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Konferansına katılacak üyeler hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/341) 359:3G3,382:383 ; 

5. — Geçici Komisyon kurulması 377 
1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının görü
şülmesi için geçici bir komisyon kurulması 
(1/426) 377 

2. — Türkiye ile Ticaret ve Seyri Se-
fain Anlaşması ve Modüs vivendi Akdet
miş Devletler mallarından bâzıları için 
giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde 
yapılan indirmelerin kaldırılması hakkın
da kanun tasarısının görüşülmesi için ge
çici bir komisyon kurulması (1/427) 377:378 

6. — Oörüşülen işler 383 
1. — 1952 yılı Bütçe Kanunu ile An

kara Üniversitesi ve Karayolları GiBtf 

Sayfa 
Müdürlüğü Bütçe kanunlarına bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulu
nun, Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/417, 2/400) 363:370,370,370:371,375,376: 

377,379,382,382,382,440:443,444 447,452:455 
2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/419) 371:373 

3. — Seyhan Barajının finansmanı için 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli An
laşma ve Eklerinin onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/424) 373:376,379,382,448:451 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 
sayılı Kanunla alınan kadro cetveli ile bir
leştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1-/423) 378:382 



Sayfa 
5. — Sağbk ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Tar
dım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/382) 383409 

6. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Geçi
ri Komisyon raporu (1/426) 409416,418,419, 

428,430,456:459 
7. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise-

fain Andlaşması ve Modüs Vivendi ak
detmiş devletler mallarından bâzıları için 
Giriş Genel Tarifesindeki resim hadlerin
den yapılan indirimlerin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
rapora (1/427) 416:417,418,419,428,430, 

460:463 
8. — Millî Savunma Bakanlığı Gülha-

ne Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinin yekdigerinden 
ayrılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/422) < 417:425,428,430,464 467 
9. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi 
ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/421) 425,428,430,468:471 

10. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına 
ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı kadro 
cetveline İmam, Hatip okulları için kadro 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/420) 425:426 

11. — Belediye Gelirleri Kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/195) 42tf 

12. — Diyarbakır Milletvekilleri Kâmil 
Tayşı ve Mustafa Ekinci'nin, Eskişehir'de 
sel baskınından zarar görenler için yaptı
rılacak meskenler hakkındaki 5663 sayılı 

Sayfa 
Kanunun Dicle nehrinin feyezanından za
rar gören Bismil İlçesindeki vatandaşlara 
da teşmili hakkında kanun teklifi ve Bayın
dırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/358) 426:429,430.431,432,432,472 475 

13. — Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'-
m kız kardeşi Nebahat Çakmak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/364) 429 

14. — Vakıflar Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisynları 
raporları (1/391) 429430 

15. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün yeniden yürürlüğe konul
ması için teati edilen mektupların onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/373) 432,432,476:479 

7. — önerge 483 
1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-

tuoğlıı ve Balıkesir Milletvekili Esat Bu-
dakoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çalışmalarına 1 Kasım J952 gününe 
kadar ara verilmesi hakkındaki önergesi 
(4/269) 433 

8. — Sorular ve cevaplar 434 

A — T azık sorular 434 
1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'-

in, İşletmeler müesseselerinde vazife gören 
memurlardan bâzılarına maaşlarından baş
ka yevmiye de verildiğinin doğru olup ol
madığına dair sorusuna İşletmeler Bakanı 
Vekili Nuri özsan'ın yazılı cevabı (6/689) 434 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, Diyarbakır 'da bir çimento fab
rikası kurulmasına, Silvan'da mevcut ma
den kömürünün işletilmesine, Raman pet
rol ̂ merkezinin Devlet yolu şebekesine bağ
lanmasına, Silvan, Hazro, Ambar ve civa
rındaki petrol araştırmalarına, Dicle'nin 
kollarına Maden ve Gulaman'dan karışan 
maden cüruflarına ve Kulp İlçesindeki de- * 
mir madenine dair sorusuna İşletmeler Ba
kan Vekili Nuri özsan'ın yazılı cevabı 
(6/725) 435437 

9. — Sunuklar ve Telgraflar 439 
m ı • 



1. — TUTANAK ÖZETLERİ 
A — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Soruların gündemin diğer maddelerinden 

sonraya bırakılması hakkındaki önergeler kabul 
olundu. 

Danıştay İkinci Daire Başkanlığı için seçim 
yapıldı. 

Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Cudi öz-

al 'in seçildiği bildirildi. 
Rize İline tâbi Güneyce İlce Merkezinin nak

ledilmesi ve adının değiştirilmesi; 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono

mik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve Ödeme Anlaşmaları akdi için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılması; 

Ankarada'ki Kızılay Hastanesinin satınalm-
ması hakkındaki kanunlarla; 

Askerlik Kanununa ek Kanun ve 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak

kındaki Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Pro
tokolün onanmasına; 

Türkiye ile İtalya 'arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme anlaşmaları ve ek'leırinin onan
masına'dair olan kanunlar kabul edildi. 

Umumi Müfettişlik Kanunu ile ek ve tadil
lerinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kamun teklifinin 'birinci görüşülmesi bitirildi. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın; Kağız
man İlçesi Çamuşlu Köyünün kaymakta olan 
aırazisi hakkında ne gibi tedbirler alındığına 
dair İçişleri Bakanlığından sormuş olduğu ya
zılı sorusunun bugüne (kadar cevaplandıırılma-
ması sebebine, Kağızman'ın Kötek Buea-ğı 
merkezi ile Çamuşlu ve Akdam köylerinin 75 er 
metre kaymaları kaırşısunda alınmış ve «alına
cak tedbirlere dair Başbakanlıktan olan sözlü 
sorusuna Başbakan Yardımcısı cevap verdi. 

Kamutayın 20 Haziran 1952 Cuma günü, 
mûtat çalışma saatleri dışında, saat 10 dan 13 e 
kadar da mesai yapması hususu karar altına 
alındı. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 
Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocakları ile 
Kurucaşile'deki İdareağzı, Azdavay ve Söğüt-
özü maden kömürü ocaklarının işletilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusu ile, 

Zonguldak - Karabük hattının münakale 
durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair so
rusuna İşletmeler Bakan Vekili, 

Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Devlet 
hizmetini halkın ayağına götürme bakımından 
bucakların tanı teşekküllü şekle veya ilce şek
line çevrilmesi hususlarından hangisinin tercih 
edileceğine dair sorusuna Başbakan Yardımcısı, 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 
petrol istihsal miktarına dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı ile İşletmeler Bakan ve
kili, 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun, 
Balıkesir İlinin Balya İlçesindeki simli kurşun 
madeninin ilgili şirketçe ne zaman ve ne sebep
le terkedildiğine, yeniden işletilmesi için mü
tehassıslar tarafından tetkikat yaptırılıp yap
tırılmadığına, yaptırılmış ise bu hususta ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı, 

İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, Temyiz 
Mahkemesine bir senede gelen ve intaç edilen 
dâvalara, İstanbul İcra daireleri miktarı ile teş
kilâtına, Sulh mahkemeleriyle Temyiz hukuk 
mahkemelermdeki dâvaların talik müddetlerine ve 
Temyiz Mahkemesinde çalışan zevatın sıhhi du
rumları ile ne dereceye kadar alâkadar olundu
ğuna dair sorusuna da Adalet Bakanı tarafla
rından cevaplar verildi. 

Gündemdeki sorulara ait 1, 2 ve 4 ncü mad
deler soru sahiplerinin, 5 ve 13 ncü maddeler ise 
ilgili bakanların hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Brajmın finansmanı için Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 
18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve Eklerinin 
onanması hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere Dışişleri, Bayındırlık, Maliye ve Büt
çe komisyonlarından üçer kişi ayrılması sure
tiyle bir geçici komisyon kurulması kararlaştı-, 
rıldı. 

Kamutay, 20 Haziran 1952 Cuma günü saat 
10 da toplanacaktır. 

Başkanvekili • Kâtip 
Ağrı Milletvekili Çorum Milletvekili * 

C. Yardıma S. Baran 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F, Tekü 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Gi

riş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı (1/426) (Dışişle
ri, Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrüsefain 
Andlaşması ve Modüs Vivendi akdetmiş dev
letler mallarından bâzıları için Giriş Genel Ta
rifesindeki Resim hadlerinde yapılan indirim
lerin kaldırılması hakkında kanun tasansı 
(1/427) (Dışişleri, Tarım, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına), 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 22 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/425) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

Teklif . 
4. — Bolu Milletvekili Fahri Belen ve 99 

arkadaşının. Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/431) (Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
5. — Ankara Üniversitesi 1947 Bütçe yılı 

Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/342) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/343) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

7. — istanbul Üniversitesi 1947 Bütçe yılı 
Kesinıhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/344) (Sayıştay Komisyonuna); 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/345) (Sayıştay Ko
misyonuna) ; 

Raporlar 
9. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Ver-

ugi cezaları) tâbirinin muhtevasına Güimrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağmın yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeres ve Adalet, Maliye, Güm

rük ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(3/180) (Gündeme); 

10. — Asekerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/323) (Gündeme); 

İl. — Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan 
tadillerin onanmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/401) (Gündeme); 

12. — Çorum Milletvekili Saip özer ve Zon
guldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, geçici 
65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/305) (Gündeme); 

13. — Emir ve Seyis erleri hakkında kanun 
tasarısı ile Çorum Milletvekilleri Ahmet başıbü-
yük ve Hüseyin Ortakeıoğlu 'nun, Emirber ve 
Seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
ve Geçici Komisyon raporları (1/159, 2/293N 

(Gündeme). 
14. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 

ve Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve. 18 
arkadaşının. Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma, Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/81,-83) 
(Gündeme): 

1.5. — Erzurum MiMetvekili Mustafa Zeren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanım teklifi ve Millî Savunma, Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/182) 
(Gündeme); 

16. — Harb felâketzedelerinin himayesine 
dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlaşma-
lıarmın onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonları raporları (1/247) (Gündeme); 

17. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdı 
Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası kurulma
sına ve iskân işlerinin icra tarzına dair kanun 
teklifi ve Geçici komimsyon raporu (2/264) 
(Gündeme); 

— 368 — 
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18. — îzmir Milletvekili Cihat Babau'ın, Tür- I 

kiye Cumhuriyetti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (G) fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/183) (Gündeme); | 

19. — Konya Milletvekili Ümran Nazif 
Yiğiter'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fık
rasının «G» bendi ile geçici 65 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının «J» bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/335) (Gündeme) 

20. — Mardin Milletvekili Kemal Türkoğ-
lu'nun, Anayasanın 49 ncu maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi ve Anayasa Komis
yonu raporu (4/244) (Gündeme) 

21. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 nci maddesinin «C» fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Parlâmentolararası Birliği 41 nci Kon
feransına katılacak üyeler hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/341) 

Kamutaya 
28 Ağustos 1952 tarihinde Berne'de toplana

cak olan Parlâmentolararası Birliği 41 nci Kon
feransına Türk Grupu namına iştirak etmeleri 
icabeden 8 üye adedinin ilişik iki misli aday lis
tesi, 1952 yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet 

.1962 0 : 1 
Bütçe komisyonları raporları (2/340) (Günde-
me)i 

22. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, 
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
1353 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve içişleri komisyonları raporları (2/309) (Gün
deme) 

23. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, 
Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındır
lık Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel, Bayındırlık ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/139) (Gündeme) 

24. — Karayolları Trafik Kanunu tasarısı 
ve Bayındırlık Komisyonu ve Geçici Komisyon 
raporları (1/242) (Gündeme) 

25. — Seyhan Barajının finansmanı için Mil
letlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile akde
dilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve ekle
rinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/424) (Gündeme) 

BAŞKAN — Çoğunluk var, birleşimi açıyo
rum. 

Meclisi kısmına ilişik R formülünün 453 ncü 
bölümünün 21 nci maddesi hükmüne uyularak, 
Başkanlık Divanınca tesbit edilmiştir. 

Keyfiyet arzolunur. 
T. B. M. M. Başkam Y. 

Fikri Apaydın 

Ahmet Tokuş Antalya 
Fethi Çelikbaş Burdur 
Halûk Şaman Bursa 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,13 

BAŞKAN — BaşkanvekiH Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Önal (Tokad). 

••» 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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Ali Çobanoğlu 
Ekrem Cenani 
Tahsin înanç 
Mazhar Şener 
Abdürrahman Melek 
Salanıon Adato 
Nazlı Tlabar 
Cihad Baban 
Vafsi. Menteş 
Adnan Karaosmanoğlu 
Necip Bilge 
Cahid Zamangil 
Necdet Açana! 

Denizli 
Gazianteb 
(firesini 
Giresun 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
tzmir 
İzmir 
Manisa 
Niğde 
Trabzon 
lirin 

BAŞKAN — Gündemin bu maddesi ile ilgili 
bir önerge vardır efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1952 malî yılı Bütçesinin Büyük Millet Mec

lisi kısmının 453 ncü bölümünün tatbikma dair 
Tl formülü Yüksek Riyaset Divanınca muhteme
len yanlış anlaşılarak münhasıran Parlâmento-
lararası Türk Grupu üyelerinden ayırarak seçi
me arzedileceği öğrenilmiştir. Yarın tasdikma 
imkân kalmıyacak bu hali arz ve Meclisin tas
dik veya tavzihına arzederim. 

Sivas Milletvekili 
Halil îmre 

BAŞKAN — Halil îmre buyurun. 
HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım, bundan evvelki devirlerin bir tatbi
katı olarak miras kalmış bir usulün bugün de 
tekrarı sırasında 1952 Bütçesinin ihzarında (R) 
formülü olarak tesbit edilip Yüksek Heyetiniz
ce tasvip edilen bir tatbikat usulünün yanlış 
anlaşılmış olduğu kanaatini Heyeti Celilenize 
arzetmek isterim. Takririmi Riyasete dün tak
dim etmiştim; fakat dün gündeme alınmamış 
olduğu için bugün okunmuş bulunuyor. Tak
ririmi dün vermekten maksadım, bunu tashihe 
Riyaset Divanına imkân verebilmek içindir. 
Ama bugün de bu imkân kaybolmuş sayılmaz. 
(R) formülünün başlığı şudur: «Meclis namına 
kongre, konferans, komisyon ve milletlerarası 
birliklere, tören ve davetlere iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri». Tahsisatın başlığı, matlabı 
budur. Formülün mahiyeti de şöyledir: (Bu gi
bi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen 
üye adedinin iki misli, aday olarak Meclis Başkan
lığı Divanınca tesbit edilip Meclise arzedilir.) 
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j Arkadaşlar; bu iki misli tesbit keyfiyeti aşağı 

yukarı Heyeti Aliyenizce yapılacak seçime yar
dımcı mahiyette telâkki edilmelidir. Yani böyle 
16 kişilik, 24 kişilik heyetin vehleten Yüksek 
Heyetinizce seçiminde mâruz kalacağı müşkü-

I 1 âtı nazarı itibara alarak, bu işin kısmi seçimi 
Meclis Riyaset Divanına terkedilmişti. Fakat 
bugün öğreniyoruz ki, huzurunuza gelen liste 
- bilhassa Riyaset Divanından bu hususun tav
zihini rica edeceğim - Riyaset Divanınca seçil
miş listeler değil, Riyaset Divanınca benimsen
miş listelerdir. Bu seçimin, Üııion înterparlâ-
menter grupu kendi arasında yaptığı bir se-* 

t çim listesini Meclis Riyaset Divanına tevdi et
miş olmakla tekemmül ettiği anlaşılmaktadır. 
Bu, R formülüne aykırıdır. Riyaset Divanına 
takdim edilen bu listenin, bu suretle tanzim edi
lip edilmediğini tasrih ettikten sonra bu saha
da konuşma açılırsa mütalâalarımı arzederim. 

BAŞKAN — Divan adına Meclis Başkanve-
kili Fikri Apaydın 

BAŞKANLIK DÎVANİ ADINA FÎKRÎ 
- APAYDIN (Kayseri) — Halil îmre arkadaşı

mızı dikkatle dinledim. 1952 yılı Bütçe Kanu
nunun Büyük Millet Meclisi kısmına ilişkin 
R formülünün Riyaset Divanınca yanlış anlaşıl
dığı kanaatiyle önergelerini vermiş olduklarım 
beyan buyurdular. Formülün metnini aynen 
okumak suretiyle de bir defa daha hatıraları
mızı tazelediler. Formül okudukları gibidir. 

Burada Başkanlık Divanına, bu kabîl kon
feranslara gidecek zevat adedinin iki misli ada
yı ihtiva eden aday listesinin Heyeti Celilenize 
sunmak salâhiyeti tevcih edilmiştir. Başkanlık 
Divanının, tevzi edilen listede isimleri yazılı 
zevatı bu formüle uygun olarak tanzim ettiğini 
arzetmekten başka söyliyecek sözü yoktur. 

Başkanlık Divanı, yapılacak bir seçim için 
tanzim edip Umumi Heyete takdim için verilen 
bir listeyi ister benimsemek suretiyle olsun, is
ter kendisi takdir hakkını kullanmak suretiyle 
olsun, netice itibariyle gidecek zevatın adedini 
iki misli olarak vermekten başka yapılacak 
bir hal olmadığına göre, Başkanlık Divanının 
formülü yanlış anlamadığını ve takdim et
tiği listede adları yazılı 16 arkadaştan Heyeti 
Celilenin 8 arkadaşı seçmesi icabedeceğini ve 
ortada yanlış ve sakîm bir usule tebaiyet gibi 
bir halin mevcut olmadığını arzederim. 
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Seçim, normal bir şekilde verilen bu liste I 

üzerinden yapıldığı takdirde, geçen sene İstan
bul'da toplanan ve iyi akisleri hepimizi mem
nun eden konferansta olduğu gibi, bu sene 
Berne'de toplanacak olan 4 ncü konferansa 8 ar
kadaşımızın iltihakile mahza iftihar edeceğiz. 

Takdir Heyeti Celilenindir. 
BAŞKAN — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELlOÖLU (Seyhan) — Arka

daşlar. öteden beri İçtüzüğün bu maddesi yan
lış oarak tatbik edilmektedir. Bu iş doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisinin işi olması lâ-
zımgelirken Başkanlık divanı istediği insanları 
listeye alarak bize sunmaktadır. Bu iş memleket 
işidir. Tabu kusura bakmayın ben müstakilim, 
konuşabilirim, (biz de konuşuruz sesleri) 

BAŞKAN — Sinan Bey, bu işin Tüzükle alâ
kası yoktur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bura
da yazılıdır efendim, müsaade ederseniz okuya
cağım. İçtüzükte sarahat vardır, Meclis adına 
bir yere bir heyet gönderilecek olursa, üyelerin 
sayısı Meclis tarafından kararlaştırılır ve ad 
çekmek suretiyle ayrılır deniyor. Bugüne kadar 
bu usul tatbik edilmiş değildir. Biraz Fransızca, 
İngilizce, Amanca bilen arkadaşlar Avrupa'ya, 
seyahatlere gönderilmektedir. Bu iş memleket işi
dir, memleket işi ile alâkalı olanların gönderil
mesi lâzımdır. Maksadım bundan evvelki yapıl
mış olan hataları tekrar etmemektir. Başka bir 
maksadım yoktur, rey ve karar sizindir. 

BAŞKAN — Halil imre. 
HALİL İMRE (Sivas) - Efendim, bir nok

tayı tekrar izah etmek mecburiyetindeyim. Riya
set Divanının üye adedinin iki misli ile bir seçim 
yapması takdiri Heyeti aliyenize terkedilmiş. 
Bu nokta işin en zayıf tarafıdır. Yani bize göre 
en zayıf, kendilerince en muhik görünen tarafı
dır. Fakat arkadaşlar şunu arzediyorum, hakika
ten Riyaset Divanına böyle bir vazife tevdi edil
miş ama Riyaset Divanı bu vazifeyi* ne suretle 
ifa edecektir Yani Riyaset Divanı Heyeti ali-
yenizin takdirini asla nazarı mütalâaya almıya-
cak mıdır? Ben arzediyorum ki, Riyaset Divanı 
takdirini tarafsız, kullanmamış, kendi azalarına 
münhasır, başka arkadaşlar grupuna münhasır 
olarak yapılmış bir seçimi Riyaset Divanı, Heye
ti aliyenizce yapılmışcasma takdim etmektedir. 

Bu seçimin böyle yapılarak takdim edilme- | 
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sinde hata olduğuna işaret 'ediyorum. Demiyo
rum ki, Riyaset Divanı böyle bir takdiri kul
lanmada salahiyetli değildir. Riyaset Divanı 
salahiyetlidir, biz takdiri Divana bıraktık; 
Meclis heyeti umumiyesi içinden seçilmek kay-
diyle. Bu s'eçim böyle yapılmamış ve sarahaten 
bir grup tarafından yapılmışsa bu seçimin mu
teber olmaması icabeder. İki şık var: Ya liste 
nazarı itibara alınmaz, tekrar bu seçimi kendi 
aramızda yaparız veyahut Meclis Divanının 
bu nokta üzerinde dikkatini çektikten sonra 
öğl'e sonu celsesinde bu seçime devam etmek 
üzere bir mehil veririz. Şunu arzetmek isterim 
ki; maksadım sadece bir tesis yapmaktır. Bütçe 
Kanununda tesbit edilen şartlar dairesinde bu 
seçimi temin etmek için yapılacak şey, Divanın 
dikkatini çektikten sonra bu anlayış içinde ye
ni bir liste ihzarı için bu seçimin öğle sonundaki 
toplantıya talikidir, bunu bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Fikri Apaydın. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA FİKRİ 

APAYDIN (Kayseri) — Efendim; Sinan Teke
lioğlu arkadaşımızın İçtüzüğün maddesini oku
mak suretiyle vukubulan beyanları v"ö Halil 
İmre arkadaşımızın verdikleri önergeyi tavzi-
han yaptıkları izahlardan sonra, müsaade buyu
rursanız, 1952 Bütçe Kanununun 453 ncü bölü
münün 21 nci maddesini bir defa daha huzuru
nuzda okumak zaruretini hissettim: 

Madde 21. — Meclis namına, kongre kon
ferans, komisyon ve Milletlerarası birliklere, 
tören ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri. 

Bu Ribi toplantılara iştirak etmeleri zaruri 
görülen üye adedinin iki misli aday olarak Mec
lis Başkanlık Divanınca tesbit edilip, Meclise 
iarzedilir. Meclis Umumi Heyeti bunlar arasın
dan seçim suretiyle gidecekleri tâyin edeı** 

Başkanlık Divanı, gitmesi zaruri olan üye 
adedinin iki mislini ihtiva eden aday listesini 
Heyeti Celilenize takdim ederken, §u veya bu tarz
ca yani Meclis heyeti umumiyesini teşkil eden 
muhterem milletvekilleri arasından veya bu bir
liğe dâhil üyeler arasından veya her hangi bir 
şekilde aday seçer seklinde, takdir hakkının su
reti istimalini belirtecek bir sarahat olmadığına 
göre; bendeniz katiyetle ve sarahaten arzediyo
rum ki, Başkanlık Divanınız - ister benimsiye-
rek, ister hiçbir ölçü veya kıstasa dayanmadan-
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isimleri listede yazılan arkadaşların gitmesine I 
ittifakla karar verdi. Binaenaleyh listeyi Bütçe 
Kanununun R formülüne' uygun bir şekilde He
yeti Celilenize takdim ettikten, sonra seçimin öğ
leden sonraya taliki ile Başkanlık Divanının, şu 
şekilde mi seçimi yapalım, yoksa bu şekilde mi 
takdir hakkını kullanalım diye, yeniden bir lis
te tanzim etmesini gerektirecek bir hal yoktur. 
Böyle bir mehil verdiğiniz takdirde gelecek yeni 
listeye de itiraz etmek mümkündür. Onun da, şu 
tarafı eksik, bu tarafı noksan denilebilir. Ben
deniz Başkanlık Divanı adına Heyeti Celilenize 
her türlü şek ve şüpheden azade olarak reyleri
nizi istimal buyurmanız için arzediyorum ki; 
Bütçe Kanununun R formülüne uygun bir şe
kilde, gitmesi icabeden 8 arkadaşın bir misli faz-
lasiyle 16 arkadaşın ismini yüksek heyetinize 
takdim etmiş bulunuyoruz. Seçim bunun üzerin
de yapılabilir, talika, imhale lüzum yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim önerge sahibini ve Di

van adına da Fikri Apaydın arkadaşımızı dinle
miş bulunuyorsunuz. Dün toplanan Riyaset Di
vanı, şimdi Fikri Apaydın'm izah ettikleri gibi 
hazırlanmış bir namzet listesini Heyeti Celileni-
zin huzuruna takdim etmiş bulunmaktadır. Bu
na karşı Halil îmre arkadaşımız bir takrir vermiş 
bulunuyor. Bu takririn dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza arzedeceğim. Biraz evvel okundu. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Şimdi verdiğim 
ikinci bir takrir var. 

BAŞKAN — ikinci takririnizin nazara alın
ması evvelemirde birinci takrir hakkında Heye
ti Celilenin. bir karar vermesine bağlıdır. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — İkinci takririm 
işin taliki mahiyetindedir. 

(Sivas Milletvekili Halil îmre'nin önergesi I 
teksar okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın ikinci önergesi 
okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle U. 1. P. seçim

lerinin öğleden sonraki toplantıya bırakılmasını 
rica ederim. 

Sivas 
Halil îmre 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Celileee ma
lûm bulunduğu üzere, bu nevi takrirler, gerek j 
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tüzük hükümlerine göre, gerek heyetçe tesis 
edilen içtiha't dairesinde dikkate alınıp alınıma-
mak üzere reye konur. Dikkate alınırsa öğle
den sonra veya başka bir birleşime bırakılacak
tır, dikkate alınmadığı takdirde mesele kalma
mış oluyor. Müsaade buyurursanız arkadaşımız 
Halil îmre'nin konuşmasına takaddüm eden, 
oturumun açılması sırasında vermiş olduğu, 
okunan önergenin dikkate alınıp alınmaımasını 
oylarınıza arzedeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (/Yanlış ses
leri). önergenin dikkate alınıma-sını kabul 
©demler... (Hangi önergenin sesleri). 

Birinci önergenin efendim, arzettinı, birin
ci önergenin... 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Oylama var efendim. 
öneaıgenin dikkate alınmasını kabul etnıi-

yenler... Sayalım efendim. Divanı ilgilendiri
yor. 

önergenin dikkate alınması 50 ye karşı 9 (i 
oyla (reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gündemin bi
rinci maddesinde huzurunuza arzedilen müzek
kere mucibince Parlâmentolararası Birliği Kon
feransına gidecek arkadaşların selimime geçi
yoruz. Evvelâ tasnif heyetini ayıracağız. 

Mazhar özsoy (Maraş), Said Bilgiç (îspar-
[ ta) , Mehmet Şevki Yazman (Elâzığ). 
I Tasnif heyeti ayrılmiiştır efendim. Şimdi se

çim çevresini tesbit ediyoruz: (Ankara). 
Muhterem arkadaşlar, tavzihan arzedeyim, 

Divanınızca ayrılmış olan namzetler seçim böl- * 
gesi sırasiyle isimleri alfabetik olarak tesbit 
edilmiş olan arkadaşlardır ve şunlardır : 

I Ahmet Tokuş (Antalya), Fethi Çelikbaş 
(Burdur), Halûk Şaman (Bursa), Ali Çoban-
oğlu (Denizli), Ekrem Cenanı (Gazianteb), 
Tahsin İnanç (Giresun), Mazhar Şener (Gire
sun), Ahdürrahman Melek (Hatay), Salamon 
Adato (İstanbul), Nazlı Tlabar (İstanbul), Ci-
had Baban (İzmir), Vasfi Men-teş (İzmir), Ad
nan Karaosmanoğlu (Manisa), Necip Bilge 
(Niğde), Cahid Zamanıgil (Trabzon), Necdet 
Açanal (Tîrfa) dır. 

Bu arkadaşlar arasından 8 arkadaşa oy ve
rilecektir. 

i (Oylar toplanıldı.) 
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BAŞKAN — Oy küllamnryan arkadaşların 

oylarını kullanmalarıını rica edeceğim. 
Oy toplaıma muamelesi bitmiştir. 

i Meodim, tasnif neticesine intızaırem outuru-
ma 15 dakika ara veriyorum 

Kapanma saati : 10,45 

»•%<« 

I K Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 11,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTtPLEB : tbrahim Kirazoğhı (Kayseri), Muzaffer önal (Tokad). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gündemle ilgili önergeler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sorulardan ön

ce görüşülmesini arz ,ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

'• Mehmet özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 

diğer maddelere takdimen müzakere edilme
sini arzeylerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesine dair ö-
nergeleri oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.— 1952 Bütçe Kanunu ile Ankara Üni
versitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile İdareci 
Üyeler Kurulunun, Büyük Mület Meclisi 1952 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(İ/417, 2/400) [11 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz İzzet Akın 
arkadaşımızındır. 

İZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş
lar, Hükümetin şayanı takdir bir muvaffaki
yeti, bir eseri olarak bugün memleketin ha
yati ihtiyaçlarına, harcanacak yeni bir imkâ
na mâlik buluyoruz. Tasarının okuduğum gerek
çesinde bunun memleketin hayati ihtiyaçları
na harcanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bil
hassa Karayolları faaliyetinin hızlandırılacağı-

[1] 239 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r. 

na işaret edilmektedir. Ancak bu ödeneğin 
hangi mıntakalarda harcanacağı anlaşılamı
yor. Acaba asfalt mı yapacağız? Yoksa mem
leketin büsbütün yoldan mahrum olan mınta-
kalarını Hükümet nazari dikkate almış mıdır? 
Bunu bilhassa merak ediyorum. Bayındırlık 
Bakanını geçenlerde ziyaret etmiştim, bu mev
zuu da kendilerinden öğrenmek istedim. Mın-
takamizı ilgilendiren Ağrı, Erciş, Van yolu 
hakkında malûmat rica ettim. Bu paradan bu 
mıntakanıh da istifade edip etmiyeceğini, ya
pılmakta olan işler üzerinde bir hızlanma o-
iup olmıyacağinı kendilerinden sordum. Bu 
bir eleman' ve makine işidir, buyurdular. Ben 
bu sözlerinden doğrusu ümitsizliğe düştüm. Bu 
sözden," yâpılamıyacağı mânasını çıkardım. 

Arkadaşlar, memleketin uzak bir köşesinde 
iki vilâyetimiz vardır, Van ve Hakkâri vilâyet
leri. Bu vilâyetler, bugün için gerek birbirleri 
fle, gerekse civar vilâyetlerle ve gerekse mem
leket içi ile Hiçbir muvasala imkânına sahip de
ğillerdir. Ne bir karış kara yolu, ne demir yolu, 
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ne de hava yolu vardır. Gerçi radyolarda hava 
yolundan bahsedilir. Fakat bu hava seferleri
nin işlemesi de gene havanın lûtfuna bağlıdır. 
Hava iyi olursa sefer olur, yağmurlu havalarda 
bu seferler yapılmaz. Çünki meydan topraktır, 
meydanda bütün tesisat mevcuttur. Bir uçuş*s| 
pistine ihtiyaç vardır, öyle anlaşılıyor ki bu iş 
memleketin hakiki ihtiyaçları arasına henüz 
alınmamıştır. 

Arkadaşlar, yolsuzluk yüzünden, bu mahru
miyet bölgesinde yaşıyan vatandaşlar âdeta tec
rit edilmiş bir durumda, sanki başka bir âlem
de yaşamaktadırlar. Uzun zaman devam eden 
kötü idareler yüzünden, ihmal edilmiş olan bu 
bölgede yaşıyan vatandaşlar her bakımdan; ik
tisadi bakımdan, kültür bakımından, içtimai ba
kımdan, gözü ile görmiyenlerin inanamıyacağı 
derecede çok geridirler. Yoldan mahrumiyet, 
yurdun bu bölgesi üzerinde ne gibi neticeler do
ğurmaktadır? Buradaki halk iktisaden kalkın
ma imkânını ve inkişafını bulamamaktadır. 
Çünkü bu bölgedeki vatandaşlar için geçim va
sıtalarının ve istihsal maddelerinin mahallen 
kıymetlendirilmesine imkânı yoktur. İstihsal 
maddelerini başka pazarlara gönderemezler. İk
tisadi ve sınai teşebbüslere girişecek imkân yok
tur, çünkü münakale zorlukları vardır. Bunları 
sizlere rakamlarla ifade edecek olursam daha 
iyi izah edeceğimi zannederim arkadaşlar. 

Bugün Ankara'da 450-500 kuruşa satılan 
çimento, Van'da 12 lira, Hakkâri de ise 15-16 
liradır. Burada 140 kuruşa alman şeker, Van'ın 
Çatak kazasında 280 kuruşa satılmaktadır. Bu
na mukabil kendi geçim maddeleri olan ve bu
rada 80-90 liraya satılmakta olan koyunun çifti 
orada mevsiminde 40-50 liraya ancak satılmak
tadır. Yağın kiosunu 200 kuruşa, peynirin kilo
sunu da 30 kuruşa satarlar. Düşünün, bu kadar 
ağır şartlar atında yaşıyan vatandaşların ikti
saden kalkınma imkânı bulunabilir mit Bütün 
bunlar yolsuzluktan doğma neticelerdir. 

Bizim bölgemizde henüz bir yol faaliyeti 
mevcut değildir. Gerçi Bütçe müzakereleri sıra
sında Sayın Bayındırlık Bakanı Van'da bu sene 
13 ncü yol bölgesi müdürlüğü kurulacağını müj
delediler. Ben de bundan çok sevndim. Hattâ 
bu dertleri arzetmeye niyetli iken vazgeçtim. 
Bu bölgedeki yolların bundan sonra ehemmiyet
le nazarı dikkate alınacağına bir delil ve temi
nat saydım. Kendilerine teşekkür ettim, fakat 

bugüne kadar bu bölge müdürlüğü teşekkül 
edememiştir. Şimdi bu bölgeye doğru uzanan 
yollar vardır. Ağrı'dan Patnos -Erciş'e giden 
bir yol vardır. Senelerden beri bunlar üzerinde 
çalışılmaktadır. Fakat geçen sene bu yollar 
üzerindeki faaliyet çok verimsiz, çok ağır ol
muştur. Eğer bu sene de aynı tempo ile yürü
yecek olursak daha uzun yıllar beklemekle yola 
kavuşacağız. Hükümet diyor ki: Biz yol ihtiya
cını ve diğer ihtiyaçları memeketin umumi kal
kınma çerçevesi içinde mütalâa ediyoruz. Aksini 
iddia etmiyorum. Ancak bu çerçeve içinde neden
se bize sıra çok geç geliyor. Biz çerçevenin ta 
kenarındayız, çerçevenin bizim bulunduğumuz 
kenarı da sakattır, çürüktür. Bu sakat kenar 
takviye edilmeden çerçevenin boyasına, yaldı
zına geçersek bu çerçeveye lâyık olan kıymeti 
kazandırmış sayılmayız. Benim istirhamım; bu 
memleketin hayati ihtiyacı olan Ağrı - Erciş -
Van ve Muş Tatvan yolunun bu ek ödeneklerin 
tevzii sırasında ön pılânda nazarı itibara alınma
sını ve kısa zamanda bitirilmesinin sağlanmasını 
Hükümetten rica etmekten ibarettir. Çünkü tak
dir onlara kalmıştır. 

Yine bu kanunun gerekçesinde büyük bir 
paranın verem mücadelesine harcanacağı kay
dedilmektedir. Gerek bu iki vilâyette ve gerekse 
diğer civar vilâyetlerde bugüne kadar Verem 
Mücadelesine başlanmamıştır, hiçbir tesisat da 
yoktur. Acaba bu vilâyetlerde verem ve veremli 
mi yoktur? Eğer hakikaten yoksa, bir mesele de 
yoktur. 

İçme sulariyl'e, köy yollarına ayrılan tahsi
sat için kullanılan ölçü bu vilâyetlerin daima 
zararına olmaktadır. Bu ölçülerden biri nüfus
tur. Halbuki bu vilâyetlerin nüfusu filhakika 
azaltılmıştır. Meselâ seksen bin nüfuslu 
Van şehri on beş bin nüfuslu bir kasaba haline 
gelmiştir. Bunun kabahati oradaki vatandaşlara 
ait değildir. Hepimizin bildiği gibi bu azalış, 
Birinci Dünya Harbinde memleket müdafaası 
uğruna katlanılan fedakârlığın bir neticesidir. 
Bu ölçü yüzünden fayda yerine zararı dokun
muştur. Bizde 500 nüfuslu köy yoktur. Binaen
aleyh bugünkü ölçünün nazarı dikkate alınma
ması ve mesahai sathiye ölçüsünün esas olarak 
bilhassa alınmasını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, benim mâruzâtım sırf yüreğim
den kopup gelen bir ıstırabın ifadesinden başka 
bir şey değildir. Bu dâva, memleketin bilhassa 
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iç siyasette önem taşıyan bir dâvadır. Bu dâva, 
ne Muş, ne Hakâri ve ne de Van davasıdır. Dâ
va muztarip bir bölgenin ıstıraptan biran evvel 
kurtarılması davasıdır. Bu dâvada bilhassa 
Yüksek Heyetinizin yüksek alâkalarını esirge
memelerini umuyor ve Hükümetin bu bölgedeki 
yol ihtiyacının önemini takdir ederek yol işle
rini ön plâna almasını bilhassa istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bu tasarının, İçtüzüğün 101 nci 
maddesinin hükmü dairesinde müddette mukay
yet olmaksızın görüşülmesini oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Açık bulunduğu 
söylenen bütçenin daha fazla yatırımlara im
kân sağlamış bulunmasını görmekle flevk duy
maktayım. Bu imkânı hazırlıyan Hükümete 
bilhassa teşekkür etmeyi vazife telâkki 
ederim. 1952 yılı Bütçesinde ve ona 
ek bütçede köy yollarına ve köy iç
me sularına verilen ehemmiyetle mütena
sip olarak ödenek sağlanmış olduğunu müşa
hede "etmekteyiz. Bütçenin heyeti umumiyesi 
malî sene başından evvel görüşülürken tebarüz 
ettirdiğim hususları bugün huzurunuzda tek
rarlamayı zait addederim. 

ödeneklerin tevzi ve taksiminde Bayındırlık 
Bakanlığının kıstas addettiği hususlar bilhassa 
mahrumiyet bölgelerinin ihtiyaçlarını karşıla
maktan ve esaslı bir kreteryom olmaktan çok 
uzak bulunmaktadır. Ben şahsan intihap daire
min üzerinde durmayı bir vazife telâkki ederim. 

İntihap dairem olan Rize Vilâyetinde, sahil
den dâhile doğru iktidarımız devrinde büyük 
bir önem verilerek üzerinde çalışılmakta bulu
nan Erzurum yolu müstesna olmak üzere, maki-
nalı vasıtalarla iki kilometre gidilmesine imkân 
yoktur. İki seneden beri, hummalı pir faaliyet
le, köylü vatandaşlar ücretsiz olarak yollarda 
çalışmakta ve Devlet olarak da lâzımgelen araç
lar ve vesait kendilerine verilmektedir. Halkın 
yola olan kuvvetli ihtiyacına inzimam eden arzu 
ve heveslerinin kınlmaması için mıntakalann ve 
tabiî manialann nazan itibara alınarak tahsi
satın buna göre tefrik edilmesinde zaruret bu
lunduğu kanaatindeyim. Ayrılmış bulunan ve 
vilâyet emrine verilen tahsisat bugün iktidarı-
mızm arzu ettiği şekilde iş yapılmasını temine 
müsait değildir. Umarım ki Sayın Bayındırlık 
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Bakanı kriteryomlarını yeniden gözden geçire
rek üçte bir nüfusu gurbetçi olan Rize'nin köy 
yollarının yapılması hususunda daha fazla im
kân sağlamayı-temin eder. 

Köy suları için kabul edilen tahsisatın dağı
tılması hususundaki kriteryomlar da muhitin 
ihtiyacını ve adaleti temin ve tatmin edecek de
ğildir. Çoruh, Rize, Trabzon ve Karadeniz böl
gesinde köy, yalnız büyük bir sahayı işgal 
eder ev topluluklan bulunmaz, 3 ev, 5 ev bir 
aradadır. Binaenaleyh köy sulan için verilecek 
olan tahsisatı tefrik ederken de bu cihetleri na
zarı itibara almak ve bunu daha salim ve daha 
imkân veren adaletli bir esasa bağlamak lâzım
dır. Temennim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz sadece köy sularına te
mas edeceğim. Köy yoMarı için bu sene kabul 
edilen kıstas ve kriteryum, birçok arkadaşlar gi
bi beni de memnun etmiştir. Fakat köy suları
na gelince, takip edilen usul bendenizce sakat
tır. öyle köylerimiz vardır ki, arazisinin, top
raklarının her tarafından su fışkırdığı halde on
lara su için ayrılan tahsisat fazladır, diğer ta
raftan kuyu sulariyle geçinuask mecburiyetinde 
kalan ve esasen tabiat kabı suyu gayet az bu
lunan bölgelere, köylere aynlan tahsisat ise 
azdır, bunlar arasında bir fark gözetmek zaru
ridir. 

Bu itibarla benim seçim bölgeme bu kısırlık 
yüzünden ayrılan tahsisatı çok az bulmaktayım. 
ve bunun ihtiyaca cevap vermekten çok uzak 
olduğu kanaatindeyim. Susuzluk yüzünden 
benim bölgem çok müteellimdir. Şehir ve 
köyler her taraf susuzluk içindedir. Ba
kanlıktan istirhamım şudur : Tabiatın bu 
faktörü nazarı itibara alınmak suretiyle 
taksimde esaslı bir kıstas tesbit etsin, su
suzluk bakımından Siird'in çektiği İstırabı bir 
az hafifletme yolunu tultsun. Evvelce seçim böl
geme yani Siird'e ayrılmış olan ödeneğin kâfi ol
madığım, beyan suretiyle gerek ben, gerekse 
arkadaşlanm def atla hususi ricalarda bulundu
ğumuz halde lâzımgelen tahsisat alınamamıştır. 
Bu defa verilecek ek ödenekle bunun nıazan iti
bara alınmasını ve noksanın telâfisini Bakan
dan istirham etmekteyim. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

- 8 0 0 
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BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh- I 

terem arkadaşlar, maruzatım biraz usule mütaal-
lik olacaktır. Toplantımızın son gününe eriştik. 
Bütçeyi ve önümüzdeki çalışmaları alâkadar 
ederi kanunlar ve mevzular var. Eğer böyle her 
milletvekili arkadaş kenldi bölgesini alâkadar 
eden mevzular üzerinde konuşmaya kalkarsa 
korkarım hepsini yarına bırakacağız. (Alkışlar). 
Bayındırlığı al |kadar eden mevzular üzerin
de konuşulurken şunu arzedeyim: Hükümetin, 
eline geçen geliri anıtlara filân harcamayıp hal
kın hakiki ihtiyaçlarını karşılamıya sarf ettiği
ni belirtmek isterim Bu tahsisler yapılırken 
belki şuraya daha az, şuraya daha çoik ayrılmış 
olabilir. Fakat muhakkak olan bir şey varsa 
o da, arzettiğim gibi, Hükümetin halkın ihtiyaç
ları karşısında büyük alâka ve hassasiyet gös
terdiğidir. Bu itibarla ben gerek şahsım ve ge
rekse seçim mıntakam adına minnet ve .şükran
larımı arzetmeyi bir vazife bilirim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Bütçe Komisyonu raporunda üç 
tane tasarı vardır. Bunlardan birisi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde münakaleyi 
iıcabettiriyor. İkincisi; Ankara Üniversitesi 
Bütçesine aittir. Üçüncüsü de; Karayolları Büt
çesine aittir. 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... (Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Rapor- okunmıya-
cak mı? 

