir veçhile değiştirmez. Yo
rumlanan kanunun asli bünyesi ile birleşir. 
«Kanun vâzıının maksadı şu idi» demekten iba
ret kalır ve bütün netayici ile kanunun yürür
lüğe girdiği ana rücu ederek makabline şâmil 
olur. Yani retroactif bir mahiyeti vardır. 

Demek oluyor ki, yorumun gerekip gerek
mediği şu iki unsurla anlaşılır:. 
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1. Kanunun her hangi bir hükmünde bir 

müphemiyet bulunduğunun zannedilmesi; 
2. Bu müphemiyetin kanunu tatbik ile mü

kellef kazai veya idari mercilerin ayrı birer an
layış ifade eden mütenakız kararları ile teza
hür etmesi.. (Esasa giriyorsunuz sesleri) 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşmamanızı 
çok rica ederim. 

Başbakanlık tezkeresinin geri verilmesini is
tiyor. Bir arkadaşımız da çıktı, tezkere ne se
beple geri veriliyor diye sordu. Siz esasa geçi-4 

yorsunuz. 
BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Esas hak

kında konuşmuyorum. 
Tefsir mevzuu ne vakit mevzuu bahis olur? 

Arzetmek istediğim odur.. 
Eğer bir arkadaşımız Başbakanlığın bu ha

reketini sebepsiz göstermiş olmasaydı müdaha
leye ihtiyaç görmezdim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarını öğ
renelim. Ondan sonra konuşuruz. Çok istirham 
ederim, gündem de çok doludur. Esasa girme
yiniz. 
' BEHZAD BÎLGÎN (Devamla) — Bir yorum 

mevzuu yalnız bir hüküm kanuni merciinden 
geçtikten sonra ve kazai bir noktai nazar tebel
lür ettikten sonra hâsıl olabilir. Halbuki mevzu 
meselede kazai mercilerden bir müracaat vâki 
olmamıştır. îtiraz ve temyiz komisyonlariyle, 
Şûrayı Devletten bu mevzu üzerinde her hangi 
bir hüküm olmadığı için yorum mevzuu yok
tur. Mamafih Hükümet noktai nazarını izah 
f;tsin. Ondan sonra arzı malûmat ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Tarım Bakanı yok
tur Bu mevzu üzerinde Hükümetin noktai na-
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zarj.ni elbette öğrenmek istersiniz? (Tabiî ses-

jO halde tensip buyurursanız bunu diğer bir 
Birleşime bırakalım. (Muvafık sesleri). Pazar
tesi! günkü Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın, 
Tütk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi-
ninigeri verilmesine dair önergesi (4/138) 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu mad

delerinin tâdili hakkındaki teklifimi geri alıyo-
runt. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ede
rimi 

Manisa 
Muhlis Tümay 

$AŞKAN — Geri verilmiştir. 

^. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 
TürŞc Ceza Kanununun 159 ve 160 ncı madde
lerime birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/139) 

T. M. M. M. Başkanlığına 
t ü r k Ceza Kanununun 159 ve 160 ncı mad

delerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklimi geri alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ede
rim. 

Tokad 
Halûk ökeren 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — SORULAR VE CÖEVAPLAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, İşçi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işi
nin halli ile Ücretli Hafta Tatili Kanununun 
bir an evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, ter
fih, ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin 
düzenlenmesine dair Çalışma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — Cemâl Kıpçak buradalar mı? 
(Yok sesleri). 

îki defadır bulunmadıkları için sorusu düş
müştür. 

4 — TJrfa Milletvekili Hasan Oral'tn, ka
çakçılık hâdisesine isminin karıştırılması dolayı-
siyle\ yapılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip 
neticelenmediğine dair Başbakanlıktan olan so-
rusufıa İçişleri Bakanı Halil özyörük ve Adalet 
Bakanı Rukneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevap
ları (6/280) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

î^parta Milletvekili Kemal Demiralay tara
fından Başbakanlığa sunulan 25 .11.1950 tarih
li söilü sorusuyla kaçakçılık hâdisesine isminin 
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karıştırılması İçişleri Bakanın bu çirkin isnat 
ve iftiranın 8 .1.1951 tarihli oturumda, bu 
mevzu etrafında icabeden idari ve adlî tahkikat 
devam etmektedir. Neticenin ayrıca bildirileceği 
cevabında bulunmuştu. 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlıkça sözlü 
olarak açıklanmasına delâlet buyrulmasını say
gılarımla dilerim. 

Urfa 
Hasan Oral 

1. Bu iş hakkındaki idari ve adlî tahkikat 
bitmiş midir? 

2. Bitmiş ise sonucu nedir? 
3. Tahkikat sonunda bu menfur hâdisenin 

şahsımla en ufak bir ilgisi görülmemiş ise sabık 
İçişleri Bakanı Rukneddin Nasuhioğlu 'nun 8. 
1.1951 tarihli celsedeki hatalı beyanlarının ya
pılmasına kasten sebep olanlar hakkında ne gibi 
muamele yapılmıştır? 

BAŞKAN — Söz Barbakan adına İçişleri 
Bakanmındır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Efendim; Başbakan bu sözlü soru 
önergesine bendenizle Sayın Adalet Bakanı Na
suhioğlu'nu memur etmiş oldukları için bende
niz İçişlerine taallûk eden kısmı hakkında arzı 
cevap edeceğim. 

Evvelce safahatı izah edilmiş bulunduğu veç
hile bu hususta yapılmış olan idari tahkikat Di
yarbakır'da qlde edilen kaçak silâhlar hakkında 
İsparta Milletvekili Sayın Kemal Demiralay'm 
sözlü soru önergesi üzerine Yüksek Meclisinize 
sayin selefim Rukneddin Nasuhioğlu tarafından 
mâruzâtta bulunulmuş ve adlî ve idari tahkika
tın devam etmekte olduğu arzedilmişti. ı 

İdari makamlarca yapılan tahkikat ve ara
mada, Siverek'te sayin Milletvekili Hasan Oral'a 
ait bavulların birinde elde edilen bir filinta tü
feği ve 128 aded fişek hakkında tutulmuş olan 
üç kıta zabıt varakasının bu hususta gereken 
tahkikatın tamik ve tevsii ve kanuni karara bağ
lanması için Siverek C. Savcılığına verildiği an 
laşılmıştır. 

Adalet makamlarınca yapılmış olması icabe
den tahkikat safhası ve neticesi hakkında Sayın 
Adajlet Bakanı arkadaşım tarafından gareken ce
vabı verileceği şüphesizdir. ı 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. Biz
de yapılmış hiçbir muamele yoktur. 
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BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RUKNEDDİN NASU

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu mevzu hakkında aşağıdaki maruzatta bulu
luyorum: 

Tetkik edilen soruşturma evrakına göre 
28 . IX . 1950 tarihinde yapılan ihbar üzerine 
Diyarbakır Valisinin emriyle o yer Emniyet Mü
dürü telefonla Siverek kaymakam vekilini bula
rak, Diyarbakır - Siverek postasını yapacak 
olan otobüste Sait Karan adında bir şahsa ait 
on iki mavzer tüfeği yakalandığını, emniyete ge
tirilen Sait Karan, otobüste bir bavu-lu daha bu
lunduğunu bildirdiğinden memur gönderilerek 
Sait Karan'a ait bavul sorulmuş ise de orada 
bulunan Urfa Milletvekillerinden Hasan Oral 
mevcut bavulların kendisine ait olduğunu be
yanla bavulları aratmamış olduğunu, halbuki 
Siverek istikametinde hareket etmiş bulunan 
mezkûr otobüste Milletvekili Hasan Oral'a ait 
bavullar içinde silâh ve cephane bulunduğuna 
dair ihbar vukubulduğunu bildirerek aranmasını 
istemiştir. 

Milletvekili Hasan Oral, yolda eşyasının aran
masına muhalefet ettiğinden Siverek'te Cumhu
riyet Savciılığı kanaliyle alman arama kararına 
istinaden arama yapıldığı ve Hasan Oral'a ait 
dört bavul içerisinde silâh ve cephane bulunma
yıp yalnız otobüste bulunan ve o günü sahibi çık-
mıyan diğer bir bavulda Ştayer markalı bir Fi
linta ile 128 küsur muhtelif cins mermi elde edil
diği görülerek Siverek Cumhuriyet Savcılığınca 
yapılan hazırlık soruşturması sonunda. Yakala
nan Filinta ile mermilerin ve bunların içinde 
bulunduğu bavulun Sait Karan'a ait bulunduğu 
tesbit edilerek Milletvekili Hasan Oral aleyhin
de delil elde edilmemiş ise de; suç mahiyetine 
ve sıfatına göre takdiri Adalet Bakanlığına 
ait olmak üzere mumaileyhin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması cihetine gidilmesi lüzumlu gö
rüldüğünden bahsile soruşturma evrakı 27 . 
XII . 1950 günlü fezlekeye ilişik olarak Urfa 
Cumhuriyet Savcılığının 4 . 1 . 1951 günlü ya-
zısiyle Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca evrak tetkik edilerek, içe
risinde yasak silâh ve mermi bulunan bavulun 
adı geçen Milletvekiline ait olduğu hakkında 
bir delil elde edilememiş olmasına rağmen, tak
dir Bakanlığa ait olmak üzere kaydiyle Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması lüzü-
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mundan bahsile evrakın Bakanlığa gönderilmesi 
doğru görülmediğinden adı geçen milletvekiline 

*r isnat olunan suçtan dolayı âmme dâvasının 
açılmasına lüzum görüldüğü takdirde suçun 
mahiyeti ve sübut sebepleriyle kanunun hangi 
maddesine tevfikan takibat icrasına lüzum 
görüldüğü açıklanmak suretiyle ve merciinden 
karar alınmak üzere evrakın gönderilmesi ica-
bedeceğinden kanun hükümleri dairesinde işlem 
yapılmak üzere evrak 27 . T . 1951 tarihinde 
Urfa Savcılığına iade edilmiştir. Bunun üzerine 
Siverek Savcılığınca hazırlık soruşturulması 
ikmal edilerek neticede Milletvekili hakkında 
delil elde edilmediğinden bahsile takipsizlik ka
rarı verilmiş ve Sait Karan hakkında da Diyar
bakır Asliye Ceza mahkemesinde âmme dâvası 
açılmıştır. 

Meselenin adlî safhası budur. 
HASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 

8 . XII . 1950 tarihli Büyük Millet Meclisi mü-
zakeratma, İsparta Milletvekili Kemal Demir-
alay'm bir sözlü sorusuyla intikal eden bu hâ
disenin gerek adlî gerekse idari tetkikleri ne
ticesini burada dinlediniz. 

Söz, soru her milletvekilinin tabiî ve teşriî 
hakkıdır. Yalnız beni üzen bu iftiraya vasıta 
olan Kemal Demiralay bir izahta değil, mahza 
benim faili olduğum bir suçtan bahsetmiş gibi 
konuştular. 

MEHMET ALDEMÎR (İzmir) — Ama sizin 
hâdise vâkıdır. 

HASAN ORAL (Devamla) — Müsaade edin 
anlatacağım. (Kaymakam burada yok sesleri), 
(Niye şikâyet etmedin sesleri) 

Müsaade buyurun arkadaşlar, ben bunları vo 
neticeyi altı ay gibi uzun bir müddet sabırla 
ve hakkın tecellisi ümidiyle bekledim: (De
vam, devam sesleri) Arkadaşlar, bu hâdisenin 
vukuundan sonra Diyarbakır Emniyetince tes-
bit edilen tutanak buradadır. Aslını olduğu 
gibi size arzediyorum.. Tutanak dört nüsha çı-
kai'ilmıştır. Diyarbakır'da adam mahkûm edil
miştir. Adamın yakalandığı gün, tanzim edilen, 
dört nüsha tutanaktan birisini, Büyük Millet 
Meclisine arzetmek için aldım. 

«Bu filinta tüfeğinden evvel Urfa kapısında 
kamyon içinde yapılan aramada iki sandık için
de bana ait 12 aded mavzerin yakalandığında 
verdiğim ifademde söylediğim gibi, tahminen 
bundan 25 gün evvel Diyarbakır'dan 900 kilo 
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pirinç aldım, trenle Sivas'a götürdüm, Sivas'ta 
sattım ve orada (Serbest) otelinde 25 gün yat
tım. Bu sırada Sivas'ın Çaylarbaşı mahallesinde 
oturan ve kaçak odun satıcılığı yapan orta boylu 
dolgun vücutlu, badem bıyıklı, çil renkli siyah 
renkte bol paça pantolon ve kahve regi caket gi
yil i Hasan, adındaki kişi ile daha evvelce tanış
mıştım. Dolayısiyle bu pirinçleri götürdüğüm
de de konuştuk. Daha evvelce tanıştığımda bu 
Hasan bana dört tane silâh temin etti. Getirdim, 
Siverek köylerinde satmıştım; bu defa bu Hasan 
bana, şimdi ele geçirilen 12 aded mevzerle yine 
şahsıma ait bavulumun içinde yakalanan bir 
aded (1909/7002) numaralı Yunan filintasını 
ve bu filintaya ait 100 küsur mermiyi bana pa
ra mukabili Hasan temin etti. Ve kendisinin 
evinde bunları sandıklara yerleştirdik. Bu filin
tayı da kendi şahsıma ait bavuluma mermileri 
ile beraber koydum. Sandıkları bagaja verdik. 
Bavulu da elime alarak trenle Diyarbakır'a gel
dim. Bu sandıkları Siverek'e giden kamyona 
koydum. Bavulumu da üzerine bıraktım. Ben de 
kamyojna bindim; Urfa kapısından çıkıp gidece
ğimiz sırada zabıta tarafından yakalandım. Ben 
de her nekadar kaçtımsa da peşim takip edilip 
tayyare meydanında yakalandım. Kamyonda ya
kalanan iki sandık içindeki 12 mavzer karakola 
getirilmişti. Halbuki kamyonun içinde yukarda 
söylediğim gibi şahsıma ait bavulum, bavulumun 
içinde de bilâhara ele geçirilen, yukarda cins 
vo numarası yazılı, Yunan filintası yakalanmış
tır. Bu .filintanın mermilerini de yukarda isim 
ve eşkâlini söylediğim Hasan bana (70) liraya 
satın almıştı. Fakat kimden aldığını bilmiyorum. 
Evinde konuştuğumuz sırada bu filintayı mermi
leriyle beraber bir orman bekçisinden saten al
dığını söylemişti. Ne dereceye kadar doğru olup 
olmadığını bilmiyorum. Bu silâhı da diğer silâh
lar gibi Siverek ve başka yerlerde satıp ticaret 
yapacaktım. 

İfadeniz doğru ise imza ediniz. 
îfadem doğrudur imza ederim. 

Sanık 
Sait Kıran 

Çargı Komiseri Polis Memuru 
R. Çakmak Ali Özalp 

Arkadaşlar; bu zabıtlarla şunu tevsik ediyo
rum ki t o gün, aynı hâdisenin akabinde, her han-

I ği bir tesir yahut her hangi bir melanet kulla-
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nılmadan, maznunun o günkü ifadesi ve hâdise 
hakkındaki zabıt şudur; o gece Siverek'e geldik 
Siverek'te o gün bizim Kaymakamla, Polis Mü
dürü ve sair salahiyetli kimselerle yapılan tuta
nak şudur: 

Tesbit tutanağı 
28 . IX . 1950 günü saat 23 sıralarında Si-

vereğe gelen 15 plâka sayılı Hasan Gezeroğ-
lu'nun idaresinde bulunan yolcuların eşyaları 
arandıkta : Urfa Milletvekili Hasan Oral'm 
bavulları kendisine soruldu. Benim dört bavu
lum vardır. Beş bavuldan bir bavulun ağır 
olduğu gümrük muhafaza memuru Nihat Or-
hon bu bavul sizin midir diye Urfa Milletveki
line sordu. Bu bavul benim değildir dedi ve 
sözü geçen Nihat Orhon bu bavul ağırdır. 
Dedi ve aradı içinde eski elbiseler ve bavulla
rın arasında sökük vaziyette yeni üzerinde 
şıtayır marka filinte bulundu. Ve tetkik edil
diğinde 7002 E numaralı şıtayır marka 1909, 
190, 1336 numaralı nişangâhı kısa namlı İngi
liz filintası demir aksamı ile* ağaç kısmı ayrı 
olarak bulundu. Ve 40 aded mavzer mermisi 
7,9 çapında 86 aded 7^65 çapında mavzer mer
misi bulunarak müsadere edildi. Ve bu mermi
lerin 13 adedi bir mendil içerisinde diğer ka
lanı da İngiliz tipi bez kütüklüğün içerisinde 
olduğu ve bavul içinde dört yeni mavi renkli 
yüz havlusu ve üç aded E çorap ve eski çama
şır ile bir yeni kahve rengi bavul olduğu tesbit 
edilerek işbu tesbit tutanağı tanzim edilerek 
hep birlikte imza altına alındı. 

Kaymakam V. -T. Komutanı 
Kemal Alyanak Ömer Erdemli 

Eminyet Âmiri V. Karakol Komutanı 
Hasan Ercin Cahit Güngör 

Urfa Milletvekili Polis memuru 
Hasal Oral Mıhyidin Aksoy 

Kaçak istihbarat Yuva Me. Makine sahibi 
Nihat Orhon Hasan Gezeroğhı 

Jandarma eri Polis memuru 
Hüsamettin özer Ahmet Kaçmaz 

Er Er Er 
Osman Budak İsmail Yılmaz Hakkı Timur 

BAŞKAN — Hasan bey iki dakikanız var
dır. (Devam etsin sesleri) 

HASAN ORAL (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız bu işin içyüzünü Büyük Meclise 
açıklıyayım : 
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BAŞKAN — Arkadaşlar heyeti eelilenizin 

kabul etmiş olduğu bir İçtüzüğümüz vardır, 
buna hürmet edelim. 

HASAN ORAL (Devamla) — Arkadaşlar; 
bu iki tutanak bir de Sivas Valisi Taki beyin 
yaptığı tahkikat evrakı şudur : Bunda Kaçak
çı Sait Karan'm Sivas'a nasıl gittiği, orada 
25 gün kaldığı, oradan Mesudiye'ye gittiği 
buradan iki sandığı beraber Sivas'a getirdiği, 
bir çantayı da eline almak suretiyle istasyona 
geldiği, Bagaj memuru vesıtasiyle bu muame
lenin yapıldığı, bavulu da Diyarbakır'a yol
landığı tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu kadar açık, bu kadar çıplak 
olan bir hakikat karşısında her ne suretle olur
sa olsun, her hangi bir maskeye bürünürse hü
rünsün bu memlekette teşriî vazife yapmaya 
milletçe seçilen bir insan hakkında bu kadar 
bayağı, bu kadar aşağı bu kadar fena bir isnat 
yapılamaz arkadaşlar. Eğer ben bu fiilin faili 
olsaydım arkadaşlar, burada bir dakika dur
mazdım, geçen sefer de söyledim. Bu işte mil
yonda bir, en ufak alâkam olmadığı halde, Dâ
hiliye Vekilinin o günkü beyanları ile, bugünkü 
beyanlarında, bu fiilin tamamen benim tarafım
dan yapıldığı edası ve jesti vardır. Ben hiçbir 
zaman böyle kötü, böyle mülevves bir işe vası
ta olmadım. Olmıyacağım. Bunu herkesten ev
vel Rükneddin Nasuhioğlu'nun bilmesi lâzım
dır. (Biliyoruz sesleri) 

Avni Doğan da biliyor, siz de bilirsiniz. Al
lah'ta biliyor. (Bravo sesleri) (Neyi biliyoruz 
sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar.. 
MEHMET ALDEMÎR (îzmir) — Sizde si

lâh olduğunu biliyoruz. 
HASAN ORAL (Devamla) — İspatına gi

dersiniz.. Oturup da şu veya bu şekilde müda
haleyi ben size yakıştıramıyorum arkadaşlar. 

Ben. hiçbir milletvekili arkadaşımın en 
ufak bir töhmet altında bırakılmasını, yahut 
böyle bir şey iddiası küçüklüğünü söyliyeeek 
kadar fena bir insan değilim. 

BAŞKAN — Müdahale vâki değildir. Riya
set makamı, müdahale vâki olursa önliyebilir. 
İtimat buyurun. 

HASAN ORAL (Devamla) — İşte arkadaş
lar, kıymetli hâtıralarınızı yoklarsanız bu ifti
ranın meydana çıkacağını zaten vaktiyle söy
lemiştim. Bugün bir âdemitakip vaziyeti veya 
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faili meçhul bir durum yoktur. Sivas valisinin 
Diyarbakır valisinin, Siverek Adliyesinin, Ge
nelkurmayın, Gümrük Teşkilâtının, bütün Dev
let teşkilâtının, üzerinde hassasiyetle durduğu 
bu meselede ismimin en ufak bir şekilde bile 
geçmediği meydana çıkmıştır. Bilhassa Başba
kandan rica ediyorum: Böyle değilse söylesin
ler. 
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| BAŞKAN —- Hasan bey, içtüzük gereğince, 

15j imzalı bir önerge ile gizli celse yapılması 
teklif edilmiştir. 

Samiinin Meclisi terketmelerini rica ediyo-
rupı. (Reye konsun sesleri) Evvelâ samiin Mec
lisi terketsin. Sonra oya koyacağız, 

Î K Î N C Î OTİURUM 
(Kapalı) fil] 

BAŞKAN — Başkanveküi Mustafa Zeren. 

KATIPLEE : FUrusan Tekü (istanbul), Nazlı Tlabar (istanbul) 

«••» 

BAŞKAN — Samiin çıkarılmıştır. Şimdi 15 
imzalı verilen önerge okunacaktır. 

(Gizli oturuma ne lüzum var? sesleri). 
BAŞKAN — İçtüzüğün 96 ncı maddesi ne

yi emrediyorsa onu harfiyen tatbikle mükelle
fim. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 

Silâh kaçakçılığı hâdisesinin İçtüzüğün 96 
ncı maddesi gereğince gizli bir celsede açıklan
masını rica ederiz. 

Denizli 
Refet Tavaşlıoğhı 

ZonguldiaJk 
Suat Başol 

Giresun 
Hamdi Bozbağ 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Ordu 
Refet Aksoy 

Denizli 
Fikret Başaran 

Sivas 
Rifat öçten 

Ordu 
Fevzi Boztepe 

Kütahya 
Remzi Koçak 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Ankara 
Ramiz Eren 

[1] Bu oturum kapak olarak devam etmiş ve 
sonunda verilen ve kabul edilen önergelerle otu
rumda geçen görüşmelerin yayınlanmasına ka
rar verilmiştir, 

izmir . Manika 
Cihad Baban Adnan Karaosmanoğlu 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

(Esbabı mucibe nedir? sesleri). 
BAŞKAN — Şimdi bu önergede imzaları bu

lutlan arkadaşlara söz veriyorum. Buyurun Re-
fe$ Aksoy.. 

I REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Urfa Milletvekili Hasan Oral arkadaşı
mızın bir silâh kaçakçılığı meselesinden dolayı 
hakkında yapılan takibat neticesini bir sual tak
ribiyle İçişleri Bakanlığından sormuş bulunu
yor. İçişleri Bakanının verdiği izahatı itmam 
edİen Adalet Bakanının izahatından sonra, bu 
cejvapları karşılıyan arkadaşımız, konuşurken, 
getrek İçişleri, gerekse Adalet Bakanlığını ağır 
bir töhmet altında bırakmıştır. (Sağdan asla' 
sekleri). Benim kanaatim budur. Bununla da 
ikjtifa etmiyerek, bir idare âmiri hakkında: «Hay
siyet ve şeref bezirganı» gilbi ağır bir kelime 
kullanmıştır. Bu arada bâzı arkadaşlarımız da de
diler ki: «Maalesef senin tekzitre yeltendiğin, mü
dafaa ettiğin bu mesele bir hakikattir, bu haki
kati biz konuşabiliriz.» 

| Bendeniz öyle zannediyorum ki arkadaşlar, 
bü arkadaş adaletten ademi takip kararı almış-
tıfr. Beraat asıldır. Fakat bunun bir de iç yü
zü; vardır. Bu hususta içişleri Bakanının bizi 
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tenvir ederek ve tam bir vicdan huzuru ile bu | 
arkadaşı tebriye etmek lâzımdır. Bu kanatle 
bu takriri verdim. 

HASAN ORAL (Urfa) — Ben de kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? öner- | 
gede imzası bulunanlardan. ı 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Takririn 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Önergede imzası bulunan arka
daşlardan yalnız bir arkadaş konuştu, diğerleri 
konuşmak istemiyor. Şu halde önergeyi reyi 
âlinize »rzediyorum. Gizli oturum yapılmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gizli otu
rum yapılması kabul edilmiştir. 

Şimdi karar alacağız: 
Tutanakların hâlen çalışan memurlar taıa-

fından mı, yoksa içinizden seçeceğiniz arkadaşlar 
tarafından mı tutulmasını tensip edersiniz? (Me
murlar tarafından tutulsun sesleri) Tutanaklar 
memurlar tarafından tutulacaktır. 

NEClP BÎLGE (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECÎP BlLGE (Devamla) — Memurlara 

yemin ettirilmesi lâzımdır. 
BAŞKAN — Bunlar yeminlidirler. 
ABBAS ÇETÎN (Kars) — Usul hakkında 

mâruzâtım vardır. 
BAŞKAN — Beyefendi; müsaade buyurur 

musunuz; usul hakkında söz istiyonlar; verelim. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar; me

seleyi biraz tüzük dışı ve hassas bir sahaya inti
kal ettirmiş oluyoruz. Bu hâdise hakkında ada
let mercileri tahkikat yapmış ve kararını ver
miştir. Bu itibarla bu işin içinin, dışının, eninin 
boyunun burada müzakere konusu olmasma bir 
defa adalet usulleri müsait değildir. Hataya 
düşüyoruz. Bu karar üzerinde enine boyuna ko
nuşulamaz. Aksi takdirde bu hususta adalet 
prensiplerine uygun hareket etmemiş oluruz. 
(Doğru doğru sesleri) 

BAŞKAN — Hasan Oral. 
HASAN ORAL (Urfa) — Arkadaşlar, 6 ay 

evvel başlıyan ve bugünkü celsede nihayet gizli 
oturuma sebep olan bu hâdisenin hakiki cephe
sinin bütün çıplaklığı ile meydana çıkarılmasını | 
ben-.de canü gönülden istiyorum. I 

Eğer bu fiil hakkında burada arzettiğim gibi, I 
maddi delillerin yokluğundan mütevellit bir | 

ademitakip kararı olsaydı, eğer bu ademitakip 
kararı, bu bavulun başka sahibi bulunmasaydı, 
eğer bu çantanın Sivas'ta ne şekilde olduğu tes-
bit edilmeseydi, eğer bu çantanın istasyona geti
rilişi, Diyarbakır'a gelişi, kaçakçılığa beraber 
yeltendikleri, bundan evvel de Urfa vilâyetinin 
bu kaçakçılık hakkındaki şu yazısı mevcut ol
masaydı ki okuyorum: 

Urfa Valiliğinin 5 . X . 1950 gün 3775 sayılı 
yazıları örneği aşağıya çıkarılmıştır. 

Ek: 30 . IX . 1950 gün v e Em. K, 2/3949 sa
yılı kapalı tele: 

1. İçinde 12 aded orduya ait mavzer tüfen-
ği bulunduğu bildirilen Sivas istasyonunun 287 
numarasını havi sandıkların sahibi, ilimizin 
Siverek İlçesinin Gülabibey mahallesinden 
Mehmetoğlu 1926 doğumlu Sait Karan namına 
teslim edilmek üzere otobüsle bir bavul taban
ca gönderildiği haber alınan kardeşi 1325 do
ğumlu Hamza Karan adlı kişiler tanınmış eşya 
ve silâh kaçakçılarından olup bunlardan Ham
za Karan'm mavzer fişengi kaçakçılığından 
ötürü mahkemeye verildiği 16 . II . 1945 gün 
Em. Ş. 2. 450, 6 . VI . 1945 gün Em. Ş, 2,4325 
ve 14 . III . 1946 gün ve Em. Ş. 2.307 sayılı ya
zılarla arzedilen ve duruşma sonunda bereat 
eden şahıs olduğu; 

2. Hamza Karan'm 1949 yılı Aralık ayı 
içinde silâh kaçakçılığı maksadiyle Sivas ve 
Zile taraflarına gittiğinin haber alınması üze
rine Siverek Kaymakamlığınca keyfiyet doğru
ca Sivas Valiliğine ve Zile Kaymakamlığına 
yazılmış ise de müspet netice elde edilemediği; 

3. Urfa Milletvekili Hasan Oral'm Diyar
bakır'da kendisine ait olduğunu söylediği beş 
aded bavulun Siverek'te indirilerek aranacağı 
sırada bilâhara içinde bir aded İngiliz filinta-
siyle 128 aded muhtelif mavzer mermisi ve Sait 
Karan'a ait bâzı çamaşır eşyası bulunan bavu
lun kendisine ait olmadığı gibi kime ait olduğu
nu da bilmediğini söylediği, bavulun haddi za
tında Sait Karan'a ait olduğu halde milletve
killiği sıfatını haiz olduğu cihetle kaçak silâh 
ve mermilerin aranıp yakalanmamasını teminen 
bavula tesahup ettiği kanaatine varılmış ise de 
yakalanan silâh ve mermilerin nereden ve ne 
suretle tedarik edildiği ve milletvekili Hasan 
Oral ile kaçakçı Sait Karan'in bu sadeddeki 
münasebetlerinin maksat ve mahiyeti henüa 
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tesbit edilememiştir. Halen Siverek'te bulunan 
Hamza Karan'm kaçak eşyalarını saklamakta 
olduğundan şüphe edilen komşusu Mustafa Ta
tar ve kardeşi Mehmet Tatar'ın evlerinde yapı
lan aramada kaçak eşya bulunamamıştır. 

4. Diyarbakır Valiliğince kaçak silâhlarla 
birlikte yakalanan Sait Karan hakkında yapıl
makta olan tahkikatta elde edilen malûmatın 
valiliğimize de bildirilmesini Diyarbakır Valili
ğinden rica ederim. 

5. İçişleri Bakanlığına arzedilmiş ve Di
yarbakır, Sivas valiliklerine yazılmıştır. 

Urfa Valisi 
I. Hakkı Baykal 

işbu suretlerin aslının aynı oldukları tasdik 
olunur. 

Mühür - îmza 

Bu sefer de gene Urfa Valiliğinin bu adam 
hakkındaki yazısı bu olduktan sonra 15 sene
den beri bunu kendisine sanat ittihaz eden 
bundan başka hiçbir iş yapmıyan bu insanların 
bu mülevves bu çirkin bu soysuz hareketleri 
bir ahlâksızlıktır. (Doğru sesleri) Eğer arka
daşlarım, ben bu fiilden dolayı mahkemeye ve-
rilseydim ve mahkeme benim milyonda bir ih
timalle bu işte alâkam olduğunu ima etseydi 
burada durmaz, bu Meclisten istifa eder giderdim. 
Fakat ne kadar düşükçe olursa olsun, Kemal 
Alyanak dediğim arkadaş hakkında bir tek ke
lime söylemiyeceğim, ama bunu bu teşkilâtta 
ileri tutar yeri olmıyan, hırsızlıktan tevkif 
olunmuş, karısından ayrılmış, bir metresle yaşı
yor (Gürültüler). 

BAŞKAN — Kimden bahsediyorsunuz, Kemal 
Bey burada yok.. (Kaymakamdan bahsediyor 
sesleri). 

HASAN ORAL (Devamla) — Kemal Bey
den bahsetmiyorum, bu hâdiseyi tertip edenler
den... (Kim sesleri) Kaymakam vekili Alyanak 
tertip etmiştir. 

BAŞKAN — Rica ederim, şahıs burada yok. 
(Hakaret oluyor, tecavüz oluyor sesleri) Rica 
ederim, şahsı işe sokmayın, tertip etmişse sizin de 
buna dair delilleriniz vardır, mahkemeye gider
siniz. Çok rica ederim, şahsiyata tecavüz yoktur. 

HASAN ORAL (Devamla) — Mahkemeye 
vereceğim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Bu şekilde konuşamaz.. 

.1^1 0 : â 
[HASAN ORAL (Devamla) — Güya bu işde 

bencim birşeyim var da kaçıyorum. Büyük Millet 
Meclisinden istirham ediyorum; Büyük Millet 
Meclisinin büyüklüğüne sığmıyorum, diyorum ki, 
bu (Meclisten üç, beş arkadaş, kim olursa olsun, 
ayırıp gönderin, Sivas'ta, Diyarbakır'da, şurada, 
buıjada tetkikat yapsınlar, eğer benim bu işle 
milyonda bir alâkam varsa, yine huzurunuzda 
arz^diyorum, burada durmama lüzum yoktur, 
(Bfavo sesleri, kâfi kâfi sesleri) 

ISonra arkadaşlar; geçen seferki birleşimde 
benjim hakkımda, ailemin geçmişi hakkında bir-
şey|er söylenmek istenmiş. Bunları gizli celse ol
duğu için arzediyorum, yoksa temas etmezdim, 
bu jmemlekette en az bir vatandaş olarak her za
manı kendisine düşen hizmeti yapmış bir ailenin 
çocuğuyum. 1324 deki Şaki İbrahim'in takibine 
iştikak etmiş olan büyük babamın o zamanki ve
sikaları buradadır. (Kâfi kâfi sesleri). 

Ondan sonra arkadaşlar; 1336 daki harekâta 
yinb bu memleketin selâmeti namına, Fransız me
selesinde canımızı ortaya koyduktan başka 30 
bin; madenî lirayı ailemiz namına sarf ettik. Fran-
sızljarı Urfa'dan attık. Bunlar, bu hizmetler hata 
rnıfı. Ailemin geçmişinden kim bahsedebiliri Ta
rihe mal olmuş bir ailenin çocuğu olmakla şeref 
dujrorum. Bu şerefi kabul ediyorum. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — İsmim mevzuu-
bahis oldu söz istiyorum. 

{B AŞK AN —• Size söz vermiyeceğim. (Soldan, 
Avjıi Beyin ismi geçti söz verin sesleri) Hüküme
ti cfinliyelim. İsminiz geçti ise size de söz veririz. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
Hİ0ĞLU (Edirne) — Hasan Ural açık celsede 
İçişleri Bakanı hilafı hakikat konuştu, dedi. Açık 
celsjede konuşuluyor, matbuata, efkârı umumiye-
ye I aksediyor, fakat sonraki konuşmalarımız neş
ri liabil olmıyan vaziyette kapalı kalıyor. Bu iti
barlı a bunu bir şanssızlık addediyorum. Şahsım 
içiı}. Şimdi arkadaşlar, (Sağdan, soldan, oturu-
muj açalım sesleri). 

jO halde kapalı oturumu niye teklif ettiniz? 
(ZİHNÎ BETİL (Tokad) — Biz teklif etme

dik. Reis Bey usul hakkında söz istiyorum. 
[ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HÎOĞTJU (Devamla) — Arkadaşlar, bundan iki 
ay jevvel.... 

|ztTTNÎ BETİL (Tokad) — Reis Bey usul 
hakkında söz istiyorum. (Soldan gürültüler) 
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Ben Riyasetten söz istiyorum, verir veya ver- ] 
mez. 

BAŞKAN — Çok rica «derim, müsaade bu
yurun. Adalet Bakanı konuşsunlar. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokad) — Şimdi vermiyor-
musunuz ? 

BAŞKAN — Şimdi söz vermiyorum. Bakan 
konuştuktan sonra söz vereceğim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bundan 
iki ay -evvel ben burada Dahiliye Bakanı olarak 
söylediğim sözlerde ne hilafı hakikat ne de ya- I 
lan vardır. (Soldan, bravo sesleri) Ancak o ta
rihte, bu hâdise hakkında sormuş olduğum ve 
resmî kanallardan almış olduğum cevapları ar-
zettim, şöyle olmuş, böyle olmuş, filân yerde fi
linta çıkmış, şu kadar mermi bulunmuş ve iş 
adalete intikal etmiştir dedim. Ve o günkü za
bıtları açacak olursanız görürsünüz, resmî ifa
delerden başka bir ifadem varsa o vakit bu la
kırdıyı bana söyliyebilirler. O günü tamamen res
mî ifadelerin, kayıtlar-m hulâsasını okudum ve 
dedim ki; hu mesele adalete intikal etmiştir. Sı
fat ve hüviyeti ne olursa olsun. Adalet; hak
kında lâzımgelen takibi yapacaktır dedim. Bu
nun neresi hilafı hakikattir? Zaten o zaman in
şallah temize, çıkarsınız diye de temennide bu
lunmuştum, nitekim temize çıktı. 'Hükümet fer
dî olarak bu kürsüden bu Meclise karşı hakikat
ları tahrif edecek bir insan buraya çıkamaz. 
(Bravo"»esleri) Mebus olsun, Vekil olsun çıka
maz. Hükümetin, bu Meclisi, aldatacak, yanlış 
istikamet verecek hiçbir rolü ve takati yoktur. 
(Soldan bravo sesleri) 

Şu halde ben o tarihte tamamen resmî ifade
lerin hulâsasını burada söylerken, Hasan Oral'a 
ne demişim? Hangi hakikatin tamamen hilafı
nı söylemişim? Nitekim yapılan tahkikat so
nunda mahallî savcılık, teşriî masuniyetinin ref'-
ini istediği halde, Adalet Bakanlığı, deliller kâfi 
değildir, tetkik ediniz diye cevap vermiştıir. 
Binnetice Siverek Savcılığınca ademi takip ka
rarı verilmiştir. (Soldan bravo sesleri) «Hilafı 
hakikat» nerededir arkadaşlar? 

