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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık bulunan Başkanvekilliği seçimi için 
oylar toplanıldı. 

Kars Milletvekili Abbas Çetin "m, Horasan'a 
kadar gitmiş bulunan demiryolu'nun Sarıka
mış'a kadar uzatılmasının ve Kağızman - Ho
rasan arasında bir şose inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna, Bayındırlık 
Bakanı cevap verdi. , 

Büyük Millet Meclisi Bâşkanvekilliğine 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm seçildiği 
bildirildi. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı raportörle
rinden fsmail Polat Bozoklu'nun maaşı hakkın
da evvelce yerilmiş bulunan 2027 sayılı Kararın 
kaldırılması hakkındaki Dilekçe Komisyonu ra
poru, kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan Sâ-
bis'in, Riyaseticumhur Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki 3568 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair olan 4462 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Büt
çe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri adına hareket eden 

Export - împort Bank arasında akdedilen 3.6 
milyon dolarlık Kredi Anlaşması ile ekinin; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında imzalanan Ekonomik îş Bir
liği Anlaşmasını değiştiren Protokolün onan
masına, dair olan kanunlarla; 

Diyarbakır İline bağlı Eğil îlcesi adinin 
(Dicle) ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağının adı
nın da (Eğil) olarak değiştirilmesi hakkındaki 
kanun, kabul edildi. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Köy 
Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi üzerinde görüşüldü, Komisyon Baş
kanının talebi üzerine tasarının Millî Eğitim 
Komisyonuna geri verilmesi kabul edildi. 

14... XII .1951 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili, 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

t. Kirazoğlu 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Bügiç 

Sorular 

Sözlü sorular 
, Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin, 

Tuzla'daki Teknik Bahçıvanlık Okulu ile Çayır-
ova Çiftliğinin tesis tarihlerine ve binaların 
kaça mal olduğuna, senelik bütçesi ile arazi
sinin kaç dönümden ibaret bulunduğuna, kad
rosu ile aylık ve yevmiye masraflarına, talebe 
miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve ma
kine kullanıldığına, büyük ve küçük baş hay
van miktarına dair sözlü soru önergesi, Tarım 

Bakanlığına gönderilmiştir. (6/497) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri. îşeri'nin, 
Manyas îlcesi ile köylerinde çalışan Toprak 
Tevzi komisyonlarının ne kadar zaman vazi
fe gördüklerine ve kaç kişiden ibaret olduğu
na, bunların aylık, günlük ücretlerine ve şim
diye kadar hangi köylerde ne miktar toprak 
tevzi edildiğine dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/498) 

2. — HAVALE EpîLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/285) (Bütçe Komisyonuna); 

Teklif 
2, — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz '-

ün, Kontrol Deta hakkında kanun teklifi 
(2/312) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nuna) ; 

Tezkere 
3. — 1946 yılı Kesin Hesabına ait Uygunluk 

Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/261) (Sayıştay Komisyonuna); 
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önerge 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir 
Oynaganlı'nm, Dilekçe Komisyonunun 26 . X I . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1042 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi (4/203) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
5. — Eskişehir Milletvekili merhum İsmail 

Hakkı Çevik'in, Cumhuriyet Halk Partisi ile 
Halkevlerine teberru edilen veya ucuz bedelle 
satılan gayrimenkullerin eski mâlikleri adm.'i, 
kaydının tashihine dair kanun teklifi ve Ana
yasa, Adalet ve Maliye komisyonları raporları 
(2/2) (Gündeme); 

6. — Sayıştay Birinci Başkanlığı için seçim 
yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke 
resi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlarm-

.1901 Ö : İ 
dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/2â8) 
(Gündeme) 

7."— Sayıştayda açık bulunan iki daire baş
kanlığı için seçim yapılması baklanda Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sayış
tay komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/229) (Gündeme) 

8 .— Sayıştayda açık bulunan iki üyelik 
için seçim yapılması hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/230) (Gündeme); 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 77 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/62) (Gündeme). 

. . . ı...ıaiaj*E^V-|Sfr-<<8*lm» 

• • .BİBİN ö l . OTURUM 
Açılma saati: 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER,: İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Said Bilgiç (İsparta). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

.4. — BAŞKANLIK DİVANININ- KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1, —• Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'hı, 
işletmeler Bakanlığından çekilmesi üzerine Ça
lışma Bakanı Nuri özsan'ın, İşletmeler Bakanve-
killiğine tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/260) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı, tezkeresi 
yardır, okuyacağız efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in İşlet

meler Bakanlığından istifasının kabul ve adı 
geçen bakanlığa Başbakanın teklifi veçhile Ça
lışma Bakanı Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın 

vekâleten tâyin edildiğini saygiyle arzederim. 
Cumhurbaşkanı 

Celâl Bayar 

BAŞKAN — Ittıla kesbedilmiştir, gündeme 
devam ediyoruz. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/257) 

Kamutaya 
11.XII.1951 

Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di-
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vanjnih İİ_. X î t . İ95İ tarihli, toplantısında ka^ 
rarlaştırılmıştır. Kamutayın onamma sunulur., 

T. B. M, M. Başkanı 
Rl Koraltan 

Ankara' Milletvekili > Sadri'Maksudi' Arsal; 
1,5 vay,- görevli olduğu için/ 15-. XI .1951 tari
hinden itibaren. 

Çoruh.Milletvekili Abbas* Giginj'-;15< gün,, mâ-
zeretine-binaen,>7Î. XII».il95l4arihinden'itibaren'. 

Diyarbakır-Milletvekili Yusuf'Kttinil Aktuğy 
5.' ay,' hastauolduğu <içih, 5 . XII ; 1^51' tarihinden» 
itibaren. 

BtanbliL Milletvekili MklrTlâbar/ 3 ay, mâ-
zeretine binaen-, 10 : XT. 1951 'tarihinden: itibaren4. 

l'zmii' -Milletvekili Halide -Edib'j Adıvar, 1! ay, 
liastâ olduğu için, 10VXH. 1951 tarihinden iti-
barem 

Konya Milletvekili Ömer Eıza Doğrul, 2 ay, 
hasta olduğu için, 14 . X I . 1951 tarihinden iti
baren. 

Malatya1 Milletvekili Hüseyin Doğan, 1 ay,, 
hasta olduğu için, 10 . XI I . 1951 tarihinden iti
baren, 

Samsun Milletvekili Firuz Kesim, 1 ay, h'asta 
olduğu için, 30. XI . 1951 tarihinden itibaren;, ' 

Sivas Milletvekili .ilhan Dizdar, 2 ay, hasta -
olduğu için, 3 . XI I . 1951 tarihinden itibaren. 

Tokad Milletvekili Nuri Turgut Topçoğlu, 
2 ay, hasta olduğu için, 3 . XI I . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Zonguldak, Milletvekili„ AU Rıza < încealem-
daroğlu, 1 ay, hasta olduğu için, 5 .XII . 1951 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Birer, birer tasvibinize arzede-
eeğiz efendim. 

Ankara Milletvekili Sadri Maksudi .Arsal, 
1,5 ay, g.öreyli olduğu için, 15 . XI . İ951 tari
hinden itibaren. . 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler;;.;;Ka,bulfiedilmi§tirr ; .' .. 

Çoruh Milletvekili Abbas Gigin,> 15 igün| mâ-
zeretine .binaen, 7 . XI I . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar...' Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili i Yusuf Kâmil Aktuğ; 
5 ay, hasta olduğu iğin*..5„ XII .1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul , edenler... Etmiyenler... 
Kabul, ediliştir . . 

,1051 0 : 1 
İstanbul Milletvekili .Nazlı Tlabar, 3 ay, ma

zeretine binaen, .10; XI , 1951 Sarihinden itibaren.' 
BAŞKAN,— Kabul edenler,.. Etmiyenler.:. 

Kabul; edilmiştir,', 
izmir,Milletvekili Halide;Edib Adıyavi 1[ ay.ı 

hasta olduğu,.içir?ı>: 10 . XII:;., 1951; tarihinden, iti
baren. 

BAŞKAN-;T KâbuLi buyuranlar.'.. Etmiyen-
ler... Kabııl edilmiştir: 

Konya s Milletvekili Ömer.; Rızâ- Doğrul, 2' ay, 
hasta;olduğu,ı için,'. 14 .XI . 1951- tarihinden iti
baren.. 

BAŞKAN v~^ Kabul buyuranlar:.; Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Malatya - Milletvekili; Hüseyin . Döğân, 1* ay, 
hasta > olduğu için, 10 \ XEF. 1951' tarihinden^ iti
baren*.1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Firuz Kesim, 1 ay, hasta 
olduğu için, 30.XI .1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.;. 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili ilhan Dizdar, 2 ay, hasta 
öldüğü için; 3\ XII .1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKANI —Kabul! edenler... Etmiyenler... 
. Kabul edilmiştir. 

Tokad Milletvekili Nuri Turgut Topçoğlu, 
2 ay, hasta olduğu için, 3 . XI I . 1951 tarihinden 
itibaren. . 

BAŞKAN;— Kabuf edönler.!. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza lncealem-
daroğlu^ 1 ay, hasta;olduğu için, 5 .XI I . 1951 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul' edenler;.. Etmiyenler... 
Kabul" edilmiştir; 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alari; Diyarbakır Mill'eWeküi Yûsuf Kâmil 
Aktuğ'un ödeneği hakkınla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi.(3/258) 

Kamutaya ; 
11,. X I I . 1951; 

Hasta olması sebebiyle bu toplantı. yılı- için
de kendisine .iki aydan- ;fazla. izin yerilen.; Diyar
bakır Milletvekili. Yusuf. Kâmil., Atağfa^öde* 
neğinin, verilebilmesi,, İçtüzüğün ,197, nci maddem 
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si gereğince, Kamutayın' iznine' bağlı- olduğun-
danrkeyfiyet: yüce tasviplerine ı sunulur: 

T; B. M> .-M., BâşkânıK 
Eefik Koraltan 

BAŞKAN—• Tasvibinize arzediyorûm. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabuk edilmiştir. 

.-, 4: — Bû"toplantı. yılı içinde ilci aydan • fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabarhıv 
ödeneği: hakkında; '..'• Türkiye .Büyük Millet Mec-
lİ$i\Başkanlığf)tezkeresi,(3/259); 

Ö : t' 
•• Kamutaya1 

Özürlit olması sebebiyle bu toplantı yılı için
de kendisine iki aydan fazla1 izin verilen İstan
bul Milletvekili Nazlı Tlabar 'a, ödeneğinin: ve-
rilobilmesi, . içtüzüğün: 197 nci maddesi gere-

• ğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan key
fiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M.. M; Başkanı 
Eefik Koraltan 

BAŞKAN .— Tasvibinize arzediyorûm... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

5/ — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İllerİdaresi--Kanununun -6 ncı: madde
sinin-.-. 2 • nev fıkrasının- yorumlanmasına dair- Sa
yıştay ..B.a§k'anlığı\ tezkeresi-ve İçişleri ve Büt
çe komisyanları raporları (3/111) [1] 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını okuyacağız 
efendim. 

HAMDİORHON (Trabzon) - , Usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN : —• E fendim tasvip buyurulursa 
İçtüzük mucibince evvelâ yorum- fıkrasını oku
yacağız'.. 

İl İdartsi Kanununun 6 ncı maddesinin1 ikinci * 
fıkrasının- yorumu 

,5442 sayılı, İl İdaresi Kanununun altıncı 
maddesinin ikinci fıkrasını teşkil elen (Vali 
tâyininde 365G sayılı Kanun hükümleri cari de
ğildir.) ibaresi' kariyerden. olmak, Siyasal Bilgi
ler ile Hukuk fakültelerinden mezun' bıüunmak 
gibi şartlar ve vasıflarla, bağlı olmaksızın, Hü
kümetin, lüzum ve zaruret halinde hariçten mü
nasip kimseleri i vali tâyin eylemekte mutlak 
•yetkiye sahip;>bulunduğu• hükmünü: ifade; eyle
mektedir. 

'HAMDİ' ORHON : : (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Kamutaya bu bapta iki en
cümenin mütalâasını ifade eden raporlar tevzi 
edilmiş bulunmaktadır: Tüzüğümzüıi' 124 ııcü 
maddesini aynen okuyacağım: «Bir kanunun yo
rumlanması gertktikte, yorum istemi ile bunun 
gerekçelerini gösteren tezkere yahut önerge o 

[1] , 291, sayılı basmayazı tutanağının sonun-
fyaclır.;, •:•>••• 

kanunu ilk defa görüşmü olan komisyonlara* ha
vale olunur»' 

Arkadaşlar, İl İdaresi Kanunu Büyük Mec
liste müzakere edilirkeır Bütçe Komisyonuna 
havale edilmemiştir. Bu kanundaki müzakere u-
sulü 'şöyle'tesbit edilmiştir. İçişleri Komisyonu, 
İhtisas Komisyonudur. Biraz sonra adlarını oku
yacağım yedi - sekiz komisyonun görüş ve mü
talâalarını almak suretiyle kanunu hazırlayıp 
Meclise arzetmek vazifesi İçişleri Komisyonuna' 
tevdi edilmiş ve orada Bütçe Komisyonuna hiç
bir havale yapılmamıştır. 

Tutanaktan okuyorum : (İller Kanunu tasa
rısı Adalet, Bayındırlık, Dışişleri,. Çalışma, Eko
nomi, Gümrük ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, 

, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım 
Ulaştırma komisyonlarının düşünceleri hakkın
daki raporlarla. İçişleri Komisyonu raporu). . 

Şu.vaziyet karşısında Tüzüğümüzün ihtiva 
; ettiği âmir.hükme uyularak içişleri Komisyonu 
j raporunun müzakereye esas tutulması yani Büt-
; çe Komisyonu raporunun konuşmalarımıza esas 
| olmaması lâzımgelir. Bunu. tısıil. noktasından 
; Meclise arzı bir vazife bildim ve bir de önerge 
I sunuyorum. 

BAŞKAN — İl İdaresi Kânununun ; müza-
• keresi filhakika, arkadaşımızın buyurdukları 

şekilde, diğer komisyonların mütalâası alındık
tan sonra İçişleri Komisyonunda yapılmıştır. 
Fakat iller idaresi Kanununun 6' neı maddesinin 
2 nci fıkrasının yorumlanması münasebetiyle, 
keyfiyet, Barem Kanununun 1700 ve 4089 sayılı' 
kanunlarla ilgi ve irtibatı dolayısiyle, havalesi 
gereğince Bütçe Komisyonunda tezekkür edil
miştir. Havale, bu sebepten ileri gelmiştir.. Her 
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iki komisyonun mütalâalarının binnetice aynı I 
olduğunu yüksek heyetinize arzediyorum. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Bunun üze
rinde söz istiyen yoksa mütalâam vardır. 

BAŞKAN — Havalesi sebebini: arzetmiştim. 
Buyurduğunuz şekilde bir yanlışlık yok. iller tda-" 
resi Kânunu, diğer komisyonların mütalâası 
alındıktan sonra İçişleri Komisyonunda müza
kere edilmiştir. 

HAMDI ORHON (Trabzon)-:-Müsaade edin 
de bu mütalâanıza karşılık Yüksek Kamutaya 
görüşümü arzedeyim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim. 
Söz, Murad Âli Ülgen'indir. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, huzuruâlinize gelen rapor iller 
idaresi Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rasının tefsirine dairdir. Esasen iller idaresi 
Kanununun meriyetinden evvel Vilâyetler ida
resi Kanunu da yardı. Vilâyetler idaresi Kanu
nu Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Vilâyetler 
idaresi Kanunu ile iller idaresi Kanununun; 
bütçe bakımından Bütçe Komisyonuna gitmesi
ni icabeden ve zaruri kılan sebepler vardır. Ev
velce Vilâyetler idaresi Kanununda altı vilâ
yette vali muavini var iken iller idaresi Kanu- -
nunda 63 vilâyette vali muavini kabul edilmiş
tir. Evvelce vilâyetlerde hukuk işleri müdürü 
yokken iller idaresi her vilâyette hukuk işleri 
müdürlüğü teşkilâtı .yapmıştır. Binaenaleyh 
bütçe üzerinde tesir yapması lâzımgelen böyle 
bir kanun lâyihasının sabık iktidar zamanında 
riyaset divanı tarafından Bütçe Komisyonuna 
sevk edilmemesi tefsir keyfiyetinin o encümene 
sevkedilmemesi için bir sebep teşkil etmez. 

Sayın arkadaşlar, Bütçe ve içişleri komis
yonlarının raporunu tetkik ve mütalâa buyurur
sanız iller idaresi Kanununun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası ile ilgili olarak 1700 sayılı Memu
rin Kanununun üçüncü ve 3656 sayılı Barem 
Kanununun 6 ncı maddesinin mevzuubahis tef
sirin İşığı altında tetkik ve mütalâa edilmek lâ
zımdır. Bu iki kânun da Bütçe komisyonundan 
geçmiş olması itibariyle bu tefsirin de Bütçe 
Komisyonundan geçmesi kanuna, usule teamü
le, tüzük hükümlerine uygundur. 

Keyfiyet yüksek takdirlerinize bağlıdır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Hamdi Bey. | 
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HAMDI ORHON (Trabzon) — Arkadaşlar, 

bir tefsir mevzuu ile karşı karşıyayız. Bunun 
eski iktidar, yeni iktidarla bir ilgisi yoktur. 
Şimdi hâdise şudur: Arkadaşım zannederim ki, 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü olarak konuşuyor
lar, diyor ki, Vilâyetler idaresi Kanunu, yani 
eski mülga kanun Bütçe komisyonundan geç
miştir, bu da geçsin. Efendim, o mülga bir ka
nundur. 

Ben diyorum ki, halen yürürlükte olan iller 
idaresi Kanunu ana komisyon olarak içişleri 
Komisyonundan geçmiştir, orada müzakere 
edilmiştir. Yüksek Meclise arzedilerek müza
kereye esas olmuştur, o zamanki mûtat olan 
usule göre 10 komisyonun mütalâası alınmıştır 
ve Bütçe Komisyonuna bu tasarı gitmemiştir 
(Yanlış sesleri). Yanlış değildir, mütalâası alın
mamıştır. Elimizdeki Tüzüğün 324 ncü mad
desi ahkâmı âmireyi ihtiva etmektedir. Yorum 
teklifi hangi komisyonlara havale edilmişse, 
o komisyonlarca müzakeresi esastır. Bu bir 
usul meselesidir. 

BAŞKAN — önergeyi okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebepler hasebiyle İç

tüzüğün 124 ncü maddesine göre içişleri Ko
misyonunun raporunun müzakereye esas tutul
masını arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Önergeyi tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... önerge ka
bul edilmemiştir. 

NAŞlT FIRAT (Ordu) — Kaç lehte, kaç 
aleyhte? 

BAŞKAN.— Yüksek Kamutayın oyu nasıl 
tecelli etti ise o suretle tebliğ edildiğine itimat 
buyurulmasını rica ederim. 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, Danıştay Başkanlığının bir tefsir tale
bi üzerinde müzakere yapmaktayız. Müsaade
nizle evvelâ tefsirin mahiyeti nedir, kısaca onu 
gözden geçirelim. 5442 numaralı iller idaresi 
Kanununun 6 ncı maddesine göre tâyin olunan 
valilerin 1700 numaralı Dahiliye Memurları Ka
nunu ile 3656 sayılı Teadül Kanununun 6 nci 
madesine nazaran bu tâyin keyfiyeti kanun 
muvacehesinde vüzuhsus olduğundan, kısa ifa
desiyle, valilerin Hukuk veya Mülkiye fakülte-
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lerinden birisinden mezun bulunmalarının ka
nunen meşrut olup olmadığının tefsir yolu ile 
halli istenmektedir. 

Arkadaşlar, İçişleri ve Bütçe Komisyonu
nun kararlarına karşı muhalefette bulunan ar
kadaşlar ve bilhassa Halk Partisine dâhil bulunan 
arkadaşlarımızın bu kararlara muhalefetini gös
terir şerhlerini okumuş bulunuyorsunuz. Ben 
işte muhalefet sebepleri üzerinde göstermiş bu
lundukları vakıaların, asla ve asla, göstermiş 
bulundukları kanunların metinlerine ve bu ka
nunların senelerden beri tatbik edilmekte bu
lunan şekillerine asla uygun olmadığını kısa 
cümlelerle ifade için yüksek huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Bu mevzuu izah ederken başlıca 
şu üç nokta üzerinde durmamız lâzım geliyor. 

Birisi, kanun neyi ifade ediyor?. İkincisi, bu 
ifadeye göre tatbikatta realite nedir, ve ne ol
malıdır?. Üçüncüsü de; tefsir neticelerinin ih
das edileceği durum nedir?. 

Şimdi arkadaşlar; muhalefet şerhi vermiş 
bulunan arkadaşların gösterdikleri mucip sebep
lere dikkat ederseniz bunların yegane istinat 
etmiş bulundukları kanunlar 1700 numaralı 
Dahiliye Memurları Kanunu ile bu kanunu ta
dil eden 2390 numaralı Kanun ve yine Dahiliye 
Memurları Kanununu değiştiren 4089 numaralı 
Kanunla son olarak çıkan 5354 numaralı Ka
nundur. Kısaca bunların, kendilerinin anladık
ları ve düşündükleri şekilde bir mâna ifade et
mediklerini izah etmek istiyorum. 

1700 numaralı Kanun (4 ncü ve daha yukarı 
dereceler için tâyin edilecek dahiliye memurla
rının, mutlak bir ifade ile, Hukuk veya Mülkiye 
fakültelerinden mezun bulunmaları şart kılın
makta ise de, - ki valiler de aynı derece içinde
dir - 3 ncü maddesi umumi müfettişlerle valileri 
ve sefirler gibi bâzı memuriyetleri bu kayıttan 
istisna edilmiştir der, 

Onu tadil eden 2390 sayılı Kanunda yine 
üçüncü maddesiyle bu istisnayı kabul etmiştir. 
Onu takibeden 40P9 numaralı rOmın î s \ numa
ralarını arzetmiş bulunduğum kanunlar gibi, 
aynı mahiyette, böyle (valilik), (müfettişlik) 
gibi, kelimeleri aynen zikretmiyerek «Birinci 
maddenin A fıkrası ile dahiliye memurluğuna 
intisap ve terfi eden, bu kanunda yazılı istisnalar 
- yani memurlarını arzettiğim l'anımla?, valiler 
bunlara dahildir - dışında um mm hükümler 
tatbik olunur» demiştir, 
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Şimdi onu takip eden 5354 numaralı Kanu

nun (A) bendi de; «içişleri Bakanlığı memur
luklarına intisap ve terfide Dahiliye Memur
ları Kanununda yazılı haller dışındaki genel 
hükümler tatbik edilir» diyor. Görülüyor ki, 
4089 5354 ve 1700 numaralı kanunlarla onu 
tadil eden 2390 numaralı Kanunun mefadı ay
nen bunu ifade etmekte ise de yalnız sarih ke
limeler kullanmaya lüzum görmeden, evvelki 
kanunlara atıf suretiyle, istisnaların içinde ce-
metmiştir ki bu suretle neticede 1700 numaralı 
Dahiliye Memurları Kanununun kabul etmiş 
olduğu bu istisnayı atıf suretiyle kabul etmiş 
bulunmaktadır. İçişleri Komisyonu ve Bütçe 
Komisyonunun kararlarına muhalefette bulun
muş olan 'arkadaşlar bilhassa 4089 numaralı 
Kanuna istinatla iddialarını öne sürmektedir
ler. 

Şimdi arkadaşlar, 4089 numaralı Kanun, 
Anayasamızın hükümlerine göre, milletvekille
rinden her hangi birisi tarafından teklif edil-

I miş olmayıp hükümetin bir esbabı mucibeşiy-
le Büyük Millet Meclisine gelmiş bulunmakta
dır. Hükümet bu esbabı mucibesinde aynen şu 
ifadede bulunmaktadır. Yani muhalefette ka
lan arkadaşlar demek istiyorlar ki, «4089 nu
maralı Kanun doğrudan doğruya 17000 sayılı 
Kanunun vaz'ettiği istisnai hükümleri kaldır
mıştır, gaye de budur.» Halbuki gaye o değil
dir arkadaşlar. Şimdi burada hükümetin mu
cip sebeplerini de beraber okumuş olmak için 
aynen okuyorum: 

«Dahiliye memurları arasında kaymakam
ların bir hususiyeti mevcut olduğu izahtan va
restedir. Yetiştirilmeleri hususunda bir itina
ya lüzum aşikârdır.» 

Ve nitekim, 4089 numaralı Kanun, arzetti
ğim şekilde, 1700 numaralı Kanunun istisna
sını kabul ettikten sonra diğer maddeleriyle 
doğrudan doğruya kaymakamların yetiştiril
meleri husularına ait hükümleri ihtiva etmek
tedir. Hükümet bu esbabı mucibesiyle Meclise 
izahını yapmasından sonra İçişleri Komisyonu
na havale edilen bu tasarı üzerinde gene hü
kümetin aynı zaviyeden vermiş bulunduğu ka
rarın kısaca bfr cümlesini arzedeceğim: 

«Dahiliye Vekâletinin Dahiliye Memurları 
Kanununun ikinci, üçüncü maddelerinin değiş 

| tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encü-
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meninee hazırlanan metin Dahiliye 'Vekilinin hu
zuru ilö tetkik ve müzakere edildi.» 

•Dikkat buyurun bu cümleye. 4089 numaralı 
kanun kaymakam olacakların yetiştirilmesi ve 
kabiliyetlilerden seçilmesini istihdaf eder; 1700 
numaralı kanunun tamamen zıddına olarak bu • 
gün tatbik edilmekte olan şekilleriyle, kayma
kamlar nasil yetiştirilmektedir, kurslar nedir. 
kursların mâhiyeti nedir... 'Bunlardan bahis ve 
bu gayeyi; tahakkuk ettirmek için yapılmış ka
nundur. 

Şimdi, son olarak bu kanunları tâdil eden. 
istinat ettikleri kanun da aynı şekilde istisnayı 
atıf suretiyle kabul etmiştir: (Doğrudan1 doğru
ya •:• kaymakamlara, stajyer bulundukları ı zaman • 

/ d a , usulen muvazzaf askerî hizmetleri 'geldiği 
takdirde ne muamele yapılacağından'bahis ka
nun. :),§u şekle göre bu kararlara muhalefet et
miş bulunan arkadaşların numarasını arzottiğim 
kanunlara istinat etmeleri, asla varit olamaz. Va
dilerin son-şekle göre tâyin 'vaziyetlerini.gösterir 
i l İdaresi Kanununun 6 neı-maddesi, bu mevzu
da en sonkanun olarak tatbik edilmektedir. Bu 
madde, aynen şu fıkrayı, ihtiva ediyor: «Vali İç
işleri Bakanlığının inhası Bakanlar Kurulunun 
kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki.ile tâyin 
olunur., Valiler hakkında 3656 sayılı kanun hü-
.kümıeri câri değildir.»' 

Zaten 1700 numaralı kanun ve onu tâdil eden 
şekilleri 3656 sayılı Teadül.Kanununa atıf sur.e-

• 1 iyle valiler hakkında bu kanunun hükümleri 
tatbik edilmez denmiştir. 

. Şimdi İller İdaresi Kanunu, acaba Teadül 
Kanununun valiler hakkında .tatbik .edilmekte 
olan hükmü, ile, Dahiliye Memurları Kanunu ba
kımından bir tezat teşkil ediyor mu etmiyor 
mu! Asla etmiyor. Çünki 1700 numaralı Dahili
ye Memuları Kanunu zaten daha evvel istisna 
etmişti. İl İdaresi Kanununun Teadül Kanunu
nu bu mevzuda tanımaması asla bir-mahzur teş
kil etmez. O halde valiler için malî bakımdan 

. formül nedir? Kadrodur, kadro! Bildiğiniz kad
ro içinde bütün bu kanunların mucip sebeple
riyle doğrudan doğruya Hükümet istediğini is
tediği valiliklere tâyin edebilir. 