BAŞKAN — Okundu efendim. I 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — öyleyse maddeler- ı 
de söz istiyorum. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yuh Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Baikanlığı 
kısmının 745 nci (Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar için1) bölümün
den (723 294) lira düşülerek aynı kanuna 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine aktarılmıştur. j 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 

KALAFAT (Çanakkale) —'Muhterem arka
daşlar; raporun okunmasından sonra söz al
mak intizarında olduğum için dikkatimi teksif 
etmiştim. Raporun okunduğu ifade edilmiş ol
masına rağmen ben burada huzurnuzda raporun 
okunduğunu duymadım. 

BAŞKAN — Rapor okunmaz, lâyihalar tev
zi edilir. 

BMlN KALAFAT (Devamla) — Ben zatı 
'âlinizden rica etmiştim; okundu demiştiniz. Bu 
itibarla maddelere geçince söz almış bulunu
yorum. 

Tasarının sahibi olması bakımından .Hükü
metimizin, bunu tetkik edip huzurunuza sun
muş olmakla Bütçe Komisyonunuzun ve niha
yet tasvip ve kabul etmek yetkisinde1 bulun
manız itibariyle, onu kıymetlendirip yürütmek 
imik ânın ı bahşetmek yetkisinde bulunmanız ba
kımından Yüksek Meclisinizin, yani sizlerin 
bugün hakikaten mutlu bir- gün içinde bulun
duğunuzu işaret etmek suretiyle sözlerime baş
lamak isterim. 

Çok sayın arkadaşlarını, şimdi tetkik buyu
racağınız tahsisatla, elde edeceğiniz netice ve 
kanaatle bir kerer daha sabit olacaktır ki De
mokrat Parti iktidarı ve onun icra organı 
olan Hükümeti, uzağı gören, isabetli tahmin 
ve isabetli takdir ve ç-alışmalariyle ve bu çakış
maların kendisine sağladığı imkânlarla haki
katen milletin yüzünü güldürecek, onu sevin
direcek muvaffakiyetli yolu üzerinde ilerle
mektedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Çok sayın arkadaşlarını, bir kere daha sa
bit olaca'ktır ki, Demokrat Parti iktidarının 
işe başladığı tarih ile bugünkü tarih arasın» sı
kıştırdığı geniş başarılar ve hamleler, gelişi
güzel tesadüflerin eseri değil, hakikaten titiz 
tetkik ve alâkalarınızdan kuvvet bulan isabetli 
takdir ve tahminlerin ve buna muvazi giden ça
lışmaların mahsulüdür. Benden evvel konuşan 
üç arkadaşımızın tebarüz ettirdiği gibi, milletin 
intizarmdaki sabırsızlık ve hakikaten asırlarca 
ihmal edilmiş olan hizmetlerin bir an evvel gö
rülmesini istihdaf eden imkânlardan en küçü
ğünü dahi elde edilmesi takdirinde bunu millet 
ve memleket hizmetine arzetmekte, bunu müs
mir bir şekilde istimal etmekte Hükümetin gös
terdiği alâkanın yeni bir misali ile karşı karşı
yıyız. 

- $ » * -
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Tasarı, milletçe kalkınmanın ve düne naza- I 

ran milletçe ileri bir refah içerisinde bulunma
nın sağladığı imkânların ifadesidir. 

Bu itibarla bu tasarıyı tetkik ederken büyük 
bir hazzı deruni içerisinde bulunduğumuzu tah
min ederim ve fakat bu tahminimi işaret eder
ken bunun yanında iki tahminimi de işaret et
mekten malesef kendimi alakoyamıyacağım. O 
da... 

BAŞKAN — Emin Bey, lütfen madde Üze
rinde konuşun. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Müsaade 
ederseniz heyeti umumiyeşi ürerinde... (devam 
devam sesleri). 

(Başkana hitaben) nasıl konuşayım Beye
fendi? 

BAŞKAN — Madde üzerinde, sinirlenmeyin 
beyefendi. 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Buyurun, 
zatı âliniz konuşun. Meclis huzurunda size ra
por okundu mu diye sordum, raporu okuttuğu
nuzu söylediniz. T 

BAŞKAN — Raporun okunması Heyeti Âli-
yenin reyine bağlıdır. Okunsun dedikten sonra 
okunur. Maddelere geçilmiştir, çok rica ederim 
kimseye istisnai muamele yapılamaz. 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Kimin 
hakkında istisnai muamele yapıldığını biliyo
rum. 

BAŞKAN — Hiçbir arkadaşımız hakkında 
istisnai muamele yapılmamıştır. Buyurun Cez-
mi Türk. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Hü
kümetin şükrana şayan olarak yeni yatırımlar, 

* ödenekler bulması, tahsis etmesi güzel bir şey
dir. Bu kanunu da onun için kolaylaştırmak, 
güzel neticesine yakın zamanda varmak için çı
karmak, o da iyi bir şeydir. Fakat bu kanun 
vesiylesiyle bunu Hükümetin bütün politikası
na teşmil etmek ve memleket yolları kanunu
nun maddesinde refah göstermeye çalışmak; bu 
doğru değildir. Ben Bütçe Komisyonu Sözcüsü
nün usulsüzlüğü kanaatindeyim. Demin bütün 
benliğimizle Burhanettin Onat arkadaşımızın 
sözlerine iştirak ettik. Bölgelerin ihtiyacını ve 
ıstıraplarını söylemiydim, dedi, yüksek tasvibi
nize mazhar oldu. Onun arkasından Emin Ka
lafat çıktı, elindeki methiyenameyi okumaya 
başladı... J 
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BAŞKAN — Madde üzerinde efendim, çok 

rica ederim madde üzerinde. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu kanun do-

layısiyle arzetmek isterim ki, bu memlekette 
fakir köylerimizi kalkındırmak yalnız yol me
selesi değildir. Köylerimizin çok geri ve peri
şan inşa sisteminden başlı-yarak yapılacak bir
çok şeyler vardır... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Cezmi Bey, madde üzerinde de
vam etmezseniz sözünüzü keseceğim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bütçe Komis
yonu Sözcüsüne geniş surette müsamaha edi
yorsunuz. (Gürültüler). Muhalefet sözcüsüne 
müsamaha buyurmuyorsunuz. Bunun zapta 
geçmesini rica ederek geçiyorum, muhalefet 
sözcüsüne müsamaha buyurmuyorsunuz, zapta 
geçmesini rica ederek devam ediyorum. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerinden başka 
bir düşüncem yoktur, hepinize hürmet ve ita
atim vardır. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu noktayı be
lirtmek istiyorum. Bugün işlerin kolay çıkma
sını arzu ediyorsak şunu istirham ediyorum ki; 
biz nasıl ıstıraplarımızı, ihtiyaçlarımızı dile ge
tirmede imsak ediyor ve kanunların bir an ev
vel çıkmasının faydalı neticeleri zuhura gelsin 
diye imsak ediyorsak ,büyük çoğunluğu teşkil 
eden iktidar partisi arkadaşlarımızdan da; 
memleketin hayat pahalılığını ilgilendiren söz
lü sorularımızın aylarca gündemde bekliyeceği-
ni düşünerek, bizi buraya sık sık çıkmaya mec
bur etmemelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümlere devam ediyoruz. 

[1] 8AYILI CETVEL 

F. Lira 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

417 Yoklama giderleri 10 000 
BAŞKAN — 'Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
202 Ücretler 24 700 

BAŞKAN — 'Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâ
tın büro ve genel giderleri 48 OOfr 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
305 Yabancı memleketlerdeki teşkilâ

tın kira bedelleriyle belediye ver
gi ve resimleri 25 000 
BAŞKAN — -Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
401 Basımevi giderleri 60 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine yardım 187 994 
BAŞKAN — 'Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

615 Kızılay Kurumuna yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet borçlan 
822 3892 sayılı Kanunla temin olunan 

ceza evleri kredisinin faizi 17 600 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 745 nci (Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(2 500) lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mının 307 nci yolluklar bölümünde (Tutanak
ları incelemeye gideceklerin yolluk ve zaruri 
masrafları) adı ile yeniden açılan 91 nci madde
ye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

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

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/1)- işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmının 453 ncü (Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler) bölümünün 10 ncu madde
sinden (20 000) lira düşülerek (A/2) işaretli 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının 701 nci 
(yapı onarımı) bölümüne aktarılmıştır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiy*nleı.. Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının 788 nci (teknik hizmetler geçici görev 
yollukları) bölümünün 30 ncu (su işleri) madde
sinden (20 000) lira düşülerek aynı kanuna bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının 307 nci (yolluklar) bölümünün 30 ncu 
(yabancı memleketler yolluğu) maddesine akta
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (11 863 148) lira ve aynı kanuna 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (68 136 852) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

[2] SAYILI OETVEL 

P. Lira 
Toprak ve İskân İşleri Genel Md. 

425 İskân işleri giderleri 5 000000 
BAŞKAN — Bu bölüm ile ilgili önerge var

dır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü için 

425 nci faslın 40 nci maddesiyle verilmek iste
nen 5 milyon lira ek ödeneğin 157 bin lirasının 
Dicle feyezaniyle harap olan 13 köydeki 157 
evin yeniden inşası maksadiyle bu köylere tah
sisi için maddenin ilk fıkrasına (mültecilerle' 
sel felâketine uğrıyarak harap olan Bismil'in 
13 köyünün ihyasına) şeklinde bir fıkra eklen
mesine dair bir karar ittihaz buyurulmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Diyarbakır 
Kâmil Tayşı Ferit Alpiskender 

KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) — Sayın ar
kadaşlarımız, Dicle nehrinin 2 Şubatta feyezanı 
dolayısiyle bir kazanın üçte ikisi, bir bucağın 
nısfından fazlası harap olduğu gibi, 13 köyde 
157 vatandaşın hanesi yıkılmış ve bugüne ka
dar Kızılayın ve Hükümetin yaptığı yardımlarla 
iaşeleri ve iskânları temin edilmişse de, bu va-
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tandaşlar Şubat ayından bu güne kadar çadır 
altında bulunmaktadırlar. Vatandaşlara ve mu
hacirlere yardım bir birinden farklı olmadığına 
ve her iki taraf da mustar bir durumda bulun
duklarına göre, muhacirlerin iskân tahsisatı 
500 bin liradan 157 bin lirasının Bismil'de fe
lâkete uğrıyanların, evleri yıkılan 157 vatanda
şın evlerinin yapılması için ayrılmasına yüksek 
müsaadelerinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim; bu bölümle ilgili bu
lunan ve bir az evvel okunan önergenin nazarı 
dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arzedece-
ğim. 

SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) -^ Ko
misyon ne diyor f 

BAŞKAN — Yok. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oya 

arzediyorum. Dikkkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Bölümü komisyona veriyoruz efendim. 

B. Ura 
Maliye Bakanlığı 

605 Ankara Üniversitesine yardım 458 148 
BAŞKAN — Kabul edenleri Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

612 özel idare ve belediye hastane
leri genel giderlerine yardım 5,00 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
821 Hükme bağlı borçlar 1 100 000 

BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
307 Yolluklar 10 000 

BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 30 000 
BAŞKAN —Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Verem savaşı genel giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
427 Hastaneler, sağlık ve sosyal yar

dım kurumları genel giderleri 2165 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[8] &AYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 
735 Millî Emlâk tefevvüz ve^ satmal

ına giderleri 408 584 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdür
lüğüne 45 936 518 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
743 îl ve ilce merkezlerinde halk 

tarafından yaptırılan okul bina
ları için müteşebbis derneklere 1 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 6 791 750 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 5414 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak iskele ve ufak barınaklar 
yapımı giderleri 1500 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

786 Su işleri 2000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı su iş
lerine yardım 10 500000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Efendim 5 nci maddeyi biraz evvel dikkate 
alınmasına karar ittihaz buyurulan önergenin 
neticesine intizaren geçiyoruz efendim. 

MADDE 6. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, son maddeleri, 5 nci maddeye in-
tizaren tehir ediyoruz efendim. 

Efendim, yine aynı raporda mevcut olan 
Ankara Üniversitesi 1952 yjlı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının maddelerine geçilmesi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(281 142) lira ek ödenek verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
Ankara Üniversitesi 

201 Aylıklar 92 250 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 84 270 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 11 474 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

432 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 23 148 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
ayunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplerine (365 000) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

[2] SAYILI CETVEL 

V. Lira 
Ankara Üniversitesi 

432 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 365 000 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetveli ile 
birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci bölümünün 7 nci (yatırımlar dışındaki gi
derleri iğin yardım) maddesine (646 142) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele, ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarıyı açık oyunuza arzedi
yorum. 

Efendim şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesindeki münakaleye geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmiştir. 

Karayolları Oenel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

— m — 



B : 88 20.6 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa- ' 
retli cetvelin ilişik cetvelde vazıh tertiplerine 
(45V.936 518) lira ödenek verilmiştir. 

CETVEL 

F. Lira 
781 Yollar ve köprüler 21536518 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 îl ve köy yolları yapımı ve yapı
mına yardım (dağıtım ve harca
ma şekli Bakanlar Kurulunca be
lirtilir.) 24400000 

FEHMÎ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efendim, 
görüşmekte bulunduğumuz bu tahsisat kanun-
lariyle köy yollarını ve köy içme sulan tesisa
tını yapmak istiyen köylere yardım için milyon
larca lira ayırmış bulunmaktayız. Benim bir 
teklifim ve istirhamım var; bu 24 400 000 lira
nın 400 000 lirası, bir-deneme olmak ve teşvik 
olmak üzere, elektrik yapmak üaere teşebbüse 
geçen ve bu uğurda para sarfeden köylere ay
rılsın. (O başka sesleri) Muvafık görürseniz bu 
faslı A ve B diye ikiye ayırırız. A kısmından 
400 bin lirayı alır B kısmına (köy elektrikleri) 
diye koyarız. Böyle bir önerge vereceğim, derhal 
hazırlıyamıyorum. (önergenin elli imzalı olması 
lâzımdır ,sesleri) Onu da hazırlıyabiliriz. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Karayolları Gtenel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin ikinci (Hazineden yardım) bölümüne 
(45 936 518) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyuıtuza arzediyorum. Kabul 
edenler,... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunu Maliye, ve Bayın

dırlık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya arzedilmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) [1] 

• BAŞKAN — Bu tasarının tüzüğün 101 nci 
maddesi gereğince müddetle mukayyet olmaksı
zın görüşmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır, öncelikle görüşülmesi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... öncelikle* görüşülmesi kabul edilmiştir. 

'Tümü hakkında söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
lise, öğretmen okulu ve orta okullar idarecileri 
kısmına, ilişik cetvelde yazılı ek görev tazminatı 
kadroları eklenmiştir. 

6AŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arzediyorum, Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BASILAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3..— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Cezmi Türk arkadaşımıza 
söz veriyorum. Buyurun. 

[1] 240 sayılı basmayazı tutanağın sonundacUr* 

- £ 7 1 — 
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CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bu kanun vesi- I 

lesiyle ve bu kanuna temas ve taallûku dola
yısiyle Sayın Millî Eğitim Bakanına arzetmek 
isterim ki, kadrolar almak, ek ödenekler al
mak, teşkilât yapmak, bir hizmetin muvaffaki
yetle başarılmasına kâfi değildir. Kadro mü
kemmel olabilir, teşkilât mükemmel olabilir, ek 
ödenekler fazla olabilir; personel iyi idare edil
mezse ve idarede hakkaniyet vie adalet gözetil-
mezse hizmet rencide olur. 

Bunu, aylardır hazin bir eza ile Öğrenmiş 
bulunduğum bir vaka dolayısiyle Sayın Baka
na, aynı zamanda bir muhtıra olarak, arzetmSk 
istiyorum. Galatasaray Lisesi Müdürü Sayın 
Fethi îsfendiyaroğlu yıllarca sene evvel o vazi
fede bulunmuş, sonra Maarif Müfettişi Umu
miliğine kadar çıkmış, ondan sonra Bakanın 
rica ve ısrariyle tekrar Galatasaray Lisesi Mü
dürlüğünü kabul etmek fedakârlığında bulun
muş, ondan sonra birçok usulsüz, adaletsiz ve 
hakkaniyetsiz kararlar ve işler yüzünden vazife
sinden vaktinden evvel, tekaütlüğünü istemek 
suretiyle, eza duyarak, ayrılmak mecburiyetin
de kalmıştır. 

Ümitederim ki içinizde bu, zatın talebesi 
olanlar vardır, şahsiyeti, ilmi, karekteri itiba
riyle bu memlekette örnek tiplerden olan bir 
maarif idarecisinin böyle bir fedakârlığı kabul 
edip bu demokrat devirde hakkaniyetsiz, usul
süz işler yüzünden vazifesinden ayrılmak mec- r 
buriyetinde kalması çok mühim bir hâdisedir. 
Bu gibi hâdiseleri ek Ödeneklerle karşılamaya 
imkân yoktur, ancak âdilâne muamele ile kar
şılamaya imkân vardır. İstanbul Maarif Müdü
rünü tutmak için İstanbul Maarif Müdürünü 
Galatasaray'da iaşe ve ibate ile tatmin ederek, 
müdürün müessese üzerindeki idari otoritesini 
hiçe indirerek, bin bir şahsi nüfuz ve tesirler 
ve nihayet mürettep bir hâdise ile tahkikata me
mur etmek suretiyle, bir Ömür boyu hepimize 
örnek olacak bir dürüstlükle hocalık etmiş olan 
bu büyük insanı vaktinden evvel tekaütlüğünü 
istemek durumunda bıraktığı için, pek sevdi
ğim Millî Eğitim Bakanına bu kürsüden tees
süf ederim. 

Onun için istirham ediyorum Bakandan, bu
nun gibi daha birçok vakalar vardır, başınızı 
ağrıtmak istemiyorum, ideolojik işlere girmek* 
istemiyorum, bu misal dolayısiyle arzediyorum 
teşkilât, kadro bir iskeletten ibarettir. Esas, in- | 

, 1952 0 : 2 
sanların âdilâne ve hakkaniyetle çalışmasıdır. 
Arkadaşlar kötü bir kadro, ile iyi bir teşkilât-» 
tan iyi bir netice alınır, iyi bir kadro, fakat 
kötü bir teşkilâttan, kötü bir servisten kötü bir 
netice alınır, fena bir randıman alınır. Bu dün
yanın bir kaidesidir. Bu vesile ile tekrar etmek 
ve Bakanın dikkatini çekmek istedim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
. MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLEBİ 

(Samsun) — Bu sene ve önümüzdeki sene yeni
den açılması düşünülen 50 ortaokul için çıkar
makta olduğumuz şu kanun vesilesiyle Cezmi 
Türk arkadaşımızın ne söyliyeceğini cidden 
merak ettim. Sadece kadro kifayet etmez, hak
kaniyet ve adaletle hareket edilmesi lâzımgeldiği-
ni söylediği zaman ne söyliyeceğini bekledim. 
Döndü, dolaştı Galatasaray Müdürü Fethi Îs
fendiyaroğlu üzerinde durdu. Birtakım şeyter 
söyledi müsaadenizle bir kaç kelime de ben 
söyliyeceğini. 

Fethi lsfendiyaroğlu"'nu hakikaten müfettiş-
likten#müdürlüğe biz tâyin ettik. v>e rica ettik. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Hata etmişsiniz. 

BAKAN (Devamla)— Belki de hata ettik. 
Fakat rica ettik, açık söyliyeyim. Kendisi bil
hassa eski bir Galatasaray müdürü ve Galata
saraylı olması dolayısiyle tercihan istedik. Hiç 
bir lise müdürüne vermediğimiz imkânı, Galata-
saraya verdiğimiz önem dolayısiyle kendisine 
verdik ve dedik ki; çalıştıracağın personeli be
raber çalışacağın öğretmenleri, idarecileri sen 
seç diye tabloyu önüne koyduk ve kendilerini bu 
vazifeye oturttuk. Vazifeye başlayışının üçün
cü ayında binbir şikâyet ... Kifayetsiz insanlar 
aldığını gördük. Biz bunları çıkartmak mecbu
riyetinde kaldık. Diğer taraftan Galatasaraya 
verdiğim ehemmiyetin ifadesi olarak, ne arzun 
olursa vekâlete yaz, yazmakk kalma, telefonum 
sana açıktır. Bir yandan yazı ile resmi muame
le yürüsün, bir yandan da bana telefonla malû
mat ver, şahsan meşgul olacağım, dedim. 
Benim telefonum işlemedi arkadaşlar. Buna mu
kabil şu, bu, milletvekili veya şu, bu kimseye 
efendim, böyle oluyor, şöyle oluyor diye dert 
yandı. Efendim, niye bana söylemiyor, söyle
medi bana.. Hâdiseler devam edegeldi. Bir gün 
bir hâdise ile karşılaştılk. 

Gene Fethi Îsfendiyaroğlu gibi muhterem, mu-
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hitine ve mektebine hizmet etmiş ... (Daha çok et
miş sesleri, kim, kim, adı ne sesleri) Efendim 
Behçet Bey. Vaktiyle bunların aralarında hâdi
seler geçmiş, hissî münakaşa ve mücadeleler ol
muş, ne olmuşsa olmuş. Fethi Beyden evvel 
müdür olan bu zat Allahın, rahmetine kavuştu. 
ölüm karşısında kinler; garazlar, hisler ölür. Biz 
buradan Maarif Müdürüne emir verdik; alâkadar 
ol, bizim namımıza ailesini taziyet et, çiçek götür 
diye. Bütün eski arkadaşlar alâka gösterdiler, 
talebeleri alâka gösterdiler, fakat bir eski hâdi
senin tahtı tesirinde senelerce bu mektebe mü
dürlük yapan bir arkadaşın cenazesinin bir 
dakika olsun Galatasaray Lisesi bahçesine girme
sine Fethi Bey mâni oldu. Kapıları kapattı ve 
hâdiselere sebebiyet verdi. 

CBZMt TÜRK (Seyhan) — Yanlış konuşu
yorsunuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFİK ÎLERÎ 
(Devamla) — Yanlış konuşmuyorum Cezmi Bey. 
(Doğru konuşuyor sesleri). Netice itibariyle bu 
işe el attık, elbette atacaktîk. Gazeteler benim 
de adımı karıştırdılar; Sözde Behçet B>ey Halk 
Partili olduğu için Fethi Beye ben emir vermi
şim diye. Bugün birçok Halk Partililer teşkilâtı-
mızdadır. Çanakkale Halk Partisi namzedi hâlâ 
Galatasarayda hocadır. Esasen Behçet Beyin 
Halk Partili olduğunu da bilmem. Biz bu gibi 
şeylerin üstünde insanlarız. Evet biz emir ver
dik; hürmet edin diye. 

Fakat bizim yeni müdürümüz eski bir kinû ga
razla bütün bunlara set çekti. Halbuki güzel ve 
hürmetkar hareketiyle talebeye örnek olması 
lâzımgelirdı. Bilâkis talebe kendisine örnek ol
du. Hâdiseye el koyduk ve tahkikata başladık. 
Sıkışınca istifa ederim dedi ve nihayet tekaüt
lüğünü telle istedi, biz de kabul ettik, hâdise de 
kapandı. Ne yapacaktık? Aman efendim diye
rek Fethi beyefendinin ellerine mi sarılacaktık? 
Bunu yapamazdık. (Bravo sesleri alkışlar) 

Arkadaşlar; bu vesile ile bir noktayı daha, 
açıkça tekrar arzedeyim : Bakanlığımızda hak
sız ve adaletsiz tek bir hadiste vukubulmamıştır 
ve bulmıyacaktır. Tek bir vak'a tesbit eden, 
gelip yakamıza yapışsın. Bizim birçok eksikle
rimiz olabilir. Fakat bilerek, kasten tâyinde, 
nakilde, terfi ve tecziyede haksız, gayriâdilâne 
tek bir hâdisemiz yoktur ve olmıyacaktır. (Al
kışlar) 
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I BAŞKAN — îçtüzük gereğince, maddeler 

görüşüldükten sonra tasarının tümü üzerinde 
ancak iki milletvekiline söz verilir; Cezmi Türk 
bey ve bakan arkadaşlarımız konuştular. (Ba
kan sayılmaz sesleri) Yalnız son söz milletve
kiline ait olduğu için şimdi Bürhanettin beye 

I söz veriyorum. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Daha evvel söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Sizden evvel Bürhanettin bey 

istedi; buna emin olunuz. 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, bu kürsüden h'er şey konuşulur, her fikir 
ileri sürülür.. (İşitilmiyor sesleri) Yavaş yavaş 
anlatacağım.. 

BAŞKAN — Lütfen sağ mikrofondan konu
şunuz. 

BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Hü
kümet ortaokulların İslahı için, ikmali için bir 
ödenek arıyor, tasarı Meclis huzuruna geliyor. 
Şu vilâyetin ve şu milletvekilinin, Hükümetin 
eteğine yapışarak istediği mevzuların husul bul-

I duğunu görmekle seviniyoruz. Böyle mutlu bir 
mevzu karşısında bir arkadaşımız çıkıyor, falan 
mesele şöyle oldu, falan adam azil olundu, fa
lan memur azlolundu, falan mektep müdürü 
haksız muamele gördü, binaenaleyh bunların 
kıymeti yoktur, diyor. İnsaf arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü 
I oyunuza arzediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiş, muamele tekemmül etmiştir. 

3. — Seyhan Barajının finansmanı için Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankası ile akdedi
len 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma*ve ekleri
nin onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/424) [1] 

BAŞKAN — Gündemin mütaakıp maddesine 
geçmeden evvel Bayındırlık Bakanının bir dile
ği vardır. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş-

I 1ar, Seyhan barajı finansmanı için Beynelmi
lel îmar ve Kalkınma Bankası ile akdolunan 25 
milyon 200 bin dolarlık istikraz anlaşmasının, 
mukavelesinin kanunlaşması için tensip buyu-
rulduğu şekilde teşkil edilen geçici komisyon 
müzakeresini yapmış ve raporunu hazırlamış 

I [1] 247 sayiU basmayazı tutanağın sonundadır, 
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bulunmaktadır. Dün de arzettiğim şekilde çok I 
müstacel olan bu mevzuun bir an evvel kanun
laşması hususunda yüksek yardımlarınızı istir
ham ediyorum ve bu tasarının da gündeme it
hali ile ivedilik ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oyunuza arzediyorum. Kabul etdenler... Etmi-
yenler... Gündeme alınması kabul edilmiştir, 
müzakeresine geçiyoruz. 

Efendim, tasarının öncelikle görüşülmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. . | 

Tümü üzerinde söz Himmet ölçmen'indir. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HIMMET 

ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidarının hidro - elektrik san
trallerine vermiş olduğu ehemmiyetin bir mi
sali olmak üzere Seyhan barajı inşaat tasarısı 
yüksek huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. 
Bu inşaat takriben yüz milyon liraya mal ola
caktır. Bu inşaat iki kısmı ihtiva edip iç ve dış 
finansman ile takviye edilmiş bulunmaktadır. 

iç finansman 14 milyon liradır, 16 milyon I 
lirası teşekkül eden bir şirket tarafından veri
lecek ve keza 25 milyon dolar da Beynelmilel 
Kalkınma Bankasından 25 sene vâde ile ve yüz
de dört kusur faizle dört sene sonra inşaat ta- I 
marnlanınca faizi ve resülmali ile ödenmesi şar-
tiyle Beynelmilel imar ve Kalkınma Bankası ile 
bir anlaşma yapılmış bulunmaktadır. Bugün 
yüksek huzurunuza sunulmuş olan bu tasarı ile 
bu anlaşmanın tasdiki mevzuubahistir. Bunun 
kabulü ile aşağı yukarı Seyhan mıntakasmda 
144 000 hektar sulanmış olacak ve aynı zaman
da geniş mikyasta bir elektrik enerjisi istihsal 
eddilmiş olacaktır. Tafsilâtı maddelerde zikre
dilmiştir. Tasvibinize arzederiz. I 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar, bugün hakikaten hayatımın en zevkli, en 
sevinçli bir ânını yaşamaktayım. (Alkışlar). 
Bu memleketin her şeyden ve her şeyden önce 
ucuz ve bol elektrik istihsali ile kalkmdırılaca-
ğını; teshin işinin, aydınlatma işinin, hattâ or
manları koruma işinin sefalet içinde bulunan köy 
yuvalarının kalkındırılması işinin, el tezgâhları 
ve sanatlarının ucuza malolması ve artması için, 
gıda sapayii, büyük sanayi için bu elektrik te- | 
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sislerine barajlarına, elektrik santrallerine lü
zum olduğuna ve onlarlarla elde edileceğine, he
piniz gibi ben de inanmış bulunmaktayım. 1931 
senesinde neşrettiğim küçük bir yazımda ital
yanların Tempiyon Nasyonale, millî mâbed adı
nı verdikleri millî elektrik santrallerinin bir 
an evvel yurdumuzda yapılmasını, başarılması
nı ve hakikat hale gelmesini nispeten genç bir 
heyecanla temenni etmiştim. 

Aradan 21 yıl geçtikten sonra ve bu Yüksek 
Meclisinizin bir üyesi olarak, bahusus millet
vekili bulunmakla müftehir bulunduğum Sey
han iline ait Seyhan barajının yapılmasına el 
kaldırmak ve müzekeresini dinlemek benim için 
hakiki bir bahtiyarlık oldu arkadaşlar. 

Bu büyük hidro - elektrik santralinin ilk 
etüdlerini yaptıran dünkü idareye hem vilâye
tim, hem şahsım, hem de Türkiye Köylü Par
tisi adına teşekkür ederim. Yapılmış projeleri; 
son mütehassıs ecnebi heyetlerin aksine rapor 
vermelerine rağmen başarmaya çalışan, onu ele 
alan ve bilhassa Sayın Başbakan Adnan Men
deres 'in şahsi mektuplariyle takip ettiği ve ken
disine iş edindiği bu işi tahakkuk safhasına 
getirdiği için ona da yapıcı olarak teşekkür 
ederim. Bu işe sermaye hazırlıyanlara ve bu
günkü safhaya getirmek imkânını sağlıyanlara 
teşekkür ettiğimiz gibi inşaallah yakın zaman
da tam mânasiyle işler, tam randımanla işler 
bir hale gelmesini dilerim. Su işlerinden bek
lenilen neticeleri vermiş ve ucuz elektrik işleri 
halledilmiş olduğu zaman da, bunları başara
caklara sunmak üzere minnetlerimi saklıyorum. 

Bu münasebetle şunları da arzetmek isterim 
ki; Seyhan barajı Seyhan arazisinin en çok 
1/3 ünü teşkil etmekte olan Çukurova'nın su
laması ve elektrik işlerini temin edecektir. Hal
buki bu vilâyetin 3/4 ü dağlıktır. Buradaki 
halk ormanlar içinde tasavvur edemeyeceğiniz 
bir iptidailik içinde yaşamaktadır. Onlara ha
yat verecek, onlara ucuz nakliye imkânını ve
recek ucuz elektriğin götürülmesi, onların is
tikbalini temin edecektir. Belki bu projede onu 
da derpiş edebilirlerdi. Fakat portesi genişli-
yecektir diye vazgeçilmiş olabilir. Bu elektri
ğin köylere kadar ucuza götürülmesini istirham 
ediyorum. 

Yine bu vesileyle arzediyor ve eski zamanda 
yapılmış olan hataların tekrar edilmemesini ri
ca ediyorum. 
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Bugün Seyhan regülâtörü su toplamakta

dır, fakat kanalları Tarsus'a doğru olduğu için 
toplanan bu sudan komşu vilâyet beslenir. Ama 
adı Seyhan Regülâtörüdür, Seyhan ovası bu 
suden istifade etmez. Yarın bu baraj yapıldık
tan sonra, yine kanallar komşu vilâyetlere gi
derse oraların bu suden istifade etmesinden se
viniriz, fakat adı Seyhan barajı olan bu sudan 
Seyhan ovalarının da istifade etmesini temenni 
edeceğim. 

Bu arada arkadaşlar bir de tehlikeye işaret 
edeceğim. Bu tehlikeye kısmen Amerikan heyeti 
işaret etmiş. Toprakları gelişigüzel sulamak 
da doğru değildir. Bilhassa pamuğu zamansız, 
yersiz, lüzumsuz sulamak toprakları iki üç se
nede çorağa çevirmektedir. Maalesef memleke
tin birçok yerlerinde olduğu gibi, Yüregir ova
sında da toprak tahlilleri yapılmamıştır. Tar
sus'ta yapılan su denemesi vardır. Bâzı toprak 
tahlilleri yapılmış ve ovanın yukarı kısmındaki 
toprakların tahlili iyi netice vermiştir. Fakat 
Yüregir ovasının alt tesmında 25 - 30 kilomet
relik arazinin toprak tahlillerine bilhassa Hü
kümetin dikkatini çeker ve rica ederim. Binbir 
ümitle ve milyonlar sarfiyle meydana getirilen 
tesislerle, Yüregir ovasının aşağı kısmını yan
lış sulama neticesi olarak çorak toprak haline 
getirmekten çekmelim. Tarsus'ta sulamadan 
zarar görenler de vardır. Onun için mütehassıs
ların dikkatlerini çekiyorum, yapılan etüdleri 
elden geçirdik, üç senelik tecrübeler neticesin
de hâsıl olan aksaklıkları tekrar gözden geçir-
sinler, çorak olan bölgelerin suni gübre ile 
gübrelenmesi lâzımgeldiğini bilhassa arzederim. 
Birçok işlere heyecanla başlıyoruz, opjektif bil
giye ve kâfi mesnede istinat etmediği için ne
tice iyi olmuyor. Su kanallarının Tarsus'ta ya
rattığı zararları çeken arkadaşlar, bugün sizin 
içinizde, tçel Milletvekillerinin içinde de vardır. 

Elektrik işine gelince : Projeler gayet güzel
dir. Temenni ederim, projelerde gösterileri 
ucuz fiyata bu elektrik mal olsun. Memleketin 
her yanı en yakın zamanda hidro elektrik san-
tralleriyle süslensin. Bütün kurtuluşumuz elek
trik enerjisine İstinat ederek olacak, bilhassa 
ve bilhassa fakir, sefil, perişan görünen, asırlar
dan beri ihmale Uğramış zavallı köylerimizi bir 
an evvel bu ucuz elektrik kaynağına ve enerji
sine kavuşturursak kalkınmamız o zaman müm
kün ve hakikaten mucizevi olacaktır. 
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Sözlerimi bitirirken «Barker* raporunun 

aleyhinde bulunmasına rağman îmar ve Kalkın
ma Bankasının aleyhte rapor vermesine rağmen, 
bu memleket işinde güzel bir sezişle şahsan mu 
mı kendime iş edinerek başardığı için Başba
kana ve Demokrat Parti Hükümetine teşekkür 
ediyorum, arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oy toplama muamelesi 
sona ermiştir. 

Söz Sinan Tekelioğlu'nundur. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar; çıkacak birçok kanunlar oldu
ğu için, bendeniz Hükümete, bilhassa dairei in-
tihabiyem hakkındaki bu güzel teşebbüsünden do
layı, teşekkür etmeyi bir borç bilerek huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Reşad Güçlü. (Kâfi kâfi sesleri). 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlarım; 

fazla başınızı ağrıtmayacağım. Fakat bizdeki bu 
heyecanı da sizin mazur görmenizi rica ederim. 
Peşinen şunu arzedeyim ki; bu işten dolayı duy
duğum heyecan Seyhanlı, Adanalı bir vatandaş 
bir milletvekili olduğumdan değildir. Bende 
îman halindedir ki, bu iş tahakkuk ettiği zaman 
Çukurovanın değil, Türkiye'nin yüzü değişecek
tir. Size bunu temin ederim. Arkadaşlar esas 
hakkında da birçok izahlarda bulundular. Ben 
fazla konuşmıyaeağım. Bu meseleyi iş edinerek 
ne pahasına olursa olsun halletmeyi azimle ele 
almış olan Hükümete ve işin başında bulunan 
Başbakana ve Bayındırlık Bakanına ve bütün teş
kilâta, bilhassa Emin Yumer arkadaşımıza hu
zurunuzda teşekkürü borç bilirim. 

BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilme
sini oyunuza arzediyorum. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 101 nci maddeye göre müddetle mukayyet 
olmaksızın görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 18 Ha
ziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin onan

ması hakkında Kanım 

MADDE 1. — Seyhan Barajının finansma
nı için Milletlerarası îmar ve Kalkınma Banka-

— 375 — 
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sı ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaş- I 
ma ve ekleri onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu Anlaşma mevzuuna giren 
işlerin eksiltme ve ihale muamelelerinde 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu hü
kümleri ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 83 ve 135 nci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. | 
Biraz evvel bir önergenin dikkate alınması I 

üzerine bir maddesi komisyona giden tasarı I 
hakkında komisyondan cevap gelmiştir. Onu I 
gündeme alıyorum. 

Buyurun Mazhar Bey. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Diyarbakır Milletvekili 
arkadaşlarımızın verdikleri ve yüksek tasviple
rinize mazhar olan 157 bin liranın kabulü neti
cesinde Bütçe Kanununa ek olarak sevkedilmiş 
olan kanun tasarısına bağlı 2 numaralı cetvel- I 
de şu değişikliğin yapılması icabetmektedir. I 

Bölüm 425, Madde 40. — Muhacir ve mülte
ciler için derneklere yaptırılan giderler karşılı
ğı 5 milyon lira, (4 843 000) liraya indirilmiş
tir. Buna mukabil ve yine aynı tenzilât netice
sinde bu cetvelin yekûnu 11 706 148 lira ol
maktadır. 

Üç numaralı cetvelde yeniden açılan 792 nci 
bölüme (yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar I 
gören bölgelere yardım), «sarf şekli Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilmek üzere, Kızılay Ku
rumuna devredilebilir» şeklinde yapılan bir ter
tibe 157 bin lira ödenek kaydedilmiş, yekûnu I 
68 29.3 852 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu tashihler neticesinde kanun metninin be-
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şinci maddesindeki 11 863 148 liralık rakam 
11 706 148 liraya tenzil edilecek ve aynı mad
dede geçen 2 nci rakam da (68 293 852) lira 
olarak tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun verdiği 
izahat dairesinde yeniden bölümleri okuyacağız. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, bölüm
ler kabul edildi, bunların tekrar okunmasına 
lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Evet, divanınız da görüyor ama, 
rakam müdahaleleri oluyor, onun için okumak 
mecburiyetindeyiz. 

B. Lira 
425 iskân işleri giderleri 4 843 000 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, yine işlerimizde bir aykırılığa kaçma 
vardır. Demin burada yapılan görüşme netice
sinde Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı arka
daşımızın takririndeki esas 425 nci bölümün 40 
nci maddesini teşkil eden 5 milyon liradan 157 
bin liranın tefrik edilerek ayrı bir madde ola
rak tesbiti meselesi idi. Halbuki komisyon, yan
lış bir istikametten giderek bunu bütün fasıl
lara teşmil etmiştir. Şimdi, raportörlüğü yapan 
arkadaşla konuştum, hizmetin ifası bakımından 
bir tuhaflık oluyor, gibi zayıf bir esbabı mucibe 
söyledi. Esasen fasıllar madde madde kabul edil
miştir. Burada yapılacak iş; 425 nci faslın 40 
nci maddesinden 157 bin Mra tenzil edilerek o 
fasıl dâhilinde bir madde açıp oraya koymaktır. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Bu icadı 
bendeniz kendi kafamdan yapmış değilim. Ma
liye mütehassıslariyle görüştüm, bütçe tekniği 
icabı böyle yapmanın lüzumuna işaret ettiler. 
Hizmet, sel felâketinden zarar görenlere yapı
lacak yardımdır. Bu tertip, mevcut bütçede Ba
yındırlık Bakanlığının demin numarasını arzet-
tiğim tertibidir. Binaenaleyh iskân Bütçesi bu
nun yeri değildir. Orada hizmet bakımından 
birbirinden ayrı olduğu için Maliye Bakanlığı 
mümessillerinin bilgisine uyarak size arzettim. 

BAŞKAN — Bir kısım bölümler kabul edil
miştir. Altıncı madde de bu meyanda kabul edil
mişse de, verilen izahata nazaran rakam teda
hülleri var... Malî meseleler ve hesap meseleleri 
mülâhazası ile bunların tekrar okunarak oya 
konulmasını tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 376 — 



B : 88 
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425 iskân işleri giderleri 4 843 000 

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

792 Yersarsmtısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardım 
(sarf şekli Bakanlar Kurulu ka-
rariyle belirtilmek üzere Kızılay 
Kurumuna devredilebilir) 157 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (11 706 148) lira ve aynı kanuna 

i. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı gi
riş genel tarifesi cetvelinde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının görüşülmesi için 
geçici bir komisyon kurulması (1/426) 

2. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain An
laşması ve Modüs Vivendi akdetmiş devletler 
mallarından bâzıları için giriş genel tarifesin
deki resim hadlerinde yapılan indirimlerin kal
dırılması hakkında kanun tasarısının görüşül
mesi için geçici bir komisyon kurulması (İ/427) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin müteakip 
maddelerine geçmeden evvel Tekel Bakanının 
biı dileği vaı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar, Orman 
Kanunu henüz tetkikte bulunmaktadır. Biz or
manlarımızın tahribini önlemek için yeni bir ted
bir olarak hariçten ithal olunacak kerestelerden 
gümrük resmini indirmek için bir tedbir dü
şünmekteyiz. (Bravo sesleri) Bunun için bir 
kanun tasarısı hazırladık, Yüksek Meclise sev-
ketmiş bulunmaktayız. Komisyon başkanlariyle 
de temas ettik, eğer geçici komisyon kurulma
sını tasvip buyurursanız tetkik buyuracaklar. 

Esasen kanun iki maddeden ibarettir; Yük
sek Heyetinizde görüşülür. Hiç olmazsa altu yedi 
aylık devrede bu, temin edilmiş olacaktır. (Al
kışlar). 

Bîr de Ticaret mukavelelerine riayet etme
diklerinden dolayı bâzı memleketlerle mukave-
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bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (68 293 852) lira ek 
Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti!. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütül. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti*. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 

leleri feshetmiş ve onun yerine kararnameler 
ısdar etmiş bulunmaktayız. Bunların üç ay için
de tasdik edilmesi kanun hükümleri ieabından-
dır. Yani aynı zamanda tarifeyi de ilgilendir-
mıektedîr. Bu maksadı temin için : 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 
ve Modüs Vivendi akdetmiş Devletler «lalların
dan bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki re
sim hadlerinde yapılan indirimlerin1 kaldırılması 
hakkında bir kanun tasarısı takdim etmiş bur
kmuyoruz. Bu kanun tasarısının da müsaade
nizle aynı komisyon tarafından incelenmesi ve 
aynı zamanda tomruk işleri ve kereste ithali 
hususları ile ayrıca şimdi arzettiğim kanun ta
sarısı da tetkik buyrulsun bu geçici komisyo
nunun Ticaret, Dışişleri, Tarım, Gümrük ve Ma
liye komisyonlarîn'dan üçer kişilik bir heyetten 
teşekkül etmesini yüksek tasvibinize arzediyo-
rum. (Çimento da dâhil mi sesleri) Hayur, yal^ 
nız kereste içindir. 