Eğer burada kalın sesle bağırmak, gürültü 
çıkarmak, hakikatları tahrif etmek mânasına 
geliyorsa... 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Pa
buç kapnracak adam yok burada. Merak etme...? I 

MEHMET SADIK ETl (Malatya) — Parti | 
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meselesi yapmayın. Arkadaşın haysiyeti mev
zuu bahistir. Allah Allah... 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
11İ0GLU (Devamla) — Hükümetin bir Vekili, 
amma. Dâhiliye Vekili, amma Adalet Bakanı, 
•bir lâkırdı söylüyor, efkârı umumiye karşısın
da Hasan Oral ona, «tamamen hilafı hakikat
tir» diyor. Ondan sonra buna bakan tarafından 
verilen cevap kapalı kalıyor, efkârı umumiyeye 
aksetmiyor. Bu Olamaz arkadaşlar. 

Bu Meclis, hiçbir kimsenin şahsı aleyhinde, 
gıyabi veya vicahi konuşmak istemez. O vakit 
de işaret etmiştim. 

MEHMET ALDEMlR (İzmir) — Konuşun 
efendim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Doğrudur, yanlıştır bil
miyorum, bütün bunun günahı, sevabı eski ik
tidar insanlarına aittir. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Elinizdekini 
açık okuyun. 

BAŞKAN — Celsenin gizli olması hakkında 
karar verilmiştir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — O vakitki notlarımı şim
di arzediyorum. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Okuma
sını Meclis istiyor mu? (İstiyoruz sesleri). 
- BAŞKAN — Müsaade buyurun, Hükümet 

hareketinde serbesttir. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HÎOĞLU (Devamla) — Efendim, ifadelerim 
şahsa taallûk ediyorsa, bunu bir vazife olarak 
arzediyorum. O tarihte Urfa Valiliği Birinci 
Genel Müfettişlik emriyle 1938 yılında Siverek'
te bâzı eşhasla, Dişçi Hasan Oral'in garbe nakli
ni çok istemiştir. (Gürültüler, neden istemiş 
sesleri). Bendenizin mâruzâtım uydurma değil, 
bunlar dosyadan çıkmış yazılardır. 

KEMAL BALTA (Rize) — Hattâ «inşaallah 
beraet eder» demiştiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Kemal Bey sizden rica ediyorum. Müsaade bu
yurun, hatibin sözünü kesmeyin. 

KEMAL BALTA (Rize) — Kesmiyorum, 
hatırlatıyorum. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Sayın Ba
kan bunun soru ile hiçbir ilgisi yoktur, politika 
yapmayın, (Devam sesleri). 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
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ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Devamla) — Birinci Genel Müfettiş
lik, bu mevzua taallûk eden (Sağdan gürültü
ler)... Hakikatları tahrif hususunda bana söz 
atfedilirken sayın muhalefet arkadaşları rahat 
rahat dinliyorlar ama ben, yeni muhalefetin ik
tidarı zamanına ait bir mesele hakkındaki bir 
yazıyı okumak istemekliğim üzerine usulden, ni
zamdan bahsediyorlar. Okumıyacağım arkadaş
lar. (Soldan şiddetli gürültüler, oku, oku ses
leri). 

BAŞKAN — Okuyacaktır efendim. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Devamla) — Meclisin bu temayülü 
karşısında okuyacağım. 

İfadelerim şahsa taallûk ediyor ise de bu
nun bir vazife icabı olarak kabul edilmesi ge
rektir. 

ürfa Valiliği ile Birinci Genel Müfettişlik 
1938 yılında Siverekli bâzı eşhas meyanmda 
Dişçi Hasan Orai'ın da Garbe naklini ısrarla 
istemiştir. 

Birinci Genel Müfettişlik bu mevzua taallûk 
eden 4 . V . 1938 tarihli bir yazısında, devir es
nasında Siverek'e de uğradığını, burada iki 
gün kalıp, Urfa Valisi, Siverek Kaymakamı, il 
jandarma komutanı aynı yer ceza ve sorgu hâ
kimlerinin de iştirak ettiği bir toplantıda Si
verek'in bozuk olan emniyet ve asayiş işlerinin 
görüşülmesi sırasında mevzuun bu aileye inti
kal ettiğini, bu esnada Siverek'in ağalık nüfuz 
ve tesirinden bir türlü kurtulamadığı, bunun 
ezelî bir dert olduğu, emniyet ve asayişi ihlâl 
edici olayların müsebbibinin bu nüfuzlu şahıs
lar olduğu, bununla beraber halkın doğruyu 
söylemekten korktuğu, bu ailenin icabında ya
lancı şahidi bulmakta müşkülât çekmiyeceği, bu 
itibarla yaptıkları bütün fenalıkların yanlarına 
kaldığı, Siverek'e gelen memur ve subayları ko
layca elde ettikleri, bu suretle Hükümet kuv
vetlerine dayanarak zülüm ve tagallüp hareket
lerini idameye muvaffak oldukları kanaatine 
vardığını, bu ailenin Garbe nakillerinin en mu
vafık bir tedbir olacağını bildirmiştir. 

Dişçi Hasan Oral da Garbe nakli teklif olu
nan sekiz kişilik aile içerisine dahildir. Bidayet
te bu teklif üzerinde bakanlıkça durulmamış, 
bir müddet sonra yapılan ikinci teklif üzerine 
keyfiyet Başbakanlığa arzedilmiş ise de tasvip 
olunmamıştır. 
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1 Ancak, bu sırada Hasan Oral, kayın pederi

nin Garbe nakledileceğini hissetmiş ve tedbirin 
kendisi hakkında da tatbik edileceğinden endi
şe ederek ailesiyle birlikte Tire'ye göç etmiştir. 

Fakat bir müddet sonra yedek subay olarak 
askere davet olunmasından cesaret alarak tek
rar Urfa'ya götürmüştür. 

Urfa Valiliği 12 Ağustos 1942 tarihli bir ya
zısında Hasan Orai'ın Ali Puad Bucaki'den da
ha şerir ve daha tehlikeli bir adam olduğunu 
beyanla Garbe naklini istemiş, birinci genel mü
fettişlik de 9 Kasım 1942 tarihli diğer bir ya
zısında aynı şahsın bir zamanlar Siverek'te kan 
dâvası güden muarız partilerden birisinin ele
başısı olduğunu, birçok cnayetlerde parmağı 
bulunduğunu, müfsit bir kimse olarak tanındı
ğını bildirmekle beraber adı geçenin ahiren Ti
re'ye naklettiğini ve bu sırada yedek subay bu
lunması hasebiyle hakkında bu yolda bir karar 
alınmasının muvafık görülmediğini mütalâa et
miştir. 

Yine Urfa Valiliği diğer bir yazısında Ha
san Oral için ağalık iddiasındadır, mütegallibe-
dir, zalim ve gaddar bir şahıstır, Devletin em
niyetini ihlâl edici kaabiliyettedir, teklifiyle 
durumunun murakabe edilmesini teklif etmiş ve 
bu sebeple bir müddet B. ihtiyat defterine alın
mış ise de 1947 yılında defterden çıkarılmıştır. 

Kâhta, kaymakamlığından gelmiş bulunan 
7 . IV . 1948 günlü bir yazıda da, birkaç jan
darmamızı şehit ettikten sonra Suriye'ye kaç
maya muvaffak olan ve vakit vakit Suriye'de 
silâhlandırdığı birkaç kişilik çete guruplariyle 
talan ve sair maksatlarla yurdumuza geldiği 
haber alınan «meşhur şaki ve aynı zamanda 
kâhtalı Osman Sabri'nin» ekseriya Siverek'te 
Dişçi Hasan'in yanında kaldığı ve bu suretle 
Hasan'm böyle bir şakiye yataklık ettiği bildi
rilmiştir. 

Bütün bunlar sabık iktidar dosyalarının 
I ifadeleridir. Bizim değildir. Temenni ederiz ki 
I bu silâh kaçakçılığı işinde yapılmakta olan tah-
I kikat, sabık iktidarın dosyalarında kendisine 

şüpheli insanlar damgası vurduğu Hasan Orai'
ın, Demokrat Hükümetin bitaraf, âdil ve her 

ı hangi bir maksatla alâkadar olmıyan tahkikatı 
i önünde, sabık dosyasını da meydandan kaldı

racak temiz ve düzgün bir hayata mazhariyeti-
I ne meydan verecek bir neticeye iktiran etsin. 
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Bendeniz arkadaşlar, burada hilafı hakikat I 

bir beyanda bulunmadım. Ancak Yüksek Mecli
sin ısrarı üzerine, üzülerek, bu yazıyı okudum. 
İşte takibat yapılmış ve bu arkadaşın temiz ol
duğu meydana çıkmıştır. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Bunun ka
çakçılıkla ne alâkası vardır? 

BAŞKAN — Rica ederim, Karşılıklı konuşma 
olmasın. 

RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, ben realite üzerinde konuşuyo
rum, usul üzerinde değil. 

CEVDET BAYBORA (Gümüşane) — Vekil 
beyden bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Bu gensoru değildir. Başka 
arkadaşlar konuşamazlar. Yalnız soru sahibi ile 
Bakan ve ismi mevzuubahis olan arkadaşa söz 
veririz, başkasına söz vermiyoruz. 

Başkası sual tevcih edemez. (O zamanki müd
deiumumi kimdi sesleri) 

Efendim sual soramazsınız. (Gürültüler) 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, eğer beni birkaç dakika dinlemek lût-
funda bulunursanız şimdi önümüze çıkan bu 
hâdiseyi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriye
tinin emniyetini alâkalandıran meseleyi arzede-
yim (Gürültüler) 

Efendim, ismim mevzuubahis olduğu için bâ
zı hususları izah etmek istiyorum. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanı
nın İçişleri Bakanı bulundukları zaman Hasan 
Oral hakkındaki sözlü soruya verdiği cevapta 
kullanılmış oldukları kelimeler dolayısiyle Ha
san Oral'ın buna kırılmış olmasını kabul etmek 
lâzımdır. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, şimdi huzurunuzda okunan ra
porda vâki olduğu gibi, evvelce de çeşitli baha
nelerle Şarkta birçok vatandaşlar teb'it edil
miştir ve bu teb'it (Siz teb'it ettiniz sesleri) Ar
kadaşlar, sükûnetle dinlemenizi rica ederim. İzin 
verin, konuşayım, tahmin ederim ki, bir sürü ha-
kikatlar inkişaf etmiş olur. (Dinliydim sesleri) 

Arkadaşlar, içinizde mebus olarak bulunan 
Mustafa Ekinci 'yi misal olarak veriyorum. Ba
bası Şevki İttihat ve Terakkinin mümessili idi. 
Şeyh Sait isyanında Şehyh Sait'e karşı silâh kul
lanmış olan ailelerin biri de bu ailedir. Mus
tafa Ekinci, memleketin vatanperver çocuğu, | 
Cemil Paşalardan kız aldı diye teb'it edilmiş ve I 
ıstırap çekmiştir. Bu, nereden doğuyor Şöyle | 
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bir haleti ruhiyeden doğuyor: (Sabık iktidardan 
sesleri) Müsaade buyurun, sabık iktidar, iâhik 
iktidar... bu lâfların yeri değildir ve bu dâva 
memleketin emniyet davasıdır. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, hatibin sö
zünü kesmeyin, rahatlıkla konuşsun. Buyurun. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
eğer biz meselelere cepheden bakmak cesaretini 
gösteremezsek ve hâdiseleri olduğu gibi tetkik et
mezsek, hâdiselerin tesiri altında kalırız. Biz va
kıaları her türlü sui telâkkiden korkarak mem
leketimizde Şark ve Garp yok diyoruz. Ama 
Şark vilâyetlerimizde uzun zamianlardan beri de
vam eden bir huzursuzluk vardır, bu huzur
suzluk asırların yadigârıdır. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Şark vilâyetlerimiz Ya
vuz Sultan Selim • zamanında Mevlâna İdrisd 
Bitlisâ'nin delâleti ile bu memlekete gönül nzası 
ile iltihak etmişlerdir, İran'dan ayrılmış ve bize 
gelmişlerdir. Yalnız Diyarbakır Bıyıklı Mehmet 
Paşa tarafından iki ay muhasara edilmiş, Bitlis 
ile bir iki vilâyetten başka bölgeler gönül rıza-
siyle bu Devletin bünyesi içine girmişlerdir. An
karalı, İstanbul'a İzmirliler bu vatan için nasıl 
hizmet etmiş iseler onlar da şerefle, hassasiyetle, 
vatanperverlikle asıla aşağı kalmıyarak hizmet 
etmişlerdir. (Doğru sesleri) 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Na
sıl muameleye tâbi tutulmuşlardır? (O halde ne
ye sürdünüz sesleri) 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — 
Arkadaşlarım, Vilâyetler İdaresi teşekkül 

edince o mıntaka da 14 lâyenazil' beylik, 27 tane 
de azli kabil beylik kabul etmişiz. Devlet bun
lara (Cenap) unvanı ile hitap eden fermanlar 
göndermiştir. Ve müstakil beylikelrin vazifesi 
Orduyu Hümayun Şark'a sefer ettiği zaman as
kerî yardım göndermekti. İdari işlerinde müsta
kil idiler. Vilâyetler teşekkül ettiği zaman harita 
üzerinde farazi vilâyet hudud taksimatı yapıl
mış olmakla beraber, diğer vilâyetlerimize tatbik 
edilen medeni, içtimai tesisler yapılamamıştır. 
Hattâ müşterek lisanımız olan Türkçeyi dahi 
öğretememişiz. öyle vilâyetlerimiz var ki, bugün 
içerisinde, meselâ Hakkâri Vilâyetinde ıTürkçe 
konuşan 180 kişiyi geçmez. 

Meselâ Birinci Umumi Müfettişlik bölgesi 
1 222 000 nüfusu ihtiva etmektedir. Bunların 
780 000 ni Kirmanca, 100 bini Kürtçe, 100 bini 
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Arapça konuşur, Türkçe konuşanlar da 100 - 150 
bin kadardır. Yani birçok vilâyetlerimiz, bera
ber yaşadığımız, tarihin içinde beraber yuğruldu-
ğumuz ve aşağı yukarı, Türk bayrağının kırmı
zılığı şehitler kanınım temsil ediyorsa, Şark vi
lâyetlerimizde yaşıyan vatandaşlarımızın hissesi 
Garb vilayetlerimizdeki vatandaşlarımın pa
yından aşağı değildir. Halbuki iptidadan beri 
oraya himmet ve dikkat etmemişiz, odadaki du
rumu alelade bir hâdise, bir vaka olarak inzibati 
tedbirlerle halledeceğimiz kanaatiyle asırlarca ya
şamışız. Halbuki Şark vilâyetleri meselesi bir 
zabıta meselesi değildir. Bir medeniyet tesisi 
meselesi, huzur emniyet ve iktisadi inkişaf mese
lesidir. Şahsan Müfettişi Umumi olarak 1943 te 
vazife gördüm. (Mevzu ile alâkası yok sesleri). 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Rahatsız edi
yorsam konuşmıyayım, emrettiniz konuşuyorum. 
(Devem, devam sesleri). 

Arkadaşlar; Müfettişi Umumilik ihdası Şeyh 
Sait isyanmı mütaakıp yapılmıştır. Normal bir 
teşkilât, normal bir kademe değildir. Gaye şudur: 
orade emniyet tesis etmek ve orada nizamı kur
mak üzere giden insanların oradan getirdiği 
malûmat ve çalışma sistemi asla faydalı olma
mıştır Günün birinde müfettişi umumilikler 
lağvedilmiştir, ismim mevzuubahis olduğu için, 
şu noktayı ilâve müsaade buyurursanız olursa 
ifade edeyim. 

Ben nakli teb'idi terviç etmiş değilim. 1943 
den itibaren üç insan, isimlerini tasrihte özür 
dilerim, hariç ve nakli teb'ide mümanaat ettim. 
Bu görüşümü Hükümete teklif etmiş ve kabul 
de ettirmişimdir. Maalesef 2311 numaralı Ka
nunun kaldırılması hakkındaki teklifte icra 
mevkiine konulamamıştır. Bu itibarla Bakanın ] 
okuduğu rapor ile benim alâkam yoktur. 

Ben bitaraf bir memleket çocuğu olarak ko
nuşuyorum. Benim söyliyebileeeklerimi Şark 
vilâyetleri mebusları da söyliyemezler. Benim 
söyliyetfeklerimi dinlemek lûtfunda bulunursa
nız muvafık olur kanaatindeyim. Çünkü bita
raf bir insan sıfatiyle daha salim konuşabili
rim. Bence Şark vilâyetlerimizin dâvasını par
tiler üstü tutalım. Silâh kaçakçılığı memleket
inizde yalnız Şarka münhasır değildir. 

BAŞKAN — Yalnız şunu arzedeyim, siz is
miniz karıştığından dolayı söz almıştınız. Yal
nız bu mevzu üzerinde konuşmanızı ve çok ri
ca ederim. Mevzuu şümullendirmiyelim. 
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AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Başka bir gün 

emrinizi ifa ederim, veya bir vesile bulurum. 
Arkadaşlar; silâh kaçakçılığının membaı şun-

daş ileri gelmektedir; hariçten bu memlekete 
sil |h girdiğine dair delil yoktur. Zabıtanın mü
sadere ettiği silâhlar, adliyeden zabıtaya veril
miş olan silâhlarla askerî depolar ve fabrikalar-
d a i alınmaktadır. 

Gelelim Hasan Oral arkadaşımızın işine bir 
mebus farzediniz, kendi dairei intihabiyesinde 
silâj,h kaçakçılığı ile zan altındadır. Bu adamın 
kokuşma tarzında eğer ölçüsü ağır kelimeler 
vaıfsa bunu mazur görecek kadar Meclisi âliniz 
yüksek temayülâta maliktir. 

ıBana gelince, ben Hasan Bey hakkında 
muhtelif şikâyetler dinlemiş vaziyetteyim. Sive-
rekl'te Hasan Beye muarız bulunan Odabaşı aile
si vardır ki, vaktiyle yapılmış bir katil mesele
sinden dolayı, bu aile, Hasan Bey ailesine mu
arızdır. Mahmut Beyin oğlu ve sabık belediye 
reigjinin vurulmuş olmasından dolayı birbirlerine 
hastm vaziyettedirler. Eski mebuslardan Vasfi 
Gerger Beyin kayın pederi olan Odabaşı ailesi 
bu [katil hâdisesinden dolayı Hasan Oral'la ara
lan gergindir. Tabiî mahkemede bilvasma veya 
bilavasıta bu hâdise ile methaldar diye bir karar 
yoktur. Bunlar Dişçi Hasan Bey ailesi bu ka-
tillç alâkalı gösterilir. Nihayet insan olarak ıstı
rap çekilmiştir ve bundan dolayı da aralarında 
bir i husumet vardır. Bu sahada tabiî en büyük 
hakem mahkemedir. Mâruzâtım burada bitmiş 
oluyor. Benim mâruzâtımın diğer kısımalrı, ve
sileden istifade ederek huzurunuzda Şark 'taki bü
yük meselelerimizden bahsetmek istedim. Riyaset 
itiraz ediyorlar. Esasen meselede iki tarafı, ya
ni muhalifle muvafıkı birbiri aleyhine sevkede-
cek! birşey yoktur. İtimat buyurunuz ki, ateş 
düşjtüğü yeri yakar, Hasan Oral taarruza uğ
ra ışjtır. 

BAŞKAN — Hasan Bey, size söz verecek-
timj yalnız, Avni Doğan Bey arkadaşımızın sö
zünle Hükümet cevap vermek istiyor. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
Hİ0ĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, tekrar hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Demin okudu
ğun^ notların ve bunun bütün neticelerinin ta
kibatını durduran ve böyle bir muameleye im
kân! y e s e D e P yoktur yolunda emir veren, sabık 
İçişleri Bj'akanı olarak bendenizim. Şimdi de 
Adalet Bakanı olarak orada yapılan bir tahki-
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katla Hasan Oral'm teşriî masuniyetinin ref'ini 
teklif ettiği halde delâil üzerinde dikkatle du
rulması ve tekrar tetkik edilmesi lâzımdır di
yen Hükümet de yine bu Hükümettir. (Alkış
lar). Şu halde riea ediyorum, hepinizin kanaat 
ve vicdanınıza müracaat ediyorum, hilafı haki
kat beyanat nerede, hakikatin tamamen kendisi 
nerede (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Mustafa Bey; size sataşılmadığı 
için söz veremiyeceğim. 

Hasan Bey konuşacak mısınız? 
HASAN ORAL (Urfa) — Hayır. 
BAŞKAN — Hasan Bey de konuşmuyorlar, 

iki önerge vardır, onları okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Kapalı celsedeki müzakeratın efkârı umumi-

yeye bildirilmesine karar verilmesini riea ede
riz. 

İzmir tzmr 
Abidin Tekön Necdet tncekara 

Yüksek Başkanlığa 

Urfa Milletvekili Hasan Oral'm sorusu se
bebiyle kapalı oturumda söylenilen sözlerin 
gizli kalmasını muhik ve mâkul gösteren hiçbir 
sebep mevcut olmadığından Anayasanın 20 ve 
îctüzük'ün 96 ncı maddelerine tevfikan bunla-
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nıı yayımlanmasına 
teklif ediyorum. 

karar verilmesini arz ve 

Tokad Milletvekili 
Zihni Betil 

ev-CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Sizden 
velâ rica ediyorum; gücenmeyin bana. 

Arkadaşlar; hâdisenin esasına, künhüne vâ
kıf olmadan böyle gizli celse yapmak için öner
ge vermekten hazer edelim. Bir az evvel bu 
mevzu aleyhinde konuşmuş olduğum için söz 
aldım, tasvip ettiniz ve o sırada bu şekildeki 
konuşmanın böyle bir gizli celsede yapılmasına 
tahammül edemediğim için dışarıya çıkıyor-
(lunı. Fakat bir arkadaşımın hatırım kırama
dım. 

Sizden istirhamım budur; celsenin kapalı 
olması icap etseydi, evvelâ hükümet talip olur
du. Bu işlerde hassas olalım arkadaşlar. Bâzı 
dedikodulara mâruz kalırız. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeleri reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık celseye geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Açık celseye geçilmesi kabul edil
miştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Başkan vekili Mustafa Zeren (Erzurum) 

KÂTİPLER : Füruaan Tekil (İstanbul); Sedat Baran (Çorum) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'tn, Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına 
dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekUfi ve 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonları raporları (2/117) 

BAŞKAN — Efendim; iki birleşimdir bu 
raporun tümü üzerinde konuşmalar devam edi
yordu. Şimdi sözü Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakan Vekiline veriyorum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — En son söz 
sırası Süreyya Endik'te kalmıştı. 
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BAŞKAN — Hükümet her zaman söz ala- I 

bilir, 
ÇALIŞMA BAKANI VE SAĞLIK VE SOS

YAL YARDIM BAKAN VEKÎLÎ NURÎ ÖZ-
SAN (Muğla) —Muhterem arkadaşlar, geçen otu
rumda bâzı milletvekilleri arkadaşlarımız bu 
kanun teklifi hakkındaki Hükümet görüşünün 
açıklanmasını istemişlerdi. Fakat Başkanlıkça 
celse talik edildiği için geçen sefer maruzatta 
bulunmak imkânını bulamamıştım. 

Şimdi, Hükümet görüşünü arzetmek için 
söz almış bulunuyorum. Arkadaşlar, ilme, ih
tisasa ve tahsile kıymet verilmiyen zamanlar
da daha kısa bir tâbirle, ilimle cehlin bir tu
tulduğu devirlerde birçok meslek ve sanatlar
da olduğu gibi biliyorsunuz ki dişçilik de ser
bestti. Hususi tahsile, diplomaya, ihtisasa lü
zum olmaksızın herkes istediği şekilde dişçilik 
yapabilirdi. 

Diş hastalıkları ve tedavi hatalarının ne 
büyük komplikasyonları bulunduğunu, ölüme 
kadar varan insan hayatındaki tesirlerini bil
hassa doktor arkadaşlarım salâhiyetle izah et
tiler. 

Bütün medenî milletlerde diş hekimliğinin 
tababetin bir şubesi olarak kabul edildiği ma
lûmdur. 

Medenî milletler seviyesine yükselme yolun
da olan Türkiye'de insan sağlığına kıymet 
veren bir millet olarak, bundan 23 sene evvel 
çıkardığı 1219 sayılı Kanunla, diplomasız diş
çiliği yasak etmiş, tababetin bir şubesi olarak 
kabul ettiği diş hekimliğini uzun bir tahsile tâbi 
tutmak suretiyle layık olduğu ilmî mevkie çıkar
mıştır. 

Ancak gerek müktesep hakları koruyan ve 
bir hukuk devleti olarak ve gerekse mevcut dip
lomasız dişçilerin tasfiyesi maksadiyle tedvin 
edilen 32 nci madde, bir defaya mahsus olmak 
üzere kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde 
bir imtihan hakkı tanıyarak muvaffak olanlara 
ruhsatname verilmesi esasını kabul etmiştir. 

Sayın teklif sahibi arkadaşımız, 32 nci mad
denin değiştirilerek teknisiyen adını verdiği diş
çi kalfalarının imtihana tâbi tutularak muvaf
fak olanlarına, diş tabibi bulunmıyan yerlerde, 
protez ve diş çekme gibi teknik hususlarda icra-

• yi sanat etmelerini istemektedir. 
Tasarıyı müdafaa eden arkadaşları dikkatle I 

dinledim, iddiları şu suretle hulâsa edilebilir: I 

.lîföi u : a 
I Dişçi kalfaları içinde o kadar ileri kabiliyet

ler mevcuttur ki, diplomalı dişçilerden daha 
üsjtün sanatkârdırlar. Hattâ bunlar bir kısım 
di£ tabiplerinin yalnız diplomalarından istifade 
etmek için onlara ücret veya hisse vermek sure
timle müstakilleri icrayı sanat etmektedirler. 

Doğrudur, böyle müstesnalar vardır. 
i Fakat bu yalnız diş tabiplerinde değil, ecza

nelerde de mevcuttur. Mesul müdür namı al
tında sırf diplomasından istifade edilmek için 
ücretle tutulup münhasıran eczacı kalfaları ta
ralından idare edilen eczanelerimiz vardır. Fa-
kalt muvaffak oluyorlar diye eczacı kalfalarının 
mftstakillen eczahane açabilmeleri için kanunen 
iz|n vermeyi hiçbir zaman düşünemeyiz. 

Yine her nasılsa, iğne yapmasını öğrenen 
bâlzı kimseler kaçak olarak köylerde vatandaşla
ra! iğne yapmaktadırlar. Belki bilhassa sıtma
lık muhitlerde faydalı oldukları vatandaşlar da 
vardır. 

• Yine hemen her tarafta yerli ebeler mevcut
tur. Diplomalı ebe olmıyan yerlerde ve hattâ 
bajzan kaçak olarak diplomalı ebelere tercih edil
mek suretiyle iş görenler bu meyanda binbir 
fa£ia yanında ihtiyacı karşıladıkları da muhak
kaktır. Misalleri taaddüt ettirmek mümkündür. 
Hülâsa etmek lâzım gelirse her meslek ve sana
tın bir takım pratisyenleri vardır ki, müstesna 
ahivalde faideli ve hattâ liyakatlıdırlar. Fakat 
madeni bir devlet olarak bunlara kanunen yetki 
tanımayı aklımızdan geçiremeyiz. 

Yine gerek kanun gerekçesinde ve gerekse 
bu; kürsüden teklif lehinde konuşan arkadaşları-
mw; bugünkü diş tabibi mevcudunun ihtiyacı 
kabplıyacak miktarda olmadığını, 40 bin köyde 
yaşıyan ve hattâ bâzı ilce ve il merkezlerindeki 
milyonlarca vatandaşın berberlerin paslı ker
petenleri altında ıstırap çekmekte olduklarını, 
bunları kirli ve paslı kerpetenden kurtarmak lâ-
zujıgeldiğini söylediler. 

! Doğrudur. Tasvir olunan ıstırap hakikattir 
ve! Hükümetinizin karşısında halledilmesi icabe-
deh bir dâvadır. Fakat adedleri iki yüzü bulmı-
ya^ı, imtihanda muvaffak olarak köylere git
meyi tercih edecek olan pek mahdut miktardaki 
ruhsatnameli dişçi kalfaları bu derdin devası 
olapmıyacaklardır. 

I Şurasını derhal ilâve edeyim ki, imtihanda 
muvaffak olanların çoğu büyük yerlerde kala
rak gizli şekilde icrayı sanat edeceklerdir. Nite-
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kim 32 nei maddeye göre imtihanda muvaffak 
olan mahdut miktardaki ruhsatnameli dişçilerin 
64 ü halen İstanbul'da çalışmaktadır. Çok az 
da olsa bunlardan istifade edecek vatandaşlar 
için yine bir faydadır, diye mütalâa etmeye de 
imkân yoktur. 

Çünkü arzedeeeğim mahzurlar çok daha ga
liptir. Bunlara tanınacak yetkinin, diş çıkar
mak, protez yapmak gibi gayet basit teknik 
işler gibi gösterilmek isteniyor. Halbuki birçok 
salahiyetli arkadaşlarınım da izah buyurdukları 
gibi gerek diş çekmek, ve gerekse protez tatbiki 
basit işler olmayıp bâzan insan hayatına mal 
olan tedavi usulleridir. Nâ ehil kimselerin yap-
tiği bu gibi hatalı tedavilerde tehlikeli hâdise
ler çok görülmüştür. 

Şuna da emin olmak lâzımdırki, bir defa san
dalyelerine oturttukları hastalarının yanlız diş
lerini çekmek veya protez tatbikiyle iktifa ,olun-
mayarak her türlü tedaviye cüret edeceklerdir. 
Bu çok görülmüştür. Bilmiyorum Emin Kalafat 
arkadaşımız burada mıdır? Bir kalfanın yaptı
ğı yanlış iğne yüzünden hu arkadaşımız üç gün 
ölüm tehlikesi içinde hasta yatmıştır. Yine şah
san şahit oldum ki, bir kısım köylü vatandaşlara 
bu gibi kimselerin altın diye ucuz sarı maden
lerden yaptıkları kaplamalar zehirlenmelerime 
sebep olmuştur. 

Esas dâvanın halli yolunda Hükümetçe alı
nan ve düşünülen tedbirleri de izah etmeme mü
saadenizi rica ederim. Diplomasız dişçilik yasak 
edildiği zaman 300 diplomalı diş hekimi vardı 
bugün bu miktar, 1383 e yükselmiştir. Okula 
çok talip vardır. Fakat maddi ımkâns-zlık yü
zünden ancak 1 5 - 2 0 talebe alınabilmekte iken 
bu sene 84 talebe alınmıştır. 1952 senesinden 
itibaren bu miktar 100 den aşağı düşmiye-
cektir. 

Saniyen Sağlık Bakanlığı bir plân olarak 
kabul ettiği ve koruyucu tababetin ilk tesisi 
olarak kurmaya başladığı (Sağlık merkezlerin
de) birer diş tabibi bulunacak ve motorlu nakil 
vasıtalariyle köylere kadar gidip çalışacaklar
dır. Bundan başka her kazada ve hattâ bâzı bü
yük bucaklarda Hükümet doktorları vardır, 
bunlar da diş çekme yetkisine sahiptirler. 

Sözlerimi bitirirken hulâsa olarak Hükümet 
adına şunu arzedeyim: 

Memleketin diş ve ağız sağbğı ihtiyacını 
hiçbir suretle karşılar mahiyette olmıyan an-
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cak pek mahdut kimseye fayda temin edecek 
bulunan bu Kanun teklifi kabul edildiği tak
dirde, sayılan mahzurları yanında en mühim 
olan cihet, ilme, İhtıstsa, tahsile kıymet veren 
insan sağlığını her şeyin üstünde tutan medeni 
bir millet olmak vasfını zedeliyecek ve bizi 23 
sene geriye götüreceği, kanaatini taşımaktayız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla Hükümet olarak, Yüksek Meclisin 
İhtisas Komisyonu bulunan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporuna iştirakle teklifin 
reddini yüksek takdir ve tasvibinize arzederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muh

terem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde bundan 
evvel konuştum. Ama Sağlık Komisyonu Sözcü
sü Sarol arkadaşımızı dinledikten sonra yine 
aynı mevzuu müdafaa etmek üzere fakat bam
başka bir surette konuşmak üzere huzurunuza 
çıktım. 

Sayın arkadaşlar, Mükerrem Sarol arkadaşı
mızla Sağlık Bakanlığı vekili arkadaşımız, bu 
kanunu kabul edersek memlekette bir gerilik 
kabul etmiş vaziyetine düşeceğimizden bahset
tiler. Bu yanlıştır. Temin ederim ki Meclisi teş
kil eden bütün arkadaşlar ilerlemenin nerede 
başladığını, gerilemenin nerede başladığını ga
yet iyi bilirler. Mesele kelime üzerinde oyna
mak değil, memleketin hakiki ihtiyaçlarına ce
vap vermektir arkadaşlar. (Alkışlar). 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İhtiyaçlar 
doğurur her şeyi. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Konuş
mam bir az uzun sürecek arkadaşlar ama bu 
mevzuu bir az deşmeme müsade buyurunuz. 

Bizde diş tababeti ne haldedir? Evvelâ onun 
üzerinde birkaç cümle söyliyeeeğim. Ondan 
sonra hepinizi vicdanlarınızla karşı karşıya bı
rakacağım. 

Bizde- dişçilik deyince arkadaşlar, çürük di
şi çıkarmak veya doldurmak, çekilenin yerine 
de takım yapmak anlaşılır. Ve filhakika bugün 
diş tabibi olarak tababet sahasında vazife gö
ren arkadaşlara esasen mektepte bundan daha 
ileri malûmat verilmez. 

Arkadaşlar gerek sayın bakan ve gerekse 
Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mükerrem Sarol ar
kadaşımız birtakım ihtilâtlardan bahsettiler. 
Ve eğer bu pratisyenlere permi verecek olursak 
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bu gibi ihtilâtlar karşısında hastanın hayatına 
mal olacak bir şekilde çalışmalara götürecekle
rini ileri sürdüler. 

Arkadaşlar, kabul edersiniz ki; dişimiz cü-
rümüşse çıkarttırır, dolgu yaptırırız. Onun ha
ricinde eksik dişlerimizin yerine nihayet takım 
yaptırmışızdır. Şimdi bu işi beraberce gözden 
geçirelim; geçen sefer de bahsettim, bir diş ta
bibi dişleri sallanan bir hasta geldiği zaman sen 
diyabetlisin, sende şeker hastalığı var, der mi, 
ve bunun idrar muayenesine lüzum gösterir mi? 
Yoksa kelpeteni yakalayıp, dişleri çeker mi? 

I)i!gün diyabetli, yani şeker hastalığına mu
şa]) bir- adamın dişleri sallanır, eğer bu hasta 
bir diş tabibine değil, bir dâhiliye mütehassısı
nın eline geçerse bu dişleri kurtarması çok 
mümkündür. Bunu söylemekte başka bir mak
sadım vardır, septisemi, denilen kan zehirlen
mesi hastalığından bir hastayı hangi diş tabibi 
kurtaıabilir? Veya kemiğe sirayet etmiş bir çü
rüğü hangi diş tabibi şimdiye kadar müdahale 
yapmak suretiyle kurtarmıştır? 

Şunu demek istiyorum ki, arkadaşlar, biz 
yalnız diş tabiplerini değil, böyle, sayın Hakan 
veya Mükerrem Sarol arkadaşımızın arzu ettik
lerinden daha ileri görmek istiyoruz. 
O kadar ileride görmek istiyoruz ki, bu dişçilere 
yalnız kafa teşrihi, kafa hastalıkları öğretilme
meli Tıp Fakültesinde 6" sene okuduktan sonra 
3 sene de dişçilikte ihtisas yaptıktan sonra bu va
zifeyi görmeli işte mütekâmil diş tababeti budur. 
Bir çürük diş çıkarıp onun yerine bir diş yap
mak ve arada geniş şekilde bir fark bulabilmek 
realitelere uygun değildir. Kaldı ki, benim mü
dafaa ettiğim tezin aleyhinde konuşan arkadaş
lar galiba hayatlarında diş ağrısı çekmemişler. 
Sayın arkadaşımız Suat Başol.'un da hatırlattığı 
gibi Anadolu'da bir ipin ucunu çürük dişe diğer 
ucunu bir taşa bağlıyarak taşı atmak suretiyle 
dişlerini çıkartırlar. Bazan da ipin bir ucunu 
kapıya bir ucunu da çürük dişe bağlarlar kapıyı 
hızla kapamak suretiyle dişlerini çıkartırlar. Bu, 
iptidailikten değil, gelip geçen hükümetlerin köy
lüye ehemmiyet vermediklerinden ileri geliyor. 
(Soldan alkışlar) Sayın Bakan buyuruyorlar ki : 
Sağlık Bakanlığında yeni bir teşkilât kurulacak 
her sene sağlık merkezlerinden şu kadar diş tabi
bi çıkaracağız. 14 Mayıstan sonra Sağl.k Baka
nından biz bu şekilde bir konuşma beklemiyor
duk. Benim dediğim gibi Tıp Fakültesini bitirip 

doktor olduktan sonra üç. sene dişçilikte çalışa
cak arkadaşlar istiyoruz. Ondan sonra 1280 tane 
diş tabibi vardır dediler. Medeni memleketlerde 
vasati olarak beş bin vatandaşa bir diş tabibi he
saplanır. Memleketimize göçmenler geliyor, bun
ları çadıra alıyoruz, sonra müsait baraka bulursak 
oraya alıyoruz, ve sonra evlere alıyoruz, yarın 
sıai maliyemiz müsait olursa konforlu apart
manlara koyacağız. Bu şekilde elemanların yapa
cağı küçük tedavi bu vatandaşları İstıraptan kur
taracaktır. Varın Hükümet geniş programla 
gelir elbette ki, memleketin hayrına olacak
tır. Biz ilmi inkâr etmiyoruz, realiteden 
bahsediyoruz. Diş tabipleri veya pratisyenlerin ic
rayı sanatından bahsediyoruz. Diş tabiplerimizin 
mevcudu büyük vilâyetlerde toplanmışlardır. İl 
merkezlerinin bir çoklarında diş tabipleri yoktur. 
Bu vaziyet karşısında ilmi mi feda edeceğiz, yoksa 
vatandaşları mı?. Elbette ki ilmi (Alkışlar). 