Af buyurunuz arkadaşlar,' bilhassa Halk 
Partili arkadaşlara hitap ediyorum. Çünki bu 
mevzuda tevil götürecek"hiçbir târ'a'f yoktur. 
•rSon hüküm'olarak İ l (İdaresi.Kanununun Büyük 
^Millet ^Meclisindeki! müzakeresi sırasında -içiş-
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leri Komisyonu Sözcüsü bulunan' :'Saym Akif 
ılyidöğan'izahat• verirken, o zaman muhalcfette 
bulunan Nuri özsan arkadaşımızın bir ısuali 
üzerine Meclis 'huzurunda aynen «şöyle bir ifa
dede bulunmuştur: 

«Maddeden maksut olan şey yani İller İda
resi ^Kanununun 6. maddesinden maksut olan 
şey valinin tâyininde Hükümeti kanunla mu
kayyet kılmamaktır.» 

Onun koyduğu istisnalar haricinde umumi 
, hükümlere tâbidir. Umumi hükümlere tâbi olun
ca gayet tabiîdir ki, on seneye bir seneye mâh
kum olmuş adam vali olamaz. 

Yani valinin tâyininde Hükümet kanunla 
mukayyet kılmmamaktadır. Dikkat buyurulsun, 
yine sözcü «Hükümet, .bir yere lâyik her hangi 
bir vatandaşı bilâ kayıt ve şart valiliğe tâyin 
edebilir» diyerek sözünü ikmal ediyor. Bilmem 
ki, bunun vuzuhsuz olan bir tarafı nerede kal
mıştır?, . ' 

Arkadaşlar, onu takiben sabık iktidarın İçiş
leri Bakanı Emin Erişirgil tekrar kürsüye geli
yor, aynı mevzuu aynı şekilde . tekrar ediyor. 
Başınızı agırtmamak için tekrar etmiyorum. 

Bu vaziyete göre İller ,İdaresi.Kanunu müza
kere edilirken Halk Partisi iktidar partisi «idi. 
Bugün milletvekili olan arkadaşların muterizolan 

Î arkadaşların bir çoğu, aynı, sırada milletvekilleri 
idi; nerede idiler bunlar? Niçin çıkıp,da bunun 
icapları budur; realiteye uymak mecburiyetin-
yiz; realite budur diye itiraz etmemişler? 

Sonra arkadaşlar, p günkü .muhalefeti teşkil 
eden -Demokrat partili ^arkadaşların ,bir kısmı 
da şimdi bu. kanuna .muhalif bulunuyorlar; De
mokrat Parti muhalefette iken o >zamanki ikti
dar partisi Hükümetinin .getirdiği ve Meclis 
. huzurunda : geçen bu müzakerede iktidarın bir 
tek milletvekili dahi çıkıp itiraz etmemiştir. Şu 
hale göre neticenin ne olması lâzımgelir? 

Bugün Halk .Partisi milletvolilleri dünkü 
iktidarın kabullendiği ve «senelerce tatbik -et
tiği1 bir realite olarak, hükümlerine riayet .et
tiği bu şeye bugün nasıl oluyor t da," kanuna, mu
hal iftir, diyorlar? Bu, hayret .edilecek bir 
şeydir. , 

Sonra 'Demokrat Parti de. dünkü .muhalefet 
olarak bu ;kanuna, bu kanunun mucip sebep
lerine bugün dtiraz 'etmediklerine: göre o i günkü 
hali fiilîyi aynen kabul ? etmiş demektir. Bu-
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rada Demokrat- Parti Hükümetinin vazifesi 
nedir1? Dünkü iktidarın ihdas ettiği bu vazi
yeti aynen idamedir. Valilerin tâyininde, he
piniz biliyorsunuz ki ; bir tek kelimecik hüküm 
dahi koymuş değildir. Yalnız ve yalnız bir mah
kemede, yani Sayıştayda, görülen lüzum üze
rine gelmiş bulunan bir tefsir talebi ile bugün 
bu vaziyet ihdas edilmiş bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar; kanunun ifadeleri hiçbir 
tereddüt göstermiyecek bir şekildedir. Tatbi-

. katın aynen ikinci iktidara devredilmesi de 
kanunnun ifadesinin, arzettiğim esaslar daire
sinde olduğuna bir delildir. 

Arkadaşlar, şimdi bu şekilde bu kararlara 
muhalefet etmiş bulunan arkadaşlara soruyo
rum, bu iddia ettikleri şekilde tefsir çıkmamış 
olsaydı, yani açık ifadesiyle; (Valiler hukuk ve 
mülkiye mekteplerinden mezun olması ica-
beder) şeklinde ekseriyetle bir karar verilmiş 
olsaydı, netice ne olacaktı? Biliyorsunuz ki, 
tefsir kararı makabline şâmildir, kanun neşri 
tarihinden muteberdir. Senelerce maaş almış 
adamların vaziyetleri, geçmiş iktidarda de
vam eden hali fiilînin ifadesini yapan, vekilin 
bu şekildeki izahları, lâhik iktidarın da aynı 
şekilde geçmişi kabul edip devam eden duru
mu muvacehesinde, .âmiri italara ve mesul mu
hasiplere Muhasebe! Umumiye Kanununa göre 
ne gibi bir ceza verilecektir? Verilmesine im
kân var mıdır? Onun için kanuna müstenit 
olan bu iddialar dairesinde, Bütçe ve içişleri 
Komisyonunun teklifi çerçevesinde bir-tefsir 
kararı verilmesi mecburiyeti vardır. 

Netice olarak arzedeyim; iktidarın iki ko
misyonunun vermiş olduğu karar, hattâ kanunun 
ifadesi Âe kanunun tatbikatının ifadesi, realite
nin de ifadesidir. 

Şu noktayı da ilâveten arzetmek istiyorum 
ve bana öyle geliyor ki, bilhassa Halk Partili 
arkadaşların bu muhalefeti, yarın için ihdas: 
etmek istedikleri bir zihniyetin ifadesidir. Ya
ni bu valiler çekilsinler, mülkiye ve hukuk 
mezunu olmıyanlar çekilsinler ve bundan son
ra da mutlaka hukuk ve mülkiye mezunu olan
lar tâyin edilsin demektir. 

Arkadaşlar; 27 sene vilâyet encümeni âza
sı olarak 17 valinin yanında çalışmış bir arka
daşınızım. Bu sıfatla size birkaç cümle ile rea
litenin ne olması lâzım geldiğim müsaadenizle 
arzedeceğim. 
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17 sene iftiharla yanlarında çalıştığım bu 

valilerden isimlerini vermeme lüzum görmezsi
niz, çalıştığını iftiharla yadedeceğim bir mül
kiye mezunu vali görmekle beraber, onu takip 
eden hukuk mezunu bir valiyi, 3 günlük yol
dan gelen köylülerin işini gördürmek için ken
di elimle poker masasından ben kaldırdım. 
Onu takip eden valinin (Gürültüler, gülüşme
ler), çalışmasiyle de iftihar ettik. Mülkiye 
mezunu bir vali idi. Onu takip eden hukuk 
mezunu bir vali, ayaklarını köy yollarında ge
ze geze kanattı. Bunun arkasından bir albay 
vali geldi, halkı arkasından sürükliyecek ka
dar muvaffak olmuştur, yine iftihar ederiz. 
Bir vali de sıhhiye müdürüne gelir ondan llıf-
zıssıhha Kanununu nasıl tatbik edeceğim diye 
fikir alırdı; netice olarak o sıhhiye müdürü 
köylere . gitti, tifo hastalığından • canı çıktı. 

Bir vali mülkiye mezunu olur, asker olur, 
doktor olur her şey olur. Bir vali, dünkü gibi 
iktidarı da düşürür, yükseltir. Bu mevzu çok 
mühimdir. Bu bakımdan dahi, bu arkadaşların 
yarın için ihzar etmek istedikleri zihniyet dahi 
boştur. Düşünceleri yerinde değildir. Her iki 
komisyon kararının, bu cihetler göz önünde 
bulundurularak, kabulünü istirham ediyorum. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
muhterem arkadaşımız, eski iktidar, yeni ikti
dar, asker vali, sivil vali filân dediler. Bun
lar mevzuumuzun dışındadır. Elimizde bir tef
sir mevzuu vardır. Bunu tefsir ederken eli
mizde mevcut kanun metinlerini, Büyük Mec
liste geçen müzakeratı gözden geçirip, bu hu
susta Büyük Meclisin maksadını arayıp bula
cağız. Dâva budur. 

Arkadaşlar, İl İdaresi Kanununun 6 ncı 
maddesinde bir kayıt vardır: Aynen madde
den okuyacağım: « Valiler, İçişleri Bakanlığı
nın inhasiyle Bakanlar Kurulunun kararı ve 
Cumhurbaşkanının tasdikiyle tâyin olunur
lar. Vali tâyininde 365G sayılı kanun hüküm
leri cari değildir ». • •> . 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — öyleyse me
sele tamam.. 

HAMDİ ORHON- (Devamla) — Tatbikatta 
bir hesap tetkiki mercii olan Sayıştay bil fık
radaki boşluktan ilham alarak tatbikatta ma
aş tediyelerinde rastlanan güçlüğü umumi heye
tinde müzakere etmiş, neticesinde Yüksek Mec-

— 171 — 
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lise, burada kastedilen mâna nedir diye tefsire 
gelmiştir. 

Arkadaşlar-; mevzuu iki kanunun bünyesi 
üzerinden mütalâa edeceğiz,; Biliyorsunuz ki 
Teşkilât kanunları her bakanlığın, ; o .bakanlık
ta hizmet alacak memurların, vazifeleri, tâyin 
usulleri, tahsil dereceleri, tecziye ve taltifleri
ne ait hükümleri ihtiva eden Teşkilât kanunla
rıdır. Bunun yanı başında memurların maaş de
receleri ve teadülleri tesbit eden bir Barem Ka
nunumuz vardır. Bu kanun ancak memurların 
maaşatını ve teadüllerini tesbit eder. 

Arkadaşlar, Dâhiliye Teşkilât Kanununun 
numarası 1700 dür, kanunun tarihi 1930. Bu 
tarihe kadar içişleri Bakanlığının bir Teşkilât 
Kanunu yoktur. O zamanki tâyinler mevcut ni
zamnamelere ve mevzuata göre yapılagelirdi. 
Yaşı müsait olanlar o zamanı tahattur ederler, 
valilik kademelerine çeşitli sınıflardan, çeşitli 
mesleklerden olan vatandaşlar vazife almışlar
dı. 1700 numaralı Kanun tedvin edilirken şu 
hüküm ihdas edilmiştir: 

(Madde 3. —• Dâhiliye memurluğu muayyen 
bir meslek olup bu meslekteki dereceleri ihraz 
için muayyen aranılacak şartlar aşağıdadır. 

4 ncü ve yukarı derecede merkez ve vilâyet 
memurlarının mülkiye ve hukuk mekteplerin
den mezun olmaları şarttır.) 

Dördüncü derece, valilik ve umumi müfettiş
liği bünyesine alıyor, devam ediyor. 

(... . Umumi Müfettişlik ve valiliğe lüzum 
ve zaruret halinde bu şartları haiz oîmıyan mü
nasip zevat da tâyin edilecektir.) 

Demek ki 1930 yılında 1700 numaralı Dâhi
liye 'Memurları Kanunu çıktığı zaman asıl olan, 
hukuk ve mülkiye mezunu olmaktı? Bu asıl ol
makla beraber o günkü zaruretler göz önüne alı
narak zaruret halinde bu iki müesseseden me
zun olmıyanlar da bu makama tâyin edilir den
miştir. 

Yıl 1941: 1700 numaralı Kanun 4089 sayılı 
Kanunla tadil ediliyor-ve zaruret halinde tâyin 
keyfiyeti ilga ediliyor. Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı • 4 ve d-aha yukarı.sınıflarda
ki memuriyetlere geçebilmek ve tâyin olunmak 
için Siyasal Bilgiler Okulundan veya Hukuk 

.Fakültesinden mezun olmak şarttır. . «Zaruret 
halinde» fıkrası ilga edilmiştir. O halde vali
lik makamına gelecek zatın hukuk veya mül
kiye mezunu olması şartını ihdas ediyor. 
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Yıl 1949: 5354 sayılı Kanunla gene Dahiliye 

Memurları Kanunu tadile uğruyor, aynen oku
yorum : «Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
dördüncü; ve daha yukarı sınıflardaki memur
luklara geçebilmek için Siyasal Bilgiler Oku-. 
lundan veya Hukuk Fakültesinden mezun ol
mak şarttır.» 

Demekki tadil gördükçe aynı şart, aynı 
hüküm muhafaza edilmektedir. Yani valilik 
sandalyasma oturabilecek zatın hukuk . veya 
siyasal bilgilerden mezun olması lâzımdır. (Sol-, 
dan bir ses «Dördüncü derece» diyor). Evet, 
dördüncü dereceye valilik dâhildir. 

Şimdi arkadaşlar, durum bu iken... 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — O zamanki 

tatbikat ne idi? 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Kâmil Bey, 

tatbikat neydi, yani niye istanbul Valisini tâ
yin ' ettiniz, diyor. "Hata edilmiştir. Yüksek 
Meclisin durumu, hükümeti murakabe ve doğ-, 
ru istikamete sevketmektir. Dün de, bugün de 
hata hatadır. 

." Şimdi arkadaşlar, niçin bu mevzu bu kadar 
sarihken bir tefsir mevzuu olmuştur? Hâdise 
şudur: Teşkilât Kanunu valilik müessesesi j^in 
evsafı tesbit etmişken niçin bu mevzu buraya 
geliyor? i l idaresi Kanunu o zaman müzakere 
edilirken hükümetin teklifinde hiçbir hüküm 
yok idi. Encümende müzakere edilirken, ben
deniz bütün müzakeratında.' bulundum, şöyle 
bir vaziyetle karşı karşıya kalındı: Barem Ka
nununun 6 ncı maddesinde bir hüküm var, der 
ki: «Kariyerde bulunan, insanlar muayyen yıl
ları beklemek suretiyle terfi nizamına tâbidir.» 
Meselâ bir kaymakam yetmiş lira asli maaş alı
yorsa valilik doksonda başladığına göre vali 
olabilmesi için üç sene seksen lirada bekledik
ten sonra'90 liraya hak iktisap edip vali ola
biliyordu. 

Barem Kanununun 6 ncı maddesinde bir 
hüküm yaşıyordu. Bilirsiniz ki 3656 sayılı Ba^ 
rem Kanununun tarihi 1939 dur. O hüküm şu- , 
dur: 

«Meslekte olmayıp d-a diğer 'bakanlıklarda 
olan bir memur kendi bakanlığının teşkilâtı 
dışında bir vali olarak ıtâyin edilirse bu kayda 
tâbi değildir.» Bir. 

ikincisi, bir dahiliye memuru, farzedelim 
50 lira maaşlı bir kaymakam istifa eder ayrı
lır da beş «ene açıkta kalırsa beş sene sonra 
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Barem Kanununun hükmüne tâbi olmadan 150 j 
lira maaşla valiliğe tâyin edilebilirdi. Barem 
Kanununun,6 ncı maddesi önümdedir. Böyle 
bir mütenak ı s madde karşısında denildi ki ; 
meslekte olan muayyen müddetlere tâbi oluyor; 
meslek dışında şu veya bu bakanlıkta olanlar 
hiçbir kayda tâbi olmıyarak tâyin ediliyorlar. 
Meslekten ayrılıp da beş yıl açıkta kaldıktan 
sonra memuriyete, hiçbir dereceye tâbi olma
dan almıyor; meslek içindeki kabiliyetten niçin 

. bu esirgeniyor?.' Ve ellenildi ki, Barem Kanunu
nun o maddesinde bir tadilât yapılsın. Müzake
relerde de şu mütalâa serdedildi: Barem Kanu
nunu tekrar getirmek, müzakere etmek uzun 
yoldur, î l idaresi Kanununun 6 ncı maddesinin 
sonunda diyelim ki, «vali tâyininde 3656 sayılı 
Kanunun bağlayıcı hükümleri yürümez, yani 
maaş derecesi, teadülü hakkımdaki hükümler yü
rümez;» Bildiğiniz o maddenin sonuna bu kon
du, hâdise Meclisi âliye intikâl etti. 

Şimdi Zihni Bey arkadaşım yarısını okudu, 
yarısını okumadı. Hâdise bu iken kanunun mü
zakeresi Meulise intikâl ediyor. Aziz dostum 
Nuri özsan 39 nuu maddede karşımıza çıktı, bu
rada da çıkıyor. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Burda çık
madı. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Çıktı. 
Nuri özsan burada ezcümle diyor k i : «Ca

nım Barem Kanununa bağlı değil diyorsunuz, 
kabul. 40 liralık bir kaymakamı 150 liraya vali 
mi yapacaksınız?.» Soruyor haklı olarak; Bu 
teklifin sahibi o zaman mebus olan Koksal ar
kadaşımız uzun bir beyanatta bulunuyor. Onu 
okumıyacağım, nihayet benim anlattıklarımı. 
anlatıyor. O zaman Başkanlık mevkiinde de Fe
ridun Fikri Bey bulunuyordu, şimdi de burada. 
Âldf Eyidoğan komisyon sözcüsü olarak kürsü
ye geliyor ve izah ediyor. Bu kısmı aynen oku
yacağım, çünkü Zihni Bey arkadaşım yaramı . 
aldı, yarısını bıraktı : j 

«Komisyon sözcüsü Akif Eyidoğan (Kars) — 
Vali ve Dâhiliye Memurları Kanununa göre iç
işleri memurlarmdandır. Getirdiğimiz tasarıda 
ilde en büyük Hükümet memurudur. Âmme hiz
meti ifa eden bir memurdur, özlük hakları iti
bariyle mevzuata haddi zâtında tâbidir. Yalnız 
valilik vazifesi de, müessesenin hususiyetine bi
naen ve kendisi Devletin bir mümessil vasfını 
haiz olmasına binaen, bütün mçdem memleket- | 
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lerde olduğu gibi, 21 yaşında vali olabilir..- Sa
yın Özsan'a cevap olarak - Fransa'da olduğu 
gibi, Türkiye'de de olur. Vali tâyininde 3656 
sayılı Kanunla, yani Barem Kânunu hükümle
riyle Hükümet mukayyet değildir. Kasdedilen. 
bundan ibarettir. Gayet sarihtir.» 

Bşakan — Başka söz istiyen var mı diyor. 
Bunun üzerine Nuri özsan kürsüye geliyor : 

«Nuri özsan (Muğla) — Efendim; Türkiye 
Cumhuriyetinde memurların derecelerini tesbit 
öden kanun 3656 sayılı Kanundur. Bunun 
dışında derece tâyininde başka mevzuat yok
tur. > 

Şimdi bu kanundan müstesnadır denildiği
ne göre dereceye falan tâbi olmıyorlar. Yani 
bu şekilde 40 lira maaşlı kaymakam 150 lira 
maaşlı bir valiliğe getirilir mi? Hiçbir kayda 
tâbi olmadığına göre ve bu 3656 sayılı Kanun 
hükümleri de cari olmıyacağma göre günün bi
rinde 40 liralık bir kaymakamı 150 liralık bir 
valiliğe getirmek mümkün olacak mı? Bunu 
Yüksek Meclis nasıl telâkki eder, takdirinize 
bırakıyorum.» 

Tekrar İçişleri Komisyonu Sözcüsünü çağır
mışlar. 

«Akif Eyidoğan (Kars) — Bendeniz arzet-
tim. 

Başkan — Bir kere daha tekrar edin. 
Akif Eyidoğan (Kars) — Maddeden mak

sut olan şey valinin tâyininde hükümeti ka
nunla mukayyet kılmamaktadır. Hükümet bu 
yere lâyık her hangi bir vatandaşı tâyin ede
bilir.» (Soldan bravo sesleri). 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) —' Hamdi 
Bey burayı eksik okudunuz. «Bilâkaydü şart*» 
tâbiri vardır. Metin üzerinde her hangi bir va
tandaş bilâkaydü şart.... 

HAMDI ORHON (Devamla) — Tamamla
dınız. ' 

KÂMİL GÜNDEŞ-(Kayseri) — Rica ede
rim, sözcünün ifadesini bir daha okuyun. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Okuyayım, 
ikmal edeceğim. Maddeden maksut olan şey.... 

«Akif Eyidoğan (Devamla) —r Valinin tâyi
ninde hükümet kanunla mukayyet kılınmam akta
dır. Hükümet bu yere lâyık her hangi bir va
tandaşı bilâkaydüşart vali tâyin edilebilir.» 

(Nuri özsan....) — Tekrar soruyor : 
«— 40 liralık kaymakam 150 liralık valili

ğe getirilebilir mi? 

W3 — 
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Başkan — 3656 sayılı Kanun hükümlerine I 

tâbi olmadığını komisyon ifade ediyor.» 
Şimdi arkadaşlar; buraya kadar yapmış ol

duğum izahat şunu gösterir ki, münakaşa mev
zuu olan kanunun metnine konulan şey, tatbi
kattaki ikiliği yani kariyerdeki memurlarla ka
riyer dışı olan memurlar arasındaki farkı or
tadan kaldırmak için Barem Kanununun dere
ce ve teadüllerine ait hükümlerin ilga edilme
sidir. 

Sonra arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, 
Meclis muzakeratında Meclis Reisinin son teb
liği ile komisyon sözcüsünün son sözleri bizi j 
aydınlatacak esaslardır. En sonunda Meclis 
Reisi de, «3656 sayılı Kanuna tâbi olmadığını 
komisyon belirtmiştir.» diyor. 

Şimdi arkadaşlar; hâdise bu kadar sarih 
iken, bu tadilâtı, Teşkilât Kanununun bünyesi
nin tadil edildiği şekilde anlamak güç bir yol
dur. Tadil edilen Barem Kanununun 6 ncı mad
desidir. 

ikinci bir noktayı aydınlatmak isterim : Hu
kuk ve Mülkiye mezunlarının dışında vali tâyin 
edilip edilmemesi ve yahut olması lâzım mı, de
ğil mi münakaşası başka bir şeydir. Fakat bu
gün yaşıyan mevzuatımız, hukuk devlet anlayı
şı ile, Mülkiye ve Hukuk mezunu olma esasını 
şart kılmıştır, bunu genişletmek, herkesi vali tâ
yin etme imkânını vermek başka şeydir. Nite
kim Bütçe Komisyonu ikinci Başkanı da 
bilhassa onun da burada konuşmasını çok arzu 
ederdim, Siyasal Bilgiler Okulunda uzun müd
det Dekanlık etmiş1 bir arkadaşımızdır - muhale
fet şerhinde diyorlar ki, «Eğer zaruri ise bunu 
tefsir yapmıyalım bir tesis yolu açalım» bil
mem bu arkadaşın mütalâasını okudunuz mu? 
O zaman mülkiye mezunu, hukuk mezunu olmı-
yan bütün vatandaşlar kayıtsız şartsız vali ola
bilir diyor. 

Bir noktayı daha aydınlatmak lâzım. Bugün 
yaşıyan hükme göre mutlaka valinin kariyer
den olması lâzımdeğildir. Böyle bir'şey yoktur. 
Mülkiye ve hukuk mezunu bulunması şarttır. 
Hükümet isterse meslekte bulunmıyan bir hu
kuk mezununu veya bir avukatı alıp vali ya
par. Yahut bir hukuk mezunu belediye reisini 
vali yapar. Bir mülkiye mezunu öğretmeni alır 
vali yapar. Hükümetin tek bağlı olduğu şart 
mülkiye ve hukuk mezunu şartt ır . ' (Kayıtsız 
şartsız) dan maksat da budur, Tefsir müessese- j 
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sini şu veya bu istikamette zorlamak ye; mad
deleri tazyik etmek suretiyle hakiki maksadın 
dışında bir tefsir yolu aranmaması gerektiği 
kanaatindeyim. Böylece tefsire ?mahal yoktur. 
Kanunun hükmü açıktır. (Sağdan alkışlar) 

ADALET BAKANI RÜKNEDDIN NASU-
IIİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
valilik müessesesi, vasıf ve vazifeleri itiba
riyle yalnız iki ilim müessesesi mezunlarına 
nıaksur kalmalı mıdır, kalmamalı mıdır mese
lesi, üzerinde azçok durulacak bir mevzudur. 

Şahsi kanaatim şudur ki, bu müessese, mem
leketin yalnız iki ilim müessesesi mezunlarına 
hasredilecek bir mevzu değildir. Geniş, şümullü 
ve Devleti temsil bakımından geniş vazifeleri 
olan bir yeri iki ilim müessesesi mezunlarına 
hasretmek kabil değildir. Nitekim bu müessese
nin tarihi baştan nihayete kadar bu şekilde 
yürümüştür. Mevzuumuz tefsir mevzuu olmak 
dol ayı siyle bu noktaya bu şekilde işaret ettik
ten sonra kanuni noktaya geliyorum. Rakam
lar yanımda değil, yanlış söylersem özür di
lerim : ; : 

1700 sayılı Teşkilât Kanununda sarahaten 
vali ve müfettişi umumi gibi vazifelerin hu
kuk ve müikiye mezunları lia.ricindekilere de 
verilebileceği, serbest olduğu hakkında bir hü
küm vardır. Bilâhara 1940 senesinde, ki, onu 
arkadaşım burada bahsettiler,1 rahmetli Eaik 
öztrak içişleri Bakanı olduğu esnada bu tadil 
yapıldı ve bu tadil sırasında bendeniz de bulu
nuyordum. Maksat fıkranın çıkmasına; Barem 
Kanununun 6 ncı maddesinde sarahat olmasına 
müstenitti. 

1949 tarihinde yapılan tâdilde 6 ncı maddeye 
bu fıkranın konması, 3656 sayılı Kanunun hük
münün tatbik edilmesi teklifi; doğrudan doğru
ya hariçten vali olmayı nehyeden bir kanun fık
rası olmayıp doğrudan doğruya barem şekil ve 
teadüllerini tesis ve takyit bakımından yapılmış 
hükme müstenittir. 

İçişleri Komisyonunda bu konuşulurken ne 
konuşulduğu bilinemez, zabıtları da yoktur. Yal
nız bize kanaat getiren burada kanunnun tedvini 
sırasında müzakerenin mahiyetidir. 

Müessesenin hakiki mahiyeti 1941 tarihinde. 
lağvedilen fıkranın esbabı mucibesi hakkında o 
günkü bilgilerimiz, nihayet tatbikatın göster
miş olduğu istikamet ve aynı zamanda Büyük 
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Mocliöte müzakeresi esnasında sözcünün, şimdi I 
arkadaşımın okuduğu «bilâkaydüşart» sözünün 
ifadesi, onu takiben de kanunun kabul edilmiş 
bulunması, bu -'hususta' Hükümetin aldığı karar
ların, doğru bulunduğu, ve kanunun mahiyet ve 
esasına uygun olduğu kanaatindeyim. Gaye hiç-

• bir suretle muhasibi mesulleri endişede bırakma
maktır. O vakit Divanı Muhasebatın yaptığı bir 
teklifle bu tefsir gelmiştir. Bu. tefsirle şimdiye 
kadar zihinlerde istifham şeklinde kalan ve had
dizatında doğru olmıyan noktaların kalkması lâ-
zımgelecektir. 
. • Tefsirin yerinde olduğunu arzederim.. 

. -•:' . ZİHNİ URAL (Çoruh) — Efendim, benim 
biraz evvel konuştuğum sözlere ilâve edilecek, bir 
sözüm yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki, Hamdi 
arkadaşımız her halde yanlış anladılar. Çünkü 
tarizlerden bahsediyorlar. 