BAŞKAN — Üçer kişi mi, ikişer kişi mi 
olsun? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — İkişer kişi de olur. 
(İkişer kişi olsun sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; adı ge
çen tasarıların müştereken Ticaret, Gümrük, 
Tekel, Maliye, Bütçe, Dışişleri ve Tarım komis
yonlarından ayrılacak ikişer kişiden teşekkül 
edecek bir Geçici Komisyonda 'görüşülmesini 

20.6 

5. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULMASI 
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oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yemler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşki- I 
lâtt ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 I 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değişti- I 
rilmesi ve bu cetvelin 5579 sayılı Kanunla ah- I 
nan kadro cetveli ile birleştirilmesi hakkında I 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komis- I 
yonları raporları (1/423) [1] I 

BAŞKAN — Tüzüğün 101 nci maddesi hük
miyle mukayyet olmaksızın bu maddenin görü- I 
şülmesiıni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

öncelik teklifi vardır; kabul buyuranlar... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Tümü üzerinde söz İbrahim Kirazoğlu'ııun-
dur. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanımızı; en 
esaslı bir mevzuu huzurunuza ıgetirmiş olmasın- I 
dan dolayı bilhassa tebrik ederim. Bu .vesile I 
ile küçük bir noktadan bahsedeceğim: Millî 
Eğitim- Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Vazife- I 
leri hakkındaki bu kanun vesilesiyle soıi zaman- I 
landa gerek efkârı umumiyede, * gerekse gazete
lerde mevzuubahsedilıeın orta mektepler imti
han suallerinin yanlışlığı hakkında Muhterem 
Heyetinizi tenvir etmelerini rica edeceğim. Bu- I 
nu bazrrlıyanlar kimlerdir, bu yanlışlık sebep
leri nelerdir ve medeni ileri gelmiştir. Bunu ay
dınlatırlarsa çok müteşekkir olacağım. (Bravo I 
sesleri, alkışlar). 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Arkadaşlarj bu seneki ortaokul im
tihanlarının Tâlim ve Terbiye Heyetince hazır
lanıp gizli zarflarla gönderilen dört sualin biri
sinde bir hata oldu. Hatanın ufağı, büyüğü, su
su busu olmaz, hata haltadır; bunu üzüntü ile ik
rar ediyoruz. 

Yalnız şunu da ifade edeyim, bu hata, Talim 
ve Terbiye Heyetinin Bilgisi ile, ilimi ile alâkalı 
bir hata değildir, 1760 olması icabeden rakamm 
(7) rakamı matbaada (1) olarak çıkmış ye hata 
bu rakamın 1160 olarak tabedilmiş olmasından 
ileri gelmiştir. 

[1] 238 sayüı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Hâdise budur. Fakat ne olursa olsun, hatanın 

görülmesi icabederdi ve bu işle meşgul olan Ta
lim ve Terbiye Heyeti üyesi Halid Ziya Bey, 
ki gayet titiz bir arkadaştır, esasen manen peri
şan olmuştur. Bu meselte için ayrıca bir muamele 
yapmaya lüzum görmedik. Yalnız şunu ifade 
edeyim: Bu sualin yanlış tabedilmesi bâzı talebe
lerin muvaffak olamamasına tesir eder diye dü
şündük, böyle birtakım müracaatlar da oldu, 
bunları gidermek için 3 Temmuzda ve dönenlere 
mahsus olmak üzere bir imtihan yenilemesine 
karar Verdik. 

Ayrıca bir şeye daha karar verdik, önümüz
deki seneden itibaren ortaokul sualleri doğrudan 
doğruya öğretmnler tarafından hazırlanacaktır. 
(Soldan, alkışlar). 

BAŞKAN — Fikret Başaran. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz arka

daşlarım, Senelerdir sırf kadrosuzluk yüzünden 
kanuni haklarını alamıyan; terfi ettikleri halde 
.aylarca ve yıllarca üst dereceyi bekliyen bin
lerce ilkokul öğretmeninin ve bunları temsil eden 
derneklerin sesine müspet cevap veren bu kadro 
kanununu yüksek Meclise gtiren Sayın Millî 
Eğitim Bakanına ve bu tasarının âdil hükümler 
taşıyan, maddeleri ve muhtevası üzerinde çalı
şan mesaii arkadaşlarına ve komisyonlara bütün 
ilkçi öğretmenler adına Yüksek Meclisiniz hu
zurunda teşekkür etmeyi bir vicdan borcu bi
lirim. 

Arkadaşlar; Bu kanunun en iyi ve karakteris
tik tarafı; 

1. Bugüne kadar üstün başarı kaydeden ve 
terfie müstahak olan öğretmenlere haklarının 
verilmesini sağlaması, 

2. Muhtelif âmillerle huzurları selbedilme-
sinden, kanuni hakları nazarı dikkate alınma
masından müteessiren meslekten ayrılarak baş
ka sahalarda işe atılan en kıymetli unsurları tek
rar mesleke alabilmek imkânını temin etmesi, 

3. Yetişmesi Devlete en az 8 -10 bin liraya 
mal olan bu öğretmenlerin ayrılmasından dolayı 
Devlet yüz milyonlar kaybetmiştir. Yerlerine 
yeniden öğretmen yetiştirmek için tekrar Devlet 
Bütçesine ağır malî külfetler tahmil edileceği 
de tabiidir. Bu kanunla hem sayısı en az bine 
yaklaşan bu kıymetli elemanları mesleke almak 
suretiyle Devlet büyük malî külfetten kurtarıl
mış hem de önümüzdeki beş yıl için bu başarılı 
münevver zümrenin hakları kanuni teminat altı-
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ne alınmış olacaktır. Ayrıca sağlık karı koca duru
mu ve bilhassa çocuk okutma gibi sebep ve maze
retlerle de maaşşız açıkta sıra bekliyen öğ
retmenlerimizin sayısı az değildir. Arkadaş
lar; öyle sanıyorum ki, bunların da miktarı 
bine yaklaşıyor. Bunların hemen hepsi mesle-
ke dönmek arzu ve ihtiyacındadır. Fakat 
kadrosuzluk yüzünden mesleke alınmamakta
dırlar. Bu kanunla bu ihtiyaca da müspet 
cevap verilmiş olacaktır. Meslek hevesiyle ve 
iyi şartlar içinde yetişmiş binlerce gencin ta
ze meslek bilgileri sönmeden, olgun ve tecrü
belilerinin de henüz enerjileri zâfa uğrama
dan meslek kapısını sonuna kadar bunlara a-
çık tutmak zarureti içinde bulunmaktayız. 

Arkadaşlar; bugün yalnız şehir ve kasaba
larımızda öğretim çağında 700.000 çocuk bulun
maktadır. Bunları okutmak için en az 15.000 
öğretmene ihtiyaç vardır. Şehir ve kasabaları
mızda çalışan .öğretmen sayısı bunun çok dû
nunda galiba on bin kadar olduğu içindir ki, 
halen 90 ve hattâ f20 mevcutlu sınıflarımız 
vardır, dersem mü4klâğa yapmamış olurum. 
îleri memleketlerde sınıf mevcudu 30-40 ka
dardır. öğrenim çağındaki çocukların sayısı 
her sene artmakta ve binde yirmi bir nispet 
arzetmektedir. Bundan böyle yalnız şehir ve 
kasabalarımızda mecburi öğrenimi tatbik için 
her sene yeniden şehir ve kasaba okullarına 
300 öğretmen almak ve beş yıllık bir pragram 
için de kadroyu 1500 kadar artırmak zorunda
yım 

Ya köylerimizde, ilk öğrenim çağında üç 
milyon çocuk bulunmaktadır. Buna göre bü
tün yurtta ilk öğretimi % 100 tahakkuk ettire
bilmek için elli bin öğretmeni iş başında gör
memiz lâzımdır. Bu rakam öğretmen ihtiyacı
mızın azametini bize göstermektedir. Bugünkü 
tempo ile bu ihtiyaeı kaç yılda karşılıyacağı-
mızı tahmin buyuruyorsunuz arkadaşlar? Tam 
25 yılda. , Ya nüfusça 25 yıl içindeki artışımızı 
nazarı itibara alırsak cidden acıklı bir tablo 
karşısında bulunduğumuzu anlarız. 

Arkadaşlarım; şehirli, kasabalı, köylü bü
tün vatandaşlar Bakanlıktan ve her temasımız
da bizlerden kongrelerde teşkilâtımızda^ • mü
temadiyen öğretmen istiyor bu asil istekleri 
sırf kadro buhranından diyeceğim, duymamaz-
lıktan gelmek, iktidarımız için, bizler için cid
den acı olduğu kadar düşündürücüdür. 
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I Arkadaşlar; çocuk okutmak, çocuğunu hiç 

olmazsa bir ilk tahsil nimetinden ve feyzinden 
mahrum etmemek, öyle bir ihtiyaçtır ki, bunu, 

I ekmek su ihtiyacı kadar vazgeçilmez hayati ve 
I tabiî ihtiyaç olduğunu yüksek heyetinizin itti-
I fakla kabul buyuracağı bir hakikattir. 
f Mektebi ve dershanesi hazır okullar için vi-
I lâyetler bu sene Bakanlıktan, 3283 öğretmen is-
I temiştir. Buna karşı ancak 2100 öğretmen ve-
I rilebilmiştir. Bu da gösteriyor ki, kültür haya-
I timizin istihsal kudretini ve kaynağını teşkil 
I eden öğretmenlerimizi hem terfi ve terfihleri 
j bakımından kalb huzuru ile ve yarından emin 
I olarak çalışmalarını sağlamak, hem de doğan ve 
I dpğacak ihtiyaç nispetin olgun olgun ve işe ya-
I rar elemanları bulmak bilhassa Köy Enstitüle-
I rini, köy öğretmen okulları haline getiren ve 
I bu yolda en müspet karara varan Bakanlığın 
j şehir ve köy öğretmenleri arasındaki hukuki 
I farkı kaldırmasını sağlamak için zaruri bir ih-
I tiyaç olan kadroları vermek lâzımdır. Malî kül-
I feti ne olursa olsun memleketin her bakım

dan kalkınması yolunda hiçbir maddi fedakâr-
I . lıktan çekinmiyen Büyük Meclisin bu şerefli 
I vazifeyi de görmek suretjyle 3000 öğretmeni se-
I vindireeeğinden ve önümüzdeki beş yıl içinde 
I de ilk öğretimde en emin ve en ileri adımı a-
I tabilmek ve yüzde yüze yakın Türk çocuğunu 
I okutmak imkânlarını hazırlamış ve sağlamış 
I bulunacağından emin olarak kanunun tasviple-
I rinize mazhar olmasını yüksek heyetinizden ri-
I ea ederim. 
I BAŞKAN — Açık oy kullanmıyan arkadaş-
I lan oylarım istimal etmelerini rica ederim. 
I Oy Muamelesi sona ermiştir 
I Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, mesele 
I mühimdir. Sık sık huzurunuza çıktığım için 
I özür dilerim, Fakat kanunlar çok olduğu için 
I buna mecburuz. Düşündüklerimizi, duydukla-
I irimizi, bildiklerimizi arzetmek istiyoruz. 
I Sayın Millî Eğitim Bakanı, bendenizi ma-
I zur görsünler, tenkitkâr sözlerime krzıyorlar. 
I (Gülüşmeler). 
I Kendilerini, genç Millî Eğitim Bakanımızı da-
I ha genç oldukları yıllarından beri tanırım, seve-
I rim. îyi niyetli, sempatik bir. şahıs olarak objek-
I tif kültür sahibi bir mühendis diye bilirim. Ba-
I kanlığa geldikleri günden beri kendilerinden 
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çok şey bekledim, tahakkuk ettireceği ünıidiy- I 
le de çok sevindim. Fakat aradan çok zaman geç
tiği halde Millî Eğitim Bakanının gidişinde sis
tematik ve matematik bir zihniyet bulamamakla 
ve >çok sevdiğim, çoik güzel başının eserlerini ve 
neticelerini görememekle de müteellimim. 

Kendisini çok severim. Fakat hepiniz gibi 
memleketi daha çok sevdiğim için bunları söy
lemek mecburiyetindeyim. 

Hocaları terfih etmek büyük bir dâvadır. 
Geçmiş devirlerden bize kalmış, tatmin edilme
miş bir çok ıstıraplar gibi bu da vardır. Fakat 
bu mesele yalnız kadro meselesi, yolnız maaş 
meselesi alsaydı, bütün bir itıhinani kalıb ile bu ta
sarıya el kaldırırdım. Fakat hocaları tatmin etmek 
yalnız kadro meselesi değildir, yalnız teşkilât mese
lesi değildir; her şeyden evvel bir idari zihniyet, 
bir servis zihniyeti meselesidir. Köylerimizi do- | 
lastik, bu yaz yine dolaşacağız Bugün köy okul
larında değişen birşey yoktur. Bizim bulundu
ğumuz vilâyetin köy okullarını bu yılın temposu 
ile, sayın Millî Eğitim Bâkanınm gık sık propa
ganda ve politika mevzuları yaptığı rakamlar ve 
istatistikler, zikrettikleri bugünün inşaat tem
posu ile yapmaya devam edersek asgari 65 yıl 
sürecektir. O müddet zarfında da lâzımdır ki, 
nüfusumuz artmasın, çocuk nüfusu aynı kalsın. 
Allah göstermesin. Yani bizim bu tempo ile 
ilk okul yapımı işimiz dahi en aşağı bir asra 
ihtiyaç göstermektedir. Halbuki biz, yeni ik
tidardan, bilhassa bu sahada daha çok ileri, 
bakanın soyadı gibi (ileri) neticeler beklemek
teydik. 

Arkadaşlar, yalnız mektep yapmakla da iş 
bitmiyor. Şehirde ve köylerdeki açık mektep
lerimiz de acınacak bir durumdadır. Bina ve 
mekân şartları, tedris malzemesi yoktur. Çocuk
lar sırasızdır, arkadaşlar, nerede kaldı tedris 
malzemesi?... Resimlerini, fotoğraflarını seyret
tiğiniz Amerikan, Fransız, İtalyan mekteple-
riyle bunları mukayese etmeyi düşünmüyorum. 

Dünkü devir sayı hesabı yapmakta idi. Çok 
mektep binası yapmak, çok çocuğu o mektebe 
göndermek.. Randıman... Allah bilir bugün de 
devam eden bu sayı zihniyetini Sayın Bakanın 
terketm'esini istirham ederim. Az mektep yapa
lım, îyi mektep yapalım. Az çocuk okusa da öz 
okusun.. Kendileri de itiraf ettiler, ilkokul me
zunları mektebi bitirdikten sonra öğrendikle
rini unutur duruma düşmesinler. I 
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Arkadaşlar, bizim bulunduğumuz vilâyette 

maarif müdürleri dahi hayret etmektedirler. 
Misal olarak arzedeyim: Erzincan İlindeki ilk
okul işleri bizdeki kadar geri değildir, diye 
mütehassıslar söylemektedirler. Bu bölgede şe
hir ve köyler böyle olursa artık memleket ça
pında bir netice almak mümkündür. 

Burada hassas bir meseleye dokunacağım; 
imam hatip mekteplerinin açılış, kuruluş Ve 
tedrisat yapışı hakkındaki vaziyet de çok zayıf
tı r. Bugünün ihtiyaçlarına uymamaktadır. Sa
yın Profesör Remzi Oğuz Arık'm dediği gibi, 
maalesef maarif işleri son iki yıldan beri de te
reddüt içindedir. 

Burada da beyan ettikleri üzere, ortaokul
larda da sualler böyle oldu; artık sualleri Talim 
ve Terbiye yapmayacaktır. Bunu yapmayı niçin 
okullara terkettiler? Bir hata Vesilesi ile bu bir 
olup bitti oldu. Benim gençliğini çok iyi tanı
dığını ve takdir ettiğim Tevfik ileri gibi mü
hendis bir Millî Eğitim Bakanının ağzından bu 
kürsüden, bir imtihan sistemi hakkında böyle 
beyanatta bulunmasını hazin olarak karşıladı
ğımı acı duyarak arzetmek isterim. 

Netice olarak, maarif işlerimiz yirmi sene
den beri yeni esaslı bir hamle beklemektedir. 
Bilhassa köy okullarının durumu karışıktır, 
nihayet öğretmenlerin terfihi bakımından da 
birçok köy öğretmenlerinin durumu acıklıdır. 
Oturacak ev bulabilmeleri için bile didinmeleri 
lâzımdır. 

Bâzı kanunlar kendilerini icra memuru va
ziyetine koymuştur, bir taraftan halka kendi
sini sevdirmesi lâzmıgelirken bir taraftan da 
ceza keserek bir zaptiye durumunda bulunmak
ta ve bu yüzden halkın husumetine mâruz kal
maktadır. Tedris malzemeleri yok, imkânları 
yok, talebe sayısı çoktur. İlkokullardan başlıya-
rak büyük ve muazzam meseleler el'ân ortada 
durmakta iken Millî Eğitim Bakanından özür 
dilerim, kendileri oportünist gündelik parti 
programlariyle meşgul bulunmaktadırlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; kadro meselesi görüşülürken kasaba ve 
şehir hocaları ve köy hocaları diye bir tefrik ya
pıldı. Bundan birkaç sene evvel İstanbul'da bir 
hâdise oldu. İstanbul hocalarından bâzıları şu
raya, buraya gönderildiler diye bir kıyamettir 
koptu. 

Maarif Bakanlığı mekteplerde hoca yetişti-
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rirken İstanbul hocası, İzmir hoca», bümem köy 1 
hocası diye mi yetiştiriyor? Köylerde 20 sene- I 
den beri oturan hocaları acaba Maarif Bakanlı- 1 
ğı düşünmüyor mu? Onları tebdil etmek, şehir- I 
lere almak, medeniyetin ışıklarından istifade 
ettirmek lâzırngeldiğini tahattur etmiyor mu? 

Bilmem dikkat ettiniz mi, her halde dikkat I 
buyurulmuştur; bir şehir ilkokulunda 6 - 7 ta- I 
ne öğretmen var. Her sınıfı ayrı bir hoca oku- I 
tuyor. Köye giderseniz bir köyde bir eğitmen I 
var. Kendisi zaten okuyup yazmaktan âciz bir I 
vaziyettedir. Köyde bir hoca beş sınıfı birden I 
okutacaktır. Benim kaaatime göre biz bu şe- I 
kilde ne bu mektepleri yapabiliriz, ne de yap- I 
tığımız mekteplere hoca bulabiliriz. I 

Ben Maarif Vekâletinin Bütçesinin çok az I 
olduğu zamanı da bilirim; şimdi hemen hemen I 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine yakın büt- I 
çesi vardır, ama tempo aynı tempodur. I 

Vaktiyle bir Köy Kanunumuz vardı. Bu I 
kanun çok faydalı bir kanundu. Bâzı noksan I 
hatalı tarafları vardı. Şimdi bu kanun yeniden I 
ele alınmış, İçişleri Bakanlığı değiştirmektedir. I 
Bu kanun değiştirilirken ilkmekteplerin nasıl I 
yapılacağını bunun içinde düşünmek isabetli I 
olacaktır. Eskisi gibi saray şeklinde mektep- 1 
ler yapmıyalım. Bir köye 50 - 60 bin liralık mek- I 
tep yapamayız. Köylülerin yapabileceği şekilde I 
Hükümet baba buna kiremit, çivi, cam ve sa
ire yardım etmek suretiyle bu işler yapılsa an
cak bitirilebilir. Maarif bütçesine köy mektep
leri için 10 milyon lira konsa, bizim köy adedi- I 
ni düşününüz, senede kaç mektep yapılabileceği I 
meydana çıkar. 

Sonra hoca yetiştirme işi de mühim. Nasıl 
yetiştirilecek? Hocalarda biraz tasarruf yap- I 
mak lâzımgeldiği kanaatindeyim. Şehirlerde 

. bir mektepte 6 - 7 hoca var. Şehirdeki bu ho
calardan birkaçını alıp köye vermeli ve şehir I 
mektebi üç hoca ile idare edilmelidir. Böyle 
bir değişiklik yapmak lâzımdır. Adana gibi ile
ri gitmiş bir yerde bir bucakta iki mektep oldu
ğunu söyliyebilirim. Onun için bu işe biraz çe
ki düzen vermek mecburiyetindeyiz. Diğer vi
lâyetleri pek iyi bilmiyorum, her halde onlar 
da böyledir. Bir defa hoca bulmak, yetiştirmek \ 
bir meseledir. Fallat bunun pratik şeklini bul
mak, 2 5 - 3 0 sene sonra yapabileceğimiz işi 
bugün yapabilmek için ne lazımsa Millî Eğitim 
Bakanının düşünmesi ieabeder. Vaktiyle ben bir J 
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kanun.teklif etmiştim, bugüıv öyle bir kamuna 
ihtiyaç vardır. Millî Eğitim Bakanlığının bu iş 
için seferberlik yapması lâzımdır. Millî Eğitim 
Bakanlığı Orta, lise, hattâ yüksek okullarda 
meccanen talebe okutmaktadır. İlk tedrisat racc-
buji olduğu halde bu, kısım mühmel vaziyettedir. 
İlk tedrisat Devletin vazifesi olduğu halde 
mühmel kalmış olan ilk tedrisat işinin esaslı bir 
sisteme tâbi tutulması lâzımdır. Maarif Bakan
lığının buraları da nazarı itibara alması ieabeder. 

Sonra şehirlerdeki hocalar ile köydeki hoca
ların da mübadele edilmesi ieabeder. Köydeki 
de şehirdeki de Devletin hocasıdır. Bunları köy-
dekilerle değiştirelim ve 20 senedir çoluk çocuğu 
ile köyde oturan, karanlıklarda hayat süren 
bu fedakâr insanları biraz şehire alalım da on
larda geniş bir nefes alsınlar. 

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

kadaşlar, gayet kısa konuşacağım. Bu mesele 
Yüksek Huzurunuza geldiği anda hazırlıksız bu^ 
lunmam dolayısiyle geniş şekilde konuşma im
kânına malik değilim. Yalnız kültür. hayatımı
zın temeli olan ilkokul ve öğretmen dâvası bu 
memlekette çok esasi? bir surette ele alınma» 
lâzınıgelen bir mesele halindedir. Ne okul ve ne 
de okul öğretmeni üzerinde maalesef bugüne ka
dar gönüllerimizin istediği şekilde durulmamış
tır. Bugün hem ilkokul dâvası, hem de ilkokul 
öğretmenlerinin maaş ve terfi durumu hepimi
zi üzecek bir vaziyettedir. Eski iktidar zamanın
da, Bursa Milletvekili olarak, bildiğim Bursa'da 
Altıparmak'da bir ilkokul bir milyon 200 bin 
liraya yapılmıştır. Bu para ile Bursa Vilâyetin
de asgari beş okul yapmak mümkündür. (10 
okul sesleri) Asgari diyorum. Maalesef Bursa 
Vilâyetinde ilkokulların bir kısmı medresede, 
tekkede ve hususi evlerdedir. Bu hazin tabloyu 
çizdikten sonra Sayın Maarif Vekilimizin bu hu
susta önleyici tedbirleri süratle almasını bil
hassa rica ederim. 

Arkadaşlarım; bu mevzuda ne kadar konuş
sak azdır. Vaktinizi israf etmemek için kısa ke
siyorum. Bütün hayatımız boyunca bizi muvaffa
kiyetten muvaffakiyete götüren ve ilim adamı 
olarak hepimize muayyen kültür vermekte bü
yük bir fedakârlıkla çalışan ilkokul hocaları
nın terfih; maaş ve kadro durumları çok 
hazindir. 
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Sözlerime son verirken bir hakikati ifade 

etmek isterim. Bizi okutanların önünde biz ter
fi ederken ve mütemadiyen terfi ederken, bizi 
okutanların kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
melerini tarih affetmiyeeektir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. 'Kabul edilmiştir. 

10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı öğret
men kadrolarının kaldınlarak yerine dört yıllık 

öğretmen kadrosu konulmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 . V I . 1933 tarihli ve 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
10 . V I . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmına 5166, 5283, 5579 ve 5761 sayılı kanun
larla eklenmiş bulunan ilkokul öğretmen ve yar
dımcı öğretmenlerine ait kadrolar kaldırılmış ve 
1952, 1953, 1954 ve 1955 malî yıllarında kullanı
labilecek olan kadrolar ilişik cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MlLLÎ EĞ-ÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERl 
(Samsun) — Müsaade edermisiniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun görüşülmesi bitmiş 
ve tümü kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, şimdi açık oyunuza arzedilen tasarı
ların oylama neticelerini arzedeceğim ve Enver 
'Karan arkadaşımızın verdiği bir önergeyi okutup 
oyunuza sunacağım. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
öğleden sonra içtimaimizin saat 14 de başla-
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masını teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

BAŞKAN — Enver Karan arkadaşımız, öğ
leden sonraki içtimaimizin saat 14 de olmasmi 
teklif etmektedirler. Bu önergeyi oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanunun oylamasına (256) milletvekili 
iştirak etmiştir. (252) kabul, (4) ret vardır. 'Ka
nun (252) oyla kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanuna (251) milletvekili işti
rak etmiştir. (251) kabul, ret ve çekinser yok
tur. Tasarı (251) oyla kabul edilmiştir. 

Seyhan Barajının finansmanı için Milletler
arası İmar ve Kalk.nma Bankası ile akdedilen 
18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin 
onanması hakkındaki tasarıya 260 milletvekili 
iştirak etmiştir, 260 kabul, ret ve çeşinser yok
tur. Kanun 260 oyla kabul edilmiştir. 

1952 bütçe kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
257 iştirak vardır; ret ve' çekinser yoktur. Ka
mın 257 reyle kabul edilmiştir. 

Parlâmento] ararası Birliği için yapılan se
cimin neticesini arzediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Parlâmentol ararası Birliği 41 nci Konferan

sına katılacak üyeler için yapılan seçime (256) 
zat katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı 
olanlar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arzolunur. 

İsparta Maraş Elâzığ 
S. Bilgiç M. özsoy M. Ş. Yazman 

Abdürrahman Melek 
Oihad Baban 
Salam on Adato 
Ahmet Tokuş 
Mazhar Şener 
Fethi Çelikbaş 
Ali Çobanoğlu 
E1 rem! Cenani 
Tahsin inanç 
Necip Bilge 

210 
187 
181 
180 
173 
145 
133 
133 
125 
118 
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Halûk S aman 
Cahid Zamangil 
Nazlı Tlabar 
Adnan Karaosmanoğlu 
Vasfi Menteş 
Necdet Açanaİ 

Reye iştirak etmiş olan arkadaşların 256 ol
ması suretiyle nisap hâsıl olmuştur. En çok oy 
alan arkadaşlardan : 

Abdürrahman Melek 210 
Cihad Baban 187 

: 88 
102 

69 
67 
50 
37 
18 

20 . 6 . 1S52 6 :3 
Salamon Adato 
Ahmet Tokuş 
Mazhar Şener 
Fethi Çelikbaş 
Ali Çobanoğlu 
Ekrem; Cenani 

İ8İ 
180 
173 
145 
133 
133 

Oy almak suretiyle seçilmişlerdir. 
Bugün saat 15 te toplanmak üzere Oturumu 

kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1& 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Said Bilgiç (İsparta) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu

mu açıyorum. 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek leanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Tardım ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/382) [1] 

BAŞKAN — İçtüzüğüm 101 nci maddesi ge
reğince müddetle mukayyet olmaksızın müza
keresini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
EtmiyenleT... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Baha Akşit, buyurun, 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka
daşlar, bugün 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
<k bir kanun tasarısı yüksek huzurunuza gel
miş bulunuyor. Bu tasarının hususiyeti nedir? 
Evvelâ bunu tebarüz ettirelim. Bu tasarıya gö
re, Tıp Fakültesiyle diş tababeti ve eczacı okul
larından mezun olanlarla mütehassıs tabiplerin 

[1] 237 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 

her hangi bir Devlet teşkilâtı, İktisadi Devlet 
Teşekkülü ve emsali yerlerde vazife alabil
mesi için Sağlık Bakanlığı emrinde iki sene 
mecburi hizmet görmeleri' icabetmektedir. Bu 
mecburi hizmeti ifa etmiyenler bu ve buna 
mümasil olan her hangi bir yerde ücretli ve
ya maaşlı vazife göremiyeceklerdir. Bunun ge
rekçesinde de «Leylî Tıp Talebe Yurdunun mec
buri hizmet tahmil ettiği tabipler birkaç yıl 
içerisinde mecburi hizmetlerini ifa etmiş ola
caklarından Bakanlığın elindeki bu tek imkân 
da ortadan kalkacak ve Devletin maddi ve mâ
nevi birçok fedakârlıklar mukabilinde kurduğu 
organlar ve açtğı müesseseler işliyemiyecek 
hale gelecektir» denilmektedir. Tek esbabı mu
cibe bu olduğuna göre Sağlık Bakanlığı em
rinde muhtelif yerlerde vazife görmüş bir 
arkadaşınız olarak bu tarz bir teklifin bugün
kü anlayışımıza uymadığı kanaatindeyim. Bu 
tasarıyı mütalâa ederken doktorlarla diş tabibi 
ve eczacıların niçin böyle yerlere gitmedikle
rini araştırmak icabedeor. 

Burada tabipleri iki gurupa ayırmak icabe-
der: 

1. Mektepten yeni mezun olan pratisyen 
hekimler. 

2. Yurdun muhtelif yerlerinde vazife gör-
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(âükten sonra ihtisas yapmış olan mütehassıs i 
hekimler. 

Hekimlik serbest meslektir. Emsali hiçbir 
vazife ve meslekte olmadığı halde zorla böyle 
bir mükellefiyet koymaktan ziyade vazife veri
lecek yerleri cazip bir vaziyete sokmak daha 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Muhterem Sağlık Bakanından bâzı hastane
lere mütehassısların gitmediğine dair şikâyet
ler dinledik, ilk nazarda bu durum karşısında 
bu tasarı buna bir deva imiş gibi hatıra gelir. 
Fakat mütahassıs acaba neden böyle hastaneye 
gitmiyor? Bunun sebebini araştırırsak durum 
tamamen değişir. 

Bir hekim fakülteden mezun olur. 35 asli 
maaşla herhangi yerde vazife alır. Senelerce va
zife görür. Maaşı aslisi farzedelim ki 50 liraya 
çıkar. Ondan sonra görgü ve bilgisini artırmak 
maksadiyle ihtisas yapmak ister çetin bir im
tihan geçirir. Muvaffak olursa asgari üç sene 
- eğer asli asistan olabilmek mazhariyetine eriş
miş ise - 30 asli maaşın karşılığını alır. Tekrar 
imtihanda muvaffak olarak ihtisas imtihanını 
verir. Muvaffak olmuş ise ancak 40 asli maaşla 
tâyin edilir. Asistanlık müddetinde geçen üç se
ne terfihle dâhil değildir. Buna mukabil üç ter
fi müddetini de kaybetmiştir, ihtisas verilince
ye kadar 40 yaşma gelmiş ve çoluk çocuk sa-

'hibi olmuş bulunan böyle bir doktorun naza
rında bu durum karşısında pek haklı olarak 
memuriyetin hiçbir cazip tarafı kalmamıştır. 

*Çünki ihtisas yapmamış olan arkadaşlarından 
; asgari üç terfi devresi geriye kalmıştır. 

Her külfetin bir nimet karşılığı olması ikti-
•za;e,der. Yoksa serbest meslek erbabı vaziyetin
d e $lanı hekimlere âdeta zorla* sen mahrumiyet 
bölgelerinde iki sene vazife göreceksin demek, 
aksi takdirde hiçbir yerde vazife alamazsın de
mek bilmem ki ne dereceye kadar doğru olur. 

Vaziyeti bir de askerî doktorlarla mukaye
se edelim. Bir askerî hekim ihtisasa girme im
tihanında muvaffak olursa evvelki rütbesi ve 
maaşı ile ihtisasa başlar, ihtisas müddeti terfie 
dâhildir. Mütehassıslık imtihanını verdikten 
sonra ihtisas vermemiş arkadaşlarına nazaran 
bir sene kıdem alır ve bir sene öne geçer. 

Aynı meslek mensuplarından asker olanlarla, 
Sağlık Bakanlığı emrinde çalışanlar arasında 
bu kadar büyük fark vardır. Bu sebeple aynı 
fakülteden aynı dersleri görerek aynı hocaların 
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karşısında beraberce tahsil gören biri asker, biri 
sivil iki arkadaşın arasındaki bu bariz fark dü
zeltilirse belki mecburi hizmet vaz'ına dahi lü
zum kalmıyacaktır. 

Bugün Sağlık Bakanlığına müracaat edip de 
vazife almak için sıra bekliyen birçok tabib 

' mevcutken bilmem ki bu mecburi hizmete neden 
lüzum gömülmüştür. Şahsi kannatime göre Sağ
lık Bakanlığının evvel emirde arzettiğim hususla
ra bir hal çaresi bulması ve ondan sonra lüzum 
hâsıl olursa, ki sanmıyorum, böyle bir tasarı ile 
karşımıza gelmesi ieabeder. 

Ufak yerlerde resmî tabipliğin gecesi, gündü
zü yoktur. Hiçbir mecburiyetle gryaslanamıya-
cak bir çalışma şekli mevcuttur. Bir misal; 

Her hangi bir kazada Hükümet tabibi, beledi
ye hizmetlerini görür, adlî tabip odun. Bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele eder, frengi tedavisi ya
par, evlenme muayenelerini yapar, gece yarısı iki 
adam kavga eder veya sarhoştur, gecenin hangi 
saatinde olursa olsun yatağından kalkar, muaye
neye mecburdur. Buna mümasil 16 - 17 kalemi 
bulan hizmetlerine mukabil aldığı maaş emsali 
memurlardan daha azdır. 

Bir hastane operatörü küçük bir şehirde has
tanenin tek operatörüdür. Nöbetçi olmadığı hal
de gece yarak gelir, âcil vakaya müdahale eder. 
icabında hiç uyumadan saatlerce tek başına arae-
liyat yapar. Buna mukabil aldığı maaş müte
hassıs olduğu için, emsali memurlardan sarfı na
zar ihtisas yapmıyan arkadaşlarından da azdır. 

Uzun boylu konuşup sizi sılkmak istemiyo
rum. Yoksa bu mevzuda çok şeyler söylenebilir. 
Böyle bir mecburi hizmet vaz'olunacaksa : 

;,. Bütün diğer memurlarla meslek erbabı
na da konmalıdır. Emsali memurlar için böyle 
bir zorlama yokken yalnız hekimlere mahsus 
bir külfet yerinde olmaz. 

2. Böyle bir kanunun çıkması hekimlik 
meslekine karşı mevcut olan hevesi kıracak ma
hiyettedir. 

3. Yalnız hekimlere münhasır olarak çıka
rılacak olan böyle bir mecburi hizmet Kanunu 
bugünkü demokratik anlayışımıza ve Adalet 
düşüncelerimize uymamaktadır. 

4. Bu tasarı belediyeleri, iktisadi Devlet 
Teşekküllerini, yarı resmî müesseseleri hattâ 
bazı şirketleri alâkadar etmekte ve onların muh
tar vaziyetlerine uymamaktadır. Bu itibarla 
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halen yalnız Sağlık ve Bütçe komisyonlarında 
müzakere edilmiş olan bu kanunun içişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalışma ve Ekonomi 
komisyonlarında da görüşülmesi icabetmekte-
dir. Bu itibarla feragat ve fedakârlıkla vazife 
görnresi ieabeden hekimlerin mecbura hizmetle
rini yaparken tazminat verilmesi ve mütehassıs 
olanların terfi durumlarının tashihi ile bir ke
rede içişleri, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalış
ma ve Ekonomi komisyonlarında görüşülmesini 
içtüzük gereğince arz ve teklif ederim. Bu hu
sustaki önergemi Yüksek Başkanlığa sunuyo
rum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTIN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, şimdi karşınıza bir kanun 
geldi. Hükümet bunda diyor ki, bâzı yerlere 
gönderdiğim hekimler gitmiyor, getirdiğim ka
nunu kabul ediniz, mecbur olsunlar gitsinler. 
(«Doğru diyor», sesleri) 

öyleyse bulduk kolayını arkadaşlar, kola
yını bulduk; tebrik ve tebşir ederim hepinize. 
Bundan sonra yol yapılacak, amele bulamıyo
ruz? Bir kanun kabul edip milleti seferber 
edelim. (Gülüşmeler) Başka bir hizmet var, güç
lük çekiyoruz, bir kanun çıkarın, bunu da yaptı
ralım ; böyle şey olur mu efendim? («Olur olur», 
sesleri, «çok iyi olur,» sesleri) 

Olur, olur arkadaşlar. Fakat başka bir şekil
de telâfisi, imkânı olmıyan hususlarda ancak 
olur, askerlik gibi. Netekim bu mevzuu ele alan, 
bu dâvanın müdafaasını yapan arkadaşlar da 
askerliği misal getiriyorlar. Bununla askerlik 
asla kabili mukayese değildir, arkadaşlar. Çün
kü askerlikte bir defa müsavat vardır, mille
tin bilâkaydüşart her ferdi asker olur. öbür 
taraf öyle mi? Mühendise yok hizmeti mecbu
riye, avukata yok, hâkime yok, şuna yok, buna 
yok. Akranları kırda kelebek avlarken genç
liğinin, hayatının en tatlı ve acı zamanlarını 
teşrihhanede, iltihaplı mütefessih hava için
de geçiren, dünyanın en zor, en çetin tahsilini 
yapan bir zümreyi alın, meslekinin inkişaf e-
deceği bir çağda onu bir mahrumiyet bölge
sine, şuraya buraya gönderin... (Gürültüler, 
«her yer Türkiye» sesleri) . 

Arkadaşlar, dinleyin ondan sonra kimin iti
razı varsa buraya gelsin hürmetle dinlerim, 
herkes birden söylediği için anlaşılmıyor. İti
raz burada dermeyan edilsin. Burada iki tez 
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karşılaşıyor, ben bunun bir tanesini müdafaa 
ediyorum. Müsaade edin konuşayım. 

Arkadaşlar; hakikaten şimdiye kadar he
kim yüzü görmemiş mıntakalarımız vardır. 
Oranın ıstırabına koşmak, orasının ıstırapla-
larını dindirmek mecburiyetindeyiz. Fakat ıs
tırabı dindirmek için eğer elimizde yapılacak 
•başka çare yoksa hizmeti mecburiye yoluna 
gidelim. Fakat böyle değil, mecbur ettiniz 
gönderdiniz genç bir doktoru... 

MUZAFFEE ÖNAL (Tokad) — Zorla niye 
gitsin efendim? * 

BURHANETTIN ONAT (Devamla) — Ko
nuşmak istiyorsanız buraya buyurun. Bu ka-

I nunu mazur göstermek için hattâ % 50 ye 
kadar bir zammı kabul etmeyi düşünen arka
daşlar vardır. Arkadaşlar oraya giden genç 
hekimin ıstırabı yoksulluk, parasızlık değil
dir. Genç oraya gidiyor, bir defa oturacak 
bir ev bulamıyor. (Gürültüler) Biraz dinleyin 
çok rica ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
hatip sözünü bitirsin. 

BURHANETTIN ONAT (Devamla) — Ev
velâ oturacak bir ev bulamıyor, oraya gide
cek hekim arkadaşlar. Geçende bir telgraf mev-
zuubahs oldu, hayvan isem ahır, insan isem 
ev bana bulun, diye. Onun gibi, doğru doğru
ya kendisi için oturacak ev bulamıyor. 

Sonra muayene edecek bir oda, apsesini a-
meliyat edecek bir neşter, bir sıtmalının ka
nım muayene edecek bir mikroskopu yoktur. 
işte benim bütün meslekdaşlarımı oraya git
mekten bezdiren bu imkânsızlıklardır. 

Eğer bunun başka şekilde telâfisi mümkün 
değilse hakikaten bu mecburi hizmeti kabul 
edelim. Fakat arkadaşlar, bana beş milyon 
lira verin size oraya gidecek koca koca hekim-

'ler bulurum. (Gürültüler, «neden gitmesin, o-
I rası vatan parçası değil mi?» sesleri) 

işte bu imkânsızlığın, bu sıkıntının madde
ten, para ile telâfisi imkânı varken mukaddes 
bir meslekin sâliklerini hizmeti mecbure diye 
sürgüne göndermeye hakkımız yoktur. (Sür
gün değil sesleri). Netice itibariyle mânası odur 
arkadaşlar. Şunu nazarı itibara alalım. Oraya 
gidecek hekimlere kerpiçten olsun, iki odalı 
olsun oturacak bir yer temin edelim. Hastala
rı muayene edecek bir muayene odası temin 
edelim. (Gürültüler). 
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bir saat intihap ettim, kimse dinlemiyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu mecburi hizmet kanu
nu aleyhinde mütalâalar beyan eden arkadaş
larını bu kanunun mâna ve mefhumunu kavra- | 
mamışlardır. Af etsinler. (Bravo sesleri). 

Biz kanunun maddesinde bu mecburiyeti 
Devletten hizmet istiyenlere tahsis ediyoruz. 
Yoksa lâalettayin bütün mektepten çıkanlara 
bunu teşmil etmiyoruz. Devletten hizmet al
mak istiyenlere bu şartı koyuyoruz, diyoruz k i : 
Eğer sen Devletin gösterdiği falan yerde iki se
ne çalışacak olursan sana vazife veririz, bu va- I 
zifeyi kabul etmediğin takdirde sana Devlet 
teşkilâtında vazife veremeyiz. Binaenaleyh bu 
tarafeynin muvafakati ile olan bir şeydir. 1 

Sonra diyorlar ki dünyanın hiçbir yerinde 
mecburi hizmet yoktur. Halbuki dünyanın bir
çok -yerlerinde doktorlara mecburi hizmet var
dır. Bugün Almanya'da bile mecburi hizmet 
mevcuttur ve mektepten çıkanlar, bir sene, iki 
sene, üç sene hizmetle mükelleftir. Bulgaris
tan'da hattâ Yunanistan'da dahi bu mecburi 
mükellefiyet mevcuttur. 

Sonra tasavvur etmeli k i ; ilk mektepten iti
baren yüksek tahsilini bitirinceye kadar bu Dev
let ve bu millet mütemadiyen fedakârlık etmek
te ve bu gençleri yetiştirmektedir. Elbette bun
ların da millete ve Devlete karşı verecekleri bir 
vazife vardır. Fakat bu vazife şâmil değildir. 
Yani bütün memleketteki mektepten mezun 
olanların mecburi hizmete tâbi olacaklarına da
ir bir kayıt yoktur. Yalnız Bakanlıktan vazi
fe istiyenlere aittir bu mükellefiyet. Bunu teş
mil ederek bütün doktorlar mecburi hizmete 
tâbi tutuluyor diyen arkadaşlar yanılıyor. 

Sonra tasavvur buyurun ki ; memleketimizin 
mahrumiyet bölgeleri denilen mıntakalarmda 
her sene, hattâ sözlü sorularla daima tekrar 
edilip sorulan on binlerce vatandaşımız doktor-
suzluk yüzünden ölürken bunlara milletvekilleri 
ve Hükümet olarak biz nasıl lâkayıt kalabili
riz? Buna imkân var mıdır? Binaenaleyh, Hü
kümetten vazife istiyenlere tatbik edilecek olan 
bu Mecburi Hizmet Kanununun kabulünü rica 
ediyorum. (Alkışlar). I 
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HÎKMET FIRAT (Malatya) — Sayın arka

daşlar, huzurunuza gelmiş olan Sağlık Bakan» 
lığının Teşkilât Kanunundaki tadil tasarısı 
mahrumiyet bölgelerinde hekimin bulundurul
ması gayesine matuftur. Burada, bütün sami
miyetimle söyliyebilirim ki, ben de beraberim. 
Ama yolu, bu yol değildir. (Gülüşmeler) Yolu 
bu yol değildir efendim. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun, hatip devam 
etsin. 