Sonra arkadaşlar; müsaadenizle mühim bir 
noktaya daha temas edeceğim. Ben anlıyorum ki, 
eğer bu Yüksek Meclisten bu pratisyenler lehinde 
bir kanun çıkarsa ve bunlar Tıp Fakültesi dişçi 
şubesine imtihan için gönderileceklerse, bunların 
hiç biri imtihanda muvaffak edilmiyeceklerdir. 
(Bravo, doğru sesleri; ilim müesseselerine itimat 
"delim sesleri) 

Bunun tümü kabul edilecek olursa ben bu 
noktadan ayrıca bir önerge takdim edeceğim. 

BAŞKAN -— Söz Millî Eğitim Bakanınındır. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK İLE

Rİ (Samsun) — Arkadaşlar, bu çok mühim 
gördüğüm mesele karşısında Mjllî Eğitim 'Baka
nı olarak noktai nazarımı arze'tmeyi vazife bil
dim. 

23 sene evvel bir kanunla düğümlenmiş ve 
halledilmiş olan bir mesele 23 sene sonra tekrar 
karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Meselenin ma
zi ile böyle ilgisi olunca; gayriihtiyari, bu diş 
kalfaları ve berberler mevzuunda Hamdullah 
Suphi'nin böyle bir mecliste naklettiği bir hâtı
rayı ben de nakledeceğim. 

Hamdullah Suphi dişinin çok ağrıdığı bir 
zamanda bir dişçiye gitmiş, bunlarda köyde, Ana
dolu'da tarif ve tavsif edildiği şekilde bir diş
çiye gitmiş. İskemleye oturmuş, dişçi ister ber
ber, ister nalbant olsun. Dişçi ilk evvel Ham
dullah Suphi'yi iskemleye oturtmuş ve şunu 
söylemiş: Evvelâ bir kelimei şahadet getir. (Gü
lüşmeler). Hamdullah Suphi şaşırıyor. Fakat 
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dişçi İsrar ediyor; ne olur ne olmaz, sen bir ke-
limei şahadet getir, diyor. 

Arkadaşlar, burada ne yeniden icrayı sanat 
ederek 5 - 10 kuruş kazanmak isteyen ve bu is
teğinde haklı olan 200 dişçi kalfasını düşünece
ğiz, ne de 1300 küsura baliğ olan ve bundan 
sonra çıkacak diş tabiplerinin menfaatini düşü
neceğiz. Burada düşünmemiz icabeden ve has
sasiyetle üzerinde durmak istediğimiz iki mesele 
vardır: Birisi vatandaş sağlığı, ikincisi; elbet-
teki ilim. No vatandaş sağlığına darbe vurdur
mak, ne de ilme, tababete darbe vurdurmak 
bizim Meclisin yapacağı bir iş değildir, kana
atindeyim. (Alkışlar). Şunu da istitraden ar-
zedeyim ki, ta talebeliğimden bugüne kadar mü
şahede ettiğim bir husus var. Bizim tıp fakül
tesine bağlı dişçi mektebimiz hattâ Balkan mil
letlerinin dahi Avrupa'ya tercihan çocuklarını 
gönderip tahsil ettirdikleri mükemmel bir mües
sese halindedir ve her gün inkişaf etmektedir 
ve bu sene kabul ettiğiniz bir tahsisatla Beya
zıt'ta mevcut gayrimüsait İtinasından çıkmakta 
ve eski İstanbul Lisesi binasına naklederek daha 
da inkişaf etmek imkânını elde etmek yolunda
dır. 

Şimdi, bir yandan diyoruz ki, İni ruhsatiye 
vereceğimiz kalfalar diş tabiplerinin bulunmadı
ğı yerlerde icrayı sanat etsin. Diş tabibinin ol
duğu yerde onlara bakmıyacağız. Çünkü onlar 
ehil değildir. Diş tabibine gideceğiz, diş ta
bibinin bulunmadığı yerlere de bunlara gitsin 
diyoruz, (isterlerse gidecekler sesleri). 

Efendim bir vatandaş elinde dişçi ruhsatı 
olmadan da diş çıkarabilir, ebe ruhsatı olmadan 
da çocuk doğurtabilir. Bunlar kanun nazarında 
suçtur. Bir vatandaş bir zaruretle böyle dişçi
ye gider, fakat biz o insanın eline diploma ver
miş olursak ona inanarak gider. Benim bu 
mevzuda konuşmam belki doğru değil. Fakat 
ağzına dişçi eli girmiş bir insan olarak az çok 
bir salâhiyetle söylüyorum. Bilhassa bir kök 
dişi çekebilmek için diş tabibi röntgenini alma
ya katî lüzum görür ve ondan sonra elini uza
tabilir. 

Arkadaşlar, tıbbi mânasiyle mikrobun ne 
olduğunu bilmiyen veya yalan yanlış bilen bil
eli vatandaşın ağzına sokmaya ve bâzan kök çı
karacağım diye çene kemiğini çıkarmak hakkını 
bu Meclis, kanunla bir takım insanlara vere
mez. 
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Bu dâvayı müdafaa edenler, birçok kasaba 

ve köylerimizde diş tabiplerinin bulunmadığını 
söylediler. İmtihanla ruhsat alması mevzuba
his olanların sayısı 200 dür. Kırk bin köy, şu 
kadar kasabanın dâvası nihayet bir iki yüz kal
fa ile halledilmeye kalkümaktadır. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, şu ciheti arzede-
rek sözüme nihayet vereceğim, diş tabipliği tıb
bın bir şübesidir, bir rüknüdür. Yapılabilmesi; 
liseyi bitirdikten sonra o - 4 senelik bir tahsili 
icabettirir. Hattâ muhterem Süreyya Endik ar
kadaşımızın dedikleri gibi ."> - 4 senelik tahsil 
bile belki azdır. Daha çok tahsile ihtiyaç göste
ren bir iştir. Böyle mühim bir meseleyi birta
kım tecrübeler gördükten sonra bir sanat hali
ne getiren muayyen vatandaşların ekmek ka
pısı olarak telâkki etmeyi hem vatandaşın sağ
lığına ve hem de ilme taarruz addediyorum ve 
bu kanunun reddini rica ediyorum. (Bravo ses
leri,alkışlar) 

BAŞKAN — Mahmut Gücbilnıez.. (Yok ses
leri, ret ret sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; son söz miletvekili-
nindir, müsaade edin bir arkadaşımız konuşsun. 

Fehmi Açıksöz — (Vazgeçti sesleri, yok 
sesleri) 

Hüsnü Türkân — (Yok sesleri.) 
Hüseyin Ülkü, buyurun. 
HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar, bundan evvel gerek Sıhhat Bakanı, 
gerekse Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız kanu
nun ıeddi hakkında gayet güzel ifadede bulun
dular. Bunlara ilâve edecek bir şeyim yoktur. 
Ancak bir doktor sıfatiyle arzedeyim ki, bu 
asırda, bu tarihte böyle bir kanun çıkarmaya 
imkân yoktur. Ben katiyen tasvip etmiyorum, 
sizin de tasvip etmiyeceğinizi tahmin ederim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam buyurun. 
HÜSEYİN ÜLKÜ (Devamla) — Çok rica 

ederim, iki kelime söyliyeyim. Ben ister yan
lış konuşayım, ister sizi tatmin etmiyeyim, ister 
ifadelinle muğlak kelimeler bulunsun, sizi her 
suretle tatmin etmiyen arkadaşınız olarak siz
lerden rica ediyorum, ben şu hayati bir mesele
de söz söylerken gürültü patırtı etmeyin. Mil
letin hayatı üzerinde cidden müessir bir nokta
da âlemin güleceği bir kanunu çıkarmak bize 
yakışmaz. (Bravo, sesleri) 

Benim sözümü kesmeyin, ilmî ve hayati bir 
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meseledir. Sizin vereceğiniz reyler sonunda ala
cağı şekille yabancıları bu memleketi ve onun 
medeni halini mukayeseye sevkedecek bir ka
nun olacaktır. Bunun üzerinde küçümser şe
kilde düşünmeye kimsenin hakkı yoktur, hepi
miz ariz ve amik düşünmeye mecburuz. 

Bunu böylece arzettikten sonra, demek isti
yorum.ki,. hepinizin takdir edeceği gibi, mikrop 
denilen şey herkesin görebileceği bir şey değil
dir. Bu mikroplar hiç ehemmiyete almadığımız 
bir sıyrıktan milyonlarca girer, orada ürer ve 
orada üredikten sonra 24 saat gibi kısa bir za
manda insanın ölümüne dahi sebep olabilir. Bu 
realite karşısında, vatandaşın çenesinde büyük 
bir yara açarak mikropların oradan serbestçe 
girmesine nasıl müsaade edebiliriz? Buradan 
vücuda alınacak mikroplar, menenjit, yani be
yin humması bile yapabilir. Bu vaziyette, böy
le hâdiselere sebebiyet verebilecek bir kanunu 
çıkarmak doğru değildir. 

Beri taraftan buyurdular ki bu işi berberler, 
nalbantlar da yapıyor. Arkadaşlar kanun bunu 
menetıniştir, biz şimdi bu kanunu çıkarmakla 
bunlara «Git vatandaşın dişni kır, çenesini par
çala» diye berat vereceğiz, (öyle şey yok sesle
ri, gürültüler) 

Saniyen bu kanunla vereceğiniz salâhiyet 
memleketi tatmin etmiyecektir. Nihayet 200 ki
şi için vereceğiniz bu salâhiyet 40 000 köyü 500 
kazayı ve 1 200 nahiyeyi tatmin edemez. 

Son olarak Hükümet dişçi mektebinde bu 
seneye kadar almadığı 15 talebenin karşısında 
84 - 100 talebe ile günden güne kadrosunu artı
racak ve memleketin sıhhatiyle yakından alâka
dar olacak tarzda hareket etmektedir. Bu vazi
yet karşısında 16 milyon köylünün hayatına 
maloluyor gibi sözlerin yeri yoktur. Bu kanu
nun bu şekilde heyeti celilenizden çıkacağını 
tahmin etmiyorum, reddini rica ederim. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Efendim, bu rapor üzerinde üç 
Birleşim konuşuldu. Şimdi 9 tane kifayeti mü
zakere önergesi vardır. (Reye, reye sesleri) 12 
arkadaş da söz almış bulunuyor. Nasıl arzu eder
siniz? Kifayeti müzakereyi (Reye, reye sesleri). 

Kifayeti müzakere önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dişçi teknisyenleri tasarısı uzun uzun görü-

. 1951 O : 3 
şüldü, hepimiz tenevvür ettik. Müzakerenin kifa
yetinin oya konmasını saygı ile arzederim. 

Sivaa 
Nurettin Ertürk 

Başkanlığa 
Mevzu yeter derecede aydınlanmıştır. Madde

lere geçilmesini teklif ederiz. 
Giresun Giresun 

Mazhar Şener Hayreddin Erkmen 

Yüksek Başkanlığa 
1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin müza

keresi kâfidir. Vaziyet tavazzuh etmiştir. Oya 
vaz'edilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Suat Başol 

BAŞKAN — Diğer önergeler de aynı meal
dedir. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Et-
m iyeni er... 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Kifayet 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görmiyenler... 
Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

ALÎ RIZA KILTÇKALE (Kayseri) — Usul 
hakkında. 

Aziz arkadaşlar, bu tadil teklifi mevzuu üçün
cü olarak konuşuluyor. Birincisinde yoktum. İkin
cisinde ekseriyet olmadığı için devam edilmedi. 
Bu defa da kifayeti müzakere kararı verdiniz. 
Müsaade ederseniz buradaki arkadaşlarımızın 
hepsi kıymetli fikirlerini serdedebilirler. (Gü
rültüler). Müsaade ediniz arkadaşlar, Demokrat 
Parti iktidarının bir diş tabibi olarak konuşma
mın faydalı olacağına kaniim. (Şiddetli gürül
tüler, reye sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, diğer takrirle
ri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlğıa 
Müzakeresi yapılan mevzuun büyük ehemmi

yeti meydandadır. Müzakerelerin seyri ve inkişa
fı da bunu teyidetmektedir. Getirilen kanun bir 
zaruretin ifadesi olmakla beraber ancak bugünü 
ve mahdut bir zümreyi istihdaf etmektedir. Hal
buki ihtiyaç karşısında bu yolda bir sistem ku
rulması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yüzden 
meselenin enine, uzunluğuna komisyonda yeni-
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den incelenmesi için komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Kayseri 
Murat Ali Ülgen (Okunamadı) 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Sağlık Komisyonu raporu

nun reddedilerek kanun lâyihasının Millî Eği
tim Komisyonu raporu gereğince ve Kâzım Arar'-
ın teklifi de nazarı itibara alınmak suretiyle re
ye konulmasını teklif ediyorum. 

2 . V . 1951 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonu değiştirişinin görüş

me mevzuu olmasını arz ve teklif ederim. 
Çankırı 

Kâzım Arar 

Yüksek Başkanlığa 
Diş teknisiyenleri hakkındaki Sağlık Komis

yonu raporunun reddi ile maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Başkanlığa 
Tasarının reddi ve maddelere geçilmesini tek

lif ederim. 
Kocaeli 

Dr. Etem Vassaf 

BAŞKAN — Komisyonun raporunu biliyor
sunuz, teklifin reddi hakkındadır. Binaenaleyh 
evvelâ komisyon raporunu, yani Sağlık Komis
yonu raporunu reyi âlinize arzedeceğim. 

Şimdi Sağlık Komisyoru raporunu kabul 
edenler... Etmiyenler.. (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, Sağlık Komisyonu raporunu kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın.. Etmiyenler.. Sağ
lık Komisyonu raporu kabul edilmiştir.. 

Binaenaleyh teklif reddedilmiştir. (Şiddetli 
alkışlar). 

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın, bu
cak müdürlerinin devir masrafları hakkındaki 
5005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe 

Komisyonları raporları (2/68) [ 1 | 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Raporun tümü hakkında söz-

istiyen var mı?. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, 5005 sayılı Kanunla nahiye müdürleri 
%halen kırk lira devir teftiş karşılığı olarak para 
almaktadırlar. Gündemin altıncı maddesinde 5027 
sayılı Kanunla vali ve kaymakamlara verilmekte 
olan temsil ödeneğinde bir mütenaziriyet elde et
mek düşüncesiyle nahiye müdürlerine 50, kayma
kamlara 100, vali muavinlerine 150 ve valilere 
250 lira temsil ödeneği verilmesi düşüncesiyle, 
bu tenazuru temin etmek maksadiyle 10 lira gibi 
pek cüzi görülen farkı, bu maksat ve bu gaye ile 
teklif etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hepinizin malûmudur 
ki, bizde idarede nahiye müdürlük müessesesi ma
alesef 25 seneden beri çok ihmal edilmiştir. Bu
gün istediğimiz evsafta nahiye müdürü bulmak, 
mevcut kanun ve teklifler karşısında, âdeta im
kânsızdır. Bilhassa Şark vilâyetlerimizde gönlü
müzün arzu ettiği şekilde nahiye müdürü ile kar
şı karşıya gelmek imkânı yoktur. 

Yine takdir buyurursunuz ki, nahiye müdürü 
idare hayatımızın temelidir. Nahiye müdürünün 
vazife ve salâhiyetini bihakkin ifa etmesi hattâ 
bugünkü duruma nazaran salâhiyeterinin artırıl
ması ve kendisinin bir idari şahsiyet ve hattâ ida
re namına tasarruf salâhiyetine malik bir varlık 
haline getirilmesi lâzımdır. 

Ben Demokrat Parti Meclisinden ve Hükü
metinden idare hayatımızda başlaması lâzımgelen 
reformun mutlaka nahiye müdürlüğünde yapıl
masına inanmış bir arkadaşınızım. Bu maksatla 
nahiye müdürü meselesini halledenken terfihte 
onu refaha sevketmek ve nahiye müdürlüğünü 
cazip bir meslek haline getirmekle işe başlamak 
lâzımgelir. 

Arkadaşlar, yine hepinizce malûmdur ki, bu 
memlekette Maliye müfettişliği hepinizin iftihar 
edeceği bir müessese halindedir. Bundaki ilmî 
ve ahlâki otorite memleket çapında kıymetli bir 
varlıktır. Bunun muhtelif âmilleri olduğu gibi 
başka esaslı âmiller de vardır. Maliye müfet-

[1] 146 sayılı basmayazı tutanağım sonunda-
dır. 
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tişliği kadrosundan hiçbir suretle maddi terfih 
esirgenmemiştir. 

Misal olarak arzedeyinı: Mülkiye ve diğer 
müfettişler senenin muayyen devrelerinde tahsi
sat yokluğundan teftişe gidemezler. Hattâ Dâ
hiliye Vekâleti 1948 müfettişler tahsisatı seçime 
sarf edildiğinden müfettişler beş ay oturdu bir 
yeri gezemedi. Halbuki maliye müfettişlerine 
muntazaman tahsisatlar verilir ve ayrıca birer 
sene Avrupaya gönderilrek konsoloslukların ve 
sefaretlerin teftişleri kendilerine verilmek sure
tiyle hem ilmî ve hem de tecrübe ve görgüleri 
artırılır Bu durum gerek hukuk ve gerekse mül
kiyeden mezun alan birçok arkadaşları tamamiyle 
Maliye müfettişliğine çekmiştir. 

Yine iftiharla söylüyorum ki, her müessesede 
muhtelif sebeplerle yıkıntı ve sarsıntı vardır, 
fakat Maliye müfettişliği müessesesinde salâbet 
yüzde 100 dür. Ben bunu ehliyet ve ahlâkın mah
sulü telâkki ediyorum ve ehliyet ve ahlâkın kıy
metinin de maddeten tatmini ılüzumunu hisse
diyorum. Eğer biz bir idari reforma gitmek isti
yorsak Nahiye müdürlüğü müessesesini çok esas
lı olarak ele almak mecburiyetindeyiz. Bugünkü 
şartlar ve mevzuatla Nahiye müdürlüğü müesse
sesine ayıracağımız arkadaşların ve bu saha için
de kalacak vatandaşların üzüntüleri büyüktür. 
Nahiye müdürünün bugün salâhiyeti dardır ve 
eli kolu bağlanmış vaziyettedir. Hattâ köy kanu
niyle muhtara verilen salâhiyet karşısında Na
hiye müdürünün durumu çok acıdır. Bu bakım
dan lise mezunu ve hattâ daha ileride çoğaldıkça 
kaymakam olabilmek mertebesi halinde, Nahiye 
müdürlüğü müessesesini iyi bir hale sokabilmek 
için bu meslekin, bu sınıfın terfihini başta tut
mak lâzımgeldiği kanaatindeyim. Aksi halde 
mektubi kalemi mümeyyizi, hattâ evrak müvezzii 
yarın sabah Nahiye müdürü olacaktır ve halen 
de olmaktadır. Bu halden kurtarmak lâzımdır. 
Hakikaten kırkı elliye çıkarmak çok hafif. Kar
şınıza 100 lira ile gelmem lâzımdı, gönül öyle is
tiyor, belki Meclis 150 verecektir. 

Arkadaşlar, on lira gibi bir fark koymaktan 
maksadım sırf tenazuriyet esasına dayanmak 
içindir. 50 nahiye müdürlerine, 100 kaymaka
ma, 150 vali muavinlerine, 250 valilere. 

5027 sayılı Kanunun birinci maddesinde vali 
muavinlerine temsil ödeneği konulmamaıştır. 
Teklifimin birinci maddesinde bu ihdası ayrı bir 
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I kanun teklifi olarak arzettiğim için tekrar hu

zurunuzda müdafaa edeceğim. 
Nahiye müdürlerinin tahsisatını 40 tan 50 ye 

çıkarmak] iğim sırf tenazuriyet dolayısiyledir. 
Az da olsa idari hayatımızda nahiye müdürlüğü 
müessesesine karşı Yüksek Meclisinizin bir çam 
sakızı mesabesinde olmasına ve iki encümenden 
reddeilmiş olmasına rağmen idari hayatımızda 
nahiye müdürlüğü müessesesinin işler hale gele
bilmesi için bucak müdürlerinin terfih ettiril
mesi lâzımgeldiği fikri, mütalâası benimdir, tak-

| dir, tasvip, ret sezindir arkadaşlar. 
BAŞKAN — Ali Fahri îşeri. 
ALI FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, eskiden bu kadar vilâyet teşki
lâtı yoktu, vali adedi de tabiî azdı. Vali mua
vinleri de yoktu. Fakat daha iyi idare oluyor
du. Meselâ Trakya'da Edirne'de bir valilik 
vardı. Bugün Edirne vilâyetinin yarısı, belki 
daha fazlası Garbi Trakya'da kalmıştır. Buna 
binaen yani yarısı halen mevcut iken üç valilik 
ihdas edilmiştir. Tekirdağ, Kırklareli ve Edir
ne'dir. Bunun gibi Anadolu'da birçok vilâyet
ler ihdas edilmiştir. Bu da Halk Partisinin o 
günkü görüş ve kanaatlerinin mahsulüdür belki. 

Arkadaşlar, 63 vilâyeti yani 63 valiyi ve 63 
vali muavinlerini yarıya yahut 40 a indirelim. 
EsMsi gibi idare eedlim. Senede aşağı yukarı 
500 000 

BAŞKAN — Efendim rapor üzerinde konu
şun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Rapor 
üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Teklif yapıyorsunuz. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Bunun 

üzerinde eefndim. 
Ben diyorum ki, bu masraflar çoktur. Al

dıkları para çoktur. Yeniden zamlar yapılmış
tır. Valilerden tasarruf edersek o para ile köy 
yollarını ve köprülerini yapmış oluruz. (Onlar 
değil sesleri, valiler için sesleri). 

Şimdi valilere 250 şer, vali muavinlerine 
150 şer lira temsil ödeneği verilmesini Agâh Bey 

I arkadaşımız teklif ediyor. Her halde kendisi 
memuriyetten yetişme olduğu için o siyaseti ve 
o zihniyeti gütmesi icabeder. Ev* bedava, oto
mobil altında, maaş ta dolgun. . Düne kadar 
Halk Partisi iktidarını tenkid ediyorduk, Recep 
Peker zamanında memur maaşları iki misli oldu 

I diye. Bu milletin kendisi aç ve muhtaç iken 
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milleti bir tarafa bırakarak valilere, kaymakam
lara, şunlara bunlara zam yapmak doğru mu
dur? 

BAŞKAN — Efendim, mevzu hakkında ko
nuşunuz. Konuşulan tasarı yalnız nahiye mü
dürlerine aittir. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Her iki
sini birden söylüyorum. Bundan evvel memur
ların, daha dün maaşlılara zam. yaptık, yani 
bütün memurlara Gelir Vergisini tatbik ettik, 
bundan küçük memurlar istifade edemediler, 
onlar çok az almışlardır, bilâkis yetim ve dul
ların aleyhine olmuştur. (Mevzua sesleri, gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Ali Fahri Bey, çok rica ede
rim, yalnız bu rapor üzerinde konuşun, gündem 
çok doludur. Sırası geldikçe konuşursunuz, çok 
istirham ederim, sadet dışı konuşmayınız. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş
lar; seçim bölgelerinde gezerken bir arkadaşım 
dedi ki ; ben bunun aleyhindeyim. Nahiye mü
dürlerine, kaymakamlara, valilere bir kuruş 
dahi verilmesine taraftar değilim. Meselâ bizim 
valimizin merinos çiftliği vardır, yer içer, bir 
kuruş harcamaz. 

Arkadaşlar; bundan bir ay evvel seçim böl
gemde dolaşırken Edremit'in Zeytinlik Köyün
de bir gece kaldım. Gece saat bire kadar köy
lülerin dertlerini dinledim. Orada yaşlı ve sa
kallı bir ihtiyar, Süleyman ağa dedi k i : «Efen
di biz sizi memurların maaşlarını artırmak için 
mi oraya gönderdik, siz de Recep Peker gibi 
maaşları artırmakla işe başladınız, bizleri ne 
çabuk unuttunuz? Biz günde iki lira yevmiye 
ile çalışıyoruz, onu da her gün bulamıyoruz. 
Her şey pahalı, çok müşkülâtla geçiniyoruz. 
Hayatı mı ucuzlatacaksınız, bizim gibi fakirlere 
iş mi bulacaksınız? Yoksa Halk Partisinin yap
tığı gibi siz de memurları mı kollıyacaksmız ? 
Sizde de iş yok. Valisini, hâkimini, kaymakamı
nı, müdürünü, hepsini düşünüyorsunuz; azıcık 
da bizi düşünün.» dedi. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Mev
zua.. 

BAŞKAN — Fahri Bey sözünüzü keseceğim. 
Yalnız rapor üzerinde konuşun, umumi olarak 
konuşun.. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş
lar, Meclis de, millet de tasarruf istiyor. 

Ben bunun aleyhindeyim.. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım, nahiye müdürlerine verilmekte 
olan 40 lira devir masrafının 50 liraya çıkarıl
masını Agâh Erozan teklif etmiştir. Komisyon
lar bu teklifi yerinde görmiyerek reddetmişler
dir. 

Yapılacak şey 40 liranın 50 liraya çıkarıl
ması değildir, bucak müdürlüğü müessesesinin 
sağlam ve esaslı temellere oturtulmasıdır. 40 
lira ondan sonra düşünülebilir. 50 de olabilir, 
60 da olabilir. Evvelâ esası temin etmelidir. 

Bucak müdürlüğü müesesesinin işler ve va
tandaşların ve milletin nef'ine çalışır bir mües
sese haline getirilmesi icabp eder. Evvelâ bu 
noktanın düşünülmesi lâzımdır. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, teklif temsil ödeneğine 10 
lira zam yapılması hakkındadır. Fiilî sebepler 
bu teklifin reddini icabettirmektedir. Bir kere 
1951 malî yılı bütçesi kapanmıştır. Saniyen is
tikrazlarla kapanacak olan bir bütçeye yeni 
külfetler tahmil edemeyiz. Üçüncü sebep ola
rak, bugünkü iktisadi ve malî durum karşısın
da 10 liralık bir fark, bir zam yeni bir kanun 
tadiline sebep teşkil etmemelidir. Dördüncü se
bep olarak, da, temsil ödeneklerinin genişleme
sine kapı açmak gibi bir mahzuru vardır. Bu 
itibarla fiilî sebepler dolayısiyle bu teklifin 
reddi gerekmektedir. Nitekim, Bütçe Komisyo
nu ile, İçişleri Komisyonu da aynı mülâhaza 
ile rededer rapor sunmuşlardır. 

Bendeniz de yüksek heyetten bunun reddi
ni rica ediyorum. (Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Başkaca söz istiyen yok. 
Komisyon raporunu reyi âlinize arzediyorum. 

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

3. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, 
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/67) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde söz is

tiyen var mı? 

[1] 145 sayılı basmayaeı tutanağın sonun-
dadır. 

I 
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BAŞKAN — Buyurun, 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; arkadaşımız Agâh E rozan'm 
meslek gayretiyle yüksek huzurunuza kadar ge
tirdikleri valilerin temsil ödeneklerinin artırıl
ması hakkındaki kanun teklifi üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşımız tasarının gerekçesin
de (Devlet ve Hükümet temsilcisi ve bu sıfatla 
umumi masraflarda diğer, makam sahipleriyle 
kıyaslanmıyacak durumda olan valilere veril
mekte olan 175 lira temsil ödeneğinin hakiki mas
raflarını karşılamaktan uzak olduğundan bu 
ödeneğin 250 liraya çıkarılmasına) lüzum ve za
ruret görmektedir. 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü şu mucip sebep
lerin memleket realitelerine ve malî takate ne 
dereceye kadar uygun düştüğünü, tebarüz ettire
bilmek için müsaadenizle halen valilerin ellerinde 
bulunan imkânlara şöylece bir göz atmak isti
yorum. y 

Evvelâ ekserisi 150 lira maaş almaktadır. Bu 
maaşta olanların eline ayda 786 lira geçmekte
dir. Buna ilâveten de 175 lira temsil ödeneği 
almaktadırlar. Vasati iki çocukları olduğu kabul 
edilirse 20 lira da çocuk zammı alırlar. Hususi 
muhasebelerden 600, İçişleri ve diğer bakanlık
lardan da ceman 600 lira ki senede' 1200 liradan 
aşağı olmamak üzere harcırah alırlar. Netice iti
bariyle bu hesap üzerinden maaşları 1080, yev
miyeleri 36 liraya gelmektedir. Ayrıca, 150 asli 
maaşda kıdemli olanlara 4598 sayılı Kanun ge
reğince ayda 200 lira tazminat verilmektedir ki 
şu hale göre bâzılarının yevmiyeleri 40 liranın 
üstünde bulunmaktadır. 

Avantajlarına gelince: Avantajların birinci
si, ayda üç yüz lira getiren hususi muhasebe
lerde ait binalarda ayda 10 - 20 lira vermek su
retiyle oturmakta bulunuyorlar. En lüks oto
mobiller daima emirlerine beklemektedir. Bah
çıvan ve aşçı ücretleri halen hususi muhasebe-
lerce ödenmektedir. Evlerinin her türlü eşyası 
yatak yorgandan başlıyarak her türlü mutfak 
alet ve edevatı, buz dolapları ve bunların mas
raflarını yine bu millet vermektedir. Her nere
ye giderlerse misaf irprver halkımız gereken hür
meti esirgememekte ve beş kuruş para sarfet-
tirmemektedirler. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Syhan) Bunlar ko
nuşulmaz. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) —Hususi 

muhasebelerin birçokları hâlâ valilerin yaktık
ları kömür ve yüzlerce kilovat elektrik para
larını ödemekte berdevamdırlar. 

Bu vaziyet karşısında sayın arkadaşımdan 
soruyorum; lüks ve konforun şahikasına yük
selmiş olan valilerimize bu milletin verdiği bu 
nimetler kâfi gelmiyor mu? 

Bugün Türk köylüsü çorbalık bulgur dahi 
bulamıyarak soğanını ekmeğine katık yapmak
tadır. Düşünmek lâzımdır ki, fedakâr Türk köy
lüsünü ve küçük sanat erbabının Esnaf Vergisi
nin, ağırlığı altında ezildikleri vergi yüklerini? 
kal dırmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; bugün tek bir vazife karşısında 
bulunuyoruz. O da; hayat seviyeleri çok düşük? 
olan vatandaşları yokluk ve sefalet girdabından 
kurtarmak ve onlarm hayat seviyelerini müm
kün olduğu kadar yükseltmektir. Bu itibarla, 
bu gibi kanunlar bu Meclisten geçmiyecektir. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, kıymetli arkadaşım sözleri arasında 
meslek gayretinden bahsettiler. Ben de aynı 
meslekten gelmiş bir arkadaşınız sıfatiyle böyle 
bir mânada anlamak tabiî ise de itiraf ederim 
ki, hevesle, şerefle bu meslekte çalışanlara ne ve
rilse azdır, bunu zaman gösterecektir, arka
daşlar. 

Maaş durumunun 150 lira olduğundan bah
settiler. Her vali 150 lira almaz. 70 lira asli 
maaşlı vali arkadaşlarımız vardır. 

Harcırahtan bahsettiler. Bunun maaşla alâ
kası yoktur.. Bu, zaruri masraf karşılığıdır. Bu
nun hesaba katılması katiyen doğru değildir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Cebine 
giriyor ya. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Ben kanun 
teklifimle 5027 sayılı Kanunun birinci madde
sinde ihdas yapıyorum. Birinci maddesinde va
lilere 175 lira temsil ödeneği, kaymakamlara da 
100 lira halen ödenmektedir. Bendeniz tekli
fimle birinci maddenin valilere ait olan 175 
liralık kısmını 250 liraya iblâğ ediyorum. Ve 
ayrıca vali muavinlerine de ayda 150 lira tem
sil ödeneği verilmesini teklif ediyorum. 

Şimdi muhtrem arkadaşlar, takdirinize ar-
zediyorum, meslekte nahiye müdürü 40 lira 
alıyor, kaymakam 100 lira alıyor. Vali 175 
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lira alıyor. Vali muavinlerine temsil ödeneği 
verilmiyor. 

5442 sayılı Kanuna göre, vâzıı kanunun kas
t ı ; vali muavini demek, ileride vali namzedi 
olan, ehliyet ve kabiliyeti müsellem bulunan 
sicil ve terfi müddeti bakımından vali mua
vinliğine yükselmesi lâzımgelen bir arkadaşı 
kaymakamlıktan alıyor ve sen Yozgad vali mu
avinisin diyoruz. 

Fakat arkadaşlar, yine takdirinize arzedi-
yorum, birçok kazalarımızda kaymakam evi 
vardır, kaymakam o evde 5 - 10 liraya oturur. 
Şimdi kaymakamı, vali muavini yaptığımız 
zaman, vali muavini olarak gittiği vilâyette 
elli lira ev kirası veriyor, sonra 100 lira öde
nekten mahrum kalıyor, ayda 150 lira noksan 
ile sen vali muavinliği yapacaksın diyoruz. 
Takdirinize bırakırım. Bu şekilde terfih ede-
miyen, maddi olan kıymet kendisine ödenme
dikçe ve bilâkis 150 lira tazminat da ileride 
valilik yapacak bir arkadaştan kesilecek olur
sa bu durum karşısında teklifimin yerinde olup 

• olmıyacağını kıymetli görüşlerinize arzederim. 
Muhterem arkadaşlar; bir zamanlar, mek

tupçuluk müessesesi tamamiyle realiteye uy
gun olmayışından lağvedilmişti, lâğvedildiği 
gün, lâğvedilmesi icabederdi, fakat her vilâ
yette mektupçuluğa ihtiyaç vardır. 

Lâğvedildiği gün lağvında isabet vardı, se
bebine gelince, kıymetini kaybetmiş, gözden 
düşmüş, vazifesini suiistimal etmiş, inzibat 
meclislerince tecziye edilmiş olan kaymakam
ları Dahiliye Vekâleti Mektupçuluğuna tâyin 
etmek suretiyle bir tecziye usulü tatbik edi
yor. Mektupçuluğu tecziye mahiyetinde yapı
yor. Bugün de kısa bir zaman sonra, çünkü 
Vekâlet güzide tanıdığı Kaymakam arkadaş
lara şifre ile soruyor, sizi Maraş'a Vali mua
vini tâyin edeceğim, mütalâanızı bildiriniz, di
yor. Kaymakamlar da bunu kabul etmiyor. Her 
kaymakamdan gelen cevap menfidir. Bunların 
çoluk çocuğu okuduğuna göre 90 lira noksan 
maaşla vali muavinliğini hiçbir arkadaş kabul 
etmez. Mademki vali muavini kaymakamın üs
tündedir, valiler gibi 5442 sayılı Kanuna göre 
her zaman valiliği dahi daruhde ediyor, nasıl 
olurda kaymakamların üstünde olan bu arka
daşlar 100 lira noksan para alırlar? Bu mü
talâa ve kanaatlerimi müsaadenizle arzediyo-
rum. Kabul veya ret sizindir. Yalnız bu mes-
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i leğin içinden gelmiş bir arkadaş sıfatiyle isti

yorum ki, Dahiliye Vekaleti de müşkül mev
kide kalmasın, bir kademe olan vali muavin
liği müessesesine genç kaymakam arkadaşları 
getirelim ve hepimizin arzu ettiğimiz memle
kette dahilî reformu halledelim. Bu suretle 
adam yetiştirme bakımından genç ve güzide 
kaymakamları ileride vali olmak üzere yetiş
tirelim arkadaşlar. Ama bugünkü şekilde hiçbir 
kaymakam vali muavinliğine talip olmamak
tadır ve gidenlerin de zorla, arzuları hilâfına 
gittiklerini açıklarım arkadaşlar. 

Bir de valilere verilen 175 lira tazminatın 
250 liraya çıkarılmasını teklif ettim. Bence 
valiye, bir vilâyet idaresinde Devlet haysiyet ve 
şerefini kendisine tevdi ettiğimiz arkadaşlara bu
günkü malî imkânlarımız karşısında verdiğimiz pa
ra hayat seviyemize göre, fazladır. Fakat arka
daşlar; vali deyince anladığımız mânâ ve ondan 
beklediğimiz hizmet, salâhiyet ve mesuliyetler bir 
teraziye konulursa valilerin aldığı para azdır. 

Muhterem arkadaşlar; eski bütçeleri tetkik 
edelim; devri Meşrutiyette bir valiye bu memle
kette ayda 150 altın verilirdi. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Reşit 
Akif Paşayı, Kadri Paşayı, Ahmet Vefik Paşayı 
getir de verelim. (Gürültüler.) 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Ve bu altın 
paranın bugün tutarı 6 000 liradır. 

Muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, getir Re
şit Akif Paşayı, getir Ahmet Vefik Paşayı.. Güzel 
söylüyorlar. 