Arkadaşlar, her hangi bir mukayese yaparken 
geçmiş iktidar diye bir şey konuşulmıyaca,k mı
dır? Bu arkadaşımız da pekâlâ bilirler ki, burada 
1951 Orman Bütçesi konuşulurken bâzı arkadaş
ların heyecanlarına kapılarak ağır söylemeleri 
vaziyetlerine karşı ben çıkmış ve demişimdir ki, 
eski idarenin gayesi de ormanı korumaktır, yeni 

idarenin gayesi de ormanı korumaktır. Bu itibarla 
eski iktidara tariz yollu bir şey söylemediğime 
kaniim. Binaenaleyh şimdi tariz edecek ve tp,rizli 
bir şekilde mukayese yapacak değilim. 

BAŞKAN — Tariz demediler, mevzu dışı de
diler. 

ZİHNÎ URAL (Devamla) — Sonra arkada
şımızın bu sözlerine hayret ediyoruz. 4089 sayılı 
Kanunun A fıkrasını niçin okumuyorlar? Bü
tün istinatgahları 4089 sayılı Kanunun 1700 nu
maralı Kanundaki istisnai hükümleri kaldırdı- : 

ğmı ifadedir. İçişleri Komisyonunda belirtil
diği veçhile birinci maddenin (a) fıkrası gayet 
açık olarak (Dahiliye memurluğuna intisap ve 
terfide 1700 numaralı Kanunda yazılı istisna
lar dışında ... ) diyor. Bu maddeyi niçin oku
muyorlar'? Bu kısım İçişleri Komisyonu kara
rında da belirtilmiştir. Sonra efendim,'arka
daşımız tutuyorlar. İl İdaresi Kanununa ait zabıt 
ceridesini aynen yukardan aşağıya kadar okuyor
lar. Benim okuduğum 6 ncı maddenin kabulü 
sırasında en son. olarak okunan fıkradır. Bun
lar İçişleri Komisyonu Sözcüsünün sözleridir. 

'''ö^a4''evvel'''V6,''''Öİıd^n'.şötira:' söylenmiş olan i 
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sözler hâdise için bir misal teşkil etmez. Bura
da yanlışlıkları vardır. 

BAŞKAN — Murad Âli. ; 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Sayın 
arkadaşlar, valiler Dahiliye Vekâleti teşkilâtı
na tâbi ve onun bir. memuru olmayıp, Devletin 
mümessili ve vilâyetin idarei umumiyesinden 
mesul şahıslardır. Bu itibarla valilerin tâyinin
de, Dahiliye Vekâleti Memurin Kanununun $ 
ncü maddesinin hükümleri değil, -1281 tarihin
den itibaren yani Tanzimat devrinden itiba
ren Devletin vaz 'etmiş olduğu mevzuat muva
cehesinde valiyi Dahiliye Vekâletinin memuru 
addetmiyen hükümler tatbik edilegelmiştir. Bu 
itibarla Dahiliye Vekâleti Teşkilât Kanununun 
son tadillerinde valiliğin mülkiye ve hukuk 
mezunlarına inhisar ettirilmesi hakkındaki 
noktai nazar katiyen varit değildir. Vali hiç
bir vakit Dahiliye Vekâletinin memuru değil
dir. Müsaadei âliniz olursa, kıymetli vakitleri
nizi izae etmezsem 1281 den, Türkiye'de valile
rin tâyini bir kanuna, bir usule bağlandığı ta
rihten itibaren olan hükümleri kısaca arzeder-
sem zannederim Yüksek Heyetinizi âcizane ola
rak tenvir etmiş olurum. 

1281 tarihli Vilâyet Nizamnamesi : (Madde 
G. — Vilâyetin umumu mülkiye . ve maliye ve 
zaptiye ve politikasının nezareti ve ahkâmı hu-
kııkiyenin icraatı tarafı padişahiden mansup 
bir valiye muhavvel olup valii vilâyet kâffei 
evamiri Devletin tenfizinde memur olduğu gibi 
tâyin olunan mezuniyet hududu dâhilinde ah
kâmı icraya memurdur.) . 

Bu, nizamnamenin 16 ncı maddesi valilerin 
vazife ve salâhiyetinin şümulüne taallûk etmek
tedir ki; burada onları izah etmek suretiyle 
kıymetli vakitlerinizi izaa etmek istemem.. 

Meşrutiyet devrinde 13 Mart 1329 tarihli 
İdarei Umumiyei Vilâyat. Kanunu Muvakkati 
«Valiler Dahiliye nezaretinin inhası, Meclisi Vü
kelâ kararı ile ba İradei Seniye tâyin olunur.» 

«Madde 11. — Valilerin azli, Dahiliye Ne
zaretinin teklifi üzerine Meclisi Vükelâ kararı 
ile ba İradei Seniyye icra olunur.» 

Madde 20. — :. 
(Vali vilâyette kuvvei icraiyenin en büyük 

memuru ve nezaretin vekili ve mümessili olup 
vilâyetin idarei umumiyesinden mesuldür. Vali 
dahili vilâyette, kavanin ve nizamatm neşir ve 
ilânı ve temaupi tatbikim temin ile muvazzaf 
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ve bunların kendisine tevdi ve bahşeylcdiği bil
cümle vezaifi ifa ve salâhiyeti istimal ve Dev
letin ve ahalinin hukukunu vikaye ve nezaret
lerin evamir ve talimatını icra,ile mükelleftir.) 

Cumhuriyet devrinde ise; 1426 numaralı Ka
nunun 17- nci maddesini okuyacağım. Bu 17 nci 
madde meriyete girdikten sonra Dahiliye Ve
kâleti Memurin Kanununun 3 ncü maddesinde
ki «valiler hariçten de tâyin edilir» ifadesinin 
bununla ne dereceye kadar kabili telif bulun
duğunun takdirini yüksek heyetinize bırakıyo
rum.» . 

1426 sayılı Kanunun 17 nci maddesi : Vali
ler, vilâyette Devletin ve her vekâletin mümes
sili ve vekâletlerin idari ve icra vasıtası olup 
vilâyetin umumi idaresinden mesuldürler ve bu 
itibarla vilâyette adlî ve askerî . daireler hari
cinde bilcümle umurda nezaret ve murakabe ve 
teftiş hakkını haiz en büyük âmirdir. Valiler, 
her vekile karşı ayrı ayrı mesuldürler.» 

Bilhassa bu kayda nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Eğer yalnız Dahiliye Vekâletinin me
muru olduğunu mütalâa edersek o zaman vali
lerin her vekâlete karşı mesul olup olmadığının 
ayrıca takdiri lâzımgelir. «Vekiller kendi vekâ
letine ait işler hakkında re'sen valilere emir ye 
talimat verirler ve icabında takdir ve ihtar ce
zasını re'sen tatbik ederler. Kendi emrinde ol-
mıyan her hangi bir vekil takdir ve tecziye ta
lebinde bulunabilir mi? Asla. Takdirden, ihtar
dan derhal Başbakanlığa malûmat verirler. Da
hiliye Vekâletine malûmat verir demiyor. Bun
dan maada her vekil, vali hakkında icra Vekil
leri Heyetine taltif ve tecziye teklifinde bulu
nabilir. Müsaade ederseniz bu madde ile ilgili 
kanunun maddelerini okuyayım: -

«Valiler İçişleri Bakanlığının inhası, Bakan
lar Kurulunun kararı Cumhurbaşkanının tasdi
kiyle tâyin edilir." Valinin tâyininde 3656 sayılı 
Kanun cari değildir.» 

Şimdi burada vâzıı kanunun 3656 sayılı Ka
nun hükmü cari değildir sözünden maksadı ne
dir? 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ken
dilerine Devlet hizmetine bidayeten girecek 
memurlar için tahsil derecelerine göre, 15 lira 
asli maaştan 35 lira asli maaşa kadar memur 
tâyinini emretmektedir. Sonra bu kanunun 6 nci 
maddesi valilere tâyinde idari bir salâhiyet ver-
,misse de valiye verilecek maaş miktarında mcs-
kût. geçmiştir. Aynı .kanunun altıncı maddesi-
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nin son fıkrası bu madde mucibince vazifeye 
alınabilmek için şu şartları koymuştur.,, O da 
şudur: Valiler, Riyaseticumhur memurları Ba
reme bakılmaksızın her hangi bir,v vazifeye tâ
yin-edilebilirler, fakat Devlet idaresinde me
mur olup da ayrılması halinde bu tarihten iti
baren beş sene geçmedikçe böyle bir vazifeye 
tâyin edildiği takdirde bu kanun hükümlerin
den istifade ederek tâyin edilemezler. Her han
gi Devlet teşkilâtında, her hangi bir vazifeli 
memur, idarenin göreceği lüzum ve zarurete bi
naen valilik makamına getirildiği takdirde ma
aşı, tahsil derecesine göre tâyin edilir. Bu tak
dirde sana vali maaşı verilmez diyemiyecektir. 

Sonra; bu kanunun dokuzuncu maddesinde 
der ki ; «vali, ilde Devletin ve Hükümetin mü
messili ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve 
bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.» 
Bu itibarla valileri Dâhiliye Vekâleti Memur
ları Kanununun 3 ncü muaddel maddesi mu
vacehesinde değil, yukardan beri arzu izah 
edegeldiğim hükümler dâhilinde mütalâa etmek 
lâzımgelir. Nitekim bizim iktidarımızdan evvel
ki iktidarde gerek Vilâyetler İdaresi ve gerekse 
İl İdaresi Kanununun cari bulunduğu zamanda 
şu listede yazılı olan hariçteki zevatı vali "ola
rak tâyin etmiştir. Bilhassa isimlerini de oku
yabilirim. Meselâ Doktor Fahrettin Kerim, , 
1949 senesinde vali olarak tâyin edilmiştir. Bu 
da gösteriyor ki, Halk Partisi İktidarı zama
nında Devlet serbestti, Demokrat Parti iktida
rında Devlet serbest olmamalıdır, sözü yersiz
dir. Bu nasıl olur. Zamanlarında ilk mektep 
mezunu olan valiler de vardı. Bu kadar senedir 
vali tâyininde Halk Partisi serbest kalsın, biz 
bu hususta serbest olmıyalım. Demek ki, on
lar da bugün bizim anladığımız gibi .anlamışlar 
ve tatbik, etmişlerdir. Bugün Demokrat Parti
nin karşısına geçip «Yoo sen bunu bu şekilde 
tatbik edemezsin!» demek yerinde değildir. 

Valiler Dâhiliye Vekâletinin memuru değil 
Devletin mümessilidir. Bu itibarla valiyi tâyinde 
Devlet hiçbir kayıtla mukayyet değildir. Esa
sen İller İdaresi Kanununun 6 nci maddesinin 
müzakeresinde raportör olan arkadaşımızın ifa-
desi de bunu göstermektedir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan bra
vo sesleri) 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) —Muh
terem arkadaşlarını, bir, inşadı bütim hayatını, 
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bütün dikkatini yani uykudan hariç kalan za
manlarını bir ilme tahsis etse zannediyorum ki, 
o ilmin. kütbü! oldum demek kudretini kendisin
de göremez ve mütevazı bir adam olarak oh bu
raya kadar 'gelebildim, bu noktaya kadar ulaş
tım ve şu hizmeti yapabiliyorum derse ne bah
tiyarlık.... 

Ben, bu tefsirin aleyhindeyim; jandarma 
zabiti, doktor, diştabibi, mühendis, mimar gibi 
her birisi ayri bir cihanı - ilmü - tetebbu olan 
mevzuları bir tarafa bırakıp da, Devletin bin 
bir mevzuatı kanuniyesini bilmek mevkiinde 
bulunan bir makama, hariçten, yani ilmi hukuk 
tahsil etmiyen, ilmi hukuk hakkında normal, 
doğuştan mütevellit Bonsan'dan ileri gelmiyen 
fikri mahsusu kullanan bir adamı nasıl vali 
yaparız? (Olur, olur sesleri). Nasıl olur? Niçin 
olur? (Doğru, doğru sesleri). 

?Murad Âli arkadaşımız diyor ki, vali Dev
leti temsil eder, Binaenaleyh, onun umumi mü-
talâsı kâfidir. 

Hayır, biz, kanunlar içinde uğraşan, didi
şen insanlar olarak söyliyebiliriz ki, bugünkü 
valiler, hattâ mahakim üzerinde murakabe sa
lâhiyeti mevcut, hukuki fikri, hukuki nosyonu 
olan bir adam olmalıdır. Hukuki nosyonu ol
mıyan bir adamı nasıl vali tâyin edebilirsiniz? 
(Olur, olur sesleri, gülüşmeler). 

' i lmi' hukuk, arkadaşlar, bu kadar naçiz bir 
şey midir? Bir mühendisi, bir jandarma suba
yını tutup vali yapmakla beni diş tabibi yap
mak arasında ne fark vardır. 

Biz ilmi hukukta hakikati bulmak için birr 

çok emekler sarf ediyor ve bir hukuki mesele
yi halletmek için binbir delile başvuruyoruz ve 
ondan sonra bir mütalâa söyliyebiliyoruz. Ka
nunu tatbika memur olan- bir adamın kanun 
nosyonu yoksa o zat vali olamaz. (Böyle şey 
yok sesleri), ilmi hukuk bir bahri bîpayandır. 
Onun bir dalgası insanları sarar. (Gülüşmeler). 
Lâf değildir, ilmi hukuk bu! Bugün huzuru
nuzda şu ilim, tababetten, hukuktan geri midir 
diye böyle bir mevzu açmak istemiyorum. Ha
yatın her gün ilme, ihtisasa bizi davet ettiği bir 
devirde her hangi bir adamı istanbul vali
liğine, izmir valiliğine tâyin etmek doğru de
ğildir. Bundan azap duyuyoruz. Biz niçin 
okuduk diyor, niçin yıllarca ve yıllarca dokto
ra için Avrupa'ya gitmeler, hukuk okumalar, 
yapıyoruz ?; Binaenaleyh, arkadaşlar, ben iller 
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Kanununun altıncı maddesinin ikinci fikrasi-
nın tefsirine mahal verecek bir mahiyet taşı
madığına kaniim. Fıkrai kanuniye ile tefsir 
fıkrasının alâkasını görmüyorum. Bu, tefsir 
ğeğil, bir tesistir. 

Arkadaşlar, gaye, kariyerden adam yetiştir
mektir. Nasıl ki, hukukçulukta da böyledir; 
her meslekte öyledir, bir staj devri vardır. 
yetiştireceğiz ve mütekâmil bir adam olarak 
valilik sandalyasma geçip hukuk devletini bir 
hukuk adamı olarak temsil ettireceğiz. Vali 
memlekette, bulunduğu muhitte Devleti temsil 
edecektir. Hiç bir doktorine sahip olmıyan, 
hiçbir meslekî . malûmatı olmıyan bir kimse? 
Murad Âlinin dediği gibi Devleti temsil edi
yor. Artık buna lüzum yoktur, o mütalâalar 
bence birer lâfı mücerrettir, ilme dayanmıyan 
sözlere itibar edemeyiz. 

Sonra, iller Kanununda Devleti muhitinde 
kaymakamlarda temsil eder, yaln-ız, valiler 
değil! Murad Âli arkadaşımızla onu destekli-
yen Zihni Bey arkadaşımız niçin bunu söyle
miyorlar? Kaymakam da muhitinde Devleti tem
sil eder. Vali salâhiyetini taşır. "Şimdi ben ken
dimi kaymakam farzediyorum. Bir jandarma 
subayı, albayı bana emir veriyor. Yahu ben 
ondan üstünüm. Binaenaleyh, arkadaşlar, be
nim düşündüğüm şey ilme, ihtisasa ihtiram et
mek, herkesi kendi şubei ihtisasında istihdam 
etmektir. Hayatta bir insan bir ilmin neticesine 
ulaşamaz, ömrü buna kâfi değildir. Binaenaleyh, 
tefsirin reddini j;alep ediyorum. (Bravo ses
leri). 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
ÎÇtŞLERl BAKANI FEVZt LÛTFl KAEA-

OSMANOĞLU (Manisa) - - Muhterem arkadaş
larım, meseleyi esasından uzun delillerle müda
faa edecek değilim. Yalnız Hâmid Şevket Bey 
arkadaşımızın söylediği bâzı noktalar üstünde 
kendisine cevap vermeye çalışacağım. 

Hâmid Şevket Bey, vali, mahkemeleri ve hâ
kimleri kontrol edecektir dedi. Vali, hukukşinas 
olmalıdır dedi. Büyük bir derya olan hukuk 
ilmine vukufu şarttır dedi. 

Muhterem arkadaşlar, valinin vazifesi yalnız 
. mahkemeyi ve hâkimi veyahut yalnız o vilâyette
ki mektepleri, veyahut yalnız o vilâyetteki ziraat 
işlerini, veteriner işlerini, nüfus işlerini kontrol 
etmek değildir. Devletin, Hükümetin . orada, mü-
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messili olarak ve onların üstünde olarak, orada, 
bulunduğu vilâyette Devletin ve Hükümetin 
alâkadar olduğu, hattâ halkın bütün ihtiyaçla
rının temas eden işlerde nâzım, mümessil, ve 
müessirdir. O halde' vali, ziraati o kadar bilsin, 
o halde vali hukuku bildiği kadar veteriner ilmi
ne vakıf olsun, nihayet istatistik bilsin, o ilme 
de vakıf olsun; hayır arkadaşlar; vali o memle
kette aklı selimi ile, bilgisi ile ve memleketin bü
tün iğlerine bakmak üzere, Devletin bütün işleri
nin nâzımı olarak oradadır. (Soldan alkışlar). 

Bir zat büyük bir doktor olabilir, büyük bir 
ziraat mütehassısı ve ziraat ilminin sonuna kadar 
varmış olabilir, fakat iyi bir vali olamaz. Vali 
aklı selimi ile bilgisi ile o memlekette halkın işini, 
hizmetini en iyi görecek olan kimsedir. Binaen
aleyh bir mütehassıs arayıp tâyin edecek değiliz. 
îyi iş gören bir erkânı harb zabitini, bir ziraat 
mütehassısını, bir hukuk adamını, bir mülkiye 
mezununu vali tâyin edebiliriz. (Soldan alkışlar, 
bravo sesleri) ., 

Sonra arkadaşlar, hukuk ilmi sonsuz bir der
yadır ve mülkiyeden çıkmak büyük bir fazilettir, 
dediğimiz zaman, bu memleketin diğer mektep-
lerdeki ihtisas şubelerinden yetişmiş insanlara, 
o şubelerin en sonuna varmış insanlara; edib-
lere, baytarlara, ziraatçilere, doktorlara, hukuk-
şhıaslara itibar etmiyecek miyiz? Kim ehil olursa 
bu memlekette o vali olacaktır. Benim kısa aklı
mın aldığı budur arkadaşlar. (Bravo sesleri) 
O halde idrakimizi biraz daha vazıh olarak işlet
tiğimiz zaman, her cins meslek erbabından yetiş
miş insanların vali olarak tâyini lüzumu nokta^ 
smda durmamız lâzımgelir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mehmet Özdemir. 
MEHMET ÖZDEMİB (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, benim bu mevzuda fazla bir sö
züm yok. Yalnız demokrasi rejiminin kökleşmiş 
olduğu memleketlerde ve milletlerde valilerin 
intihapla yapıldığını da biliyoruz. Binaenaleyh 
ilerde belki biz de intihap yoluna gideceğiz. Bu 
itibarla valilerde ihtisas ve menşe aramak' gibi 
hatalı düşünmekliğimiz caiz değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşlar; 

vali şöyle olsun, böyle olsun, şu evsafı haiz bu
lunsun, hayır öyle olmasın gibi münakaşalar, 
zannediyorum ki mevzuumuzun tamamiyle dı
şındadır. Sayın İçişleri Bakanı bu mevzudaki 
görüşlerini açıkça izah ettiler. Bendeniz bunun 
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üzerinde durmıyacağım. Mevzuumuz tefsir mev
zuudur. Arkadaşlar; tefsir mevzuu deyince, ya
pacağımız iş; zannederim ki, bu hükmü yâzıı 
kanun kabul ederken, hangi şartlar içinde ka
bul etti, hangi esasları düşündü, hangi mesnet-. 
lere dayandı.. Bunu aydınlatacak delil ve mes
netleri aramaya çalışmamız icabeder. Zannedi
yorum ki tefsir için yapacağımız en birinci iş 
budur. \ 

Arkadaşlar, Hükümetin gerekçesi yok, çün-
ki bu teklif Hükümetten gelmemiş; Hükümet
ten gelmeyince ve gerekçe olmayınca arıyaca-
ğımız ilk mesnetten mahrumuz. Bu.kayıt.İçişleri 
Komisyonunda konmuş. O halde İçişleri Komis
yonu mazbatasında bir kayıt arıyacağız. Maale
sef onu da bulamıyoruz. O halde taharriyata 
devam edeceğiz, ondan sonra elimizde o zaman
ki İçişleri Komisyonu sözcüsünün ve o zaman
ki İçişleri Bakanının Kamutayda vâki beyanları 
kalıyor. Bu takdirde bunlara yapışacağız. Eğer 
bu bizi temin ve tatmin ediyorsa onlar üzerinde 
ısrar edeceğiz. Arkadaşlar, hiç mesnedi ve delili 
bulunmıyan tefsir taleplerinde Yüksek Meclis, 
kanunun mâna ve maksadını o günkü anlayışa 
göre de tefsir edebilir. Fakat vâzıı kanunun o 
maddeyi kabul ederken düşündüğü hususlara, 
istinat ettiği esaslara ait elimizde bâzı doneler, 
bâzı aydınlatıcı kayıtlar varsa onlara istinat 
etmemizi şahsan zaruri görüyorum. Sözcü ar
kadaş, bilâkaydüşart Hükümet valinin tâyinin
de serbesttir,; demiş, bu kaydı bunun için koy
duk demiştir. Böyle bir kayıtla bu kanun muva
cehesinde, bu kanunun tatbikinin, Hükümetin 
bilâkaydüşart serbest olmasını kabul etmemiz 
merkezinde olması icabeder.-

Bir arkadaşımız «sözcünün bir ifadesinden 
sonra başkan şu ifadede bulundu» diye izah 
ettiler. Arkadaşlar; bir kimsenin ifadesini, o, 
bu mânayı kastetti diye başka birisinin bunu 
izah etmesi kadar, zannederim, gayritabiî bir 
şey olamaz. Başkan sözcünün hangi maksadı 
kastettiğini izah edecek durumda değildir. Hat
tâ bunu sözcünün o anda, merdivenden inerken 

/duymamış olması mümkündür.' Başkan böyle 
dedi, binaenaleyh sözcünün ifadesi' buna; ma
tuftur diye asıl sözcünün ifadesini' bırakıp bu
nu tavzih için söylenen başkanın ifadesine sa
rılmak hiçbir zaman doğru olamaz.' . ; 

Arkadaşımız izahlarında bir tezada, düştü
ler. Dediler ki ; «bâzı kaymakamlar var, bunlar 
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hariçte beş sene açıkta kaldıkları zaman 6 ncı 
maddeye göre müktesep haklarının üstünde de 
valiliğe tâyin edilebilir, yani 50 liralık mükte
sep hakkı varsa 90 - 100 liralık valiliğe getiri
lebilir. Fakat dâhildeki kaymakamlardan biri, 
Barem Kanununa göre bu hakkı iktisap ede
mez, 40 lira maaşı varsa 90 liralık valiliğe tâ
yin edilemez. Bu haksızlığı bertaraf etmek için 
bu madde kabul edilmiştir.» Elimizde, içişleri 
Komisyonunun bu maddeyi niçin getirdiğine 
dair mazbatasında bir ifade olmadıkça, bunu 
kabul etmekte mazuruz. Kaldı ki, hükümet hi-
nihacette hariçten de vali tâyin edebilir, bean-
şart ki hukuk mezunu olsun dediler. Bir ta
raftan bu hükmün, kaymakamlar arasında 
mevcut bulunduğunu izah ettikleri, bir haksız
lığı bertaraf etmek maksadını güttüğünü ifade 
ederken, diğer taraftan, hariçten her hangi bir 
kimsenin, hukuk mezunları arasından olmak 
şartiyle, tâyin edilebileceğinin bu hükümle te
min edilmek istenildiğini ifade etmek istediler 
ki, encümende konuşulan esbabı mucibenin ha-
kikatı üzerine bizi tereddüde sevkediyor. 

Arkadaşlar, bir de şu mevzu var: Tefsiri 
yaparken vali böyle olsun, onun için tefsiri ka
bul edelim. Hayır vali şu şartları haiz olmasın, 
onun için tefsiri kabul etmiyelim, dersek böyle 
bir düşünce bizi. yanlış yola sevkeder. Arzetti-
ğim gibi, vâzıı kanunun, kanunu kabul eder
ken düşündüğü ve istinat ettiği esasları ele al
mamız lâzımdır. O esaslarda bir isabetsizlik 
olabilir. Fakat bu arkadaşımızın dediği nok-
tai nazarın tamamiyle aksine, hükmü tazyik 
ederek değil, hükmü kendi mânayı hakikisiyle 
tefsir ettikten sonra o hükmü ayrı bir kanun
la değiştirmek suretiyle mümkündür. Yoksa 
vali şu evsafı haiz olsun veya bu evsafı haiz 
olmasın, noktai nazarını benimsiyerek ona gö
re tefsir yapmak, kanunları tefsir ederken çok 
hatalı bir yola düşmek demektir. Bendenizin 
noktai nazarım budur. 

EAPOB SÖZCÜSÜ MAHMUT GÜCBİL-
MEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar; Mevzu 
oldukça aydınlandığı için mümkün olduğu kadar 
kısa. maruzatta bulunacağım. 

Arkadaşlar, mevzuun birkaç düğüm nokta
sı vardır. Bunlardan bir tanesi daha evvel ko
nuşmuş olan arkadaşlarımızın leh ve aleyhte 
kendi görüş zaviyelerinden temas etmiş olduk
ları, üzere 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka-
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nununün bir maddesindeki şartla o şartın istis
nası üzerinedir. 

Şart, bu vekâlet memurluğuna geçeceklerin 
mülkiye ve hukuk mezunu olması şartıdır. 

istisnası ise, müfettişi umumilerle valiler,için 
lüzumunda hariçten de tâyin yapılabileceği, bu 
şartın aranmayacağı noktasıdır. Tam bir kanaa
te varılabilmesi için böylece mebdeinden almak 
faydalı olur kanaatiyle şimdi arzetmiş olduğum 
kanunun alâkalı maddesinin sadece alâkalı şart 
ve istisna hükümlerini okuyacağım. 

1930 şosesinde kabul edilmiş olan ay, gün 
söylemiyorum, rakamlarla dimağlar şişmesin 
diye yuvarlak konuşmak istiyorum, 1930 sene
sinde kabul edilmiş olan Dahiliye Memurları 
Kanununun 3 ncü maddesinde şöyle bir fıkra 
vardır: «Dördüncü veya daha yukarı dereceler
deki merkez ve vilâyet memurlarının mülkiye 
veya hukuk mekteplerinden mezun olmaları 
şarttır». 

Şimdi dikkatinizi bilhaassa bu noktaya çe
kiyorum. Şu bakımdan çekiyorum ki, Hamdi 
Orhon arkadaşımız aleyhte bir noktai hazar 
serdederek, sanki bu şart, o zamanki tadil edil
miş kanunlarda varmış, onlara konmuş ve on
larla müeyyetmiş gibi bir konuşma yaptılar. 
not aldım, icabederse aynen metin olarak beyan
larını iokurum. 

Benim, dikkatinizi çekmek istediğim nokta 
şudur ki ; burada şart, sonraki tadillere tahsi-
sen konulmuş bir şart değildir. 

Dahiliye memurları için Teşkilât Kanunu 
mahiyetinde olan bu kanuna ilk kabulünde bu 
şart esasında konmuştur. Şimdi istisna hükmü
nü okuyacağım: 

«Umumi müfettişlikle valiliklere lüzum ve 
zaruret halinde bu şartları haiz olmıyan mü
nasip zatların tâyinleri caizdir.» 