HÎKMET FIRAT (Devamla) — Mahrumi
yet bölgelerinde mecburi hizmete tâbi olan he
kimler henüz mevcuttur. Daha birkaç seneye 
kadar da bu vazife ile mükellef olarak oralarda 
kalacaklardır. Bütçe darlığı, malî külfetler 
behanesi ile ve leyli mekteplerin kaldırılması 
dolayısiyle bu arıza kendiliğinden doğdu. O 
yatılı okullarda Devlet ve millet masrafı ile 
yetişmiş olanlar, daha mektebe girmeden Hükü
metle yapmış oldukları bir mukavele icabı el-
b'etteki karşılığı olan külfete tahammül ve onu 
önceden tekabbül etmişlerdir. Bu hukukan ye
rinde olan bir keyfiyettir, i lk mektepten yük
sek mektebi bitirinceye kadar ömrünün 20 se
nesini bu işte çürütmüş ve kendi parasını da 
bu işte harcamış vatandaşların memleket hiz
metinde serbestisini tanımak ana hukukun 
icabıdır. Diş hekimleri, eczacılar ve doktorlar 
bu sahada kendi paralarını ve emeklerini har
cayıp yetiştikten sonra yine başka yere gidecek 
değillerdir; bu vatanperver çocuklar elbetteki 
memleketin muhtelif işlerinde, üstün hizmetlerin
de çalışacaklardır. Elde bir Memurin Kanunu var, 
kimlerin memuriyete giremiyeceğini tavsif eder. 
Bu, bir ahkâmı cezaiyedir. Arkadaşlar, memuri
yete almamakla bu tasarı ahkâmı cezaiyeyi pe
şinen vaz'ediyor. Eğer, şu yerlerde çalışmazsan 
sana Devlet kapısında ve Devletin sermayesinin 
iştiraki olan yerlerde ve muhtariyeti esas ola
rak kabul etmiş müesseselerde sana vazife vere
mem derse bu, mevcut hukuk ve nizam pren
sipleriyle kabili telif değildir. Ama bir k»ere 
daha tekrar ediyorum; mahrumiyet bölgelerine 
elbette hekim bulacağız; bunda sizinle berabe
rim, bulacağız. Onun yolunu da arzedeceğim. 
Lâkin memlekette yetişmiş olan münevver züm
reden bir kısmına böyle zorlama yoliyle vazife 
tahmil etmek Anayasa hukukuna aykırıdır.. 

H A ^ Î D ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ana
yasanın hangi maddesi? 

— 386 — 
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HİKMET FIRAT (Devamla) — Emrediyor- I 

sunuz, başüstüne üstadım; benim yarı anlayışı
mı da bana bağışlamanızı rica ederim. Anaya
sanın 70 nci maddesini; saym üstadım Hâmid 
Şevket înee emrettiği için okuyayım: Orada şu 
şu şeylere dokunulmaz deniyor, çalışma hürri- l 
yeti de türklerin tabiî haklarındandır, deniyor. 
(Gülüşmeler) 74 neü maddenin son fıkrası : 
«Olağanüstü hallerde kanuna göre yükletile
cek para, mal ve çalışma ödevleri dışında hiç
bir kimse başka hiçbir şeyi yapmaya ve verme
ye zorlanamaz» denilmektedir. Şimdi memle
kette yetişmiş olan güzide bir zümreyi memur 
hak ve hukukundan mahrum edecek olan mü
eyyide bir hükmü cezaidir. (Soldan gürültüler, 
öyle şey olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin arkadaş
lar, hatip sözüne devam etsin. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Sayın Yö-
rükoğlu, gelir burada konuşursunuz. 

Bir avukata mecburiyet tahmil ediyor mu
yuz arkadaşlar? Bir -mühendise de mecburiyet 
tahmil etmiyoruz. Bir muallime asla mecburi
yet tahmil etmiyoruz. (Hepsine ediyoruz ses
leri). (Serbest çalışana mecburiyet tahmil edil
mez sesleri). Mahrumiyet bölgesinde çalışma
dıkça size memuriyet vermeyiz, diyoruz bunla
ra. Böyle bir kanun, bu mesleki millet arasın
da yaymaya olan ihtiyacımız bakımından, za
rarlı neticeler doğurur. Daha yüzlerce yıl bu
na muhtacız. Bu yolda yürümekle dâva halle
dilmez, niçin edilmez, onu arzedeyim: Yapa
lım, istediğiniz kadar kanun yapalım. Olmaz, 
niçin olmaz? Kgndi varlığiyle yetişen., bilgisi
ne güvenen zümre Devletin vereceği mahdut bir 
para ile çalışmaz arkadaşlar. Bu meslekin hu
susiyetine göre arzediyorum. Ama derdimiz I 
var, hekime muhtacız, bunları mahrumiyet böl
gelerine kadar gönderelim, tamamı.. Neden git
miyorlar, neden verilen paranın biraz üstünde 
para vermekle vazife kabul etmiyorlar? Sebe
bini arayıp çaresini bulalım. Yoksa bu, çare 
değildir. (Gürültüler). Müsaade buyurun, isti
cal etmeyim. Ben bunları acele etmeden birer 
birer anlatacğım. 

Ben vaktiyle Bitlis'in Hizan İlcesine Sıhhat 
Müfettişi olarak gittim. Bu mıntaka mebusu 
olan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Tabiî her 
yer yurdumuz, elbette gideceğiz. I 
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BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmele

rin arkası gelmezse iş göremiyeeeğiz, lütfen de
vam buyurun. 

HİKMET FIRAT ..(Devamla) — Bendeniz 
devam ediyorum, müdahale edenlere.... 

BAŞKAN — Bu rieam her iki taraf içindir. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — Sağ olun, 

teşekkür ederim. 
Orada mecburi hizmete tâbi bir arkadaş gör

düm, önünde 16 tane vekâletten gönderilmiş 
defter mevcut. Bu defterleri birer birer isim
leriyle saymayı zait görüyorum. Bunlar, işlene
cek, usulü dairesinde tanzim edilecek ve bun
lardan çıkarılacak istatistikler vekâlete gönde
rilecek. İki sene orada bulunan bu arkadaşı 
teftiş için gittiğim zaman bu 16 defteri olduğu 
gibi, Tanrı emaneti olarak bana teslim etti, bu
yurun dedi. İçinde kurşun kalemle işlenmiş 
tek bir kayıt dahi yoktu. (Okur yazar değil 
mi sesleri), işte böyle okur yazar olmıyan-
ları zorlama yolu ile oralara gönderecek olur
sak okur yazar olacaktır ama verimli olamıya-
eaktır. Verimli olmak için başka yollar tutmak 
lâzım ( «O yolu söyle» sesleri). Bu yolları gös
tereceğim, zorlamazdanız hemen sadede gelirim 
ve o yolları gösteririm. (Gülüşmeler). Evet 
vakit nakittir, (vakit nakiddir sesleri ). Eğer 
zorlamazsanız o vakit öldürmiyeceğim, çün
kü okumuyorum, konuşuyorum. İki buçuk saat 
konuşeağim arkadaşlar. (Gülüşmeler). Ama 
zorlamazsanız çok kısa olarak bitireceğim. 
(« iki buçuk saat konuşamazsın » sesleri). 
( «konuş konuş» sesleri), («dörde yirmi var» ses
leri). 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, işin 
ciddiyeti üzerinde duralım, her iki taraftan rica 
ederim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Baş üstüne 
konuşacağım. Hak sizindir ister kabul edersi
niz, ister kabul etmezsiniz, ben vazifemi yapa
cağım. Geçmişteki Mzmet ve tecrübeleri huzu
runuzda arzedeceğim. • 

BAŞKAN — Lütfen tasarının tümü üzerin
de, onunla ilgili mevzular" üzerinde konuşun, 
a^si halde riyaset müdahale edecektir. 

i HİKMET FIRAT (Devamla) — Tasarı üze
rinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tümünün esası üzerinde. 
HİKMET FIRAT (Dfevamla) — Evet, tümü

nün esası üzerinde konuşuyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — Efendim, 

bu tasarı yalnız yeni yetişen gençleri vekâlet 
kapısına gittikleri zaman, mecburiyetle karşılaş
tıran bir tasarıdır. 

Bugün iftiharla, çok içten memnuniyetle 
arzederim ki, münhalât bildiğimiz ve korktu
ğumuz kadar çok değildir. Ama talepler, bu 
yolda iş bulmamış olan zümrenin kat kat üstün
dedir. Sizlere bunları tamamen hakikat olarak 
ifade ediyorum, rakam olarak da beyan edebili
rim. Bu veçhe karşısında muayyen olan yerlere 
tâyinler de retle karşılaşıyor, yahut mazeret 
beyan ediliyor. Bu endişe ile ve bu çekingen
lik iledir ki, ileride bu gibi hallere mâruz kalın
dığı takdirde yapılmış ve yapılacak olan tesis
lere hekim bulamamak endişesi karşısında bü
kmüyoruz. ( «hâkim de gidiyor, kaymakamda* 
sesleri), öyle değil arkadaşlar, idari makam
lar teşkilâtım nazara alırsak, hangi idari maka
ma geçmiş arkadaş Şarkta 3 sene çalışmadıkça 
ilerler? Hangi kaymakamdır ki Şark hizmetini 
görmedikçe başka yere gider? Bir misal göste
rebilir misiniz? Hangi askerdir ki, uzak ve 
yakın Şark hizmetlerini görmedikçe terfie dâ
hil olur? 

Misali yoktur. Ama bunlar prensip itibariy
le umumidir. Mülkiyeden mezun olan arkadaş 
ilk müracaatta Şarka gitmedikçe ben ona vazife 
vermem diye bir kanun yoktur. İstihdam eder, 
ihtiyaç ve lüzum hâsıl olduğu zaman, «arkadaş 
senin memleket, vatan borcun va-, oraya git, 
vazifeni yap ki terfih edesin, yoksa bu iş yü
rümez» der. Bir tek şikâyet yoktur ve onlar se
ve seve vazifelerini yapıyorlar. Şark Bölgesin
deki arkadaşlarımın hepsini işhat ederim. Bunu 
şümullendirerekten hâkimlere, öğretmenlere şun
lara ve bunlara teşmil gayet tabiîdir. Bu, mem
leket ve vatan borcudur, bundan niçin çekinelim? 
Hekim bundan müstesna olabilir mi? Olamaz. 
Ama mektepten çıkmış hekime, Devlet kapısına 
girebilmek için hattâ şirketlerde dahi vazife al
mayı menetmek, bir hükmü cezaiyedir. Bu mü
nevver zümre bu cezaya müstehak değildir arka
daşlar. O halde ne yapalım? Tapılacak iş, bir 
kanun tedvin ediyorsak, onu teşmil edelim ki 
kanun olsun. İnhisar altına alır, mahdut bir 
zümreye hasrü tahsis edersek bu, kanuniyetin 
şümulüne girmez, ona kanun vasfı vermez; bir 
çeşit zorlama olur ki bunu yapmıyalım arka

daşlar. Diyelim ki, alacağımız veya alınmış hiç
bir hekim veya eczacı Şarkta - iki sene niye diyor, 
hatta % 50 de zam veriyor üç sene diyelim -
vatan borcunu, vazifesini yapsın. Ama onu pe
şinen, henüz hayatta tecrübesi olmadığı bir sıra
da oraya gönderip Şarkı tecrübe tahtası yapmı
yalım. Oraya daima bilgisizler gidiyor. Onların 
kafalarında sadece birçok nazari bilgiler vardır. 
Hattâ onlar muayeneyi tam usulle yapamaz ve 
ilâç için reçete dahi yazamazlar. 

BÎR SES —* Siz de bilgisiz olarak Şarka git
miştiniz. Fakat yetiştiniz. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Evet, biz 
de öyle yetiştik. 

Onun için bu arkadaşlar borcunu takabbül 
etsin ve Sağlık Bakanlığı, kanunu o şekilde ted
vin etsin. Değil iki sene, bir terfi devresi olan 
üç sene koyalım. Bu çocuklar ihtiyaç haline gö
re başka yere verilsin. Bugün fiilen hizmet al
mış fakat Şarkta hizmet görmemiş olanları da 
istina etmiyelim, onlar da sırasiyle Şarkı boy-
lasınlar. Bu suretle emin olunuz ki Şarkta ifti
harla nöbet bekliyeceklerdir. Ama bu sistemde 
olursa, bu tasarıyı kabul etseniz de Şark yine 
hekimsiz kalacaktır. 

Ya, dinliyorsunuz? Tatlı olursa dinlenir. 
Sebebi? Bu tasanda belki kur'a çekeceğiz. 

Eğer münhal yer yoksa başka yere tavzif ede
ceğiz Güzel. Veyahut ikinci bir şık, daha dolam
baçlı, eğer o tâyin edilecek arkadaşa kendi sa
hasında iş bulamazsak, onu başka yerde çalış
tırmaya Bakanlık yetkilidir. Yani Bakanlık di
lerse bâzılarına sen git, Sümerbank'ta çaılş, 
sonra lüzum olduğu zaman seni çağırırım di
yecek. Çağırır mı çağırmaz mı M) halde bunlara 
bu dolambaçlı yoldan, içimize şüphe düşürecek, 
iyi telâkki etmiyeceğimiz yollardan mecburiyet 
yükleyip bu şekilde tasarı yapacağımıza, ben
denizin arzettiğim şekilde, şümullü bir şey ya
palım. Vatan borcudur, her hekim yapsın, hiç 
kimse bundan kaçınmaz. Orası da vatanımız-
dır. Seve seve hepimiz çalıştık, onlar da çalışa
caklardır ; bu arkadaşlarda böyle bir endişe 
yoktur. Fakat mektepten çıkar çıkmaz böyle bir 
şeyle karşılaşırlarsa, gidersen git gitmezsen sana 
vazife yok dersek, bu gençler hassas insanlardır; 
bırakırlar ve serbest sahalarda çalışırlar; hiç bir 
mâni yoktur. Neticede Yine o bölgeler mahrum 
kalır, ve yine bu derde çare bulunmaz. Görü
yorsunuz ki, bu yol da muvaffakiyete götürecek 
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bir yol değildir. Binaenaleyh bu işi muvaffakı- i 
yetli bir şekle irca için bu tasarıyı teklifim 
veçhile komisyona iade ederseniz komisyon da, 
vekâletin muvafakatiyle tadil eder. elde mev
cut hekimlerimiz, teşkilâtımızın icabına göre, ih
tiyacımızdan fazladır, eksik değildir. Teşkilâ
tımız genişledikçe o zamana kadar yetişecekler | 
de vardır, bunda endişemiz yoktur, Ama çaresi • 
bu tasarı değildir. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Esat Oktay. 
ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşla

rım, eldeki tasarı 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanunu
na ek olarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı- j 
ğmca hazırlanmış, Bakanlar kurulunca da ince
lenerek Yüksek Huzurunuza arzedilmiş bulun- i 
maktadır. 

Eldeki bu tasarıyı tetkik edecek olursanız 
vaziyetin tamamiyle incelenmemiş olduğunu, 
işin her tarafından bakılmadığını görürsünüz. 
Meselâ bu tasarıda, ihtisas komisyonu olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunda bulunan 
arkadaşların yarıya yakın bir kısmı tasarıya mu
halif kalmış bulunmaktadırlar. Şimdi böyle mü
him bir mesele karşısında, böyle lalettayin bir
den bire ve istisnai bir şekilde bu "cebir v.e zor
lama kanununu çıkarmak memlekette bir huzur
suzluk yaratır ve adalet duygularını zedeler. ] 

Arkadaşlar, hakikaten ortada bir ihtiyaç var- I 
dır, Doktor Hikmet arkadaşımın da buyurduğu 
ve hepimizin de bildiğimiz veçhile, 8 bin küsur 
doktorumuz vardır. Her ne kadar Avrupa I 
memleketlerine göre bu miktar az ise de, biz- I 
deki miktarın 20 bin olması lazımsa da, bugün- I 
kü realitelerimize göre, doktor sayısı diğer I 
memur sınıflarına nispetle yeter derecededir. I 
Ancak her zaman arzettiğim gibi, bu miktar I 
lâyıkı veçhile ve memleketin ihtiyacına göre I 
ayarlanmamış, yayılmatmıştır. I 

Şimdi arkadaşlar, ortada bir vaziyet var : I 
Birtakım mahrumiyet bölgeleri bulunduğunu I 
gerekçede Sağlık Bakanlığı sarahatle açıklıyor I 
ve diyor ki, «başka çare olmadığı için bu taz- I 
yık ve cebir kanununa 'gidilmiştir.» I 

Arkadaşlar, her zaman arzettiğim gibi tıp I 
mesleki kudsi bir meslektir. Bu meslekin bir I 
hususiyeti vardır, cebirle, zorlama ile ondan I 
hiçbir istifade temin edilemez. i 

Arkadaşlar, bu iş için çareler bulmak lâ- I 
zımdır ve o çareler vardı/r, mümkündür. Genç | 

doktor arkadaşlarla temas ediyoruz, istedikleri 
nedir t Diyorlar k i : Medeni bir inşamın yaşa
ması için lâzım olan asgari şartları temin 
edin, seve seve gideceğiz. Bu meyanda: Otu
racak yeri yoksa, yemek yiyecek lokantası yok
sa, ekmek alacak fırtn* yokso, postadan ve 
yoldan mahrum ise bu arkadaşları oraya bu 
şekilde göndermiyelim, gönderirsek tatmin ede
lim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Öyle ise Kars'a 
doktor tgöndermiyelim. 

ESAT OKTAY (Devamla) — Göndermiye-
lim demiyorum. Tasarıyı tetkik ediniz, tezat 
ne derecededir göreceksiniz. Sağlık Bakanlığı 
ve Sağlık Komisyonu kabul ettiği maddelerde 
% 50 bir zam yapıyor, bir ödenek veriyor. Hal
buki Bütçe Komisyonunun gerekçesinde bun
dan hiç bahis yok, madde tamamen tasarıdan 
çıkarılmıştır. Böyle bir tasan nasıl kabul edi
lir? Bu şekilde yeniden Sağlık Komisyonuna 
gelse, Sağlık Komisyonunda tasarıya muvafık 
oy veren arkadaşlar da vermiyecektir. Bir ni
met bir külfete göre oluır. Mahrumiyet bölge
si olduğunu kabul ediyoruz, oraya arkadaşı 
gönderiyoruz ama oturacak yeri yoktur. On
dan sonra bir zam, bir fark verilmiyor. Yar
gıçlara, diğer memurlara ve saireye olduğu gi
bi 'bunlar için her hangi bir zam kabul etmiyo
ruz. Kabul edilen yüzde elliyi de Bütçe Ko
misyonu tayyetmiştir. Mahrumiyet, gayrimah-
ruaniyet diye memleketi ikiye ayıracak olur
sak bu vaziyette mahrumiyet bölgesi olmıyan 
mmtakalar da mutazarrır olacaktır. Bir doktor 
müracaat edcektir, mahrumiyet bölgesine git
mesi teklif edilecek ve bu arkadaş gitmiyecek-
tir. Gitmeyince bu sefer Garbda yer açılacak 
olursa Bakanlık oraya tâyin yapmıyacaktır. 
Şu halde Garb mıntakalanmız, mahrumiyet 
bölgesi olmıyan yerler gibi bu tasarı mucibin
ce bundan mahrum olacaktır. 

Sonra bu tasan âdil değildir, hakkaniyete is
tinat etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, gayet gü
zel izah ettiler. Askeri vazifesini herkes seyyanen 
ve vatani bir vazife olarak yapıyor. Burada bir 
kısım arkadaşlar kendi paralariyle, kendi emek
leriyle yetiştikleri halde bu cebir ve tazyik ka
nununa tâbi olacaklar ve bu bir adaletsizlik, bir 
huzursuzluk tevlit edecektir. Hâdise meydanda
dır. Bütçe Komisyonunun bu ödeneği ortadan 
kaldırması tasarıyı tamamen hiçe indirmiştir. 
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Binaenaleyh acele etmiyelim, bunu tekrar Sağlık ı 
Komisyonuna verelim; yine oralara doktor bul- | 
mak için çareler aransın. Bu mahrumiyet bölge
lerini de medeni vaziyetten, sağlık nimetlerin
den istifade ettirmek için başka yollara, başka 
çarelere baş vuralım. Daha birçok tedbirler bu
lunabilir. Vaktinizi fazla almamak için fazla taf
silâta ve izahata girmiyorum! Tasarının komisyo
na iadesini rica ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var- j 
dır, şimdi bir kişiye daha söz verdikten sonra 
yeterliği oyunuza sunacağım. 

Yusuf Karshoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Çok 

mühim bir mesele üzerindeyiz arkadaşlar. Hattâ 
bu kadarcık bir mecburiyet azdır, gecikmiştir de. | 

Arkadaşlar 8 binden fazla doktorun beş bin-' 
den fazlası istanbul, Ankara, izmir ve Adana'-
dadır. Biz Yozgad'a tahsisatını vererek Avrupa'
da ihtisasını yapmış dahiliyeci, bir röntgenci, 
bir nisaiyeci getirdik, Yozgad Ankara'ya çok ya
kın olduğu halde 3 sene bile duramadılar. 

Bahis mevzuu olan hayattır. Zaruret ,° t'ev 
kalâdelik vardır, müdahale caizdir. Da'ıa•'gren
lerde Yozgad'da bir hâkimimiz, ameliyat yapıla
mamasından dolayı, vefat etti. Belki müdahale 
edilseydi kurtulabilirdi. Yozgad'da bulunan ope
ratör mezun idi. Çoruma müracaat edildi, o da 
mezun imiş. Ankara'dan hususi surette getiril
di ise de maalesef zamanında yetişemedi, hasta
nın insidadı emadan gittiği söylenilmiştir. Ve
kâlet her hangi birini veTril olarak göndermek is
terse belki de gitmem diyecektir. Halbuki mec
buriyet olursa gitmem diyemez, iki senedenberi 
röntgenci istiyoruz, gelmiyorlar. Yozgad'dan 
akın akın buraya hastalar geliyor ve birçokla
rı da yolda ölüyor. Şimdi belki de bu tasarının 
bâzı teknik cihetlerden ve saireden noksan taraf
ları olabilir. Esasen bu kadarcık müdahale katî 
bile değildir; daha ileri de esaslı şeyler yapıla
bilir. Ama bu kanunu geciktirmeden kabul et
mek zarureti vardır, bunu bilhassa istirham edi
yorum. Doktorlarımız güzel güzel konuşuyor am
ma hani hatıra şu geliyor, hasta sahibi «Hocam 
güzel okuyorsun ania, hasta candan ütülüyor.» 
Dediği gibi bü meselenin tehire tahammülü yok
tur. 

BAŞKAN — Sağlık Komisyonu Başkanı, bu
yurun. I 
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SAĞLİK KOMİSYONU BAŞKANI TALÂT 

VASFİ ÖZ (Ankara) — Çok muhterem arka
daşlarım, Sağlık Komisyonu olarak huzurunu
za getirmiş olduğumuz mecburi hizmet kanunu 
memleketin - itimat buyurmanızı rica ederek ar-
zetaıek isterim ki - yıllardan beri devam eden 
derin bir ıstırabına cevap verecek tek kanun 
tasarısından ibarettir. (Bravo sesleri). Vak
tin çok dar olması hasebiyle Yüksek Meclisi 
fazla işgal etmiyeceğim, bu ıstırabı A dan Z ye 
kadar izah edecek değilim. Teferruatına giri
şecek olursam Yüksek Meclisin bizimle beraber 
olacağına asla şüphem yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin duru
munu hepiniz ya'kinen biliyorsunuz, mahrumi
yet bölgesinde yaşıyan insanların medeni ve be
şerî haklardan mahrum olarak yaşamasını Yük
sek Meclis nasıl tecviz edecektir? Sağlık Ba
kanlığı elinde mevcut olan icrai imkânlara rağ
men bu insanların yıllardan beri devam eden 
ıstırabına cevap veröbilece'k durumda olmadığı
nı itiraf etmiştir. Biz bundan 22 küsur sene 
evvel hekim olarak memleket hizmetine girdi
ğimiz vakit yine bir mecburiyeti kanuniye ile 
karşılaşmıştık. Bu vazifeyi üç yıl gibi bir süre 
içerisinde, hakikaten samimiyetle itiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki, bir askerî hizmet gibi. 
bir cephe hizmeti gibi şerefle ve heyecanla ifa. 
ettik. (Bravo sesleri, alkışlar). Görüyoruz ki, 
son zamanlarda hekim, malî imkânları müsait 
olmaması yüzünden ve bilhassa ihtisas saha
sına intikal ettikten sonra, bu bölgelere gitme
miştir. îstitraden arzetmek mecburiyetinde
yim ki, bugün Türkiye Cumhuriyetinde 8 bin 
hekimin üç bin den fazlası nıütahassıs hekimdir. 
Memleketin mütahasısıh hekimden ziyade pra
tisyen hekime, iş gören hekime ihtiyacı vardır. 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (Denizli) — Yanlış 
düşünüyorsun. 

TALÂT V A J S F Î ÖZ (Devamla) — Yanlış 
düşünüyorsam lütfen kürsüye gelip izah eder
siniz. 

Muhterem arkadaşlar; komisyonunuz dün
yadaki mütehassıs ve pratisyen hekim nispet
leri üzerinde hassasiyetle durmuştur. Müta-
hassıs hekim arkadaş ifayi hizmet etmek iste
miyor. Bugün mahrumiyet bölgesi diye tâyin 
edilmiş yerlerde, (size vaka ve hâdise zikretmek 
imkânlarına malik olduğumuz halde ifade et
memek mecburiyetinde olduğumu söylemekle 
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içinde bulunduğumuz elemi bildirmiş olacağı- I 
mı tahmin ederim) sekiz ay olduğu yerde maaş 
alan ve vazifesine gitmiyen mütahassıs hekim
lerin sayısı oldukça yüksek bir yekûn teşkil et
mektedir. Yer iyi değilmiş, hastane kendi ihti
yaçlarını tatmin edecek durumda değilmiş... Bu 
itirazlar vicdanlarımızı titretecek mahiyettedir. 
Ben bütün bunları sayın heyetinize samimiyet
le itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlarım, Türk hekimi, Türk pratis
yen hekim ve mütehassıs hekimi hiçbir zaman 
bu mecburiyetten kaçmamakta, bu vazifeyi se
ve seve ifa etmek için teşekküller halinde, ko
misyonumuza müracaat etmiş bulunmaktadırlar. 

Yalnız arkadaşlar; Bütçe Komisyonu rapo
runu okuduğum zaman sukutu hayale uğradım. 

. Bütçe Komisyonu, hiç olmazsa Sağlık Komisyo
nu raporunu tadil cihetine gitmeye karar ver
diği zaman, Sağlık Komisyonu üyelerinin de 
bu müzakerelerde hazır bulunması ve takip et
mesi için onları davet etmek nezaketini göster
miş olmalı idi. Biâm noktai nazarımıza göre 
Bütçe Komisyonunca iki eüm hata yapılmıştır. 
Bunlardan birisi, doğrudan doğruya iki sene 
mecburi hizmet, bir seneye indirilmiştir, (öyle 
değil sesleri). İkincisi; diğer mahrumiyet (mmta-
kalarında mecburi hizmet vazifesini gören arka
daşlar kanunen verilmesiıni istediğimiz % 50 
nispetindeki tazminatın hazfedilmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, % 50 tazminat vere
ceğiniz hekim malî durumu bakımından bugün 
sefalet ve mahrumiyet içindedir. Bunu itiraf 
etmeye mecburum. Hekimin umumiyet itiba
riyle mâruz bulunduğu bu malî sıkıntıyı Yüksek 
Meclisin huzurunda belirttikten sonra bilhassa 
bir mütehassıs veya pratsiyen hekime memleke
tin muayyen bir bölgesinde iki sene mecburi 
hizmet yükletildikten sonra bu arkadaşa hiç ol
mazsa kendi ilmî durumunu tekâmül ettirebi
leceği bir maddi imkân vermemek demek bu 
kanunu reddetmek demektir. Bunun ifade et
tiği başka hiçbir mâna olamaz. Eğer Yüksek 
Meclis Bütçe Komisyonunun raporunu kabul 
etmeye mütemayil ise, komisyon olarak arzedi-
yorum, kanunu bize iade ediniz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ge
ri alınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI TALÂT VASFİ ÖZ (Devam
la) — Geri almaya lüzum yoktur. Bir mâru- J 
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zatım vardır, rica ederim dinleyiniz. Ben nadir 
ren kürsüye çıkan, konuşan bir arkadaşınızım. 
Şiemleket hizmeti ifa ediyorum, istirham edi
yorum. 

Reis Beyefendi rica ederim, müdahale ettir
meyin. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Komisyonunun 
raporunun Yüksek Riyaset makamınca oyunu
za arzedilmesi için muhterem bir meslekdaşım 
tarafından takrir verilmiş bulunmaktadır. Bu 
takririn kabulü suretiyle komisyon raporunun 
kabulü cihetine gidilmesini muhterem Meclis
ten, bilhassa komisyon adına istirham ediyo
rum. 

Bendeniz konuşan arkadaşlarıma cevap ver
mek suretiyle kıymetli vakitlerinizi almaktan 
hazer ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(Söz istiyorum sesleri). 
BAŞKAN — Sözlerin arkası alınsın. Kifa

yeti müzakere takriri vardır. Suallere de şâmil
dir. 

Bütçe Komisyonu adına kim konuşacak efen
dim? 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Ben konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; 
her şeyden evvel Burhanettin Onat arkadaşımı
zın, bu kanun aleyhinde konuşurken, «doktor
ları sürgüne gönderiyoruz» şeklinde bir ifade 
de kullanmasından dolayı duyduğum üzüntüyü 
ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar, sürgüne mi gönderiyoruz? Bu 
memleketin realitelerine zaman zaman bizden 
daha çok bu kürsüden temas eden Burhanettin 
Onat arkadaşım; Şark bölgelerinde yaşıyan va
tandaşların en tabiî hakkı olan yaşama hakkı
nı temin etmek üzere gönderdiğimiz bu arka
daşlar için nasıl oluyor da «sürgüne gönderiyo
ruz» diye bir ifade ile bizi muahaze edebilirler? 
Bunu kendisine hiç yakıştıramadım. 

Arkadaşlar, kanunun aleyhinde bulunan bir
çok kıymetli arkadaşlarımız bütün hareket nok
talarında bu kanunu bir mecburi hizmet kanu
nu, bir mükellefiyet kanunudur, şeklinde sizle
re takdime çalıştılar. Kanunun başlığında gör
dük ki, bu kanun ne bir mecburi hizmet kanu
nu, ne bir mükellefiyet kanunudur; sadece 
Devlet teşkilâtında vazife alacak tabip, diş ta-
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bibi ve eczacıların vazifeye alınma şartlarını 
ihtiva etmektedir. Bir arkadaş bunun Anayasa
ya aykırı olduğunu söyliyecek kadar ileri gitti, 
fakat mesnet vermedi. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet her hangi bir 
müessese sahibi gibi işe alacağı doktorun şu ve
ya bu şarta riayet etmesini istemek hak ve sa
lâhiyetini haiz değil midir? Bu kanunun hare
ket noktası bundan ibarettir. Devlet sadece 
Sıhhat Bakanlığı değildir. Hükmi şahsiyet ola
rak Devletin hizmetine girecek doktor, eczacı 
şu veya bu memleketin içinde bulunduğu şart
lar muvacehesinde onları hizmete alırken birta
kım kayıtlar ve nizamlar tahmil etmektedir. 
Mesele bundan ibarettir, bu kadar basittir. Bu
nun mecburi hizmet şeklinde aksettirilmesini 
doğru bulmamaktayım. Çünki bu kanun serbest 
çalışmak istiyen doktorların, tıp mensuplarının 
meslekî faaliyetlerini tahditeden bir kanun de
ğildir. Kaldı ki memleket realiteleri ieabettir-
diği takdirde Tıp Fakültesinden mezun olan 
serbest doktorların da memleket hizmetine ça
ğırıldıkları zaman bu hizmete seve seve koşa
caklarına bendeniz emin bulunmaktayım. 

Hikmet Fırat arkadaşım mütalâalarını ileri 
sürerlerken meseleyi kaymakamlarla, subaylarla 
mukayese yaparak yanlış bir istikamette konuş
tular. «Kaymakamlar ve subaylar terfi ettiril
mek için mutlaka, Şark hizmeti yaparla e ve 
sıraya tabidirler. Sonra Şark'a giderler, terfi 
ederler» dediler. Sağlık işlerinde de bu şekilde 
hareket etme'k mümkündür, dediler. Hakikaten 
arkadaşımızın dediği gibi bunu doktorlar bakı
mından tatbik etmeye imkân vardır. Ama mu
kayesenin doğru netice verebilmesi için şartla
rın müsavi olması lâzımdır. Kaymakam ve su
bayları istihdam eden Devlet teşkilâtı tek bir 
eldedir. Kaymakamlar içişleri Bakanlığının. 
subaylar da Millî Savunma Bakanlığının em
rindedir. Halbuki doktorların büyük bir kıs
mı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının elin
de, diğer bir kısmı, diğer vekâletlerin emrinde. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri emrinde, şurada 
ve burada çalışmaktadırlar. Binaenaleyh tek 
başına Sağlık Bakanlığının salim bir neticeye 
varmasına imkân yoktur, işte kanun, bu usu
lü, bütün Devlet (teşkilâtı için vaz'etmektedir. 

Sonra, Hikmet Fırat arkadaşım, kanunun 
bir maddesinden dolambaçlı yollar, diye bahset
tiler. Bunu kendisine yakıştıramadım. Arka-
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I daşımın dolambaçlı yollar, dediği mesele şudur: 

Eğer mahrumiyet bölgesi dediğimiz nııntakad» 
Sağlık Bakanlığı Teşkilâtının münhal' kadrosu 
yoksa, daha evvel doldurulmuşsa, talip olan 
doktor ve sair tıp mensuplarına bu bölge hari
cinde muvakkaten vazife vermekten ibarettir. 

ikinci, dolambaçlı dediği nokta da; Sağlık 
Bakanlığının Türkiye dahilindeki 'bütün teşki
lâtında münhal ıkadro olmaması halinde Sağlık 
Bakanlığının taliplere diğer Devlet teşkilâtında 
vazife almaya müsaade edebilmesi hakkındaki hü
kümdür. Bunun dolambaçlılık neresindedir? Çün
kü biz eğer bu hükmü koymazsak asıl teııkid 
ettikleri şeyler o zaman vücut bulurdu. Tasav
vur buyurun, birtakım hizmet kayıtları koyu
yorsunuz. Diğer taraftan oralarda kadro bulun
maması halini derpiş etmiyorsunuz. Şimdi 
biz bu kanunu tam tatbik etme halindeyken 
bunu ileri sürüyorlar. 

Bu kanun, yeniden hizmete alınacak gençle
re tatbik ediloyor da neden yetişmiş eleman
lara tatbik edilmiyor, diye bir de, ilk nazarda 
cazip görülecek, teklif ileri sürüyorlar. Ka
nunun gençlerin mahrumiyet bölgelerine git
melerini sağlıyamıyaeağı düşüncesinde iken bu 
teklifleriyle tezat haline düşmektedirler. He
nüz hizmete girecek gençler Şark'a gönde rile-
mezken nasıl olup da 15 - 20 sene hizmet etmiş 
bir hekiimin bunu kabul edeceğine hükmedi
yorlar? Çünkü 20 sene, 30 sene1 hizmet etmiş 
olan bir- hekim, her halde meslekini serbest sa
hada icrada, yeni mezun olmuş bir gençten 

I daha kuvvetli imkânlara sahiptir. 
Ondan sonra arkadaşlar; kim dedi ki Hik 

I met Fırat arkadaşımıza ki halen bu meslekte 
I Sağlık Bakanlığı hizmetlerinde çalışanlar Şarka 

gönderilmiyecek, mahrumiyet bölgesine gönde-
rilmiyecek? Gerek eski kanun ve gerekse yeni 
kanunla iki yoldan mahrumiyet bölgesinde, sağ
lık hizmetlerini devamlı olarak yaşatmak gaye-

J sini güdüyoruz. Mesele bundan ibarettir. 
Sonra Sağlık Komisyonu* Başkanı arkadaşı

mız % 50 tazminatın Bütçe Komisyonu tarafın 
I dan kaldırılmasından şikâyet etti. Efendim, bu 

mesele komisyonumuzda görüşüldü. Evvelâ bir 
prensip meselesi olarak, sonra da bir tahsisat me-

I selesi olarak bu mümkün görülemedi, bu se
beplerle tasarıdan çıkarıldı. 

Prensip meselesi olarak arzedeyim ki, Şar-
I ka gidecek, mahrumiyet bölgesinde vazifelen-
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dirilecek doktorlara böyle bir tazminat veril
mesi çığırını açacak olursak bunun sadece bu, 
meslek mensuplarına münhasır olmasını kabul 
etmek imkânı yoktur. Bu takdirde bu bölge
lere gidecek, bu hizmet sahalarında çalışacak 
olan mühendis, muallim, hfikim, hekim... Bun
ların hepsine vermek lâzımgelir. Bu bakımdan 
prensip noktası halledilmediği için bunu ko
misyon kabul etmişti. İkinci nokta : Tahsisat 
yoktu. Sağlık Komisyonu maddeyi kabul etmiş 
ama maddenin işlemesi için istim yok. Bu iki 
nokta, maddenin tasarıdan çıkarılmasına âmil 
olmuştur. 
Bendeniz, bu kanunu kabul etmekle, hakika

ten, çok büyük bir ihtiyaca, Yüksek Meclisin çare 
bulmuş olacağına kaniim, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). (Soldan sual soracağız ses
leri). 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri vardır, suallere de racidir. Usule göre, 
söz bittikten sonra suallere sıra gelir. Kifayet 
konuşmayı tahdit eder, suali tahdit etmez. Söz 
alan, kifayeti reddederseniz, öyle konuşur. 

Kifayet aleyhinde Muhit Tümerkan söz al
dı. Söz alan 25 arkadaştan sekiz arkadaş konuş
muş bulunmaktadır. Nâtık Poyrazoğlu, Abbas 
Çetin, Sabri Erduman, Hüseyin Ortakcıoğlu, 
Ahmet Başlbüyük, Mücteba Iştın, Cevat Ülkü, 
Ferid Melen, Baha Akşit ve' Hikmet Fırat arka
daşlarımız da söz almış bulunmaktadırlar. Ko
misyondan sonra bir milletvekiline söz vererek 
kifayet takririni okutacağım. 

Buyurun Nâtık Poyrazoğlu. . 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar; bu biçare memleketin millî 
dertlerinden • birine daha çare bularak böyle 
güzel bir kanunu Büyük Millet Meclisi huzu
runa getirdiğinden dolayı değerli Sağlık Baka
nına huzurunuzda, kendim ve seçmenlerim adı
na, teşekkür etmeyi vicdani bir borç bilirim. 
Çünkü arkadaşlar; çok yakın zamanlara kadar 
mahrumiyet bölgesi dediğimiz ve ekserimiz na
zarında yalnız Şark bölgesi zannettiğimiz hal
buki hakikatte hemen hemen bir iki büyük şe
hirden başka bütün bir Türk vatanının sağlık 
bakımından ihmal edildiği bu bölgelere doktor 
göndermek çarelerini aramak, bir vatani vazi
fe ve mecburiyettir. Bu mecburiyeti cebir olarak 
ele almak, ne şu ne bu bakımdan hiçbir zaman için 
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kabili telif değildir. Mecburiyet başka şeydir 
vatan hizmetidir; cebir başka şeydir, biz zaten 
cebir etmiyoruz. Takdir edersiniz ki, Türk mil
letinin büyük ekseriyetini teşkil eden Türk köy
lüsü ve Türk vatandaşı bugüne kadar her şey
de olduğu gibi «ağlık hususunda da tamamen 
ijhmal edilmiştir. 

OEZMt TÜRK (Seyhan) — Halen de ihmal 
edilmektedir. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Bel
ki edilmektedir. Yalnız sayın arkadaşıma hatır
latayım ki; düne kadar edilmekte idi, bugün 
imkân nisetinde edilmemektedir, elden geldi
ği kadar edilmemesine çalışılmaktadır. Eğer 
mucize bekliyorsanız o başka bir şeydir. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Yarata
caksın. 

NATIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Evet 
yaratacağız ve nasıl yarattığımızı da göreceksin 
ve gördüğün zaman sen de mahcup olacaksın. 

BAŞKAN — Kesmeyin hatibin sözünü rica 
ederim, kesmeyin de devam etsinler, iş çıkara
lım. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Bu, 
meslek serbesttir, bunu tanımak lâzımdır, de
niyor. Biz kimsenin serbestisine dokunuyoruz. 
Kanunu dikkatle okumak ve ruhunu kavramak 
lâzımdır. Biz, Hükümetten vazife istiyen dok
tora bir şart koşuyoruz. Bir dükkânda vazife 
istiyen bir kimseye bile benim şartım şudur, 
kabul edersen teşrif et, etmezsen ne yapalım 
derler. 

OEZMt TÜRK (Seyhan) — Kolayı var, me
bus olur. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Son
ra, kendilerine hürmet ettiğim hakikaten hür
met ettiğim bir arkadaşım, «mukaddes meslek
tir, buna engel oluyorsunuz» şieklinde bâzı söz
ler söylediler. 

Arkadaşlar meslek olarak, öyle zannediyo
rum ki, kendi hududu dâhilinde her meslek mu
kaddestir. 

Bir zamanlar bir arkadaşımız daha her 
hangi bir meslekin bir adamını bahri umman 
telâkki buyuruyorlardı. Biz d<e bahri umman de
ğiliz. Bizim meslekimiz, bir savcının, bir hâki
min mesleki de bahri umman değildir. İsterse
niz (Bahri küçük umman) deyiniz. Ben mu
kaddes olmıyan meslek bilmiyorum. Ama bu 
belki anlıyamamaklığımdandır. Bütün hizmet-
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ler, meslekler mukaddestir. Bunları birbirin- ] 
den ayırmakta savap değil, hata vardır kana- I 
atindeyim. | 

Bir arkadaş Anayasaya aykırılık buldular. 
Anayasaya aykırılık yoktur. Kendi arzusu ile 
bir işe talip olan bir insanın bir yerde istihda
mının Anayasaya aykırılığını anlamıyorum. 
Bendenizin hukuk bilgim noksan olduğu için 
bu işte biraz piyadeyim. 

Arkadaşlar, doktor arkadaşlarımız gayet iyi 
bilirler ki, kendi mesl'ek arkadaşları bulunan 
asker doktorlar bu işi pek âlâ yapıyorlar ve 
Ağrı dağının başına kadar gidip her hangi bir 
bölüğün başında bulunuyorlar. Bunu diğer dok
tor arkadaşlarımızın da şerefli bir hizmet say
malarım biz gönülden istiyoruz. (Bıravo ses
leri) 

Sonra bir arkadaşımız bu meslekin hem 
mukaddes olduğundan bahis buyurdular, hem de 
bu kadar küçük, cüz'i bir ücretle bu iş yapılır 
mı buyurdular. Benim kanaatime göre mukad
desat ile maddiyat beraber yürüyen nesneler 
değildir. (Bıravo sesleri) O ayrı, öbürü ayrı bir 
dâvadır. Bunu da hatırlatmak isterim. 

Son söz olarak, arkadaşlar, şunu söylemek 
istiyorum: Mahrumiyet bölgelerindeki vatan
daşlarımız gözlerini bize çevirmişlerdir. O böl
gelerde 12 sene bulunmuş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle söylüyorum. Valilerin bile 'ebesizlik, dok
torsuzduk yüzünden çocuklarının, hattâ kendi
lerinin bile öldüğünü bilirim. Bu yerleri ilâç
sız, doktorsuz, ebesiz bırakmaya hakkımız yok
tur. 