Efendiler, vermezseniz, yarın daha düşük ka
litede kaymakam ve valiye rastlamak mümkün 
olacaktır. Evet, Ahmet Vefik Paşa Molyer'i ter
cüme etmiş bir validir. Molyer'i okuyup anla
mak bugün bir meseledir. Fakat o zamanki rica
lin yetişme ve terbiye tarzlarını göz önünde tuta
cak olursanız farklı olduğunu kabul edersiniz. O 
zaman Aydın Valisine aylık 150 altından maada 
senevi 300 altın tahsisatı fevkalâde yani bir nevi 
tahsisatı mesture veriliyordu. Demek ki, Aydın 
Valisine verilen ehemmiyet bu kadar muazzamdı. 

Bugün istanbul Valisi bile bu türlü en ufak 
bir para alamaz. Takdirinize bırakıyorum. Şu 
halde valiyi her bakımdan, içtimai ve memlekete 
hizmet bakımından; hattâ icabında yine takdiri
nize arzediyorum, valiyi bir konsolos ve elçi gibi 
görmek icabeder. Onlarda "Hükümetin ve Dev-

I letin şeref ve haysiyetini temsil hakkı vardır. 
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Bu arkadaşlara verilecek paranın üzerinde Mec- I 
lisin çok cömert olacağı kanaatindeyim.. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bi
lâkis. 

AGÂH E ROZAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben inandığım bir dâvayı huzurunuzda, bugün 
de yarın da, her zaman müdafaa edeceğim.Zaman 
inşallah size hak verir. Fakat bugün tamamiyle 
haklı olduğuma kani olarak huzurunuzda konu
şuyorum. Verilen para azdır. 

Yalnız vali muavinleri arkadaşlarımın duru
munu huzurunuzda arzettim. Bu hususta ki te
nakuzu kaldırarak, vali muavini arkadaşlara 150 
şer lira tahsisat verilmesi suretiyle bir adalet mü
essesesi kurulmuş olacaktır. 

Yine takdirinize arzediyorum, hükkâm öde- I 
nek alır, İstanbul hâkimliğinden Adalet Bakan
lığı şube müdürlüğüne gelen hâkim beyefendi I 
ödeneğini aynen alır, kesilmez. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Hâkim 
beyefendi, demekle istihza mı ediyorsunuz?. I 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Hayır arka
daşlar. Kıymetli arkadaşım Başıbüyük hâkim be- I 
yefendi, tâbirini istihza mahiyetinde mi söyledi
niz, diyorlar. Allah bilir şu anda aklımdan böyle j 
birşey geçmedi. I 

Arkadaşlar, hâkimlerin ödeneği kendilerini I 
şahsan takip ettiği halde, kaymakamlar şube mü- I 
dürü veya vali muavini olursa veya vekâlette I 
her hangi bir vazifeyi kabul ederse ödeneği ota- I 
matikman kesilmektedir. I 

Mütalâam bundan ibarettir. Takdir sizindir J 
arkadaşlar. I 

BAŞKAN — Cevdet Baybura. (Ekseriyet 
yok sesleri) vardır. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Aziz 
arkadaşlarım; huzurunuza ne teklifin kabulü, 
ve ne de reddi hakkında söz söylemek için çık
mış değilim. Genç bir arkadaşımız burada va
lileri öyle bir vaziyete soktular ki, ceplerinin 
bir tarafına altın, bir tarafına gümüş paralar 
mütemadiyen akıyor süsünü verdiler. I 

Ben, bu millete 42 sene hizmet etmiş ve şim- I 
di emekliye ayrılarak milletvekili bulunmakta- I 
yım. 

Demek istiyorum ki, iki taraftan yani hem 
emekli ve hem de milletvekili tahsisatı aldığım 
halde namussuzum aybaşını zor buluyorum. Ne
rede kaldı ki ; 70 lira asli maaş alan bir vali bu 
para ile refah içinde geçinebilsin. I 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 

taraftan da köylünün içinde bulunduğu vaziye
ti düşünün. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz ri
ca ederim. Yalnız siz de temiz kelimelerle ko
nuşunuz. 

CEVDET BAYBURA (Devamla) — Temiz 
dille konuşmuyor muyum? 

BAŞKAN — Namussuzum gibi kelimeler 
kullanmayınız. 

CEVDET BAYBURA (Devamla) — Bu 
adamlara bir şey veremiyoruz, terfih edemiyo
ruz bari hiç olmazsa lisanen kırmıyalım, rica 
ederim. Bu valilerin bildiğiniz gibi maaşı 150 
liradan başlamaz. Devlet teşkilâtı elimizdedir 
bakabiliriz vali maaşı 70 liradan başlar. Valile
rin hepsi '.150 lira almazlar. Erzurum valisi ile 
Gümüşane veya İzmir valisini mukayese ede
mezsiniz. Harcirah denen para da vâki, masraf 
mukabilinde alınır, sarfedilmiyen para alınmaz. 
Devlet teşkilâtı buna mânidir. Âdeta valileri 
ayda iki bin lira alıyor vaziyetine soktular. 
Her hangi bir valinin eline bin lira geçerse ken
disini bahtiyar addetsin. Devlet memurlarına 
bu kadar hücum etmemelerini arkadaşlarımdan 
çok rica ederim. Devlet bütçesi müsait olsa da 
çok para versek ve onların ihtiyaçlarını karşı
lasak. Bunu yapamıyoruz. Bendeniz adliye mü
fettişi olduğum vakit çek keserek 250 lirayı 
aldığım zaman daha iyi memur oldum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu (Kâfi, kâfi 
sesleri) 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bana 
sataştılar, müsaade ederseniz cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sataşma falan yok. Sizden ev
vel söz aldılar. 

Direniyor musunuz? 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Evet, 

direniyorum. 
BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük arkadaşımız, 

Cevdet Baybura 'nm kendisine sataştığından 
bahsediyor. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Asla. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı sataşmış ad

detmiyor, kendileri direniyor. Bu itibarla Mec
lise arzediyorum. Direndiğini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkdaşlar, ben bu kanunun kabul veya reddini 
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ârzetmek için huzuru âlinize gelmiş değilim. 
Yalnız her hangi bir kanun müzakere edilirken 
memurlara fazla miktarda tecavüz etmenin de 
doğru olmıyacağına kaniim. 

Valiler, bu memleketin idarei umumiyesiyle 
alâkalı en yüksek makamı ihraz etmiş insanlar
dır. Onlara Devletin ne verdiğini hepimiz bili
yoruz. Yalnız bendeniz burada bu kanunu tek
lif eden arkadaşımla beraber vali muavinlerine 
biraz avantaj vermek lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Vaktiyle biz onu teklif etmiştik. Temsil 
ödeneklerinin verilmesini ileriye sürmüştük. Fa
kat nasılsa bu kanun geçmiştir. Bunu Dahiliye 
Vekili buraya getirecek olursa kıymetli ve genç 
kaymakamları vali muavini yapmak imkânı hâ
sıl olur. İdare mekanizması daha işler bir hale 
girer. Yalnız memurlar hakkında fazla ileri 
gitmesek çok iyi olur. 

BAŞKAN — Kemal Eren. 
Daha altı arkadaş söz almıştır. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bir arkadaşımız valilerin aldıkları pa
raların çokluğundan ve paranın israfından bah
settiler. Nihayet bugün valilere verilen her tür
lü tahsisat bu milletin kanunlarına dayanılarak 
verilmektedir. Şayet Yüksek Meclisiniz valilere 
verilen tahsisatı fazla görüyorsa bunlar indirile
bilir. Fakat şuna emin olabilirsiniz ki, valiler, 
bu meslek sevgisi ile hizmet gören arkadaşlar, 
bedava da olsa gene bu hizmeti seve seve görme
ye amadedirler. Bunu tebarüz ettirmeyi vazife 
bilirim. 

Yalnız arkadaşlarım; vali muavinleri hak
kındaki Sayın E rozan arkadaşımızın fikirlerine 
bendeniz de iştirak ederim. Hakikaten birçok 
kaymakam arkadaşlar vali muavinliğini arzolu-
nan sebepler dolayısiyle kabul edemiyorlar. Mad
di bakımdan 100 ve 150 lira noksan bir para el
lerine geçmektedir. Ancak vali muavinlerine 
temsil ödeneği verilmemesini ieabettiren kanu
nun esbabı mueibesi şudur: İsminden de anla
dığınız veçhile «temsil ödeneği» Hükümeti ve 
Devleti temsil eden yani emrü kumanda mevki
inde bulunan kimselere verilecek bir paradır. Bu 
bakımdan vali muavinleri böyle bir sıfatı haiz 
olmadıkları için kendilerine temsil tahsisatı veri
lemiyor. Eğer Hükümet vali muavinlerinin te
mininde bu bakımdan müşkiiât çekiyorsa, mese
lâ kanunun ismini değiştirerek vali muavinlerine 
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I para vermek imkânını bulabilir. Bunun da tak

dirini Hükümete bırakmak daha doğru ölür. 
REFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında 

arzedeeeğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda söz söy-
liyen arkadaşlardan bâzıları, bilhassa şimdi ko
nuşan arkadaşımız İçişleri Komisyonunun üye
sidir, Bu suretle konuşmakla sakim bir teamüle 
yol vermiş bulunuyoruz. Bir komisyon üyesi, 
komisyonun verdiği karara imzasını koyduktan 
sonra, onun leh ve aleyhinde, muhalif olup 
bunu rapora dercetmedikçe, konuşamaz. Bu iti
barla Heyeti Aliyenizin nazarı dikkatine arze-
diyorum, bu şekilde bir teamüle yol açmıyalım. 
(Çok doğru sesleri). 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlarım; arkadaşımızın yaptığı teklifte 
vali muavinlerine temsil ödeneğinin verilmesi 
talep ediliyor. Halbuki, bu temsil ödeneği bir 

I makamı temsil edenlere verilir. Vali muavinle
rinin temsil sıfat ve salâhiyetleri yoktur. Valiye 
vekâlet ettiği zaman bu ödenekten istifade eder-

I 1er. Deminki teklif dolayısiyle arzettiğim bütçe 
I mülâhazası burada evleviyetle varittir. Demin, 
I on lira için bütçe imkânsızlığından bahsederek 

komisyonların bu şekilde artırımlara katılamı-
I yacağını arzetmiştim. Vali muavinine 150 lira 

verilmesi ve valilere de 75 lira ilâvesi teklif edil
mektedir. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı burada valilerin 
aldıkları paranın az olmadığını ifade etmişlerdir. 
Doğrudur. Her arkadaş bilir, fakat yine ben tek
rar edeyim, valilerin maaşlarından başka temsil 
ödeneği vardır, harcirahı vardır, otomobili var
dır, bahçıvanı vardır, şoförü vardır, evi vardır. 
Bütün bunlar küçümsenecek şeyler değildir. 
Bizi başta düşündüren şey bütçe mülâhazasıdır. 
Tekrar arzedeyim, istikrazlarla kapanan bütçeye 
yeni yeni külfetler tahmil etmeye salâhiyetimiz 
yoktur, daha floğrusu doğru bir hareket yapmış 
olmayız. Bu itibarla teklif muhik olamaz, onun 
için reddini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yedi arkadaşımız bu 
konu üzerinde konuştu, daha beş arkadaşımız da 
söz almış bulunmaktadır. Üç tane de kifayeti mü
zakere takriri vardır. (Reye reye sesleri) 

Müsaade buyurursanız kifayeti müzakere 
| önergelerini okutayım: 
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Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, raporun oya konmasını 

rica ederim. 
Erzurum Erzurum 

S. Erduman Dr. F. Çobanoğlu 
Erzurum Urfa 
E. Karan R. Timuroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Lehte ve aleyhte konuşanlar olmuştur. Mec

lisin tenevvür ettiği kanaatindeyiz. Müzakerenin 
yeterliğinin oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

Burdur Seyhan 
M. özbey Z. Akçalı 

Yüksek Başkanlığa 
Temsil ödeneğine ait kanun teklifinin mü

zakeresi kâfidir. Oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. Niğde 

N. Bilge 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler... Gör
meyenler.... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi raporu reyinize arzediyorum. Raporu 
kabul edenler... (Rapor nedir? sesleri). 

Teklifin reddini tazammun eden raporu ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Rapor kabul 
edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

4. — Yalova Kaplıcaları îşletme İdaresinin 
1946 yılı hesabına ait rapor ile bilançonun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/73) [1] 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü hak
kında söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 m%\\ 
yılı blânçosunun onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1946 yılı 
blânçosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde^ aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 144 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 

yoktur. Reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Mali
ye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler... i Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun

da bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/128) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde söz is
tiyen; yoktur. Raporu aynen oyunuza arzediyo
rum. s Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul 
edilmiştir. Yani teklif reddedilmiştir. 

6. —» Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dû/ir kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/134) [2] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

C E L İ YARDIMCI (Ağrı) — Söz istiyorum. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arka4aşlar, Mehmet özbey arkadaşımızın bu 
kanuni teklifini, ben, ihtiyaca da, işin icabına 
da uygun buldum. Nihayet burada, 20 seneyi 
doldurmuş bulunan kadın memurların, istedik
leri takdirde tekaüt olabilmelerini mümkün kı
lacak1 bir madde mevzuubahistir. Mucip sebe
bini arkadaşımız gerekçede lâyikıyle izah etmiş 
bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda tasarruf 
yapmayı teamül buyuran Yüksek Meclisin nok-
tai najzarma da uygundur. 30 senede tekaüt ola
cağına 20 senede tekaüt olmakla, nevama tas-

[1] 150 sayılı basmayazı tutanağın sonundadr. 
[2] 151 sayılı, basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I için ben bu tasarıyı şu cihetten müdafaa ede

rim ki, genç yaşında bir kadm eve dönerse, var
sa çocuklarına bakar, yoksa çocuk yetiştirir, bu 
bakımdan vatana daha çok faydalı olurlar... 
Bilmiyorum, Maliye Komisyonu bütçeye yük 
tahmil etmiyen bu tasarıyı neden dolayı reddet
miştir. Yerlerine hem başka öğretmenler geçer, 
hem de evde çocuklarını yetiştirecek ana olur
lar ve vatanın kıymetli, kahraman askerlerini 
yetiştirirler. Başka sahada vazife görürler, di
ğerleri de onların yerlerini işgal ederek öğret
men vazifesini görürler. 

îşte bu cihetten sizden rica ediyorum, bu 
tasarıyı kabul etmek her halde daha meşru, da-

• ha mâkul bir hareket olur. Tabiî reyinize vabes
tedir. O başka! 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, teklif her ne kadar cazip gö
rünüyorsa da nihayet bunlar bir hesap ve bir 
sigorta işidir. Bugün Emeklilik Sandığı prim 
esasına dayanmaktadır. Yabancı memleketler
de, Avrupa'da sigortacılar, emekli sandıkları 
60 yaşından aşağıdakilere emeklilik hakkını 
tanımamaktadır. Biz, 55,yaşını kabul etmiş bu
lunuyoruz. Esasen Emekli Sandığının istinat 
ettiği prensip, maluliyetten gayrı hiç kimseye 
30 seneden evvel emeklilik hakkını tanımamak
tır. Müsaade ederseniz tasfiye iyidir, hepimiz 
istiyoruz ama bu yoldan yapmıyalım. Bugün 
20 senelik hizmetlilere tekaütlük hakkını tanır
sak 20 yaşında öğretmen olan bir bayan 40 ya
şında emekliye ayrılıyor, 70 yaşma kadar yaşı-
yacağını tasavvur edelim, 30 sene emeklilik 
maaşı alacaktır. Emekli Sandığı bu külfete ta
hammül edemez. Binaenaleyh bunlar hesap işi
dir. İstisnai ve hususi muamele yapmaya işin 
tahammülü yoktur. Bu mülâhazalarla komis
yonlar inceden inceye tetkikat yapmışlar ve 
ilgilileri ve mütehassısları dinlemişleridir. On
dan sonra raporu vermişlerdir. Cazip görülen 
bu teklifi kabul etmek doğru değldir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 
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fiye ve yerine de yeni bir memur almamak su
retiyle tasarrufu temin etmiş olacağız. Bir nok
ta vardır: Acaba 20 senede tekaüt edilmiş olan 
bu memur 30 senede tekaüt edilmiş olan me
murun alabileceği tekaüt maaşını alabilecek mi
dir? Hayır. Para cihetinden de bu mesele halle
dilmiştir. 30 sene üzerinden % 50 alabilecek
ken, 20 senede tekaüt edilmesi halinde % 40 
alabilecektir. 

Şu halde kadını evine yaklaştırmak, ocağı
na kavuşturmak, çoluk çocuğuna ulaştırmak 
ve tasarruf bakımından, nihayet tasfiye bakı
mından faydalı bulduğum bu kanun teklifi üze
rine huzurunuza çıkıp lehte mütalâa beyan et
mekte zaruret hissettim. Takdir heyeti aliyeni-
zindir. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar var
sa lütfen oylarını kullansınlar. 

Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, özbey arkadaşımızın teklifinin Maliye 
Komisyonunca reddi hakkında gösterilen esba
bı mucibe çok zayıftır. Teklif haddizatında mâ
kul bir tekliftir. Malûmu âlileridir ki, kadınlar 
yaradılış itibariyle erkekler kadar mukavemetli 
olamazlar. 20 sene çalışan bir kadın daha fazla 
yıpranmış olur. Bu muhakkak bir şeydir. Kadın
lara karşı daima hassas davranan Meclisinizin 
bu hususta da aynı hassasiyeti muhafaza etme
si lâzımdır. (Gülüşmeler, alkışlar.) Hakikaten 
kadınlar uhdelerine aldıkları vazifeleri erkek
ler gibi değil, daha ciddî ve daha hassasiyetle 
yaptıkları için daha evel yıpranırlar. (Gülüş
meler) Bir de o kadınların evli ve çocuk sahibi 
oldukları nazarı itibara alınırsa bunların çek
tikleri güçlük hiç de küçümsenemez. Binaen
aleyh resmî işlerinden ayrılmaları halinde sa
dece öğretmenlikten vazgeçiyorlar ve neticede 
evlerine dönüyorlar. Uzun senelerden beri evle
rinin bozulmuş düzenini yerine getirecekler ve 
vatan için çocuk yetiştireceklerdir. Okumuş 
yazmış kadınların yetştirdikleri çocuklar elbet
te ki vatana daha hayırlı olacaktır. Binaen
aleyh olaylar bize göstermiştir ki, biz nüfus 
siyasetimize çok ehemmiyet vermek mecburiye
tindeyiz. Zira büyük Devletler mağlûp da olsa
lar, istilâya da uğrasalar mutlaka varlıkları ha
r ta ' i âlemden silinmez. Buna sebep o devletle
rin nüfus siyasetine bağlı olmalarıdır. Onun 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra
poru reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiş, teklif redde
dilmiştir. 

Reylerini kullanmıyanlar lütfen istimal et
sinler. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, 
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8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme bte-

nel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Me
murları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve JJlaştırmas, Geçici ve Bütçe Komis
yonları raporları (3/87) [1] 

7. — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indiri
len hastabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta ge
çen sürelerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp 
sayılmıyacağının yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (3/19) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

Rapor üzerinde söz istiyen var mı?.. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; hasta bakıcı hemşireler hakkında ce
reyan etmiş olan bu muamelenin formalitesini 
ben bilmem, usullerini, teamüllerini ben bil
miyorum. Yalnız bir cihet var ki, arkadaşlar, 
hastabakıcı mevzuu bugün memleket sağlığına 
taallûk eden en mühim mevzuların başında gel
mektedir. Bir hekim ne kadar hazik olursa ol
sun, ne kadar muktedir olursa oTsun, hastasını 
iyi bir hastabakıcı eline teslim edemezse tedavi
sinden hiçbir netice alamaz. Bu ordu için mev-
zuubahis olduğu zaman bu kıymet ve ehemmiyet 
2, hattâ 3 misli artar. 

Arkadaşlar; hastabakıcılik mevcut meslekler 
içinde en zoru, en cefalısıdır. Bilhassa bir ka
dın için ömrünü kan, cerahat, türlü levsiyat 
içinde geçirmek ağır bir vazifedir. 

BAŞKAN — Burhanettin Bey, bir istirham
da bulunacağım. Mevzuumuz kanunun tefsiridir. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ben 
de tefsir üzerinde müessir olur diye böyle konu
şuyorum. Esasen daha fazla konuşacak da de
ğilim. Onun için bu kanunun bu maddesi tefsir 
edilirken arkadaşlar hastabakıcı lehinde bir hü
küm vermemiz memleket menfaatleri icabıdır 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra
poru reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Efendim, Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1946 malî yılı bilançosunun onanmasına 
dair kanun tasarısına (254) oy verilmiştir. (249) 
kabul, (2) ret, (3) çekinser oy vardır. Muame
le tamamdır, (249) oyla tasarı kanun halini al
mıştır. 

[1] 152 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır, 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde söz is
teyen yok. Raporu reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Rapor aynen ka
bul edilmiştir. 

9. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma
sına dair önergesi ve Maliye, geçici ve Bütçe 
Komisyonları raporları (4/56) [2] 

(Rapor okundu). 

KEMAL BALTA (Rize) — Muhalefeti de 
oku, muvafakati de oku. 

(Muhalefet şerhi okundu). 
BAŞKAN — Efendim, raporun tümü üzerin

de söz istiyenler : 
Ali Şükrü Şavlı, Ahmet Kocalbıyıfeoğlu, Ne

cip Bilge, Sinan Tekelioğlu. 
Başka söz istiyen varsa yazalım. 
Kemal Balta, Arif Hikmet Pamukoğlu, Ab-

bas Çetin, Hamdi Orhun, Mehmet özbey, Sıtkı 
Yırcalı. 

Şimdi bu arkadaşları da yazdık. Başka söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlarım, Hükümetimizin Yüksek Meclisinize 
müzakeresi için vermiş olduğu tekaütlük Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrasının tefsiri 
üzerinde dikkat nazarınızı çekmek isterim. 

Bu kanuna göre bir meslek erbabını yaşları
na bakıpta tekaüde sevkedersek hatalı iş işlemiş 
oluruz. Meselâ bir hâkim, bir hekim bir mü
hendis gibi. Hele doktorluk sanatı ne spor ve ne 
de diğer beden faaliyeti ile çalışan insanlar gibi
dir. Kafası çalışır. Fakat her hangi bir meslek 
gibi bilgisini yalnız kitaptan alan bir meslek de-

[lî] 153 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 

[2[| 159 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadvr. 
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ğildir. Bugün bir çocuk bile bilir ki, bir doktor 
ne kadar yaşlı ise tecrübe ve. bilgisi de o nisbette 
büyüktür. Doktorun bilgisi her gün hayattan ve 
hastalarının üzerinden ajldığı tecrübelerle kuv
vetlenir ve büyür. Bundan dolayı bir doktorun 
tekaüdiyesi hizmet seneleri ile ölçülmez. 

Sayın arkadaşlarım, Amerika ve Avrupaya 
tedavi için gidenleriniz büyük mütehassısların 
ne kadar yaşlı adamlardan müteşekkil olduğunu 
görmüşlerdir. Meselâ Amerika'daki kıymetli ve 
namdar doktorların yaşları 60 - 70 yaş arasında 
hattâ daha fazla olanları da vardır. Doktor Par-
di, Doktor Eğistton, Doktor Mar ve saire gibi. 
Keza Fransa'nın en iyi dâhiliyecisi 70 yaşında, 
İsviçre'nin ki 80 yaşındadır. Ankara Numune 
Hastanesi doktorlarından Ekiştayn 60 yaşını 
mütecaviz olduğu halde evvelki sene Almanya'ya 
davet olunup Hamburg'da beş yüz yataklı bir 
hastanenin başına getirildiğini biliyoruz. Bu mi
saller göz önünde iken 30 sene hastanelerimizde 
hizmet eden şöhretli doktorlarımıza rica edip 
onları müesseselerimize bağlıyacağımıza bu ka
nunla tekaüde sevkederek hastanelerimizden ayı
rıyoruz. Bu çok garip bir şey olacaktır. 

Seym arkadaşlarım, müsaade buyurunuz da 
olgun bir doktorun kaç senede olgunlaşabileeeği-
riin bir bilançosunu çizeyim. Kıymetli arkadaşım, 
Doktor Fatin Dalaman ile doktorlarımızın bilgi
lerinin artmasını temin için Avrupa'da olduğu 
gibi bizde de uzman bir doktorun hangi seneler
de ne gibi imtihanlar ve ne gibi tezler ve eserler 
yazması lâzım olduğunu belirten bir kanun tasa
rısı hazırladık. Yakında huzurunuza arzedilecek-
tir. Şuna nazaran yirmi ile 22 yaşmda lisesini 
bitiren bir kimse muhakkak doktor olmak isterse 
altı sene tıp tahsili, iki sene askerlik, 4 sene ihti
sas asistanlığı, üç sene baş asistanlık, üç sene şef 
muavinliği, altı sene C hastanesi şefliği yapması 
lâzımdır ki, bu mertebeyi bulunca da yaşı tam 
46 olur. İşte bu yaşa gelen bir doktor; bir hasta
nenin servisinin başına geçip müstakil çalışarak 
kendisine güvencini tam anlamaya başlayınca ve 
milletin de kendisinden istifade edeceği bir za
manda 30 seneyi doldurdun, diye hemen tekaüde 
sevkolunaeaktır. Bu sebepten doktorlar için 30 
sene umumi bir ölçü olamaz. Çünkü her mesle
kin tahsil müddeti aynı değildir. Meselâ : Siya
sal Bilgilerde tahsil 4 sene, Hukukta 4 sene, Tıp
ta 6 senedir. Bu sebeple bu mesleklerin icabına 
göre ayrı bir ölçü, ayrı bir sistemin kabulü zaru

reti vardır. Keza Siyasal Bilgiler Mektebinden 
çıkan bir kimsenin olgunluğu 40 - 50 yaşında 
olursa bir doktorun olgunluğu biraz evvel bilan
çosunu arzettiğim gibi, 50 - 65 yaşında olur. Onun 
için her birisi için kanunda ayrı bir sistem, ayrı 
bir ölçü olması lâzımgelir. Hepsini bir tutmak 
büyük bir haksızlığı mucip olur. Ve böyle bir va
ziyeti bilen bir doktorda meslekine dört elle sa
rılıp çalışmaya heves mi kalır?. Bundan başka bir 
doktoru ilme bağlıyacak, ısındıracak, şevkini ar
tıracak kaynak; başındaki bilgili ve tecrübeli 
şefleridir. Eğer şefi malûmatlı, tecrübeli olmazsa 
zavallı gene bilgisizlikten dolayı kaybolan has
talarının ıstırabından başka ne elde edebilir?. 
Bunları elimizdeki bu kanun ile böyle bir kaynak
tan mahrum edersek sonra bunun acı ıstırapları 
ile karşı karşıya kalırız. 

Bu sebepten 30 sene ilim meselesinde katiyen 
bir ölçü olamaz. Bunun yarın doğuracağı âkibet-
leri nazarı itibara almak lâzımdır. Meselâ : Bir 
kimseyi 30 sene çalıştı diye tekaüde sevkediyoruz, 
bu; Hükümet hizmetine yaramıyor demektir. Hal
buki bu zat yarın bir mebus olur, bir bakan olur, 
bir Reisicumhur olursa bütün milletin idaresini 
ele alabilecektir. Bu şu demektir ki; 30 seneyi 
doldurmuş bir memur vazifesini göremiyor diye 
tekaüt oluyor, sonra mebus olup, bütün milletin 
idaresini ele alıyor. Bu hâl kanunla büyük bir 
tezat teşkil eder, partiler için de aksi tesirler ya
par, muarızları çoğalır. 

Üniversiteyi ele alalını, orada bir genç kade
me kademe yetişerek 30 senede ancak ordinaryüs 
profesör olur ve yetmiş yaşma kadar da kanunla 
iş başında tutulur. Eğer 30 sene bir insanı yıp
ratıyorsa ilim yaratacak bir ocakta bu yıpranmış 
adamları nasıl tutuyoruz, bu da kanuna karşı bir 
tezattır. Halbuki biz onlardan ancak 30 sene son
ra istifade ediyoruz. Bunlar etrafına gençleri 
alıp ilmî kudretlerini bu kemal yaşmda onlara 
telkin ediyorlar. Orduyu ele alırsak mektepten bi
rincilikle ç'kmış çok faal bir genci hemen ordu 
kumandanı mı yapıyorlar?. Hayır; evvelâ teğ
men, sonra yüzbaşı, ilâhiri... Etaplardan gece ge
ce ordu kumandanı oluyor, tlim adamları da böy
ledir. bunların tekâmül yaşı 50 den sonra başlar. 
Nihayet eski atalar sözü vardır; akıl yaşta değil 
baştadır derler, ölçü yaş ile olmaz, liyakat ve eh
liyetle olur. 

Bu kanun dünyaya hayret verecektir. Çünkü 
dünyanın hiçbir tarafında ehliyet usulü bu de-
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rece zayıf ve indî bir ölçü ile tesbit edilmemiştir. 
Amerika'da Avrupa'da bugün yaşlı adamlar fa
aliyetle çalışıyorlar ve hiçbir yerde böyle bir tas
nif akla gelmiyor. Meselâ 70 yaşını mütecaviz 
Churshill, Mc. Arthur ve saire gibi birçok mi
saller meydandadır. Bizde de buna dair birçok 
misaller gösterilebilir Burada ilk hatıra gelen 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın 
yaşları 60 ı mütecaviz olmasına rağmen birçok 
gençleri geride bırakacak şekilde kış, yaz deme
yip köyleri, şehirleri dolaşmaları bütün bir mille
tin mukadderat t ı ellerine alıp idare etmeleri, 
bedenî ve dimaği faaliyetlerinin üstünlüklerini 
göstermelerine misal teşkil etmez mi? 

Fennî noktadan da yaşın senelerle tahdidi 
itibari bir usuldür. Çünkü bâzan yirmi yaşında
ki bir gencin kalbinin, seksen yaşındaki bir kim
senin kalbi kadar faaliyet gösteremediği, ve sek
sen yaşındaki bir kimsenin kalbinin ise yirmi 
yaşındaki bir gencin kalbi gibi kuvvetli ve faal 
olduğu görülmektedir. 

Şu halde gençlik düşüncede, gençlik muha
kemenin sadâbetinde, gençlik ruhi ve bedeni zin
delikte, gençlik ehliyettedir. Yoksa senede değil
dir. Sene ölçüsü yanlış ve sakat bir ölçüdür. 
Eğer bu kanunu kabul ederseniz bir gün gele
cektir ki bu kanun iş başında hakikaten olgun 
ve liyakatli insanların bulunmasını imkânsız ha
le getirecektir. Bu kanunu yaptığımız gibi ve yi
ne bir gün tadil eden hükümleri kabul etmek 
mecburiyetinde kalacağız. Ve o vakit efkârı umu
miye bu günkü hali iş başındaki liyakatli me
murları sırf çıkartmak için yapılmış bir kanun 
diye telâkki edecektir ki, bunun uyandıracağı 
intiba ve aksülamel her halde nazarı dikkate alın
ması lâzım gelen siyasi ve idari bir mahzurdur. 

Bu kanun hukukan de uymamaktadır. Çünkü 
demokrasilerde hükümetler muamele ve kararla
rının murakabeye tâbi tutulması esastır. Nitekim 
Devletimizin Anayasası bu murakabenin yapıl
ması için Danıştay müessesesini kurmuştur. 
Emekli muamelelerinde bir kısmının Danıştay'ın 
murakabesinden hariç bırakılması bin netice bu 
nevi muamelelerde Hükümetin keyfi hareket 
etmesine ve Anayasa 'nın Hükümet muamele ve 
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I kararlarının kanunlara uygunluğunu temin ba

kımından vaz'ettiği esasm ihlâline yol açacaktır. 
Bu halin memurların hukukuna iras edeceği za
rarlar ve Anayasa ruhuna muhalefet bakımından 

I ne kadar mahzurlu ve hukuk esaslarını hırpala-
I yıcı bir durum yarattığı şüphesizdir. Evvelki 
i günkü gazetelerde kıymetli hukuk profesörleri-
ı m izden Bay Sıddık Sami'nin yazıları da bu fik-
I fimi teyit etmektedir. însan beşerdir, nefsi his-
S lere nadiren kapılmaktan ve hataya düşmekten 

münezzeh değildir. Tasavvur edelim ki bir vekil 
I çok kıymetli bir idare uzvunu böyle bir hataya 

düşerek emekliye sevketse bu şahsın Danıştay'a 
I müracaat ederek bu hatayı düzelttirmesi bu 

kıymetli uzvun uğradığı mânevi darbenin tesi-
rinden bu suretle kurtularak Devlete tekrar' nafi 

i hizmetler vermesi imkânı hâsıl olacaktır. 
Fakat yüksek huzurunuza gelen tefsir kararı 

kabul edilip çıkacak olursa böyle bir hatanın 
kurbanı olan kıymetli ve tecrübeli vatandaş bu 

I mağduriyetini kaldıracak hiçbir adalet kapısı bu-
I lamıyaeaktır. Demokrasi bu mudur? Bir Vekile 

alelıtlak böyle bir salâhiyet vermeyi mi âmirdir? 
Bu sebeplerden bu tefsir talebinin reddini 

| rica ediyorum. Karar yüksek heyetinizindir. Bu 
j hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
I BAŞKAN — Ahmet Kocabıyıkoğlu. 
| AHMET KOCOBIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
i Muhterem arkadaşlar; bu kanun maddesinin, tef

siri için... (Ekseriyet yok sesleri). 
BAŞKAN — Biraz evvel bir kanun açık oya 

sunulmuştu, ekseriyet vardı. 
KEMAL BALTA — Ekseriyet yoktur, böyle 

çok mühim bir mevzuda ekseriyet olması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Zil çalıyor. Bekliydim, arkadaş
lar dışardan gelirler. (Biraz beklendi.) (Ekse
riyet yok sesleri). 

BAŞKAN —- Söz alan arkadaşlara ilâveten, 
son fadan söz alanları okuyorum. Hikmet Fırat, 
Mfizhar Şener, Celâl Yardımcı, Refet Aksoy. 

Vakit geçmiştir, Pazartesi günü saat 15 te 
j toplanmak üzere oturumu kapıyorum. 

I Kapanma saati : 19,37 
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DÜZEL TÎŞLER 

Bu Birleşim Tutanak dergisine bağlı basmaya zılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanjış Doğru 

144 5 X 10 B. Bakiyesi 1 414 413,89 M. Bakiyesi 1 464 313,89 
144 7 19 alımı, satıma alım, satım 
144 7 25 »örülen kısımlar görülen kısımlar hakkında 
144 7 32 gidilmemeiş gidilememiş 

: _ J Ü İ M ü f r e d a t Yekûn Müfredat Yekûn 

Li 144 
151 
151 
153 
153 
153 
153 
153 
159 
159 

159 
159 

• 159 
159 
159 
159 
159 
159 
159 

10 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 

X 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

2 
19 
25 
22 
25 
30 
36 
37 
34 
40 

24 
37 
18 
26 
35 
39 
45 
49 
38 

Lira. K Lira. K 
kıyaslanacağı 
karar verilmiştir. 
ithal olunurlar) kaydına göre 
bu gibi 
gerektiğine göre 
34 ncü 
olunabileceği 
olduğundan 

Lira K. Lira. K. Lira. K. Lira. K. 
Kıyaslanamıyacağı 
Karar vermiştir. 
ithal edilir denildiğine göre 
bu düşünülmekte ise de 
gerektiği 
36. nci 
edileceği 
olunduğundan 

nci satırdan sonra şu yazı eklenecektir: Emekliye sevkedileceği 
hükmünü t aşıma ktadı r. 
(kurumlarca 
tanınmış 
vazn kanunun 
tanınmıştır. 
doldurmamış 
l'ıkrasının 
vermektedi. 
bu banda 
m hanım 

(kurumlarınca 
tanınmamış 
vazıı kanun 
tanımıştır. 
doldurmuş 
fıkrasını 
vermektedir. 
bu bende 
mahrum 
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Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 Malî yılı Bilançosunun onanmasına dair Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahrned Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekduğ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
254 
249 

2 
3 

215 
18 

[Kabul edenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selini Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikr«t Karabudak 

Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

Mustafa Ekinci 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman | 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ham d i Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Talisin inanç 
Doğan Köymen 

1 Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbuıı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Haımdi Başar 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Vasfi Menteş 
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Halil özyörak 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ooakçıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
İsmail Işın 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö rs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

Şevket Mocan 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 

MARDİN 
Kemal Türkoğlu 

NIGD* 
Necip Bilge 
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KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

StVAS 
İbrahim Duygun 

[Oya katılmıyfLular] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfillİ 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (t.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil (I.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Bren 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (t.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Btem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Yahya Pelvan 

BÎLEClK 
ismail Aşkm (I.) 