Ara yerde hukuk müşavirlerinden de bah
sediyor, alâkası olmadığı için okumadım. 

Şu halde, Dahiliye Memurları Kanununun 
ilk kabulünde bir şartla bir istisna konulmuş
tur. 

Şart, bütün dahiliye memurları için ve'bun
ların 4 ncü ve yukarı dereceye geçecek olanları 
içindir, istisna ise vali ve umumi müfettişler 
içindir. 

Bu metinler tatbik edilirken tatbikat bakı
mından ihtilâf yoktur. Demin okuduğum 1700 
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Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bir tadil geçir
miştir. Bu•-tadili temin eden kanunun numa
rası 2390 dır. Tadil yapıldıği vakit kabul edil
miş olan yeni metinde aynı istisna muhafaza-
edilmiştir ve müstakil bir fıkra haline getiril
miştir. Şart da bakıdır. u 

Deniyor ki; 4 veya daha yukarı dereceler
deki merkez ve vilâyet memurlarının Mülkiye 
veya Hukuk mekteplerinden mezun olmaları 
şarttır.. İstisnai hüküm de budur: «Umumi mü
fettişlik ile valiliklere lüzum, ve zaruret halin
de bu şartları haiz olmıyan münasip ; zatların 
ve vekâlet hukuk müşavirliklerine...» diye de-
-va.m ediyor, sonunda «tâyinleri caizdir» diyor. 

Kanunun bu tadil safhasındaki ta.tbikatm-
.<da da ihtilâf yoktur. Bu itibarla gerek 1700 
sayılı Kanun ve bu kanunun üçüncü maddesi

n i muaddil olarak arzettiğim 2390 sayılı Ka
nun tatbikatta tereddüt mevzuu olmaktan 
uzaktır. 

Hamdi Orhon 'arkadaşımızın konuşuş tarzı 
•ile ifade edelim, sene 1941. 1941 de 4089 sa-
, yılı Kanun çıkarılmıştır. 4089 sayılı Kanun Da
hiliye Memurları Kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerini tadil etmiş olan kanundur. Bu 
kanunun ikinci maddesi ile mevzuumuzun alâ
kası olmadığı için yalnız üçüncü nıaddesi üze
rinde duracağız. 

Bu, üçüncü, madde; kaymakamları staja tâ
bi tutmak «ve onları daha iyi yetiştirmek gibi 
meslek bakımından ve meslekte bilhassa kaynı a-
kamlarm yetiştirilmesi yönünden yapılmış bir 
tadil maddesidir. Bu madde tadil edilirken de
min bahsettiğim istisna fıkrası '.bu maddeye 
alınmamıştır. : 

Şimdi düğüm, noktalarından birisini işte bu; 
cihet teşkil etmektedir. Bu yorumun aleyhinde 
bulunmak istiyen arkadaşlar, bilhassa ve zan-
nımca bu noktada tevakkuf halindedir. Elinizde •• 
bulunan içişleri Komisyonu raporunu mütalâa 
etmiş olanlar görmüşlerdir ki, burada bu fıkra
nın , alınmayısı, fıkranın ilgası mahiyetinde k a 
bul edilmemektedir. Çünkü madde metin olarak 
yukardan aşağı kamilen değişmiş ye fıkra fık
ra mütenazır mahiyette bir değişikliğe uğramış 
durumda değil demin .arzettiğim gibi kayma
kamları iyi yetiştirmek maksadiyle ve . onları 
staja tâbi tutmak gayesiyle yeni, konulmuş bir 
takım hükümleri ihtiva etmektedir ve bu madde 
de demin arzettiğim şart fıkrasına, 'doğrudan 
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doğruya, öbürlerinde olduğu gibi, ilk paragraf
larında da rastlamıyoruz. Maddenin başlayışı 
şöyledir : ' V- :i 

«Kaymakamlık stajı, maiyet memurlarına 
Dâhiliye Vekâletince: tesbit edilecek esaslar dâ
hilinde vilâyetlerin muhtelif idare şubelerinde 
kaza kaymakamları refakatinde...» diye devain 
ediyor. 

Şartı ve istisnayı maddede görmemek,' her 
ikisinin birden kalktığını kabul etmek gibi bir 
neticeye elbetteki bizi götürmez. İçişleri Komis
yonunun raporunda güzel ifade edilmiş olduğu 
gibi, istisnanın esasen, berdevam, olduğunun ka
bulüne ve mantığına kanunun umumi heyetin
den çıkan mâna itibariyle gitmek gerekir. 

Tatbikat da bundan sonra bunu teyit eden 
mahiyette ve istikamette devam etmiştir; Bura
da bir noktaya işaret ederek bu kısmı da kapa
tacağım. Hamcli Orhon arkadaşımız 4089 sayılı 
Kanundan bahsederken istisnanın ilga- edildiği 
üzerinde dura dura ifadede bulundular. 

Arkadaşlar, 'bu istisnanın ilga •edildiğine da
ir ne sarahatle ne de delâletle hiçbir hüküm 
yoktur. Bunu bilhassa tasrih ' etmek isterim. 

Tefsirin lehinde ve aleyhinde bulunan arka
daşlarımızın, \ bilhassa aleyhinde bulunan arka
daşlarımızın muhalefet şerhlerinde bir kânun 
numarası daha geçer ki, belki selâmeti fikir ve 
vicdanla rey kullanmak, istiy en arkadaşlarımızın 
zihinlerini kurcalıyabilir. Çok fazla alâkası ol
mamakla beraber müsaade ederseniz kısaca on
dan da bahsedip ondan sonra gürültünün siklet 
merkezini teşkil eden İl İdaresi Kanunu ve' Ba
rem Kanununa geleceğim. 

Demin belki zihinleri işgal eder diyerek ve 
muhalefet şerhlerinde numarası geçtiği için 
zikrinde fayda gördüğüm 5354 sayılı Kanun ki; 
(Dâhiliye Memurlarına ait olan 1700 sayılı Ka
nunun 2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren 
4089 sayılı Kanunun,'az evvel arzettiğim kanun
dur, birinci ve ikinci maddelerinin ve 4089 sa
yılı Kanunun birinci maddesine ek 4329 sayılı 
Kanunun birinci, maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanundur. Bu 4329 sayılı Kânuna da 
belki zihin takılır, diye arza mecbur oluyorum: 

4329 sayılı Kanun, kaymakam namzetlerinin 
askerlikte 29 yaşını doldurmaları halinde de ma
iyet memurluğuna alınmaları hakkinda hüküm-

' dür ki, mevzuumuz ile alâkası yoktur. 5354 sayılı 
" Kanunun diğer hükümlerinden bizi ilgilendiren, 
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demin de arzettiğim şart .ye istisna meselesidir. 
Bunun da yine biraz evvel izah ettiğim, kanun
dan büyük bir farkı yoktur. Ve , İçişleri Ko
misyonunun raporunda güzelce izah edildiği gibi, 
bâzı terimlerde değişiklik yapılmıştır. «Dahiliye 
Vekâleti» yerine «İçişleri Bakanlığı» denmiştir. 
Buna benzer terim değişikliği yapılmıştır. On
dan sonra yine kaymakamlık stajını ilgilendiren 
başka hükümler konmuştur. 

Bu mevzuu da mühim görmediğim için bunu 
da bir tarafa bırakıyorum. Asıl münakaşanın sik-
let merkezini teşkil eden kanun, 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanunudur. Bu kanunun bilinen G 
ncı maddesinin kabulü sırasında bu maddenin 
ikinci fıkrası olarak bir metin ilâve edilmiş olma
sıdır. Bu metinde; vali tâyininde, 3656 sayılı 
Kanunun cari olmadığı tasrih edilmiştir. Şimdi 
bu tasrihe göre valilerin durumu tamamiyle ser
best midir, değil midir? Münakaşasının, leh ve 
aleyhde, burada toplanması lâzımgelir. 

Hükümetin görüşü, İçişleri Komisyonu ve 
Bütçe Komisyonunun görüşü, mevzuu, yoruma 
muhtaç telâkki ederek, bilhassa bu iki komisyon, 
huzurunuza gelirken müspet birer yorum met
niyle gelmişlerdir. Bu metinlere göre valilerin 
tâyininde Hükümetin tamamiyle serbest olduğu 
noktasında her iki komisyon birleşmiştir. Tef
sirlerin yalnız metinlerinde biraz fark vardır, 
fakat esasta her iki komisyon da birleşmiştir. 
Burada yeni bir istisna hükmü olarak gelen, vali 
tâyininde 3656 sayılı Kanunun hükümleri cari 
değildir, diye konmuş olan fıkra; bâzı arkadaş
ların dediği gibi, filhakika Hükümetin teklifinde 
yoktur, bunu komisyon koymuştur. Komisyon 
konuşmalarının zabıtları tutulmadığı için< ne se
bepten konduğu üzerinde esaslı bir bilgiye sahip 
değiliz. Fakat komisyon raporunu tetkik ettim, 
raporda kısa bir cümle var, bunun tasrihi sure
tiyle, yani demin okuduğum fıkranın konup tas
rihi suretiyle bu maddenin kabul edilmiş olduğu 
yazılıdır. Aslında o madde, kanunun yedinci 
maddesi olarak yer almıştır, fakat merkez kay
makamlığı ihdasına dair olan altıncı madde tay-
yedildiği için numara değişmiş, altıncı, madde 
haline gelmiştir. 

Onun için komisyon esbabı mucibesinde yedi 
numarayı taşrısa da fakat müzakeratta altıncı 
maddeye ait olduğu anlaşılmaktadır. Şimdi ar
kadaşlar, bu istisna fıkrasına valilerin tâyininin 
bir kayda tâbi olmıyacağı hükmü konurken ve 
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bunun da Yüksek Kamutayda görüşülmesi yapı
lırken, fıkranın ilâvesindeki maksat, fıkrayı koy
muş. oİan o.zamanki İçişleri.Komisyonu adına o 
komisyonun sözcüsü ve ayrıca, bundan ne mâna 
anlaşılması lâzımgeldiği noktasında o zamanın 
İçişleri Bakanı beyanatta bulunmuşlardır. Bizi 
asıl tenvir edecek olan vesikalar umumi hej^etteki 
müzakerelerin zabıtlarıdır. Bu itibarla biraz ev-' 
vel Hamdi Orhon arkadaşımız tarafından, kendi 
zaviyesinden, kendi noktai nazarını teyit zımnın
da okunmuş bulunmasına rağmen, heyeti muh-
teremenize bir kere de bendeniz lüzumlu kısım
larını okuyacağım. 

Hakikaten o zamanki müzakereleri Nuri Öz-
san arkadaşımız alâka ile takip etmiş ve bu fık
radan ne anlaşılması lâzımgeldiği mevzuunda o 
zamanki vazifelileri söze davet etmiş ve bu su
retle de bu mevzu lâyikiyle aydınlanmıştır. 

Komisyon sözcüsü Akif E^idoğan bakınız ne 
demiştir: Vali de Dahiliye Memurları Kanununa 
göre İçişleri memurlarmdandır. Getirdiğimiz ta
sarıda ilde en büyük Hükümet memurudur, âm
me hizmeti ifa eden memurdur. Özlük hakları 
itibariyle mevzuata haddi zâtında tâbidir. Yal
nız valilik vazifesinde, müessesenin hususiyetine 
binaen ve kendisinin Devletin bir mümessili vas
fını haiz olmasına binaen, bütün medeni memle
ketlerde olduğu gibi, 21 yaşında da vali olabilir. 
Fransa'da, olduğu gibi Türkiye'de de olur. Vali 
tâyinlerinde 3656 sayılı Kanun hükümleriyle 
Hükümet mukayyet değildir. Kastedilen bundan 
ibarettir/ • ; • • - • 

• Birinci beyanatında bunları söylemiş. 
. • Nuri Özsan arkadaşımızın, mütemmim malû
mat istemesi üzerine Başkanlık kendisini izahat 
yermeye' davet etmiş ve sözcü sözlerinde devam 
etmiş. İfadesi budur; bir kere daha tekrar ederek 
eliyor ki Akif Eyidoğan; «maddeden maksut olan 
şey, valiyi tâyin eden Hükümeti kanunla mu
kayyet, kılmamaktadır.» Mühim metinlerden bi
risi burasıdır arkadaşlar. Diğeri de: «Hükümet 
bu yere lâyık her hangi bir vatandaşı bilâkaydü-
şart valiliğe tâyin edebilir.» sözüdür. 

• İşte arkadaşlar; I-Tükümet bu yere lâyık her 
hangi bir vatandaşı bilâkaydüşart valiliğe tâyin 
edebilir diye, o zamanın İçişleri Komisyonu,.adı
na, yani arzettiğim istisna fıkrasını ilâve etmiş 
olan İçişleri,Komisyonu adına bu komisyon söz
cüsü bu fıkradan ne anlamak lâzım geldiğini 
böylece açıklamış bulunmaktadır.. 
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O zamanın İçişleri Bakanı Emin Erişir gil 

aşağı yukarı buna muvazi bir mütalâada bulun
muştur. Bakan diyor ki, 3656 sayılı Kanunun 
vali tâyininde hazara alınmaması hakkındaki 
kayıt, Hükümetin teklifinde mevcut değildi. Bu
nu komisyon Hükümete bir salâhiyet olarak 
vermiştir. Şimdi bu fıkranın ne maksatla kon
muş olduğu daha iyi anlaşılıyor. Hükümete bir 
salâhiyet olarak verilmiş olduğu katiyetle anla
şılmıştır. 

SÎNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Doğru
mu acaba? 

MAHMUT GÜÇBİEMEZ (Devamla) — O, 
telâkkiye göre değişecektir. Devam ediyor; 
«Hükümetin geniş bir salâhiyeti olsun, vali tâ
yininde kendisini 3656 sayılı Kanunla takyit et-
miyelim demesi karşısında bizim söyliyeeeğimiz 
hiçbir mütalâa yoktur.» Bakan, «tekrar edeyim-
ld, bu Hükümet tasarısında mevcut değildi.» 
Diye sözü bitirmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, 3656 sayılı Kanunun alâ
kalı maddesinin müzakeresi sırasında o zaman
ki Kamutayın nasıl düşünmüş ve neler konuş
muş olduğu noktasını bilmekte de kanaatimce 
fayda vardır. 

Bu kanunun 6 neı maddesinin bir istisna 
maddesi olduğunu muhterem heyetiniz hatırlar. 
Aslında bir Maaş Kanunu olan bu kanun, han
gi tahsil derecesine gelmiş- olanlara hangi dere
ceden maaş verilebileceğini bir bir gösterirken 
bir de tahsil kaydı vo sair hususlar bakımından 
bir kayıtla bağlı kalmaksızın istisna mevkii ola
rak kabul etmiş bulunduğu bâzı vazifelere bir
takım memurların doğrudan doğruya tâyinleri
nin yapılabilmesi için bir salâhiyet hükmü ka
bul etmiştir. 

Bu formülü 6 ncı maddede görmekteyiz. Bu
rada işte hususi kalem müdürleri, hukuk mü
şavirleri ve daha birçok memuriyetler sayılır
ken valilikler de sayılmıştır. Bu kanun müna
kaşa edilirken o zman söz almış olan Refik în-
co üstadımız bu 6 ncı maddede müsteşarlar için 
konmuş olan hükme itirazda bulunmuş, fakat 
valiler için konulan hükmün lehinde mütalâa 
beyan etmiştir. "Ve o sırada Mecliste bulunan 
Hikmet Bayur kürsüye gelmiş; valiler için kon
muş olan istisnai hükmün lüzumuna ve elçilik
ler için konulmuş olan keza şu maddedeki istis
nai hükmün icabına kani olduğunu uzun boylu 
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müdafaa etmiştir. Metinler uzundur, başınızı 
ağrıtmak istemiyorum. Yalnız burada ,; Hikmet 
Bayur diyor ki ; «Valilik ve elçiliklere gelince, 
zannederim ki/bunları kaymakamlık etmiş, ha
riciye memurluğu etmiş gibi kayıtlarla bağ
lamak doğru değildir. İsterseniz Hariciye ve Dâ
hiliye Vekâletleri Teşkilât kanunlarına bâzı 
kayıtlar' konsun. Vali ve elçi olacaklar için 
«Şu şekilde tâyin edilir» diye bir şart tesbit 
edelim.; fakat kaymakam ve saire diye bağla
mamalıdır, salâhiyet biraz geniş olmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar; daha eski Yüksek Meclis, 
daha sonra onu istihlâf etmiş bir başka Yük
sek Meclis, en son burada bulunan siz arkadaş
larımızın anlayışlarının bir noktada birleşeceği
ni zannediyorum. Bu 3656 sayılı Kanun hayli 
eskidir. 1939 da çıkmıştır. 1939 tarihinde ve 
1949 tarihinde bu mevzuda yapılmış münaka
şalarda Yüksek Kamutayın birleştiği bir nokta, 
bilhassa dikkati çekmektedir. O da; valilerin 
kayıt altında bulunmamaları, Hükümetin vali 
tâyininde mukayyet bulunmaması, valileri, 
tahsil bakımından veya sair vas'fları yönün
den hususi kayıtlar altında tutmaması, maaş 
yönünden de takyidat altında bulundurmaması-
dır. Bunu ,-gayet tabiî kabul etmek lâzımdır. 
Yüksek Heyetiniz bilir; Fransa'da ve Belçika'
da mevzuat bu istikamette ilerlemiştir ve ser
bestiye doğru mütemadiyen inkişaf kaydetmiş, 
bâzan daraldığı görülmüş ise de tekrar ser
bestiye gidildiği, idareci arkadaşlarımızın daha 
iyi bildiği bir hakikattir 

Bir defa valinin Dâhiliye Vekâleti memuru 
telâkkisinin üstünde tutulması da bir zaruret 
bulunduğunu benden evvel konuşan arkadaşlar 
da belirttiler. Çünkü vali kaymakam demek 
değildir. Kaymakam Dâhiliyenin memuru ola
bilir. Fakat vali Dahiliye Vekâletinin < memuru 
mahiyetinde telâkki edilemez. Vali Heyeti Ve-
kileye karşı hattâ bakanların her birine karşı 
mesuldür. Vali vilayette hem idari hem siyasi 
vasfı taşıyan ve kanunla kabul edilmiş mesu-
lieytlerin tamamından sorumlu bulunan bir' 
insandır. Bu bakımdan valinin, üstün vasıfları 
vo hususi vaziyetleri olmasını kabul etmek ka
dar tabiî bir şey olamaz. ' 

Bu arada Hâmid Şevket arkadaşımıza Sayın 
İçişleri Bakanımız cevap vermiş olmakla bera
ber bu cevaba bir noktayı ekliyeceğim: 

Bütün valiler- behemehal îmkuk mezunu, be-
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hemehal mülkiye mezunu olacaksa, ve valiler 
hukuk kültürü, diplomasi,* veya mülkiye diplo
ması, mülkiyede hukuk kültürü almadıkça va
li olmiyaeaksa yani mutlak manasında bir ih- : 
tısasa gidilecekse bu takdirde arkadaşlar; biz
zat kanun yapan, valiler eline tatbik edilmek 
üzere verdiği kanunları yapan Yüksek Heyeti
nizin, bu Büyük Meclisin âzalarının hepsinin de 
hukuk mezunu, mülkiye mezunu olması lâzım-
gelmez mi arkadaşlar! Bu mantıkla gidersek 
bu işin içinden çıkılamaz. (Bravo sesleri). Kal
dı ki vilâyette yapılacak iş Hâmid Şevket Be
yin buyurdukları gibi mahkemelerin kontrolü 
değildir. Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, Ana
yasaya göre mahkemeler müstakildir. Vali, yal
nız adliyeye değil, ciheti askeriyeye de karışa
maz. Vilâyetler İdaresi Kanununu bilenler iyi 
hatırlarlar ki, vali adliye ve ciheti askeriyeden 
sonra bütün idare şuabatmm âmiridir. Bina
enaleyh adliye üzerinde valinin hiçbir kanuni 
salâhiyeti, yoktur. Yalnız ceza evlerini teftiş 
etmek salâhiyeti kendisine verilmiştir. Bu da 
inzibat ve asayiş zaviyesinden, kendilerine ve
rilmiştir. Ama şimdi bu salâhiyet baki midir, 
değil midir? bilmiyorum. Bunu eski malûma
tıma nazaran arzediyorum. 

Şu halde arkadaşlar; adliyeyi murakabe et
mek için hukuk bilgisini valiye lüzumlu gören 
düşünüş, bence isabet etmemektedir. Vali sa
de hukuk bilgisiyle mücehhez ise, vilâyette yapı
lacak tarım işini, veteriner işini, sağlık işini, 
eğitim işini, bayındırlık işini nasıl yapacak di
yebilirsiniz? Bunların hepsi için ihtisas ararsak 
bu işin içinden nasıl çıkarız? Hâdiseyi bam
başka bir yönden ele almak lâzımdır. 

Sözlerimi bağlarken bir noktaya geleceğim. 
Allah'rahmet eylesin bizim idare hukuku ho
camız Mustafa Şeref Bey dersleri esnasında bir 
arkadaşımızın bir sualine cevap vermek zorun
da kalmıştı. Bu mevzu ile çok yakından alâ
kası olmak itibariyle yaptığım bir tedaiyi bu
rada bir hâtıra olarak arzedeceğim. Bu arka
daşımız, Allah rahmet eylesin, o da rahmetli 
oldu, sormuştu hocaya k i : «Bir vilâyetin başı
na vali gönderiyoruz da bu adamda okuma yaz
ma şartını bile aramıyoruz?» Tabiî arkadaş o 
zamanki mevzuata göre konuşmuştu. Bu arka
daş; «bu, nasıl olur hocam? demişti.» 

Merhum, biraz düşündükten sonra şu cevabı 
-verdi ,;..„«Evlâdım bâzı insanlar vali olarak do-
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gar. Kanun vâzıı vali olarak doğanlardan isti
fade etmeyi de düşünmüştür; çünkü valilik her 
şeyden evvel bir kabiliyet meselesidir.» dedi. 
(Bravo sesleri). «Ve o kadar kabiliyet mesele
sidir ki, bunun delilini, memlekette, Allah ver
mesin, karışıklıklar çıktığı zaman fiilen idare
yi ele alan ve okuma yazması dahi olmıyan, 
fakat orada asayişi tesise muvaffak olan ve 
orada hükümetin yıkılışını önliyen kabiliyetler
de de görmüş ve bu şekilde fıtrî varlıklarında 
doğuşlarında vali gelmiş olanlardan da, kanun 
yapanlar istifadeyi düşünmüştür.» diye hâdise
yi izah etmişti. 

Arkadaşlar, bir noktayı buna ekliyerek söz
lerimi tamamlıyayım. 

Şahsi görüşüm olarak bu kısmı arzediyo
rum : Memleketin askerî vali istihdamını icab-
ettiren mmtakası da olabilir. Doğu hududumuz
da, Çanakkale'de, Trakya'da, şurada, burada 
memleketin çok imar istiyen mıntakalarmda 
imarcı yüksek mühendis bir valinin istihdamı
na da ihtiyaç olabilir. 

Memleketin sıhhi bakımdan çok, ihmal edil
miş bir m'.atakasmda sağlık mevzuunda muvaf
fak olacak ve valilik evsafını da haiz bir baş
ka valinin istihdamı caiz olabilir. 

Nihayet bütün bunlar hükümetin .takdirine 
taallûk eden mevzulardır. Her şeyden evvel bu 
mevzuda şimdiye kadarki tatbikat misillıı hü
kümetin serbest kalmasının, memleketin idaresi 
ve asayişinin selâmeti bakımından doğru oldu
ğuna kaani bulunuyoruz. Bu kanaatladır ki , 
bu tefsir müspet olarak hem içişleri Komisyo
nundan, hem de Bütçe Komisyonundan huzuru
nuza gelmiştir. Kabul veya ret Yüksek Heye
ti rp..'.; e aitti;'. 

Hürmet ederim. 
BAŞKAN — Efendim, daha söz almış arka

daşlarımız olduğu gibi, müzakerenin yeterliği 
hakkında verilmiş önergeler vardır, okutuyo
rum. 

14. X I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

İller İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasının tamamlanması hakkında mü
zakere kâfi olduğundan komisyon raporunun 
reye konulmasını teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan.. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir reye arzını teklif ederim. 
."* Muğla Milletvekili 

•'•..'.-• ••" :'..'•.... : N. Poyrazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi derecede aydınlandık. Müzakerenin ki

fayetinin oylanmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum Milletvekili 

H. Ortakçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
tiler İdaresi Kanununun-. 6 ncı maddesinin 

2 nci fıkrasının tefsiri meselesi kâfi derecede 
aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
ibrahim Subaşı 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Müzakerenin yeterliğini kabul' edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun yorum fıkrasını reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — İzmir Milletvekili Halide Edip Adıvar 
ve 10 arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunma
sı hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kânun teklifi ve Tarım, İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (2/253) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
PERTEV ARAT (îzmir) — Değerli arka

daşlarım, Yüksek Heyetinizi teşkil eden birçok 
arkadaşlarımın malûmu olduğu üzere 1941 se
nesinde kabul edilmiş olan 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarını Koruma Kanunu, çiftli mallarını za
rar ve ziyandan vikaye ve zarar ve ziyanın 
tazmini esaslarına dayanmakta ve bu gayeyi 
gütmektedir. Kanun, bu hususları temin et
mek için ik i l organ kabul etmiştir. Bunlardan 
birisi, çiftçi mallarını koruma heyetleri, diğeri de 
murakabe heyetleridir. Çiftçi mallarını koru
ma meclisleri köylerde, köy ihtiyar heyetleri 
tarafından, şehir ve kasabalarda belediye 
meclislerinin ve mevcut olan yerlerde, ziraat 
ve ticaret odaları heyetlerinin iştirakiyle top
lanan heyetler tarafından seçilmektedir. Mura-

[1] 8 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kabe heyeti aynı heyetler tarafından seçilmek
tedir. Bunlar ise kazalarda kaymakamlar ve 
vilâyetlerde de valilerin riyasetinde çalışmak
tadırlar. ''• • ; • ' ;; ;:. 

Aziz arkadaşlar, 14 Mayıstan sonra, 1950 
Ağustosunda , kabul buyurduğunuz kanunlarla, 
şehir ve kasaba ihtiyar heyetleri seçimleri ye
nilenmiştir. Bu itibarla köylerde otomotikman 
çiftçi mallarını koruma meclislerinin, vazife
leri de yenilenmiş bulunmaktadır. 

O vakit Çiftçi Mallarım Koruma Kanununa 
göre gerek koruma heyetleri ve gerek mu
rakabe heyetleri 4 sene için seçildikleri
ne ve köy muhtar ve idare heyeti seçimlerin
den evvel bunların seçimleri yapıldığına göre, 
bunların dört sene müddetle vazifelerine de
vam etmeleri icabeder, şehir ve kasabalarda. 
Fakat memleektte umumi seçimlerin yenilen
mesi neticesi birtakım vaziyetler hâsıl olmuş
tur. Bâzı vilâyetlerde bu koruma ve muraka
be heyetleri, seçimleri' yenilenmiş ve eski he
yetler yerlerini yenilerine terketmişlerdir Fa-. 
kat bâzı yerlerde eski koruma ve murakabe he
yetleri bu yenilenmeyi kabul etmişlerdir. Bu
nun üzerine mahallî belediyeler İçişleri Bakan
lığına baş vurmuşlar,'ve içişleri Bakanlığı da 
haiz olduğu kanuni salâhiyete istinaden o se
çimleri iptal etmiştir. Bunun birtakım tecelli
leri olmuş ve bâzı yerlerde kendilerinden seçil
memiş olan belediyeler, bu heyetlerin çalışma
larını aksatmak maksadiyle ve diğer bâzı se
beplerle vazifelerini -ihmal etmişler ve yine bâ
zı yerlerde bu yüzden koruma meclisleri ve 
murakabe heyetleri ile belediye meclisleri ara
sında ihtilâflar hâsıl olmuştur. Size bir misal 
vermek için arzetmek isterim; izmir vilâyeti
nin Kemalpaşa Kazasının Armutlu heyeti bu 
yüzden bugün mahkemededir, takibata- mâruz 

, kalmıştır, arkadaşlar. 
İşte izmir Milletvekili arkadaşlarımız, bu 

zaruretlerin. icabı olarak Çiftçi Mallarını Ko
ruma Kanununun bir maddesinin değişmesini 
ve bu kanuna bir ek madde ilâve edilerek, çiftçi 
mallarını koruma meclisleri ve murakabe he
yetleri seçimlerinin yenilenmesi için bir kanun 
teklif etmiş bulunmaktadır. Bu teklifin kabu
lü bugün memlekette mevcut ve belki diğer 
birçok vilâyetlerde vâki olduğunu haber aldı
ğımız bu huzursuzluğu bertaraf edecek, ve is
tikrar serecek ve ziraat asayişinin daha ^wıni-
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yetle temin edilmesini mucip olacaktır. Bu iti
barla .'.Heyeti Âliyenizden Tarım Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu şekilde bu teklifin ka
bulünü saygı ile rica ederim. (Soldan, alkış
lar) . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye'nin hemen her tarafın
da müzmin bir dert haline gelen bu dâvayı yük
sek huzurunuza getirdiğinden dolayı Sayın Ha
lide Edip Adıvar ve arkadaşlarını tebrikle söze 
başlıyacağım. 