Arkadaşlar, B. M. Meclisi bütün bir milleti 
topyekûn ele almak mecburiyetindedir. Meslek
ler birbirinden ayrı değildir. Hepsi mukaddes
tir, hepsi muhteremdir. Bunun mukaddes ve 
muhterem olmasının tek bir şartı vardır, biz 
bu masum millete hizmet etmekten başka dâ
va tanımıyoruz arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Bir sual var. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Üç şey soraca

ğım : Birisi, bu mecburi himet kanunu kabul 
edildiği takdirde, Sağlık Bakanlığında... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
—• Sağlık Bakanından bir sual soracağım. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Sözüm bitmedi. 
(Bakandan sorsun, sesleri) Bütçe Komisyonu 
Başkanından sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü, kür

süye buyurun, sizden sual var. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Bu mecburi hiz

met kanunu kabul edildiği takdirde mektep
ten yeni mezun olmuş doktoru da, eski dok
toru da, mecburi hizmet tahmil edip mahru
miyet bölgesi dediğimiz yere göndermek müm
kün müdür? Bence mütehassıs bir doktoru 
mahrumiyet bölgesine göndermeye imkân yok
tur. Siz ne düşünürsünüz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Kanunun birinci maddesi
ni okuyacak olursanız bu suallerin cevabını o-
rada bulacaksınız. Devletten hizmet istiyen, is
ter yeni ister eski mezun olsun, mütehas
sıs veya mütehassıs olmıyan hekim bu kayıt ve 
şartla hizmet alacaktır... 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Bir hekim o-
larak vaziyeti arz ediyorum; ihtisas yapabil
miş doktorları, evvelce bir Şark hizmeti yapmaya 
mecbur kılmak suretiyle yük altında bırakaca
ğız... 

BAŞKAN —- Sual sorun mütalâa değil. Su
aliniz nedir? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Mütehas
sıs olsun olmasın ilk hizmete giren diş tabibi 
ve eczacı bu kayıt ve şartlarla hizmete alına
caktır. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — İkincisi; mec
buri hizmete tâbi olacak olan doktor, eczacı 
ve diş tabiplerini mecburi hizmete tâbi tuttu
ğumuz takdirde, evvelce hizmet görenlere de 
bu hüküm şâmil olacak mıdır? Ve hiç mecburi 
hizmet yapmıyanlara da şâmil midir? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) - - Bu kayıt 
ilk defa hizmete gireceklere aittir. Bundan 
evvel hizmet etmiş ve halen hizmette bulunan
lara bu kaydın şümulü yoktur. Yalnız bun
lar mensup oldukları Sağlık Bakanlığı tara
fından her zaman istihdam edilebilir. Mesele 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Kifayeti müzake
renin suallere de şâmil olduğunu bir defa 
daha arzedeyim. (Sual sorulabilir sesleri, gü
rültüler) Çok rica ederim, içtihadınız var bu 
hususta. Bütün Meclis sual sorarsa netice ne 
olae&ktır? Başka söz vermiyorum. Yalnız Ba
kandan bir soru var. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Bir sualim kal
dı. 
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3 ncüsü; her hangi bir şirkette, iktisadi I 

Devlet Teşekküllerinde, Devlet Demiryolların
da, şurada burada mecburi hizmet yapmayan 
bir doktor vazife alacak mıdır? 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Alamıya-
caktır. (Kâfi, kâfi sesleri). (Kifayeti oya ko
yun sesleri). 

BAŞKAN — Suallere de şâmil olmak üzere 
kifayeti oya koyacağım. Kabul edilmezse hem 
konuşur hem de dilediğiniz gibi sual sorarsınız. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur* 

M. özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakere kâfidir Yük

sek Heyete arzını rica e,derir. 
İstanbul İstanbul 

A. H. Başar Sani Yaver 
Kastamonu 

Şükrff Kerimzade 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tenevvür etmiştir. B\ı itibarla müza

kere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Elâzığ Gümüşane 
Abdullah Demirtaş Kemal Yörükoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
Muhit Tümerkan konuşacak. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka
daşlarım, mahrumiyet bölgelerine hekim ve tıp 
mensubu arkad'îşların gönderilmesini temin ba
kımından bâzı çarelerin aranması lâzımgeldiği-
ne Sağlık Bakanlığının kaani olduğu ve bunun 
tedbirlerim buraya getirdiği için bunu şükran
la karşılarız. 

Ancak, bu getirilen kanunda bâzı arkadaşla
rımızın bu meyanda bendenizin geçirmiş olduk
ları tecrübelere dayanarak işin daha iyi yürü
mesi için bâzı tedbirler ortaya atmaklığımız 
ve bu suretle kanunun tatbik edilebilir bir şek
le konması belki mümkündür. Bu bakımdan 
kifayetin aleyhinde rey izhar buyurmanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakereyi 
oyunuza arzediyorum. Müzakerenin: kifayetini 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul I 
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edilmiştir. (Edilmedi, sayın sesleri). 

Efendim vaziyet barizdir, tereddüt edersek 
sayarız, fark bu kadar bariz iken ine diye sa
yalım, niye vakit geçirelim? 

Efendim, tasarı ile ilgili önergeler vardır, 
okutup reyinize vaz'edeceğim, Lütfen dinleyin. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı mah

rumiyet bölgelerinde mecburi vazife verilecek 
doktorlara tazminat verilmesi, mütehassıs ta
biplerin terfi durumlarının ayarlanması için 
tekrar Sağlık ve Bütçe komisyonlarında tetki
ki ile alâkası sebebiyle İçişleri, Çalışma, Güm
rük ve Tekel, Ulaştırma, Ekonomi komisyon
larında dr, »örüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Baha Akşit 

Yüksek, "Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasa

rının daha etraflı olarak tetkik için Sağlık 
Komisyonuna havale edilmesini rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Dr. Esat Oktay 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta olan tasarının dar bir za

manda konuşulması ve karara bağlanması ha
ta ve yanlışlıklara sebep olacağı anlaşılmakta, 
esasen Bütçe Komisyonu ile Sağlık komisyon
ları esasta birleşmıemiş durumdadır. Tasarının 
aynı komisyonlara iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Çoruh Denizli 
Mecit Bumin Mustafa Gülc'ügil 

Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle Sağ

lık Komisyonu raporunun okunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Çankırı 
Celâl Otman 

BAŞKAN — Efendim, Baha Akşit arkada
şımızın, tasarımın bir kere de alâkası sebebiy
le tçişleri, Çalışma, Gümrük ve Tekel, Ulaş
tırma ve Ekonomi komisyonlarında görüşül
mesine mütedair önergesini oyunuza, arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, tasarının 
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bir kere daha etraflı olarak tetkiki için Sağ
lık Komisyonuna havalesine nıütaallik önergesi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilnıiştir. 

Mecit Bumin ve 'Mustafa Güleügil arkada
şımızın, tasarının... (Aynı, aynı sesleri) aynı 
mahiyette fakat ötekinde Bütçe ve Sağlık ko
misyonlarına, burada sadece Sağlık Komis
yonuna, dendiği için oyunuza arzetmek zorun
dayım. Sağlık Komisyonuna havalesini muta-
zanımın bulunan takririni oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Celâl Otman arkadaşımızın.. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Takrir hak

kında' izahat vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Kifayet kararı vardır, konu

şamazsınız. 
Celâl Otman arkadaşınıi'zın; Bütçe Komis

yonu raporunun reddiyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporunun okunmasına mü-
taallik olan önergesini' oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul-edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

îvediljk talebi vardır, ivediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vazife
ye alınma şartlan hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Genel, katma ve özel büttçeli 
dairelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve 
sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası Dev
lete ait olan müesseselerde ve îşçi Sigortaların
da vazife alacak Türk vatandaşı tabip, diş ta
bibi ve eczacılar (mütehassıslar dâhil) ; coğra
fi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle hususi 
vaziyette görülüp Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunan mahallerde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından verilecek vazifelerde iki 
yıl müddetle fiilen hizmet etmeye mecburdur
lar. 

Bunların tâyin mahalleri kur 'a ile tesbit olu
nur. 

Bu suretle tâyin olundukları mahallerde 
mecburi hizmeterini tamamlamıyanlara birinci 
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fıkrada yazılı daire, müessese ve teşekküllerce 
vazife verilmez. 

NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar; bu madde gereğince Devlet dairele
rinden îlk defa vazife istiyen bir hekim kur 'a 
çekmek suretiyle gönderilecekleri yerde iki se
ne hizmet görecektir. Tatbikat şöyle olacak
t ır ; bilhassa Garpta tfağlık müesseselerinde 
kadrolar doludur. Şarkta da az miktarda açık 
var;lır. • İki sene dolduktan sonra haklı olarak 
bu doktorlar diyeceklerdir ki, artık beni Garba 
alın. Sağlık Bakanlığı da yerim yoktur, nere
ye alayım diyecektir. Ve^orada uzun müddet 
otjraeaktır. Bunun üzerine o arkadaşlar da isti
fa edip ayrılmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu kanun bundan evvelki hekimlere şâmil ol
madığı halde, o arkadaşları Şarka gönderemiye-

| çektir, bu yeni arkadaşlara bu şekilde tatbikte 
[ bir uygunsuzluk olduğuna göre \>u hususta Sağ

lık Bakanı ne düşünmektedir? Bunun tavzihini 
rica ediyorum. (Doğru sesleri). 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka
daşlar, Tıp Fakültesinden çıkmakta olan hekim
lerin sayısı, mahrumiyet sahası addettiğimiz 
bölgelere nispetle yılda üst üste üç >yüz doktor 
hesap edilirse, üç sene zarfında aşağı yukarı, na
hiyeler de dâhil olmak üzere, üç senede 900 he
kime yer ihtiyacı vardır, ki asgari 800 hekim 
tâyin edilmiş olaeak ve mahrumiyet bölgelerin
de üç yıl bulunmuş olacaklar. Bu hekimlerin 
ayrılmasını bekliyen ve ertesi sene o gibi yer
lere talip olanlar başka bir yere tâyin edilecek 
ve orada, bavulunu, çantasını açmadan, «gelecek 
sene sana vazife sırası gelecek, iğreti olarak otur» 
gibi bir vaziyet büyük karışıklıklara sebebiyet ve
rebilir. 

Esasen üç senelik hizmet, mahrumiyet mın-
takaları bakımından uzun bir müddettir. (İki se
ne sesleri) İki sene de uzun bir müddettir. (Ooo 
sesleri, gürültüler) 

Müsaade ediniz : Ben, bu işlere dair ufak bir 
tecrübemi arzedeceğim : Mecburi hizmeti olan ve
ya olmıyan arkadaşlardan her hangi biri vazife
ye tâyin olunacağı zaman o arkadaşlara Şarktaki 
hizmetlerden başka yerimiz yoktur denildiği za
man üzüntü duyuyorlardı. Çünkü üç sene kala
caklardı. Bunun için istemezlerdi. Fakat salahi
yetli olduğumuzu ileri sürerek bunlara, huzur 
ile oturunuz; iyi hizmet görürseniz bir sene son-

I ra sizi alırız dediğimiz zaman seve seve gitmiş-
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lerdir- ve 1950 senesinde bir tek münhal vazife I 
kalmamıştı. Bir sene sonra Garpta bir yere ge
lecek diye seve seve böyle bir Mecburi Hizmet 
Kanunu olmasa bile, birçok kimseler talip olur
lar. Halbuki böyle bir mecburiyet de olduktan 
sonra en ufak bir itiraza bile hacet kalmadan, 
beni bir sene sonra alacaklar, diye seve seve gi
deceklerdir. Esasen mektepten çıkanlara da yer 
açmak mecburiyeti vardır. Böylelikle hem birin
ciler memnun olacaklardır, hem de ikinciler ümi
de düşeceklerdir. 

Bendeniz bu müddetin bir sene olması tekli
fini arzediyorum, Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Burhanettkı Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — A r -

kadaşlau bir memleketin sağlığa, o memleketin 
mevcudiyetinde'en mühim yeri işgal etmesi lâ- J 
zımgeleiı bir mevzudur. Bu, malûm bir keyfiyet- I 
tir. Yakın ve uzak komşularımızdan bize nazaran I 
daha fakir olan memleketler bile umumi bütçele
rinin enaz yüzde onunu sağlık işlerine tahsis et- I 
mislerken, bizde sağlık işlerine tahsis edilen ki- I 
sim yüzde 4,5 dur. I 

ME^DET ADKÎN (Kütahya) —Artırırız. 
BÜRtfANETTÎN ONAT (Devamla) — Bu

nu artırmız. Bu memleketin şimdiye kadar he- I 
kim ayağı basmamış yerlerine, mahrumiyet böl- I 
gelerme hekim temin etmeye çalışırken daha ev
vel başka imkânlar araymtz arkadaşlar. Bi.'ka<; I 
milyon lira mukabilinde temin edilmesi müm- I 
kütt olan bir şeyi, bir mevzuu, para ile temin I 
etmek; meşru oyllardan yürüyerek temin etmek I 
dururken, bir kanun ileri sürüp - bâzı arka
daşlar af buyursunlar - demagojik yollardan I 
yürüyerek, vatan, millet hizmeti gibi sözler sar- I 
fetmek yersizdir. Ben bu iki mefhumu onlar- I 
dan'çokdâhâ iyi bilirim. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun bey- I 
efendi. I 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — De
magojik yollardan giderek vatan ve milleti ka- I 
rıştırmak hatalıdır. Halkı memnun etmeyi ben I 
de isterim. Evvelâ hürriyete karşı borcumuzu I 
eda etmeye mecburuz. Hürriyetimizi koruma- I 
ya'mecburuz. Bir, iki milyonla çare bulunma- I 
sı mümkün olan bir işi zorla halletmek yoluna I 
gitmiyelim. Oralara hekim yolliyalım derken I 
berî taraftan gençleri hekimlikten nefret etti- I 
reeeğizY Onun için arkadaşlar ben bir takrir ve- | 
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riyorum, buna daha âdil bir çare bulunması 
için tasarının komisyona iadesini istiyorum . 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun, meslek arkadaşları 
arasında hoşnutsuzluk doğuracaktır. Acemi; 
genç doktorları bu mecburiyete tâbi tutmak 
adaletsizlikten başka bir şey değildir. Bunu 
asıl diğer doktorlara, mütehassıs doktorlara 
teşmil etmek lâzımdır. Ben Sayın Bakanı müta-
addit defalar rahatsız ettim; bunun bir değil, 
yüzlerce misali vardır. Yüz lira maaşı aslisi 
vardır, bir vilâyet hastanesinin operatörüdür. 
Sekiz, dokuz aydan beri vazifesine gitmemiştir. 
Tam teşkilâtlı hastaneden mütemadiyen rapor 
almaktadır. Bu milletin parasını heder etmek 
doğru mudur? Hep böyle kendisini millete bes
letmek için mi çalışacaktır? Yoksa o millete mi 
hizmet edecektir? O gitmiyeeek, bu gitmiyecek, 
kim gidecektir? Doktorsuzluk yüzünden orada> 
ki vatandaşları öldürecek miyiz? Yeni çıkana 
doktorlar da yetişecektir. Esasen tay yetişmez
se atlara baha biçilmez. Mütehassısların yanın
da onlar da yavaş yavaş yetişecektir. Nafiz Kö-
rez arkadaşımızın fikrine ben de iştirak ediyo
rum. Memleket ihtiyacını karşılamıyorsak ça
resi bulunsun. îstanbul'da Aksaray'da-bir dok
tor tanırım 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun.. 
ADİ FAH&Î ÎŞE&Î (Devamla) — Madde 

üzerinde konuşuyorum. 
Şimdi arkadaşlar; hakikaten mektepler hazır

lıyor, mütemadiyen çıkarıyor. Fakat bunlar 
hayatta yetişiyor. Bir subay bile Harbiyeden 
çıkıyor sonra kıtalarda tatbikat görüyor; her 
hangi bir idareci, mektepten çıktıktan sonra kay
makamlığı idareciliği tatbikatta öğreniyor; Hele 
doktorluk gibi ince bir meslekte çalışanlar için 
bu tatbikat daha mühimdir. Çünkü tababet her 
sene inkişaf etmektedir. Bu itibarla bunun üze
rinde çok hassas çalışmalar lâzımdır; Asıl bu mil
letin parasını oturduğu yerde yiyenler, bile bile 
fazla para alanlar vilâyetleri gitmiyorlâ*-. Bu 
kanunu asıl bunlar için tatbik edersek millet ve 
memleket :çin çok daha hayırlı olur kanaatinde
yim arkadaşlar. 
. FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu kanuna, Bütçe Komisyonunda, muha
lif kalmış bir arkadaşınızım. Muhalefetimin se
bebi şudur; bir defa derdin üzerinde ittifak vaj> 
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dır, bu ihtiyacın mevcut olduğuna kaniyiz. Yal- I 
nız tedbirler üzerinde ihtilâftayız. 

Muhalif kalmama sebep; Sağlık Bakanından 
bir sual sormuş ve demiştim ki, bu derde tam bir 
çare olmak üzere iktisadi tedbirler kâfi gelebi
lir mi'/ Faraza bu mmtakaya gidecek doktora otu
rabileceği bir ev ve mmtaka tazminatı verilirse 
bu dâva halledilebilir mi? demiştim. Sayın Ba
kan ; buna müspet cevap vermişti. Malî imkân 
bulunursa kabildir demişlerdi. Ben demiştim 
ki; bir defaya mahsus olmak üzere üç, dört mil
yon lira sarfile bu dâva halledilir ve mecburi hiz
met ihdasına da lüzum kalmaz. Sayın Bakan 
bunu burada tekrar ederse, ümit ederim ki, bir
çoklarımız da bu esasa muhalif kalmaz. 

ÜMRAN NAZÎF YiĞİTER (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; bu kanun tasarısı Yüksek 
Meclise, hepinizce malûm olduğu üzere, 3017 | 

L sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş-
\ kilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı 
< olarak takdim edilmiştir. Sağlık; Komisyonu, 

yinç bu gayeye uygun olarak diğer bir*matlap 
açmış, fakat Bütçe Komisyonunda, kanun ta
sarısının istihdaf ettiği gayeden tamamen ayrı 
ve müstakil bir kanun mahiyetini ihraz etmiştir. I 

Hükümet tasarısının ikinci maddesinde ay
nen; Türkiye Üniversiteleri Tıp Fakültesi, ya
bancı memleketler tıp fakültelerinden diploma 
alan tabiplerin, gerekçede yazılı esbabı mueibe-
ye istinaden, Heyeti Vekilece, Yüksek Meclisiniz
den, mahrumiyet mıntakalarında koruyucu ve 
sair tababet sahalarında bu şekilde, muayyen 
şartlar altında istihdamına, müsaade edilmesi is
tenmektedir. Demin işaret ettiğim veçhile, ge
rekçeyle tamamen tezat teşkil eden, hattâ es'.-.-.L*ı 
mucibeyi ihtiva etmeksizin karşımıza yeni bir 
kanun tasarısı çıkmış bulunmaktadır. Âciz ka 
naatimce bu şekil hareket genel, katma, özel 
bütçeli daireler kanunlariyle tanınmış olan muh
tariyetlere de bir tecavüz olabilir. Kaldı ki, 
bunda üçüncü bir mahzur daha olabilir. Bu su
retle tevsian kabul edilmiş bir hüküm, bu gibi 
müesseselerin ileride istihdnuı edecek personeli 
bulamamalarına müncer olabilir-. Salahiyetli ve 
«nesul şahıslar bu ku>un tasarısını getirirden, 
(ki Bakan ve diğe arkadaşları bütün '.-yeti 
Vekilenin imzasını taşıyan) gerekçede esasen 
Söyle bir ihtiyaçtan bahsedilmem ektedir. I>u 
, önden münevver vatandaşlarımızın ve her tür | 

j ^ meslek ve sanat erbabının mahrumiyet böl- j 
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gelerine, köye kadar gitmesini, arzulamakla 
kalkınmanın gizli ellerle değil, hepimizin gay
retleriyle vâki olabileceğine inanan bir arkada
şınız bulunmakla beraber şu arzettiğim mucip 
sebepler muvacehesinde, eğer komisyon da bun
da mahzur görmüyorsa Hükümet taasarısınm, 
Hükümet teklifinin esas alınması, (bu maddeye 
mahsus olmak üzere) o teklifin kabulü gerekir 
kaaatindeyim. Takdir sizlere aittir efendim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL .Bingöl) -~ 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — B u y u r u . 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşımız güzel izah etti. Hükümetin getir
diği metin ile Sağlık Komisyonunun metni baş
ka başka hüviyettedirler. Şimdi Bütçe Komis
yonunda işin almış olduğu yeni mahiyete naza
ran hizmetlerin, sıhhi hizmetlerin teminat altın
da bulunup bulunmaması bakımından Bakanın 
izahat vermesi lâzımgelir. Tasarının ivediliği 
kabu olundu. Tasarı tek müzakere ile Meclisten 
çıkacak. Tatbikatın bütün vebali, zahmeti çok 
sevdiğim ve hürmet ettiğim Sayın Bakanın omuz
larında kalacaktır. Binaenaleyh Meclise, mille
te karşı vebal kendilerinindir. Çıkıp Bakan izah 
etmelidir. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAÖ (izmir) — 
Efendim Feridun Fikri Beyefendi ile Ümran 
Nazif arkadaşımızın noktai nazarları doğrudur. 
Biz bu kanunu tedvin ederken, teşkilât kanu
nuna ek olarak diye düşünmüştük. Halbuki zü
hul yapmışız. Çünkü bu yalnız Sağlık Bakanlı
ğını ilgilendiren bir kanun değildir. Umumi ve 
şâmil bir kanundur. Bu noktayı bizlere tebellür 
ettiren arkadaşlarımız da Bütçe Komisyonu aza
larıdır. Onların teklifini biz de tekabbül ettik 
ve bu sebepten dolayı kanunun başlığını değiş
tirdik. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
- - Reis Bey suallerimiz olacak. 

BAŞKAN — Sözler bitsin, suallerinizi de 
tesbit ederek sırasiyle sorarsınız. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim 
Sayın Ümran Nazif Yiğiter ile Feridun Fikri 
Düşünsel arkadaşlarımızın buyurdukları haklı
dır. Hükümetin kanun tasarısı Bütçe Komisyo
nuna havale edildiği vakit, Sağlık Komisyonu
nun metni bir tarafta kalmış bir tarafta da 
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Mtçe Komisyonu bir metin tesbit etmiştir. Bi- ı 
naenaleyh bu iki metinle Bütçe Komisyonunun 
tesbit etmiş olduğu metin arasında birçok fark
lar olduğu ifade Duyurulmaktadır, 

Sağlık Komisyonu tarafından kabul edilen 
metinde bu kayıt ve şart, sadece Sağlık Bakan
lığından vazife talebinde bulunanlara münhasır 
olduğu halde Bütçe Komisyonunun bunu teşmil 
ettiğini ifade ettiler. Yeknazarda bu şekilde bir 
fark gözükmektedir. Fakat arkadaşlar biz ko
misyonda meseleyi müzakere ederken meselenin, 
asıl hedefin, bu mahrumiyet bölgelerine doktor 
ve personel göndermek olduğunu ifade eden 
Sağbk Bakanına metinlerin tam bu maksadı ifa
de etmediğini söyledik ve bâzı misaller verdik. 
Onun üzerine Sağlık Bakanı, bunların hepsi 
maksadımıza dâhildir, kanunu noksan yazmışız 
dedi 

Maamafih bir kere, Hükümetin teklifindeki I 
ikinci madde ile Sağlık Bakanlığından vazife 
talep edenler hakkında bir hüküm konduktan 
sonra, 5 nci maddesiıpe bu mecburi hizmeti ifa 
etmiyenlerin GenelJfçvazeneden, katma büt- I 
celi dairelerden, belediye, özel idare ve İktisadi I 
Devlet Teşeküllerinden vazife alamıyacaklarma 
dair hüküm konmuştur. Bizim komisyonumuz I 
bu iki maksadı bir araya getirerek maddeyi ye- I 
niden tanzim etmiştir. Koyduğu hüküm bundan I 
ibarettir. Çünki eğer bu mükellefiyet kaydı sa
dece Sağlık Bakanlığından vazife istiyenlere I 
şâmil olursa ve maddeyi o şekilde kaleme ala- I 
eak olursak, bu takdirde bu mecburiyetten ka- I 
çanlar, diğer Devlet teşkilâtında, iktisadi Dev
let Teşekküllerinde vazife alabilecekler ve bu I 
suretle bir açık kapı kalmış olacaktı. Halbuki 1 
kanunun maksadı, Devletten hizmet istiyen | 
doktorları, en birinci hizmet mevkii olan bu 1 
mahrumiyet bölgelerine muayyen bir zaman için I 
sevketmekten ibarettir, kısmen açık kalmış olan I 
bu kapıyı biz kapadık, «şasen o da açık değildi, I 
ayrı maddelerde teklif edilmişti. Biz iki mad- I 
deyi birleştirerek işin prensibini vaz'etmek ba- I 
kınımdan birinci maddeyi yeniden kaleme al- I 
dik. Mesele bundan ibarettir. I 

İkinci nokta; bir arkadaşımız bu iki sene I 
hizmet mecburiyetini ifa eden doktorlar sonra I 
Sağlık Bakanlığı teşkilâtında ve diğer taraflar- I 
da münhal olmazsa ne olacaktır? Dediler. I 

Arkadaşlar, bir kere şunu arzedeyim ki; I 
madde zaten vazıhtır, tki sene hizmeti bu dedi- I 
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ğimiz mmtakalarda ifa edenler mutlaka Sıh
hat Bakanlığı teşkilâtında vazife almak mecbu
riyetinde değildir, iki sene hizmet yaptıktan 
sonra diğer sağlık teşkilâtında çalışmak imkâ
nına sahip olacaklardır. Bu, bir.. 

ikincisi, Sağlık Bakanlığı teşkilâtında ve 
mahrumiyet bölgesi haricinde kalan noktalar
dan bu tarafa geleceklerine göre, bu bölge ha
ricinden öbür tarafa kaydırmalar yapılacaktır. 
Ona yer açılacaktır. Bir an için Şarka tâyin 
edileceklerin hizmeti kabul etmiyecekleri varit 
olsa dahi Şarkta hizmet müddetlerini bitiren
lere her halü kârda yer açılacaktır. 

Ali Fahri işeri, Şarka acemi doktor gidecek 
dedi, öyle değildir. Şarka yeni vazife alacaklar 
gidecektir. Acemisi olacağı gibi mütehassısı da 
olacaktır. Maddeyi tetkik etmelerini arkadaşlar
dan rica ederim. Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra Devlet teşkilâtında hizmet istiyen her ta
bip - mütehassıs dâhil - gidecektir. 

BAŞKAN — Komisyona sual soracak bir 
kimse var mı? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu işin mütehassıs komisyonu Sağlık Komisyo
nudur. Oradan sual soracağım. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığından sorula
cak sualleri intaç edelim de size de söz verece
ğim efendim. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Birinci maddenin hükmü, Anayasanın 69, 
70 nci maddeleriyle 74 ncü maddesinin son fık
rasına aykırıdır. Aykırı olmadığını lütfen izah 
buyursunlar. (Gülümsemeler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Ay
kırı değildir efendim. 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Söz istiyorum. 

FERlD MELEN (Van) ~ Biraz evvel sual 
tarzında arzetmiştim, bu meseleyi mecburi hiz
met ihdas etmeden iktisadi tedbirlerle halletmek 
kabil midir? Bütçe Komisyonunca da ortaya 
atılan bu mesele hakkında, komisyondaki nok-
tai nazarınızı muhafaza ediyor musunuz?' 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
İktisadi tedbirlerle de halli mümkündür, fakat 
bunu tatbika imkân var mıdır, yok mürur? Bu
nu tetkik etmek Hükümetin vazifesidir. 

- W -
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NAFÎZ, KÖREZ-- (Manisa.) — Arztetmiştim, I 

iki sene sonra bunların âkibeti ne olacaktır? 
(larbe nakilleri mümkün olacak mı diri Mazhar 
Şener arkadaşımız dediler ki; bâzı mıntakalara 
kaydırmak mümkündür. Memurin Kanununda 
bir kayıt vardır. Sebep olmadıkça Şark hizme
tinden kaydırmak mümkün değildir. Bu gibiler 
Şûrayı Devlete müracaat ettikleri zaman nakli 
memuriyet etmeleri mümkün oluyor. Yani baş
ka yerlerden oraya kaydırmalar yapılacak 
mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — El
bette yapılacaktır. 

MECİT BUMlN (Çoruh) — Kanun tasarı
sının başlığuıın değiştirilmesinde sizin gibi di
ğer Bakanlar da müttefik midirler? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bir kanun tasarısı tanzim edilip Bakanlar Ku
ruluna gönderilmeden evvel doğrudan doğruya 
her Bakanlığa gönderilir ve Bakanlıklar tetkik 
eder. Ondan sonra Bakanlar Kuruluna gider. 
Binaenaleyh diğer Bakanlıkların muvafakati var
dır. 

BAŞKAN — Hayrettin Erkmen, söz. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlar, birinci madde yazılış tarzı iti
bariyle biraz maksadı taşırmış bir mahiyet ar-
zetmektedir. Umumi görüşmelerde arkadaşlar I 
izah ettiler, bir kısmı ile mutabıkım, bir kısmı 
ile de değilim elbette. Bu kanun hükümleri he
kimlerin çalışma hakkına tecavüz teşkil eder 
dediler, fakat hiçbirisi hekimleri istihdam ede
cek müesseselerin çalıştırma hakkına1 vâki teca-
vüze temas buyurmadılar. Bunu bir arkadaşım 
ima etti, fakat izah 'etmedi. Bendetoiz bunu 
izah için SÖK almış bulunuyorum. Tasavvur bu* 
yurunuz ki, hekim iktisadi Devlet Teşekkülle- I 
rine, idari ve malî muhtariyeti haiz bir müesse^ I 
şeye müracaat ediyor, iş istiyor. Müesses1* 
kendisine diyecek ki, siz Şarkta yapmakla mü
kellef olduğunuz iki senelik hizmeti ifa' ettiniz 
mi? Evet veya.hayır. Evets'e, hakikat yapacak); 
hayırsa o halde ben sizi çalıştıramıyacağım di
yecektir. Fakat- belki o müessese bu hekimi ça> 
lıştırmak arzusundadır, aradığı vasıfları onda 
bulmaktadır. Serbest çalışan bir hekimi muay
yen bir yerde icrayi tababet etmekten, menedei-
miyecemize göre, onu istihdam edecek muhtar | 
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bir- âmme müesnsesesi ile iş münasebetine giriş
mesine de mâni olamayız. Sağlık Bakanlığı ken
di teşkilâtı iein bu mecburiyeti koyabilir, fakat 
diğer bir teşekkülü o şahsın hizmetinden fariğ 
kılamaz. Bu itibarla bu maddenin bu cihetten 
de tetkik edilmek üzere komisyona iadesini tek
lif ederim. Maddenin arzettiği kelimeyi söyle
mek istemiyorum ama, hasmane edayı tadil 
için bu maddenin tekrar komisyonlarda görü
şülmesi muvafık olur. Bendeniz bu huswsta tak
rir veren arkadaşlara iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sağlık Komisyonu. 
SAĞLI K VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU BAŞKANI TALÂT VASFI ÖZ (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım, biz Sağlık Ko
misyonu olarak ne kanuıhun başlığına ve ne de 
birinci maddeye iltihak i etmiyoruz. Sözlerim 
bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Pek doğru söylüyorsunuz, fikri âlinize iştirak 
edeceğim, fakat tenvir buyurmanız lâzım, si
zin metinle bu metin arasında ne fark var? 
izah etmeniz lâzımdır. Çünkü tek müzakere ve 
karar verme vaziyetindeyiz. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Arzede-
yim. Kanun komisyonumuzda uzun uzun mü
zakere edildiği vakit komisyonumuzu teşkil 
eden muhterem üye arkadaşlarımızdan her bi
risi ayrı ayrı hassasiyetle, mecburiyet tahmili
ne taallûk eden hususatın, mümkün olan ka
nuni mevzuata uygunluğu ve nihayet, meslek
taşlarımızın çalışmalarından , âzami derecede 
randıman temin edilebilm'esi hususlarını) göz 
önünde tutmuştu. Hattâ bu mecburiyeti kabul 
etmek fedakârlığında bulunacak arkadaşları
mıza asistanlıkta rüçhan hakları tanınmış, 
kendilerinin, rıza gösterdikleri, diledikleri 
yerlerde ihtisaslarını, yapabilmek imkânı sağ
lanmıştı. Nedense, hekimlerin . bu bölgelere 
tâyinlerinde takip olunan prensibi Sağlık Ko
misyonu olarak biz, Şark ve 'Garp prensibi de
ğil, doğrudan doğruya Garp ve Şark bölgele
rinde, Anadolu'nun her yerinde mevcut mah
rumiyet bölgelerine, yani hekimin gönderile
mediği yerleri anla m . Bu, Adana'da da var, 
Bursa'da da var, Edirne'de de var, Çoruh'ta 
da va,r, Diyarbakır'da da. var, Konya'da da 
var, vatanın he'r yerinde var, vatanı böyle bü
tün olarak ve oradaki vatandaşların medeni 
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ve insani haklarını tanımak bakımından mes
lekî bir fedakârlık tahmil etmek ciheti1 kaıbul 
edilmiştir. 

Halbuki Bütçe Komisyonu, bundan evvelki 
konuşmamda arzettiğim veçhile, Sağlık Ko
misyonunun hiçbir suretle mütalâası alınma
dan, bilmiyorum, Sağlık Bakanmın huzuru 
ile mi veya mesul arkadaşlarımızın huzuriyle 
mi, değil mi? Kanun tasarısını bu şekle irca 
etmiştir. Kanun tasarısı bu şekil ve hüviyeti 
ile, Sağtok Komisyonunun takip etmiş olduğu 
esas ve prensiplere! tamamen aykırıdır. Bu ba
kımdan bendeniz, ilk konuşmalarımda, Bütçe 
Komisyomu raporunun reddiyle Sağlık Komis
yonu raporunun oylanması hususunu Yüksek 
Başkanlık Divanından rica etmiş ve Büyük Mec
lise arzetmiştim. Bütçe Komisyonu raporu ka
bul edildikten sonra, Sağbk Komisyonu olarak 
tasarlının reddedil/mesi, ıkabul edilmesinden bi
zim için evlâdır. Bu hususu tasrih etmek bor
cumdur. Bütün üye arkadaşlarımın, tasarının 
müzakeresinde yegân yegân kanaatlerini izhar 
etmiş olmalarını bilhassa tasrih etmek mecbu
riyetindeyim. 

^Miokterem arktad^şlarım, bir meslekin ince
lik - ve hususiyetlerine ait husus, ihtisas ko
misyonlarından geçmedikçe tadil edilmemesi-
Tâzıımgelir. (Bcavo sesleri). Büyük Meclisim, 
bu hususu. tasrih etmek suretiyle adaletin ta
hakkukunda âmil olacağına mutlak surette iti
madım vardır. (Alkışlar). 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; Heyeti Celilenizce de 
malûmdur ki, memuriyet siyasi hakların ikinci 
kısmını teşkil eder. Bu itibarla Anayasamızın 
69 ncu maddesini evleviyetle, 70 nci maddesini 
de tabiî haklardan bulunması itibariyle, 74 ncü: 
maddesinin son fıkrasını ise, böyle bir mükelle
fiyetin tahmil edileni iyeeeğini sarih bir şekilde 
ifade etmiş olmasına nazaran nasıl olur da va
tandaş sıfatını haiz bulunan Türkler arasında 
resmî vazifenin ,yani memuriyetin Sağlık Ba
kanlığına-ait olan kısmında iki-senelik mecbu
ri bir mükellefiyet derpiş edilebilir de diğer ta
raftan Dahiliyede, -Maliyede ve sair bakanlık
larda böyle bir mecburiyet mevzuubahis olmaz. 
(Var sesleri). Müsavat prensibini ihlâl edeme
yiz. Burada resmî vazifeyi kabul meselesi mev-
zuııbahistir. Bu hususta Yüksek Meclisin nazarı 
dikkatini celbederim. tik defa vazife verme me-
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selesi mevzuuibahistir. îlk defa bir vazife veri
lirken âmme hizmetini tekabbiil edecek zevata 
tahmil edilecek mükellefiyet aynıdır, müsa
vidir. Meselâ memur olacaklar Türk vatandaşı
dırlar, Memur olacaklar reşittirler. Memur ola
caklar hüsnü hal mazbatasını ve şu kadar fotoğ
rafı ibraza mecburdurlar. Bunun haricinde 
başka bir mükellefiyet tahmil edilemez. Eğer 
edilirse Anayasanın bahsettiğim 3 maddesinin 
ruhu ihlâl edilmiş olur. Esasen bu durum va
tandaşlar arasında bir farklı muamele teşkil 
eder ki, bunun kabulüne imkân yoktur. Bu iti
barla asıl meseleyi tekrar! ediyorum: Bir resmî 
memuriyet, bir resmî vazife tevcihi noktasından 
farklı muamele yaılamaz şu bakanlık için haklı 
bir muamele olduğu kabul ve derpiş edilemez 
tefrik yapılamaz. Yapılırsa bunun Anayasaya 
aykırı olacağı tabiîdir. Esasen Riyaset Divanı 
da 101 nei madde mucibince kanunların ekspres 
şekilde çıkmasını iltizam etmemiş olsaydı, el
bette ki bir defa da ister istemez, komisyon ta
rafından Anayasanın şu üç maddesinin tetkik 
edilmesinden sonra kanunun esas müzakeresine 
geçmek kaabil olurdu. Nerede kaldı ki, Büyük 
Millet Meclisi buna vaziyet ettikten ve ekspres 
şekli kabul ettikten sonra keyfiyetin Anayasa 
Komisyonunca tetkikmdan başka yapılacak bir 
şey kalmaz. 

Onun için bir önerge takdim ediyorum. Ka
bul veya ret Yüksek Heyete aittir. 

I BAŞKAN — Riyaset Divanına karşı ileri 
ı sürdükleri bir noktaya bir kelime ile arzı cevap 
I edeyim: 

Riyaset Divanı kanunların 101 nci madde, ge
reğince ekspres olarak yürütülmesini iltizam 
etmiş değildir. Riyaset Divanınızın elinde bir 
gündem vardır. Bu gündeme bakıldığı zaman 
birçok kanun tasarılarının tüzüğün 101 nci 
maddesi hükmü yerine getirilmediğinden yürü-
tülemiyeceğini görmüş ve nizamname hükmüne 
sadık ve muti kalarak bu tasarıların müzakere 
edilip edilmemesini Yüksek Heyetin kararma 
arzetraiş ve Heyeti Celile karar ittihaz buyur
muştur. Bu usul dairesinde bu kanun da mü
zakere edilmektedir. 

ARİF HİKMET POMUKOĞLU (Giresun) 
— Aynı gündemde tarafımdan teklif edilen bir 
kanun teklifi üç gündür hâlâ beTriiyor, sıra 

I gelmedi. 
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BAŞKAN — Ben gündemle mukayyedim. 

Orada oturup tariz etmek kolaydır. Bir iş mey
danda müdafaa edilir. Şimdi vazife itibariyle 
müdafaadan mahrumiyete ve bitaraf kalmaya 
mecburuz. 

HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım, Bütçe Komisyonu raporunun müzake
reye alınmasını kabul buyurmuştunuz ama, bi
rinci maddenin konuşulması tekrar bu mevzua 
avdete imkân verdi. 

Arkadaşlar, hakikaten Bütçe Komisyonun
da bu mevzu müzakere edildiği vakit, ferdin 
mesai hak ve hürriyeti, memuriyet hakkı, si
yasi hakları hatırlanmamış değildir. Hattâ İn
san Hakları Beyannamesindeki çalışma hakkı ve 
Sayın Hayrettin Erkmen'in temas ettiği çalış
tırma hakkı da mevzubahs olmuştur. Fakat bü
tün bunlar yanında insan haklarının başında 
gelen yaşama hakkını hatırlıyarak ona birinci 
derecede yer vermeye mecbur olduk arkadaş
lar. (Bravo sesleri). Onun içindir ki ; siyasi 
haklar ve ferdin mesai ııakkı yanında, geniş bir 
bölgede yaşıyan vatandaşların yaşama hakkını 
da temin etmek elbette k i ; Hükümetin ve dola-
yısiyle sizlerin vazifesi olduğunu düşünerek ka
nunu bu yolda tedvin ettik. 

Arkadaşlar, Sağlık Komisyonu Başkanı, mü-
kerreren evvelâ kendi raporlarının müzakereye 
alınmasını istedikten sonra, bizim rapor müza
kereye alınmadı, ben Bütçe Komisyonu raporu
nun da reddedilmesi tarafını iltizam edeceğim, 
dedi. Komisyon Başkanı böyle söyledi. 

Arkadaşlar yapılan tadil nedir? Yani eli
mizdeki kanunla, bir verem mücadelesinin nasıl 
yapılacağı veya her hangi bir hastalığın teda
visi yolundaki bir usule mütaallik bir hüküm 
vardı da onu mu *adil ediyoruz1? İkinci madde 
ile beşinci maddeyi bir maksat altında tevhit 
ettik. Bir tevhitten doğan ve zaruri olan kanun 
başlığının ifadesini tadil ettik. Arkadaşlarımı
zın ifade ettiği ikinci, beşinci maddenin tadi
linden dolayı bu tadili kanun olarak muhafaza 
etmeye imkân yoktu. Sağlık Bakanlığı Teşki
lât Kanununun tadili veya zeyli olmaktan ay
rılmış bulunuyordu. Birisi bu oldu. 

Bir tanesi de yüzde elli zammı kaldırmış 
bulunduk. 

Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığından gelen ra
porda, gelen teklifte Hükümet tarafından yüz
de elli zam yokken, Sağlık Komisyonu yüzde 

elli zam kendi ihtisası dâhilinde olmadığı halde, 
maliyeyi alâkadar eden bir iş olduğu halde vaz'-
ediyor da Bütçe Komisyonu bu malî kaydı kal
dırınca mı hata etmiş ve Sağlık Komisyonunun 
ihtisasına karşı riayetsizlik etmiş oluyor. Bi
zim yaptığımız iş, tamamiyle malî mahiyette 
olan bir hükmü iptal etmekten ibarettir. Bu 
memleketin malî kanunları, maaş kanunları. 
ayrı bir kantin sistemi içinde takip edilmekte
dir. Bu, Hizmet ve Teşkilât Kanunudur. Eğer 
bir ihtisas maaşı, bir ikramiye mevzuubahis ise 
bu tamamen malî prosedür içinde ayrıca tetkik 
edilmesi lâzımgelen bir meseledir. Bu itibar
la arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun, Sağlık Ko
misyonunun teknik re ihtisasına karşı bir ri
ayetsizliği, bir saygısızlığı olmamıştır. Arzet-
tiğim gibi, tamamen kendi salâhiyeti içerisinde 
olan iki noktayı tadil etmiş oluyor. Bu itibarla 
Bütçe Komisyonunun metninin kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Mücteba Iştın. (Tok sesleri) 
O halde başka söz istiyen yoktur. Madde 

ile ilgili önergeler vardır, onları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ta

sarının komisyona iadesini Meclisin yüksek 
tasvibine arzederim. 

Antalye M. V. 
B. Onat 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin, yalnız mektepten mezun 

olacak doktorlara Şark hizmetinin mecburi o-
' larak laumil edilmiyerek bilûmum tıp meslek 
erbabına teşmil edilmesinin ve adaletin bu su
retle yerine getirilmesini teklif ederim. 