BİTLİS 
Salâhattin inan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim ITerkmen (İ.) 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman (t.) 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDÎRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şeıasettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 

GAZtANTEB 
Ektfem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

ĞÜMUŞANE 
Vasi i Mahir Kocatürk 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Haşlan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahjsin Tıola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 

Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
San i Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapan i 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstün dağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay (î.) 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 
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KAYSERt I 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 

Aydın 3 
Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

Abdülkadir öz bay I 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Sala hat tin Hüdayioğ-
lu (!)_ 
Remzi Öksüz (1.) 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

j MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NtĞDE 
Hadi Arıbaş 

1 Asım Doğan ay 

[Açık Millet 
1 Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 
1 Gümüşane 1 

Ferit Ecer 1 
Hüseyin Ülkü 1 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
îzzet Akçal 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Cevdet Kerim tncedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somcıncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil tmre (I.) 

vekillikleri] 
istanbul 2 
îzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

URPA V l v l r XX 

Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Tirauroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

| ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 

Zonguldak 1 

— 
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S. Sayısı: 144 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 yılı hesabına ait rapor 
ile bilançonun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3 /73 ) 

Sayıştay Başkanlığı ' . 27.Yi. 1950 
Sayı: 313372/1295 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tüce Katına 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 yılı hesabının, Büyük Millet Meclisinin 1501 sa
yılı karan dairesinde muameleye tâlbi tutularak, hükme 'bağlanmış olduğunu ve müessesenin iş
lemlerinden tazmin ite ilgili g&rülmdiyten kısımları hakkında düzenlenen raporun, bilanço ve ili
şiği cetvellerle birlikte sunulduğunu derin saygılarımla arzeyierim. 

Sayıştay Başkanı 
, . . . . . , , = S. Oran 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 malî yılı bilançosu üzerinde yapılan inceleme sonucunu 
gösteren rapor 

Başlangıç : 
3653 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince Sayıştayın denetiimdııe tâfbi tutulan Yalova 

Kaplıcadan İşletme İdaresinin 1946 yılı bilançosunun tetkikmda görülen noksan tahsilat ve far<-
la tediyat hakkında Büyük Millet Meclisince itti'haz Ibuyrulan 1501 sayılı karar veçhile Sayıştaym 
yargı hak ve yetkisi ku'llanıılmak suretiyle muamele yapılmış ve tazmini mucip görülen kısımlar 
hakkında kazai kararlar verilerek tazmin ile ilgili bulunmıyan işlemlerde görülen noksanlıkla:* 
tertip sırasiyle aşağıdaki maddelerde arzolunımuş tur. 

Aneaık bilançonun tahliline girmeden önce İn salbın ve dolayısiyle tanzim olunan (bilançonun 
mahiyeti hakkında (bir cihetin tebarüz ettirilmesi faydalı görülmüştür. Şöyle ki: Saymanlıkça tan
zim ve irsal kılınan 1946 yılı Ibilânç ocunun kayıtlara ve hesap yönetmeliğine uygun olarak tanzim 
edilmediği evrakı rnüspitemin yevmiye defterin? ve hesapların yevmiye defterinden defteri ke
bire yanlış, noksan ve fazla kaydedilmiş olduğu görülmekle yanlış ve muigayenetler 'birer bire.' 
gösterilmıeik suretiyle setbepleri muhasipten istizah edilmiştir. îstizahdıa gösterilen hususatın işlet
me müdürlüğünden tasdikli fişlere müsteniden hesaplara ithal ve bu suretle İslahı cihetine gi
dilmek icabederken fiş tanzimine lüzum görülmeksizin yevmiye ve defteri kebirdeki rakamlar ve he
saplar çizilerek istizahta yazılan miktarlar yazılmak ve hesaplar değiştirilmek suretiyle düzeltilmiş ve 
bu esas dairesinde yeniden tanzim edilen bilanço gönderilmiştir. Bu bilanço düzeltilen kayıtlarla kar
şılaştırılarak defterlerdeki miktarlara uygun olduğu görülmekle tetkikata esas ittihaz edilmiş ise de 
bilançoya mesnet teşkil etmesi lâzım gel en katî mi/an cetveli eski haliyle bırakıldığından tetkika 
müstenit istizah üzerine defteri kebirde yapılan tashihlere göre bir katî mizanın tanzimi hususuna 
saymanın yetersizliğine kanaat getirildiğinden bu mizanın bilanço ve defteri kebire uygun olarak 
denetçilikçe tanzimine zaruret hâsıl olmuş ve saymanın kifayetsizliğine Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıklarının dikkat nazarlarının celbi cihetine gidilmiştir, 



I * 

' • : .* î * r ... i ; - ; • . : ' B i l a n ç o n u n t ah l i l i ? ,»<• ,« ,«<•* , - — «.. 
;' B i r i n c i k ı smi , . • . , ' 

$ v Borçlu hesaplar 
Tesisat ve sabit kıymetler : • • • - . . - -• 

Zimmet Matlûp Z. Bakiyesi - • • • • -„ 

1 468 828,28 4 514,39 1 464 313,89 Tesisat ve sabit kıymetler. 

l / A Bu hesap; idarenin sabit kıymetler ve tesisat mevcutlarının harekâtını göstermekte olup en
va itibariyle arsalar ve arazi, ormanlar, tesisat ve tertibat, binalar, makineler, alet ve edevat, nakil 
vasıtaları, mefruşat ve demirbaş eşva olmak üzere 8 neviden ibaret olup 1947 senesine devreden 
1 464 313,89 liranın; 1 135 458,34 lirası bina ve tesisat bedelleri olup müfredat cetvellerine uygun 
ise de 328 855,54 lira olması gereken demirbaş eşya ve I mefruşat bedelleri, bilançoya bağlı müfre
datlı cetvellerde 445,78 lira fazlasiyle yazılı bulunduğu! gibi işbu müfredat cetvellerinde yazılı mik
tarların bina ve tesisat hesabındaki nevileri gösteren cetvellerde yazılı miktara da tevafuk etmedi
ği görülmüş ve 1944 senesinde Bakanlık başmüfettişi tarafından mahallinde yapılmış olan tesbit ne
ticesinde noksan zuhur eden ve mezkûr sene raporunun!9 ncu fıkrasında arzedilen 34 579,76 liralık 
demirbaş eşya ve mefruşat hakkında 1945 ve 1946 yıllartının kayıtları üzerinde hiçbir muamele ya
pılmadığı, 1946 yılı sonunda demirbaş eşya ve mefruşat;müfredatının 445,78 lira fazlasiyle gösteril
mesi; demirbaş eşye ve mefruşat hesabında kayıtlı olmıyan müstehlik eşya bedellerinin demirbaş 
olarak gösterilmesinden ve demirbaş eşya ve mefruşat imali için ambardan çıkarılan ve mamul ha
le getirilen kumaş, patiska ve pamuk gibi bâzı maddelerin imalden sonra taallûkuna göre demir
baş eşya ve mefruşat veya amlbara zimmet kaydedilmesi gerekirken saymanlıkça idare ve işletme 
masrafları hesabına zimmet kaydedilmesinden ve servislere verilirken ambara matlup, tesisat ve 
sabit kıymetler hesabına zimmet kaydedilen bâzı eşyanın servislerce zıyaa uğratılması hasebiyle 
tazmin ettirilen veya zarar kaydedilen bedellerinin tesisat ve sabit kıymetler hesabına matlup kay
dı gerekirken ambar hesabına matlup kaydedilmesinden i ileri geldiği anlaşılmış, 1949 yılı sonunda 
da halen ıslah edilmeyen ve gittikçe karıştırılmış olan biı hesabın teşkil edilecek bir komisyon tara
fından ıslahı hususu Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım {Bakanlıklarına yazılmıştır. 

l / B İdare tarafından yaptırılması takarrür eden v$ inşaat ve tesisat mevzuuna giren alelûmum 
işlerin inşa safhalarını takip ve bunların hitamında taajlûk ettiği hesaba nakledilmek için açılmış 
olan, yapılmakta olan işler hesabının muvakkat bir hesap olduğu gerek hesabın mahiyetinden ve 
gerek hesap yönetmeliğinin 5nci maddesinden anlaşılmaktadır. Binaenaleyh yapılacak inşaat ve te
sisatın hitamında katî kabulü yapıldıktan sonra bu hesabin zimmetinde biriken miktarın bir taraf
tan matlup, diğer taraftan tesisat ve sabit kıvmetler hesabına zimmet kaydedilmesi gerekirken he
nüz inşaatı tamamlanmamış olan lojman binası inşaatıma sarfedilerek bu hesabın zimmetine kayde
dilen 16 263,42 liranın tesisat ve sabit kıymetler hesabınja nakledildiği görülmüştür. Doğru olmıyan 
bu muamelenin tesisat ve sabit kıymetler hesabına matlufp, tekrar bu hesaba zimmet kaydı suretiyle 
muamelenin ıslahı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın^, yazılmıştır. 

l /C Kaplıcalar İşletme idaresine ait sarfiyatın Mujhasebei Umumiye, Artırma re Eksiltme 
ve İhale kanunları hükümlerinden müstesna olduğu 365^ sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ahkâmın
dan bulunmasına binaen alım ve satım ve inşa muamelelerinin sureti ifası kanuna müsteniden Ba
kanlar Kurulunca' tanzim edilmiş olan hesap yönetmelisinin 44 - 51 nci maddelerinde gösterilmiş
tir. Gerçi bu maddelerde, inşaat için plân, proje veya jteşif tanzim edileceğine dair bir kayıt yok
sa da 44 ncü maddenin 2 nci fıkrasında, fennî hususatş, taallûk eden işlerde komisyona, işin mev
zuuna göre mütahassıs zevatın iştiraki lüzumundan bahsedildiğine ve yenliden yaptırılacak bir bina
nın keşfi mevcut olmadıkça muhammen bedelinin anlaşılması mümkün olmıyacağı gibi mütaahhitlcr 
tarafından teklif edilen bedelin mutedil ve rayice uygunluğu da bilinemiyeceği, hususi bir teşekkül 
olsa bile sermayesi Devlete ait olan bir idare tarafından yaptırılacak bir bina için evvelemirde 
plân, proje ve keşif cetvelinin tanzim ve mütehassıs mimar veya mühendisin nezaret ve mura-
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kabesi altında yaptırılması zaruri bulunduğu ve şimdiye kadar yapılan sarfiyatın nispetine göre 
30 - 50 bin liraya mal olabileceği anlaşılan Lojman binasının plânsız, keşif siz olarak mütehassıs
ların nezareti haricinde yaptırılması ve 4 seneden beri yarıda bırakılmış olması hem Hazinenin 
zararı, hem de ileride doğuracağı fennî mahzurlar noktasından doğru görülmediğinden yaptırılan 
kısmın fennî bir şekUde yapılıp yapılmadığının tetkik ettirilmesi ve harabiyetine mahal kalmamak 
için lüzumlu ödeneğin temin edilerek ikmal ettirilmesi hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına yazılmıştır. 

2. Ambarlar hesabı : 
Zimmet Matlup Z. Bakiyesi 

247 629,74 193 626,72 54 003,02 

l/A fıkrasında arzolunan sebeplere binaen bu hesapta da birçok karışıklıklar yapılmış olduğu 
gibi 1945 raporunun 4 ncü fıkrasmda mevzuubahis edilen ıslahatın da henüz yapılmadığı anla
şılmıştır. Saymanın bilgisizliği yüzünden karıştırılan bu hesapların ıslah ve tasfiyesi hususu bu 
sene hesabı münasebetiyle tekrar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yapılmıştır. 

3. Denizbanktan müdevver borçlular: -j 
Zimmet Matlup Z. Bakiyesi 

2 052,18 1 330,62 721,56 

3653 sayılı Kanun, Yalova kaplıcalarının bütün hukuk ve vecaibiyle mülga Denizbank'tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devrini âmir bulunduğu cihetle bu hesap; mezkûr bankadan 
müdevver alacakların kaydına mahsus olmak üzere açılmış bulunan ^nuvakkat bir hesaptır. 

1946 yılı içinde 444 lirası mahsuben tahsil edilmiş ve 886,62 lirası da evrakı müspitesi mevcut 
olmadığından kanunen tahsiline imkân kalmamış olmasından dolayı hesap yönetmeliğinin 17 nu
maralı hesap hakkındaki izahat dairesinde tasfiye olunacak hesaba nakledilmiş ve 721,56 lirası 
da bakiye olarak 1947 senesine devredilmiştir. 

4. Sermaye A hesabı: . , , , : ' 
Zimmet Matlup Z. Bakiyesi 

; j - *' " "v '"-' "v ' r ' 342 882,70 86 560,00 256 322,70 

Zimmeti; Maliye Bakanlığına yapılan tediyat ile idarenin bütün zararlarını ve matdubu Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinden yapılm ş olan yardımı göstermek üzere açılan bu hesaba 
1945 yılından devreden miktar 210 174,21 lira ve 1946 yılı içinde kâr ve zarar hesabından naklolu
nan miktar 132 708,49 lira olup zimmet yekûnu bu suretle 342 882,70 liraya baliğ olmaktadır. 
1946 yılı içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yardım olarak alınan 86 560,00 lira mat
lup keydedilmiş olmasından 1947 yılma 256 322,70 lira devredilmiş bulunmaktadır. 

Kaplıcalar İşletme İdaresine her sene 50 - 100 bin lira raddesinde yardım yapılmış olmasına 
rağmen 1946 yılı sonunda yine 256 322,70 lira zararla hesap kapatılmıştır. Bu zarar; banyo, 
otel ve lokanta işlerinin ticaret işlerinden anlıyan ehil eşhasa tevdi edilmekle beraber esaslı bir pro
gramın yokluğu dolayısiyle matlup gelirin temin edilememesinden, erzak ve malzeme sarfında israfa 
kaçılmasından ve fazla personel kullanılmış olmasından ileri geldiği evvelki raporlarla yapılan ma
ruzat neticesinde Meclisi Alice de izhar buyurulan esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca da 
nazarı dikkate alınarak 1947 yılından itibaren banyo, otel ve lokantalar kiraya verilmek suretiyle 
«maneten idareye nihayet verilmiş bulunmaktadır. 
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5. Sermaye B. hesabı : 
Zimmet Matlup Z. Bakiyesi 

* • - ' • • ' 206875,10 4514,39 202360,71 -1- * 

Zimmeti; her yıl sabit kıymetlere inzimam eden miktarın tutarını, matlubu inşaat ve tesisat 
için bakanlıktan alınacak paralar ile muhtelif sebepleri^ kaydı terkin edilen veya satılan eşya ve 
mevaddın bedellerini göstermek üzere açılmış olan bu he^abm 1945 yılından devri 174 306,28 lira 
olup 1946 yılı içinde tesisat ve sabit kıymetler hesabmjdan 16 305,40 lira ve birinci fıkranın (B) 
bendinde arzedildiği üzere yapılmakta olan işler hesabımdan 16 263,42 lira bu hesaba zimmet mu-
kabili sabit sermayeye matlup kaydedilmiş, math; bunda kayıtlı 4 514,39 lira da satılan veya zıyaa 
uğratılan eşya bedeliyle tashihi hesap suretiyle yapılan muameleden doğma paralar olup bu hesaba 
matlup ve sabit sermayeye zimmet kaydedilmiştir. 

Sermayeye ilâve için kanuni mezuniyet veya bütçe ile verilmiş bir para mevcut bulunmadıkça 
bakanlıktan verilen mezuniyete müsteniden sermayenin ajrtırılması doğru olmadığından birikmiş 
amortismandan sarf edilmiş olan meblâğı mezburun tahsisat alınmak suretiyle kapatılmasının 
temini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştı?. 

6. Muhtelif borçlu ve alacaklı hesaplar : 
Vj . . Bakiyeler 

Zimmet Matlup Zimmet Matlup 
t - ' ~ -_•••- ' - ; " . - . t ^ ^ . - - , • • , 

108 682,15 92 292,39 17 6$5,15 1 944,99 

Bu hesap; (Mülga Denizbanktan müdevver kısımlarla (jlepozito ve emanetler hariç) eşhası sairenin 
borç. ve alacaklarını göstermekte olup zimmeti; müesseseni^ alacaklarjyle müessesenin borçlarına mu
kabil ödenen paraları, matlubu; müessesenin borçlariyle niüessesenin alacaklarına mukabil tahsil olu
nan paraları ihtiva etmekte olup tetkikat neticesinde, biıf mütaahhidin istihkakından kesilen 18,59 
lira verginin Maliyeye mükerrer yatırıldığı ve müessese alacağından 675,67 liranın Kadıköy ve 
Yalova Malmüdürlüğünce irada alındığı, yine müessese alacağından 44,25, liranın müessese avukatı 
tarafından tahsil edilerek alacağına mahsuben alıkonulduğu anlaşılmakla mükerrer tediye edilen 
verginin istirdadı, işletmeye taallûk eden alacakların mnljsandıklarınca irada alınması doğru olma
dığından Maliyeden tahsiline teşebbüs olunması, işletme ajacağının Avukat tarafından tahsili mev 
zuata uymadığından avukatın İdaredeki matlubundan \ mahsubunun temini; Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarına }razılmıştır. 

7. Kasa hesabı : j 
'fc r • . Zimmet Matlup 1 Z. Bakiyesi 

406 000,29 405 733,84İ 266,45 

Kasa mevcudu sene sonu tutanağına uygun bulunmuş jse de veznedar tarafından tutulmakta olan 
muavin kasa defterinin her gün muhasebeci tarafından kozjtrol edilerek kasa mevcudunun deftere 
mutabakatının, muhasebeci ve veznedar tarafından imza edilmek suretiyle tasdiki hesap yönetmeliği 
icabından bulunduğu halde bu kontrolün yapılm adığı tefkikat neticesinden anlaşılmış ve bu itibar
la birtakım yanlışlıklara tesadüf edilmiş olduğ undan Bu hususa Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının nazarı dikkati celbedilmiştir. 
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8. Bankalar cari hesabı: 
Zimmet Matlup Z. Bakiyesi 

43 315,00 39 914,22 3 400,78 

İşbu bakiyenin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İstanbul şubesinden tasdikli hesap 
hulâsasına uygun olduğu görülmüştür. 

îkinci kısım 
Alacaklı hesaplar 

9. Sabit sermaye: 
Zimmet Matlup M. Bakiyesi 

4 514,39 1 468 828,28 1 414 413,89 

Bu hesap; borçlu hesaplardaki sabit kıymetlerin karşılığını teşkil etmekte olup birinci madde-
3e yazılan hususattan başka ilişilecek bir cihet Görülmemiştir. 

10. Birikmiş amortisman hesapları: 
Zimmet Matlup M. Bakiyesi 

525 348,23 525 348,23 

Sabit kıymetlerden tefrik edilmekte olan amortismanın mevcut demirbaş eşya ve mefrıuşat ile 
tesisatın mukayyet kıymetleri üzerinden yapılması icabederken 1944 yılında yıktırılmış olan 11 
bin lira kıymetindeki Büyük Otel banyolarından halen aynı kıymet üzerinden % 2 nispetinde ve 
1944 raporu münasebetiyle de arzedîlmiş olan gayrimevcut 34 579,76 liralık mefruşat ve demirbaş 
eşyadan da % 10 nispetinde amorti yapılmakla olduğu ve Kurşunlu banyonun mukayyet kıymeti 
olan 40 420,00 liradan % 2 olarak 808,40 lira ayrılması gerekirken 727,56 lira noksaniyle 80,84 
lira ayrılmış olduğu anlaşılmakla ıslahı hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştır. 

11. Mülga Denizbanktan müdevver alacaklılar hesabı: 
; Zimmet Matlup M. Bakiyesi > ^ " * ' : * ' » ~? ' ! "* * ".' 

444,00 2 530,12 2 086,12 

Mülga Denizbanktan müdevver alacaklılar hesabından 444,00 lirası 1946 da mahsup edilerek 
1947 senesine 2086,12 liranın devredildiği anlaşılmıştır. 

12. Depozito ve Emanetler hesabı: ! , • • ' 
Zimmet Matlup M. Bakiyesi ~ ' 

68 344,95 72 206,39 3 861,44 

Bu hesap resmî dairelere ve başka müesseselere verilen depozitolar, tahakkuk etmiş vergi ve 
resimlerle icra tevkifatı, ödenmemiş istihkaklar, muhtelif depozito ve pey akçaları gibi emanet mu
amelelerinin tedvirine mahsus olarak açılmış olup 1947 senesine 3 861,44 lira devretmiş bulunmak
tadır. 

13. Takibe tâbi alacaklar hesabı: *^*V*\•*•.'*•,•-. • - - -««**» . r * , . . - ^ , , , ^ . 
Zimmet Matlup M. Bakiyesi 

1 469,59 1 469,59 
Bu kesap; usulsüz ve fazla tediy» yapılmasından, noksan vergi tevkif edilmesinde» dolayı mü-
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aebbiplerinden tahsili için muhtelif borçlular hesabına zimmet mukabili işbu hesaba matlup kaydo
lunan mebaliğe ait muvakkat bir hesaptır. 

14. Kâr ve zarar hesabı 
Zimmet Matlup 

405 787,72 405 787,72 

M. Bakiyesi 

000 

Bu hesap; müessesenin bİF sene zarfındaki kâr ve zararını göstermekte olup sene sonunda zuhur 
eden kâr veya zarar, sermaye (A) hesabına nakledilmek suretiyle kapatılmakta olduğundan devir 
vermemektedir. 

Bilançoya bağlı cetvelden de anlaşıldığı üzere 15 297,89 lirası; eski senelerde sarfedildiği halde 
masraf kaydedilmemiş veya masraf kaydı lâzım gelirken başka hesaplara geçirilmiş ve yahut diğer 
hesaplara matlup kaydı lâzımgelirken fuzulen irat kaydedilmiş paralarla sene içinde zarar kaydı 
lâzımgeüen mebaliğ 322 187,07 lirası; ücretler, mubayaalar ve muhtelif masraflar; 68 302,76 lirası 
amortismanlar olmak üzere zimmet toplamı 405 787,72 liraya baliğ olmaktadır. Yine aynı sene 
içinde işletmelerden; 262 824,64 lira, kira ve saireden 10 254,59 lira olmak üzere 273 079,23 lira 
gelir temin edilmiş amasından husule gelen zarar miktarı 132 708,49 liradır. 

Kaplıcalar İdaresi bilançolarının 1939 yılından beri zararla kapanmakta olması sebepleri 
evvelki senelerin raporlariyle arz ve izah edilmiş olup 1947 yılından itibaren de oteJ, lokanta ve 
banyoların özel kişilere devredilmiş bulunduğu anlaşılmış olmakla işletmenin tarzı idaresi hak
kında başkaca mâruzâta mahal görülememiş ve 3653 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre düzen
lenen işbu raporun, başlangıçta mâruz esaslar dairesinde tanzim edijmiş olan bilanço, kâr ve zarar 
cetveli eriyle birlikte sunulduğunu arzeyleriz. 

Birinci Başkan 
S. Omn 

D. 4. Başkanı 
M. A. Apak 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. AkMga 

!x<. , , , . , 

D. 1. Başkanı D. 2. Başkanı 
F. Eke y. Z. Aslan 

Üye Üye 
M. Menemencioğlu 1. Kremli 

Üye Üye 
A. Â. Hemen R. ögel 

Üye Üye 
T. Dengel F. Işık 

Üye 
A. R. Savet 

. . . -i-, 

I). 3. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
K. Artçay 

Üye 
F. Beşkardeş 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T.B.M.M. ~Z~-~ —•• 
Sayıştay Komisyonu . j ; ; ^ . ^ ' " ^ S L . : 

Esas No. 3/73 . - - , - -
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 
* Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 

malî yılı hesabının Büyük Millet Meclisinin 1501 
sayılı Karan dairesinde muameleye tâbi tutula
rak hükme bağlanmış olduğunu ve bu müessese
nin işletmelerindeki işlemlerin tazmin ile alâkalı 
görülmiyen kısımları hakkında 3653 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine göre düzenlenen rapo
run bilanço ve ilişiği cetvellerle birlikte sunul
duğuna ait olan Sayıştay Başkanlığının 27* Ha
ziran 1950 gün ve 313 372/1295 sayılı yazısı Sa
yıştay Başkanı Seyfi Oran ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Da
iresi Başkanı Seyfettin Okan'ın huzurlariyle in
celendi. 

1. Sayıştay raporunda tebarüz ettirildiği 
üzere müessesece fazla ödeme ve noksan tahsi
lattan dolayı müsebbibleri aleyhinde yargı hak 
ve yetkisi kullanılmak suretiyle muamele yapıl
mış olup tazmini mucip görülen kısımlar kazai 
kararlar verilerek ilâma bağlanmıştır. 

2. İdarenin sâfbit kıymetlerine ait hesaplar, 
bu müessesenin Denizyolları İdaresinden Sağlık 
re Sosyal Yardım Bakanlığına devrinden beş yıl 
sonra yapılan tadat ve tesbit neticesinde noksan 
zulhur etmiş ise de bunun müsebbip ve mesulle
rinin tâyini cihetine gidilmemiş olduğundan Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkların
ca müşterek bir inceleme komisyonu teşkil olu
narak tam tasfiyenin icrası ve mesulünün tesbit i 
şayanı temenni görülmüştür. 

3. İdare tarafından yaptırılmasına karar 
verilen veya lüzum görülen inşaat ve tesisat 
mevzuuna dâhil bütün işlerin inşa safhalarını 
takip ve bunların hitamında taallûk ettiği he
saba nakledilmek için açılmış bulunan, yap'l-
makta olan işler hesabının muvakkat bir hesap ol
duğu gerek hesabın mahiyetinden ve gerekse 
hesapta yönetmeliğin beşinci maddesinden an
laşılmaktadır. Şu hale göre, yapılacak inşaat ve 
tesisatın hitanımda ve katî kabulü yapıldıktan 
sonra bu hesabın zimmetinde biriken miktarın 
bir taraftan matlup, diğer taraftan tesisat ve 

sabit kıymetler hesabına zimmet kaydı gerekir
ken tamamlanmamış bir lojman binası inşaatı
na sarf edilen paranın tesisat ve sabit kıymetler 
hesabına nakledildiği görülmüştür. Muhasebe 
usulü bakımından doğru olmıyan ve kontrol 
imkânını selbeden bu gibi hareketlerin tekra
rına meydan verilmemesine ehemmiyetle işaret 
ederiz. 

4. Kaplıcalar İşletme İdaresine ait sar
fiyatın Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksilt
me ve İhale kanunları hükümlerinden müstesna 
olduğu 3653 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde 
belirtilmiş olup alımı, satıma ve inşa muamelele
rinin sureti ifası kanuna müsteniden Bakanlar 
Kurulunca tanzim edilmiş olan hesap yönetmeli
ğinin 44 - 51 nci maddelerinde gösterilmiştir. 
Buna rağmen 40•-> 50 bin liraya mal olabileceği 
anlaşılan lojman binasının plânsız, keşifsiz ve 
mütehassısların nazareti haricinde yaptırılması 
ve senelerden beri yarıda bırakılmış olması 
hem Hazinenin zararı, hem de ilerde doğacak 
fennî mahzurlar bakımından doğru görülemedi
ğinden yaptırılan kısmın fennî bir şekilde ya
pılıp yapılmadığının tetkik ettirilmesi ve ha-
rabiyetine mahal kalmamak için muktazi öde
neğin temin edilerek ikmali ve mesulünün Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca araştırılmasını 
zaruri bulmaktayız. 

5. İdarenin son derece karışık olan ambar
lar hesabı ile Denizbanktan müdevver borçlar, 
sermaye (A) ve sermaye (B), muhtelif borçlu ve 
alacaklı hesapları ve kasa hesabı, bankalar cari 
hesabı, sabit sermaye, birikmiş amortisman ve 
diğer bütün hesap işlerine ait Sayıştay raporunda 
geniş ve yerinde izahlar bulunduğu cihetle ayni
yat hesapları üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının daha hassas olmasını ve 1945 yılı he
sabına ait Komisyon raporunun 3 numaralı ben
dinde zikredilen mülga Denizbanktan devredilen 
eşya ve malzemenin sağlam ve sıhhatli bir devrü-
t eslim muamelesinin yaptırılabilmesi içîn mesele
nin ehemmiyetli bir surette tahkik ve teftiş könu-
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Su haline getirilmesini gerekli görmekteyiz. 

6. İşletme İdaresinin 1946 yılı içindeki geliri 
273 079,23 lira, gideri de 405 787,72 liradan iba
ret olup bu yıl zararı 132 708,49 liradır. 

1945 yılından devredilen zararı 210 174,21 
lira olan İşletmenin 1946 yılındaki zararını teşkil 
eden 132 708,49 lira ile zarar yekûnu 342 882,70 
liraya baliğ olmakta is« de 1946 yılı içinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı taratmdan yapı
lan 86 560 lira matlup kaydedilmiş bulunduğun
dan bakanlık bütçelerinden vukubulan yardım
lara rağmen kalan 256 322,70 lira zararı 1947 
yılma devredilmiş bir haldedir. 

Daima zarar eden Yalova kaplıcaları işletme 
İdaresi Maliye Bakanlığından her sene 50 • 100 
bin lira raddesinde ve 1946 yılma kadar ceman 
646 560 lira yardım görmesine rağmen, banyo, 
otel ve lokanta idarelerinin ticaret işlerinden an-
lıyan ehil eşhasa tevdi edilmemiş olması, bir ça
lışma programı yokluğu dolayısiyle istenen geliri 
temin edemediği gibi erzak ve malzeme sarfında 
israfa kaçılması, fazla personel kullanılması ve 

kifayetsiz, âciz bir muhasebe ile idare olunması 
yüzünden de lüzumsuz masraflardan kurulama
maktadır. 

7. Yalova kaplıcaları işletme İdaresinin Sa-
yıştayca yeni baştan düzenlenmiş olan 1946 yılı 
kâr ve zarar hesabı ile bilançosunun onanmasına 
a,it işbu rapor ve kanun tasarısı Kamutayın yüce 
tasvibine arzedilmek üzere sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı 

Siîrd 
Ş. Türkdoğan 

Kâtip 
Mardin 

yi. Bayur 
Malatya 
M. Kulu 

Siird 
C. Yardım 

İL 
Tokad 

Bu rapor sözcüsü 
Siird 

S. Türkdoğmı 

Çorum 
8. Gürses 

Muş 
// . Duyı 

Tekirdağ 
/ / . Bingül 

Koy ut ürk 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 malî 
yılı hesap ve blânçosunuıv onanmasına dair 

kamın tasarısı 

MADDE lf — Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresi ilişik cetvelde gösterikn 1946 yılı blân-
çosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. ^ - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ma
lîye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bal
kanları yürütür. 
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Yalova KapUcalan İşletm* İdaresinin 1946 yth Bilançosu 

Borçlu hesaplar 

Sabit kıymetler 
Ambarlar 
Denizbanktan müdevver borçlular 
Sermaye (A) hesabı 
Sermaye (B) hesabı 
Muhtelif borçlular 
Kasa 
Banka 

Toplam 

Lira 

1 464 313 
54 003 

721 
256 322 
202 360 
17 635 

266 
3 400 

1 999 024 

K. 

89 
02 
56 
70 
71 
15 
45 
78 

26 

Alacaklı hesaplar 

Sabit sermaye 
Birikmiş amortismanlar 

Lira 

1 464 313 
525 348 

Deniabanktan müdevver alacaklılar 2 086 
Depozitolar ve emanetler 
Muhtelif alacaklılar 
Takibata tâbi alacaklar 

Toplam 

3 861 
1 944 
1 469 

1 999 024 

K. 

89 
23 
12 
44 
99 
59 

26 
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Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 yüı kâr ve zarar hesab 

Hesabın ismi Lira K. Lira K. Kâr veren hesaplar: Hesabın is 

Batan Savlet Motöründe zıyaa uğ-
rıyan maden kömürü bedeli 
Sayıştay denetçisinin 7.Xn.l945 
T. yazısı üzerine, 1944 yılında alı
nan yağ, pirinç bedelinin vergi
leri 
1942, 1943 yıllarında ambarlardan 
servislere yapılan çıkışlar olup 
tashihi hesap müzakeresi üzerine 
1945 yılı ambar çıkışları olup mü
dürlük onayı üzerine. 
Tedavi gören memurların posta ile 
gönderilmiş olan tedavi ücretleri
nin aslından mahallince, verilmiş 
olan posta parası 
Bakanlığın 2 . V . 1946 T. ve 60/ 
9491 sayılı yazıları .üzerine Deniz 
Banktan müdevver borçlular he
sabından tasfiye olunan 

Sayıştayın 4 . XII . 1945 T. yazısı 
üzerine: 

141 35 
21 70 

2 132 90 
7 40 

749 33 
180 — 

Ambar fireleri olarak: 
Yiyecek ve içecek 
ambarı 

1 038 79 

221 91 

5 159 81 

3 417 88 

7 03 

886 62 10 732 04 

3 232 68 

Varidat hesapları işletme ge 
leri : 
Oteller ve paviyonlar geliri 
Lokantalar ve büfeler geliri 
Banyolar geliri 
Muhtelif işletmeler geliri 

Müteferrik gelirler: 
Kiralar. 
Sair muhtelif gelirler 

Z A R A R 

22 30 



Levazım ambarı 14 39 
Boşkaplar » 111 80 148 49 

w. 

Sayıştay İstizahının 24 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasına göre. 940 68 
İdareye ait hayvanın satışından 
hâsıl olan zarar. 244 00 4 565 85 
Masraf hesapları: 
Ücretler 
Diğer personel masrafları 
İdare masrafları 
Müşterek işletme masrafları 
Muhtelif mubayaalar 
Müteferrik masraflar 

Amortismanlar: 
Binalar 

T/1 
Ş Tesisatlar 
£ Demirbaşlar 

£ Toplam 

136 370 
19 042 
28 772 
17 327 
120 352 

321 

23 259 
9 317 
35 725 

59 
14 
78 
08 
54 
94 

39 
79 
58 

322 187 

68 302 

405 787 

07 

76 

72 

* • » 





S. Sayısı: 145 
Bursa Milletvekili Agah Erozan'ın, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve İçimleri ve Bütçe Komisyonları raporları (2 /67 ) 

1 . XII . 1950 
TttkMk Başkanlığa 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinei maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Hürmetlerimi». 
Bursa Milletvekili 

, ' , ; :*'r*\' ]",' > "ı İ \ Agâh Erozan 

GEREKÇB 

1. 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanuniyle valilere ayda 175 lira verilmekte olduğu malûmdur. 
Bilindiği üzere ilde bütün mülki dairelerin bağlı bulunduğu tek merci valilik makamı olması ha
sebiyle tekmil işler esas itibariyle bu makam tarafından tanzim ve tedvir edilmektedir. Bu itibarla 
iş sahiplerinin ve bütün vatandaşların bir uğrağı olması, âmme hizmetlerinin keyfiyet ve kemiyet 
bakımlarından gittikçe artmakta bulunması valilik makamını halkla ve yerli, yabancı bütün alâka-
lılarla temasa getirmiş bulunmaktadır. 

îl merkezinde Devlet ve Hükümeti temsil eden ve bu sıfatla umumi masrafları diğer makam 
sahipleriyle kıyaslanamıyacak bir miktarda olan valilere verilegelmekte olan 175 lira miktarında
ki temsil ödeneği onların hakiki ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunmaktadır. Bir nevi makam 
tazminatı mahiyetinde olan bu ödeneğin hakiki ihtiyaca tekabül etmesi ve aynı zamanda diğer 
makam sahiplerine verilen ödeneklerle teadül teşkil eylemesi hem maslahat ve hem hakkaniyet ik-
tizasıdır. Bu itibarla ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi olan valilere verilmekte olan temsil 
ödeneğinin 250 liraya çıkarılması her bakımdan lüzumlu görülmüştür. 

2. 5442 sayılı îl îdaresi Kanununun 5 nci maddesine göre illerde vali muavinleri valilerin ka
nuni ve tabiî yardımcılarıdır. Muavinler, valilerin bulunmadığı zamanlarda da kanuni ve tabiî ve
killeridir. îş hacminin genişlemekte olması ve î l îdaresi Kanununun valileri ilce, bucak ve köy-

, terde sık sık devir ve teftişe mecbur tutması bunların vakitli vakitsiz il merkezinden ayrılmala
rını mucip olmakta ve merkezdeki işler böylece vali muavinleri tarafından tedvir edilmektedir. 
Gerek bu hallerde, gerek sair zamanlarda bu makamın zaruri kıldığı muaşeret masrafları muavin-
lerce şahsan ödenmektedir. Bunları karşılamak üzere vali muavinlerine de her ay 150 lira mikta
rında bir temsil ödeneği verilmesi muvafık olacağı düşünülmüştür. 

îlişik kanun tasarısı bu iki maksadı sağhyaeak surette hazırlanmıştır, 
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B.UBSA MÎLLETVEKÎLl AGÂH EROZAN'IN 

TTKLÎFÎ 

5027 sayılı Temsil Ödeneği, Kanununun birimci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Görevleri aşağıda gösterilenlere hizalarında 
yaziilı aylık temsil ödeneği verilir: 
Lira 

250 
250 
250 

250 
250 
250 
250 
250 
175 

175 

250 
150 
100 

250 

Danıştay Birinci Başkanı 
Sayıştay Birinci Başkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kâtibi 
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibi 
Başbakanlık Müsteşarı 
Genel Müfettişler 
Ordu Müfettişleri 
Dışişleri Genel Kâtibi 
Müsteşarlar (Millî Savunmada Bakanlık 
Müsteşarı) 
Kolordu Komutanları (istanbul Komu
tanı dâhil, Hava Savunma Genel Komu
tanı ve Jandarma Genel Komutanı) 
Valiler 
Vali Muavinleri 
Kaymakamlar 
Ek Cetvel : Kanun No. 5427 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

250 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
250 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
250 Genelkurmay İkinci Başkanı (Orgenerajl) 
175 Genelkurmay ikinci Başkanı (Korgeneral) 
125 Tümen ve Müstahkem Mevki Komutan-

lariyle Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanı ve Harb Filosu Komutanı 

Katma bütee ile idare edilen Genel müdür
lükler ve Devlet İktisadi Teşekkülleri Genel 
müdürleriyle Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, 
özejl kanunlarla kurulan Bankalar Genel müdür
leri ve özel surette kurulup ödenmiş sermayesi 
iki milyon lira ve daha ziyade olan Millî Banka
lar Gene] müdürlerine ayda 100 liradan 175 
liraya kadar temsil ödeneği verilebilir. 