Arkadaşlar, bu dâva çiftçiler ve bağ, bahçe 
sahipleri için o kadar ehemmiyetlidir ki, bu ba
kımdan Çiftçi Mallarını Koruma Komisyonları
nın ne gibi işler gördüğünü kısaca anlatmama 
müsaadenizi rica edeceğim. Kanuna göre koru
nacak çiftçi malları şunlardır: Ekili, dikili veya 
kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla Orman 
Kanununun şümulüne girmiyen ağaçlar ve ağaç
çıklar ve ziraatte kullanılan her nevi menkul 
ve gayrimenkul mallar, su arkları, sed ve bent
lerle hendek, çit, divar ve emsali manialar, tarla 
ve bahçe yolları... 

Muhterem arkadaşlar Koruma komisyonları 
yukarda sayılan mevzularda koruma tedbirleri 
almaktan başka 50 liraya kad?r- bu işler dolayı-
siyle zarar ve ziyan tâyin ve hüküm altına al
mak salâhiyetini de haiz bulunmaktadırlar. 

Bundan başka su arklarını temizletmek, tarla 
ve bahçe yollarını tamir ettirmek ve bu yüzden 
doğacak masrafları yaparak bunları alâkalılar 
arasında istifadeleri nispetinde taksim ve tahsil 
etmek gibi çok mühim vazifeyle ödevli bulunmak-
tadrılar. Bunların vazife ve salâlnVetlerinin şü
mullü olması bakımından bilhassa belediye ile 
ahenkli olarak çalışmaları lüzum ve zarureti or
taya çıkmış bulunmaktadır. Şurasını da arzede-
yim ki koruma meclisleri, esasında belediye mec
lislerinin birer komisyonu, daha doğrusu vekili 
durumundadırlar ve öylece çalışmaları icabeder, 
yeni Belediye Kanunu tedvin edilirken elbette 
bu nokta üzerinde hassasiyetle duracağız. Şimdi
lik âcil tedbir olarak belediye meclislerinin her 
yenilenmesinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi 
üyelerinin ele yeniden seçilmesi yerinde olacaktır. 

Arkadaşlar, bugünkü fiilî durum çok kötü 
bir mecraya dökülmüş bulunmaktadır. Pertev 
Arat arkadaşımız birçok misaller serdettiler, ben 
tekrar etmiveceğim. Şehir ve kasaba içinde zira
atla, istihsalle alâkalı vatandaşların ve zirai asa-
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yişin huzur ve emniyet içinde gitmesi ye beledi
yelerin muvaffak olması bu teklifin.' kabulüne 
bağlıdır. Aksi takdirde bugün iktidarda bulunan 
belediyelere cephe almış olan eski belediyelerin 
seçtiği teşekkül ile iş yapmaya imkân olmadığı 
gibi Koruma Meclisinin bu şekildeki tahakkümü, 
-adaletsizliği bundan sonra bir müddet daha de
vam edecektir, âtiyen de belediyeler iktidardan 
düştüğü zaman eski belediyelerin seçtiği koru
ma meclisleri yeni belediyelere daima çelme at
mak vazifesine devam edecektir. Hiçbir suretle 
bunun politik bir cephesi de yoktur. Bugün ol
duğu kadar yarm da lâzımdır. Bu itibarla kabu
lünü rica ederim. (Alkışlar). 

SINAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — Arka
daşlar; müzakere mevzuu olan Koruma Meclis
lerinin yenilenmesi çok doğrudur. Fakat arka
daşlar, bu Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu 
Anayasaya aykırı bir kanundur. Demokrat Par
ti iktidara geldiği zaman Anayasaya aykırı ve 
antidemokratik kanunları kaldıracağını millete 
söz vermişti. Millet bu kanundan çok mustarip
tir. En çok çiftçisi olan bir memleketin millet
vekiliyim, çekilen ıstırapları, yapılan yolsuzluk
ları tetkik edecek olursak bu kanuna yeniden 
ruh vermek, can vermek, Mecliste müzakere et
mek değil; bu kanunu topyekûn ortadan kal
dırmak lâzımdır. Bunun için yapılacak şey şu
dur ; şu numaralı kanun mülgadır demekten 
ibarettir. 

Arkadaşlar; şimdi bir arkadaşımız Koruma 
Meclislerinin vazife ve salâhiyetlerini saydı, bu 
vazife ve salâhiyetler Anayasaya aykırı değil-
mi? Bunlar vergi tarhediyor, istediği gibi ceza 
veriyor, aldığı paralarla birçok insanları besli
yor, bu kanunu yürütmeye salahiyetli olan da 
Tarım Bakanıdır, o da buralara müfettişler 
gönderiyor, gönderilen bu müfettişlere harcirah 
veriyor. 

Arkadaşlar; tekrar ediyorum, Demokrat 
Partinin vazifeleri artık başlamıştır ve tamamiy-
le belirmiştir. Anayasaya 'aykırı kanunları bu
raya getirerek yeniden maddeler koymak bence 
doğru olmaz. Eğer bu kanun yaşıyacaksa bu he
yetlerin değişmesi lâzımdır. • Çünkü heyetlerle 
belediyeler arasında münasebet yoktur. 

Benim mâruzâtım; bu kanuna yeniden bir 
ruh vermek, antidemokratik kanunları burada 
müzakere etmek, Demokrat Parti için vallahi 
doğru olmasa gerek. 
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'•' Müstakil bir milletvekili sıfatiyle maruza

tım budur. 
BAŞKAN — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, memleketin her tarafında 
birer kangren manzarası arzetmiş olan bu ko
nuyu ' halletmek maksadiyle bir teklifle huzu
runuza gelen izmir Milletvekili arkadaşlarıma 
ve bu ehemmiyetin derecesini idrak ederek, bu 
teklife intibak eden diğer komisyon üyeleri ar
kadaşlarıma huzurunuzda, bir Balıkesir Millet
vekili sıf atiyle, teşekkür etmeyi vazife bilirim. 

' Arkadaşlarım, burada 14 Mayıstan evvel 
malûm olan bir haleti ruhiyenin neticesi olarak 
teşekkül eden belediye heyetleri tarafından 
meydana = gelen bir heyet vardır, 14 Mayıstan 
sonra '.millet iradesi denilen altın anahtar mil
letin .eline geçtikten sonra teşekkül eden bele
diye heyetleri vardır. Bu belediye .heyetleriyle 
•sizlere arzettiğim zihniyet içinde teşekkül eden 
heyetlerin meydana getirdiği çiftçi malların] 
koruma heyetlerinin anlaşmasına imkân var 
imdir? Yoktur. İşte bu sebep dolayısiyledir ki, 
memleketin her tarafında birtakım, forttement 
huzursuzluklar kendini birer çıban halinde 
göstermektedir. Arkadaşım izmir'de cereyan 
eden hâdiselerden bahsetti,-ben de Balıkesir 
Milletvekili sıf atiyle vilâyetimde cereyan eden 
birçok hâdiselere §ahit olan ve artık buna bir 
son vermek mecburiyetinde olduğumuza kaani 
olan bir arkadaşınız sıf atiyle bu kanuna rey 
vermenizi istirham ediyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kar,ahisar) — 

Efendim, şüphesiz benden evvel lehte konuşan 
. arkadaşlarımın fikirlerini hürmetle karşılıyo
rum, bendeniz de aynı fikirdeyim. Ancak beş 

, yıldan beri bizim mütemadiyen aldığımız şikâ
yetlerin merkezi sıkletini teşkil eden bu kanu-
>nun iyi tatbik edilmemesi,- matlup olan netice
nin elde edilememesi idi. Biz birçok kereler 
sabık iktidar men suplarına rica ettik. Dedik 
ki, bu' kanun sizi' tatmin ediyor mu? Etmiyor, 
dediler. Hattâ Şükrü Sökmensüer'e giderek 
bu • dertlerle alâkadar değil • misiniz diye sor
duk. Alâkalıyız, -dediler. Sene zannediyorum 
1947 idi. Bundan itibaren mütemadiyen hare
kete geçtik. Yeni iktidar zamanında dahi ar-
daşlardan- rica ettik. Tecrübelerden istifade edil
mek suretiyle çiftçilerimizi memnun edecek 
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bir tasarı getirin diye. Hâlâ gelmemiştir. Bu 
bakımdan Sinan Tekelioğlu'nun hakkı vardır. 
Şimdilik biz; gelmiş olan ve teşekkürle karşdı-
yacağımız teklife rey verelim. Fakat'", içişleri 
Bakanı yerinde değildir. Kendilerinden şunu 
soracaktım. Yeni tasarı geliyor mu, gelmiyor 
mu? Gelmiyorsa biz •••de onun. çaresine bakmak-
istiyoruz. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP, (Siird): —-Muh

terem arkadaşlar, benden evvel konuşan bütün 
arkadaşlar lehte konuştular. Efkârı umumiye 
de lehte olmasına rağmen ben vicdani kanaati
mi izharda mahzur görmedim. Yüksek müsa
adenizle noktai nazarımı arzediyorum. Efen
dim, politik bakımdan teklif gayet yerindedir, 
fakat hukuk zaviyesinden tetkik edecek olur
sak hukuk prensiplerine aykırılık görürüz. Me
seleyi ne kadar basite-irca edersek o kadar ça
buk hakikata varırız. Deniyor ki, bu heyetleri; 
belediye meclisleri seçmektedir. Belediye mec
lisleri dört senede bir seçildiğine göre, bunların
da, ona mütenazır olarak dört senede bir seçil
meleri icabediyor, halen mer'i olan kanunda. 
•Fakat muhtelif sebeplerle bazen belediye mec
lislerinin dört seneyi bitirmeden seçimini yeni
lemek mecburiyetleri zuhur ediyor ve seçimleri 
yenileniyor. Binaenaleyh, mademki, -bunlar de
ğişiyor, seçimleri yenileniyor, o halde bunların 
seçtikleri bu koruma meclislerinin de seçim 
müddetlerini dört sene bırakmak doğru değil
dir, onlara mütenazır olarak bunlar da yenilen
sin deniliyor. 

Yakında biz Danıştay ve Sayıştay seçimle
rini yapacağız. Meselâ sekizinci devrenin seçmiş 
olduğu kimselerin; ; meclis, seçimi yenilenecek 
olursa onları seçen heyet değiştiği için- onların 
da değişmesi mi icabeder?. (Gürültüler, onun gibi 
değil sesleri) Onlarında seçimleri yenileniyor 
mu?. Bu da; ayni vaziyettedir. 

Şimdi belediye meclisleri bu koruma meclis
lerini seçerken kendilerini temsil etmek sure
tiyle değil de, hariçten seçmektedirler. Yani, 
belediye meclisi salâhiyetini kullanarak seçmek
tedirler. Binaenaleyh bu, sonra kendilerini ta
kip edecek olan Meclise intikâl etmelidir. Ma
demki, belediye meclisi salâhiyetini kullanmış
tır, yani o şahısların sıfatı mevzuubahs- değildir, 
belediye meclisinin mânevi şahsiyeti mevzuuba-
histir, :belediye 'meclisi,,yenilense dahi eski <be-
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lediye meclisinin seçmiş olduğu kimseleri, ken- j 
dilerini takip eden ve sonradan gelen meclis ta- i 
rafından seçilmiş addetmek zaruretindeyiz, hu
kuk balamandan. 

Arkadaşlar, bu konuda komisyonlarda görü
şülen bir tasarı vardır. Bir hataya düşmemek 
için komisyon bunu ister de o alâkalı tasarı ile 
tevhit ederek buraya getirirse çok doğru bir 
hareket olacaktır. 

'BAŞKAN — Bu tasarı vesilesiyle söz alan, 
arkadaşlarımızın adedi fazladır. Bakan da mev
cut değildir. Vakit geçmiştir, tensip buyurur
sanız talik edelim. (Devam sesleri). 

Umumi temayül devam edilmesi fikrindedir. 
O halde söz sırasına göre arkadaşlara söz ve
receğim. 

Rifat Sivişoğlu buyurun. 
RİFAT SÎVİŞOĞLU (Zonguldak) —Aziz 

'arkadaşlarım; 4081 numaralı Kanuna göre ko
ruma meclisi başka ve murakabe heyeti baş
kadır. 

Koruma meclisi 4081 numaralı Kanunun 4 
ncü maddesine ve murakabe heyeti ise aynı ka
nunun 4 ncü ,ve 5 nci maddelerine göre dört 
sene için seçimle teşekkül ederler. 

Bunun içindir ki, teklif sahibi arkadaşları
mız-4 ncü maddeye bir fıkra eklemek suretiyle 
sadece koruma meclisinin yenilenmesini istedik
leri halde Tarım Komisyonu bunu tevsian teb
dil ederek ve teklif sahipleri gibi dördüncü 
maddeye bir fıkra ekliyerek hem koruma mec
lisinin ve hem de murakabe heyetinin yenilen
mesini istemektedir. 

Murakabe heyeti 4081 numaralı Kanunun 
4 ncü ve 5 nci maddeleri dairesinde teşekkül et
mektedir, demiştim. Tarım Komisyonunca İha
leme alman tadilli fıkranın bu iki maddeye iliş
mekte olduğuna nazaran, bu teklifin kabulü 
takdirinde dahi ayrı ayrı fıkralar halinde her 
iki maddeye ilâvesi icabederdi, fikrindeyim. I 

Teklif sahipleri yalnız koruma meclisi üze
rinde durdukları halde Tarım Komisyonu yuka
rıda da arzettiğim gibi hem koruma meclisi ve 
hem de murakabe heyeti üzerinde durmak su
retiyle biribirlerinden fikren ayrılmış durum
dadırlar. Teklif sahipleri ile Tarım Komisyo
nunun birleştikleri nokta; belediye meclisleri
nin her yenilenmesinde koruma meclisi ve mu
rakabe heyeti seçimlerinin de tecdidi noktası- | 
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dır. İşte bu noktada birleşiyorlar/ Hâlbuki 
asıl üzerinde durulması lâzımgelen ayırıcı nok
ta bu olmalı idi. Zira belediye meclisi de, ko
ruma meclisleri de, murakabe heyetleri de dört 
sene için seçilmektedirler. Seçilen belediye 
meclisi 4081 numaralı Kanunun dördüncü mad
desinin ikinci fıkrasındaki zevatla birleşerek 
dört sene için koruma meclisini ve murakabe 
heyetini seçeceklerdir. Bu seçim işi bittikten 
sonra belediye meclisinde gerek Belediye Ka
nununun 53 ncü maddesindeki ve gerek diğer 
maddelerindeki esbap ve ilcaatla inhilâl ve in
fisah vâki olursa belediye meclisi seçimi tecdit 
edilecektir. Farzedilsin ki, belediye meclisi se
çimi bu şekildeki istifalar, inhilâller ve infisah
lar yüzünden dört yıllık bir devre zarfında dört 
def a yenilenmiştir. Buna mukabil koruma mec
lisi ve murakabe heyeti vazifesine devam etmek
tedir. 

Kanun teklifinde ve Tarım Komisyonunca 
kaleme alınan değiştirgede; belediye meclis
lerinin her tecdidinde koruma komisyonları
nın ve murakabe heyetlerinin de yeniden se
çilmesi isteniyor ki' ayıp1 değil ya, bunu benim 
aklım bir türlü kabul edememektedir. Çünkü 
belediye meclisleri dört senelik devrede dört 
defa yenilenebilir. Belediye meclisi sebebi ka
nuni ile kendiliğinden münfesih; olmuş ve ye
niden belediye meclisi seçimine .gidilmişse iki 
meclisin vazifede iken seçtiği koruma meclisi 
ve murakabe heyetinin kabahati nedir ki onla
rın d-a yeniden seçimine gidilsin? Bir belediye 
meclisi bir sene içtimalar akit, vazife ifa ve 
kararlar ita ettikten sonra o meclisin kanuni 
sebeplerle ve hele istifalar yüzünden feshine 
karar verilir ve yeni seçime gidilirse o mecli
sin yaptığı bütün muamelât ve ittihaz ettiği bi
lûmum mukarrerat hükümsüz mü sayılacaktır1? 
Asla. Bunun gibi evvelce dört sene için seçil
miş koruma meclisi ve murakabe heyetine dört 
senelik müddet bitmeden (sizi seçen belediye he
yeti vazifede değildir. Onlara tebaan sizin de 
vazifeniz bitmiştir) demeye hakkımız yoktur. 
Aksi halde kanunen dört sene için seçilmiş 
olan bir heyetin bu kanuni hakkı baltalanmış 
ve kanunun ruhu zedelenmiş olur. 

Fikrimce kanun teklif inini hiçbir hukuki 
mesnedi yoktur. İçişleri Komisyonu dahi aynı 
neticeye vararak teklifi reddetmiştir. Esasen 
İçişleri Komisyonunda incelenmekte bulunan 
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K-öy'rKanunu ile -Belediye • Kanununun bugün
kü»-ihtiyaçları' - karşılıyacak hükümleri ihtiva 
ettiği gene- f iş ler i Komisyonu kararında belir
tilmektedir: Yakında çıkacak olan mezkûr iki 
kanunda aynı hükümler mevcut olduğunun ifa
de • edilmesi kargısında bu kanunun kabulü lü
zumsuz olduğuna kaniim. Hattâ o derece kani
im1 ki bu kanun kabul buyurulursa şimdiye ka
dar vaz'edilmiş ve yakında Meclise scvkedilece-
ği içişleri kararında ifade kılınmış olan hü
kümlere aykırılık doğacaktır. 

Binaenaleyh teklifin • reddini mutaz-ammln 
olmak üzere, İçişleri Komisyonunca müttehaz 
kararın kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunu bu memlekette bilâkaydüş-art menfi bir 
netice veren bir kanun olarak karşımızda dur
maktadır. Onu yeni bir madde ile, iki madde 
ile ıslah etmek, tam ihtiyaçlara tekabül'edecek 
bir hale- getirmek kabil değildir. 

Yalnız, son olarak teklif edilen beşinci mad
denin tadili hakkındaki teklif, bu mühim dâ
vada atılan ilk adımdır ve yerindedir. Beledi
ye meclisi üyesi sıf atiyle seçtiğimiz bu koru
ma heyetinin her hangi bir sebebe mebni o be
lediye meclisi ayrıldıktan sonra; bu r koruma 
heyetinin vazife başında kalması, aklen ve 
mantıkan caiz 'değildir. Binaenaleyh bendeniz 
kanunun kabulünü • istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
verilen önergeleri" okutuyorum: 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, reye konulmasını rica ede

rim. 
Gazianteb ^Milletvekili 

Ali Ocak 

Yüksek, Başkanlığa 
4081 sayılı kanun teklifi hakkındaki, müza

kere kâfidir Maddelere geçilmesini* rica < ede
rim; 

İzmir Milletvekili 
Pertev 'Arat 

Yüksek Başkanlığa* 
Müzakere; kâfidir. -. "Vaziyet;'tavazzuh etmiş* 

tir/: Kanuna teklifinin i oya vazjını arz-ve 'teklif 
ederimi i , 

Zonguldak Milletvekili; 
. . ' • ; . . . . . . . • . Suat Başol 

. 1951 0 : 1 
.BAŞKAN — önergelerin aleyhinde konüş> 

m ak istiyen Kâzını 'Arar'a söz veriyorum. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, hakikaten çok mühim ve bütün Tür
kiye'nin bugünkü rahatsızlığım icabettiren bir 
mevzua ait yani Çiftiçi Mallarının Korunması 
Kanununun .tadili üzerinde muhtelif arkadaş
lar muhtelif kanaatlere sahip oldukları gibi, 
komisyonlarda, meselâ Tarım Komisyonu ka
bul, İçişleri Komisyonu ret ve Adalet Komis
yonu kısmen kabul gibi bir kanaate sahip bulun
maktadırlar. Eğer tensip ederseniz;bu ehem
miyetli mevzu üzerinde biraz ,. daha tartışmalara 
devam edelim ve ondan sonra bir karara vara
lım. Bu itibarla kifayeti müzakere hakkın
daki önergelerin reddini teklif ederim. 

' BAŞKAN — Efendim usulen kifayet, hak
kında bir arkadaşımıza söz verilir. Bu; da veril
miştir. Şimdi önergelerin oya arzı mecburi-. 
yotindeyiz.. Kabul edenler lütfen.işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... önergeler kabul edilmiş
tir. (Ekseriyet yok sesleri) , 

Efendim bir hususu müsaadenizle umumî he
yetinize arz zruretini duyuyorum, bu suretle 
biz de müşkülâttan, kurtulmak ihtiyacındayız. 

Müzakereler sırasında arkadaşlar filhakika 
salona daima gidip gelmektedirler. Bu vazi
yette her an ekseriyetin mevcudiyetini tahkika 
gidersek bazan çoğunluğun olmadığı görülebi
lir. Müzakerelere ekseriyetle başlandığına gö
re mevcutla devam zarureti hâsıl oluyor. (Doğ
ru doğru sesleri) Bu itibarla maddelere geçil
mesini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. " 

Efendim, Kemal Eren arkadaşımızın ayrı 
bir teklifleri vardır. Bu teklif 4081 numaralı 
asıl Kanunun tümünün ilgası mahiyetinde, müs-

- takil bir teklif mahiyetinde olduğu için öner
geyi reye koymak lüzumunu hissetmiyorum. 
Salahiyetli bir milletvekili sıf atiyle ayrı. bir. tek
lif halinde verdiği takdirde tezekkür edilir. 

Şimdi maddelere geçiyoruz. 

Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanu
nun 4 nciı maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — 4 0 8 1 numaralı Çiftçi Malla
rının Korunması;, hakkındaki Kanunun; 4 ncü 
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maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belediye meclislerinin her yenilenmesinde 
çiftçi mallarım koruma meclisi üyeleri ile mu
rakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bildiri
len usule göre yeniden seçilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? < 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Çiftçi Mal
ları Koruma Kanununun bir maddesine ek ola
rak teklif olunan bu kanun bugünkü ihtiyacı 
tatmin edemez. Çünkü belde hudutları dâhilin
de bulunan vazifeler belediye kanunları hüküm
lerine göre belediye vazifeleri icabı olarak bu 
vazifeleri zımnen deruhde eder. Ve belediyeler 
kendi işlerinin çokluğu bahanesiyle diğer te
şekküllerle birleşerek nevama onlara vekâlet 
verir. Vekâlet verdiği bu meclisler vergi tarhe-
der; ceza tatbikma salahiyetlidir. 

Bildiğiniz durumdaki bu yetkiler, usul ve 
nizama bugünkü zihniyete aykırı bir hareket
tir. İçişleri Komisyonu bu cihetleri bihakkin 
düşünerek bu vazifeyi belediyelere vermiştir. 
Belediye meclisleri bu işleri doğrudan doğruya 
ele aldıkları takdirde milletin kendi reyile se
çilmiş olan bu meclislerdeki temsilcileri vasıta-
siyle vergi tarhı ve diğer hususlar bugünkü 
zihniyetlerin ifadelerine göre yürütülmüş olur 
ve ceza tatbiki hususunuda tam yetkili bir mec
lis yapmış olur. 

Benim arzım; budur. Bu şu yama ile malûl 
olan bir teşekkülü yürütmek doğru değildir. 
Heyeti celileniz müsaade ederse, bu vazifelerden 
köylero ait olan kısmını köy ihtiyar heyetlerine 
ve şehir ve kasabalara ait olan kısmını da bele
diye meclislerine tevdi etmek suretiyle bu vazi-
fo belediye ile köy arasında taksim edilir. Bi
naenaleyh Köy ve Belediye Kanununa tahmil 
edilen bu işin ayarlanması yerinde ve isabetli 
olur, eğer böyle çıkacak olursa yamalı bir tek
lifle huzurunuza tekrar geleceğini tahmin edi
yorum. 
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BAŞKAN Bir önerge var: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 4081 sayılı Kanu

nun 4 ncü maddesinin teklifte olduğu sekilice 
değiİ, Tarım Komisyonunun tadili şeklinde ka
bulünün reye konulmasını rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Pertev Arat 

BAŞKAN —• Okuduğumuz metin Tarım Ko
misyonu metnidir efendim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — O halde geri 
alıyorum. 

BAŞKAN'— Maddeyi oyunuza arzediyb-
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde Mİ* 
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tâ
rihinden itibaren bir ay zarfında son belediye 
seçimlerinden sonra seçimi yapılmamış >olan 
mevcut çiftçi mallarını koruma meclisi ve mu
rakabe; heyetleri yeniden seçilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. x 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Tarım, İçişleri 
ve Adalet bakanları yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde yok

tur. 
17 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verilmiştir. 

Kapanma saati : 18,10 

DÜZELTÎŞ 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

85 
85 

2 . 29 ikincisini teklif ikisini telif 
2 35 Önergenin tasarının 
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S. S A Y I S I : 

İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım, içişleri ve Adalet komisyonları raporları (2 /253) 

' " • Ankara, 11 . VI . 1951 

T. B. M. Meclisi Yüksok Başkanlığına 

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine mütedair kanun teklifimizi gerekçesi ile birlikte sunar, gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla rica ederiz. 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
II. E. Adıvar A. Tekön A. Başman O. Baban 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
O. Kapanı N. Incekara 8. Giz M. Aldemir 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili Tokad Milletvekili 
Vasfi Menie§ T.. Gür er ek U.ökeren 

v GEREKÇE 

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması halandaki Kanunun dördüncü maddesinde koruma 
heyeti üyelerinin belediye meclisleri tarafından dört sene için seçilecekleri tasrih edilmiş ise de, ken
di hizmet müddetleri de dört sene olan belediye meclislerinin yenilenmeleri halinde koruma heyet
lerinin durumları hakkında bir hüküm konulmamıştır. Her iki heyetin hizmet müddetlerinin dörder sene 
olması ve koruma heyeti üyelerinin belediye meclisleri tarafından seçilmesi esasına göre koruma 
heyetlerinin de yenilenen belediye meclisleri tarafından yeniden seçilmesi hukuki bir icap olduğu 
meydandadır. Bu cihetin kanunda tasrih edilmemiş olması bu icabın kanun vâzıınce tabiî görül
müş olmasına hamledilebilir. Ancak 4081 numaralı Kanun neşri belediye seçimlerinin yapıldığı za
mana rastgelmemiş bulunması meclis seçimleri ile, koruma heyeti seçimleri arasında bir zaman ayrı
lığı husulüne sebep olmuştur. Bu durumun neticesi olarak geçen yıl içinde bütün belediye meclisleri 
yeni seçimlerle yenilendiği halde Çiftçi Mallarını Kuruma heyetleri yeniden seçilmediğinden eski 
meclislerin seçtiği heyetler vazifelerinde kalmışlardır. 4081 numaralı Kanunun ruhuna aykırı olan 
bu durum, hassaten yeni Belediye Seçimi Kanunu ile belediye meclislerinin tamamen yeni ve demok
ratik esaslara göre teşekkül etmelerinden sonra yeni Seçim Kanununun ruhuna da aykırıdır. Tek
lif edilen tasarı ile bu çifte aykırılığın izalesi maksadiyle istihdaf edilmiştir. 

izmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
i '• • - ı ' , ' ; ': it- 'Başman Tank Gürerk 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 2/253 
Karar No. 23 

19 . VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

4081 Numaralı Çiftçi Mallarım Koruma Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İzmir Milletvekili Sayın Halide 
Edib Adıvar ile on arkadaşının kanun teklifi 
komisyonumuzca alâkalı Bakanlıklar temsilci
leri ve teklif sahiplerinin huzuriyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif sahiplerinin gerekçelerinde izah ey
ledikleri gibi belediye meclisleri üyeleri ile ti
caret ve ziraat odaları idare kurullarının müş
terek toplantılarında seçimleri yapılan koruma 
meclisi üyeleri ile koruma heyeti üyelerinin bu 
meclise niyabeten vazife gördükleri tabiî bulun
makla belediye seçimlerinin yenilenmesi takdi
rinde adı geçen kurulların da yenilenmesi ko
misyonca tabiî mütalâa olunarak belediye se
çimlerini takiben bu kurul seçimlerinin de ye
nilenmesini istihdaf eden bu kanun teklifi ko
misyonumuzca uygun görüldü. 