Balıkesir 
Ali Fahri tşeri 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin birinci fıkrası, Ana

yasanın 69, 70 ve 74 ncü madde (son fıkra) hü
kümlerine aykırıdır. Anayasa Komisyonunca 
keyfiyetin tetkikini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

' Yüksek Başkanlığa 
Serbest mütehassısların ve Avrupa'dan dö

nenlerin doçent olabilmesi için birinci mad
dede katma kelimesinden sonra (Üniversiteler 
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ve yüksek okullar hariç) ifadesinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Dr. Muhit Tümerkan 

Yüksek Başkanlığa 
Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vazi

feye alınması şartları hakkında kanun tasa
rısının (1) nci maddesinin üçüncü fıkrasının 

(Bu suretle tâyin olundukları mahallerde 
mecburi hizmetlerini tamamlıyanlar birinci 
fıkra dışında kalan mahallerdeki münhallere 
tercihan tâyin olunurlar. 

Tâyin olundukları mahallerde mecburi hiz
metlerini tamamlıyanlara birinci fıkrada yazılı 
daire, müessese ve teşekküllerce vazife verile
mez) suretinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

BAŞKAN — Şimdi 5 önerge huzurunuzda 
okundu. Bunlardan birisi, Burhanettin Onat 
arkadaşımıza aittir ve tasarının komisyona 
iadesini mutazammmdır. Bundan evvel bu şe
kilde bir önerge reye konmuş ve reddedil
miş bulunduğundan bunu, reye koymuyorum. 
(Maddenin, maddenin sesleri) Hayır efendim, 
önergede tasarının diye yazılıdır. 

İkincisi; Ali Fahri îşeri arkadaşımıza ait
tir ve bu kanunun yalnız mektepten ilk çıka
caklar hakkında değil, diğerleri hakkında da 
tatbikini istemektedir. Bunu reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Reddedil
miştir, 

Diğer takrir Arif Hikmet Pamukoğlu ar
kadaşımı zmdır ve bu birinci maddenin Ana
yasanın 69, 70 ve 74 ncü maddelerine aykırı
lığı sebebiyle bu maddenin Anayasa Komis
yonuna tevdiini mutazamınmdır. önergeyi 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Reddedilmiştir. 

4 ncü takrir, Muhit Tümerkan arkadaşı
mızın takrirleridir. Yüksek okul ve Üniversi
telerin bundan istisnası suretiyle maddenin 
tadilini teklif etmektedirler. Oyunuza arzedi-
yorum. önergeyi nazarı itibara alanlar... Al
mıyanlar... Reddedilmiştir. 

Beşinci takrir, Muhlis Tümay arkadaşımı-
zındır. Tekrar okutuyorum. (Okundu) Oyunu
za arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... Almı
yanlar.... Reddedilmiştir. 

Yeni bir takrir gelmiştir.» Onu da okuyoruz : 
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Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Komisyonunun birinci maddesi, gerek 
Hükümetin ve gerek Sağlık Komisyonunun bi
rinci ve ikinci maddelerdeki mâna ve ruha uy
mamakta olmasından Bütçe Komisyonuna ia
desini arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Gevat Ülkü 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Redde
dilmiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sağlık 
personelinin Bakanlar Kurulunca fcesbit olunacak 
yerlerde meslekî durumlarına uygun bîr vazife 
bulunmadığı takdirde, Bakanlık bu gibileri 
kur'a ile diğer bir mahalle tâyine yetkilidir. 

Mecburi hizmet bölgelerinde inhilâl edecek 
vazifelere meslekî durumlarına ve tâyin sırala
rına göre evvelâ bunlar, naklen tâyin olunur. 

Verilen vazifeyi kabulden üııtina edenler hak
kında birinci maddenin son fıkrası hükmü uygu
lanır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâ
tında meslekî durumlarına uygun bir vazife bu
lunmamasından dolayı tâyini icra olunamıyan-
ların, Bakanlıkça tâyin edilcekleri vazifeye ica
betleri şartiyle birinci maddede yazılı diğer te
şekküllerde vazife ahnalarma müsaade edilir. 
Bunlardan, Bakanlıkça tâyin edildikleri vazife
lere icabet etıııiyenlerin görevlerine, mensup ol
dukları daire ve müesseselerce son verilir 

Müracaatları tarihinden itibaren bir yrl zar
fında Bakanlıkça tâyinleri yapılamıyanlarm, 
mecburi hizmet mükellefiyetleri sâkrt olur. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
Birinci maddenin izahı sırasmda arzettiğim üze
re, bu yerlere giden arkadaşlar üç sene oraları 
doldurdukları için yahut iki sene yüzlerce arka
daş mektepten çıktıktan sonra ertesi sene başka 
yerlere tâyin edileceklerdir. Başka yerlere tâyin 
edileceklerin ikinci yeri kur'a ile sen filân yere 
gideceksin dedikten sonra bu arkadaşlar oralara 
gidecekler, fakat altı ay ve üç ay sonra gittiği 
yere alışmadan, ailesini barrndıramadan, bir yer 
açılacak, buyur»öi ^aimı^e're denilmek suretiy
le ikinci defa mahrumiyet bölgesine gönderile-
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cek ve böylece zarara uğratılacaktır. Onun için 
daha yerinde olduğuna kaani olduğum Hükü
metin teklifinin kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — îkinci maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenter ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Kadın tabipler, mecburi hiz
metlerini sabit vazifelerde görürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti yen 
var mı? 

Ümran Nazif Yiğiter. söz istediler, buyurun. 
' ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — Ar

kadaşlar, şu noktayı arzetmek isterim, burada 
üçüncü madde de (kadın tabipler) deniyor. Hal
buki kanun son aldığı şekle göre diş tabipleri, ec
zacılar, ve saire de maddede zikredilmek lâzım
dır. Bütçe Komisyonunun bu maddesi Hükü
met tasarısına sadık kalınarak tedvin edilmiş
tir ki, orada bir mübayenet vardır. Bunun ka
patılmasını rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı başka bir me
sele ile meşgul idi, beyanatınızı anlıyamadık, 
lütfen tekrar <eder misimiz? (Sözcü cevap vere
cek sesleri). Efendim, Divan bir kere meseleyi 
anlasın, müsaade buyurun. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Devamla) — 
3 ncü madde (kadın tabipler) diyor, mahrumiyet 
mıntakalarmdan dişçi ve sair meslek erbabını is
tisna etmiş bulunuyor. Bunun izahmı rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Mazhar Şener, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Efendim, sadece kadın ta-
biblerden bahsedilmesinin sebebi diş tabibi ve 
eczacılık göreylerinin seyyar olmamasından ile
ri gelmektedir. Diş tabibliği ve eczacılık sabit
tir, hastanelerde çalışacaklardır. Burada (Kadın 
diş tabibi ve kadın eczacılar sabit vazife görür) 
demekte bir fayda görmedik. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — 
Ebeler var. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Bu kanun 
ebelere ait bir kanun değildir. Lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MUFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, Ümran Bey arkadaşımız gayet iyi bir nok
taya temas etti. Kanun yukarda dişçileri ve ec
zacıları şümulüne aldığın» gttm, kanun üknr 
bakımından, şunu rica ediyorum. Şimdi mevcut 
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I olmıyan bir teşkilât ileride ihdas edilebilir. Ya

rın ihtiyaç bunların seyyar olarak çalışmasını 
emredebilir, o vakit sabit olma vasfı kalkar. 

Bu itibarla komisyon maddeyi, birinci mad
deye mütenazır olarak yazsın. Bunu rica ediyo
rum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim; 
demin sebebini arzettim, mamafih mademki ar
kadaşlar arzu ediyorlar, biz de (Kadın tabibler-
den sonra, diş tabibleri ve eczacılar) m ilâvesini 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil teklifi veçhi
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler..Kabul edilmiştir. 

Kanuna yeni bir madde eklenmesi hakkında 
takrirler vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık Komisyonunun tasarıya eklediği 6 ncı 

maddenin 4 ncü madde olarak müzakere edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mardin • Trabzon 
Kemal Türkoğlu Hamdi Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun al

tıncı maddesinin tâyyedilmiyerek kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

(Madde numaralarının ona göre tashih edil
mesini de arzederim. 

Sinop 
I Muhit Tümerkan 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel görüşme
ye başladığımız zaman, Heyeti Celileniz Bütçe 
Komisyonu'raporunun reddiyle, Sağlık Komis
yonu raporunun görüşülmesi hakkındaki teklifi 
reddetmiştir. Binaenaleyh artık Sağlık Komis
yonuna ait olan rapordaki bir maddeyi burada 

I reye'koymaya divan imkân göremiyor. 
| KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım. Başkanın Yüksek Meclise ha
tırlattığı nokta filhakika doğrudur. Meclis 
esas itibariyle Sağlık Komisyonu raporunun 
müzakeresini reddetmiştir. Ancak bendeniz, Sa
yın Hamdi Orhon arkadaşımızla birlikte bir 
madde teklif ediyorum ve maddeyi yeniden yaz
mış olmamak için de Sağlık Komisyonunca tes-
bit edilmiş metnin kabul ettiğiniz 3 ncü madde
den sonra dördüncü madde olarak ilâvesini 

I teklif etmekteyiz. *Bu hüküm tamamen Sağlık 
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Komisyonu tarafından tesbit edilmiştir. Biz o ! 
formülü yeniden yazıp Başkanlığa vereceğimi- ı 
ze aynı metnin müzakere mevzuu edilmesini ri- ; 
ca ediyoruz. Binaenaleyh onun müzakere edil
mesini rica ederiz. Kabul ederseniz bunun fay
dasını ayrıca arzedeceğiz. 

BAŞKAN — Şu izaha nazaran Kemal Türk- j 
oğlu, Hamdi Orhon arkadaşlarımız müstakil bir I 
madde teklif etmiyorlar, Sağlık Komisyonunun 
metnini takâbbül etmiş olarak o suretle bir 
önerge veriyorlar; dördüncü madde olarak ta
sarıya bir ekleme yapılmasını istiyor. (Okunsun 
sesleri). 

(Mardin Kemal Türkoğlu ve Trabzon Hamdi 
Orhon'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi Kemal Türkoğlu Sağlık 
Komisyonunun maddesini müstakil bir madde ı 
olarak tekabbül ettiğine göre Sağlık Komisyo
nunun o maddesini okuyalım ki heyet tenevvür I 
etsin. 

MADDE 6. — Sıhhi idari, ve iktisadi sebep- ! 
1 erden dolayı hususi vaziyette bulundukları için 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde ( 
mecburi hizmet deruhde edenlere maaşlarının 
% 50 si nispetinde tazminat verilir. Bu tazmi
nat fiilî hizmete münhasırdır. I 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tekli
fi üzerine mecburi hizmet bölgelerinde kalmayı 
kabul edenlerin tazminatı devam eder. ı 

(Ret, ret sesleri). 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar, madde şimdi okundu. Birinci 
madde ile Devletten hizmet istiyeeek tabiplerin 
mahrumiyet bölgelerinde behemahal iki sene 
hizmet etmeleri mecburiyetini koydunuz. Bu, 
hakikaten mahrumiyet bölgelerinin mühim bir 
derdine cevap vermiş olacaktır. Ümit ve tah
min ediyorum ki; Türk doktorları da bu vazi
feleri seve seve karşılıyacaklardır. Fakat dok
torlarımıza böyle bir mükellefiyet tahmil eder
ken- aynı zamanda bu mahrumiyet bölgelerinde 
şafisan uğrıyacakları mahrumiyetleri de madde- | 
ten telâfi etmek imkânlarını da düşünmemiz 
icabeder. 

Bütçe Komisyonu Muhterem Sözcüsü Maz
har Şener arkadaşımız Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunun tesbit ettiği bü 6 ncı maddeyi, 
Bütçe Komisyonunun çıkarması sebeplerini izah 
ederken iki sebep ileri sürdüler. Birincisi; | 
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Şark'ta mecburen hizmet görmekte olan diğeı 
Devlet nıeıirârionıttı? için böyle bir imkân, böy
le bir maddi terfih şekli kabul edilmemiştir, bu
yurdular. Bendeniz, mahrumiyet bölgesine me
murlarımızı sev© seve ıgönderebilmek için bu 
kanunun ilk adım olmasmı temenni ediyorum. 
Bu itibarla bu teklifi1 yapıyorum. Şimdiye ka
dar Şark'a gidenlere verilmemiş, diye bundan 
somra gidecekleri mahrum etmiyelim. Bunu 
kabul «derseniz diğer memurlara da teşmil et
mek imkânı vardır. Bunu Hükümetten temen
ni ederhtt. 

İkinci sebep olarak; maddi imkânsızlık ol
duğunu, bütçe takatinin buna tahammül et-
miyeceğini ifade ettiler. Bu seneki bütçede bu 
noktanın nazarı dikkate alınmadığını biliyo
rum. Eğer Yüksek Meclisiniz bumu kabul -eder
se önümüzdeki yıl bütçesinde yapılacak tasar
ruflarla tabipler için bu imkânı bulacağımızı, 
zannediyorum. Eğer umumileşirse bundan son
ra bu imkân bütün memurlara verilebilir, ka
naatindeyim. Bu itibarla mahrumiyet bölgesi
ne gidecek memurlarımıza, sadece bir mükel
lefiyet yapmakta oldukları kanaati ile değil, 
aynı zamanda seve seve, istiyerek gitmek im
kânı da hazırlanmış olacaktır. Maddede mü
him bir hüküm vardır. Bir mahrumiyet bölge
sinde mecburi hizmetini bitirdikten sonra isti
yerek orada daha uzun müddet hizmet eden
lere yine bu tazmin atın ödeneceği hükmü mev
cuttur. işte bu hükümden. istifade edilerek 
doktorlarımızın ve teşmil edildiği takdirde bü
tün Devlet memurlarının uzum müddet Şark'ta 
istiyerek, canü gönülden' hizmet etmelerini sağ
lamış oluruz. Bu itibarla kabulünüze mazhar 
olacağım zan ve kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhtevası, Sağlık Komisyo
nunun 6 nen maddesinin 4 ncü madde olarak ta
sarıya eklenmesi hakkındaki Hamdi Orhon ve 
Kemal Türkoğlu arkadaşlarımızın öner gele rinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu reye arze-
diyorum. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kifayet 
aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet yok efendim. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — O halde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (Gürültüler). Efen

dim, evvelee söz istemiş, görmemişim, 

- 4 0 6 — 
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob), — Efendim. I 

daha ••evvel söz istemiştim, gö-rtnemijlıer. 
Aynı mahiyette benim de bir takririm var, j 

sayın Başkan bir takriri reye koymayı mev- ı 
zuubahis ediyorlar. Takrirlerin ikisinin birleş- j 
tirilerek reye konması için söz almış bükmüyo
rum. Yalnız Bütçe Komisyonunun ifade ettiği j 
bir noktayı izah ettikten sonra reye vaz'edil- | 
m esi için huzurunuza çıktım. Bütçe Koı.sisyo- i 
mı Sözcüsü arkadaşımız tahsisat yoktur, tah- j 
sisatsrz olarak bir kanuna madde koymaya im- j 
kân yoktur, onun için getiremedik, dediler. I 
Tahsisat bul un mıyım bir hüküm doğrudan doğ
ruya yürürlüğe giremez. Bu kanun çıktıktan 
sonra Hükümet bir çare arar ve tahsisat tek
lifiyle gelir, bu suretle bunun karşılığını bul
muş oluruz. Bu, bir mâni teşkil etmez. Hükü
met, tasarısını sevkettiği zaman, tabiplerin 
memleket duygularına hitabetmekten gayrı ça
re görmemiştir, dediler. Biz bu çareleri ileri 
sürmeye çalışmışı/dır. Bu çareden başka çare 
bulunduğuma göre yani memleket duygularına 
hitaptan gayrı bâzı tedbirler alınması mümkün 
olduğuna göre, mahrumiyet bölgesinin uzun 
zaman ihtisaslardan mahrum kalmaması için 
bu külfete de Yüksek Meclis tahammül ede
cektir ve onlara tahsisat verecektir. Bende
niz Sağlık Komisyonu teklifinin aynen kabu
lünü. diğer arkadaşlarla beraber, rica ediyo
rum . 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. i 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ j 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar- I 
kadaşlar; mahrumiyet bölgelerinde çalışacak 
doktor, eczacı ve diş tabiplerinin % 50 zam me
selesi Bütçe Komisyonunda sadece tahsisat cep
hesinden reddedilmiş değildir. Devletin, mah
rumiyet bölgelerinde, Sağlık Bakanlığına mer
but teşkilâtın dışında daha birçok teşkilâtı oldu
ğu malûmdur. Bu mesele böylece ele alındık- | 
tan sonra, hattâ hususi olarak çalışmak imkâ | 
nına sahip olan mühendisler, doktorlar gibi, on
lar da düşünülmüş ve bu suretle nihayet şu ve- | 
ya bu bölgelerde çalışacak Devlet Memurların a j 
verilecek tahsisat ve sairenin umumi olarak ele ; 
alınması lâzımgeldiği cephesinden mesele mü- ! 
talâa edilerek reddedilmiştir. Tahsisat mevcut ( 
olsaydı dahi bu mülâhazalarla Bütçe Komisyo- j 
nunca bu teklif reddedilecekti, I 
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SAĞLİK KOMİSYONU BAŞKANI TALÂT 

VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
böyle bir madde kabul edildiği takdirde, kanun 
yapılmış, fakat tatbik kıymetini asla iktisap et
memiş olacaktır. 

Kabul buyurunuz ki, ben dahiliye mütehassı
sıyım, Devlet hizmeti kabul etmek istedim. 
Sağlık Bakanlığı beni İğdır Hastanesi dahiliye 
mütehassıslığına tâyin etmek istedi ve mecburi 
hizmet kanununu da ileri sürdü. Ben bunu ka
bul etmem, gider bir köyde çalışırım, fiyi ya 
çalış, köyde çalış sesleri) Ama müsaade buyu
run, maksat memleketin mahrumiyet bölgelerine 
hekim göndermektir. Bilhassa mütehassıs he
kimin ilmî durumunu kabul etmek zorundayız. 
Mademki % 50 zammı reddettik, hiç olmazsa 
küçük bir tazminat verilmesi esası konuşulur, 
kabul edilirse, yani Meclisin tasvip buyuracağı 
bir miktar kabul edilecek olursa maksadın te
mini bakımından, faydalı olur. 

Nihayet Yüksek Meclise arzetmek mecburi
yetindeyim, Yüksek Meclisin hasislikle üzerin
de durduğu miktar nihayet birkaç yüz bin lira
ya baliğ olmaktadır, istirham ediyorum, bu 
takriri kabul etmek suretiyle kanunu yürütü
lebilir bir hale getirelim. 

BAŞKAN — Yüksek Meclis hasis değildir. 
sözünüzü geri alınız. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) - - Oeri alı
yorum, hasislik değil, miktar üzerinde söyle
dim. (Hassas demek sesleri). 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, memleket için hayırlı bir prensip ka
rarını halletme yolundayız. Bütün dâva, mem
leketin Garbinde, Doğusunda, Şimalinde, Cenu
bunda mevcut olan mahrumiyet bölgelerini mü

nevver vatan çocuklariyle beslemektir. Bu 
kanun tasarısı ile ilk adım atılmıştır, hayırlı 
bir adımdır. 

Şimdi arkadaşlar, bizim teklifimiz nedir? 
Bu mahrumiyet bölgelerine gidecek olan arka
daşları teşvik edici maddî bir kıstas bulmak
tır. Bu usul 1926 yılında vardı. 1926 yılında 
mahrumiyet bölgelerine giden arkadaşlara ma
kam maaşı verilirdi. % 35 zam verilirdi, kıdem 
zammı, fazla yolluk verilirdi. (Sadece onlara 
değil sesleri). Bunlar birer birer teşkilât ka-
nunlariyle harcırah kanunlariyle kalktı. Mahru
miyet bölgelerini beslemek için yeniden atılan 
bu adım hayırlı bir adımdır. Bu hareket Me-
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murin Kanunu geldiği zaman, onun bünyesinde, 
bütün memurlara teşmil etmek suretiyle, ta
mamlanabilir. Şimdi arkadaşlar, genç bir arka
daşımız Tıbbiyeden çıkmış, tecrübe ve malzeme
si, hiçbir şeyi yok, mahrumiyet bölgesine gön
derilirken, bir zam verelim diyoruz. Böylece 
tabip arkadaşlarımıza, dişçi arkadaşlarımıza, ec
zacı arkadaşlarımıza bir zam verilmek suretiy
le gayretlerini tamamlamak istiyoruz. Zam 
prensibi kabul edildiği takdirde Bu, 1% 15,1% 20, 
% 50 olabilir, biz bir esasın kabulünü arz ve 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, daha söz alan 4 ar
kadaşımız var. Kifayeti müzakere takriri de 
vardn. 

REFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Re-

fet Bey. 
REFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlarım, 

bendeniz usul hakkında heyeti aliyenizin na
zarı dikkatini celbetmek istiyorum. O da şudur: 

Bahis mevzuu 6 qşı madde, Hükümet tekli
finde yok iken Sağkk Komisyonu tarafından 
konulmuştur. Komisyonun salâhiyeti vardır, ko
yabilir. Ama bu % 50 zammın malî portesini 
bu maddeye korken hesap edip Hükümetle mu
tabık olarak tesbit etmek lâzımgelirdi. Tesbit 
edilmediğine göre, bunun burada tekrar bir 
madde olarak ihyası usule uygun olamaz. Eğer 
bu maddeyi korken Hükümet, arzettiğim gibi 
bir cetvel ve tablo raptetmiş olsaydı belki de 
o vakit Bütçe Komisyonu, bunu kabul etmekte 
kendisini kifayetli görürdü. Binaenaleyh takrir 
usule uygun değildir, reddi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, konuşan 
birçok arkadaşlarımız Şarktan bahsettiler. Ama 
bu kanunun ruhundaki mahrumiyet bölgesi yal
nız Şark mıntakası değildir. Bir arkadaşımızın 
burada izah ettiği şekilde. Şarkta, Garpta, Ce
nupta, ortada, bu kanunun ruhunda ifade edi
len mahrumiyet bölgeleri çoktur. Buralarda 
çalışacak doktorlara bir zam kabul edildiği tak
dirde, bunu yalnız doktorlara inhisar ettirmeye 
imkân yoktur. Çünkü aynı yerlerde Bayındır
lık mensupları, Millî Eğitim mensupları, Maliye 
mensupları ve sair daire mensupları vazife gör
mektedirler. Binaenaleyh, prensip olarak bu
nu teşmil etmek bir mecburiyet haline girer. 
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| Umumi Muvazeneden yalnız aylık olarak 524 

milyon lira ödenmektedir. Ücret olarak da 57,5 
milyon lira ödenmektedir. Bunun içinden 39,5 
milyon lirası katma bütçeye aittir. Eğer iki
sini bir arada mütalâa edersek, Umumî Mu
vazene ve Katma Bütçeli dairelerden ödenen ay
lık ve ücret miktarı, tekrar, ediyorum, personel 
masrafı değil, zamma dâhil olabilecek aylık ve 
ücret tutarı 550 milyon lira civarında olacaktır. 
Bundan 150 milyonu mahrumiyet mınta'kasında 
bulunduğuna göre, bu mıntakadakilere % 50 zam 
yapılırsa aşağı yukarı, bütçeden 70 - 75 milyon 
liranın verilmesini göze almak lâzımgelir. Onun 
için bu takrirlerin reddedilmesini bilhassa rica 
ederim. 

BAŞKAN — Son söz mildetvekilinindir. On
dan sonra da takrirleri oya koyacağım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU BAŞKANI TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — 
Efendim, iki hususu kısaca tasrih etmekle ikti
fa edeceğim. 

Birincisi, Sağlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na ek olan kanun tasarısını müzakere ederken, 
Sağlık Bakanlığının salahiyetli mümessilleri hu
zurunda bu maddeyi tezekkür ettik ve bu mümes
siller bu maddenin lüzumu üzerinde ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonunun gösterdiği hassa
siyet üzerinde bilhassa durarak hâdiseyi min
netle kabul etmişlerdir. 

İkincisi, muhterem Maliye Bakanı buyurdu
lar ki, hâdise 75 milyon liralık bir malî porte
ye muhtaçtır. Bu, bütün memurlara tahmil edil
diği zaman böyledir. Hekimler için böyl)e bir 
mesele mevcut değildir. Mecburiyet hekimler
den kaldırılsın, bir kuruş tazminat verilmesin. 
Mecburiyet o bölgede bütün şahıslara tatbik 
edilsin, onlara da tazminat verilsin. Hâdisenin 
esasını burada görmek lâzımdır Niçin hekimle
re mecburiyet tahmil ediliyor? Mülkiye memu
runa, yüksek mühendise veya veterinere bir 
mecburiyet tahmil edilmiyor? Hekimlerden bu 
mecburiyet refedilsin, onlara da tazminat ve
rilmesin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu ile 

Hamdi Orhon arkadaşımızın, tekrar edeyim, 
Sağlık Komisyonunun 6 ncr maddesinin, 4 ncü 
madde.olarak kanun tasarısına girmesini mu-

| tazammm bulunan önergesinin dikkate ahmp 
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alınmamasını oyunuza' arzediyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. Redde
dilmiştir. 

Muhit Tümerkan'm önergesi hem; aynı me
aldedir, hem de daha evvel ittihaz ettiğiniz ka
rara uygun olmadığı için oya arzetmiyorum. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Son olarak, tümü oya arzedilmeden evvel 
ilk söz Kemal Türkoğlu'nun, ikinci söz de Müç-
teba Iştm'mdır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —. Muhte
rem arkadaşlar, şimdi kabul ettiğimiz kanunla 
Türkiye'nin mahrumiyet bölgesinin çok mühim. 
dertlerinden birisine çare bulmak yoluna girmiş 
bulunuyorsunuz. Defalarca önümüzde bu mah
rumiyet bölgesinin dertlerini "ifade etmeye ça
lışmış bir arkadaşınız ve bu bölgeye dâhil bir 
vilâyet halkı tarafından seçilmiş bir milletve
kili olarak bu tasarıyı hazırlamış olan Hükü
mete ve kabul eyliyen Yüksek Heyetinize teşek
kür etmek isterim. (Sağol sesleri) 

Çok temenni 'ederdim ki; biraz önce teklif 
ettiğimiz tazminat da kabul edilsin ve kanunun 
tatbiki imkânları da beraber çıkarılmış olsun. 
Fakat olmadı. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

Bu kanun dolayısiyle biri Hükümetten, di
ğeri de Sağlık Bakanlığından olmak üzere bâzı 
temennilerde bulunacağım. Maalesef sayın Baş
bakan burada yoktur, kendisine ulaştırılmasını 
sâym bakanlardan rica ederim, 

Hükümetten ricam bu mecburi hizmet mü
kellefiyetinin bütün Devlet memurlarına teşmil 
edilmesidir. Bütçe Komisyonu dahi bu meseleyi 
yalnız bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın Teşkilât Kanununa girecek bir mevzu ola
rak kabul etmemiştir. Bu, hakikaten Bütçe 
Komisyonunun takdir ettiği gibi, umumi bir 
mevzudur. Binaenaleyh umumi bir prensip ola
rak Devlet teşkilâtında kabul edilmesi lâzmı-
gelir. Bu takdirde böyle bir hükmün Memurin 
Kanununa ithali suretiyle bütün memurlara • | 
teşmili şart ve zaruridir. Arkadaşlarım, haki- j 
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katen ; mahrumiyet bölgesi, bâzı arkadaşların ve 
Maliye Bakanının da buyurdukları gibi, yalnız 
Şark mintakasinda değildir, memleketimizin bir
çok yerleri yıllardan beri ihmale uğramıştır. 
Fakat şu muhakkaktır ki, bütün Şark, mahru
miyet bölgesine dâhildir. Binaenaleyh mahru
miyet bölgesi kelimesiyle bütün Şarkı ifade et
tiğimiz gibi, memleketimizin diğer köşelerinde
ki doğuda olmamasına rağmen, ihmal edilmiş 
bütün il, kaza ve kasabaları kasdediyoruz. Bu 
mmtakanm kalkınması için birçok iktisadi ted
birlerin alınması zarureti yanında behemehal 
oraya iyi memur göndermek lâzımgelmektedir. 
Bu itibarla Devlet teşkilâtımızın bâzılarında 
bugün kabul etmek istediğimiz hükme mütena
zır hükümler mevcuttur. Subaylara ait hüküm
lerde ve zannediyorum Millî Eğitim ve İçişleri 
Bakanlıkları Teşkilât kanunlarında bu hüküm
ler mevcuttur. Bu da ona eklenmiş yeni bir hü
küm olabilir. Bu itibarla esasen mevcut olan 
bu hükümlerin Memurin Kanununda tevhit 
edilmesini, bugün reddedilen malî tazminatın da 
onunla beraber kabul "edilmesini temenni ediyo
rum. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
temennime geçiyorum. Bu kanuna istinaden 
mahrumiyet bölgelerine gönderilecek genç dok
torlarımızın hakikaten orada halka faydalı ola
bilecek şekilde hazırlanması ve beslenmesidir. 
Bu itibarla gittikleri yerde faydalı olabilmeleri 
için tıbbi" alât ve edevat ve bilhassa mıntakalara 
göre zaruri olan ilâçları da Bakanlığın birlikte 
göndermesini ve bunları daima yetiştirmesini 
rica ediyorum. Aynı zamanda mahrumiyet böl
gelerine, küçük kasabalara gidecek doktorların 
rahat vazife görmelerini ve uzun müddet vazife 
görebilmelerini temin için onlara yaşama im
kânları hazırlanmalıdır. Birçok kasabalarımız
da Hükümet binası vte memur evleri yapılmıştır. 
Bunların adedi çok azdır. Hepsi işgal edilmiş
tir. Getireceği tahsisat talebi kanunu ile Sağlık 
Bakanlığına bağlı olacak doktorlarımıza da otu
rulacak meskenler ve muayenehaneler yaptırıl
masını temenni 'ediyorum. Ayrıca oraya gide
cek doktorlarımızın unutulmamasını ve müddet
leri dolunca, yaptıkları fedakârlığa ve mecburi 
hizmetlerine mukabil ondan sonraki hizmetle
rini behemehal daha rahat geçirebilecekleri şe
kilde derhal nakil ve tâyinlerinin yapılmasını 
da Sağlık Bakanlığından rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müeteba Iştın. 

$m 
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MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) ~ Kanım 

tasarısının kabulünde Heyeti Aliyenizin büyük 
bir ekseriyetinin açık bir müzaheret gösterme-
«we rağımen bendenizi aleyhte konıışnıaya 
sevkeden iki nokta vardır. 

Birinci nokta : Bakanlar Kurulunun dikka
tini çekmek; ikinci nokta ise. Sağlık Bakanı
nın dikkatini çekmektir. 

Bir defa daha bu müzakere bize göstermiş 
oluyor ki münferit kanunlarım tetkik ve mü
zakeresi bâzı prensiplerin ortaya çıkmasına ve
yahut yeni prensiplerin ihdasına zaruret gös
termektedir. Bir defa, sadece doktorların, diş 
tabiplerinin böyle mükellefiyett altına alınması, 
yanında aynı mahrumiyet mııntakasında <';alı.ş-
masma ihtiyaç duyulan diğer memurların bu 
mecburiyetten muaf olmaları yeni prensiplerin 
ittihazına bizi mecbur'kılmaktadır. 

tşte bütün bu sebeplerledİT ki doktor arkadaş
lar, meslek gayret ve menfaati noktasından mu
kabil münakaşa ve tedbirler için konuşmakta
dırlar. Tahsisat hakkında malî imkanlarımızı 
sayın Maliye Bakanı biraz evvel izah ettiler. 
Böyle bir sistem ortaya atılınca, memurların 
hepsine şâmil olmak lâzımgelir. Aynı zaman
da mesleklerin kiminde bir, kiminde iki veya 
üç sene olması, insicamı, ittihadı -ihlâl etmek- ; 
tedir. Nitekim bugün asker olan veya Millî 
Savunma emrinde bulunan kimseler üç sene 
hizmet etmek mecburiyetindedir. Bunun ya- . 
nıııda hâkimler de üç sene hizmet etmektedir. 
Fakat bugün kabul buyurduğunuz veya buyu
racağınız kanun bu müddeti iki sene olarak 
tesbit etmektedir. Bendeniz tabiplerin, bir
amın e hizmeti câmiasındaki müm taziye t durum
larını anlıyamadım, af buyurum. 

Bununla beraber bir defa böyle bir prensip • 
kararma, gerek kanun yolu ile ve gerek Heye
ti Vekile karariyle, varıldıktan sonra, artık 
bu müddetin hitamında oradaki memur vatan- \ 
daş, muayyen senesini ikmalden sonra gelece- , 
ğini müsterih bir kalble beklemeli, muhtelif j 
vasıtalarla ve başka kimselerin tavassutuna ili- ' 
tiyaç duymamalı ve biz duyurmamahyız. [ 

İkinci nokta: Sağlık Bakanlığı, sadece bu j 
tasarı kanunlaşmakla mahrumiyet bölgelerinde || 
doktor, eczacı, diş tabiplerinin bulunacağım tah- j 
min etmektedir. Bendenize göre bu düşünce jl 
noksandır. Gönül isterdi ki, Sağlık Bakanlığı ?' 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin son fık- ]" 

rası ile mevcut olan ek görevleri kaldırsınlar. 
(Doktorlar için ek görevler tanınmıştır), bende
niz Ankara'da mütaaddit ek görevi bulunanları 
sayabilirim, Ankara merkezinde dört ek görev 
vazifesi almış kimseler vardır, bilhassa İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden belki de dört bankanın 
doktorluğunu (ki bunları biliyorum) almıştır. 
Diğer taraftan da her hangi bir mmeleket has
tanesinde vazifelidir. Bu, doğru olmuyor. Bi
risi geniş mikyasta tatmin ediliyor, 4 vazife 
veriliyor, diğer taraftan vazife bekliyen mes
lek erbabına vazife verilmiyor ve haksızlık olu
yor. Bir taraftan da Sayın Sağlık Bakanının 
dikkatini çekerim, maalesef hastaneler bu yüz
den kötü duruma düşmektedir. Farzedin, cil
diye mütehassısı bir bankanın doktorudur. Bu
na şahit oldum.- Dahiliye hastası bir banka 
mensubu geliyor... 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — Bu
nun mevzuu ile ne alâkası var. 

MÜCTEBA IŞTIN (Devamla) — Umumi ko
nuşuyorum efendim. O cildiye doktoruna dahi
liye mütehassısına gönderiyor veya doktor da
hiliye mütehassısıdır, hastayı hariciye mütehas
sısına gönderiyor. Sonra da bir ilçeden veya 
vilâyetten gelen haftalara' tercihan maalesef 
bu hasta yatırılmaktadır ve tercihan tedavisi 
yapılmaktadır. Âmme hizmetlerinde böyle bir 
tefrik yapmanın doğru olmıyacağı kanaatinde
yim. Bendeniz bütün memurları ilgilendiren 
ve muayyen prensipleri ihtiva eden bir kanun 
teklifiyle gelinmesini rica eder ve tasarının ka
bul edilmemesini istirham ederim. 

1» \SKAN — Tasarının tümünü oyunuza ar-
zeoiyoiuın. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir, tasarı kanunlaşmıştır. 

6. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş 
Genci Tarifesi cetvelinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/426) [1] 

BAŞKAN — Efendim, Tekel Bakanının bir 
dileği vardır'. Buyurun Tekel Bakanı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir). — Sayın arkadaşlarım; 
sabahki Birleşimde bir geçici komisyon kurul-

1)250 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dîf. 

«w 
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masını kabul ettiniz. O komisyonun müzakere ve 
kabul ettiği; kereste ithalinde gümrük tarifesi
nin indirilmesine ve ticaret anlaşmalarına ait 
kanun taşanlarının bugünkü gündeme alınarak, 
komisyonun da teklifi veçhile, öncelikle ve ive
dilikle görüşülmelerini Yüksek Heyetinizden 
rica ediyorum 

BAŞKAN — Adı geçen tasarıların gündeme 
alınmalarını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şu suretle gündeme alınmasına Yüksek He
yetinizce karar verilen bu tasarıyı, Divanınız, 
Tüzüğün 101 nci maddesi hükmiyle mukayyet 
kalınmaksızın görüşülmesini reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz Komisyon Başkanı Mah
mut Goloğlu'nundur. 

Kanun Gümrük Tarifesinde değişiklik yapıl
ması hakkındadır. 

GEQÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
GOLOĞLU (Trabzon) — Muhterem arkadaş
lar, söz almamın sebebi;% komisyonun başka
nı sıfatiyle orada geçen müzakereleri yük
sek heyetinize hulasaten arzetmekten ibarettir. 
Bu suretle cereyanı melhuz bâzı münakaşa ve 
itirazları önlemektir. 

Gerekçede de yazılmış olduğu ve hepini
zin malûmu bulunduğu üzere, memlekette bir 
kereste meselesi vardır ve bu da iki bakım
dan ehemmiyeti haizdir. Bunun birisi, fiyat 
meselesi diğeri ise, bu kerestenin memleketi
mizde nedreti, yani az bulunuşudur. Bu iti
barla hariçten ithal edilecek kerestelerin Güm
rük Resminden indirme yapmak suretiyle mem
lekette keresteyi bollaştırmak ve kereste fi
yatlarını indirmek yoluna gidilmek istenmek
tedir. Bu yapılmak istenen tenzilât nispeti 
% 90 civarındadır. Tamamen kaldırıp muafi-, 
yet tanımak da mümkündür. Bugün için Mu
amele Vergisinden istisna edilmiş olan bu ke
restelerin Gümrük Resminden de muaf tutul
ması bir prensip meselesini ortaya çıkarmak
tadır. İleride huzurunuza gelecek Muamale 
Vergisi kanunu tasarısında bu cihet bir pren
sibe bağlanacaktır. Şayet bugün burada bu 
% 90 indirmeyi muafiyet şeklinde kabul e-
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I derseniz, belki ileride alacağımız prensip ka

rarına bâzı menfi tesirleri olabilir. Bu itibar
la muafiyete gidilmeksizin % 90 bir indirme 
kabul edilmiştir. Bugün metre mikâbı 180-200 
)ira olan kerestede 20 - 25 liraya yakın bir in
dirme olacaktır. Bu aynı zamanda yapım ke-
resteleriyle beraber bütün kerestelerin Güm
rük fiyatına şâmil bir tasarıdır. Komisyonu
muz bunu kabul etmiştir. Ancak gerekçemiz
de de arzettiğimiz şekilde, bizi burada düşün
ceye sevkeden nokta, daha ziyade böyle ten
zilâtlı Gümrük tarifesi tatbik ettiğimiz mem: 
leketlere bizim de ihraç edeceğimiz mallara 
onların da aynı vaziyette müsamahakâr olma
larının temini temennisini aksettirmiş bulu
nuyoruz. Gümrük ve Tekel Bakanı da bu cihe
ti ilgili bakanlıklara bildireceğini temin etmiş
tir. 

Binaenaleyh kanunun aynen kabulünü ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, kanun tasarısı esas itiba
riyle çok yerindedir. Hem ormanlarımızın 
tahribini önliyecek ve hem de memlekette ke
reste fiyatlarının ucuzlamasını intaç edecek
tir. Bu tasarıyı getirdiğinden dolayı Hükü
meti tebrik ederim. Ancak bu mesele dolayı-
siyle bir de temennide bulunacağım. 

Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz, bu memle
kette mesken buhranı şiddetle hüküm sürmek
tedir. İnşaatı kolaylaştırmak istiyoruz. Mem
lekette demir ve çimento fiyaları da çok yük
sektir. Bu kanunda olduğu gibi, demir ve çi
mento fiyatlarını da indirecek bir kanım geti
rilirse inşaat kolaylaşmış olacak ve bu su
retle mesken buhranı da önlenmiş bulunacak
tır. Hükümetten demir ve çimentodan alı
nan Gümrük resimlerinin de indirilmesi husu
sunda bir tasarı hazırlıyarak önümüzdeki Ka
sım devresinde Meclise getirmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Himmet ölçmen, buyurun. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bundan bir müddet evvel mesken 
dâvasının halli için birkaç ana maddenin bu 
memlekette ucuzlatılması ve bu meyanda ser
maye ve kredi mevzuunu halledilmesi lâzım gel
diği noktasına bu kürsüden işarette bulunmuş
tum. Kredi mevzuunu Hükümetiniz Emlâk 
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Bankası delâleti ile yalnız İstanbul Ankara ve 
İzmir'e değil bütün vilâyetlerimize teşmil et
mekte ve miktarını çoğaltmak suretiyle müspet 
bir yojda adım atmaktadır. Ama, inşaatın 
maddei asliyesi olan demir, kereste ve çimento 
mevzuunda bugüne kadar ferahlık verici bir 
neticeye; vâsıl olunamamıştır. Hattâ eskilerin 
normal • addettikleri anormal fiyatlar birtakım 
sepekülâsyonlara sebebiyet vermiştir. Bütçe 
müzakeresinde demir mevzuunda aynı şikâyet
lerde bulunmuştum. O günden bugüne kadar 
demir fiyatlarında ferahlığa tesadüf etmemekte
yiz! Maliyeti 32 kuruşa olan demirin bugün pi
yasada 60, 65, 70 kuruşa satıldığını, daha ucu
za temin edilemediğini görmekteyiz. Binaena
leyh bugün kerestenin Gümrük Resminden mu
af tutulması cüzi bir ferahlık sağlıyalbileoekse 
de bu da kâfi gelmiyecektîr. Bu itibarla mem
lekette istihsal edilen ve Oraan İdaresi tarafın
dan temin edilen kerestelerimizin maliyet fiyat
larının ve masraflar ıMIm & asgariye indidirmesi 
için teşebbüse geçijtfesini ve bu iş üzerinde 
durulmasını riea etmekteyiz. Çimento mevzu
unda Müfit Erküyumcu arkadaşımızın talebine 
aynen iştirak ediyorum. Bü memlekette çimento 
mevzuu üzerinde de durmak lâzım dır ve hariç
ten ithal edilecek çimentolardan Gümrük Res
mini kaldırmak lâzımdır. Demir mevzuunda da 
hakeza. Bir inşaatın* maddei asliyesinin, aşağı 
yukarı % 25 - 30 una yakınını, demir, çimento, 
kereste teşkil etmektedir. Ve bunlar da lüzu
mundan çok fazla pahalıya mal olmaktadır. 
Bol kredi temin edilmiş olmasına rağmen va
tandaşlar metre muraîbbamdan 15 - 20 lira faz
la para ödemektedirler.. Maliyet Yükselmiş bu
lunmaktadır. Bunu Hükümetimizden istirham 

. etmekteyiz, çimento, demir ve kereste mevzu
unda bir taraftan gümrükler resminde indirme 
yapılırken bunun diğerlerine de teşmilini rica 
edeceğiz. 