Bunlardan hangilerine ve ne miktar temsil 
ödeneği verileceği Bakanlar Kurulunca tâyin 
edilir. 

Yargıç ödeneği alan Adalet Bakanlığı Müs
teşarı bu ödenekten faydalanmaz. 

Bu ödenekler aylıklarla birilikte ay başların
da ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İçişleri Komi»yonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/67 
Karar No. 14 

28 . XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, Temsil 
ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki, kanun tek
lifi, Komisyonumuza havale buyurulmakla, içiş
leri,- Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif 
sahibinin istirakile Komisyonumuzda müzakere 
edildi. 

Teklif sahibi; yazılı gerekçesini tekrar ede

rek valilerin vilâyette Hükümet mümessili ve 
ilin. başı olmak sıf atiyle üstün ve temsilî bir du
rumları bulunduğu, gerek mânevi vasıfları ve 
gerekse vazifeleri icabı ildeki diğer memurlara na
zaran fuzuli masrafları göz önüne alınırsa; ha
len almakta bulundukları 175 lira temsil Ödene
ğinin sıfat ve salâhiyetleriyle mütenasip bulun
madığından bu miktarın 250 liraya çıkarılması-
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nm zaruri olduğunu. Keza; iller IdaraırMammu 
ile ilde valilerin yardımcısı olan vali muavinle
rine de hem mesleke bağlılıklarını tarsin ve hem 
de fMdeli olmalarını sağlamak ve iktisadi, malî 
vaziyetlerini düzenlemek ve zamanla vilâyet ma
kamına daha ehillerinin getirilmesini temin mak-
sadiyle. bunlara d* 150 şer lira temsil ödeneği 
verilmesini ve teklifinin bu sebeplerden kabu
lünü rica etmiştir. 

içişleri Bakanı uzun izahatından mevcut ka
nun hükümlerinin yeter derecede olduğunu be
lirtmiş ve teklifin reddini istemiştir. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi ise 1951 yılı Büt
çesinin asgari hesa*p ve tasarruf ile bağlandığın
dan tekHfin reddolunması mütalâasunda bulun
muştur. Komisyonda leh ve aleyhte yapılan et
raflı ve uzun münakaşalardan sonra: 

5027 sayılı Kanun esbabı mucibesinde Devle
tin mânevi şiohsiyetini temsii edenler ile yüksek 
emir ve kumanda mevkilerinde bulunanlara ve 
bâzı makam sahiplerine temsil ödeneği verilece
ğini tasrih etmektedir. Vâzıı kanun esbabı mu-
cibeli eski lâyihada temsil ödeneğini muayyen 
hallere makam ve memuriyetlere göre bir pren
sip dâhilinde tesbit ederek valilere-175 lira ve
rilmesini tensip etmiştir. Halen bu miktarın tez
yidini zaruri kılacak iktisadi ve malî bir du
rum mevcut olmadığı gibi ileri sürülmüş içti
mai bir sebep de yoktur. 

Keza, temsil salâhiyeti, emir ve kumanda 
mevkii gibi mânevi mefhumları nakden ölçmek 
mümkün bulunmamakla beraber, bir gelenek ica
bı da değildir. Kaldı k i : 

içişleri Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsil
cisinin Hükümet adına verdikleri izahat karşı
sında ve 1951 bütçesinin bağlanmış bulunması 
halinde bu teklifin amelî bir fayda temin eyle
mesi de memul değildir. 

Vali Muavinlerine verilmesi istenilen ödenek 
hakkındaki teklife gelince: 

Teklif bu kanunun ısdarına âmil olan mucip 
sebepler ile ve dolayısiyle kanunun ruh ve mâna-

siyie tüban tabana tezat teşkil eylemektedir. 
Şöyle ki: 

Vali muavinlerinin daimî olarak temsilî bir 
sıfat ve buna mevdu bir salahiyetleri olmadığı 
ve valiye vekâlet ettikleri esnaök o makamın tem
sil ödeneğini aldıkları bir Vakıa ve kanun ica
bıdır. Bundan başka vali muavinliği yüksek bir 
emir ve kumanda mevkii değildir. Mevcut ka
nunu tadil suretiyle vali muavinlerine de teş
mil ettiğimiz takdirde vâzıı kanunun kanunu 
tedvin hususundaki ana prensibinden de uzak
laşmış olunacaktır. Bu hal karşısında yeni bir 
kanun mevzuu ile karşı karşıya kalınmış olacak
tır. Aynı zamanda bu tadil esasen siyasi bâzı 
mülâhazalar ile tedvin edilmiş bulunan bu ka
nun ile de tekrar tadilini intaca yol açacak bâzı 
mülâhazaları da davet etmek imkânını sağlamış 
olacaktır. 

Keza yukarda bahsolunduğu üzere 1951 Büt
çesinin neticeye bağlanmış olması keyfiyeti de 
amelî bakımdan aynı faydasızlığı doğuracağın
dan teklifin reddine ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. Sözcü 

Kırklareli Bursa Zonguldak 
F. Üstün N. Yılmaz A. Yurdabayrak 

Kâtip 
Amasya Bitlis 
K. Eren M. Ertan 

imzada bulunmadı 
. Çoruh Çorum 
Z. Uran Bt Koldaş 

Diyarfbakır Elâzığ 
Nâzım önen A. Demirtaş 

imzada bulunmadı 
Kütahya Manisa Niğde 
Y. Aysal . F. İlker F. Ecer 
Ordu Trabzon 

F. Boztepe Vali muavinleri hususuna 
Van muhalifim 

/, Akın H. Orhon 

(S; Sffrıir: 1&) 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/67 
Karar No. 68 

27 . IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, temsil 
ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi İçişleri Komisyonu rap,oriyle bir
likte komisyonumuza havale Duyurulmuş olmak
la Maiye Bakanlığı temsilcisi hazır oduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Bu kanun teklifi ile; 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun birinci maddesine bağlı 
cetvelde valiler için konulmuş oan 175 lira öde
neğin 250 liraya çıkarılması ve mezkûr cetvele 
dâhil bulunmıyan vali muavinlerine de ayda 
150 şer lira temsil ödeneği verilmesi istenil
mektedir. 

İçişleri Komisyonu raporunda tafsilen açık
landığı üzere teklifin adı geçen komisyonda 
müzakeresi sırasında hazır bulunan İçişleri Ba
kanı, mevcut kanun hükümlerinin koyduğu öde
nek miktarının yeter derecede olduğunu bildir
miş ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de 1951 yılı 
Bütçesinin asgari hesap ve tasarruf ile bağlan
dığını ileri sürmüş ve İçişleri Komisyonu da 
5027 sayılı Kanunun tesbit ettiği ödenek mik
tarlarının tezyidini icabettirecek iktisadi ve 
malî bir durum mevcut olmadığından valilere 
ait temsil ödeneği miktarının tezyidine ait tek
lif ile yürürlükte bulunan kanunun sadece ma
kam sahiplerini derpiş etmiş olması, vali mua
vinlerinin daimî olarak temsil sıfatını haiz bu
lunmamaları ve valiye vekâlet ettikleri esnada 
esasen temsil ödeneği almakta bulunmalarına bi
naen vali muavinlerine de temsil ödeneği veril

mesi hakkındaki teklifi reddetmiş bulunmak
tadır. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonun
da yukarda arzolunan İçişleri Komisyonunun 
mütalâası yerinde görülmüş ve teklif sahibinin 
ilerilsürdüğü sebeplerin mukni ve kukuki olmama
sından ve valilere ait temsil ödeneğinin artırıl
masını ve vali muavinlerine yeniden ödenek tah
sisini icabettirecek her hangi bir zaruret bulun
mamasından dolayı kanun teklifinin reddine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
İstanbul Burdur 

E. Adakan F. Çelikbaş 
Kâtip 
Şursa " Ankara 

H. Şaman M. Bayramoğlu 
Aydın Erzincan 

E. Menderes N. Pekcan 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A. Sarvoğlu 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul İstanbul İstanbul İzmir 
A. H, Başar F. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin 

Kastamonu Kırklareli 
H. Türe 8. Bakay 

Konya Malatya 
M. A. Ülgen M. 8. Eti Dr 

Kize Seyhan 
0. Kavrakoğlu Dr. 8. Ban 

Trabzon 

Konya 
R. Birand 

Mardin 
. K. Turkoğlu 

Trabzon 
C. R. Eyübğlu 

Urfa 
S. F. Kalayçıoğlu Dr. F. Ergin 
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S.Sayısı: |46 
Buma Milletvekili Agâh Erozan'ın, bucak müdürlerinin devir masraf
ları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun birinci maddesinin desS§tH*ilme-

sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/68) 

İ .XII . 1950-
Yüksek BaşfcuıJgft 

Börttefe »müdürlerinin devir ̂ masraf lan hakkındaki 5005 sayılı Kanunun birinci maddesinin.de-
ği§tiriln«wiB« dair olan Kanun te&jftlfti ilişik olarak sunuyorum. 

HÜBqj«d«rimle. 
Bursa. Milletvekili 

>.>••* , M . . , , . , , . „ - * * . . - i * - , , ; - i * ; * » * , , Agâh Erozan 

GEREKÇE, 

Bucak müdürlerinin devir masraflarının bir miktar artırıldığı 1947 tarihinden beri geçen 
dört yıl zarfında bir taraf tan hayat ve vesait pahahlığı- ve diğfeaf'>tar*ftan bucak müdürlerinin de
vir Ye teftiş haricindeki-vazifelerle köyleri dolaşmaU^nda^başlote* yolluk alamamakta olmaları 
kendilerini sıkmtıl* bir duruma düşünmekte ve gerek-seçim bölgemiısde, gerek .digeu mahallerdeki 
gezilerimizde bu>voihrit müşahede£«r»öizle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bucak müdürlerinet*rarileg«h»ekte olatij40 *Jra»ın 10 lir* artınlmasivsuretiyle; ken
dilerine 50 lira verilmesi muvafık görülmüş ve bu maksatla 5005 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
bu maksadı sağlıyacak surette hazırlanmıştır. 

Bursa Milletvekili Agâh Erozcmhn teklifi 

Bucak müdürlerinin devir masrafları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin, değiştiril
mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bucak müdürlerinin, deVk*maa?aö«»îhakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi» aşağıdaki J?eküde değiştirilmiştir. 

Bucak müdürlerine, devir ve teftiş inasraflarını karşılamak üzere her ay aylıklariyle birlikte 
maktuan.50 lira. verilir. Bu parA hiçbir kesintiye tâbi, tutulmaz. 

MADDIT 2. r - Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe .girer. . 
MADDE 3. — Bu kanunu îeişlerj ve Maliye Bakanları yürütür. 

http://maddesinin.de-


İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/68 
Karar No. 15 

28. XII .1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Millet vekli Agâh E rozan'm, bucak mü
dürlerinin devir masrafları hakkındaki 5005 sayı
lı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifi. Yüksek Başkanlıkça Ko
misyonumuza havale Duyurulmakla içişleri Ba
kanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisi ve teklif sa
hibinin iştiraklariyle görüşüldü. 

Teklif sahibi, kanun teklifi gerekçesini izah 
ettikten sonra, bu teklifini de 5027 sayılı Ka
nun hakkındaki teklifine mütenaziriyet olsun di
ye yaptığını beyan etmiştir. 

içişleri Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilci
sinin 5027 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifinin reddine 
sebep olan mucip sebepler bu teklif hakkında da 
varittir. 

10 lira gibi bir ilâvenin bugünkü iktisadi ve 
malî şartlar önünde bir kanunun tadilini sağlı-
yacak hukuki ve fiilî bir sebep sayılamıyacağı 
gibi, 1951 malî sene Bütçesinin sonu bağlanmış 
bulunduğundan keza fiilî bir faide melhuz bulun

madığından teklifin reddine karar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Bitlis Çoruh 
M. Ertan Z. Ural 

Diyarbakır 
N. önen 

imzada bulunmadı 

Başkanvekili 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Bren 

imzada bulunmadı 
Çorum 

B. Koldaş 
Elâzığ 

A. Demirtaş 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

imzada bulunmadı 

Manisa 
F. İlker 

Trabzon 
H. Orhon 

Niğde 
F. Ecer 

Van 
t. Akın 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/68 
Karar No. 69 

27 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, Bucak 
Müdürlerinin devir masrafları hakkındaki 5005 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair olan Kanun teklifi içişleri Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza havale buyu-
rulmakla Maliye Bakanlığı Temsilcisi hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi, 5005 sayılı Kanun ile bucak 
müdürlerine devir ve teftiş masrafı olarak ay
lıklarından başka her ay 40 lira verilmesi hakkın

daki birinci madde hükmünün değiştirilerek 40 
liranın 50 liraya çıkarılmasını istemekte ve mu
cip sebep olarak da bucak müdürlerinin köyleri 
devir ve teftiş etmeleri sırasında bu maktu pa
radan başka yolluk almamakta ve bu sebeple sı
kıntı çekmekte olduklarını ileri sürmektedir. 

içişleri Komisyonu, teklif sahibinin teklifi 
yapniaya saik olan sebepleri ve içişleri Bakanı 
ile galiye Bakanlığı Temsilcisinin mütalâalarını 
da dinledikten sonra « 10 lira gibi bir ilâvenin 
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bugünkü iktisadi ve malî şartlar önünde bir ka
nun tadilini sağlıyacak hukuki ve fiilî bir sebep 
olamıyaeağmı ve 1951 malî yılı bütçesinin, de so
nu bağlanmış olduğunu » dermeyan ederek tek
lifin reddine karar vermiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonun
da içişleri Komisyonunun mütalâası yerinde gö
rülerek teklifin reddi oy birliği ile kabul edilmiş
tir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

A. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Ankara Antalya 

H. Şaman M. Bayramoğlu A. Sanoğlu 
Aydın Erzincan Giresun 

E. Menderes H. Pekcan M. Şener 
îstambul istanbul istanbul 

A. H. Başar F. Sayımer C. Türkgeldi 
izmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 
Konya Konya Malatya 

E. Birand M. A Ülgen M. S. Eti 
Mardin Rize Seyhan 

Dr. K. Türkoğlü O. Kavrakoğlu Dr. S. Ban 
Trabzon Trabzon Urfa 

C. R. Eyühoğlu S. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin 
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S. Sayısı: 150 
istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun tek

lif i ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/128) 

Türkiye Büyük Müllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadenizi saygılarımla rica ederim. 
16 . I . 1951 

İstanbul Milletvekili 
. '*:•*'- • ' <- l • . • • " - * > • • : - • ' i - : • ' NazUTlabar 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifinin gerekçesi 

Memleketimizde Türk Hava Kurumu tarafın lan vücuda getirilip 16 yıllık bir maziye malik 
bulunan ve memlekette sivil havacılığın gelişmesine hizmet etmekle beraber askerî uçucu da yetiş
tiren ve binaenaleyh gördüğü hizmet, âmme hizmeti mahiyetini alan Havacılık Dairesinin uçucu öğ
retmen, öğretmen namzedi ve makinistleri aylık ücret aldıkları ve ayni zamanda emeklilik hakkına 
tâbi olan Devlet Havayolları îşletme Genel Müdür 'üğünden ve askerî tayyarecilikten bu idareye ve 
buradan da oralara nakil yapıldığı halde buranın menafii umumiyeye hadim bir kuruma bağlı olması 
yüzünden Havacılık Dairesi memur ve hizmetlilerine emeklilik hakkı tanınmamış bulunmaktadır. 

Meselâ; Umumi Mağazalar gibi iktisadi mahiyetteki işlerle meşgul bulunan müesseseler memur 
ve hizmetlilerinin bile ilgilendirildikleri Emekli Sandığı ile vazifelerinin ehemmiyet ve nezaketi aşi
kâr olan, adedleri de yüzü bulmıyan Havacılık Dairesi uçucu personelinin (yaptığı işler tamamen 
ticari, smai olan veya hususi mahiyeti*haiz bulunanlara ait) işçi Sigortaları yerine T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu ile tanınan haklardan faydalandırılmaları hem vazifenin mahiyet ve maksadına hem 
de havacılığımızın müstakbel inkişafına uygun düşeceğinden ve esasen Türk Hava Ku
rumunun bir şubesi olup Millî Piyango İdaresinin temelini teşkil eden piyango kısmında 
geçen hizmetler de velev borçlanma yolu ile ilgililerin fiilî hizmet müddetlerine eklenmiş bulundu
ğundan ve bu uçucuların 5434 sayılı Kanundan faydalandırılmalarında gerek Hazineye gerek 
Emekli Sandığına her hangi bir külfet tahmil mevzuu bahis olmadıktan başka bunların gerek vazi
felerinin mahiyeti gerek durumları itibariyle sö di seçen kanun esaslarına aykırı bir cihet de bulun
madığından bunların da o kanunla kurulu sandıkla ilgilendirilmelerini sağlamak üzere ilişik ola
rak sunulan kanun hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen Havacılık Dairesinin fiilî uçuşla i'gili olmıyan memuriyet ve hizmetlerinde bulu
nanların bu tekliften hariç kalmasını teminen (Uçucu Personel) birinci maddede tasrihen yazıl
mış ve bunların keseneğe esas ücretlerinin ne suretle tesbit edileceği ve bahsi geçen Kanunun 14 
ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince maluliyet karşılığı % 1 lerin yalnız sözü edilen personelin 
ücretlerinin yıllık tutarı üzerinden hesaplanacağı da açıklanmıştır. 

îşbu personelin de uçucu olarak geçen hizmet müddetlerinden dolayı havacı, denizaltıcı ve 
Devlet Havayolları uçucuları gibi yılda altı ay hesabiyle iptidai hizmet müddeti zammından fay
dalanmaları yukariki teklifin tabiî bir neticesi olduğu ve bunların bundan mahrum veya hariç bı
rakılmalarını mucip bir sebep de bulunmadığı için bu hususu sağlıyan ve 5434 sayılı Kanunun 
37 nci maddesine eklenmesi gereken fıkra, teklifin ikinci maddesini teşkil etmiştir. 



5434 sayılı Kanun mevzuuna alınması teklif edilen bu uçucu personelin, bu kanun yürürlüğe gir
mesinden önce bu vazifelerde geçmiş hizmet müddetlerinden en çok 10 yılının (Tekaütlük hakkı 
tanınan benzeri vazifeler için olduğu gibi) borçlanma karşılığında fiilî hizmet müddetlerine ek
lenmesini ve bu uçucular için Emekli Sandığına verilecek kesenek karşılıkları Türk ITava Kuru
mu tarafından ödeneceğine ve binaberin işçi Sigortaları Kurumunca bunlar için yapması muhte
mel her hangi bir hizmet bulunmadığına göre işçi Sigortaları Kurumuna verilmiş bulunan iş ka
zaları, meslek hastalıkları ve analık sigortaları primlerinin de Hava Kurumuna geri verilmesini 
teminen teklife iki geçici madde eklenmiştir. 

Teklifin kanun halini alıp yayımı, tarihi yerine yayımı tarihini takip vden ay başında yürürlü
ğe girmesi muamelede besateti mucip o acağmdau teklifin 3 ncü maddesi bu esasa göre yazılmıştır, 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NAZLI TLA-
BAR'IN teklifi 

5434 sayılı Türkiye Cum\ 
Kanununa ek 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinin (1) işaretli fıkrasına (m) işareti ile 
«Türk Hava Kurumunun Havacılık Dairesi» ve 
ayni maddenin (II) işaretli fıkrasına da (L) 
işaretiyle «Türk Hava Kurumu Uçucu Personeli 
(Namzet ve makinistler dâhil)» cümleleri eklen
miştir. 

Sözü edilen uçucu personelin keseneğe esas 
ücretleri 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesine 
(b) fıkrası esasları dairesinde tesbit edilir ve ay
ni kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasındaki 
% 1. 1er işbu uçucu personelin yıllık ücretleri 
tutarına ait ödenek üzerinden hesaplanır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 37 nci mad
desine aşağıda fıkra «eklenmiştir. 

«Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi Uçu
cu Personelinin bu vazifede ^eQvn müddetleri 
hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.» 

(ÎEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yukarıki 1. nci maddede yazılı 
vazifelerde bulunanlar gerek uçucu namzetlik, 
öğretmenliğinde, gerek uçuculuk makinistliğinde 

iyeti Emekli Sandığı 
kanun teklifi 

geçmiş hizmet müddetlerinden en çok (10) y.lmı 
i 5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 66 maddeleri 
I esasları dairesinde borçlanma yoliyle fiilî hizmet 
I müddetlerine ekletebilirler. 

Yukarda söylenen vazifelerde bulunup da ay
rılmış olanlardan bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra bu vazifelere tekrar girecek olan
lar da bu madde hükmünden faydalanırlar. Bun
lar için müracaat müddeti, vazifeye girdikleri ta
rihten başlar. 

OBÇİOt MADDE 2. - T ü r k Hava Kurumu 
Havacılık Dairesi Uçucu Personeli için Türk Ha
ya Kurumu tarafından İşçi sigortaları Kuru
muna verilmiş bulunan primler bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren üç. ay içinde % 4 fa
izi ile birlikte Türk Hava Kurumuna geri veri
lir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden ay başndan itibaren yürürlüğe girer. 

; MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür, 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/128 
Karar No. 33 

22. II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar tarafından 
yapılan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin 1 işaretli (Daire, 
kurum ve ortaklıklar) arasına, Türk Hava Ku
rumunun da ilâvesi suretiyle havacılık dairesi 
mensuplariyle aynı kurumun uçucu personelle
rine emeklilik hakkının tanınması hakkındaki 
teklif komisyonumuzca Maliye Bakanlığı vo 
Emekli Sandığı temsilcilerinin iştirakleriyle in
celendi. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, şimdiye 
kadar kaldırılan çeşitli emekli kanunlariyle ka
bul edilmiş olan esas ve prensiplere sadık kala
rak sandıkla ilgilenmesi lâzımgelen (daire ve 
kurumları) 12 nci maddesiyle tesbit ve bu ku
rumlar memurlarından ne gibi şart ve vasıfta 
olanlarına emeklilik hakkı tanınmış olduğunu 
tadadi bir şekilde tasrih etmiştir. 

Kanun teklifi; bu esas ve prensipirı ışığı al
tında tetkik edilince, Türk Hava Kurumunun 
menafii umumiyeye hadim cemiyetler zümresin
den bulunması ve şimdiye kadar bu gibi teşek

küllerde çalışanlara emeklilik hakkı tanınmamış 
olması itibariyle, teklifin esas ve prensipe aykı
rı olduğu görülür. Şayet teklif kabul edilecek 
olursa miktarı (100) ü geçen (menafii umumi
yeye , hadim) müesseselerde, çalışan memur ve 
müstahdemlerin de böyle bir haktan faydalan
malarının hukuki ve mantiki izahı bulunamaz. 

Bu düşünce.. ve mülâhazalarla teklif Komis
yonumuzca oy birliği ile. reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Rize 

. /. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Trabzon 
T. Koral 

Konya 
V. N. Yiğiter 

Giresun 
H. Erkm.cn 

F. 

Siird 
M. D. Süalp 

Mardin 
A. Kalav 

Sivas 
»5. Ecevit 

Yozgad 
Nizanıoğlu 

Bütçe Komfeyoım raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/128 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

28 .IV . 1951 

İstanbul Milletvekili Nazlı Tlâbar'ın Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tekli
fi, Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza havale olunmakla Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklif; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 

(I) işaretli (Daire, kurum ve ortaklar) arasına 
Türk Hava Kurumunun da ilâvesi, bu Kurum 
Havacılık Dairesiyle uçucu personeline de 
emeklilik hakkının tanınması ve geçirdikleri 
hizmet müddetlerinin 10 yılının borçlanma su : 

retiyle fiilî hizmet sürelerine eklenmesi maksa-
diyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Emeklilik Kanununun 12 nci maddesinde 
bulunanlara tanınan haklardan hangi daire ve 
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müesseselerin ve bu müesseselerde çalışanların 
ne gibi şartlar ve haklar dairesinde istifade 
edecekleri tahdidi ve tadadi şekilde tesbit ve 
teşrih kılınmıştır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu dahi; şümulü dâhiline almış 
olduğu müesseseleri tâyin ve tesbitte ilga edil
miş olan Emeklilik kanunlarının ana prensip
lerine sadık kalmış ve bu itibarla menafii umu-
miyeye hadim müesseseleri ve bunlarda çalışan 
personelleri mezkûr müesseselerin mahiyet ve 
hukuki bünyelerini gözönünde tutarak hariçte 
bırakmıştır. 

Diğer taraftan yalnız Hava Ifurumu men
suplarına bu hak tanındığı takdirde aynı ma
hiyet ve vasıfta bulunan ve miktarı yüzü aşan 
diğer menafii umumiyeye hadim müesseseler 
personellerinin bu haktan mahrum bırakılmala
rının izahı güç olduğu gibi geçen hizmet müd
detinin 10 yılının borçlanma suretiyle fiilî hiz
met müddetlerine eklenmesi hükmünün de tevlit 

edeceği malî külfete sandığın tahammülü olma
dığından dolayı Maliye Komisyonunun görüşüne 
Komisyonumuz da iştirak ederek teklifin reddine 
oy birliğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üacre Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Ankara Antalya Bolu 

,1/. Bayramoğlu A. Sarıoğlu M. Güçbümez 
Çanakkale Erzincan Eskişehir 

K. Akmanlar N. Pekcan A. PotuoğVu 
Giresun İstanbul istanbul 
M. Şener A. H. Başar C. Türkgeldi 
İzmir Kırklareli Konya 

B. Bilgin Ş. Bakay R. Birand 
Konya Malatya Mardin 

M. A. Ülgen M. 8. Eti Dr. K.Türkoğlu 
Seyhan Trabzon Urfa 

Dr. 8. Ban 8. F. Kalayctoğlu Dr. F, Ergin 

»»*« 
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S.Sayısı: |5| 
Burdur Milletvekili Mehmet ûzbey'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/134) 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
' Burdur Milletvekili 

' ' * ! •'' *' » • '''•.'"'. M. özbey 

v»r. - r i r ^ r o ^ , --:•; GEREKÇtf "'~s '"\ 

Anayasamız ve diğer kanunlarımız kadınlarla erkekler arasında kadınlar aleyhine bir fark gö
zetmeksizin siyasal ve âmme haklarına sahip olmakta mutlak bir eşitlik tanımış ve bunun neticesi 
kadınlar da erkekler gibi memur olabilme hakkını kazanmışlarsa da kadın ve erkek arasındaki biyo
lojik ve fizyolojik farkların mevcudiyeti ve değişmez tabiat kanunları hükümleri icabı ortaya bir 
çok aksaklıklar ve müşküller çıkarmıştır.. Her kadın memur intisap ettiği meslekte başarıya ulaş
mak için canla başla çalışmaktadır. Ancak bu çalışma ve didinmenin yıpratıcılığına sürekli olarak 
tahammül edemez. Bunun bir sınırı vardır. Bu sımr erkeklere nazaran daha kısa zaman çerçevesini 
içerisine almaktadır. Mevcut hayat şartları karşı smda kadının erkek kadar dayanıklı olduğu id
dia edilemez. Bir yandan memuriyet vazifesinin icaplarını yerine getirmek öte yandan aile yuvasının 
ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarına bakmak gibi iki taraflı iş görmek durumunda bulunan 
kadınların vazifelerinin gereklerini yerine getirmek hususunda müşkilâta uğrıyacakları şüphesizdir. 

Binaenaleyh Devlet, kadınlara memur olabilmek hakkını tanırken onların yaratılışlarmdaki hu
susiyeti ve topluluk hayatından üzerlerine aldıkları kadınlık ve analık vazifelerinin nezaketini 
düşünerek ona göre bâzı istisnai özel hükümler koymak mevkiinde bulunmaktadır. Bilhassa eski 
Hükümetin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile memur statüsü üze
rinde tek taraflı olarak ve memurlar aleyhine esaslı değişiklikler yapmış olması bunu bir zaruret 
ve lâzime haline getirmiştir. Filhakika evvelki emeklilik mevzuatına göre meselâ 18 yaşında me
muriyete başlıyan bir kadın 25 sene sonra 43 yaşında emekliye ayrılmasını istemek hakkını haiz 
iken bugünkü emeklilik mevzuatına göre 12 sene fazlası da 55 yaşma kadar çalışmak mecburiye
tinde bulunmaktadır ki, bu hal onu memuriyete başlarken düşündüğü ve senelerden beri kavuş
mayı beklediği emeklilik hakkını fetih olunmaz bir kale haline getirmiş ve hayal kırıklığına uğ
ratmıştır. Böylece yaratılan bedbinlik havası kadın erkek bütün memurlar için mevcut olmakla 
beraber Devlete karşı yüklendiği memuriyet vazifesinden ayrı olarak aile ocağına karşı karılık ve 
analık vecibelerini ister istemez yüklenmiş olan evli ve çocuklu kadın memurlar üzerinde ve on
ların mensup oldukları aile muhitlerinde sıkıcı ve bunaltıcı bir durum hâsıl olmuş ve memuriyet 
yolunda oldukça uzun mesafe alınmış olmasına Tağmen emekliliğe ayrılmaları imkânları fiilen 
bertaraf edilmiştir. Memur olarak memlekete hizmet eden evli çocuklu bir kadının bilhassa kadın 
öğretmenin 20 yıl sonraki yorgunluğunu aynı hizmete giren erkek memura nazaran küçümsenmi-
yecek kadar fazla olduğu vazifelerine devamda zoraki gayret sarfettikleri, iş başarma güçlerinin 
azaldığı, türlü rahatsızlıklarının baş gösterdiği, tedavi ve istirahat raporlarının arttığı her meslek 
alanında yapılacak kısa bir araştırma sonunda anlaşılır. Çalışan kadın öğretmen kadınlık ve ana-



lık sıfatlarını birleştirdiği ezici yükler altında veyüze yakın hergün başbaşa kaldığı talebeleriyle 
yirmi sene içerisinde yıpranmış olacaktır, öğretmenlik meslekinin yorucu üzücü şeraiti üzerinde 
çalışan kadın öğretmenlere dikkat edilcek olursa 40 yaşından yukarı olanlarının görevlerinin ica-
bettirdiği enerjiden mahrum bulundukları görülecektir. Bugünkü eğitim sistemlerine göre sabah
tan akşama kadar yetiştirme sorumluluğunu üzerine aldığı sınıfıyla başbaşa kalarak kendisini 
sınıfına vakfeden ilk ve ortaokul öğretmenleri özel emeklilik statüsüne daha ziyade muhtaçtırlar. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun maddeleri ve Meclis müzakere 
zabıtları tetkik edilecek olursa görülür ki : Kanununun önceden kabul edilen esas maddeleriyle 
memurların emeklilik haklarına tecavüz olunduğu kabul edilerek geçici maddeleriyle kısmen ol
sun telâfi, yoluna gidilmesi düşünülmüş ve fakat çoğunluğu emekliye ayrılmış eski memurlardan 
müteşekkil komisyonda daha ziyade emekliliğe ayrıldıktan sonraki durumun takviyesi üzerinde 
durularak emekliliğe ayrılmak şartiyle hakiki ihtiyaçlara göre ayarlanmamıştır. 

İhtiyari emeklilik müddetinin asgari haddini tâyin ederken kadın memurlar için özel hüküm
ler koymak lüzum ve zarureti o zamanda duyulmuş olacak ki 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emeklilik Sandığı Kanununun geçici 17 nci maddesinde (Ordu. askerî hastabakıcılığmda müstah
dem bulunan hemşirelere yirmi fiilî hizmet yılını doldurdukları zaman emekliye ayrılmalarını isti
yebilmek) hakkı verilmiştir. 

Memuriyete girdikleri tarihteki statüye göre 25 senede ihtiyari emeklilik hakkına sahip olan 
memurların zımmi sözleşmeye dayanan bu haklarını kendilerine sormaksızın iptal ederek 30-35 se
neye çıkarmakta duyulan haksızlığı bir dereceye kadar hafifletmek için Kanunun 31 nci madde
sinde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 20-25 fiilî hizmet yılını bitirmiş olan memurların 25 yılı 
doldurduklarında emekliliğe ayrılmalarını istiyebilmek hakları kabul olunmuş ve bu maddenin 
müzakeresi sırasında mâkul görüşlü insaf sahibi. 62 milletvekili tarafından bir değiştirge verilerek 
hiç olmazsa kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 15 fiilî hizmet senesini dolduran memurların eskiden 
olduğu gibi 25 seneyi doldurduklarında emekliliğe ayrılmalarını istiyebilmek haklarının mahfuz 
tutulması talep edilmiş ve fakat Hükümet teklifini her ne pahasına olursa olsun kabul ettirmek 
istiyen bâzı şahısların fazla gayretkeşliği sonunda az bir oy farkı ile ret olunmuştur. Eğer bu 
mâkul teklif kabul olunsa idi belki de bugünkü müşkülle karşılanmamış olacak idi. 

Bu kanunu teklif etmekle takip ettiğimiz başlıca gayeler şunlardır. 
Her şeyden evvel evvelki Hükümet tarafından yapılan haksızlıktan birinci derecede müteessir 

olan memur zümresinin (evli ve çocuklu kadın memurları) huzura kavuşturmak emeli takip olun
muştur. Bundan sonra sırasiyle memleketin umumi nüfuls siyaseti genç neslin sıhhati aile ocağının 
huzur ve saadeti, topluluğun gerçek menfaatleri bütçe tasarrufu ve incitmeden memur tasfiyesi 
fikri göz önünde tutulmuştur. 

Vatanın yüksek menfaatleri onu icabettirmektedirki kadınları tabiî işleri olan ev hanımlığı»-
dan uzaklaşmaya icbar eden sebep ve zaruretlerin izalesi çareleri bulunsun. Kadın aile müessesesi 
içerisindeki kadınlık ve analık sıfatlarının icaplarını bihakkın yerine getirmeye çalışsın. 

Fakat esefle kaydedelimki son çeyrek asır içerisinde birçok malî ve içtimai zaruretler kadınları 
Devlet kadrolarında çalışmaya sevketmiştir. Bugünün kadın memurlarının ekserisi Birinci Cihan 
Savaşında, İstiklâl Savaşında bu topraklar için şehit düşmüş babaların kızlarıdır. Onlar şehit 
babalarının ve kardeşlerinin vekilleri olarak aile reisliğinin mesuliyetini üzerlerine almışlardır. 
Esasen iki karpuz bir koltuğa sığmaz düsturu mucibince kadın memurların Devlet dairelerinde 
erkeklere nazaran tam randımanla çalışmaları mümkün olmadığı gibi bu yüzden topluluğa karşı 
borçlu oldukları nesli üretmek ve sıhhatli çocuk yetiştirmek vazifelerini de gerektirdiği kadar 
yapamamaktırlar. Kadın memurların bir çoğu bekârdır, 0vli olanları da ya çocuksuzdurlar yahutta 
çocuklarının adedi bir veya ikiyi geçmemektedir. Bu kanjunu çıkarmakla henüz yaşları 40 yaş civa
rında bulunan birçok kadın memurlarımızı serbest hayjata kavuşturarak onların yeniden ana 
olmak imkânlarını hazırlamış olacağız. 

Şüphesizki kadınların memur oluşu kendisine çocuklarına ve kocasına ve hattâ topluluğa karşı 
büyük fedakârlık ve mahrumiyetlere mal oluyor. Bunun ölçüşümü ancak kadınları çalışan aile efradı 
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takdir edebilir. Gerek çalışan kadın gerekse onun ailesi efradı bu hale bir an evvel son vermeyi arzu 
eder. Bu arzunun tahakkukunu kolaylaştıracak kanuni tedbirleri almak vazifesi de Devlete ve Hükü
mete düşer. 

Tabiatın analık vazifesiyle eve bağlılığı kadının memur oluşu anormal bir durum yaratmaktadır. 
Binaenaleyh muhtelif vasıta ve tedbirlerle bunu asgari miktara indirmek icabeder. Bu suretle 
yapılması zaruri görülen ve fakat böyle bir imkân bulunamıyan memur tasfiyesi şekli de kısmen de 
olsun kendiliğinden tatlılıkla tahakkuk yoluna girmiş bulunur. 

Teklifimiz Emeklilik Sandığının rififcini hiçbir veçhile artunnıyaeağı gibi Devlet Hazinesini de 
ağır yükten kurtaracaktır. Şöyle ki: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun; 
41 nei maddesinde asgari emeklilik müddeti 20 sene olarak kabul edilmiş olup 20 senelik hizmete 
mukabil memurun almakta olduğu aylık veya ücretin % 40 nın verilmesi kafbul edilmiştir. Buna 
göre meselâ 24 yıl hizmet ederek emekliye ayrılmasını isteyen bir evli ve çocuklu kadın memur 
erkek memura nazaran altı sene eksik hizmet etmesine karşılık emeklilik maaşını % 50 alacağı 
yerde % 6 eksiği ile % 44 nispetinde ve hem de ayrıca % 5 ek»iği ile alacaktır ki, böylece tam. 
adaletli ve muvazeneli bir iş yapılmış ve sandığın hakkı memura memurun hakkı sandığa geçmemiş 
olacaktır. Aynı zamanda zoraki ve verimsiz 1 - 10 sene daha çalışır gördükten sonra müddet 30 yıla 
dolduğunda verilecek ikramiye Devlet Hazinesinde kalacaktır^ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun müzakeresi sırasında Geçici Ko
misyon Sözcüsü Sait Azmi Feyzioğlu geçici 31 nci madde hükmünden daha geniş bir meımur züm
resinin istifade etmesi hakkında 62 milletvekili tarafından yapılan teklife cevap verirken (ikramiye
yi Devlet verir, sandığa risk teşkil etmez) diyerek emeklilik müddetinin kısaltılmasını mahzurlu; 
göstermek istemiştir ki bu türlü anlayışın isabetli olduğu kabul edilemez. Zira bugün her şeyden; 
evvel Hazine menfaatini düşünmek zorundayız. 