Ancak : Teklifte (koruma heyeti) tâbirinin 
esas kanunda (koruma meclisi) olarak kayde
dilmesi göz önünde bulundurularak (heyeti) 
kelimesinin yerine (meclisi) kelimesinin konul
ması ve teklifte (murakabe heyeti) hakkında 
bir kayda işaret edilmediğinden bunun da se
çiminin temini maksadiyle metne ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Geçici maddede ise : (Bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren bir ay zarfında çiftçi malla
rını koruma heyetleri yeniden seçilir) cümle
sinin (bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında son belediye seçimlerinden son

ra seçim yapmamış olan mevcut çiftçi malları
nı koruma meclisi ve murakabe heyetleri yeni
den seçilir) şekline getirilmesi daha uygun gö
rülmüştür. 

Bu mucip sebeplerle komisyon üyelerinin 
ittif akiyle teklif aşağıda yazılı olduğu şekilde 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Kamisy onuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım K. Başkam Bu rapor Sözcüsü 

Manisa Manisa 
Sudi Mıhcıoğlu Sudi Mıhcıoığlu 
Kâtip 

Afyon K. Antalya Bolu 
8. 'Torfiili. A. Tehelioğlu M. Dayıoğlu 

Bursa Çankırı Bursa 
S. Karacabey K. Atakurt 8. Herkmen 

Elâzığ Erzurum Gazianteb 
8. Ergene S. Erduman S. Ünlü 

İmzada bulunamadı 
Giresun Hatay İçel 

A. N. Duyduk T. Sökmen 8. İnankur 
İzmir Kastamonu Kayseri 

M. Aldemir .M. Â. Mühto E. Develioğlu 
Kayseri Kırklareli 

M. Özdemir F. Filiz 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli Konya 
S. Kalemcioğlu A. Çilingir 

İmzada bulunanı adı 
Konya Niğde Seyhan 

A, R, Ercan F, Kö§keroğlu T. Coşkun 

(S . Sayısı: 8) 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/253 
Karar No. 58 

2 .VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

izmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve on 
arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Yüksek Başkanlıkça komisyonu
muza havale buyurulmakla Hükümet temsilci
leri ve teklif sahiplerinin iştirakleriyle görü
şüldü. 

Teklif sahiplerinden îzmir Milletvekili Avni 
Başman, yazılı gerekçeyi izahla kanun teklifi
nin kabulünü ve koruma meclisleri meselesinin 
hallini istedi. 

Birçok tartışmaları mucip olan müzakere 
sonunda: 

Teklifin, memleket ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak hazırlanmadığını, daha ziyade 
hissi bir tesir altında kaleme alındığını göz 
önünde bulunduran komisyon çoğunluğu, ka
nun teklifini bugünkü hukuk prensiplerine de 
aykırı bulmuştur. 

Esasen komisyonumuza havale buyurulan 
«Köy Kanunu» ve «Belediye Kanunu tasarıları
nın» bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak hüküm

leri ihtiva ettiğini hazara alan komisyonumuz 
teklifin -reddine çoğunlukla karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa • su
nulur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Balıkesir 

Muhalifim 
M-, Tuncay 

Elâzığ , 
A. Demirtaş 

Kâtip 
Amasya 
K. Eren 

Bursa 
A. E rozan 

İsparta 
T, Tola 

Başkan V. 
Bursa 

Muhalifim 
N. Yılmaz 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çoruh 
Z. Ural, 

Manisa 
F .İlker 

Ordu 'Trabzon '.. 
H. Şarlan Il.OrJıon 

imzada bulunmadı. 
ürfa 

U. K. Timüroğlu 

Adalet Komisyonu raporu 
'saarosssj 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/253 
Karar No. 8 

10. XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 
10 arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması 
hakmdaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna (geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifi komisyonumuza havale edil
mekle teklif sahiplerinden İzmir Milletvekili 
Avni Başman ve Tarım Bakanlığı temsilcisi ha
zır olduğu halde incelendi. 

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde (koru
ma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat 
odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiy
le toplanan belediye meclisi tarafından ıgizli 
reyle ve dört sene müddetle intahap olunurlar.) 
denilmektedir. 

Yapılan kanun teklifinde ise kendi hizmet 

(S . Sayısı: 8) 
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müddetleri dört sene olan belediye meclisleri
nin yenilenmesi halinde koruma meclislerini 
seçen ve ekseriyeti belediye meclisi azalarından 
olan belediye meteliklerinin kendi kanunları ge
reğince dört senelik müddeti bitirmeden yeni
lenmeleri halinde çiftçi mallarını koruma mec
lislerinin de yeniden seçilmesi gayesini istihdaf 
etmekte olup, kanunu teklif eden milletvekil
lerinin de gerekçelerinde izah edildiği veçhile 
4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki dört 
senelik müddetin esasen dört senelik devre için 
seçilen belediye meclislerinin faaliyeti ile mu
vazi olması düşüncesiyle kabul edilmiş ol
duğu, ancak normal dört senelik müddeti bi

tirmeden vazifelerinden ayrılan belediye meclisleri
nin intihaplarının yenilenmesi halinde, kendile
rini seçen heyetin durumu ve vazifeleri itibariyle 
çok sıkı alâka ve rabıtaları olan çiftçi mallarını 
koruma meclislerinin durumu kanunda boş ola
rak bırakılmış olduğu ve yapılan kanun teklifi
nin de 4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki 
bu boşluğu dolduracağı kanaat ve neticesine va
rılmış olduğundan teklifin (Koruma heyeti) tâ
birinin Tarım Komisyonunca kabul edilen (Ko
ruma meclisi) şeklinde ve yine aynı esbabı muci-
beye dayanılarak teklifte yer almış bulunan ge
çici maddenin de (Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir ay zarfında çiftçi mallarını koruma 
hey etleri yeniden seçilir) ibaresi yerine Tarım 
Komisyonunca kabul edilen (Bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir ay zarfında son belediye 
seçimlerinden sonra seçim yapmamış olan mevcut 
çiftçi mallarını koruma meclisi ve murakabe he

yetleri yeniden seçilir) şeklinde ve Tarım Komis
yonunca yapılan tadilât seldi ile kanun teklifi
nin kabulüne Hükümet mümessili, Tarım Bakan
lığı Birinci Hukuk Müşaviri Avni Givdanın da 
muvafakati inzimam etmiş olmakla mevcut üye
lerden Çoruh Milletvekili Mesut Güney ve Kars 
Milletvekili Abbas Çetin'in muhalefeti ve İstan
bul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli'nin müs
tenkif durumu karşısında ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedümek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
İzmir Manisa 

H. Özyörüh §. Erg%n ... 
• Kâtip ' . . . . ' . " 

Balıkesir Amasya Ankara 
V. Asena /. Olgaç O. T. tltelcin 

İmzada bulunmadı 
' Ankara ; Çoruh Edirne 
O. Ş. Çiçekdağ Muhalifim M. Enginün 

\ M. Güney 
Erzurum İstanbul İstanbul 

• E.JCaran Müstenkifim A. Moshos 
F. II. Demirelli 

Kars Konya Konya 
Muhalifim II. Ay diner M.'Obuz 

A. Çetin 
Kütahya Siird 

S. S. 'Nasuhoglu S. Türhdoğan 
Sivas Yozgad 

N. Ertürh N. Ü. Alçılı 

,( S, Sayısı :.8j) 



İZMİR MİLLETVEKİLİ HALİDE EDÎB ADI-
VAR VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki ' Kanunun 4 ncü maddesine bir fık

ra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4081 numaralı Çiftçi Malları
nın Korunması haldandaki Kanunun dördüncü 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belediye meclisinin her yenilenmesinde çift
çi mallarını koruma heyeti üyeleri, yukarıki 
bentte bildirilen usule göre, yeniden seçilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay zarfında mevcut çiftçi 
mallan koruma heyetleri yeniden seçilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yü
rütür. 

' • ! » • < " > ' » -

B -
I TARIM KOMİSYONUNUN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ 

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması Mk-
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fık

ra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 4081 numaralı Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Belediye meclislerinin her yenilenmesinde 
çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile 
murakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bil
dirilen usule göre yeniden seçilirler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay zarfında son belediye 
seçimlerinden sonra seçimi yapılmamış olan 
mevcut çiftçi mallarını koruma meclisi ve mu
rakabe heyetleri yeniden seçilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —* Bu kanunu Tarım, İçişleri 
| ve Adalet bakanları yürütür. 

( â. Sayısr: 8 ) 





Z ;;; Ş...Sayışı: 
İller İdaresi Kaniıhunüh 6' ncı maddesinin1 2 • nci fıkrasının yorum
lanmasına dair.'.Sayiştay'., Başkanlığı tezkeresi ye İçişleri ve. Bütçe 

. -.'..komisyonları raporları (3 /111) ...., 

••-.'•'? T C ' • W.îŞM*vVf' ' ' : . '" ' . ' ' \ : • 
Sayıştay Başkanlığı , , , / 15. Kasım 1950 

Sayı : 317963 \ :' * , " ' . . .„'•-/::.., '•>>;•..' 
Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Dahiliye Memurları hakkındaki 1700 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 2 nci fıkrasında ........umu
mi müfettişlik ile valiliklere lüzum ve zaruret halinde İm şartları haiz olnnyan münasip zatların ve 
Vekâlet Hukuk Müşavirliğine 'hariçten tensihedilecekmütahassısın tâyinleri caizdir.'.... - diye yazılı 
olup gerçi bu kanunun 3 neü 'maddesi sonradan 2390 sayılı Kanamın' 3 neü maddesiyle tadile uğramış 
ise de mezkûr fıkra aynen muhafaza edilmiş ve fakat bundan sonra yine sözü edilen 3 neü maddenin 
tadili hakkında çıkan 4089 sayılı Kanunun 2 iici maddesine bahse konu olan istisnai hükmü taşıyan 
fıkra, alınmamış bulunmakla beraber 3656 sayılı Teadül 'Kanununun valiliklere ve hukuk müşavirlik
lerine bu. kanunun 3 neü maddesinde yazılı kayıtlara tâbi .tutulmaksızın kadrodaki derece maaşiyle 
memur tayinine cevaz veren 6 ncı maddesi hükmü "de ahiren yürürlüğe konulan 5442 sayılı İller Ka
nununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında - Vali tâyininde 3656 sayılı Kânunun hükümleri cari de
ğildir - denilmek suretiyle ortadan kaldırılmış olduğundan bu durum muvacehesinde Hükümetçe 
görülecek lüzum ve zaruret dolayısiyle kariyerden olınıyan bir memurun veya hariçten tensibolu-
ancak her hangi bir zatın valiliğe tâyini caiz olup olmıyaeağınm tâyininde tereddüde düşüldüğü câri 
muamelelerden anlaşılmış ve mesele bir karara bağlanmak üzere genel kurulumuza intikal et
miştir. 

Yapılan incelemeler sonunda; 
1. Bu konuda mütalâa istifsarını mutazammm olarak sepkeden işara'cevaben t çişleri Bakan

lığından alınıp bu bahisteki düşünceleri .ihtiva eden 8 . X I . 1950 tarih ve 1730 - 81/680 sayılı 
yazının 1.700 sayılı Kanunun 3 neü maddesindeki istisnai hükme taallûk eden kismında; bildirildi
ği veçhile gerçi bu. mevzu ile ilgili kanunlardan 4089 sayılı Kanun; Dahiliye Memurları Kanu
nunun 2 nci ve 3 neü maddelerinin değiştirilmesi unvaniyle yürürlüğe konulmuş ve bunda 1700 
ve 2390 sayılı kanunlarda valilikler için.mevcut istisnai hükmün ortadan kaldırılmış okluğuna dair 
başkaca açık bir hüküm mevcut bulunmamış olmasına göre bu kanunla yapılan tadil keyfiyetinin, 
1700 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 neü maddelerinin tamamen yerine kaim.olmak üzere değil bu iki 
maddenin kısmen değiştirilmesini tazammım, eder mahiyette telâkkisi varit görülebilir ve bu tak
dirde 1700 sayılı Kanunun valiler hakkındaki istisnai- hükmü taşıyan 3 neü maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmünün ortadan kaldırılmamış olduğu mütâlâası ileri sürülebilirse de buna mukabil^ 1700 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin valilikler hakkındaki bahis konusu istisnai hükmünün, 4089 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesine alınmamış bulunmasına göre bunun ortadan kaldırılmış olduğunun ka-
'bulü lâzımgeleceği iddiası da serdolunabilcceğideu ve tatbikata ve kanunlarımızın tadillerinde takip 
olunan usul. ve teamüle göre, işbu son düşüncenin birincisine nazaran müreccah addı gerekmekte bu
lunmuş ve bu itibarla sözü edilen istisnaî fıkra hükmün ün bugün için devamı mer'iyetinin kabulü 
doğru görülememiştir. 

2. 5442 sayılı İller Kanununun 6 ncı maddesinin -• vali tâyininde 3656 savıl ı Kanun -hüküm
leri cari değildir - suretinde yazılı bulunan 2 nci fıkrası hükmünün tatbik Şekline gelince; her ne-
kadar bu fıkra metninin taşıdığı kesin ifade ve mânaya nazaran bu kan turun yürürlüğünden sonra 
vali tâyininde artık Teadül Kanunu hükümlerinin ve bu mey and a 6 ncı madde hükmünün nazarı iti-



bara alınmaması lâzımgelmekte ise de; bu konuda gerek 3700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 
3 ncü maddesinin 2 nei fıkrasındaki, gerek 365(5 sayılı Teadül Kan|ummun 0 neı maddesindeki istisnai 

'hükümlerin-yukarda izah olunduğu üzere tatbik yeri kalmamış olduğundan 5442 sayılı Kanunun 
6 neı maddesinin sözü edilen 2 nei fıkrasının tedvinindeki maksat;-ve gayenin ne olduğunun .'araştırıl
ması .zaruri görülmüş ve bu cihetin anlaşılabilmesi için de bu kanunun mucip sebepleri ile Büyük 
M - ilet Meclisinde cereyan eden müzakere safhalarını muhtevi (Dönem :-8) tutanak dergisine müracaat 
edilmiş olmakla-bu tutanak üzerinde yapılan incelemeden; 

(Cilt : 2 - 19', Sahife : 1156 - 11.58). 
Hükümetçe, bu hususta bir teklifte bulunulmadığı ve bu kaydın komisyonca kanun tasarısına 

ilâve olunduğu ve ancak kanunun müzakeresi sırasında söz alan üç milletvekili' tarafından bu fıkranın 
konulmasındaki maksadın ne olduğu hakkında yapılan sorulara komisyon sözcüsü ile o zamanki İçişleri 
Bakanı tarafından verilen izahatta; bu kanunun 6 neı maddesinin, vali tâyininde 3656 sayılı Kanını 
hükümlerinin carî olmıyacağmı gösteren .2. nei fıkrası hükmünün, sırf görülecek lüzum ve zaruret 
halinde vali tâyininde hükümeti her türlü kayıt ve şartlardan azade kılmak maksadiyle tedvin olun
duğu beyan edilmiş ve Büyük Millet Meclisinde cereyan eden işbu müzakere safhası, fiilî bir tefsir 
mahiyetinde bulunmuş olmakla bu durum karşısında hükümetin, göreceği lüzum ve zaruret dola-
yîsiyle halen hariçten yapılacak vali tâyini muamelelerinde mevzuata uyarsızlık görülememiştir. 
Ancak, 5442 sayılı iller Kanununun 6 neı nıaddesinin sözü edilen 2 nei fıkrası metnindeki ifade tar
zının; kanun vâzımın müzakere safahatında beliren maksat ve gayesini açıkça göstermemekte olduğu 
ve hükümler kanunun metninden istimbat edilmekte bulunmasına: göre bir halin tatbikatta tereddüt 
ye ihtilâfı müstelzim olacağı gibi idare hesaplarının Sayıştaym muhtelif dairelerince tetkik ve muha
kemesi sırasında muhtelif içtihatlarla mütenakıs: kararlar ittihazına sebebiyet vermesi de melhuz bu
lunduğu cihetle bunlara mahal kalmamak üzore meselenin tefsir kararma, bağlanmak suretiyle kesin 
olarak halli için durumun Yüce Başkanlığınıza arzına karar verilmiştir. 

Keyfiyeti, Genel Kurulun 9 . XT . 1950 tarihli Karariyle ve en derin saygılarımla arzeder gereği
nin ifasına yüksek emir ve müsaadelerini rica eylerim. 

' Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 31 , 1 . 1.951. 

Esas No. S/111 
Karar No. 21 • 

Yüksek Başkanlığa 

Ahiren neşrolunan 5442 sayılı İl İdaresi .Ka
nununun altıncı maddesi ikinci fıkrasiyle, dâhi
liye memurları hakkındaki 1700 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin ikinci fıkrası ve maaşların 
teadülüne mütedair 3656 sayılı Barem Kanunu
nun altıncı maddesindeki, Hükümete hariçten 
vali tâyin etmek yetkisini tanıyan istisnai hü
kümlerin yukardaki kanun maddeleri karşısında 
tatbikimi imkân kalmadığı yolunda bir kanaat 
tahassül edinildiği ve. Sayıştay Genel Kurulunda 
bu'bakımdan heyet arasında tereddüt haşıl oldu

ğundan arzolunan hususun tefsir kararı ile katî 
surette hal ve neticeye bağlanması Sayıştay Umu
mi Heyetince 9 . 11 . 1950 tarihinde kararlaştı
rıldığı, Yüksek Başkanlığa arzoluıınıuş ve 17 .11 . 
1950 gün ve 6/4190 sayılı yazı ile Başkanlıkça 
komisyonumuza havale olunan evrak ve istek 
üzerinde, komisyonumuzun 27 . 11 . 1950 günlü 
oturumunda : 

İçişleri Bakanlğımn teşkilât kanunu olan 
16 . 6 . 1930 tarih ve 1700 sayılı! Dâhiliye Me
murları Kanunu bu bakanlığa intisap edecek 

( S . Sayısı : 291) 
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kimselerin haiz olacakları vasıfları, terfi ve 
tâyin usullerini ihtiva eylemekte ve dâhiliye me
murlarının merkezde ve vilâyetlerde derece
lere ayırarak bunları yedi sınıfta topla
maktadır. Bu kanunun üçüncü maddesi; 
dâhiliye memurluğunu muayyen bir mes
lek olarak telâkki edip, dördüncü veya da
ha yukarı derecelere çıkabilmek için Mülkiye 
veya Hukuk mekteplerinden -mezun bulunmala
rım şart kılmış; ancak Umumi Müfettişlikler 
ile valiliklere lüzum ve zaruret halinde bu şart
ları haiz olmıyan•münasip zatların hariçten ten
sip edilecek mütehassıslarım tâyinlerinin caiz 
bulunduğunu kabul, i!e, vâzn kanunun Mülkiye 
ve Hukuk Fakültelerinin insan yetiştirme im
kânlarını göz önünde tutarak valiliklere tâyin 
edilecek kimselerin bu kaynaklardan ikmal 
edilememe?.)! halinde istisnai bir hüküm, ile bu 
şartları haiz bulunmıya uların da tâyinine im
kân verdiği, fakat 1700 sayılı Kanunun: bâzı 
maddelerini değiştiren 4 .•VII . 1941 tarih ve 
4089 sayılı Kanunun birinci maddesiyle her iki 
Fakültenin tam bir ikmal kaynağı olacağı mü-
lâhazasiyle ve bir hukuk devleti anlayışiyle 
valilik makamının başına gelecek olansın tam 
bir hukuk bilgisi ve görüşüne sahip bulunması 
hükmünü vaz'ederek istisnai hükmü (birinci 
maddenin b fıkrasında bu kanunun birinci mad
desinde yazılı dördüncü veya daha 'yukarı sı
nıflardaki memuriyetlere geçebilmek veya tâ
yin olunmak için Siyasal Bilgiler Okulundan 
veya Hukuk Fakültesinden mezun olmaları 
şarttır.) İbaresiyle kaldırmış-olduğu keza aynı 
hüküm 1700 sayılı Katranım bâzı maddelerini 
tadil eden 5354 sayılı ikinci bir Kamın ile de 
muhafaza edilmiş bulunduğu, bu suretle gerek 
kariyerden ve gerekse hariçten valiliklere 
alınacak zevatın Mülkiye ve Hukuk Fakültele
rinden mezun olmalarının' şart koşuldnğu; 
10 . VI . 1949 gün ve 5442 sayılı îl idaresi Ka
nunu ise: ; 

Devlet ve hükümetin siyasi ve idâri mümes
sili ve her bakanın taşrada temsilcisi sıfatiyle 
valilerin salâhiyetlerini tesbit eden bir kamın 
olup altıncı maddesine eklenen bir fıkra ile 
(Valiler İçişleri Bakanlığının inhası, Bakan
lar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının' 
tasdikiyle tâyin olunurlar. Vali tâyininde 8656 
sayılı Kanun hükümleri cari'değildir) demek su
retiyle gerek kariyerden ye gerekse hariçten xra-

liliğe tâyin edilmek istenilen ve vasıfları 1700 
sayılı Kanunla tesbit edilen Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk fakültelerinden mezun zevatın farksız 
olarak münhal kadrolara Barem Kanununun al
tıncı maddesi ve diğer hükümlere bağlı olmak
sızın tâyin imkânları müsavi şartlar altında te
min edilmiş bulunmakta ve hükümete üstün ka
biliyette genç .anasırın baremle bağlı olmaksı
zın tâyini imkânını sağladığı. 5442 sayılı Ka
nunun Mecliste müzakeresi esnasında geçen ko
nuşmaların hükümetin vali tâyininde Barem Ka
nunu ile asla bağlı olmadığı merkezinde bulun
duğu ve bu müzakerelerin meslek vasfı ve' şart
larını muhtevi 5354 sayılı ve 1700 numaralı Ka
nunun muaddel olan kanunun birinci madde
siyle ilgisi olmadığı ve Anayasa, kanunların il
ga veya tadilinin ancak kanun ile yapılabilece
ği prensibini kabul etmiş olduğundan 5354 sa
yılı Kanunun ilgası maksut olsa idi 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanununun altıncı maddesine ekle
nen bir fıkra ile. nasıl '3656 sayılı Barem Kanu
nu sarahaten lâğvolunmuş ise, 1700 sayılı Ka
nunun muaddeli bulunan 5354 kavili Kanunun 
valiliğe alınacak zevatın vasıflarını tâyin 've 
tasrih eyliyen hükmünün de keza eklenecek bir 
fıkra ile lağvına gidilebileceği anlaşılmış ve ne
tice olarak yukardaki mucip sebepler tahtında: 

Vali tâyinlerinde 1700 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini tadil eden 4089 ve 5354 sayılı Ka
nunlar ile tesbit edilen Siyasal Bilgiler ve Hu
kuk fakültelerinden mezun olmak şart ve vasıf
larını haiz bulunmak kaydiyle hükümet gerek 
kariyerden ve gerekse hariçten Barem Kamum 
kayıtlarına bağlı olmadan vali tâyin edebim;/1 

salâhiyetini haiz bulunacaktır ve bu şekilde 'va
zıh olan kanun maddeleri ve hükümleri karsı
sında tefsiri talebedilen 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununun altıncı maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına 27 . X I . 1950 tarihinde ekseriyetle 
karar verilmiş ise de; bu karar üzerine Başba
kanlık Büyük Millet Meclisine yazdığı 22 . XII . 
1950 gün ve 6/4520 sayılı tezkere ile Sayıştay ta
rafından İl İdaresi Kanununun altıncı madde
si ikinci fıkrasının tefsir olunmasına mütedair 
talebin İçişleri Komisyonundaki müzakeresi es
nasında kâfi izahat verilememiş bulunulması 
sebebiyle keyfiyetin İçişleri Bakanı tarafından 
bizzat izahat verilmek üzere komisyonda tekrar 
müzakeresinin yapılması hakkındaki talebi, Mec
lis Başkanlığınca .-komisyonumuza havalesi üze-
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rine komisyonumuzda, hâdisenin."mahiyeti, şü
mulü ve ehemmiyeti dolayısiyle ve hükümetin 
huzuru ile tekrar müzakere olunmasına ekseri- . 
yetle karar verilmiş olup bu-maksatla toplanan :: 

komisyonda keyfiyet tekli i", dairesinde 'bizzat 
•Başbakan ve Dahiliye Bakanınin iştirakiyle 
22 .1 .1951 tarihli toplantıda Başbakan,Dahi- . 
3 iye Bakanı, Sayıştay •(Birinci Başkanının yo-
vımıün mevzuıuuı teşkil eden mesele hakkında 
serdolunan uzun izahları. ve etraflı münakaşa v; 
müzakerelerden, sonra aşağıdaki karara yarıl
mıştır : • ' 

İdari tarihimiz tetkik olundukta, Valililc ma
kam ve müesseselerinin daima iki •cepheli bir du
rum araeylcdiği görülür, .Devlet' teşkilâtı içeri-
sindo daima ön plânda yer alan ve memur brok-
rasisi arasında -başta' gelme vasfını her devirde 
elden bırakmıyan valilik makamının, devrin ica-
batma uygun bir tarzda bu iki veçhe ve cepheli 
durumunu muhafaza ettiği vazife ve sahi biyeli
nin de teşkilât içerisindeki bu üstün vasfına uy-
iîun alarak kanıuılaştırıldığı bir vakıa ve bir ha
kikattir.,. Valilik makam ve. müessesesinin yu
karda arz.olun.an bu iki cephesinden biri idari, 
diğeri siyasidir. Vali Hükümetin ne kadar ida
reci bir elemanı ise, o kadar da siyasi bir uzvu
dur. Hattâ; Hükünretiri umumi siyaseti bakı
mından,- valinin Hükümetin bir-..mümessili ve taş
rada her bakanın bir temsilcisi bulunması iti
bariyle siyasi sıfatının idari sıfatından daha kuv
vetli ve ileri derecede-bulunduğu tezahür eder. 

Bu.bakımdan valilik makamını, diğer devlet 
Tnenıuriyetlerinden ayırarak hususi bir kanun 
mevzuu yaparak -mütalaa etmek, onu özel salâ
hiyetlerle teçhiz eylemek,-.memuriyete, intisapla
rında tâyin, terfi, nakil ve tahvillerinde barka 
başka ve diğer, memuriyetlerden 'farklı formali
telere tâbi tutmak bizim idari hayatımızda oklu
ğu gibi Avrupa'nın, demokraside bizden eski 
medeni milletlerinde de kabul edilen ve uzun ta
rihi bulunan birer mülkî sistem olarak görülmek
tedir. 