Bir de keresteden alman Muamele Vergisi 
üzerinde hassasiyetle durulmasını rica edece
ğim. Bu Muamele Vergisi yüzünden kaçakçılık 
olmaktadır. Birçok fazla para aldıkları halde 
vergi kaçakçılığına yol açılmaktadır. Kaçak
çılığın önlenmesi için tertibat alınmasını, iskân 
ve mejsken dâvamız bakımından bir an evvel 
muvaffakiyete ulaşmamız için tedbirler alın
masını ben de istirham edeceğim. 
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İBAŞKAN — Oezmi Türk. 
jCEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim; sa-

deee kerestelerin Gümrük Resminden % 90 in
dirmeyi istihdaf edem bu kanun tasarısmın mü
zakeresi daha büyük bir memleket meselesi1 

şekline girdi. Bahis mevzuu edilen ve sayuj. Ba
kam tarafından önoelik ve ivedilikle görüşülme
si istenilen bu kanun tasarısından maksat; 
mem'leketteki inşaat malzemesinin fiyat .ve. ma
liyetlerinin eksiltilmesi ve dolayısİyle inşaat 
ve bahusus küçük mesken inşaatının artırıl
ması mıdır, yoksa ormanlarımızın tahribattan 
korunması mıdır? (Soldan her ikisi de sesle
ri). Eğer bunların her ikisi de 'bahis konusu 
ise sadece bû tasarıyı kısaca 'tetkikten1 geçir
mek suretiyle bu kanundan istihdaf ettiğimiz 
gayeleri istihsal edemeyiz. Eğer bu kanun or
manlarımız için yapılmışsa, erbabınca pekâlâ 
malûmdur ki, ormanları korumak için evvelâ 
yangınların önlenmesi, ikinci olarak kaçakçı
lığın önlenmesi ve üçüncü olarak da Devlet iş
letmesinin maliyeti düşürmesiyle olur. Keres
te fiyatları, tomruk fiyatları yüksek kaldığı 
müddetçe tahribat çok olur. Kereste fiyatla
rı, tomruk, fiyatları düşürüldüğü nispette ka
çakçılık azalır. Çok fahiş bir kazanç metaı ol
maktan çıkar. Bir taraftan kereste (maliyetini 
düşürmeye çalışırken 'diğer.taraftan'alâkalı.or
man idaresinin; kaçakçılıktan daha feci tahri
bat yapan orman yangınları karşısında - dün
ya bu hususta yepyeni tedbirler bulup tatbik 
ederken - şimdiye kadar hareketsiz kalmama
sı gerekirdi1. Memleket ormanlarını yangın
larla kaybederken diğer taraftan kereste güm
rük fiyatlarını indirerek ormanlarımızı koru
yacağımızı zannetmek en hafif tabiriyle biraz 
tebessümle karşılanacak basit bîr esbabı mucibe 
0%XLt. 

Mesken politikası, inşaat politikasına ge
lince; maalesef dün olduğu gibi bugün de 
memleketimizde küçük, ailelerin gelirleriyle 
mütenasip bina yapmalarına imkân verecek ve 
onları birer meskene sahip kılacak bir mesken 
politikamız yoktur. Bir mesken politikası ol-
njıadığı gibî, bu politikayı tahakkuk ettirecek 
bir inşaat endüstrisi de maalesef mevcut değil
dir; Bunun için Himmet ölçmen arkadaşımızın 
temas ettiği gibi, eğer bu, inşaat endüstrisi 
mevcut olsaydı, bir mesken politikası mevcut 
olsaydı ve bu zihniyetle hareket eden bir Hü-

-m— 
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kümet m&vcut olsaydı, böyle tek, başına bir ta- j 
sarıyı getirmez, 'Bayındırlık Bakanlığının; Sağ
lık Bakarasının iştiraki ile hattâ Çalışma Ba- I 
kanlığının iltihakı ile, bir memleket politikası 
olarak, yeni inşaat endüstrisinin .kurulmuş I 
esaslarıma ihtiva eden bdr tasarı getirirdi I 

Demek ki mesken politikasını tahakkuk et- I 
tirmek baklanından da ilmî, rasyonel ve ikti- I 
sadi bir zihniyetle düşünülmüş, buraya getiril
miş,, esaslı tetkik.ve tahlile dayanabilecek kuv- I 
vette, kudrette bir tasarı değildir. Bununla 
acaba memlekette inşaatın hızlanması ve mali
yetlerin düşeceği ve kereste fiyatlarının aşağı 
inmesiyle her şeyin olacağı mı .sanılıyor. Bu 
şüphelidir arkadaşlar. Bir defa memlekette in
şaat maliyeti esasen hayat seviyesine uygun 
değildir. Başka ülkelerde 100 metre kareden yu
karı inşaat için ucuz kredi verilmezken bizde 
bol bol verildi ve veriliyor. Dünyanın her ye
rinde 100 metre kareden dahc aşağı inşaat için 
Devlet ve ona bağlı kredi müesseseleri tarafın
dan ucuz kredi verilirken, daha yukarı 200, 
300, 400 metre karelik büyük inşaatlar için bü
yük krediler açılmaktadır. Bunun yamnda kü
çük inşaatlar için tanınan krediler için de maa
lesef. son zamanlarda faiz hadleri yükseltilmiş 
bulunmaktadır. Evvelce, % 5 iken % 7 e çıka
rılmıştır. Mesken işini halletmek, için keresteye 
gümrük muafiyeti tanımakla değil, krediler ve 
faiz hadlerini, bilhassa mesken politikaları olan 
memleketler gibi yüz metre kareden aşağıya in
şaatlar için % 2,5 a indirmek lâzımdır. Bu su
retle evvelâ maliyet düşürülür, sonra kereste, 
demir, çimento gelir. Acaba bu tasarı ile fttt ke
reste fiyatları düşecek mi? Belki tahmin ^de
rim ki kereste fiyatı psikolojik olarak bir an 
için düşecektir. Fakat sonra; Devlet işlerimiz 
Devlet işletmelerimizin maliyeti yüksek olduk
ça tabiîdir, ki Gümrük Resminden olan fiyat 
inişleri mutavassıtların ve ithalâtçıların elinde 
kalacaktır. Devlet işletmeleri yüksek maliyetle 
kereste satmakta bulundukça bu arada gümrük
ten yaptığımız fedâkârlık farkı, mutavassıtla
rın ve kereste tüccarlarının elinde kalacaktır. 
Çünkü onlar iç piyasaya uyacaklar, h&riçten 
ucuz kereste ithal etmek demek, bu fiyatları 
kereste pazarlarına intikal ettirmek demek de
ğildir. Fiyatların kontrolü diye maalesef Hü
kümetin aylardan beri el atmadığı bir mesele 
vardır ki, müstahsıldakİ düşük fiyatları müs- I 
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1 tehlike büyük olarak intikal ettirmede hiçMr 

şey yapmamaktadır. Misal olarak şunu arzeide-
yim ki; inebolu'da müstahsîlta eütfden 25 ku
ruştan çıkan elma Ankara'da müstehîîfce 125 
kuruşa intikal etmekte olduğu gitti; kereste 

I tüccarının eline metre kübü meselâ; 80 lfapa«ten 
geçse Devlet işletmeleri 160 liradan: sattığı • tak
dirde ithal eden müesseseler yine 14&150'litfa-

I dan satacaktır. Hükümet ve sizler bendem iyi 
I takdir edersiniz. Onun için bu yüksek'büginoz© 

hitap ederek istirham ediyorum; iki tarafı »ke
sen bir ustura ile oynuyoruz. Bu ithal su gibi 
içeriye aksaydı, döviz aşığımız mütehamıail ol
saydı iç piyasayı ueuz kereste ile b©#ar ve fi
yatları ucuzlatabilirdik. Ve Devlet işletmeleri 
de mal satamaz hale gelir veya dışarıya symk 
uydurmak mecburiyetinde olurdu. 

Fakat ihracatı daha hassas olan ve dâş ticaret 
balansı daima açıkla kapaman bir ülkede birçok 
bakımlardan döviz darlığı çekilirken, böyle ke
resteyi istediğimiz kadar ithal edecek olursak ve 
yarın çimento ve demir gibi maddelerin • ithalini 
de yapaafsak döviz bulamayız. Bunun, için ben 
böyle su gibi ithal edileceeğine kaani değilim ki, 
mukabilinde döviz getirecek mallarımızı sata
lım ve liberasyonu başıboş bırakalım. Bu bizim 
için imkânsızdır. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum, beyle yalnız 
hissiyatmmla birtakım gümrük indirmeleri 
metoduna gitmiyelim çünkü memlekette daihlî 
fiyatlarımız yüksektir, iç murakabe ve indirici 
ayarlamalar yapmak mecburiyetindeyiz. Bu 
aksine devam ederken, biz diğer taraftan güm
rük resimlerinde de indirmeler yaparsak bunun 
sonu ne olur takdir buyurunuz? Bugün hayat 
gittikçe pahalanıyor ve daha pahalaşacaktır. 
Hayat pahalılığını önleme ve indirmenin yolu 
ve-usulü de bu gibi basit ve tâli tedbirler değil
dir. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; hakikaten kıymetli arkadaşım Cezmi 
Türkün izah ettiği gibi, çeşitli köşeleri olan 
bu mesele elimize birkaç dakika evvel gelmiş
tir. Bu müddet maalesef bu işi iyice tetkik edip 
mahiyetine nüfuz etmeye imkân verecek ölçüde! 
değildir. 

Arzetmek istediklerimin bir kısmım Cezmi 
Bey anlattılar, tekrar etmeye lüzum görmüyo
rum ; yalnız şunu ifade edeyim ki, gümrük ta-

I rife cetvelinde yer alan resim hadleri âzami re-
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sina,bajdleridir. Gümrük anlaşmaları ile bu re
simlerde jniitekahitfyet £artı ü\e tenzilât yapmak 
kabildir. Hükümet umumi-tarifede bu resim 
haddini kendi kendine indirmek yerine kaet*-
lıkh anlaşmalar yapmak ve karşıdakinden taviz 
elde etmek suretiyle indirme yoluna gitseydi, 
acaba memleketimiz için daha faydalı olmaz 
mıydı?. Elbetteki olurdu ve bu, mümkündü. Bu 
kanun sıktıktan sonra komisyonun temenni et
tiği -gibi yabancı memleketlerden bir taviz ko
parmaya imkân yoktur. Çünkü mevcut anlaş
malarla anlaşma yaptığımız memleketler muay
yen bir nispet üzerinden tenzilâttan istif ade ede
ceklerdir. Tarife % 90 indirildiğine göre bun
ların nispetleri de otomatikmam inmiş olacak-
tir. Bu sebeple yeni bir taviz vermezler. 

İkincisi m&âdfitsiz olarak indirme cihetidir. 
Filvaki inşaat sıkıntısı dolâyjsiyle bugün için 
buna âcil ihtiyaç -vardır. Bunu k»bul ediyorum. 
P,akat yarın.bir himaye ihtiyacı ile karşı kar
şıya gelebiliriz. Ahdî anlatmalar dolayısiyle 
resmi yükseltmek belki mümkün olmaz. O vakit 
dahilî mamulâtı da. himaye imkânından mahrum 
kalırız. Bu sebeple bunları uzun boylu düşün
memize, tetkik, etmemize ihtiyaç vardır. Büyük 
Millet Meclisinin tatil yapacağı bir anda - bu 
ana kadar bu müstacel iş neden bekledi bil
mem - böyle ehemmiyetli bir meselede müstace-
len karar vermiyelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, bugünkü dünya şartlarında ke
restenin karşihkhtavMe getirtömesine imkân 
yoktur.Çünkü İkinciDünya Harbi ve orman 
yangmları dolayısiyle kereste işi bambaşka bir 
şekil almıştır. Bilhassa orman yagmlam böyle 
Mr şeye imtkân veranyecek^bh* durum yaratmış 
tır. Bununla beraber bizim kullandığımız mâ
nada kereste köknar Te çam olduğuna göre, 
metre mikâbı 650 kflo çpeKr, bunun da UO para - 2 
kuruş Resmi olduğundan bunun ithali ile yapı
lacak indirmenin"20 - 25 liraya baliğ olacağı tah
min olunabilir. Bununla beraber bende arkadaş
larım gtbi demir ve çimento üzerinde duracağım 
ve temennide bulunacağım. 

Memleketteki çimento.fabrikalarının yekûnu 
450 bin ton kapasite ile .çalışmaktadır. 1951 se- •' 
nesinde 291 bin ton istihsal edilmiştir. Bu son 
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yapılan fabrikalar bittiği takdirde 1953 sene
sinde Jîukümet 925 bin ton îstihsaâ edeceğiz de
mektedir. Bu suretle memlâketın frtttün ihti
yaca» karşılanacaktır. 

Arkadaşlar, bu hesap .yanlış bir hesaptır- Ben
denizin kanaatime göre, 925 bin ton memleke-
tİHr bugünkü jşartları içindeki ihtiyacıdır. Fiyat
lar normal hale geldiği takdirde ,bu ihtiyaç 
şimdikinin iki, üç «misline .çıkacaktır. Y«ann 
çimentonun çuvakuıu 2T3 liraya inmesi mümkün 
olursa o .zaman iMiyaeımız belki bir milyon, belki 

iki^belki üç milyon ton olacaktır. Binaenaleyh önü
müzdeki seneler fazJ*.d£viz karmamak için 
şimdiden çimento müteşebbislerine mümkün 
ol«n ya*cdımı yapmamız lâzımdır. Bunu hiçbir 
mantaka için söylemiyorum. Bilhassa Ekonomi 
Bakanından istirham ederim, memleketin ve 
Devletin ne £İbi imkânları varsa, ellerinde mev
cut sermayenin ne gibi fonları varsa bunlarla 
çimento müteşebbislerine ryardım etsinler. 

Demir/fiyatı da, iyi .agsarlanmif id i ld i r . De
miri 32; kuruşa elde ettiğimiz haMte $y*t mew-
lesi başıbozuk gidiyor. îstaafeui'daki deasr 
atan v.e satımı da; akam içinde -cereyan etmemek
tedir. Çok temenni ediyorum ki, 3f»bfih*rde 
fîkoaomi Bakanı memkkett eki inşaatı aiikalıaa-
dınan bit üç meseleyi «^iectmiyetle ve bâribirütse 

' mutabık olarak eie alsuniar, daha iyi, daha-aü-
muM ve daha güzel irir şey ̂ eMrs&Üftr. Banım
la beraber ? ben bu ta*armın lehinderim. 

BAŞKAN — ©ümrftk v« Tekel Babam. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım; 
kereste üzerinde gümrük resminde yapacağımız 
indirmelerin, memleketteki hem mesken politi
kası ve hem de orman politikası üzerinde arka
daşlarıma bir konuşma mevzuu vermiş olmasın
dan dolayı, ben de memnunum. Yalnız bilhassa 
Cezmi Türk arkadaşımız, bu meselelerin «ie alın
madığını ve sadece böyle indirmeye taallûk eden 
bir kanunla bu dâvaların halline imkân bulun
madığını ileri sürdüler. Hükümetiniz memleke
timizdeki mesken dâvası işini ele almış ve aşa
ğı yukarı altı ay kadar evvel inşaatı Teşvik 
Kanununu yüksek heyetinize sevketmiş bulun
maktadır. Bu kanun tasarısı da komisyonlarda 
halen tetkiktedir. Orman Kanunu 1,5 sene evvel 
yüksek heyetinize sevkedilmiş, tamamen sizin 

i 
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inalınız olmuştur. Binaenaleyh arkadaşlarımın 
ileri sürmüş olduğu mülâhazalar; orman dâvası, 
orman yangını meselesi, mevcut ormanların iş
letilmesi, onlarm işletmelerindeki maliyetlerin 
bugün ihtiyaçlara tevafuk edecek ve işletmecilik 
icaplarına uyacak şekilde ayarlanması gibi ana 
meseleler ancak o ana kanun olan Orman Ka
nununun alacağı son şekle bağlıdır. 

İnşaatı Teşvik Kanunu ile de arsa, küçük mes
ken meselesi, nihayet şehirlerdeki iskân mese
lesi ele alınmış bulunmaktadır. Ve bu tasarı 
yüksek heyetinizde son şeklini aldıktan sonra 
da Hükümetiniz bunu tatbikte elinden gelen bü
tün gayreti sarfetmiş olacaktır. Binaenaleyh bi
zim konumuz, huzurunuzda konuşulmakta olan 
bu kanun tasarısı, müstakil olarak bu ana dâ
vaları »halledecek bir tasarı değildir. Sadece bu 
iki kanunun henüz müzakere edilmekte bulunul
duğu ve çıkmasının da gecikmesi ihtimali oldu
ğu göz önünde tutularak Hükümetiniz, orman
ların bugünkü ihtiyaca cevap verememesi ve 
hattâ işletmelerin ihtiyaçların tazyiki karşısına 
bizzarure bu kadar istihsal yapabildikleri bir 
anda memleket ihtiyacına küçük de olsun, cevap 
verebilecek bir tedbir olarak bu tasarıyı sevket-
miş bulunmaktadır. Arkadaşlarımın bilhassa ve 
sadece bu noktadan meseleyi mütalâa etmelerini 
rica ederim. Bu indirmeler dolayısiyle Sayın' 
Hüseyin Balık arkadaşımızın ifade ettiği ve di
ğer arkadaşlarımızın da beyan buyurdukları gi
bi, bugün ormanlarımızın istihsal kapasitesi 
700 bin metre küp olup, memleket ihtiyacı bir 
milyon küpü geçmektedir. 

Şuhalde bir taraftan bu aradaki farkı ka
patmak, kaçakçılığı önlemek, bir taraftan da or
manlardaki yükü kısmen olsun azaltmak ve hiç 
olmazsa bir miktar tenzilât yapmak suretiyle in
şaatı teşvik edici yardımda bulunmak için bu ta
sarıyı getirmiş bulunmaktayız. Yapılacak olan 
bu fedakârlığın bütçeye tesiri vasati olarak beş 
altı yüz bin lira arasındadır. Eğer hakikaten da
ha geniş ölçüde bir ithalât yapılacak olursa, in
dirilmiş olan resimlerin daha fazlasını tahsilat 
yoliyle kısmen önlemek imkânını elde etmiş bu
lunacağız. Bu bakımdan bütçeye inikası büyük 
nispette olacaktır. Çünkü bugünkü gümrük re
simleri üzerinde ister istemez kısmen ithalâtı ön
lemek yoliyle, resmî gümrüklerdeki miktar, tak-
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dir edersiniz, elbette daha az bulunmaktaclır. 
Kaldı ki, arkadaşlar demir ve çimento meselesi 
kereste gibi ele alınmaya imkân yoktur. Hem de
mir, hem çimento için, malûmuâliniz, memleket 
içi sanayii mevcuttur. Bunları bir taraftan hi
maye meselesini ister istemez fiyat bakımından 
elde tutmak zorundayız. Kaldı ki, bu, esasen kâ
fi derecede ihtiyacı karşılamamaktadır. Halbuki 
bugünkü orman kaçakçılığı ve orman işletmesi 
yoliyle, zorlamak suretiyle, % 80 nispeti dâhilin
de istihsal edilen maddeler buna cevap vermekte, 
ormanlarımız üzerinde yapılmış olan tahribat el
bette istikbale raci umumi bir zarar tevlit etmek
tedir. 

İndirme miktarı % 90 ı bulmaktadır. Meselâ 
size misal vereyim : Meşe ağacı 26 kuruşken 2 
kuruşa, dört köşe maden direği 205 kuruştan 20 
kuruşa inmiştir. Bunları parça parça okuyorum. 
Sonra yine 4 köşe fırınlanmışlar maden direği 
için 257 kuruştan 26 kuruşa. Biçilmiş; yarılmış
lar 385 kuruştan 40 kuruşa.. 

Bu resimlerle yapmış olduğumuz tenzilâtlar, 
öyle ümit ediyoruz ki, bu gibi ihtiyaçlara karşı 
istenilen kalite ağacı bulmak ve bu suretle mem
leket içindeki inşaatta ve sanayide ve istihsalde 
daha müspet, daha verimli ve daha randımanlı 
iş temin etmek yolunu da bu kanun tasarısı ile 
sağlamış bulunacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ali Fahri tgeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, kereste üzerinde yapılacak 
Gümrük tezilâtmm çok yerinde olduğunu ka
bul ederim. Yalnız şehirdeki apartmanlar ka
dar köylerdeki mütevazi evleri ve kulübele
ri de düşünmemişizdir. Kereste hakikaten ne 
demire ve ne de çimentoya benzer. Beşikten 
mezara kadar bu milletin keresteye ihtiyacı 
vardır. Hem memleketin. imarı ve sanayii ba
kımından, hem de ormanlarımızı koruma bakı
mından bu kanunun bugünkü şartlara az da 
olsa cevap vereceği kanaatindeyim. Gerek 
memleket için çok faydalı olan ve gerek sa
nayicilerimizi memnun edici durumda bulu
nan bu kanunun aynen kabulünü yüksek he
yetinizden rica ederim. Bu hususta Sayın Te
kel Bakanını tebrik ederim. 
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Bâzı arkadaşlar çimento ve demire temas 

ettiler. Güzel. Fakat yalnız demir ve çimento 
He olmuyor. Tuğla, kiremit de var. Birçok 
köylerimizdeki evler çimento görmez, belki de
miri hiç görmez. Fakat1 kapışma bacasına mut
laka kereste lâzımdır. Nasıl bir çocuk dünya
ya gelince ona bir beşik yapmak için kereste 
lazımsa, zengini, fakiri hepsi mezarına tahta 
bağlar. Onun için kereste diğerlerine tercih 
edilir ye hepsinden daha çok ehemmiyetlidir. 
Ben Sayın Bakandan bunun % 90 değil 99 de
recesinde indirilmesini rica edeceğim. 

Bir de bu kanunun bir an evvel ve aynen 
kabulünü yüksek heyetinizden istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
vardır, okuyoruz : v 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerin ki

fayetinin oya komjjpıasmı arz ve teklif ediyo
rum. Y-f 

W} Balıkesir 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerin 

kifayetinin oya komulmasmı teklif ediyoruz. 
Balıkesir Çanakkale 

Müfit Brkuyumcıı N. Kirişçioğlu 
Giresun 

Adanan Tüf ekcioğlu 

BAŞKAN — Müzakerenin ^kifayetini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel 
Tarifesi Cetvelinde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. .— 2255 ve 5643 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 1499 sayılı ve 1 . VI . 1929 tarihli 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Ta
rifesi Cetvelinin 284 ncü numarasının bâzr po-
z%onlarinda eMi cetvelde gösterilen değişiklik
ler yapılmıştır. 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

284 Kereste : 
A - Meşe, ceviz karaağaç, şim

şir, ıhlamur, dişbudak, li
mon, zeytin 
Meşe ağacı : • 
1 - Müdevver 
Maden direği için 
2 - Dörtköşe 
3 - Bioihniş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâm-
balanmış 

D - Çam, köknar ve sair ağaç
lar : 
Çam ağacı : 
1 - Müdevver 
Maden direği için . 
2 - Dörtköşe 
3 - Biçilmiş veya yanîmrş 
4 - Rendelenmiş veya lâma-
balanmış 
Köknar, ladin ağacı 
1 - Müdevver 
Maden direği için 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâm-
balanmış 
Kayrn ağacı : 
1 - Müdevvr (fırınlanmış) 
Müdevver (fırınlanmamış) 
Maden direği için 
2-Dörtköşe (fırınlanmış) 
Dörtköşe (Fırınlanmamış) 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
(fırınlanmış) 
Biçilmiş veya yarılmış (fı
rınlanmamış) 
4 - Rendelenmiş veya lâm-
baîammış (fırınlanmış) 
Rendelenmiş veya lâmfoa-
lan;.uş (fınnlanmamış) 
Sair ağaçlar : 
1-Müdevver : 
Kavak 
Diğerleri 

Vergi had 

Siklet 
esası 

G. 
G. 
G 
G. 

G. 

G. 
G, 
G 
G. 

Q 

G. 
G. 
G. 
G 

G. 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

G. 

G. 

G. 

G. 

G. 
G 

di 100 
kiloda 
L. 

00 
00 
00 
00 

05 

00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 

0Q 

00 

00 

00 
) 

1 

00 
00 

K. 

' 

02 
01 
20 
26 

00 

01 
01 
10 
15 

16 

01 
01 
10 
15 

16 

01 
01 
01 
26 
26 

40 

40 

45 

45 

01 
01 

* » -



Tariie 
No. Eşyanın cinsi 

2-Dörtköşe : 
Kavak 
Diğerleri 
3 - Biçilmiş veya yaı 
Kavak 
Diğerleri 
4 - Rendelenmiş veya 
balanmış : 
Kavak 
Diğerleri 

B 

ılmj§: 
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Vergi had-

Sikle* 
esası 

G. 
G, 

G, 
G. 

G. 
G 

di 100 
kiloda 

L. K. 

00 10 
00 26 

00 15 
00 40 

00 16 
00 45 

1 CAHlD ZAMANGÎL (Trabzon) — Arka
daşlar, tasarı ile mutabııkım. Fakat 'birinci 
maddede şöyle bir değişiklik yapmak mümkün 
müdür? Bu noktayı Hükümetten ve Komis
yandan sormak isterim. 

Bâzı arkadaşlar bir mahzura işaret ettiler: 
Hükümet kendi teşebbüsü ile bu tenzilâtı yap
tığına göre, ticaret anlaşmaları müzakereleri 
için bir kuvvet zayi etmiş oluyor. Bir Hükü
met re'seto. Gümrük resimlerinde tenzilât yapa
bilir, fakat bunun yanında diğer bir imkân 
mevcutsa o imkândan istifade etmek de en sa
lim yoldur. Hatırıma 'gelen şudur : Birinci 
«maddenin ikinci fıkrası olarak «bu tenzilâtlı 
resimler bir veya iki sene müddetle: muteber
dir» dersek bundan şu netice hâsıl olur: Mem
lekette tatbikat görür, istifade ettiğimiz kadar 
ederiz. İkinci senenin nihayeti geldiği zaman 
Meclis ve Hükümet takdir eder vaziyeti, lüzum 
görürce formülü hazırdur, temdit eder. Yok, 
başka, bakımdan faydalar mülâhaza ediyorsa 
müzakereler yoliyle avantajlar alır ve bu 
mahzuru ortadan kaldırır. Böyle bir şeyi Hü-
<met nasıl karşılar? 

BAŞKAN — Hüseyin Balik. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Zaman 

tahdidi piyasaya tesir «der, iyi olmaz kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, k a n m u n por
tesi az olmakla beraber biz unuami bir tedbir 
almaktayız. Bundan yarın bir zarar ıgşrülürse, 
memleketin ihtiyacının tatmin edilın/çsi bakı-
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mımdan, yeni bir kanunla huzurunuza ,^'e^r ^ 
bu ihtiyacın memlekette tatmin edilmiş, oldu
ğunu ifade ederek kanunun kaldırılmasını' Yük
sek Heyetinizden rica ederiz, 

OAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Efen
dim, sadece gerekçeyi kabul etmediğimi söyle
mek için geldim. Müddetsiz olarak yapılmış 
bir tenzili, elbetteki Meclis günün birinde kal
dırmaya yetkilidir. Ama,, Hükümet olarak her 
zaman bu teklifi Meclise getirme imkânları bu-
lunmıyabilir. Başka, memleketlerle, bilhassa 
milletlerarası mahiyette olan bâzı akitlerle bağ
lılığımız vardır. Gümrük resimleri kolay iner, 
fakat yükseltilmesi kolay değildir. Halbuki tek
lifim veçhile yapılacak olursa, iki sene müd
det koyduğunuz zaman otomatikman kalkabilir. 

Hüseyin Balık arkadaşımın, müddet konur
sa piyasada iyi tesir yapmaz sözlerine de ceva
ben şunu arzedeyim ki; piyasa üzerindeki tesi
ri lehte olur. Çünkü iki sene derseniz, aman 
müddet geçmeden getirteyim diye her kes ke
reste getirtir ve bu suretle de piyasa da bir bol
luk hâsıl olur. Böyle bir gayrete de halen ihtiyaç 
vardır. Çünkü kereste, milletlerin öyle kolay 
kolay birbirine verdiği metalardan değildir. 

BAŞKAN — Efendim, birinci maddeyi cet
veli ile birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE ']. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

7. — Türkiye üe Ticaret ve Seyrisefmn Amdlaş-
ması ve Modüs Vivendi akdetmiş devletler mal
larından bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki 
resim hadlerinden yapılan indirimlerin kaldırıl
ması hakkında kantin tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/427) [1] 

[ 1T ,2,49 sayılı • basTnaymı tutanağin s&mında-
d%r. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde mz Miyen yak- I 

tur. Maddelere geçilmesini kabtiî edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

101 nci madde gereğince müddetle mukayyet 
olmaksızın görüşülmesini kabul edenler... Btmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

îvedilîkle görüşülmesinikabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrttcfain AraBaşraası ve 
Mödüs Vıvendi Akdetmiş devletler mallarından 
bâzdan için Giriş Genel Tarifesindeki resim 
hadlerinde yapılan indirimlerin kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise- I 
faân AadlaşmaAi ve Modüs Vivendi akdetmiş I 
devletlerden yurdumuza gelecek bâzı eşya ve 
maddelere ait Giriş Genel Tarifesindeki resim 
hadlerinde yapılan, indirimlerden 6 . IV. 1949 
tarih ve 5&64 sayıh Kamınla onanmış olan I 
4IX.1§46» tarih ve 3/4614 sayılı Kararla yü
rürlükten kaldırılanların dışında-kalan indirim
lerin de kaldırıhnası hakkındaki 22.11.1962 I 
tarihli ve 3/14518 sayılı Bakanlar Kurulu ka- I 
ran onanıaaaştır. I 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — 17. V. 1348 tarih ve 5208 sa
yılı Kanun kaHırılmıştır. I 

BAŞKAN —Madföyi kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 4. — Bu kammu Bakanlar Kurulu 
yürütür. I 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kakml edilmiştir. I 

Tasarının tümü aeık oya arzedilmiştir. 

8. — Millî Savunma Bakanlığı Gülhane As- I 
kerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp I 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkın
da kanun tasarısı ve MüM Eğitim ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/422) [1] 

[t] 2&İ-sag>tfo basmayazi htâanag>ıw somundadır. 
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BAŞKAN — BJendimj İçtüzüğün 101 nei 

ottaddesi gereği ııee müddetle ttMskaype't okuat-
mm... 

tZZET AKÇAIi (Rifce) — B» ««ktadft s»z 
irtiyoruan. 

BAŞKAN — Buyurun, 
ÎZZBT AKÇAL (Riae) — Arkadaşlar, heki

miz intihap dıaireterinaizdeott birçok şikâyet ımek-
tapiarı aimaiktayız; sajçlif artıyer deniliyer ve 
Gez® Kaaramiirıdaki cezalanıl kâfi olmadığı söy
leniyor, cezamın dozu kâfi delildir, de&iiiyer. 

BAŞKAN— îzeet Bey, bwnunla ilgisi nedir 
efendim t 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Müsaade bu-
yuanumz, güm&eme taallıık ediyor. Ceza İ£aııu-
nunun tadüme ait bir teklif, üzerinde i'ki sene 
duTularatk hazıriattMaif ve Meeti* komisyonuna 
rerümiştt Adaiiet Koıaisyomı, bu teklifleri 
üç defa müzakere etmiş ve rapocuau "baazion 
ederek bundan 15 ıgüa evvel Beye-ti Umumiye-
ye araetmiş ve raporu arkadaşlara d*tı*Tİ!*ış 
bulunmaktadır, öncelik ve ivedilikle görüşral-
meskse ait koaakyooi' (talebi de m'e^custtuır. Orta
ya ;bwgü» gelm% yahu* T dün ıveya evvelisi gün 
Meclise intikal efemöş oiwa tam/ninem, şuraya m -
kuiıma«i! suretîyle Ceza Kanununum t adilâne 
ait telsiMn gecifeııtesini, tathfkafcm ihtiyacı do-
layısiyle, yerinde görmemek^eyira. Biyaaetten 
.rica-ediyorum, ivedilik hakkında komisyonun 
müAtlâa» <ta» vaardır, Ce»a\Eaaîiunu takdir ve 
teTMÂbiiraizlie öne alınsın ve okunsun. Büyük 
Millet Meclisince kabul edüMiğ» taikdirde ka-
nuuâyetkesbetsİK, tatbikatın ihtiyacı da bu su
retle gMerifem. Su^iarrr» aria§ nispeti gayet gê  
mş w rakamlar verildiği takdirde hayreti mu
cip derecede endişelidir. Bunu tebarüz ettir-
(Hieyi bir vazifetelâkıM ederim. 

BAŞKAN — Çork muhterem' aTkada#t«r; 
şiradi huzurun/azda okuduğum MiBî Savunma 
Bakanlığı Giöhaııe Askerî Trp Akademisi ile 
Ankara Üniversitesi Tıp Faiküifcesinin yelsdiğe -̂
rmden ayri'lmasma mütedair olan kamuıom «gö
rüşülmesinde öncelik ve ivedilik teklif leri var
dır. Faika* takdir buyurursunuz ki, öncelik 
ve ivediliğe ge'çefeiknek için her şeyden evvel 
48 saattik müddet meseiesimn h&öi lâzımgel-
m ektedir. Şiradi basnu hallettikitem "sonra neden 
bunu İzzet Akeal «rkadaşımızJn1 işaret buyur
duğu kammdan evvele ahyorttzl Filhakika 
C?eza K»wwnu taa*pısında d* öoeettk ve ivedi-
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lik teklifleri mevcuttu. Fakat bundan evvelki 
celsede bu tasarının öncelikle görüşülmesini 
neye vaz'ettiğim zaman öncelik teklifi .redde
dildi ve bu suretle de tasarı sıraya girmiş ol
du. Bu kaunn tasarısının' da öncelikle görü
şülmesi kabul edilmezsıe sıraya girecektir! Bu 
surette izzet Akçal arkadaşımızın işaret buyur
dukları noktaya cevap vermiş bulunuyorum. 

Bu tasarının İçtüzüğün 101 nci maddesi ge
reğince, 48 saatlik müddetle mukayyet-olmak
sızın görüşülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

öncelik teklifini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

^ümü üzerinde söz Fehmi Çobanoğlu'nundur. 
FEHMt ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar; huzurunuza getirilen ş^ kanunla 60 se-
nedenberi bu vatan hizanetinde olan bir ilim ve 
fen müessesesi, Gülhane, yetiştirdiği Ankara ev
lâtları tarafından evinden kovulmakta ve sokağa 
atılmaktadır. (Gürültüler) Dinle dinle, görecek
sin!.. 

Yalnız kolundan tutulup, sokağa atılmakla da 
kalmıyor, Millî Korunma Kanunu bile buna ça
re bulamıyor. Evlâdı tarafından anasının elinden 
âjâtü edevatı ve her şeyi alınarak yalnız bohça-
siyle kapı dışarı edilmesi ancak 20 nci asnn evlât 
terbiyesine yakışır. 

Arkadaşlar, bu tasarı dolayısiyle Gülhane 
Hastanesinin âhü zarını, Gülhanenin eski bir ta
lebesi olan, evlâdı olan Çobanoğlu'ndan dinle
menizi rica ederim. 

60 sene evvel merhum Abdülhâmit Saraybur-
nu'na Gülhane Hastanesini Almanyadan celbet-
tiği Lider Paşaya kurdurmuş idi.. Gülhane ora
da kurulurken aynı zamanda buna temel teşkil 
etmek için Haydarpaşa'da, şimdi Haydarpaşa Li
sesinin işgal ettiği o büyük, muazzam binayı da 
Tıbbiye Mektebi olarak yaptırdı. Onun karşısın
daki bugün Haydarpaşa Hastanesinin işgal et
tiği pavyonları, Gülhane Hastanesinin pavyonu 
olarak yaptırmıştı! Ne talihsizliktir ki, bu mu
azzam bina Gülhane pavyonlariyle birlikte elin
den alındı. Gülhane Hastanesi teşekkül edip bü
yümekte iken 50 sene evvel Kadırga'da büyük 
bir konakta sivil tıbbiye okulu kuruldu. Gülha
ne Hastanesi bunu büyüttü, besledi nihayet İs
tanbul Tip Darülfünunu meydana getirdi ve 
bu da bugün İstanbul Tıp Üniversitesi ol
du. 12 sene evvel Gülhane Hastanesi An-
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kara'ya getirildi, güya İstanbul'da kalmA-
layı tehlikeliymiş.. 6 sene evvel Gülhane Has
tanesi Cebeci'de gebe kaldı, bir evlât doğurdu 
ki, buna da Ankara Tın Akademisi dendi. Bu 
evlât altı seneden beri Gülhanenin yağı ile, sütü 
ile, beslendi. Fakat bu evlât bugün anasını evin
den kovuyor. Gülhane Hastanesi yalnız bu de
recede değil ayni zamanda Askerî Tıp Akademi
si, Askerî Tatbikat Okuludur. Gülhane Hastane
si tıp ilmini memlekette takibeden iki üniversite 
doğuran bir anadır. Bunu şimdi sokakta bırakıp-
ta İstanbul Haydarpaşa Hastanesine gönderir
sek ve Haydarpaşa Hastanesinde eritirsek o za
man Haydarpaşa Hastanesinin bahçesini mezara 
bir taş dikip (Gülhane Hastanesi burada yatıyor, 
hüvelbaki) demeli. 

Arkadaşlar, İstanbul'un hastanelerini sayma
ya lüzum yoktur. Mülki olduğu gibi askerî has
taneler de vardır. Ankara Numune Hastanesin
de bir karyolada 3 - 4 kişi yatarken Gülhane Has
tanesi İstanbul'a gider mi?. Ben şimdi bu tasa
rının kabulü taraftarıyım ancak, Yedek Subay 
binalarına gülhane yeniden kurulmalıdır; Ana
dolu'nun orta göbeğinden gelen fakir fukaraya 
hizmet etmelidir. Eğer bunu kabul buyurmazsa-
nız subaylar senelik yoklamaları için ve aileleri 
için İstanbul'a gidip gelecek ve İstanbul'la Mil
lî Savunma - arasında mekik dokuyacaklardır. 
Onun için heyeti unıumiyeden şunu rica ediyo
rum ki, Haydarpaşa Hastanesi bahçesine Gülha
ne'nin mezar taşını dikmeyelim, Gülhane'yi An
kara 'da bırakalım. 

BAŞKAN — Açık oylarım kulİanmıyanlar 
oylarını kullansınlar. 

Buyurun Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; za

hiri vaziyet filvaki Çobanoğlu arkadaşımızın 
söylediği gibi gözükmekte, yani Gülhanenin 
Tıp Fakültesi tarafından kendi malından, mül
künden, aletlerinden* tecrit edilip başka bir 
yere atılması gibi bir vaziyet mevcut ise de; ha
kikî vaziyet böyle değildir. Daha evvel yapmış 
olduğum bir. sözlü soruya bugüne kadar cevap 
verilmemişti. Bu cevap bugün Millî Savunma 
ve Millî Eğitim Bakanları tarafından verilir 
tahmin ederim. 

BiHrsinifc. arkadaşlar; Gülhane bir müddet 
evvel bir zaruret dolayısiyle Tıp Fakültesini da
hi sinesine almıştı. Zaten Gülhanenin şerefli 
mazisi aşağı yukarı bütün doktorları yetiştir-
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miş olması dolayısdyledir. O kendisîaden arzu . 
ettiğimiz bütün vazifeleri yapmış olmasına rağ- j 
men bu iki müessese pekâlâ beraber, kardeş mü
essese gibi, Tıp Fakültesi - Askerî tatbikat oku
lu olarak, gidebilirdi. Fakat iki seneden bari 
beşeri ve grizi diyebileceği bâzı sebepler dola-
yısiyle, (Arkadaşlarıma yegân yegân hürmet 
ederim, teker teker saygılarım vardır.) Birbir
lerine karşı frotinanları dolayısiyle münasebet
leri gayrikabili tahammül bir hale gelmiştir. 
Bunun böyle olmasında da bâzı amiller vardır. 
Pekâlâ disiplinle veya yumuşak bir otorite ile 
bu âsi idare edilebilirdi. Hattâ biz bir ara 
korktuk, Eskişehire veya başka bir yere gide
cek diye. Eğer bu büyük müessese, hakikaten 
Fehmi Çobanoğlu'nun dediği gibi ise, bu bir 
inhilâl olur ve bu aziz müessese inkıraza uğrar. 

Şayet Haydarpaşaya gitmesine dair bir ka
rar var ise bu karar hakikaten yerindedir çün
kü Haydarpaşa mevcut hastane ve tıbbi bina
ların en alâsKlır,'Yfkaa esasen askerî doktor 
yetiştirmek vazifesinle mükellef olan bu tatbi
kat okulu ona lâzım olan elemanı ve materyeli 
bulamaz. Bilirsiniz kliniklere en fazla hasta lâ
zımdır. İşittik ki, Eskişehir'e, Sivas'a nakledi
lecekmiş, böyle olsaydı inhilâl ederdi, materi-
yel bulamazdı. Eğer Haydarpaşaya gidecekse 

'diyeceğimiz yoktur. Iyi> bir karar alınmış olur. 
BAŞKAN — Hamdi Orhon. 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, ben mevzuu başka cephesinden mü- I 
talâa edeceğim. Hastanenin lâğvi, bir kısmının 
şekli idaresi gibi hususlar* bu işin ihtisas adam
ları tarafından üzerinde konuşulacak bir mev
zudur. * 

Arkadaşlar, biz daha yarım saat, yirmi da
kika evvel bir kanun kabul ettik. Bu kanunun 
ruhu mahrumiyet bölgelerinin tabipler tarafm-
dan kuvvetl'endirilmesiydi. Halbuki şimdi bu 
hastaneyi yâhüt akademiyi İstanbul'a nakletti
ğimiz zaman ne olacaktır? Asistanı, doçenti, I 
profesörü iler Orta Anadolu,' yâni Ankara ve 
onun civarı yüz küsur mütehassıstan malırum 
olacaktır. 

Arkadaşlar, maksat, İstanbul'a koşan Ana
dolu hastalarını oha yakın olan merkezlerde 
ihtisas âdamlariyle karşı karşıya bırakmaktır. 
Gülhâne ile Üniversite arasında" idarede a-
h'enk yök diye "Gülhane nakil. edilemez. Kalk
ması mutlaka icabediyorsa Diyarbakır'a, Sivas'- I 
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a, Erzurum'a gitseydi buna seve seve reyimi 
verirdim. Fakat bu 'mütehassıs muhterem he
yet, •" yüz kişilik,' lS&irişilik' kadrosu ile İstan
bul'a gidiyor. Yirmi dakika evvel kabul etti
ğimiz bir kanun vardı, yine görüyoruz ki, 
İoktorlarımız İstanbul'a koşuyor. Onun için 
Öülhane Ankara'da kalmalıdır. Bir milyon, 
iki milyon lazımsa verelim, Yedek Subay okul
larından bîri teçhiz edilerek, idare ayrılarak 
Gülhane orada kurulmalıdır ve bu mütehassıs 
arkadaşlar Anadolunun ortasında kalmalıdırlar. 

BAŞKAN — Komisyon adına Hayrettin Erk-
men. 

KOMİSYON ADINA HAYRETTİN ERK
KEN "(Giresun) ^- Muhterem arkadaşlarım, 
komisyon adına tavzihte bulunmak üzere mü-
zakeratm sonunu beklemek kararında idini, 
fakat bidayette gördüm kî, müzakere yanlış 
bir istikamette cereyan etmektedir; sırf bunu 
tasrih etmek için müdahaleyi zaruri gördüm! 

Kanunun başlığına -arkadaşlarımın dikkati
ni çekerim. Kanun başlığı diyor ki; «Millî Sa
vunma Bakanlığı Askerî Tıp Akademisi ile An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesinin yekdiğe-
Hnden ayrılması hakkında kanun tasarısı.» 

Başlıktan da anlaşılıyor ki; ne bir hastane
nin nakledilmesi ve ne de bir hastanenin kapa
tılmadı veya bir tarihî müessesenin öldürül
mesi mevzuubahis değildir, Hastane binası ile, 
tesisatı ile, sabit tesisleriyle yerindedir. Aka
demi Fakülteden ayrılacak ve münasip görü
lecek bir yerde, Ankara'da veya başka bir 
yerde kurulacaktır: Bu, kanun mevzuu ile alâ
kalı bir şey değildir. Bir hastane nüvesi teşkil 
edilecektir. Hastanenin kurulması için bugün 
elde mevcut malzeme her iki müessese arasın
da bedelsiz olarak alınıp verilecektir. Bir mü
essesenin öbürü lehine kapatılması, soyulması 
gibi yersiz fikirler bunun içinde mevzuubahis 
değildir. 

Arkadaşlarımın bu esaslar dâhilinde fikir
lerini beyan etmelerine hizmet etmek maksadı 
ile sözlerimi burada bitiriyorum. 