Bu kanun emeklilik hakkını kazanılması konusunda kadın öğretmenlerimizin âcil ve hakiki ihti
yacına cevap vermiş olacağımıza kaani bulunuyoruz. Kadın memurlarımızın kocalarının hemen; 
hemen hepsi de memurdur. Aile bağının kuvvetlenmesi ve ocağının tütmesi için karı kocanın bir-
arada kalmaları lâzımdır. Hükümetin bütün iyi niyetine rağmen bilhassa son senelerde kadına ve 
kocaya ayni yerde vazife vermek bazan mümkün olamamaktadır. Kocanın memuriyetinin başka 
mahalle nakli halinde kadının aylarca ve hattâ yıllarca kocasından ayrı olarak eski memuriyet ye
rinde kaldığı görülmektedir. îşte bu gibi hallerde müşkül duruma düşen memur ailesi fedakârlık 
yaparak kadın öğretmenin hizmet müddeti 20 yılı doldurmuş ise artık bu kadar yeter olsun diyerek 
emekliliğe ayrılmasını düşünecektir. Şüphesiz ki 'böyle ftir kanun çıkar çıkmaz her 20 seneyi ikmal 
eden kadın öğretmenler hakkını kullanarak ayrılacak değildir. Belki de ilk hamlede sabır ve taham
mülü tükenen pek az evli ve çocuklu kadın memurlar ve öğretmenler emekliliğe ayrılmasını isteye
ceklerdir. Diğerleri de durumlarının müsait olduğu müddetçe çalışmalarına devam edecekler ve 
muhtelif sebeplerle memuriyet vazifesi çekilmez hale geldiği zaman ayrılabilmek imkânını yaratıl" 
mış olduğunu düşünerek ümitle çalışacaklar ve kanun yapanlara ilelebet minnettar kalacaklardır. 
Fakat bu kanundan istifade ederek hemen ayrılacak bir kişi dahi olsa sadece bu ailenin ıstırabını 
dindirmek ve aile muhitinin huzur ve feraha kavuşturmak dahi beklenilen gayenin tafhakkukuna 
kâfi .gelecektir. 

En iyi kanun duyulan ve sezilen gerçek ihtiyaçlara cevap veren kanundur. Böyle bir ihtiyacı 
düşünmekte teşrii vazifemizi yapmış olduğumuza inanıyorum. Bu itibarla bu kanunun kabulünü 
rica ederim. 
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BUBDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET 

ÖZBEY'lN TEKLİFİ 

5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 31 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kmun 

MADDE 1. — 5434 sayıl! Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun göçici 31 nci 
maddesine aşağıdaki C fıkrası eklenmiştir: 

C) Kadın öğretmenler 20 veya daha fazla 
fiili hizmet müddetini doldurmuşlarda yaş kaydı 
aranmaksızın derhal emekliye çıkarılmalarını is
teyebilecekleri gibi bunlardan henüz 20 hizmet 
yılını doldurmamış olanlar da ilerde 20 veya da
ha fazla fiili hizmet yılını doldurdukları zaman 

yaş kaydı aranmaksızın emekliye ayrılmalarını 
isteyebilirler. Bu takdirde kendilerine istek ta
rihindeki hizmet müddetleri için 41 nci maddede 
tâyin olunan emeklilik aylığı % 5 eksiği ile bağ
lanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/134 
• Karar No, 34 

22 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey tarafın
dan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi, Maliye Bakanlığı ve 
Kmekli Sandığı temsilcileri hazır bulundukları 
halde incelendi. r 

Teklifin tümü üzerinde açılan müzakere sı
rasında Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı 
temsilcileri; emekliliğin bir nevi ihtiyarlık si
gortası olduğunu ve bu itibarla hizmet müdde
ti ve yaş haddi unsurlarının asli unsurlardan 
bulunduğunu; 20 yıllık hizmet müddeti içinde 
ödenecek primlerle genç yaşta emekliye ayrılan 
bir şahsa tahsis edilecek aylığı karşılamaya im
kân olmadığını ifade ettiler. 

Prim esasına müstenit bir sigorta müessesesi 
olan Emekli Sandığının, karşılıksız tahsis yap
maya mecbur bırakılmasının tahmin ve tesbiti 
kabil olmıyan malî külfetlere mâruz kalmasına 
müncer olacağı; kadın öğretmenlere hususi bir 
muamele ve bir nevi bağışa müncer olacak bu 

teklifin hukuki bir mesnede dayandırılamıya-
c ağı] ve nihayet 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desiyle askerî hastabakıcılara bahşedilen hak
kın, 1683 sayılı Kanunun kabul etmiş olduğu 
bir hükümden doğan müktesep hakkın mahfuz 
tutulması maksadına matuf bulunduğu husus
larını göz önünde bulunduran Komisyonumuz 
teklifin reddine oy birliğiyle karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Mal. Ko. Baş. 
Rize 

jt. Akçal 
Konya 

TJ. N. Yiğit er 
Siird 

Mi D. Süalp 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 
Mardin 

A. Kalav 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Trabzon 
T. Koral 
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Bütçe Koni 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/134 
Karar No. 71 

Yüksek 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi, Maliye Komisyonu raporiy-
le birlikte Komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

Teklif sahibi; kadın öğretmenlere, 20 veya 
daha fazla hizmet yılını doldurdukları takdirde 
yaş haddi aranmaksızın rıza ve talepleriyle 
emekliye ayrılmak hakkının tanınmasının, kadı
nın biyolojik ve fiziyölojik durumlarına uygun 
olacağını ve 5434 sayılı Kanunun geçici 17 nci 
maddesiyle de bu hakkın Askerî hasta/bakıcı 
hemşireler hakkında da kabul edilmiş olduğunu 
ve bu sebeple 'kadın memurlar hakkında da hu
susi bir vaziyet kabulü hususunda aynı temayü
lü izhar etmekle beraber kadın öğretmenler için 
seyyal bir hüküm tedvin edilmesinin zaruri ol
duğunu bildirmektedir. 

Emeklilik bir ihtiyarlık sigortası bünye ve 
mahiyetini taşıması dolayısiyle kanun vâzıının 
yaş haddi ve hizmet müddetini bu tasarrufun 
asli Unsurları olduğu esasını kabul ve buna gö
re emeklilik tasarrufunun prensiplerini vazı ve 
ödenecek primlerin şekil ve zamanını tâyin ve 
tesbit etmiştir. Kaldı ki; memurla Develt ara
sındaki münasebet akdî bir münasebet olmadığı 
için Devlet ve idare muvacehesinde sübjektif bir 
hukuki vaziyeti de yoktur. Memur sitatüsüne 
dâhil olan bir kimse hizmet kadro ve kaideleri
ne tâbi olup hukuki vaziyeti de objektif hukuk 
kaidelerine tâbi tutulur. 

Bu itibarla bu ana prensip muvacehesinde 
memur statüsüne dâhil bulunan kadın öğretmen
lerin mücerret sübjektif mülâhazalarla kanunun 
kabul ettiği kaide ve prensiplerin dışına çıka-

isyonu raporu 

28. IV. 1951 

Başkanlığa 

rak hususi ve istisnai bir muameleye tâbi tutul-' 
malarının izahı imkânsız olduğu gibi ayrıca prim 
esasına müstenit bir sigorta mahiyet ve bünye
sini taşıyan sandığı karşılıksız birtakım tahsis
ler yapmaya mecbur ve malî külfetlere mâruz 
bırakmak bakımından da teklifin ve dayandığı 
mucip sebeplerin kabulünün mümkün olamıya-
cağı aşikârdır. 

Komisyonumuz, diğer taraftan kadın öğret
menlerin fiilî ve hukuki vaziyetleri de Askerî 
Hastabakıcı hemşirelerin durıımlariyle ifa ettik
leri ağır ve yıpratıcı hizmet bakımından kıyas
lanacağı gibi 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desiyle askerî hastabakıcı hemşirelere tanınmış 
olan bu hakkın 1683 sayılı Kanunun kabul etmiş 
olduğu bir hükümden doğan müktesep bir hak
kın mahfuz tutulması mahiyetinde bulunmasın
dan dolayı kabule değer görmemiş ve teklifin 
reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Ankara Antalya 

H. Şaman M. Bayramoğhı A. Sarıoğlu 
Bolu Çanakkale Erzincan 

M. Güçbilmee K. Akmantar N. Pekcan 
Eskişehir Giresun İstanbul İstanbul 

A. Potuoğlu M. Şener I. H. Başar C. Türkgeldi 
îzmir Kırklareli Kcmya 

B. Bilgin Ş. Bakay R. Birand 
Konya Malatya Mardin 

M. A. Ülgen M. 8. Eti Dr. K. TürkoğU 
Seyhan Trabzon Urfa 

Dr. 8. Barı 8. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin 
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S. Sayısı: 152 
5176 «ayılı Kanunla dört sınıf indirilen Hastabakıcı Hemşirelerin be
şinci sınıfta geçen sürelerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmı-
yacağınm yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Mîllî Sa

vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (3 /19) 

T. C. 
Başbakanlık ' 30. V. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 72/133, 6 - 2214 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memuları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıiı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığına ait kısmında, sınıf olarak tesbit edilen Mektepli Hastabakıcı 
Hemşirelerin 5176 sayılı Kanunla 4 sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son kanunun yayımından evvel 
beşinci sınıf olanların 15 lira asli maaşta geçirdikleri hizmet sürelerinin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin C fıkrasının 3 ncü bendi üeri sürülerek 20 liradan geçmiş sayılacağı iddiasiyle yapılan 
müracaatların nazara alınmaması üzerine Askerî Yargıtayda açılan bir dâva dolayısiyle bu iddia 
haklı görülerek davacıya ilk memuriyete tâyin edildiği tarihten itibaren 20 lira üzerinden maaş 
verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesiyle değişen 7 nci maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 3 sene bir 
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyot 
kazanmış olmak şart kılındığından ve 517€ sayılı Kanunla evvelce beş sınıf olarak tesbit edilmiş 
hastabakıcı kadrolarından yalınız 15 lira aylıklı beşinci sınıf hastabakcı hemşire kadroları kaldırılarak 
diğer kadrolarda aded itibariyle bâzı değişikler yapılmış olup başkaca bir hüküm vaz'edilmiş bulunma
dığından mezkûr kanunun yayımı tarihinde 20 lira ve daha fazla aylık almakta bulunan hastabakıcı 
hemşirelerin evvelce 15 lira aylık derecesinde geçen hizmetlerinin 20 lira aylık derecesinde geçmiş sa
yılması ve mütaakıp derecelerin de buna göre düzeltilmesi suretiyle üst dereceye yükseltilmelerinin 
mümkün olamıyacağı düşünülmekte ise de Askerî Yargıtaym yukarda arzolunan içtihadi karşısında 
konunun yorum yoliyle çözülmesine zaruret görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve riea ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 13. XII. 1950 

Esas No. 3/19 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığına 
ait kısmında, beş sınıf olarak tesbit olunan mek
tepli ordu hastabakıcı hemşirelerin 5176 sayılı 
Kanunla dört sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son 
kanunun yayımından evvel beşinci sınıf olanla
rın 15 lira asli maaşla geçirdikleri hizmet süre
lerinin 3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
((:) fıkrasının üçüncü bendi ileri sürülerek 20 
lira üzerinden sayılması iddiasiyle bu hemşire
lerden bir kısmının Askerî Yargıtayda Millî Sa
vunma Bakanlığı aleyhine açtıkları dâvalar 
neticesinde mahkemece bu iddiaları haklı görü
lerek bunlara ilk memuriyete tâyin edildikleri 
tarihten itibaren 20 lira üzerinden maaş veril
mesi gerektiğine karar verilmiş; 

ve adı gecen 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesiyle değişen yedinci 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşını fiilen almış ve terfie 
ehliyet kazanmış olmak kanunen meşrut bulun
muş ; 

ve 5176 sayılı Kanunla hemşire kadroları 
hakkında yalnız değişiklik yapılmış olup evvelce 
15 lira aylık almış olan hemşirelerin hizmetle
rinin 20 lira aylık derecesinde geçmiş sayılması 
hakkında bir hüküm mevcut bulunmamış; 

Olduğundan bahisle bunların 15 lira aylık 
derecesinde geçen hizmetlerinin 20 lira aylık 
derecesinde geçmiş sayılmasının ve mütaakıp 
derecelerin de buna göre düzeltilmesinin müm
kün olamıyacağma ve Askerî Yargıtaym yu
karda yazılı olan hüküm ve içtihadı karşısında 
konunun yorum yolu ile çözülmesi zaruri gö
rüldüğüne dair Başbakanlığın 72/133 sayılı ve 
30 . V . 1950 tarihli yazı 31 . V . 1950 tarihinde 
Komisyonumuza havale buynrulnmş olmakla 
keyfiyet Millî Savunma Bakanı Refik Şevket 
ince ve Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı tem
silcileri de hazır olduğu halde incelendi: 

Askerî Yargıtaym celp ve tetkik olunan ilâ
nımda, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
(C) fıkrasında ortaokul tahsilini ikmalden son
ra en az iki yıllık meslek tahsili veren mektep
lerden mezun olanların 13 ncü dereceye alına
cakları yazılı bulunduğu ve bu derece maaşının 
da 20 lira olduğu ve binaenaleyh ortaokul ve 
meslek mekteplerinden mezun olan davacı hem
şirelerin ilk memuriyet maaşları kanunun me
tinde bu suretle tasrih edilmiş bulunduğu ge
rekçesiyle davacıların iddiaları haklı görüleerk 
ordu hastabakıcı hemşirelerin ilk memuriyete 
tâyin edildikleri tarihten itibaren maaşlarının 
20 lira üzerinden tediyesine karar verilmiş ol
duğu görülmüştür. 

Askerî Yargıtay, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasında ilk memuriyet maaş
ları hakkında yazılı olan derecelere katî ve 
âmir bir hüküm mânası vererek yukarda yazılı 
olduğu veçhile karar vermişse de, komisyonu
muzca tetkik olunan (C) fıkrasının tazammun 
ettiği hükümde bu suretle bir katiyet görüle
memiş ve yalnız bu durumda olan Devlet me
murlarının alabilecekleri derecenin son haddi 
tâyin olunarak bunun dununda derece tâyini 
salahiyetli makamların ihtiyar ve takdirine bı
rakmış olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer cihetten, ordu hasta bakıcılarına diğer 
ordu mensupları gibi ayrıca tâyin bedeli de ve
rilmekte olduğu ve bu suretle sivil hasta bakıcı
ların aldıkları maaştan da daha fazla müntefi 
oldukları ve bu sebeple bunlara ilk maaş dere
cesi olarak 15 lira takdir ve tesbit edilmiş oldu
ğu Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin ver
dikleri izahlardan anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasının son had olarak tâyin 
ettiği dereceyi tecavüz etmemek şartiyle daha 
dun dereceden maaş tâyini slâhiyetli makamın 
takdir ve ihtiyarına terkedilmiş olduğuna; 

Ve yine 3656 sayılı Kanunun değişen 7 nci 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
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üç sene bir derecede hizmet etmek ve bu kadar 
müddet o derecenin maaşını fiilen almış olmak 
kanunen meşrut bulunduğuna, 

Ve 5176 sayılı Kanunun makabline teşmili
ne hukuken cevaz bulunmadığına; 

Aylıkların tezyidine ve kadroların yüksel
tilmesine dair sonradan neşrolunan kanunların 
makabline teşmiline cevaz verildiği takdirde 
bütün Devlet memurlarının da ayni iddiayı ser-
dedecekleri tabiî bulunduğguna göre Askerî 
Yargıtayın yukarda bahsolunan hükümlerinde 
de isabet görülememiştir. 

Şu kadar ki, bu hemşirelerden bir kısmının 
Askerî Yargıtaydan istihsal ettikleri hükümlerin 
kesinleşmiş olduğu Hükümet temsilcilerinin 
izahlarından anlaşılmış ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi gereğince bu hükümlerin yerine geti
rilmesi zaruri bulunmuştur. 

Yukarda arzolunan mucip sebeplerle 3656 
sayılı Kanunun sarih hükümleri karşısında hâ
disenin yorumlanmasına mahal olmadığına ko

misyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ter

di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Millî Savunma K. Başkanı 
Kocaeli 

Gl. Saim Önhon 
Kâtip 
Niğde 

H. Nuri Yurdakul 
Denizli 

Gl. Fikret Karabudak 
Eskişehir 

Gl. A. F. Cebesoy 
Kütahya 

Gl. Bğğ^m Besin 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Sivas 

Bahattin Taner 

Sözcü 
Kastamonu 

Gl. Rifat Taşkın 

Afyon Karahisar 
Gl. Ali İhsan S abis 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Kars 
Hüsamettin Tugaç 

Rize 
Kemal Balta 

Sinob 
C. Kerim încedayt 

Trabzon 
Gl. Naci Altuğ 

Bütçt Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/19 
Karar No. 75 

Yüksek Başkanlığa 

28.17.1951 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen has
tabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen süre
lerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmı-
yacağının yorumlanması hakkında Başbakanlı
ğın 30 . V . 1950 tarihli ve 6/2214 sayılı tezkeresi 
Millî Savunma Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza havale olunmakla Millî Savunma 
ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığına 
ait kısmında beş sınıf olarak tesbit edilen mek
tepli ordu hastabakıcı hemşirelerin 5176 sayılı 
Kanunla dört sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son 
kanunun yayımından evvel beşinci sınıf olanla
rın (15) lira asli maaşla geçirdikleri hizmet sü
relerinin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

(C) fıkrasının 3 ncü bendi ileri sürülerek (20) 
lirada geçmiş sayılacağı iddiasiyle yapılan müra
caatların nazara alınmaması üzerine Askerî Yar-
gıtayda açılan bir dâva dolayısiyle bu iddia 
haklı görülerek davacıya ilk memuriyete tâyin 
tarihinden itibaren (20) lira üzerinden maaş 
verilmesi gerektiğine karar verilmiş ise de 3656 
sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değişen 7 nci maddesine göre yukarı 
dereceye terfi için en az üç sene bir derecede bu
lunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını 
fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazan
mış olmak şart kılındığından ve 5176 sayılı Ka
nunla yalnız hemşire kadrolarında değişiklik 
yapılmış olup evvelce (15) lira aylık almış olan 
hemşirelerin hizmetlerinin (20) lira aylık dere
cesinde geçmiş sayılacağı hakkında bir hüküm 
bulunmadığından dolayı meselenin yorum ye-
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liyle açıklanması Hükümet tarafından istenil
mektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporunda; 365(5 
sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin (O) fıkrasının 
son had olarak tâyin ettiği dereceyi tecavüz et
memek şartiyle daha dun dereceden maaş tâyini 
salahiyetli makamın takdir ve ihtiyarına terke
dilmiş olduğuna ve yine 3656 sayılı Kanunun de
ğişen 7 uci maddesine göre yukarı dereceye 
terfi için en az üç sene bir derecede hizmet et
mek ve bu müddet içinde o derece maaşını fii
len almış olmak meşrut bulunduğuna ve 5176 sa
yılı Kanunun makabline teşmiline hukukan im
kân bulunmadığına ve aylıkların tezyidine ve 
kadroların yükseltilmesine dair sonradan neşro
lunan kanunların makable teşmiline cevaz ve
rildiği takdirde bütün Devlet memtttarınm da 
aynı iddiayı sordedecekleri tabiî bulunduğuna 
göre Askerî Yargıtaydan sâdır olan bu kararda 
isabet görülmediğini açıklamakla beraber kara
rın kesinleşmiş olduğunu ve hükmün yerine ge
tirilmesi icabedeceğini dermeyan ederek 3656 
sayılı Kanunun sarih hükümleri karşısında yo
ruma mahal olmadığına karar verildiğini bildir
mektedir. 

Komisyonumuzda mesele hakkında vâki gö
rüşmeler sonunda; 3656 sayılı Kanunun 4598 sa
yılı Kanunun;'3 ııcü maddesiyle değişen 7 nei 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
üç. sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müd
det o derece m ansını fiilen almış ve üst dereceye 
terfie ehliyet kazanmış olmak şart olduğundan 
ve 5176 sayılı Kanunla evvelce 5 sınıf olarak 
test»it edilmiş olan hastabakıcı kadrolarından yal
nız (15) lira aylıklı beşinci sınıf hastabakıcı 
hemşire kadroları kaldırılarak diğer kadrolarda 
aded itibariyle bâzı değişiklikler yapılmış olup 
başkaca bir hüküm vaz'edilmiş bulunmadığından 
mezkûr kanunun .yayımı tarihinde (20) lira ve 

dliha fazla aylık almakta bulunan hastabakıcı 
hemşirelerin evvelce (15) lira aylık derecmind» 
geçen hizmetlerinin (20) lira aylık derecesinde 
gftçmiş sayılması ve müteakip derecelerinin de 
buna göre düzeltilmesi suretiyle üst dereceye 
yükseltilmelerinin kanunun sarahati karşısında 
mümkün olamıyacağı gibi Millî Savunma Ko
misyonunun raporunda da zikredildiği üzere ay
lıkların tezyidine ve kadroların yükseltilmesine 
dair sonradan neşrolunan kanunların makabli
ne teşmiline cevaz verildiği takdirde bütün dev
let memurlarının da geriye doğru bir hesaplaş
ma ile aynı iddiayı serdedecekleri tabiî bulundu
ğundan Askerî Yargıtaydan sâdır olan yanlış bir 
kadarın önlenmesini teminen kanunun sarih hü
kümleri karşısında bu yolda bir yoruma gidilme
sinin kanuni imkânı da bulunmadığına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük-
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalımı 
Kâtip 
Bursa 

II. Saman 
Aydın 

II. Menderes 
İstanbul 

A. II. Basar 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

\R. Birand 
Mardin 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelilcbaş 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Erzincan 
M. Pekcan 

istanbul 
F. Sayımer 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgeri 
Eize 

Dr. K. Türkoğlu 0. Kavrakoğlu 
Trabzon 

C. R. Eyühoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 

C. Tiirkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
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S. Sayısı: |53 
Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştırma, Ge

çici ve Bütçe Komisyonları raporları (3 /87 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72 - 142, 6 - 3355 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4454 sayılı P. T. T. Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 36 ncı maddesinde (P. T. T. Umum Mü
dürlüğüne ait menkul mallarla deniz vasıtaları ve istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkul 
mallar Devlet malı hükmünde olup sermayesine ithal olunurlar) denilmektedir. 

Bu maddeye göre P. T. T. idaresinin istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkuUer, adı 
geçen işletmenin sermayesine ithal olunacaklarından bu gayrimenkuUer üzerinde artık Hazinenin 
gerek temlik ve gerekse başka her çeşit tasarruf hakkı kalmıyacağı ve bu itibarla bu gayrimenkul-
lerin tapu kayıtlarının da mezkûr işletmenin tüzel kişiliği adına çevrilmesi gerektiği düşünülmek
te ise de maddede bu husus açık olarak belirtilmemiş bulunduğundan bu konudaki tereddüdü» 
yorum yoliyle giderilmesine zaruret hâsıl olmuştu*. 

Gereğinin yaplımasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 17 . XI . 1950 
Esas N.a. 3/87 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

P. T. T. İaresi İ933 yılma kadar Umumi Mu
vazeneye bağlı bir daire olarak çalışmakta iken 
1 . VI . 1933 tarihinde yürürlüğe giren 2208 
sayılı Kanunla katma bütçeli bir daire haline 
getirilmiştir. 

Bu, Kanunun 2 nei ve 1935 yılında meriyete 
giren 2822 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde ida
reye ait bütün malların Devlet malı olduğu tas
rih edilmekte idi. Ancak « Devlet » tâbirinin 
şümulü hakkındaki Danıştay Genel Kurulunun 
12 . X . 1936 gün ve 171 - 180 sayılı Karariyle 

Devlet tabiriyle yalnız Genel Muvazeneye dâhil 
dairelerin kasdedildiği açıklanmış olduğundan 
P. T. T. İdaresi emrinde bulunan bütün, gayri-
menkullerin bu4dare adına tescili gerekmiştir. 
Nitekim bu idarenin 4454 sayılı yeni Teşkilât 
Kanununun 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında 
P. T. T. Umum Müdürlüğüne ait menkul mal
larla deniz vasıtaları ve istifadesine terkedil
miş Hazineye ait gayrimenkul maüarın (Devlet 
malı hükmünde) olduğu ve bunların sermayesi
ne ithal edileceği kabul edilmekle bu malları 



Danıştay kararına muvazi olarak Devlete ait 
değil idareye ait olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Zira bu mallar Devlet malı olsa idi (Devlet 
malı hükmünde) tâbirine vazıı kanunca lüzum 
görülmiyeeekti. Diğer taraftan idare serma
yesine ilâve olunan malların Hazine ile ilgisi ol
mamak ieabeder. Bu mallar sermayeye ithal 
olunmakla Hazinenin gerek teönlM ve gerek 
başka türlü tasarrufundan çıkmış bulunmakta
dır. Başka tâbirle Hazine bu mallar üzerinde 
malik sıfatiyle bir tasarrufta bulunamaz. Çünkü 
bunların kıymetleri 5069 sayılı Kanun gereğince 
1949 yılından itibaren P. T. T. idaresinin patri-
muvanma girmekte ve sermayesini teşkil etmek
tedir. 

Buna muvazi olarak 4454 sayılı Kanunun 37 
nci maddesi P. T. T. Genel Müdürlüğünün her 
malî yılı sonunda Muhasebe i Umumiye Kanunu
nun 162 ve 103 ncü maddeleri gereğince hazır-
lıyaeağı hesabıkatîye Umum Müdürlüğün o ma
lî yıla ait bilanço kâr ve zarar hesabmın da ey-
lenmesi, 38 nci madde; işletme vasıtalariyle her 
nevi menkul ve gayrimenkul kıymetlerden yıp
ranmaya müsait kısımların yenilenmesi için bir 
yenileme sermayesi tesis olunarak bu sermaye 
her sene ayrılacak paraların işletme masrafı gi
bi kâr ve zarar hesabına geçirilmesini âmir bu
lunmaktadır. 

P. T. T. İdaresince bu madde hükümlerinin 
rasyonel bir hesap sistemine istinaden yürü
tülmesini sağlamak maksadiyle isviçre'den bir 
mütehassıs celbedilmiş ve yeni bir hesap tali
matnamesi vücuda getirilmiş ve 1949 giriş bilan
çosu hazırlanmıştır. 

Âdı geçen idare hükmi bir şahsiyet haline 
gelmeden evvel kendi istimal ve intifama terk 
edilmiş olan malların envanterine göre serma
yesine ithal edilmesi karşısında bunların Tapu 
kayıtlarının idare adına düzeltilmesi talebi üze
rine Tapu idareleri kanunda mülkiyetin devre
dileceğine dair açık bir kayıt bulunmamasın
dan Kaimenin muvafakatini istemiştir. Halbuki 
4454 »ayılı Kamm P. T. T. idaresini istimal ve 
intifamda bulunan Hazine nvâltarına mâlik va

ziyetine getirdiği kabul edilirse Tapu idareleri
nin bunları P. T. T. idaresi adına tescil için 
Hazinenin beyan ve muvafakatini aramalarına 
Kiztım kalmaz. Çünkü Medeni Kanunun 922 nci 
maddesi gereğince bir gayrimenkulu iktisap 
eden kimsenin kanuna istinat etmesi halindi 
evvelki malikin beyanına hacet'kalmadan tescil 
yapılabilmektedir. Tapu idaresinin kanunda 
açık bir ifade görmemesinden duyduğu bu te
reddüt ve ihtiyatkârlık hissinin Hazine için de 
varit olmasını tabiî görmek lâzımdır. 

Bu itibarla hem katma bütçeli ve hükmi şah
siyeti haiz bu gibi idarelere yapılan devirler ye 
sermayeye ilâve meselelerinin idare hukuku
muzda mahiyetlerinin henüz tamamiyle vuzuh 
kesibetmemiş ve mazileri de eskimemiş olmasın
dan bunların adli ve idari kaza mercilerince de 
muhtelif şekillerde telâkkilerine mahal bırak
mamak hem de yukarda belirtilen sebeplere gö
re kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ida
renin istimal ve intifamda bulunan ve sermaye
sin* ithal edilen gayrim enkullerin bu idare adına 
kayıtlarını sağlamak maksadiyle 4454 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi hükmünün ayrıca tefsiri
ne lüzum kalmadan tescili de mutazammm bu
lunduğu Komisyonumuzca kabul edilmiş ve ge
reği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa »unul-
masma karar verilmiştir. 

Arzolunur. 
Ulaşştırma Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Samsun Konya Amasya 

İV, Berkman H. ölçmen C. Topçu 
Bolu Çoruh 

Vahit Yöntem Dr. M. Bwmin 
imzada bulunamadı 

Diyarbakır Gir*sun 
Kâmil Tayşı H. Bozdag 

t a sada bulunamadı 
Malatya Muğla 

LÛtâi Sayman Y. Buşer 
Ifı«6^a bulunamadı 

! Ordu iSiv*» Tunesli 
W. Fır&t 1. ®wy§un H. B. Kulu 

( S. Sayısı : İ68 5 



Ctoştö Komi#y«n raporu 

T. B. M. M. 
Keçim Komisyon H . I . 1W61 

Karar No. 3/87 
Karar No. 4 

^ Yüfoask Başkanlığa 

Kamutayın 15 . XI I . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde komisyonumuza havale edilen, Pos
ta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 
4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin yoruırf-
1 anmasına dair Başbakanlık tezkeresi 16 . I . 1951 
Salı günkü oturumunda, Maliye ve Ulaştırma 
Bakanlıkları mümessillerinin huzuriyle adı ge
çen tezkere incelendi. 

Mezkûr Bakanlıklar mümessillerinin verdik
leri izahata gere, Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün istifadesine terkedilmiş, Hazi
neye ait gayrimenkul malların mezkûr Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün namına 
kayıtları yukarda sözü geçen maddede kâfi de
recede sarahat bulunmadığından bahsile salâ-
hiyettar Tapu Sisü memurları tarafından icra 
edilmemektedir. 

Mezkûr 36 ncı maddede Posta Telgraf ve Te
lefon Umum Müdürlüğünün bir sermayesi alaca
ğı ve bu sermayeye; 

1. Umum Müdürlüğe ait menkul mallarla de
niz vasıtalarmın, 

2. Hazineye ait olup Posta, Telgraf ve Tele
fon Umum Müdürlüğünün istifadesine terkedil
miş gayrimenkul malların ithal edileceği tasrih 
edilmiştir. 

Sermayenin Posta, Telgraf ve Telefon umum 
Müdürlüğü namına teşkil edilmesi matlup bu

lunduğu ve bir müessesenin sermayesi, müesse
senin malı bulunduğu cihetle bu Umum Müdür
lüğün sermayesine dâhil olacağı beyan edilem 
Hazineye ait gayrimenkullerin Posta, Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğünün namma tapu 
sicilinde kaydını mantıki ve hukuki bir zaruret 
olarak kabul etmek icabeder. 

Aynı 36 ncı maddenin (Hazineye ait bina, 
arazi ve arsalardan Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünce lüzum gösterilecek olanlar 
bu Umum Müdürlüğe karşılık aranmaksızın tah
sis edilir) ibaresi de yukarda arzedilen noktai 
nazarı teyit eder mahiyettedir. 

Komisyonumuzun yaptığı inceleme ve müza
kere neticesinde yukarda arz ve izah edilen ne
ticeye varılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Bu R. Sözcüsü 
Samsun istanbul 

F. Kesim S. Adat o 
Kâtip 

Balıkesir Denizli Gaaianteb 
A. Koeabıytkoğlu H. Akşit G. Kmoğlu 

istanbul ' Kasiameaıu Niğde 
A.VakramBaym H.Toemoğlu H.N ^Yurdakul 

Sivas Trabzon 
R. Öçten M. R. Tarakçıoğlu 

( S . Smm: 1Â$) 



Bütçe Komisyonu i raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/87 
Karar No. 74 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hak
kındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
yorumlanmasına dair olan Başbakanlığın 6/3355 
sayılı tezkeresi Ulaştırma ve Geçici Komisyon ra-
porlariyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye Bakanlığı ve Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır 
olduğu halde incelendi. 

Hükümet, 4454 sayılı Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 36 ncı maddesindeki (P. T. T„ Umum Müdür
lüğüne ait menkul mallarla deniz vasıtaları ve 
istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkul 
mallar Devlet malı hükmünde olup sermayesine 
ithal olunurlar) kayda göre P. T. T. İdaresinin 
istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimen-
kuller adı geçen İşletmenin sermayesine ithal 
olunacaklarından bu gibi gayrimenkuller üzerinde 
artık Hazinenin gerek temliki ve gerekse başka 
her çeşit tasarruf hakkı kalmıyacağı ve bu itibarla 
bu gâyrimenkullerin tapu kayıtlarının da mezkûr 
İşletmenin tüzel kişiliği adına çevrilmesi gerekti
ğine göre maddede bu husus vazıh olarak belirtil
memiş olduğundan bu konudaki tereddüdün yo
rum yoliyle giderilmesini istemktedir. 

Bir Devlet müessesesi olan P. T. T. Umum 
Müdürlüğünün istifadesine kanunen terkedilmiş 
bulunan Hazineye ait gâyrimenkullerin 4454 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince Devlet 
malı hükmünde olup sermayesine ithal olunabi
leceği vazıhan ifade olunduğuna göre bütün hu
kuk ve veeaibi ile ve her türlü tasarruf haklariyle 
intikali icabedeceğîhden mezkûr müessese adına 

28. IY. 1951 

bu j gâyrimenkullerin tapuya tescili hakkındaki 
Ulaştırma ve Geçici Komisyon raporlarında ser-
dojunan mütalâalar varit ve yerinde görülerek 
mezkûr kanunun 36 ncı maddesinin yorumlan
masına mahal olmadığına Komisyonumuzca oy 
bîrjjiği ile karar verilmiştir. 

j Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük-
sek| Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Aydın 
E. Menderes 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

F. Sayvmer 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. A. Ülgen 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Trabzon 
jSf. F. Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Erzincan 

N. Pekcan 
İstanbul 

A. H. Başar 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 

Malatya 
M. 8. Eti 

Rize 
O. Kavrakoğiu 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

> • • 

( S. Sayı* : $53 ) • ; . J 



S. Sayısı: 159 
Muğla Milletvekili Nuri ûzsan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlan

masına dair önergesi ve Maliye, Geçici ve Bütçe Komisyonları 
raporları (4 /56) 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun (39) ncu maddesinin (B) fıkra
sının yazılı olarak izah oluan sebeplere binaen ilişik şekilde yorumlanması için gereğinin ifasını 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun (39) ncu maddesinin (b) fıkrası Hükümetçe 
şu suretle teklif olunmuştu. 

b) Eylemli süreleri 30 yılı ve yaşları 55 i doldurmuş olanların istekleri üzerine veya kurumla
rınca re'sen, 

Bu teklife göre bir memur veya hizmetlinin fiilî hizmet müddeti (30) yıla baliğ olmuş olur ve 
yaşı da 55 i doldurmuş bulunursa sandığa müracaat ederek kendisinin emekliye ayrılmasını isti-
yebilecektir. Fiilî hizmet müddeti 30 yılı doldurmuş olmasına rağmen yaşı 55 i bulmamış ise veya 
yaşı (55) i doldurmuş olduğu halde fiilî hizmet müddeti henüz 30 yıl değilse böyle bir talepte buluna-
mıyacaktır. Her iki şartın aynı zamanda tahakkuku şart kılınmıştır. 

Fıkranın sonundaki kayda göre bu iki şartı haiz bulunan bir memur veya' hizmetli kendisi her 
zaman emekliye ayrılmasını istiyebileceği gibi kurumu da aynı suretle kendisini re'sen emekliye 
ayırabilecektir. Sözü geçen kayıt kuruma bu salâhiyeti vermektedir. Hükümet gerekçesinde Hükü
mete böyle bir imkânın sağlanmasında fayda görüldüğü açıkça belirtilmiştir. 

Böyle bir hükmün Hükümetçe teklif edilmesiyle istihdaf edilen maksat şudur: Bu iki şartı haiz 
olan bir kimse nasıl ki kendisi emekliye ayrılmasını istiyebilecektir. Aynı şartları haiz olanları mü-
tekabilen kurumun emekliye ayırabilmesi mümkün olmalıdır. Esasen kurum kendisine verilen bu 
yetkiyi kullandığı takdirde memura yeni kanuna göre nispeten yüksek emekli aylığı bağlanacak 
30 yılı doldurduğundan emekli ikramiyesine müstahak olacak ve bu ikramiyeyi kesintisiz alacak
tır. Bu suretle de kurum emeklilik bakımından memura karşı bidayette kabul ettiği taahhüdü ye
rine getirmiş olacaktır. Memurun bütün bunlara rağmen kurumuna, beni, bir müddet daha fazla 
çalıştır demesi doğru değildir. Ve kurum böyle bir şeye icbar edilemez, icbar edilirse muvafık 
olmaz. 