•Valilerin tâyini, vazifelerinin icabı bulunan 
salâhiyetlerinin hudutlandırıbnası terfi ve nakil- . 
leri gibi hukuki vaziyetleri aşağı yukarı pekaz 
farklar ile İmparatorluk, Meşrutiyet devirlerindc-
ki halleriyle Cumhuriyet devrinin yirmi yedi sene
lik süresi içerisinde bii;az değişiklik karakterini 
muhafaza .edegelmişiiı\ j^ii^V'çilı'ei\İe.f:inıai '. bünye
miz, kültürel seviyemiz've'mülki "taksimatnhiz:n 
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doğurduğu .aynı zamanda fiilî bîr zaruretin neti
cesidir. Vali İmparatorluk' zamanında, da bir init-
mümessil, idari'teşkilâtın, başı ayin zamanda siyasi 
sıfatı bulunan, bir hükümet organı olarak görü
lürdü. Bu hukuki müessese Meşrutiyet ve; Cumhu
riyet devirlerinde keza ayın şekli ile ve hattâ biritz 
da siyasi, cephesi, kuvvetiendiıinlerek durumunu 
bugüne kadar muhafaza ''etmiştir''.' Valilik müesse
sesinin hukuki'.durumunu tâyin ve tesbit mülâha-
za.lariyle gerek yeniden ve gçrekse tadil suretiyle 
yapılan bütün kanunların bu makamın icabettîr-
diği....muhtelif ve bilhassa yukarda idari ve siyasi 
diye iki ana esasta topladığımız vazifeleri ineya-
ııındaki işleri tedvir ye. icrasını teinin zımnında 
daima vali salâhiyetlerinin genişletilmesi ve işin 
icabına göre hareket imkânlarının sağlanması 
-amacını güttüğü meydana çıkar. 

Zikrolunan hususların Fransa, Belçika gibi 
•medeni Avrupa memleketlerinde de aynı seyri ye 
hukuki durumu takip ve muhafaza eylediği gö
rülmektedir,' Fransa'da 1935 yılma kadar vali
lerin kariyerden okluğu gibi hariçten Hükümetçe 
hiçbir takyide tâbi tutulmaksızın tâyin olunduğu, 
valinin Hükümetin aynı zamanda bir mümessili 
ve idari teşkilâtta vilâyetin başı olduğu idari mev-
.-.zuat-ınckı kaimi edilmişti. Valinin bu durumu 1935 
yılından, sonra çok az bir zaman için bâzı takyit
lere tâbi tutulmuş iso.de biîâhara Fransa'da vali
lerin ..tâyinleri hulusunda ..hükümetin sahip ol
duğu eski salâhiyetleri yeni mevzuatla geri ver 
inek mecburiyetini hissetmiştir. Bu •durum Bel
çika'da da yukarda arzolunduğu şekilde tatbi
katta bil fiil. görül en bir sistemdir. Orada Kı
rat valiyi hiçbir, kayda tâbi olmaksızın tâyin 
eder ve valinin kiralı ve hükümeti temsil salâhi
yeti mevcuttur. , 

Muhtelif memleketlerde fiilî bir vakıa olan 
bu tatbikat şekillerinden anlaşılıyor ki; idari, 
p îkanizmamn başı olan ve temsilî'sıfat ve salâ
hiyeti.-bulunan valilik makamına vazifenin ehem

miyet ve nezaketi ön plânda tutularak memuri
yetteki kariyer ve hiyerarşiye bakılmaksızın tâ
yini mevcut iktidardaki hükümetin geniş takdi
rinde fayda bulunduğunda demokrat idareleri?! 
kanunları müşterek ve müttefiktirler. 

Bu nazari izahlardan sonra durumu bugün 
mevcut:ve yürürlükte bulunan kanunlarımız mu
vacehesinde tahlil edersek görürüz ki : 

. ', 1,6 . VI MD30; gün ve Dahiliye Memurlar; 
Kanununun 'üçüncü, maddesi bn Vekâlete intisap 
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. edecek memurların merkez ve vilâyet teşkilât ı 
diye ikiye ayırmakta ve ceman yedi derecede 
toplamakta olup aynen (dördüncü -veya daha 
yukarı derecedeki merkez veya vilâyet memur
larının mülkiye Veya hukuk mekteplerinden me
zun olmaları şarttır, Umumi müfettişlik ile va
liliklere lüzum ve zaruret halinde bu şartları ha
iz olmıyan münasip zatların hariçten tensip edi
lecek mütehassısının tâyinleri caizdir) hükmünü 
vaz'eylemiştir. 

Kanun vâzıı. valilik makamının ihraz eylediği 
ve nefsinde cem ettirdiği hususiyetleri nazara 
alarak bu makama münasip görülen mütehassıs 
kimseleri tâyinde hükümeti muhtar kılmıştır. 
Dahiliye memurluğunu daha ziyade ilk kademe
lerde bir hususi sınıf memurluk haline sokmak 
amacını güden kanun vâzıı, 1700 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinin tadiline lüzum hisset
miş vo bu kanunun üçüncü maddesinin 2390 
sayılı Kanunla tadiline gitmekle beraber istisnai 
hükmü aynen ipka ederek tadilâtı kaymakamla
rın stajlarına m esi eke alınmalarına bir kelime 
ile yetiştirilmesine ve bu sınıfın daha ziyade hu
susi bir meslek halini almasına lıasr ve tahsis 
eylemiştir. Bu cihet 1700 saydı Kanunun 2 vo 
3 ncü maddelerinin tadiline mütedair 4 . VII . 
1941 gün ve 4089 sayılı Kanunun Dahiliye En-
eümenindeki esbabı mucibesinde aynen şu keli
melerle izah edilmiştir. (2 . V I I . 1941 tarih 
1/149 esas ve 36 sayılı yazıda kaymakamlığa alı
nacakların yetiştirilmesini ve kabiliyetlilerden se
çilmesini istihdaf eden bu teklif ibaresiyle baş
lı yan) 

Bahsi geçen kanunun ikinci maddesinde - a -
fıkrası ile : 

Dahiliye memurluğuna intisap ve terfide bu 
kanunda yazılı istisnalar dışında umumi hüküm
ler tatbik olunur. 

b) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
dördüncü veya daha yukarı sınıflardaki memu
riyetlere geçebilmek ve tâyin olunmak için Si
yasal Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakülte 
sinden mezun olmak şarttır, diye bir hü
küm sevketmiş olup ilk bakışta 1700 sa
ydı Kanundaki istisnai hükmün ilga olunduğu 
yolunda bir zehap hâsıl olmasına yol açmış gibi 
görülmekte ise de; bir kanunun tamamen veya 
kısmen, ilgası ondan sonra çıkacak kanunun mu
ayyen bir nrıddesinde bir hüküm vaz'olunmak 
.suretiyle ya. açıkça gösterilir, yahut yeni kamın-
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ela sevkoluıiân yeni hükümde lâf.zan tâdil edici 
bir ibare bulunur veyahut; yeni kanunun heyeti 
umumiyesinin ruh ve mânasından eski kanunun 
lâğvedilmiş ve yürürlükten kaldırılmış olduğu 
tereddüt ve şüpheye yer verilmiyccck şekilde is
tihraç olunur. 

4089 sayılı Kanunun muaddel maddesinde; 
Dahiliye memurluğuna .intisapta bu kanundaki 
istisnalar dışında; diye, mevcut ibare ile istisna
ların mevcudiyeti açıkça kabul edilmiştir ki o 
kanunda 1700 ve bunu tadil eden 2390 sayılı 
kanunlardaki valilerin Hükümetçe lüzumu ha
lin d e hariçten münasip kimselerden, tâyin oluna-
bilme keyfiyetidir.. 

Vâzıı kanun yukardaki maruzatı 4089 saydı 
Kanunun (b) fıkrasiyle • tesbit. eylediği di ger 
•hükmünde";;;(.•:..... kanunda yazılı dördüncü 
ve daha yukarı sınıflardaki memuriyetlere ge
çebilmek ve tâyin olunmak için Siyasal Bilgiler 
Okulundan-veya .•••Hukuk Fakültesinden mezun 
olmak şarttır;) ibaresi ve onu .takip •eden •madde
lerdeki kaymakamların stajları nahiye müdürlü
ğü ve kaymakam kursu hakkındaki, hükümler 
ile birinci fıkradaki istisnaiyete dokunmaksızm 
yukarda işaret olunduğu"; üzere sırf kaymakam
lığı mülki bir' meslek haline sokmaktaki görüşün 
tedvir ve tahakkukunu kasteylediği hakikati te
zahür eder; '" 

Valilik makamına hariçte1]! münasip ve eh
liyetli •'zevattan 'tayin:yapahilmek ' hususundaki 
Hükümet -serbestisini "teyide'den. veya kaidıran 
bir. hüküm olmadığı gibi kanunun heyeti umu
miyesinin ruhundan da böyle bir mâna sezilme-
• inektedir." : 

(Geçebilmek veya tâyin olunmak) ibaresin
den ve onu takip eden maddelerdeki ehil kay
makam yetiştirilmesini gaye edinen, diğer mad
delerin tarzı tahrir ve tanzim şekillerinden ha
len kaymakam olıip mülkiye' ve hukuk ; -tahsili 
yapımyan eşhasın:'- yani kariyerden bulunan bu 
gibi kimselerin "dördüncü ve daha yukarı surl'-
lara çıkmalarına imkân bırakılmadığını açıkla-
lamakta olduğu- vazıhan anlatılmaktadır. Yoksa 
İm ibareden Hükümetin ancak kariyeVdeıi veya 
mülkiye ve hukuk tahsili yapanlardan vali tâ
yin edebileceğini gösteren ve .Hükümetin sala
hiyetinitakyit ederi•-bir mâna murat olunma-

• mıştıiv • ' '•'••' ' • 
• Yukarda arzolunan noktainazar 1700 sayılı 
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Kanunun bâzı maddelerinm tadili hakkındaki 
5354 sn yılı Kanunun ikinci maddesinde 4089 
sayılı Kanunun yukarda arz ve izah edilen hü
kümlerini aynen muhafaza ederek tadilâtın yal
nız dahiliye yerine İçişleri ve Siyasal Bilgiler 
Okulu yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi de
ğişen isim ve terimlere inhisar ettirilmesi ve 
diğer maddelerde kaymakamların sırf yetişti
rilmesi hakkındaki hükümlerde esaslı değişiklik
lere gidilmesiyle de teyit olunmaktadır. 

Bunun aksi iddia ve müdafaa halinde; her 
şeyden evvel memleketin iç- emniyet ve asayi
şinin sağlanması ve bütün âmme hizmetlerinin 
tedvir ve icrasına ballıca âmil olan ve temsili 
sıfat ve salâhiyetleri haiz bulunan bir makama 
memlekette büyük hizmetler görecek kabiliyet 
ve olgunluktaki zevat-,yerine henüz mektepten 
çıkan ve nazari olduğu gibi bilhassa tatbikatta 
da her hangi bir bilgisi bulunduğu şüphesi da
ima mevcut ve çok genç yaştakılerin tâyinleri
ne kanunen cevaz verilmesi gibi sakim bir usu
lü vâzıı kanuna atıf ve isnat eder bir durumu 
k'abııl zarureti hâsıl olacaktır. Aynı. zamanda 
arzolunan hal bu ıhühim memleket ve millet 
hizmetini muayyen bir vatandaş zümresine hasr 
vo tahsis etmek gibi demokrasi idaresine ve 
hukuki devlet anlayışına nymıyan bir sistemin 
kabulü demek olutv 

Bütün bu mucip sebeplere rağmen gerek 
Teşkilât Kanunları ve gerekse buna müteferrik 
vasıf kanunları olsun kanunlar arasında bir ir
tibatın ve mütenaziriyetin mevcudiyetini kabul 
etmek zaruret ve mecburiyeti vardır. İşte bu 
sebepledir ki bir vasıf ve maaş kanunu olup, 
maaşların teadülü diğer bir tâbirle Barem Ka
nunu tesmiye olunan ve 30 . VI . 1939 gün ve 
3656 sayılı Kanun, 1700 sayılı Kanunun istisnai 
hükümlerine sadık kalarak Hükümetin muhta
riyetine tekabül eden ve bunu tanıyan altıncı 
maddesini sevketmiş ve 1700 sayılı Kanunu ta
dil eden ve 3656 sayılı Barem Kanunundan 
muahhar tarihli bulunan 4089 sayılı Kanun da 
3656 sayılı Kanunun hükümlerine, mugayir ah
kâm ihtiva eylenıeyişi de kanunlar arasındaki 
yukarda arzolunan mecburiyet ve mütenaziri
yetin tezahürünün, bir ifadesidir. 

10 . VI . 1949 târih ve 5442 sayılı t i İdaresi 
Kanunu kül olarak nazara alındıkta; esbabı 
mucibe mazbatasında açıkça belirtildiği üzere 
Devletin ve Hükümetin siyasi ve idari mümes-
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sili ve her bakanın taşrada, temsilcisi sıfatiyle. va
lilerin tevsii mezuniyet ve salâhiyetlerini hedef 
tutan bir kanundur. Vâzıı kanım valilerin, Hü
kümetin tam bir icra uzuvları oluşlarını birinci 
plânda göz önünde tuttuğu bahse konu kanunda 
sevkeylediği maddeler ile de açıklamaktadır. Bu 
sebeple 1700 sayılı Kanunun tadillere rağmen 
mahfuz bulundurduğu muhakkak olan ve muad
del kanunların yukarda mâruz tadili muhtevi 
maddelerinde 3656 sayılı Kanundaki valilerin ka
riyer haricinde ve Mülkiye ve Hukuk fakülteleri 
mezunları dışında Hükümetçe serbestçe tâyin 
olunabilme keyfiyetini altıncı maddenin ikinci 
fıkrasına, vali tâyinhtt'inde 3656 sayılı Kanun 
hükümleri cari değildir diye bir hüküm • şevket--
mekte açıkça tesbit etmiştir. Bu cihet sabık ikti
dar zamanında ve Sekizinci Devre Büyük Millet 
Meclisinde o kadar bedihi sayılmış ve öylece 
kabul edilmiştir ki; kanunun komisyonda müna
kaşası sırasında mevzuubahs olduğuna dair 
bir iddia .sepketm.em.ekle. beraber bu kaydın Hü
kümetçe getirilen kanun teklifinde mevcut ol
mayıp bilâhara komisyonca tasarıya ilâve olun
ması (Meclis zabıtları cilt 2 - 19 sahife 1156 -
1158) ve kanunun Mecliste müzakeresi esna
fında o zamanki muhalefete ve .iktidara mensup 
üç milletvekilinin bu fıkranın konulmasındaki 
maksadın ne olduğu hakkında yapılan sorulara 
komisyon sözcüsü ile İçişleri Bakanı tarafından 
'verilen izahatta; bu kanunun altıncı maddesinin. 
vali tâyininde 3656 sayılı Kanun hükümlerinin 
cari olmıyacağmı gösteren ikinci fıkrası hükmü
nün, sırf görülecek lüzum ve zaruret halinde 
ırali tâyininde Hükümeti her türlü kayıt ve şart
lardan azade kılmak maksadına matuf en tedvin 
olunduğunun beyan edilmesiyle sabit olmuştur. 

Netice : Dâhiliye memurlarının dâhiliye hiz
metine hıtisap ve terfilerine mütedair bulunan 
1700 sayılı Kanunun üçüncü maddesindeki istis
nai hükmün bu kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerini tadil eden 2390, 2768, 4089, 5354 sayılı 
kanunlar ile maaşların teadülü hakkındaki Ba
rem .Kânununun altıncı maddesi ve ahiren neşro
lunan'5442 sayılı İl İdaresi Kanununun altıncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki vali tâyinlerinde 
3656 sayılı Kanun hükümleri câri değildir. Hü
küm fıkrasının Hükümetin: vali tâyinlerinde ka-
riyoden olmak veya Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakültelerinden mezun bulunmak şartlarından 
azade olarak lüzum halinde hariçten münasip 
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gördüğü Kevatı tâyin etmekteki ötedenberi mev
cut yetkisinin hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmak
sızın -devamını* açıkça .sağlamakta olduğu anla
mında bulunduğuna yorum suretiyle ve clokuz 
muhalife karşılık on bir ekseriyetle 22 . 1 . 1951 
tarihinde karar verilmiş ve havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Vilâyetlerde 
Derece Unvan 

'çişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 
Muhalifim 
F. Üstün 
Sözcü 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Bitlis 
Muhalifim 
M. Ertan 

Çorum 
Muhalifim 
B. Koldaş 

Kütahya 
T-. Aysal 
Niğde 

' -Bursa 

Başkan V. 
Bursa 

Muhalifim 
N. Yılmaz 

Kâtip 
Amasya 

Muhalifim 
K. Eren 

Çoruh 
yi. Erozan %. TJral 

Diyarbakır 
Muhalifim 
N. önen 

Manisa 
F. İlker 

Ordu 
F. Ecer . F. lioztepe 

Sivas 
R, Öçten 

• Urfa 
R. K. Timuroğlu 

İsparta 
T. Tola 

Maraş 
A. Bozda ğ 

Ordu 
Muhalifim 
H. Şarlan 

Trabzon 
Muhalifim 

H. Orhon 
Yozgad 

Muhalifim 
A . Doğan 

Muhalefet şerhi. 
10 . VI ; 1949 tarih ve 5442 sayılı îl ida

resi Kanununun 6 ncı maddesinin tefsiri hak
kındaki Sayıştay Başkanlığının komisyonu
muza tevdi edilen tefsir talebi incelendi. 

İçişleri Bakanlığı mensuplarının Teşki
lât Kanunu olan 16 , VI . 1930 tarih ve 1700 
sayılı Dahiliye Memurları Kanunu bu bakanlı
ğa intisap edecek kimselerin haiz olacakları va
sıfları terfi ve tâyin, usullerini ihtiva eylemekte 
ve dahiliye memurlarını merkezde ve vilâyet
lerde derece ve sınıflara ayırmaktadır. Bu ka
nunun birinci maddesi : Dahiliye memurları
nın derece ve sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 

1 Umumi müfettişler 
2 Valiler 
8 Vali muavinleri 
4 Kayıhakamlar, mektııpçulaıy hukuk

isi eri müdürleri ve polis.müdürleri. 
Aynı kanunun üçüncü maddesi Dahiliye 

meslekine girmeyi şöyle'tesbit etmiştir : Dahi
liye memurluğu muayyen bir meslek olup bu 
meslekte dereceleri ihraz için aranılacak-şart
lar aşağıda gösterilmiştir : Dördüncü veya da
ha yukarı derecelerdeki merkez ve vilâyet me
murlarının mülkiye veya hukuk •mekteplerin
den mezun olmaları şarttır. Umumi müfettiş
lik ile valiliklere lüzum ve zaruret halinde bu 
şartları haiz olmıyan münasip zatların hariç
ten tensip edilecek mütehassısının tâyinleri 
caizdir. 

Kanun vâzıı Hukuk ve Mülkiye fakülte
lerinin insan yetiştirme imkânlarını göz önün
de tutarak valiliklere tâyin edilecek zevatın 
bu kaynaklardan ikmal edilememesi halinde 
istisnai bir hükümle bu şartları haiz olnvıyan-
larm tâyinine imkân vermiştir. 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanonu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4 . VII . 1941 
tarih ve 4089 sayılı Kanunun birinci madde
siyle bu istisnai hüküm her iki fakültenin tanı 
bir ikmal kaynağı olacağı ıııülâhazasiylc ve 
hukuk devleti anlayışiyle valilik müessesesinin 
başına getirilecek zevatın hukuk bilgisi ve gö
rüşüne sahip olmasının şart olması hükmünü 
vaz'eylemiş ve istisnai hükmü kaldırmıştır. 
4080 sayılı Kanunun birinci maddesi : 

Fıkra B) Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı dördüncü veya daha yukarı'Kumlar
daki memuriyetlere geçebilmek ve tâyin Sun
mak için Siyasal Bilgiler Okulundan veya Hu
kuk Fakültesinden, mezun .olmaları şarttır. Bu 
hüküm 1700 sayılı Kanunun bâzı. hükümlerini 
değiştiren 14,111.1949 tarih ve 5354 sayılı 
ikinci bir kanunla aynen muhafaza edilmiştir. 
Hüküm şudur : 

Madde 1. — Fıkra B) Bu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı dördüncü ve daha yu
karı sınıflardaki memurluklara geçebilmek için 
Siyasal Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fa
kültesinden mezun olmak şarttır. 
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Böylece gerek kariyerden ve gerekse dı
şardan valiliklere tâyin edilecek zevatın .Si
yasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinden me
zun olmaları kanun yazımca. '.şart olarak vaz
edilmiştir. 

10 . V I . 1949 tarih .ve; 5442 sayılı ' il İda
resi Kanunu karşısında valilerin durumu : 

Bu kanun, devletin ve hükümetin siyasi 
ve idari mümessili ve her bakanın' taşrada 
temsilcisi sıfatiyle valilerin: salâhiyetlerini 
tâyin vo.teslnt eden bir kanundur.:;; Bu ka
nun. İçişleri ••Komisyonunda, müzakere edilir
ken valilerin 1700,: sayılı :• Dahiliye .Memurları 
Kanunu ile tâyin olunan hususi' vasıfları ye 
meslek durumlariyle.'' beraber•; Barem Kanunu 
diye anılan 30 .VI . 1939 tarih've:3656 sayılı 
Devlet Memurları. •Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan Kanunun 'altıncı mad
desindeki maaş: durumları ve kadroları bakı
mından da müzakere mevzuu olmuştur. 3656 
sayılı Kanunun alt ıncı .maddesi: kariyerden 
gelenlerin kadrolarda ••muayyen müddetle bek-
liyerek valiliğe yükselmesi Veya meslekten 
beş yıl için ayrılmış bulunması, ile mümkün 
olacağı hükmünü ihtiva eylemekte idi. 

Şu durum karşısında meslekte bulunan 
Hukuk veya Siyasal Bilgiler fakültelerinden 
mezun bir zat 70 lira asli' maaş kadrosun
da ise üç yıl 80 de bekledikten sonra ancak 90 
lira i le . başlıyan valiliğe tâyin edilebilirler
di. Meslek dışından alınarak valiliğe tâyin edi
lecek Hukuk ve »Siyasal• Bilgiler fakültelerin
den mezun, zevat ' ise mezkûr kanunun altıncı 
maddesiyle hiçbir kadro kaydiyle bağlı olma--
dan münhal; 90 - 100 - 125 - 150 lik bir kad
roya tâyin ol un a bilmekte idi. • " ' ;" 

Kariyerden alınanlarda hariçten alınan 
zovat arasındaki bu izahı müşkül ayrılığı or
tadan. kaldırmak ve Barem Kanununun bunun 
haricindeki bağlayıcı hükümlerini ilga etmek 
için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun altıncı 
maddesine eklenen bir fıkra ile Barem Kanu
nunun, altıncı maddesindeki hüküm ilga edil
miştir. Bu kanunun altıncı maddesi: 

Valiler İçişleri Bakanlığının inhası, Ba
kanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı
nın tasdiki ile tâyin olunurlar. 

Vali tâyininde 3656 sayılı. Kanunun hü
kümleri cari •değildir, 

Bu suretle gerek kariyerden ve gerekse ha
riçten valiliğe tâyin edilmek istenilen ve va
sıfları 1700 sayılı Kanunla tesbit edilen Siya
sal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinden mezun 
olan zevatın farksız olarak münhal kadrolara 
Barem Kanununun altıncı maddesiyle ve di
ğer hükümleriyle bağlı olmadan tâyin imkân
ları müsavi şartlar altında temin edilmiş bu
lunmakta ve hükümete üstün kabiliyetli genç 
anasırın baremle bağlı olmadan tâyin ve kul
lanma imkânını vermektedir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun Mecliste 
müzakeresi esnasında geçen konuşmalar hü
kümetin Barem Kanunu ile asla bağlı olmadı
ğını teyit bakımındandır. Meslek, vasıf ve 
şartlarını ihtiva eden 1700 sayılı Kanunu de
ğiştiren 5354 sayılı Kanunun birinci madde
siyle ilgisi bulunmamaktadır. Esasen başkaca 
mütalâa etmeye de imkân yoktur. Bir kanun, 
müzakere edilirken bir kanunda atfen de olsa 
.vâki konuşmalar atfen üzerinde müzakereler 
olan kanunun ne maddelerini ne de hükümle
rini ihlâl ve ilga edebilir. Kaldı ki 1700 nu
maralı Kanun ile bu kanunun bâzı maddeleri
ni tadil eden kanunlara da bir atıf yoktur. Ana
yasamız kanunların ilga ve tadil usullerini 
göstermiştir. Kanunlar ancak yine kanunla ilga 
veya tadil edilebilirler. Valilerin, vasıf ve şart
larını ihtiva eden 5354 sayılı Kanunun ilgası 
maksut olsa idi 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nunun altıncı maddesine eklenen bir fıkra ile 
nasıl 3656 sayılı Barem Kanunu,sarahaten lâğ
vedilmiş ise 1700 sayılı Dâhiliye Memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 5354 
sayılı Kanunun valiliğe alınacak zevatın vasıf -
kırma taallûk eden hükmünü de eklenecek bir 
fıkra ile sarahaten lağvedebilirdi. 

• Şu açık izahattan anlaşılacağı üzere vali 
tâyinlerinde 1700 sayılı Kanunun bâzı madde
lerini tadil eden 4089 ve 5354 sayılı kanunlarla 
tesbit edilen Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakül
telerinden mezun olmak şart ve vasıflarını ha
iz olmak kaydiyle hükümet gerek kariyerden 
ve gerekse hariçten Barem Kanunu kayıtlarına 
bağlı olmadan vali tâyin edebilme salâhiyetini 
haiz bulunmakta'dır. 
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•<v • Böylece vazıh olan kanun maddeleri ve hü
kümleri k a r c ı n d a tefsiri talcbcdilon 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanununun altıncı maddesinin tef
sirine mahal olmadığına kaniiz. 

Kırklareli ' Bursa 
Kaih Üstün "Necdet Yılmaz 

Amasya 
Kemal Eren 

Çorum 
Hah a Koldaş 

Trabzon 
11 umdi Orhon 

Bitlis 
Muhtar lîlrtan 

Diyarbakır Ordu' 
Nâzım önen İlamdı Şarlan 

Yozgad 
Avni Doğan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. 11. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/l.Ü 
• Karar No. ' W 

31. VII. 1951 

Yülcsck Başkanlığa 

5442 sayılı İl tdarcsî Kanununun G nci mad
desi 2 uei fıkrasının yorumlanmasına dair Sa
yıştay Başkanlığının tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu komisyonumuza havale olunmakla 
Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Sayış
tay Başkanı hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Sayışlayı yorum talebinde bulundurmaya sev-
koden düşünceler şöyle telhis edilebilir : 

1, 'Dahiliye memurları hakkındaki 1700 sa
yılı Konunun 3 neü maddesinin ikinci fıkrasın
da : (...'. umumi müfettişlik ile valiliklere lüzum 
ve zarureti halinde bu şartları haiz olmıyan mü
nasip zâtların ve. vokfılet hukuk müşavirliğine ha
riçten tensip edilecek mütehassısın tayinleri ca
izdir) şeklinde istisnai bir hüküm mevcuttuv ve 
bu hüküm 2390 sayılı Kanunda da muhafaza edil
miş ise de sözü .̂ oçen '1 neü maddeyi tadil eden 
4089 sayılı Kanunun 2'nci maddesine istisnai hük
mü ihtiva eden fıkra alınmamıştır. Bundan 
başka #05(1 sayılı Barem Kanununun, valiliklere, 
hukuk müşavirliklerine bu kanunun 3 neü mad
desinde yazılı kayıtlara tabi olmaksızın kadro
daki derece maaşı ile memur tâyinine cevaz veren 
6 nci, madde hükmü de/ yorumlanması istenilen 
1h İdaresi Kanunıuıun 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında (Vali tâyininde 3656 sayılı Kanunun hü
kümleri cari değildir) denilmek suretiyle ortadan 
kaldırılmışbulunmaktadır. . l ' ' 
- 2. .Tîcr ne kadar bu hususta vâki istifsara 

lçislqri Bnkanlığı tarafından verilen cevapta : 
.(DahiliyeJMemurhtrr Kanununun 2 nci ve 3 neü 
maddelerinin değiştirilmesi.hakkındaki kanun uıı-

vaniyle yürürlüğe giren 4089 sayılı Kanunda, 
valilikler için mevcut istisnai.'hükmün ortadan 
kaldırılmış olduğuna dair açık bir hüküm bulun
mamış olmasına göre; bu kanunun, 1700 sayılı 
Kanunun 2 nci've 3 neü maddelerinin tamamen 
yerine kaim'olmak üzere değil, bu iki maddenin 
kısmen değiştirilmesini tazammun eder mahiyette 
telâkkisi ve binaenaleyh valiliklere taallûk eden 
istisnai hükmün halen mer'ı ve muteber bulun
duğu) bildirilmiş ise de tatbikat şekline, ve ka
nunlarımı/m tadillerinde takip olunan usul ve 
teamüle göre; 1700 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin 2 nci fıkrasındaki sözü geçen hükmün me
riyetinin devam etmekte bulunduğunun kabulü 
doğru görülmemiştir. , 

3. «Vali tâyininde 3656, sayılı Kanun hü
kümleri cari değildir» şeklinde kesin bir ifade 
ve mâna taşıyan İl İdaresi Kanununun 6 ncı 
maddesindeki bu fıkranın maksadı tedvini araş
tırılmış ve bu fıkranın hükümet tarafından. 
teklif edilmeyip komisyon tarafından maddeye 
ilâve edildiği ve bundan maksadın da; hükümeti^ 
vali tâyininde her türlü kayıt ve şartlardan aza
de tutmak olduğu müzakere zabıtlarından anla
şılmış ve bu hal; fiilî bir1;tefsir"• mahiyetinde. 
bulunmuş olmakla beraber, yorumlanması 
istenilen fıkra metninin' açık ' ve katı ifa
desi; müzakere sırasında beyan ve ifade 
edilen maksat ve gayeyi açıkça göster
memekte olduğundan bu hal,..." tatbikatta tered
düt ve ihtilâfı-müstelzim olacağı gibi idare he
saplarının, Sayıştayın muhtelif dâirelerinde tet
kik ve muhakemesi sırasında- muhtelif'••'• ve tena4 
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lens içt ihat lara yol açması da melhuz ye muhte
meldi r^ : ; ; :-:^:/->.:';: • • w-v̂ i'"*.':•••'<"•-, 
• ; . ^ n i . V ' i V'. •• "•' ' ' ' ' ' ' ' • 

iRü'';itibarla, : mesteliminKtefsir kararına; bağ-
lahnmkfsuretiyle kesin:olarak hallilüzülhuria'Sa
yıştay Genel Kurulunca karar verilliiiştir. 

îçişl^ö^Komisyonu, bidayetöiıv \ (1700 Sayılı 
Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 4089 ve 
5354 sayılı kanunlarda tesbit edildiği gibi Siya
sal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinden mezun 
bulunmuş olmak kaydiyle hükümetin/ gerek ka
riyerden ve gerekse hariçten vali tâyin etmek 
yetkisini haiz bulunmasına ve bu sarih hüküm
ler muvacehesinde yoruma mahal olmadığına) 
ekseriyetle karar vermiş ise de «müzakereler 
sırasında kâfi derecede izahat verilmemiş oldu
ğundan keyfiyetin, içişleri Bakanı tarafından 
bizzat izahal verilmek üzere tekrar müzakere 
edilmesine» dair oları olan Başbakanlığın tezke
resi üzerine «hâdisenin mahiyeti, şümulü ve 
ehemmiyeti dolayısiyle ve hükümetin huzuru ile 
tekrar yapılan müzakereler» sonunda yine ekse
riyetle evvelki karara muhalif bir karara varıl
mış, yani yorum talebi kabul edilmiştir. 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun, -
3 ncü maddesinde tasrih edildiği' gibi - «Dahili-
ye memurluğunun muayyen bir meslek olup bu 
meslekte dereceleri ihraz için aranılacak şartları» 
tahvil ve terfi esaslarını ihtiva eylemektedir. 
Sözü geçen 3 ncü madde; «dördüncü veya daha 
yukarı, derecelerdeki merkez ve vilâyet memur
larının Mülkiye veya ÎTukuk mekteplerinden me
zun olmaları şarttır.» hükmünü koyduktan son
ra «umumi müfettişlik ile valiliklere, lüzum ve' 
zaruret halinde bu şartları haiz olmıyan müna
sip zatların ve vekâlet hukuk müşavirliğine ha
riçten tensip edilecek mütehassısın tâyinleri ca
izdir.» fıkrasiyle, yukarda yazılı «Hukuk veya 
Mülkiye mektepleri mezunu olmak» şart ve vas
fının iki istisnasını kabul etmiş bulunmaktadır. 
Maddedeki dördüncü derece memurları şunlar
dır: Kaymakamlar, hukuk işleri ye polis müdür
leri.... 

Bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri, 25 
Mart 1934 tarihli ve 2390 sayılı Kanunla tadil 
edildiği zaman, yukarda sözü geçen.istisnai hü
küm ipka edilmiş olduğu gibi yine 1700 jsayılı 
Kanunu tadil eden 2429 ye 2768,sayılı kanun
larda da mevzuumuzu ilgilendiren bir hüküm 
kabul olunmamıştır. 

Nihayet 12 Temmuz 1941, tarihli, ve 4089 sa
yılı Kanunla 1700 sayılı" Kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddeleri bir,defti*daha tadıl edilmiş ve bu se
fer, üçüncü maddedeki istisnai hüküm, tadile 
alınmamıştır. Bu son kanunun birinci madde
sinin, (B) bendindeki hüküm aynen şöyledir : 
(Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 4 ncü 
ve daha yukarı sınıflardaki memuriyetlere geçe- ' 
bilmek ve tâyin olunmak için Siyasal Bilgiler 
Okulundan veya Hukuk Fakültesinden mezun 
olmak şarttır.) . 

Bu son kanun dahi 4329 ve 18 Mart 1949 
tarihli ve 5354 sayılı Kanunlarla tadil ediımiş 
ve 4089 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
bendindeki hüküm tadilâtta aynen muhafaza 
edilmiştir. Yani en son tadili ihtiva eden 5354 
sayılı Kanuna da 1700 sayılı Kanun ile tadiiin-
deki istisnai hüküm alınmamıştır^ 

Yukarda arzedilei} jhususat,: valilerin, (dâhi
liye memurları için kanunen vücudu şart olan 
vasıflan haiz olmıyan cmünasip kişilerden .inti
hal) vro tâyinleri caiz bulunduğuna dair _ 1700 
ve 2390 sayılı, kanunlarla kabul, edilmiş Tolan 
istisnai hükmü ihtiva eden fıkranın, 4089 sayı
lı Kanım ile sarahaten ilga .edilmiş r.olduğunu 
tebarüz ettirmek içindir. Oünki: 4089 sayılı Ka
nunun başlığı (Dâhiliye,Memurları .Kanununun 
2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun) dur. Demek oluyor ki bu kanun, 
istisnai hükmü de taşıyan 1700 numaralı Kamı
nım 3 ncü maddesini tamamen tadil etmiş ve 
mevzuubahis fıkrayı, maddeye almamıştır. Yok^ 
sa, beş a'ti fıkrayı ihtiva eden 3 ncü maddenin, 
muayyen bir iki fıkrasının tadili ve istisnai 
hükmün devamı meriyeti maksut olsaydı, ka
nun başlığının (Dâhiliye Memurları Kanununun 
ikinci ve 3 ncü maddelerinin bâzı fıkralarının 
değiştirilmesine dair-kanun) şeklinde olması 
veyahut kanuna, istisnai hükmü mahfuz tutan. 
bir madde veya fıkra eklenmesi icabederdi.; 

Kanun vâzıimn maksadının,.istisnai hükmü 
kaldırmak ve valiliklere Siyasal Bilgiler .veya 
Hukuk fakülteleri mezunlarından .başkasını tâ
yin etmemek olduğunu, -1089 sayılı Kanunun 
Hükümetçe hazırlanan gerekçesi de vâzıhan 
göstermektedir. Bu gerekçede; Dâhiliye memur
ları arasında kayma kanı l arın haiz oldukları hu-
sup-iyete işaret edildikten sonra şöyle denilmek
tedir: (Bu bent başka vilâyetlerde Devletin ve 
bütün vekâletlerin mümessili olan valilerin! de 
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kaymakamlar arasından soçilii) yetiştirilmesi en 
salim vo verimli bir iş olduğu anlaşılmıştır). 
4080 sayılı Kanunla yapılan tadilin haımi hedef 
ve gayeye nniteyoccih olduğu bundan daha sa
rih bir.fjekilde^jfadp edilemez, 

Binapnalcyh, valilerin intihap ve tâyininde 
hükümete geniş bir yetki tanıyan 1700 ve 2390 
sayılı kauuu]ar(dal^i bahis,konusu fıkranın halen 
mor'i ve muteber bu]unduğu yolundaki içişleri 
Komisyon^ (ekseriy^injn. noldai nazarında 0isa-
bet bulunmadığı- kanaatpıç. yarılmıştır, , 

Yorumlanması istenilen 5442 sayılı M fda-
resi „Kanununup G ncı ^maddesi hükmüne gelin-
ec; bu madde1(üf;, fıkrayı ihtiva rtpıckJe.div :fı 

(Madde 0 ,: Valiler^ İçişleri Bakanlığının in
hası, .Bakanlar Kurulunun ..kararı ve (Cumhur
başkanının tasdiki ile t Ayin- olunurlar. 

Vali tâyininde 365G sayılı Kanun hükümle
ri cari değildir. - , 

Valiler, lüzumunda tayinlerindeki .usule gö
re kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçiş
leri Bakanının' ten si .p edeceği işlerde görevlen
dirilebilirler.') 

3656 sçyıİı. ' B a r ^ ^ ^ a n u m m a ^ û l i n c ^ : .Bu 
kanunun, birinci maddesi; maaşlı devlet me-

murlarnıin^cİ^reRÇ.l.erini vo her dereceye,.ait ma
aş asılİariylc tutarını, 3 ncü maddesi maaşlı 
memuriyetlere ilk defa. ^girenlerin mcnşejerine 
ve tali sili erip o göre alabilecekleri .dereceleri 
göstermekte,,; 6 ncı maddesi ise; bu kaidelerin 
istisnasını ihtiva, (eylemektedir.v „ 

Vali tâyininde.^.Ş^ayıl.^Jfarrun,hjikijmJeti
nin cari olmadığına dair.|( bulunan,,(.5442 sayılı 
KanununŞmçj maddesinin„2 ,nc4 fıkrası, hükü
met te|İi^indet mevcut ..olmayıp, Bütçe , K^oıuisyon ıı 
tarafından,(.paddeye i\ı\ye , e îliTfî ştir̂ , Hjikiimet 
teklifinin. J ,nci maddesi, plara^iy^lil^rj,kayma* 
kam^kj^iifmlunmu^ ,müdürü1.;.iumumiler,den,. 
veya mdellüzum, devletçe münasip görülecek ze
vattan tâyin, olunur.) seklin.de bir madde 
scvkohwmtı$nı\ Komisyon, .bu maddeyi tayyede-
rek yukarda, nrzojunan ! fıkrayı,6 ncı maddeye 
ilâve,-etmiştir.. Bu fıkranni-. 6 nqı maddeye ek
lenmesinin mucip sebebi,, komisyonun frnazbata7 

sında izah edilmemiş olmakla.b,eraber bu husus
ta Mecliste cereyan eden , müzakeı;ç su-asmdaki 
yetkili zevatuı beyanatında bu mucip sebebi va-
zıhan ve tafsilen. bıkmak mümlmudiir.-

Komisyonumuz,, bahis.konusu, altmcj madde-

: İS. Sa; 

. nih iyörumjpma^ m^al îpeler il e 
3656 sayılı Barem Kanununun; altınca? m adresine 
ait Kamıifay A,. müzakerelerine istinaf;,: ;etmiştir. 
Zira «bir^kanun hükmünün yorumJani|iası için 
baş vurulacak, n^ehazlarden b i r in ln^e hattâ en 
]nühimmii)jh>>r\l)u hükmün tedvini .sırasında cc-
rcyap. vedem.müzakereler esnasında.azhar olunan 
fikir ve.••...temayüller olduğunda ,,şüphe yoktur. 
Bir hükıpiüıiç.roânasmı ve şüm uljinü.ş, t âyin de te
reddüde; jfliişüldüğ'ü zaman o mâria,,jVo şümulü 
aydınlatabilecek Susuşlar; o kanunun,, ^gerekçesi 
ile bu baptaki müzakereler sıraşm^a ileri sürü
len düşüncelerdir. 

İşte İl İdaresi Kanununun altı ncı maddesi mü
zakere edilirken gerek İçişleri Komisyonu Söz
cüsü ve gerekse zamanın İçişleri Bakanı, ikinci 
fıkranın maddeye? ilâve edilmesi sebebinin; vali 
tâyininde, Hükümeti her türlü kayıt ve şarttan 
azade bulundurmak olduğu açıkça belirtmişler 
ve madde de, bu kayıt ve mânada olarak Kamu
tayca kabul edilmiştir. Binaenaleyh kanun va-
zvnın bu 2 nci fıkrayı maddeye ilâve, etmesin
deki maksat ye gayenin, vali tâyininde Hüküme
ti her hangi bir kayıtla bağlı bulundurmayıp 
tamamiyle serbest bırakmak olduğunu,kabulde 
tereddüt, caiz değildir. Bundan başka bir dâhiliye 
memuru olmaktan ziyade bulunduğu ilde hükü
metin idari ve siyasi bir mümessili olup Bakan
lar Kuruluna karşı ayrı ayrı sorum]u,bir mev
kide bulunan valileri, diğer Dahiliye memurları 
gibi kabule fle„ İl. İdaresi, Kanunundan evvelki ye 
şimdiki hükümler,rn.usa.it .değildir. .Esasen vali
lerin haiz |julunduklîirı, .vazife ye ınçşuliye^eHn 
ehemmiyet ye şümulünü,derpiş eden kanun.(vâzıı, 
zamaıı .zaman bu, ehemmiyeti e mütenasip hüküm-
ler tedvin eylemiş ye ezcümle; 3656 sayılı^ Kanu
nun 6 ncı maddesiyle, diğer devlet memurlarjıiın 
bağlı,fyulunduk]arı, J$ay11 ve. şartlarıp bir kışm n\-
dan valileri, azade lujmuş, voruma.konu ol an îl 
İdaresi, Kanunun un 6, ncı nuıddesiylja de, valileri 
intihap ye tâyinde,hükümete daha geniş bir.yetki 
tanımıştır. . , • . / . •..'.. 

••-Bu .itibarla, İçiş]eı:i.iKomisyonu,^oğıınluğuııiuı 
vardığı netice, ^anuni,yâ^ıınpı,,maksadi4a^uygıın-
duı:..; .Ancak?1,yukard:ar:da; arzettiğinm sebepler 
dolay^ıyle, ^çiş lcr i .K^ 
i'unı .metninin •. aşağıdaki, şekilde^kabüilünü^^âkıa-

'• lara daha,-J|yswn,4üşeceğmeAkomfeyoıu^m*^^ 
seriy^tuıe.e r k a r a j ^ ^ .:•'>:.;.' '.• 
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Kamutayın onayına arzcdilmek uzcrc Yfıkşck 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E, Aâakan 
Afyon K. 

A. Vcziro'ğlu 
Antalya 

A. Hanoğlu 
Hatay 

Muhalifim 
C. S. Siren 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

istanbul ' 
/•'. Süyımer 

izmir 
B. Bilgin ' ' 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
- Ordu 

7?. Alcsoy 
Tokad • 

. iSf. A iane • • 

• 

Trabzon 
N.'F. Kalaymoğlu • 
. . 

Bu rapor Sözcüsü 
' Bolu 

M. Güçbilmez 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Balıkesir 

E. Budalcoğlu 
Çanakkale 

K. Ak/manlar 

İstanbul 
A. FT. Başar 

istanbul 
C. Türltfjeldi 
Kastamonu 

FT. Titre 
Konya 

M. Âli Ülgen 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
Trabzon 

Muhalifim 
C. R. F,y üboğlu 

Van 
Muhalifim 
• F. Melen 

51-42 İl idaresi Kanununun 6 ncı madde
sinin Kamutayda müzakeresi esnasında, mad
dede mevcut olan «Vali tâyininde 3656 sayılı 
Kanun hükümleri cari değildir». Fıkrası ıııcv-
zuubahs olurken serdedilen mütalâalar ve ra
portör tarafından verilen cevaplarda, gerçi 
vali tâyininde, menşe aranmaksızın Hüküm e- • 
ti salâhiyattar kılmayı tazammun eden bâzı 
sözlere rastlanmaktadir. Lâkin, ortada bir de 
9 Haziran 1930 larih ve 1700 sayılı Dâhiliye 
memurları Kanununun, 4089 sayılı Kanunla ta
dil ve 14 Mart 1949 tarihli ve 5354 sayılı Ka
nunla teyit olunan muaddel ikinci maddesinin 
(B) fıkrası mevcuttur. 

Filhakika, mezkûr ikinci (B) fıkrasında 
«bu kanunun birinci maddesinde yazılı 4 ncü 
ve daha yukarı sınıflardaki memurluklara 
geçebilmek ve tâyin olunmak için Siyasal 
Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakültesin
den mezun olmak şarttır.» denilmektedir. 

Kanunun burada mcvzuubahs olan birin-

(?S.'Say* 

ci maddesinde valiler 4 ncü sınıftan yukarda 
gösterilmiştir. ' [ 

Bu durum karşısında, mesele şu hali al
mış bulunmaktadır :' i l İdaresi Kanununun '6 
ncı maddesi üzerinde cereyan eden müzakereler 
5354 sayılı Kanunun ikinci maddesi (B) fık-
rasiniıı sarih hükmünün nevama ilgası neticesi 
ne müncer olan bir tefsirde bulunmak, müza
kere zabıtlarına göre müsait ve mümkün gö
rülse bile, şekil bakımından kanun tekni
ği bakımından doğru ve isabetli telâkki 
olunamaz. Çünkü bir kanunun müzakeresi 
sırasında sarfolunaıı sözler bir başka ka
nunda mevcut olan sarih bir hükmü değiştir
memek lâzım gel ir. Bu itibarla, komisyon ekseri
yetinin tefsir tarzına muhalif kalarak, bunun 
ancak İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin ' 
son fıkrasına ithal olunacak bir tefsir hükmiyle 
halledilebileceği kanaatini taşımaktayız. Şöy
le ki : 

«Vali tâyininde 3656 sayılı Kanun hüküm
leriyle 5354 sayılı Kanunun ikinci maddesi (B) • 
fıkrası hükmü cari değildir.» 

Burdur Çanakkale Giresun 
F. Çclikba§ E. FCdlafat M. Şener-

Sivas - . Bursa 
77. t m re FFalûh Şaman 

Valilerin tâyin sekli ve maaş durumları 
5-142 sayılı il İdaresi Kanununun 6 ncı madde
si, valiliğe tâyin ounacak kimselerde aranacak 
vasıflar ise 1700 sayılı Dâhiliye Memurları 
Kanununun muaddel ikinci maddesi ile .tesbit 
olunmuş bulunmaktadır. 

Tâyin şekline taallûk eden 5-142 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi «Valiler içişleri Bakanlı
ğının inhası, Bakanlar Kurulunun karan , ve 
Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin'olunur. , 
Vali tâyininde 3656 sayılı rKanun' hükümleri 
cari değildir...'. » ı hükmünü taşımaktadır. 3656 
sayılı Kanundan istisna hükmünün vnz'ma se
bep; vali tâyininde Hükümetin Barem Kanu
nundaki mebdei maaş. terfi müddetleri ve ki- , 
dem gibi kayıtlarla bağlı kalmaması bu bakım
dan serbest bırakılmasıdır. t , ,' , . " 

«Vali tâyininde 3656 sayılı Kanun hüküm
leri cari'değildir» fıkrası olmasaydı Hükümet, 
Barem Kanununun 3 neü maddesindeki kayıt
larla bağlı kalacak ve ancak 6 ncı maddedeki 
istisnai hükümden faydalanarak hiç memuri-

îivifa9İ-)' 



—.lâ, 
yette bulunmamış yahut• memımyetten.'•:. inf ika-
kinden en az 5 sene geçmiş olanları ve İçişleri 
Bakanlığı dışında kalan Devlet dairelerinde ça-
1 ışânlârimüktesep" nâldarıriâ bakmaksızın''kad
ro maagiyle valiliğe 'tâyin edebilecekti. Fakat 

: -buna mukabil :esasen kariyerde bulunan mese-
[la.;60 lira-asli maaşh bir kaymakamı tâyin ede-
• miyecekti; Hiç memuriyet .yapmamış bir kimse-
iiıinl^3 50,-J jra, asli. -••inaa§la,''birinçi:,sınıf'.i. valiliğe-
•' tâyininin ,:kabıılw: karşısında; meslekte" oldukça 
.:'İlerlemiş bir^imsoninj-sirij'Mfetesop^hafcınatası-

-.:nrn:rm\üsait: olmamasmdan j:dolayı, • tâyininin 
-ıniimkün;; i olmaması mantıksızlığım izale açin,, 

îl idaresi Kanununun 6 ncı maddesine Hükü
metin Barem kayıtlariyle bağlı olmıyaeağını 
ifade eden bu hüküm konmuştur. 

Buna mukabil 1700 sayılı Dahiliye me
murları Kanunu, valilerin tâyin şekline ve 
maaşlarına ilişmiyerek sadece dâhiliye me
murluklarına tâyinde aranacak tahsil şartım 
ye bu memurlukta yetiştirilme tarzlarını tesbit 
eylemiştir. 

Bu son kanunun 3 ncü maddesi « 4 ncü ve 
daha yukarı derecelerdeki merkez ve vilâyet 
memurlarının mülkiye ve hukuk mekteplerin
den mezun olmaları şarttır » hükmünü vaz'ey
lemiş fakat kanunun neşri tarihi olan 1930 yı
lında mülkiye ve hukuk mezunlarının .azlığı 
göz önünde tutularak aynı maddede « vali
liklere lüzum ve zaruret halinde bu şartları 
haiz olmıyan münasip zatların ve tâ
yinleri caizdir » şeklinde bir istisna yapıl
mıştır. Aynı istisnai hükmü bu maddeyi ilk 
defa tadil eden 2390 sayılı Kanunda da gör
mekteyiz. Binaenaleyh, bu istisnai hükmün 
yürürlükte kaldığı 12 . VII . 1941 tarihine 
kadar hukuk ve mülkiye mezunu olmadan va
liliğe tâyin edilmiş olanların tâyini kanuna 
uygundur. Fakat bu tarihten sonra vaziyet 
değişmektedir. Zira bu maddeyi ikinci defa 
olarak tadil eden 4089 sayılı Kanun; 1700 ve 

2390 sayilr kanünİardaki istisna,!/^lükmü^ kas- •••'• 
ten ve sarahaten madde :. metnine almamıştır 
ve bu husus « her iki fakültenin tam bir ikmal 
kaynağı" olacağı" niülâhazasiyle ; W; bir ^ukuV : 

Devleti. anlayıgiyl;ev.yalllilc;'^âakanıımn başına . 
gelecek olanın tanı bir .hukuk-; • bilgisiııej sahip 
bulunması » mucip .sebebine istinat ettirilmiş-: 
thvrÂynı'maddeden,son olarak-5354 sayılı Ka- ; 

mıtılâ tadil edilmiş -•'ve'; istisna'-••-tekrar'kanun.' 
• imetni'-dışında '•• bırakılriiıştırV: Binâenaleyh, ;i1700 •< 

sayılı ^I)'âhi].-iye--'Memui':ları^-Kantinti:nun'.,''ikin.ci 
••• maddesinin (B)' bendinde «•bu;'kîinunun''birin- ••;. 

ci maddesinde yazılı 4 ncü derece ve!:dalm yu
karı-sınıflardaki memu'rluklarâ - M valilikler 
bunlara dâhildir ^'geçebilmek ve tâyin bİun^ 

J inak için- Siyasal -Bilgiler' Okülundaır veya Hu-
; kük^Fakültesmden^mezunolmale şarttır'» hük
mü 'bugün dâhi !yâş'amalttadır ve;:herhaııği bir 
kanunla sarahaten veya* zımnen t adil' veya il
ga edilmemiştir.^ Eğer : vazıı-kanun; vali tâ
yininde Hükümetin tahsil şartını arariıanıası-
nı da iltizam eyleseydi, şüphe yok ki, bütün 
bu tadillerden daha sonra kabul edilmiş olan 
5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 3656' 
sayılı Kanunun yanında 1700 sayılı Kanunu 
veya tadillerini de zikrederdi. 

Yukardaki izahata göre bugün yürürlük
te bulunan mevzuatımız karşısında Hüküme
tin vali tâyininde tahsil şartiyle bağlı kalmak
ta ; fakat maaş, kıdem, hiyerarşi hususlariyle 
mukayyet bulunmamaktadır. 5442 sayılı Ka
nun da vali tâyininde yalnız 3656 sayılı Ka
nun hükümlerinin cari olmıyaeağını ifade 
eylemiş ve 1700 sayılı Kanunun koyduğu tah
sil şartına temas dahi eylememiş bulunduğun
dan rapordaki şekilde bir tefsir yapılmasına 
muhalifim ve esas itibariyle tefsire mahal ol
madığı kanaatindeyim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Kemal Türkoğlu 

(&:; Sayışı :; &9İ) 



14 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN YORUM FIK-

RASI 

İl İdaresi 'Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rasının yorumu 

Dâhiliye memurlarının dâhiliye " hizmetine 
intisap ve 1 örfilerine mütedair bulunan 1700 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki istisnai 
hükmün bu kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rini tadil eden 2300, 2768, ,4089, 5354 sayılı ka
nunlar ilo maaşların teadülü hakkındaki Barem 
Kânununun 6 ncı maddesi-ve ahiren neşrolunan 
5442 sayılı İl idaresi Kanununun G ncı mad
desinin ikinci . fıkrasındaki vali tâyinle
rinde 3656 sayılı Kanun hükümleri ca
ri değildir, ibaresinde tespit olunan hü
küm fıkrasının, Hükümetin vali .tâyinlerinde! 
kariyerden olmak veya Siyasal Bilgiler ile Hu
kuk fakültelerinden mezun bulunmak gibi şart
lar mevzuubahis olmaksızın lüzumu halinde ha
riçten münasip gördüğü zevatı vali tâyin eyle
mekte mutlak salâhiyete sahip'. olduğunu açık
ça göstermektedir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN YORUM FİK
RASİ . / 

İl İdaresi 'Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rasının yorumu . . . 

5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun altıncı 
maddesinin ikinci fıkrasını teşkil eden (Vali 
tâyininde 3656 sayılı Kanun hükümleri cari de
ğildir) ibaresi kariyerden olmak, Siyasal Bilgi
ler ile Hukuk Fakültelerinden mezun bulunmak 
gibi şartlar ve vasıflarla bağlı olmaksızın, Hü
kümet lüzum ve zaruret halinde hariçten mü
nasip kimseleri vali tâyin eylemekte mutlak 
yetkiye -sahip bulunduğu hükmünü i iade eyle
mektedir., 

««HM» 

;f'8-'8âyMİ;V'â5İi) 