Kayda göre kurumun bu yetkiyi kullanırken mutlaka bir sebep göstermesi mecburiyeti de 
yoktur ve böyle bir şey esasen düşünülmemiştir. Binaenaleyh durumun şu veya bu memuru bu 
yetkiye dayanarak emekliye sevkederken şu veya bu sebeple yaptım, demesine lüzum yoktur. 
Hükümetçe bu esas hazırlanırken, diğer yabancı devletler mevzuatında da görüldüğü gibi yaş
lanmış, bundan dolayı kendisinden tam randıman almamıyan kimseleri emeklilik bakımından ta
ahhüt olunan vecibeler yerine getirilmek (yani 30 yıl üzerinden emekli aylığı bağlamak ve emekli 
ikramiyesi ödenmek) suretiyle emekliye sevkederek yerlerini ya tasarruf etmek veya genç ele-



manlara tahsis etmek düşünülmüştür. Fakat metinde yetki mutlak olarak ve sigorta edenin mu
kabil bir hakkı şeklinde verilmiştir ve alâkalıların idari kaza mercilerine müracaat etmeleri der
piş edilmemiştir. 

Teklifin Büyük Millet Meclisi Geçici Komisyonunda görüşülmesi sırasında (b) fıkrası şu şe
kilde tadil olunmuştur: 

« b) Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve yaşları (55) i doldurmuş olanların istekleri üzerine 
veya seçilmiş belediye başkanlariyle illerin daimî komisyon üyeleri hariç olmak üzere tüzüğü 
gereğince kurumlarınca re'sen » 

Geçici Komisyon bu tadilin mucip sebeplerini gerekçesinde şöyle göstermektedir: 
Hükümet tasarısının (39) ncu maddesi emekli aylığı bağlanacak halleri göstermektedir. (B) 

bendi (30) yıl hizmet etmiş ve (55) yaşını doldurmuş olanların emekliliklerini isteyebilecekleri 
gibi bunların kurumlarca re'sen emekliye ayrılmaları da yetki vermektedir. Kurumların bu 
yetkiyi kullanırken muayyen esaslara göre muayyen makamlarca tatbikini sağlamak faydalı gö
rülmüş ve bunun için bir tüzük hazırlanması gerekli olduğu kabul edilerek bu bende (tüzükleri 
gereğince) cümlesi eklenmiştir. Tanzim edilecek tüzükteki esaslara göre tüzükte belirtilecek yet
kili makamların emekli muamelesini tüzük hükümlerine uygun olarak tatbikına karşı Danıştay-
da dâva ikame edilemiyeceği tabiîdir.» 

Bu tadil şekline ve gerekçeden anlaşıldığına göre Geçici Komisyon fıkraya sadece «tüzüğü ge
reğince» kaydını eklemiştir. Hükümet teklifinde yetki kurumlara verilmiştir. Ancak müzakere 
esnasında, kurumlarda bu yetkinin hangi memurlar hakkında hangi makamlar tarafından kul
lanılacağı tasrih edilmemiş olduğundan sadece kurumlarda bu yetkiyi kullanacak makamların 
tâyin ve tasrih edilmesi için bir tüzük yapılması uygun görülmüş ve ilâve bu sebeple yapılmış
tır. Şu kadar ki bu makamlar tüzüğe göre yetkisini kullandıktan sonra iligli memurun Danıştaya 
dâva açmıya hakkı olamıyaeağı yine açıkça belirtilmiş, Hükümetin teklifi ve maksadı aynen 
kabul ve terviç olunmuştur. 

Bu fıkranın Kamutayda müzakeresi sırasında bir milletvekili tarafından verilen önerge üze
rine madde aşağıdaki şekli almıştır: 

«Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve yaşları (55) i doldurmuş olanların istekleri üzerine; 
(40) ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlarla seçilmiş belediye başkanları ve ille

rin daimî komisyon üyeleri hariç olmak üzere (30) hizmet yılını tamalamış olanlar kurumla
rınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen». 

Bu tadil ile: 
1. Kurumlar re'sen emekliye sevkederken sadece fiilî hizmet müddetinin (30) yılı doldurmuş 

olup olmadığına bakacak, ayrıca (55) yaşın da doldurulmuş olduğunu aramıyacaktır. 
Binaenaleyh fiilî hizmet müddeti 30 yılı doldurmuş fakat yaşı (52) olan bir memur bu fıkra

ya göre kurumca emekliye ayrılabilecektir. 
2. Geçici Komisyon bir tüzük yapılmasını muvafık görmüş ve fıkraya bunu eklemişti. Bu 

kayıt kaldırılmıştır. Kurumları böyle tüzük ile takyit etmiyelim. Salahiyetli makamlarını kendi
leri tâyin etsinler, denilmiştir. 

3. (Lüzum görüldüğünde) kaydı eklenmiştir. Bu lüzumu şüphesiz kurumu kendisi tâyin ve 
takdir edecektir. Esas ve prensip aynı kalmıştır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü önerge hakkında: 
(Bu maddenin kahul ettiği esas, 30 yıl hizmeti, 55 yaşını doldurmuş olan memurlar, istekleri ile 

emekliye ayrılacakları gibi, kurumları da bunla rj re'sen tekaüde sevkedebilecek. Esas mekaniz
ma bu. 

Peşinen şunu arzedeyim; emeklilik hiçbir zam an ne bir tasfiye ne de bir cezadır. Bilâkis Devlet 
hizmetinde sadık ve namuslu çalışmanın bir mü kâfatıdır. i ler hangi bir sebeple olursa olsun, ge
rek kendi isteği ile, gerek kurumları tarafından bir memurun emekliye ayrılması hiçbir suretle 
memurun gadrine, haysiyetine halel getirmez. B ilâkis takdire değer hizmetinin mükâfatı, sadık 
hizmetinin karşılığının Devletçe milletçe kendisi ne verilmesidir. 

( S. Sayısı : 159 ) 
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4222 sayılı Kanunun «Kanunla kurulan tekaüt sandıkları ile ilgili memur ve müstahdemlerin fiilî 

hizmet müddetleri 25 yılı ve yaşları 50 yi doldurmak şartiyle tekaütlüklerini isteyebilirler. San
dıklarla ilgili kurumlar 25 hizmet yılını dolduranları tekaüt eder.» şeklinde yazılı olan (7) nci mad
desinde esasen böyle bir hüküm vardır. Ancak bu hüküm bu kanunla kaldırıldığı için burada 55 
yaş ve 30 yıl sizmet kaydiyle ve bir az daha takyit edilmek suretiyle madde tedvin edilmiştir.) 

diye beyanatta bulunmuştur. 
(Kurum kendisine verilen bu yetkiyi kullanırken mutlaka sebep göstermelidir. Memuru niçin 

emekliye ayırmıştır veya ayırmak istemektedir. Bunun sebebini açıklamalıdır. Bir aczi, ehliyetsiz
liği veya kusuru varsa göstermelidir.) Şeklinde yapılacak bir iddia varit olamaz. 

Zira kanunun (39) ncu maddesinin (e) ve (f) fıkralarında ehliyetsizlik, yetersizlik, ahlâksızlık 
ve disiplin sebeplerinden dolayı kurumları memurları emekliye re'sen sevkedebilecekterdir. Böyle 
bir hüküm kanunda ayrıca derpiş olunmuş vebunun için kurumlara yetki verilmiştir. Binaen
aleyh eğer memur ehliyetsiz, ahlâksız ise esasen ayrı bir hükme istinaden emekliye ayrılabile
cektir. (39) ncu maddenıiaı (Ib) fılkrasiyle verilen yetkinin yukarda arzolunduğu üzere bu gilb'i 
nvakasatlarla ilgisi yoktur ve tamaımiyle baş ta Ibir gaye ile tedvin olunmuştur. 

Tasarının Ibu maddecinin Kamutayda müzakeresi sırasında milleljvekillerinin vâki beyan ve 
izalhları kurumların Ibu mevzuda mukaibil hak şeklindeki mutlak yeMlerinin esas olduğumu Hü
kümet tasarının, Geçici Komisyonun fıkrayı ona göre iıhzıar ve sevketmiş olduklarını açıkça 
glö&termeıkte, aynı zamıanda 'bu yetkinin lüzumunu da izalh ve müdafaa etmektedir. 

Tasfiye mânası taşıyan böyle bir fıkranın kaldırılması yolunda yapılan bir teklifin kabul edil
memiş olması da bu ciheti ayrıca teyit eylemektedir. 

Geçici Komisyonun yutarda izalh olunduğu üzere fıtraya ilâve eylediği tüzüğü gereğince 
kaydı da yetkinin mutlak olmasını sağlamak üzere Kamutayda çıkarılmış 'bulunmaktadır. 

^ Tıatlbikatta düşülen bâzı tereddütlerin izalesi ve fikrai hükmiyenin kanun vâzıının yukarda 
izahıma çalışılan maksat ve gayesine uygun şekilde tatbikinin sağlanması için ilişik yorum kara
rının kabulüne zaruret olduğu mütalâa edilmektedir. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ NURİ ÖZSAN'IN, 
YORUM FIKRASI 

Yorum 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkra-
siyle fiilî hizmet müddeti 30 yılı ve yaşlan 55 i 
doldurmuş iştirakçilere emekliye ayrılmalarını 
istemek hakkı mutlak olarak verilmiş ve buna 
karşı kurumlarının her (hangi şekilde itirazları 
tanınmamış olduğu gibi kurumlara da fiilî hiz
met müddeti 30 yılı doldurmuş iştirakçileri 
emekliye sevketmeleri için mukabil bir hak şek
linde mutlak yetki tanınmış olduğundan cezai 
mahiyeti bulunmıyan bu yoldaki karar ve mu
ameleler hakkında ilgililer tarafından kaza mer
cilerine baş vurulamaz. 
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Maliye Komisyonu raporu 

¥. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 4/56 
Karar No. 10 

14 . VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

30 . VI . 1950 tarihinde Komisyonumuza ha
vale buyurulan, Muğla Milletvekili Nuri Öz-
san'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 neu maddesinin (B) fıkrasının 
yorumlanmasına dair önergesi, .11. VII . 1950 
Salı günkü oturumumuzda önerge sahibiyle Ma
liye Bakanlığı mümessili huzuriyle adı geçen 
önerge okunup incelendi : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası, (kurum
ların otuz yıl hizmeti doldurmuş iştirakçileri 
emekliye sevketmelerine mukabil ve mutlak şe
kilde bir hak olduğu ve cezai mahiyeti bulun-
mıyan bu yoldaki karar ve muameleler hakkında 
ilgililer tarafından kaza mercilerine başvuramı-
yacağı) şeklindeki yorum Önergesi, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasiyle fiilî hizmet müddeti 
otuz yılı ve yaşları elli beşi doldurmuş iştirak
çilere, emekliye ayrılmalarını istemek hakkı 
mutlak olarak verilmiş ve buna karşı kurum
larının her hangi bir şekilde itirazları tanın
mamış olduğu gibi kurumlara da fiilî hizmet 
müddeti otuz yılı doldurmuş iştirakçileri emek
liye sevketmek için mlıkabil bir hak şeklinde 
mutlak yetki tanımış olduğundan ve fıkrada gö
rülen (Kurumlarınca lüzum görüldüğünde) 
kaydı, kurumlara tanınmış bu mutlak yetki ve 

takdire matuf bulunduğundan bu yetki ve tak
dirin kullanılması halinde kurumların gördük
leri lüzum kaza mercilerine izah ve kabul ettir
meye mecbur tutulamıyackları tabiî olup sözü 
^eçen fıkranın yorumuna mahal olmadığına ka
nı r verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
Seyhan 
Ii. Güçlü 
Kâtip 

Zonguldak 
E. Açıksöz 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Malatya 

E. Doğan 
îmzada bulunamadı 

Sivas 
#. Ecevit 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Imnada bulunamadı 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

Sözcü 
Kocaeli 
M. Alican 

Denizli 
E. Şahin 
Giresun 

/ / . Erkmen 
Rize 

/ . Akçal 

Sivas 
8. Z. Örs 
Trabzon 

T. Koral 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 4/56 
Karar No. 2 

28 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

6. . XI I . 1950 tarihinde Komisyonumuza ha
vale buyurulan, Muğla Milletvekili Nuri özsan'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yo

rumlanmasına dair önergesi, 26 . X I I . 1950 
Salı günkü oturumumuzda önerge sahibiyle Ma
liye Bakanlığı mümessili huzurlariyle adı geçen 
önerge okunup incelendi: 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası (Kurum
ların 30 yıl hizmeti doldurmuş iştirakçileri 
emekliye sevketmelerine mukabij ve mutlak şe
kilde bir hak olduğu ve cezai mahiyeti bulun-
mıyan bu yoldaki karar ve muameleler hakkında 
ilgililer tarafından kaza meclislerine başvura-
mıyacağı) şeklindeki yorum önergesi, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasiyle fii|lî hizmet 
müddeti 30 yılı ve yaşları 55 i doldurmuş işti
rakçilere, emekliye ayrılmalarını istemek hakkı 
mutlak olarak verilmiş ve buna karşı kurumla
rının her hangi bir şekilde itirazları tanınmamış 
olduğu gibi kurumlara da fiilî hizmet müddeti 
30 yılı doldurmuş iştirakçileri emekliye scvket-
nıek için mukabil bir hak şeklinde mutlak yetki 
tanınmış olduğundan ve fıkrada görülen «Ku
rumlarca lüzum görüldüğünde» kaydı, kurum
lara tanınmış bu mutlak yetki ve takdire matuf 
bulunduğundan bu vetki ve takdirin kullanıl

ması halinde kurumların gördükleri (lüzum? kaza 
mercilerine izah ve kabul ettirmeye mecbur tu
tul amıyacakları tabiî olup sözü geçen fıkranın 
yorumuna mahal olmadığına karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Samsun 
F. Kesim 

Kâtip . 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 
İmzada bulunmadı 

Erzurum 
E. Nutku 

Kastamonu 
/ / . Tosunoğlu 

Niğde 
// . N..Yurdakul 

Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Denizli 
H. Akşit 

Gazianteb 
G. Kınoğlu 
Kırşehir 

Muhalifim 
H. S. Erkut 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T: B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 4/56 
Karar No. 80 

Yüksek Başkanlığa 

3 . V . 1951 

Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma
sına dair önergesi, mevzuu bidayeten tetl^jk 
eden Maliye Komisyonu ile bilâhara teşekkül 
eden geçici Komisyonun raporlariyle birlikte, 
Komisyonumuza havale olduğundan önerge 
sahibi Muğla Milletvekili Nuri özsan ve Ma
liye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen fıkra (30 hizmet yılını 
tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum gö
rüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen) 

Emeklilik sitatüsünün bünye ve mahiyeti : 
Kanunun vaz 'etmiş olduğu kayıtlar ve hüküm
ler gereğince bir memuru hizmetten yani me
mur sitatüsünden çıkarıp emeklilik sitatüsüne 
ithal eden idari bir tasarruftur. 

Emeklilik kanunu, mevzubahis tasarrufun 
sebep ve saikını dört esasa bağlamıştır. 

1. Kanunen tekaüde sevkı mecburi kılan 
yaş haddi, 

2. Hizmet müddetleri 30 yılı ve yadları 
55 şi doldurmuş olanların talep ve rızalariyle, 

3. Tetkik mevzuumuz olan 30 hizmet yılını 
tamamlamış olup yaş haddi aranmaksızın ku
rumlarınca lüzum görüldüğünde yani idare 
takdir salâhiyetini kullanmak suretiyle re'sen, 

4. 39 ncu maddenin (F) fıkrasında yazılı 
ahlâk ve yetersizlikleri sebeplerinden tüzük
leri gereğince cezai bir mahiyet arzeden idari 
kararla. 

Görülüyor ki vâzıı kanun, cezai sebepler
den müstakil olarak nasıl fiilî hizmet müddet
leri 30 yılı ve yaşları 55 i doldurmuş olanlara 
kendilerinin rıza ve muvafakatlariyle emekliye 
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şevklerini istemek hak ve salâhiyetini tanımış 
ise bu hükümle muvazi ve ahenkli olarak 30 
yılını tamamlamış olanları da lüzum görüldü
ğünde tekaüde sevketmek hususunda idareye de 
mutlak bir takdir salâhiyet ve hareket serbes
tisi tanımıştır. 

Ve bu mutlak takdir salâhiyetine müsteni
den yapılan takdiri tasarruflarımda kazai mu
rakabe sahasının dışında kalacağı münakaşa 
kabul etmez bir hakikattir. İdareye bu nevi ta
sarruflarda mutlak bir takdir salâhiyeti tanın
masının istinadettiği prensip şudur: 

Kanun; bilgi, ihtisas ve enerjiye ciddî bir 
ihtiyaç gösteren ve günden güne tenevvü ar-
zeden âmme hizmetlerinin daha rasyonel ifa 
ve istikrarını temin hususunda idarenin faali
yet şekillerini ve yapacağı tasarrufların sebep 
ve saiklerini bütün teferruatiyle tanzim ve tes-
bit edemiyeceği için vâzıı kanunlar, idareye ha
lin icaplarına göre tasarruf ve faaliyette bu
lunmak hususunda bir hareket serbestisi ve tak
dir salâhiyeti tanırlar. 

îşte, vâzıı kanunumuz da, 39 ncu madde
nin (B) fıkrasındaki (kurumlarca lüzum görül
düğünde) hükmünü vaz'etmekle yeni ihtisas ve 
fikrî kabiliyetlere ihtiyaç gösteren âmme hiz
metlerinin daha iyi ifasını sağlamak maksat 
ve gayesiyle mânevi takatsizlikleri ve fikrî 
kudretsizlikleri tahakkuk eden ve 30 yılını dol
durmuş ve kendilerinden artık istifade imkân
ları mevcut bulunmadığına kanaat getirilen 
memurların tekaüde şevklerini icabettiren saik 
ve sehepleri tâyin ve tesbitten içtinap ederek 
bütün bunları ve halin icaplarını takdir husu
sunda idareye mutlak bir salâhiyet ve hareket 
serbestisi tanımış olduğu aşikârdır. Çünkü ida
reye böyle bir takdir salâhiyetinin tanınmış 
olması idarenin dinamik faaliyetini felce uğ
ratmaktan başka bir şeye yaramaz. 

Nitekim, mevzuubahis fıkra, Geçici Komis
yon tarafından (kurumlarınca ve tüzükleri ge
reğince) şeklinde taknin edilmiş olduğu halde 
Yüksek Kamutayda müzakeresi sırasında, bu 
kayıt kaldırılarak (lüzum görüldüğünde) hük
münün vaz'ı ve kabulü, idareyi tüzük hüküm
leriyle takyit etmemek, ona bu nevi tasarruf
ların lüzum ve saikını takdirde mutlak bir sa
lâhiyet ve geniş bir hareket serbestisi tanımak 
maksat ve temayülüne matuf bulunduğ bedi-
hidir. Diğer taraftan söylemeye hiç hacet yok-

( S. Sa: 

tur ki ; idarenin, kanunen kendisine tanınmış 
olan bu takdir salâhiyetine müsteniden yapmış 
olduğu tasarruf asla ne cezaî ve ne de her han
gi bir tasfiye mahiyetinde değildir. Çünkü, 
takdir salâhiyetine müsteniden tekaüde sevk 
tasarufu ile memura hem tekaüt maaşı tahsis 
edilmekte ve hem de ikramiye verilmektedir ki 
bunun hukuki neticesi de memuru, memur 
statüsünden çıkarıp tekaütlük statüsüne ge
çirmekten ibarettir. 

Kaldı ki ; vâzıı kanun 39 ncu maddenin (F) 
fıkrasında cezai bakımdan tekaüde şevki ta-
zamtnun eden ayrı ve müstakil bir hüküm vaz'-
etmiş olmakla takdire müsteniden yapılan te
kaüt tasarruflarının cezai mahiyette olmadığı
nı tam bir vuzuhla tezaühür ettirmiştir. Bina
enaleyh; izah olunan mucip sebepler muvace
hesinde vâzıı kanunun (kurumlarınca lüzum 
görüldüğünde) hükmünü vaz'etmekle; tekaü
de sevk tasarrufunun saikını yani ne gibi vazi
yetleri ve haller veyahut ne «gibi fiilî ve hukuki 
vakıaların tahakkuk ve mevcuduyeti karşısında 
idarenin böyle bir tasarruf yapabileceğini tâyin, 
tesbit ve tanzim etmiş olmayıp bilâkis bu nevi 
tasrarafları yapmak hususunda idareye mutlak 
bir takdir salâhiyeti tanınmıştır. Yani idare 
tasarrufun saikını ve lüzumunu takdirde mut
lak bir salâhiyet ve hareket serbestisine sahip
tir. Bu itibarla; tasarrufun saik ve tamamına 
'taallûk eden mutlak takdir salâhiyetinin kulla
nılması suretiyle idarece yapılan takdirî tasar
rufların kazai murakabe sahasının dışında ka
lacağı aşikâr olup bu mutlak takdir salâhiyetinin 
tabiî ve hukuki neticesi olarak da kurumların 
gördükleri ve takdir ettikleri lüzumun doğruluk 
ve meşruluğunu kaza mercilerine mucip sebep
leriyle izah ve kabul ettirmeye de mecbur tutu-
lamıyacakları bedihidir. 

Binnetice; idareye mutlak bir takdir salâhi
yeti tanımış olan mevzuubahis fıkranın, izah olu
nan vuzuh ve sarahati muvacehesinde yorumuna 
mafıal olmadığı Maliye ve Geçici Komisyonların 
görüşlerine muvazi ve mutabık olarak Komisyo
numuzca da ekseriyetle kabul edilîmiş/tir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek; Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul Gümüşane 

E. Adakan K% Yörükoğlu 
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Ankara Antalya Aydın 

M. Bayramoğlu A. Sarıoğlu E. Menderes 
Çanakkale Erzincan istanbul 

K. Akmanlar N. Pekcan C. Türkgeldi 
Kırklareli Konya Seyhan 

Müstenkifim M. A. Ülgen S. Ban 
Ş. Bakay 

Tokad Urfa 
8. Atanç Müstenkifim 

Dr. F. Ergin 

Mevzu : Muğla Milletvekili Sayın Nuri 
Özsan tefsirini talep ettiği 5434 sayılı Kanu
nun 39 ucu fıkrasının (B) fıkrası hükmü ay
nen şöyle demektedir. 

Otuz dokuzuncu madde — Emekli aylığı 
aşağıdaki hallerde bağlanır : 

İt) Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve 
yaşları (55) i doldurmuş olanların istekleri 
üzerine, 10 ncı maddenin (a) ve (b) fıkrala
rında yazılı olanlarla seçilmiş belediye baş
kanları ve illerin, daimî komisyon üyeleri ha
riç olmak üzere 30 hizmet yılını tamamlamış 
olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde 
yaş kaydı aranmaksızın re'sen; 

Bizzat Sayın Nuri özsan tarafından bu 
fıkranın şu şekilde yorumlanması talep edil
miş bulunmaktadır : 

«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasiyle fiilî hizmet müddeti 30 yılı ve yaş
lan 55 i doldurmuş iştirakçilere emekliye ay
rılmalarını istemek hakkı mutlak' olarak ve
rilmiş ve buna karşı kurumlarının her hangi 
şekilde itirazları tanınmamış olduğu gibi ku
rumlara da fiilî hizmet müddeti 30 yılı dol
durmamış iştirakçileri emekliye sevketmeleri 
için mukabil bir hak şeklinde mutlak yetki 
tanınmış olduğundan cezai mahiyeti bulun-
ımyau bu yoldaki karar ve muameleleler hak
kında ilgililer tarafından kaza mercilerine 
başvurulamaz.» 

Komisyonumuzun ekseriyeti istenen tef
sir şekline iltihak ederek, 30 yıl fiilî hizmet 
müddetini dolduran memurları emekliye sev-
keden salâhiyetin dairelerine mutlak olarak 
verildiği ve bu sebepten bu kararlar aley
hine hiçbir kaza merciine müracaat edilemi-
yeceği hususunu kabul etmiştir. 

Halbuki tefsiri talep olunan 39 ncu mad

denin (b) fıkrası hükmünden böyle bir mâna 
çıkarmak isabetli telâkki olunamaz. Çünkü 
mezkûr fıkranın Hükümet tasarısında vazıh 
olan şekliyle, Karma Komisyonda aldığı şekil 
ve nihayet Kamutayda kanuniyet kazanan 
şekli bir birinden farklıdır ve kanun vâzıının 
gerçek maksat ve niyetinin ne olduğunu isa
betle tesbit edebilmek için, fıkranın geçirdiği 
bu safahatı tetkik etmek lâzım gelmektedir. 

.1. Hükümet tasarısında fıkra aynen 
şöyledir: 

b) Eylemli süreleri 30 yılı ve yaşları 
55 i doldurmuş olanların, istekleri üzerine 
veya kurumlarınca re'sen. 

Fıkranın bu sarih ifadesiyle Hükümetin 
30 hizmet yılını doldurmuş ve 55 yaşını bitir
miş memurlardan dilediklerini, fıkrada ya
zılı bu iki objektif şarttan gayri bir şarta 
bağlı olmaksızın tekaüde sevkedebilmek mut
lak salâhiyetini almak istediği aşikârdır. Ka
nun tasarısının gerekçesinde bu maksadı sağ-
lıyacak bir ifade tarzı kullanılmış olmakla 
beraber dairelerin randımanlı çalışabilmesi 
için bu salâhiyetin istenildiği de tasrih olun
makladır. Şu halde Hükümet tasarısında 
dahi re'sen tekaüde sevketme salâhiyeti hiz
metin iyi ifa edilmesi maksadına matuf bu
lunmaktadır. 

2. Hükümetten bu şekilde gelen fıkra, 
(!e<;ici Komisyonda çok mühim bir tadil göre
rek aynen şu hali almıştır : 

b) Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı ve 
yaşlan 55 i doldurmuş olanların istekleri üze
rine veya seçilmiş belediye başkanlariyle il
lerin daimî komisyonu üyeleri hariç olmak 
üzere tüzüğü gereğince kurumlara re'sen. 

Şimdi geçici Komisyonunun Hükümet ta
sarısında mevcut olan 39 ncu maddesinin (A) 
fıkrasının aynen kabul ederek, (B) fıkrasını 
ne için değiştirmiş olduğunu da Komisyon 
gerekçesinden takip edelim: «b bendi 30 yıl 
hizmet etmiş ve 55 yaşını doldurmuş olanla
rın emekliliklerini istiyebilecekleri gibi ku
rumlarınca re'sen tekaüde ayrılmasına yetki 
vermektedi. Kurumların bu yetkiyi kullanır
ken muayyen esaslara göre muayyen makam
larca tatbikini sağlamak faydalı görülmüş 
ve bunun için bir tüzük hazırlanması gerekli 
olduğu kabul edilerek bu bande (Tüzükleri 
gereğince) cümlesi eklenmiştir. Tanzim edi-
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lecek tüzükteki esaslara göre tüzükte be
lirtilecek yetkili makamların emekli muamele
sini tüzük hükümlerine uygun olarak tatbikı-
na karşı Danıştaya dâva ikame edilemiyeceği 
tabiîdir.» 

Demek oluyar ki, bu tadille, kurumlara 
tanınacak salâhiyet evvelâ bir tüzükle kayıt, 
altına alınıyor ve binnetice mutlak olmak
tan çıkarılıyor; saniyen ancak bu kayıtlar 
altında ilgili memurların kaza mercilerine 
müracaat 'edemiyecekleri kabul edilmiş bu
lunuyor. 

3. 39 ncu maddenin (B) fıkrasının tef
siri talep olunan hükmü üzerinde Kamutay
da uzun müzakereler cereyan ediyor ve teklif 
ettiği tadil takriri Kamutayca kabul olu
nan bir milletvekili, bu maddenin müzakere
sine geçildiğinde ilk sözü alıyor ve söze 
başlıyarak «Arkadaşlar, bu kanunda iki 
maksat görüyoruz. Birisi elden geldiği kadar 
emekli ve mensuplarını terfih etmek; ikin
cisi de birçok tedbirler meyanında bu vasıta 
ile de Devletin biraz daha rasyonel çalış
masına hizmet etmek. Bu bakımdan bu mad
dede serdedilen, ileri sürülen hadlerde bir 
küçük değişiklik yapılmasını faydalı buluyo
rum... (... 25 senelik hizmetlerini bitirdikten 
sonra memurun verimi mercilerince kâfi gö
rülmezse bunların re'sen tekaüde şevki hakkı 
Hükümetçe istendi fakat eneümenlerce ya
pılamadı... 

« . . . . Kurumlarca re'sen tekaüde sevk 
yaşı, 30 seneyi doldurmak. Memurun uzun 
emeğini hak etmesi, ikramiyesini alması kâfi 
olsun. 55 yaş aramıyalım.. 

« . . . . Artık hizmetlerinden kâfi derece
de istifade edilemiyecek insanlar birçok Ba
kanlıklarımızda mevcuttur. Artık o istese de 
çalışamaz, ruhan, manen yorulmuştur. Bina
enaleyh, bu gibi memurları mağduriyete sev-
ketmemek için 30 seneyi doldurmaları kaydiy-
le yaşa bakmaksızın mensup olduğu merci 
kendi nizamnamesi mucibince buna lüzum 
görüyorsa, arkada daha iyi adamlar bulmuş 
veya yetiştirmişse bunlara yer bulmak için 
böyle bir imkân bahsedilmesi yerinde olacak
tır.. 

« . . . . Re'sen tekaüde sevk hususunda 
memurlar hakkında 30 senelik hizmeti bende-
nizce kâfi görelim. Ayrıca 55 yaşı doldurmak 

kaydına ihtiyaç yoktur. Memur 30 seneyi dol
durmuş, vazife yapamaz bir hale gelmiş, ra
por alır, bir daha alır, vekil müşkül mevkide 
kalır,: ne yapsın? 

«Binaenaleyh 39 ncu maddenin (B) ben
dinde i re'sen tekaüde sevk hakkındaki madde
yi 30 seneyi dolduran memur hakkında tat
bik edelim, yaş haddini kaldıralım.» 

Bu sözlerden sonra konuşan diğer millet
vekilleri de Tekaüt Kanununun bir tasfiye 
kanunu olup olamıyacağı üzerinde durmuş, 
muta akı ben tekrar takrir sahibi söz alarak ez
cümle şunları söylemiştir: « . . . Arkadaşlar; 
bir Tekaüt Kanunu şüphesiz bir Tasfiye Ka
nunu değildir.. Memurların âkibetini düşün
mek ne kadar iyi ise Devlet muamelâtının 
hepimizin müşteki olduğumuz bataetinden 
kurtulmasının temini her an göz önünde tut
mak lâzımgelen bir noktadır.. 

«...Hükümete bir yetki tanınsın, çünkü 
içlerimde verilen vazifeyi yapamıyacak kadar 
bedenî kabiliyetleri zayıflamış, raporlu, sıh
hati çalışmalarına mâni olanlar vardır ve Dev
letin ı o hizmetin aksamasına da tahammülü 
yoktur...» 

Görülüyor ki, takrir sahibinin üzerinde 
durdufğu asıl mesele, tasfiye işi olmadığı gibi 
hattâ ilgili memurların menfaatini koruma hu
susu da değildir. Fakat daha çok ve bilhassa 
Devlet hizmetlerinin iyi görülmesine imkân 
vermekten ibarettir ki, doğrusu da budur. 

4. Bu maddenin müzakeresi esnasında, 
Geçici Komisyon Sözcüsü 17 nci maddesiyle 
esasen idareye re'sen tekaüde sevk salâhiyeti
ni veren 4222 sayılı Kanun hükmünün kaldı
rıldığını ve «burada 55 yaş ve 30 yıl hizmet 
kaydiyle ve biraz daha takyit edilmek sure
tiyle maddenin tedvin» edildiğini tavzih etmiş
tir. 

Kjanuniyet kazanan takrir okunup, Geçici 
Komisyon takrire iltihakını beyan ettikten son
radır ki, takrir reye konmuş ve kabul olunarak 
kanuniyet iktisap etmiştir. 

Njetice : 1. Bu şartlar altında tekevvün 
eden $9 ncu maddenin (B) fıkrası hükmünden, 
kuruntlara 30 hizmet yılını dolduranların te
kaüde! şevkinde mutlak bir salâhiyet bahsedil
diği ve hiçbir kazai mercie baş vurulmıyacağı 
mânasını çıkarmak mümkün değildir. Kaldı ki, 
hükümde sarih olarak «lüzum görüldüğünde» 
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kaydı da mevcuttur. 

2. Fıkranın kabul edilen bu şekli ile tat
bik sahası tahdit edilmişin'. Yani bir kısmı hiz
met erbabını bu hükme dayanarak tekaüde sev-
ketmek mutlak olarak kabil değildir. 

3. Haklarında bu fıkra hükmü tatbik edi
lebilecek olanların da behemehal 30 hizmet yılı
nı tamamlamış olmaları şarttır. 

4. 30 hizmet yılını doldurmuş olanların 
artık yaşları ne olrusa olsun bu fıkranın tat
bik şümulüne girmeleri mümkündür. Bilfarz 
18 yaşında hizmete giren bir kimse 48 yaşında 
bu fıkraya göre muamele görebilir. 

5. Bu şartlar içerisinde olanların kâffe-
si otomatikman tekaüde sevkedilıniyor. Fakat 
ancak bunlardan dairesince «lüzum görülen
ler» memur statüsünden alınarak emekli sta
tüsüne intikal ettiriliyorlar. 

6. Lüzumun takdiri kurumlarına ait ol
makla beraber, bu takdirin isabetli olup ol
madığını kim tâyin ve tesbit edecektir? işte 
mevzuun düğüm noktası buradadır. Şayet 
mevzuubahs takdir keyfiyetinin hodbehot ku
rumlarına verilmesi derpiş olunsaydı, fıkra
nın Hükümet taasrısmda ifade olunduğu veç
hile hizmetleri 30 yılı doldurmuş olanlar ku
rumlarınca re'sen tekaüde sevkedilebilirler 
şeklinde kaleme alınması iktiza edecekti. Hal-
Ibu'ki kanun vâzıı icra organına sarih olarak 
böyle bir mutlak salâhiyet vermekten kaçın
mış, lüzumun gösterilmesini istemek suretiyle 
icranın salâhiyetini tâyin etmiştir. Esasen 
maddenin tekevvününde geçen müzakereler sa
fahatı da bunu teyit etmektedir. 

7. Kanun vâzımm «Tüzüğü gereğince» 
tâlbiri yerine «lüzum görüldüğünde» ibaresini 
kabul etmiş olması, bir taraftan icraya bir
az daha fazla hareket serbestisi bahşetmek, di
ğer taraftan da, hazırlanması az çok bir za
mana muhtaç olan tüzüğü beklemeden, derhal 
mekanizmayı işletmeye başlamak imkânı ver
mek maksadına matuftur. Bu tedbir umumi 
hizmetlerde bir an evvel verimli ve rasyonel ça
lışmayı temin bakımından ne kadar isabetli ve 
tabiî ise, bunun, icrayı, murakalbeden azade 
tutmak maksadına matuf olabileceğini zannet
mek de o kadar isabetsiz, gayritabiî ve gayri-
huküM olur. İdarenin bu türlü tasarrufları 
İcrasının töhirini mucip olmadığına göre, 
Devlet hizmetlerinin bir an evvel verimli ve 
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rasyonel olarak çalışmasına mâni bir bol mev
cut değil demektir. Şu halde, bu tasarrufun 
murakabeden masun kalmasını mucip olacak 
fiilî ve hukuki bir sebep yoktur. Buna muka
bil icranın, bu tasarrufunu murakabeye tâbi 
tutmakta lüzum ve fayda vardır. Bir kere, 
bizzat teşriî organın tekaüde sevk salâhiyeti
nin, hizmetin hüsnü ifasiyle olan münasebe
tini kendi istediği şekilde masun ve mahfuz 
bulundurması emniyet altına alınmış olacak
tır. Kabul etmek lâzımdır ki, Devlet hizmet
lerinin iyi yürümesinde, teşriî organların rol 
ve alâkası Hükümetten daha az değildir. He
le bizim gibi, teşriî ve icrai salâhiyeti nefsin
de "toplıyan tek Meclisli memleketlerde bu 
ehemmiyet büsbütün artmaktadır. 

Tecrübeli ve çalışkan memurların vazife
lerini iyi gördükleri takdirde tekaüde sevke-
dilmiyeceklerini bilmelerinde kendileri için 
olduğu kadar bizzat o hizmet için de büyük 
fayda vardır. 

Şu halde umumi hizmetlerin salam eti, 
idare mekanizmasının aksamadan işlemesi, me
muru tekaüde sevketmek için ilgili dairelerce 
gösterilecek lüzumun, doğrudan doğruya me
murun çalışmasına ait olması, bu lüzumun se
bep ile netice arasında bir illiyet münasebeti 
halinde bulunması lâzım ve zaruridir. Aksi 
takdirde, kanun vâzıınm kasıt ve niyetinin 
ihlâl edilmesi tehlikesi ortaya çıkar. 

8, Demek oluyor ki, emekliye sevkede-
cek kurumların bu muamelenin sebebini göster
mek mecburiyetinde olmaları gayet tabiîdir. 

9. Diğer taraftan maddenin (f) fıkrası 
gereğince emekliye sevkedilenlerin Danıştaya 
müracaat hakkı varken, çalışkan ve verimli 
bir memurun sırf 30 hizmet yılını doldurmuş 
olması dolayısiyle bu haktan mharum edilme
si hiçbir adalet Ölçüsüne sığamaz kanaatinde
yiz. 

Maksat memur kadsorumi azaltmaksa bu
nun Yüksek Meclisçe esasları tâyin edilen bir 
kanunu mahsusla yapılması daha isabetli ve 
adalete uygun b\jp hal olur. 

Burdur Malatya Mardin 
E. Çelikbaş M. S. Eti R. Erten 
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