- BAŞKAN—- Açık oya iştirak etmiyen ar
kadaşların oylarını -kullanmalarını rica ederim. 
Oy toplama muamelesi ısona ermiştir. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) —Muh
terem arkadaşlar, Komisyon Sözcüsünü dinle
dik. 'Yalnız Türk münevverlerini ilgilendiren 
bu' kadar tarihî bir' konuda ne "demek istiyor-

- 4 » -
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lar, ne olacak! Kim nereye gidecek! Eşyalar ne 
olacak?... Gibi hususları Bakanın tasrih etmesi 
lâzımgelir. Binaenaleyh ben sözümü Bakanın 
tasrihinden sonraya bırakıyorum. Lütfen tasrih 
buyursunlar, ondan sonra konuşacağım. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ KÖY-
MEN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Gül
hane ile Tıp Fakültesinin yekdiğerinden ayrıl
ması zarureti üzerinde arkadaşlarımın hiç dur
madığını görüyoruz. Hakikaten şu iki seneden 
beri her iki müessesenin bir arada çalışmasın
dan doğan mahzurlar bütün Ankara'da malûm 
bir keyfiyet halini almıştır. Bu şekilde her iki 
müessese de azami randıman istihsali suretiyle 
çalışmak imkânından mahrum kalmışlardır. Bu 
iki müessesenin ayrılması bir emri zaruri hali
ni almış demektir. 

Bunu kabul ettikten sonra bâzı arkadaşla
rımızın vâki suali ile karşılaşıyoruz. Deniliyor 
ki, Gülhane ayrıldıktan sonra bu nereye gide
cektir? Yalnız bu endişeyi cevaplandırmak su
retiyle size kısaca mâruzâtta bulunacağım. » 

Sayın arkadaşlarım, Gülhane buraya gelir
ken bir kanunla gelmiş değildir. Buraya gel
miş, teessüs etmiş. Ancak Gülhane burada çalı
şırken 1946 yılında Fakültenin Ankara'ya gel
mesi dolayısiyle, burada bunları yerleştirecek 
bir yer olmadığı için, Gülhane Akademisinde 
misafir edilmesi hususunda bir kamın çıkmıştır. 
Bu kanun 1952 senesine kadar mer'i olmak üze
re çıkarılmıştır. 1952 senesine kadar Tıp Fakül
tesi için yapılacak binalar ve talebeler için ya
pılacak yurtlar ikmal edildikten sonra, 1952 
senesinde Fakültenin Gülhaneden ayrılması ka
nunda emredilmiş bulunmaktadır. Şimdi huzu
runuza sevkedilen kanun bu kanunla ilgilidir. 
Bu kanun harb devresi sonunda çıkmıştır. O 
zamandan itibaren bugüne kadar kanunun 1952 
senesinde emrettiği iki müessesenin ayrılması 
yolunda hiçbir teşebbüs alınmamıştır. Bugün o 
müddet ikmal edildiği için kanun karşısında 
Hükümetini* bir karar almak zorunda bulunu
yor. Karar şu oiüyör; ya kanunun hükmüne ri
ayet ederek fakülteyi icabı müesseselerle tak
viye suretiyle burada bırakacak veya müesse
seyi birbirinden ayıracaktır. 

Şimdi 1946 dan 1952 ye kadar 6 senelik 
marja lüzum ve zaruret gören vâizıı kanunun 
emri hilâfına bugün bir kararla bu birinci kı
sımda ısrar ederaiyeceğiaıjzi takdir edersiniz. 

Devlet 36-40 milyon liralık bir tahsisat alarak 
bir senede, iki hattâ üç senede bu işi başaramaz. 
Bu vaziyet karşısında yapılacak şey bu iki mü
esseseyi mutlaka ayırmaktır. Ama ne şekilde 
ayrılacaktır. 36 milyonu bulup bu tesisleri hemen 
yapamadığımıza göre Gülhanenin 15 kişilik he
yeti ilmiyesini başka bir yerde faaliyete geçir
mek zarureti karşımızda belirmiştir. Şimdi biz 
bu ayırmayı yapacağız. Ayırdıktan sonra ne
reye götüreceğiz? 

Sayın arkadaşlarım, şunu arzedeyim ki, bir 
defe fakültede bıraktığımız 700 yataktan 300 ya
tak doğrudan doğruya Millî Savunmanın emrine 
tahsis edilecektir. Millî Savunma emrine tahsis 
edilecek demek akademik heyeti burada kendi 
vazifelerini görme imkânına sahip olacak de
mektir. Maamafih şunu da ifade etmek mecbu
riyetinde kalıyorum ki, bu kadar miktarda yatak 
ihtiyacımızı karşılıyacağını kabul etmiyoruz. 
Fehmi Çobanoğlu'nun işaret ettiği gibi, yedek 
Subay okullarında bir blok içinde bir miktar 
daha paviyon tesisi ile yatakların adedini ço
ğaltmak kararındayız. Ama bir akademinin bu 
kadar bir yatakla, parça parça ve ayrı ayrı 
yerlerde istediğimiz randımanla çalışması imkâ
nı yine mevcut değildir. Bunun imkânlarını Ba
kanlık arıyacaktır. Yalnız Bakanlık bu 
sene 500 bin liralık elde mevcut tah
sisatla 6 - 6,5 milyon liraya baliğ olacağını tah
min ettiğim bir hastaneyi Sarıkışla civarında 
yaptırmak kararına doğru mütemayildir. Bu ka
rarı aldıktan sonra bu hastane yapılıncaya 
kadar Tıp Akademisini münasip bir yerde ba
rındırmak zorunda kalacaktır. Bu bir idari ta
sarruf olacaktır. 

Hatıra gelen muhtelif şeyler arasında şunu 
açıklamak mecburiyetindeyim ki, buna münasip 
bir yer olarak Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
alda gelmektedir. (Olamaz sesleri) Bâzı arka
daşlar diyorlar ki, «demin kabul edilen bir ka
nunla medeni vasıtalardan mahrum olan böl
gelere doktor göndermek için tedbirler alınır
ken şimdi bu akademinin İstanbul'a gönderil
mesini neden mülâhaza ediyorsunuz?» Buna ce
vabı Aziz Uras arkadaşım vermiş bulunuor. 

Arkadaşlar, Tıp Akademisi çalışabimek için 
geniş hâsta materyeline ihtiyaç gösterir. Müte
nevvi hastaların gelip de başvurabileceği bir 
hastane almam lâzımdır, yalnız hastane kurmak 
kâfi değildir. 
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Bütün bu sebepler ele alınacak olursa dok

tor yetiştirmek, ihtisas erbabı yetiştirmek ıre-
yahut pratisyen yetiştirmek için yalnız bir hasta
nede yerleşmesi, demin Fehmi Çohaaoglu arka
daşımızın izah ettiği gibi, akademiyi öldürmek 
olur. Bunun için mütenevvi' hastanelere yakın 
olan yerin intihap edilmesi ilmî bir zarurettir 
kanaatindeyim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Aziz Koksal. (Yok sesleri). 
Oezmi Türk, buyurun. 
CEZMÎ TÜRK ('Seyhan) — .Efendim; çok 

heyeeanlıyiım, meslek .meselesi ve menfaatleri 
üzerimde ihtisas komisyonları dışında konuş
mak mûtadım değildir. Yüksek Meclisinizi hiç
bir zaman kendi meslekimin menfaatleri ve hu
susiyetin* giren meseleler üzerinde tasdi et
miş değilim. Fakat Çobanoğlu ve sayın Millî 
Savunma Bakanının beyanları beni buna mec
bur etmiştir. Gülhanenim sinesinde * yetişmiş. 
ondan feyiz almış ve her şeyini ona borçlu bir 
insan olduğum için; bu müessesenin mukadde
ratı ve istikbali mevzuubahis olduğu bir za
manda heyecanla konuşursam beni mazur gör
memizi riea ederim. Bunda hkbir maksat ara
mayınız. Şunu bilhassa tavzihan arzederim ki; 
dünyanın hemen her tarafında parlâmentolar 
doktor düşmanıdır. Bizim Parlâmentomuzda 
böyle bir mâlû-liyet yoktur. Amcglo - Sakson 
parlâmentolarında da pek böyle bir şey yoktur 
sanırım. Yalnız Parlâmentomuzun bir hususi
yeti vardır. Bâzı parlâmentolarda doktorluğa 
karşı hücum ekseriya doktor olmayanlar tara
fından gelir. Bizim Parlamentomuzda da maa
lesef eski devirden kalma bir anane ile doktor
lar politika uğrunda kendilerini .harcarlar ve 
mesleklerini feda ederler. Onum için bu söz
lerimin başka mânaya alınmam asm ı, sadece 
memlekete ve bu müesseseye olan hürmetim 
dolayısiyle, onun istikbalinin hayrına- olarak 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, bir kere Gülhanemin Ankara'ya 
getirilmesi hata idi, meslek bakımından. Bü
yük ihtisas müesseseleri büyük şehirlerde ku
rulur, gelişir ve büyür. îhtosas müesseselerin
den sonra meslek müesseseleri gelir. Halbuki 
idari müesseseler ve doğrudan doğruya sade
ce meslek tatbikatı yapan hastaneler dünyanın 
her tarafında feöyfoee kurulagelmiştir, bizde 4e 
böyle Irarulmahdır. O müesseseleri en uzak ve 
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•en ücra olan yerlerde dahi kurmalı ve onlara 
en iyi ihtisas mekteplerinde yetişen mütehas-
sıslar gönderilmelidir. Buna mukabil; bir be
yabanın içine götürüp bir ihtisas müessesesi 
kurarsanız, her halde iyi bir mütehassıs yetiş
tiremezsiniz. Ankara'ya gelirken uzun uzun 
münakaşa edilmiştir. O vakit, harbin başlan
gıcında olduğumuz, memleket müdafaası her 
şeye takaddüm ettiği ve nihayet âdeta yeni bir 
İstiklâl Harbi yapmamız ihtimali karşısında 
yemi bir Cebeci Hastanesinde yaralı ve hasta
larımıza bakmak lâzımgeleeiği maksatlariyle 
nakledilmiştir. Anadolu'nun göbeğinde bir as
kerî ihtisas müessesesi bulundurmak ve mem
leketin sıhhi, tıbbi müdafaasını destekliyecek, 
esasını kuracak tıbbi bir nüve ve merkez ola
rak bulundurmak. 1945 de şükürler olsun ki 
harbe girmeden harb bitmiştir. Fakat birçok 
idareci arkadaşlarda olduğu gibi asker, sivil 
bâzı idarecilerimizde, her şeyim teşkilâtçılığını 
bilmek zihniyeti vardır, özür dilerim, temas 
«tmek istemezdim; sabık Millî Şefimizde de bu 
zihniyet vardı. Her şeyin en iyisini, teşkilâtı ve 
ihtisas işlerini kendisinin herkesten iyi bildi
ğini zannederdi. Teşkilâta da bu fikir gelmiş
tir ve müşavirlerine de bu fikri telkin etmiş
lerdir. Yanlış bir kararla, Ankara'da devamı 
yetişmiyormuş «gibi, bir de üzerine, af buyu
run ; kel üzerine kel kabilinden, Tıp Fakültesi 
ile birleştirilerek T*p Fakültesi ikurulmuştur. 

Güihane buraya gelince önce ihtisas mües
sesesi olmaktan çıkmıştır. 314 tem bu yana Gül-
hanemin yaptığı askerî «rvil »neşriyat dünya kü-
tüphanelerindedir. Yazılan makaleler, yapılan 
travaylar meydanda, yetişen mütehassıslar 
meydanda. 

Buraya geldikten sonra Gülhane olarak yazı
lan yazılar eserler de meydandadır. Sonra en 
basitini arşedeyim, büyük şehirlerde çeşitli 
câldiye büyük şehirlerde çeşitli dahiliye vaka
ları bulunur. Buralarda ise fazla tenevvü yok
tur. Hepsini atti halinde görürsünüz. Meselâ 
sptma görürsünüz, fakat sıtmanın türlü uzuvlar
da yaptığı türlü tezahüratı, insanlar üzerinde 
bıraktığı belirtileri bulamazsınız. Yine meselâ 
seri halinde kel görürsünüz* iakat eild hastalık
larının muhtelif nevilerini ve şekillerini göre
mezsiniz. Bunun gibi diğerlefi de #ynıdır. Size 
Gülhane Muallimler Meclisinde gtsmiş ve biz
zat vahidi olduğum tbir y#teı^ frizdeyim ? Sayın 
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Millî Şef Türkiye'yi dolaşmış bahusus harb için- i 
de birçok bölgelerde kellere rast gelmiştir. Bu I 
vatandaşlara ne yapıyorsunuz, demiştir. Bun
ları askere almıyoruz, tedavileri uzun olduğu 
için tehir ediyoruz, demişlerdir. Türkiye 'deki 
kellerin tedavi edilmesine yüksek makam tara
fından karar verilmiş, epilasyon yapmak için 
röntgen makinaları getirtip Gülhanede bir mer
kez açılması istenmiştir. Türkiye'de kel mer
kezlerine gelecek kelli vatandaşların kelleri te
davi edilecektir. O sırada Gülhanede bozuk bir 
teşhis makinası mevcut olduğu için bu şahıslara 
bir şey yapmak imkânı yoktu. O şevketli ve 
satvetli devirlerde de bunları aynen söyledim. 
şahitleri vardır. Onun için bugün söylememde 
bir mahzur görmezsiniz. Bir merkez Gülhane-
de. bir merkez Erzurum'da bir 'merkez de İz
mir'de kurulacaktı. Hangi şartlar altında? 
Gül hanenin teşhis röntgeninin bir tüpü yan
mıştı. aylardır Almanya'dan gelmesine intizar 
ediliyordu. Hastaların en basit teşhis işleri ya
pılamıyordu Buna mukalbil tedavi makinaları 
konarak ve kel tedavisi Gülhanede başlıyacak. 
Gayet tabiîdir ki, her hekim gibi ben de buna 
itiraz ettim. Gülhane kel tedavisi merkezi ha
line geldiği zaman oradan artık cildiye müte
hassısı çıkmaz. Çünkü kelden başka bir şey 
görmiyecektir, seri tababet. Türkiye'de bir kel
ler tedavi merkezi kurulabilir ama bu ilim ve 
ihtisas merkezlerinde olmaz-. Sıtmalıları tedavi 
için bir sıtma tedavi merkezi- kurulabilir ama 
bunun merkezi Gülhanenin intaniye servisi ola
maz; o zaman orada yetişenler intaniye hasta
lıklarını, epidemîk hastalıkların türlüsünü gö
remez olurlar. Onun için bu tıbbi ve ilmî emir 
maalesef, yahut maaşşükran tahakkuk edeme
mişti. Çünkü realiteye uygun değildi. 

İlmî imkânlar millî şeflerin emirleriyle dahi 
değişmez. Bu kel tedavi merkezi kurulamamış
tır. Bundan sonra fakülte kurulmuştur. Fakat 
şu şu eksikleri vardır diye her sene dövünülüp 
duruluyor. Gülhane öyle bir müessesedir ki mal
zemesi olan, hasta malzemesi çeşitli olan bir 
muhite verirseniz çok yerinde olur. Çobanoğlu 
arkadaşımızın fikrine iştirak etmemekteyim. 
Gülhane Saraybumu'ndan önce ilk olarak Hay
darpaşa'da açılmıştır. Haydarpaşa'da Askerî 
Tababet Tatbikat Mektebi namı ile çoğu Erme
ni ve Rum vatandaşlarımızın hocalığı altında 
Sultan Mecit zamanında açılmıştır. Şimdiki Gül-
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hane adı Sultan Hamit devrindeki açılışından 
sonra alem olmuştur. 

Onun için Gülhane Haydarpaşa'ya gitmekle, 
esas kuruluş yerine gitmekle aslına rücu ede
cek, ilk doğduğu müesseseye gidecek demektir. 
Gülhane oraya gidince yine memleketin ilmine, 
tababet âlemine fevkalâde buluşları ve hizmet
leriyle namını bütün dünyaya yaymaya bağlı
yacaktır. Bunun neticelerini en kısa zamanda 
görürüz. Ama şunu da açıklamak mecburiyetin
deyim ki, Gülhane'nin içinde dahi bu iki fikre 
muhalif olanlar vardır. Bâzı arkadaşlar Gülha
ne'nin İstanbul'da muayenehanelerine daha ya
kın gelecek bir yerde olmasını istemektedirler. 
bu tamamen şahsi menfaat meselesidir. Biz bu
nu düşünemeyiz. Bâzıları da burada kalmayı ister
ler bunlar da burada ev bark sahibi olmuşlardır, 
aynı zamanda bir muhit edinmişlerdir. Ama 
Yedek Subay Okulunda Gülhane olamaz. Ham-
di Orhon arkadaşım af buyursunlar; her hangi 
bir bina ne için yapıldı ise o maksat için kulla
nılabilir. Okul olarak yapılanın okul ve hastane 
olarak yapılanın da hastane olarak kullanılması 
icabeder. 

Artık 1952 senesinde muhalif parti mensu
bu olarak her hangi bir arkadaşımızın bir kış
lada hastane yapılmasını istemesi bu memleke
tin inkişafı noktasından çok gerilik olur, ve 
çok acıdır; arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Dünyanın hiçbir yerinde Askerî Tatbikat 
okuliyle Tıp Fakültesi bir arada bağdaşama-
mıştır. Bu ilk defa Ankara'da olmuş, o zama
nın otoriteleri tarafından yürütülmeye çalışılmış 
ve Gülhane öldürülmüştür. Yüksek iktidarınız 
işi ele aldıktan sonradır ki Gülhane yeniden 
ilmî şahsiyetini bulmuş ve hocalar arasında bu 
fnıtmanlar başlamıştır. Eğer iktidarınız payi
dar olacak ve istikbale şâşaapaş olacak bir eser 
bırakacaksanız buna eski hüviyetini vermeniz 
lâzımdı?. 

Benim önümüzdeki bütçe müzakereleri sıra
sında bu değerli müessesemiz için sizden istir
hamlarım olacaktır. Fakat arkadaşlarını beni 
mazur görsünler; Erzurum'a Diyarbakır'a bü
yük kuvvetli, kudretli, enerjik ve teknik, per
soneli kuvvetli hastane istesinler, ama ilim, 
ihtisas mektebi istemekten fariğ olsunlar. Gül
hane, İstanbul haricinde... Bakınız Adana de
miyorum, Adana Milletvekiliyim, Adana demi
yorum, İzmir, İstanbul'dan, başka Gülhaneyi 
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yaşatacak bir yer yoktur. Gülhane, Genel . 
Kurmayın, Millî Savunmanın emriyle istanbul'- | 
dan başka bir yere götürülecek olursa, o da İz
mir'e olmalıdır. Ankara'da, Diyarbakır'da Erzu
rum'da mütehassısları kuvvetli, büyük hasta
neler kurulabilir, fakat bir ilim ve ihtisas mek- I 
tebi asla arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere j 
takririni 6 milletvekili arkadaşımız söz aldık- i 
tan sonra oyunuza arzedeceğim. Buyurun Nâ-
tık Poyrazoğlu. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efen
dim, bilhassa bu meslekin sayılı arkadaşların
dan birisi olan muhterem arkadaşımız Cezmi 
Türk'ün konuşmasından sonra benim bu vadi
de konuşmam biraz fazla olacaktır. Fakat bu
na rağmen nedense galiba arada akrabalık ol
ması hasebiyle, asker olmamız itibariyle bu bü
yük tarihî müessese hakkındaki düşüncelerimi 
arzetmek mecburiyetindeyim. 

Dikkat buyurulursa Gülhane, ismi üzerinde, 
zaten bizim için ve belki fennî ve sair bakım
dan değil ama bizim gibi mesleke dâhil olmı-
yan, meslek dışındaki insanlar için anane me
selesidir. Gözümüzü açtık, Gülhaneyi işittik; 
babalarımızdan Gülhaneyi işittik. Birçok ecne
bilerle ye tanıdığımız insanlarla temasımızda 
Gülhaneyi methettiler ve bizim methedilecek 
taraflarımızdan birisi olarak" doktorluğumuzu 
ele aldılar, Bunun Gülhaneye medyun olduğu
muzu söylediler! Hakikaten sayılamıyacak ka
dar çok beynelmilel üstadlanmız da bu mektep
ten yetişmiştir. Ben Ankara, İstanbul veya İz
mir'de ve sairede olması hakkında bir şey söy-
liyecek değilim. Çünkü bu nihayet ilmî bir 
şeydir, salâhiyetsizlik olur. Ancak ben bu 
müessesenin dağılmaması ve taazzuv etmiş oldu
ğu şu halinin bozulmamasını istiyorum ve di
yorum ki; Ankara'nın bu müesseseye sahip kal
ması daha uygundur. 

Cezmi Bey arkadaşımız çok haklı olarak fen
nî tedbirlerin alınması, böyle tıbbi bir müesse
senin yaşaması için çok nüfuslu şehirlerde 
kalması mecburiyeti vardır, diyor? Güzel, ka
bul ediyorum, yalnız Ankara'nın bugünkü nü
fusunda kalacağını da hiçbir zaman için kabul 
etmiyorum. Bundan başka Ankara'nın mer
kezî bir bir vasfı vardır. Bunu da arkadaşla
rımın dikkatine arzetmek isterim. Bunda İs
rarımın sebeplerinden bir tanesi şudur; iftihar-
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la söyliyebiliriz, Gülhane müessesesi bugün dün
yanın üçüncü derecesini ihraz etmiş bir mü
essesedir. Daima göğsümüzü kabartan bir mü
essesedir. 

Bir hâtıra olarak arzedeyim, gazetelerde de 
okumuşsunuzdur; ilk Türk kafilesini Kore'ye 
götüren gemide komutan bulunuyordum. Ge
mi doktoru, tuhaf bir tesadüf olarak, müthiş bir 
taş ıstırabiyle yattı. Geminin röntgeni ve saire-
siyle Jetkik edildi, ve taşı almak icap etti. Bu 
taşı genç operatörümüz Rami Yalçın isminde 
bir yüzbaşı arkadaşımız aldı. Ve bu telsizle 
bütün dünyaya ilân edildi. Hakikaten zor bir 
ameliyatmış. Arkadaşlarımızın anlattığına gö
re bu taşı almak için sonda ve saire yokmuş, 
yarmak suretiyle, damarlarına inmek ve mesa-

; nelerine inmek suretiyle alınmış ki, bu bir bü-
| yük muvaffakiyettir. Binaenaleyh bu kadar 
[ şöhretli bulunan bir Türk müessesesi ananesi

ni muhafaza etsin. Cezmi Türk'ün ve Çoban-
oğlu'nun dediği gibi İstanbul'da doğdu ve 
fakat orada ölmiyecektir. Haydarpaşa'da ha
yatını vermiyecektir. Bu müessese mütemadi
yen dolaştırılsın ve fakat ihya edilsin, takvi
ye edilsin. Bir kere düşünelim ve bu mües
sese İstanbul'da Haydarpaşa'ya nakledilsin ora-

I sı Akademinin emrine verilsin. Bu Akademiden 
istifade etmek için ben çok ıstırap çektiğimize 
kaniim. 

İşın diğer cephesine gelince; muhtelif dediko
dular vardır, bir kısmı kalmak, bir kısmı git-
mek istiyorlar. Bunların maksatlarının ne ol
duğunu burada mevzuubahis edecek değilim. 

i Esasen Büyük Millet Meclisi bu gibi basit şey
lerle meşgul olacak değildir. Benim son kanaa
tim şudur: Gülhane Akademisini Cezmi Beye 
rağmen, Ankara'nın istikbalini düşünerek An-

i kara'da bırakalım, olmazsa kendileriyle bera
berim, hiç olmazsa İzmire nakledilmesi taraf
tarıyım. İlmî bakımdan taraftarım. Tabiî ne
tice ve rey Heyeti Âliyenize aittir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. 

j Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü hakkındaki müzakerelerin 

kifayetinin oya konulmasını arz ve teklif ede-
j rim. 

Balıkesir Milletvekili 
I - Müfit Erkuyumcu 

i BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oya arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Hazîneye ait olup Millî Sa
vunma Bakanlığına tahsis edilmiş ve Gülhane As
kerî Tıp Akademisi tarafından kullanılmakta 
olan arazi ve binalarla sabit tesisleri (Askerî Tıp 
ve Sıhhiye Gedikli Teknisiyen okulları binaları 
hariç) bütün hukuk ve vecibeleriyle Ankara Tıp 
Fakültesi tarafından kullanılmak üzere Ankara 
Üniversitesine devredilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince dev-
rolunan arazi ve binaların tapu kayıtları Ankara 
Üniversitesi namına tashih olunur. Yapılacak 
deyir; ferağ ve tescil işlerinden dolayı hiçbir ver
gi, resim ve harç alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinin 750 yatağına ait levazım ayniyatı Ankara 
Tıp Fakültesine, bu müesseselere ait olup halen J 
müştereken faydalanılmakta olan alât, edevat ve 
sıhhi malzemeler de yekdiğerine bedelsiz olarak 
devrolunmuştur. 

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

GEÇÎCt MADDE 1. — Birinci madde uya
rınca Ankara Üniversitesine devredilen arazi da
hilindeki suni âza binasından, bu kurum başka 
bir yere taşınmeaya kadar Millî Savunma Bakan- ı 
lığı faydalanmakta devam eder. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Üçüncü madde uya
rınca Ankara Tip Fakültesine devredilmiş olan 
(750) yatağm bîr kısmından (Ankara "Garnizo
nunun subay ve erlerinden hasta olanların ihti- | 
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yacını karşılıyacak sayıdaki yataktan) Millî Sa
vunma Bakanlığı faydalanmakta devam eder-
Bu ytakların sayısı ile bunlardan ne şekilde fay
dalanılacağı hususu Millî Savunma Bakanlığı 
ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında tanzim edile
cek esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Üçüncü madde uya. 
rınca devrolunacak 750 yatağa ait levazım ayni
yatı île bu müesseselerin - çalışmalarını sekteye 
uğratın ıyaeak şekilde - yekdiğerine mütekabilen 
devredecekleri alât, edevat ve sıhhi malzemelerin 
nev'ini, kıymet ve miktarı (Millî Savunma Ba
kanlığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mümesillerinden kurulacak bir komisyon tarafın
dan hazırlanacak listeler üzerinden) Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılır. 

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

Etendim, taşandaki üçüncü geçici maddeden 
sonra bir dördüncü geçici madde eklenmesi hak
kında bir önerge vardır, kabul edildiği takdirde 
teklif edilen madde dördüncü geçici madde ola
cak, tasarıdaki dördüncü geçici madde de beşinci 
secici madde olacaktır, takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici dördüncü madde olarak aşağıdaki mad

denin kanuna eklenmesini teklif ederim. 
Erzurum 

Fehmi Çobanoğlü 
Geçici dördüncü madde — Millî Savunma 

Bakanlığının şimdiki teşkilâtına göre halen boş 
kalan yedek subay binalarına Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından Gülhane Hastanesi yerleştiri
lerek yeniden Ankara'da tesis olunur. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oyunuza arzedeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tıp Fakültesiyle Gül
hane "Tıp Akademisinin birbirinden ayrılmaları 
ve yukarıki maddeler uyarınca yapılacak de
vir işlemleri ile her türlü taşınma işleri en geç 
1 Mart 1953 tarihine kadar tamamlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Efendim, gündemimizde 3 - 4 madde kalmış

tır. Bir de tatil talebi vardır. Himmetinizle gün
demi bitiriyoruz. Biraz daha ekseriyetin muhafa
zasını rica edeceğim. 

9. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5239 sayûı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları (İ/421) [1] 

BAŞKAN — Tüzüğün 101 nci maddesi gere
ğince müddetle mukayyet olmaksızın görüşül
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki Kanuna bağlı 1 »ayılı cetvele bâzı kadro
lar eklenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağh (D) işaretli 
cetvelin, Trp Fakültesi başlığı altındaki kadro
lar kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cet-

f 1] 245 »ayılı ba#mayat\ tutanağın sonundadır. 
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I velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler..: Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

&EÇÎCÎ MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Tıp Fakültesi başlığı altındaki kadro
lar kaldırılmış ve yerine, ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN --- Maddeyi cetvelle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 29 Ağustos 1952 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyuntrza arzediyo-
rum. 

10. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuru
luşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu-

' rm ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve 4926 sayûı Kanuna 
bağlı 1 sayılı kadro cetveline İmam - Hatip 
okulları için kadro eklenmesine dair kanun tasar 
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/420) [1] 

BAŞKAN — İçtüzüğün 101 nci maddesi ge
reğine muayyen müddet beklenmeksizin tasa
rının müzakeresini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tümü üzerin
de söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2778 
sayılı Kanunun 8 ncü maddesinde değişildik 
yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı kadro cetveline îmam - Hatip okulları 

için kadro eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Mer

kez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sa

fi] 248 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü mad- j 
desi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

özel Okullar Müdürlüğü, 2287 sayılı Kanu
nun 12 ve 13 ncü maddeleriyle Orta ve İlköğ
retim Genel Müdürlüklerine verilen vazifeler
den özel öğretim müesseseleriyle îmam - Ha
tip okullarına ait işleri görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin (iller) kısmına; ilişik 1 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle beraber oya arzediyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kaibul edil
miştir. * 

MADDE 3 — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı 2 sayılı cetvele ilişik 2 sayrlı cetvelde gösteri
len kadrolar eklenmiştir 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle kabul edenler ... Kabul I 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 28 Şubat 1953 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

. Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miş, tasarı kanunlaşmıştır. 

11. — Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/195) [1] 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarı sebebiyle 
Maliye Bakanının bir dileği vardır, buyurun. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

[1] 215 sayılı basmayazı tutanağın s&nundadır. 
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(Eskişehir) — Efendim, gündemin bir defa gö
rüşülecek işleri arasında bulunan 215 sıra sayılı 
tasarının geri verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Geri 
verilmesi kabul edilmiştir. 

12. — Diyarbakır Milletvekilleri Kâmil Tay-
şi ve Mustafa Ekinci'nin, Eskişehir'de sel bas
kınından zarar görenler için yaptırılacak mesken
ler hakkındaki 5663 sayılı • Kanunun Dicle neh
rinin feyezanından zarar gören Bismil ilçesin
deki vatandaşlara da teşmili hakkında kanun tek
lifi ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/358) [21 

BAŞKAN — 101 nci madde gereğin'ce müd
detle mukayyet almaksızın görüşülmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
j Kabul edenler ... Etmiyenler ... öncelikle görü-
j sülmesi kaibul edilmiştir. 
| HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhfce-
| rem arkadaşlar, bu tasarı münasebetiyle Kars'ın 

büyük felâkete uğrıyan bâzı köylerinin âcil 
derdine çare bulunması ümidi ile huzurunuzda 
kısaca mâruzâtta bulunacağım. Kars'ta bu sene 
bâzı köyler sel felâketine ve altı köy de heyelan
dan mütevellit müthiş bir felâkete mâruz kal-

j mıştır. 
Beni şimdi huzurunuzda söz söylememe cesa-

i ret veren bir kanun var. Sel, zelzele, heyelan gi-
j bi âfetlere karşı Hükümeti doğrudan doğruya 

harekete getiren bir kanun mevcuttur. Hükümet 
burada bütçede mevcut tahsisatı aşabilir. Yani 
gelecek senelere intikal eden taahhütler almaya 
Hükümet yetkilidir. Onun için ben bu kanundan 
cesaret alarak Diyarbakır için talep olunan ve 
bu tasarıda bahsi geçen yardımın Kars'ta felâ
kete uğrıyan bilhassa bu 6 köy için kabul Duyu
rulmasını rica ediyorum. Kars'ın Kağızman ve 
Tuzluca ilçelerine bağlı 6 köy cidden yardıma 
muhtaçtır. Bunlardan birisi 600 nüfusludur. Bu
radaki halk dağınık bir halde şu ve bu köylerde 
yaşamaktadır. Bunlar Kağızman'ın üç ve Tuzlu
ca'nm yine üç köyünden ibarettir. Şu anlaşılı
yor ki, Bismil îlcesi merkezi ve Tepe Bucağı ve 

[2] 246 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Kağızman'ın Tuzluca ilçelerinde aynı vaziyet var- I 
dır. Bunlar için arkadaşlarımızla bir önerge ha
zırladık. Kabulü ile bunlar için de aynı şefkatin 
gösterilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptınlacak meskenler hakkındaki 24. HI. 1950 

tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek Kanun 
MADDE 1. — Bayındırlık Bakanı; Eskişe

hir'de sel baskınından zarar görenler için yap
tırılacak meskenler hakkındaki 24 . III . 1950 ta
rihli ve 5663 sayılı Kanunun hükümlerini, Dic
le Nehrinin 2 . II . 1952 tarihinde vukubulan taş
kınımdan zarar gören Diyarbakır İlinin Bismil 
İlce merkezi ve Tepe Bucak merkezi hakkında 
da uygulamaya yetkilidir. 

Şu kadar ki, adı geçen kanunun 7 nci mad
desindeki «temlik edilen binalardan doğan Ha
zine alacakları, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına devrolunur» hükmü ile aynı kanunun 8 
nci maddesi; Türkiye Emlâk Kredi Bankası ser
mayesinin artırılmasına kadar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere bttıaen görüşül

mekte olan tasarının birinci maddesinin birinci 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
rica ederim. 

(Bayındırlık Bakanı, Eskişehir'de sel bas 
kınından zarar görenler için yaptırılacak mes
kenler hakkındaki 24 . III . 1950 tarihli ve 5663 
sayılı Kanun hükümlerini, Dicle Nehrinin 2 . I I . 
1952 tarihinde vukubulan taşkından zarar gören 
Diyarbakır ilinin «Bismil» ilce merkezi ve «Te
pe» Bucak merkezi ile 1952 yılı içinde toprak 
kaymasından zarar gören Kars İlinin Kağızman 
ve Tuzluca ilçelerine bağlı «Kötek» Bucak merke
zi ile diğer köyler hakkında uygulanmaya yetki
lidir.) 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç ve ar
kadaşları Kars Milletvekilleri : 

Abbas Çetin Esat Oktay Sırrı Atalay 
Favzi Aktaş Mehmet Bahadır Lâtif Aküzüm 

ABBAS ÇETİN (Kars) —- Aziz arkadaşlar, | 
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j bu sene tabiat yurdumuzun birçok yerlerinden 

ziyade Kars'a zarar vermiş bulunmaktadır. Kars 
merjkezinde, İğdır İlçesinde Araş Nehri milyon
ları) aşan bir zarar vermiş bulunuyor. Bu sel fe
lâketinin neticeleri bakımından Hükümetin ye
rinde tedbirler aldığını görmekten zevk duymak
tayız. Bunun dışında kalan zararları da biz ken
di fendimize telâfi edeceğiz. 

Ancak benim de imzam bulunan, arkadaşım 
Hüsamettin Tugaç'm vermiş olduğu önerge bu 
mahiyette değildir. Arazi kaymış, tarla, ev hep
si bir gitmiştir. Hükümet evsiz, tarlasız kalmış 
olan vatandaşlarımıza acilen yardım yapmış, 
insan ve hayvan kaybına mâni olmuş, dışarda 
kalan vatandaşlarımıza çadır vermiştir. Tak
dir buyurursunuz iki, bunları ev bark sahibi 
yapmak bir mevzuat meselesidir, Hükümetin 
ve Kızılaym acilen yapacağı bir mevzu değil
dir, Hazır bu kanun gelmişken, Bismil ve em
salinde olduğu gibi, Kars için de bu yüksek ha
miyeti esirgeıniyeceğmizi ümit etmekteyim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum : 

•I Yüksek Başkanlığa 
Maddeye (Kızıltepe İlcesine bağlı Şenyurt 

Bucağı) tâbirinin de ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoğlu 

ıKEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, fırsat (gelmişken ben de kısa 
biç talebte bulunayım. : Mardin Vilâyetinin Kı
zıltepe Kazasının eski adı (Dirbeze) olan bugün 
Şenyurt olarak adlandırılan bucağı aynı se-
heple feyezana uğramış ve 80 kadar ev çatısız 
kalmış vaziyettedir. Bunlara yalnız Kızılay yar
dımda bulunmuştur, başka hiçbir Devlet yar
dımı görmemiştir. Bugün halk tamamen çadır 
altında yaşamaktadır. Maalesef Bayındırlık 
Bakanı burada olmadıkları için teyit etmele
rimi istemiyorum. 

j Bu itibarla Şenyurt İlçesinin de aynı kanun-
daın istifade etmesini rica ediyorum. 

• BAŞKAN —. Komisyon.Sözcüsü! 
BÜTÇE . KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Arkadaşlar, şunu hemen 
ifâde edeyim ki, Kars'ın bir yerimin tabiî âfete 

I m$ruz kalmış, olan vatandaşlarına yardım hu-
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susunda her hangi bir kıskançlık duygusu 
beslemiyorum. Fakat şimdi huzurunuzda mü
zakeresi yapılan kanun dolayısiyle bir başka 
vilâyetin filânca ilçesinin bilmem neresinin za
rar gören halkına yardım yapılması hakkında 
bir hükmü de başka arkadaşlar istiyebilir. 
Kars'ın başka yerinde bu vaziyette olan va
tandaşlar olabilir, faikat komisyonlarda ve si
zin marnınuza, ileri sürülen iddiaları tetkik 
etmiş, malî portesini ölçmüş ve ondan sonra 
huzrunuza getirmiş olduğumuz bir kanuna hiç
bir tetkik yapmadan, bir arkadaşımızın şura
da bir şey olmuştur, diğer bir yerde başka bir 
şey olmuştur, bunlara da teşmil edelim yolun
da vâki olacak beyanları bizi salim yoldan 
uzaklaştırır. Hemen şunu arzedeyim k i ; bu ka
nunun haricinde memleketin şurasında burasın
da tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşlara 
yapılacak yardım hakkında umumi bir tasarı 
Hükümet tarafından esasen hazırlanmıştır. 
Hattâ bu tasarı dahi Komisyonumuzdan güç
lükle geçımiş, umumi tasarıya intizar edelim de
miştir. Fakat meselenin müstaceliyeti ve di
ğer hususat karşısında 'komisyon bunu bu şek
liyle kabul etmiştir. Bmaenıaieyh takriri vê -
ren arkadaşlar ısrar etmesinler. Hükümet za
ten âfetlerden zarar gören yerlere ait olmak 
üzere umumi bir tasarı hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, demin arzettiğim gibi vaziyet cidden 
âcil ve mübrem bir yardımı icabettirecek mahi
yettedir. Bugün Meclis Yaz tatili yapacaktır. 
Bu uzun bir tatil olacak, arkasından Kış: gelecek
tir. Yüzlerce köylü vatandaş çadır altındadır. 
Eğer bu fasla burası da girmezse vaziyet cidden 
çok fecidir. Kızılayın ve Hükümetin tahta ve çi
vi yardımları kâfi değildir. Zaten arazinin 
toprağı çürüktür, kaymaya mütemayildir. Araş 
vadisi, bu vadiye bitişen dere, Paslı deresi çok 
çürük bir topraktır. 4 - 5 köy halkı nerede kala
cak? Samimî olarak arzediyorum, Hükümet kâfi 
derecede tetkikat yapmıştır, fakat bir jeolog 
gitmiş değildir. Bismil'deki vaziyet gibi.bu in
sanlar da çürük kayan bir toprak üzerindedirler. 
Kış bastırmadan bunların da ev bark sahibi ol
maları elzemdir. Binaenaleyh Kış bastırmadan 
bunu bu tasarının içine almakta büyük bir isabet 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, portesinden bahset-
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I tiler. Hükümetin yetkisini peşinen kabul etmiş 

bir kanun esasen vardır, böyle mühim âfetlerde 
uzun uzun beklemek zamanı değildir. Hükümet 
memlekette şimdiye kadar vukua gelmiş âfetleri 
karşılamak için yetki istiyor. Bir kaç yüz hane 
halkını ihtiva eden bir teklifte bulunuyoruz. 
Onun için bu tasarıyı tadil ederek teklifimizle be
raber kabul buyurmanızı istirham ederiz. 

ABBAS ÇETÎN (Kars) — Aziz arkadaşlar, 
kanunun mahiyetinde gelecek senelere sâri ta
ahhüde /girmek yetkisi mevcuttur. Biz millet
vekilleri olarak köylerimizin arazisinin ve evi
nin tamamen yokolmuş olduğunu iddia etmek
teyiz. Birkaç güm 'evvel burada vâki bir söz
lü soru münasebetiyle, Hükümetin bu ımevzuu 
bilmekte ve yardım elini uzatmakta olduğu yo
lundaki cevabı 'Heyeti Celilenin malûmu olsa 
gerektir. Şimdi Kars'ın nihayet üç ay sonra 
çok kara bir kışa gireceğini ve bu kara kış ha
linde yüzlerce ev halkının Kars'ın kışında 
açıkta kalması ihtimalini, hattâ açıkta kal
masının muhakkak olduğunu bir an için dü
şünelim. 

Sonra, işin bir hususiyeti de şudur : Demir-
kapı zulmünden kaçıp gelen muhacirlere her 

I türlü merhamet hislerimizi ve imkânlarımızı 
ibzal ettik. Kars ise demirkapıya karşı kale gi
bi duruyor. Karakışta açıkta bırakarak bu ka
le gibi duran insanların, bu kahraman hudut 
bekçisi vatandaşlarımızın hislerini rencide et-
miyelim. (Doğru, doğru sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, oy kullanmıyan arka
daşlar lütfen oylarını1 kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Kemal Türkoğlu. (Vazgeçti, vazgeçti sesle

ri) , (Zaten kabul ediyoruz sesleri). 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Vazgeçi

yorum. 
BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. 
LÂTlF AKÜZÜM (Kars) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, mâruzâtta bulunmak istediğim 
hususları arkadaşlarım açıkladılar. Ben yalnız 
komisyon sözcüsünün, «neden bugüne kadar 
müracaat etmediniz» şeklindeki sualine cevap 
vermek istiyorum. 

Biz Bakanlığa işi intikal ettirdik. Kars 
Milletvekili Hüsamettin Tugaç arkadaşımız ma-

' halline giderek halkın acılarına bizzat şahit 
I olduktan ve bunu bize intikal ettirdikten son-
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ra, bir «kanun teklifi yapacaktık, fakat tatil de 
yaklaşmış bulunuyordu, bu kanun hatırımıza 
geldi. Teklifimizin bu kanun mevzuu içine gi
rebileceğini umarak maruzatımızı açıklıyoruz. 
Takdir «tabiî sizindir. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç ve arkadaş-
larmmk 'birinci madde ile ilgili olan önergeleri
nin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arze
diyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kemal Türkoğlu'nun veraniş olduğu öner
genin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon tetkik edecek efendim. Bu bi
rinci madde ile ilgili önergeler üzerinde tetki-
kat yapılmak üzere maddeyi komisyona iade 
ediyoruz. Şu halde diğer maddeler de gide
cektir. 

Malûmu âlileri komisyonun tekrar kabul et
memesi ihtimali ve tekrar oyunuza vaz'edilmesi 
vaziyeti var. Dikkate alınmıştır ama komisyon 
malî cepheden ne diyecek bilmiyoruz. îvedittl: 
ve öncelik kararı da yok. 

Efendim iki işimiz kaldı himmetinizi rica 
ediyorum. 

13. — Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'm 
kız kardeşi Nebahlat Çakmak'a vatani hizmet 
tertibinden ayltk bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/364) [1] 

BAŞKAN — içtüzüğün 101 nci maddesi ge
reğince müddetle mukayyet olmaksızın tasarının 
görüşülmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmişir. 

Tümü üzerinde söz isiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmak'in kız kardeşi Kebahat 
Çakmak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ

lanması hakkında Kanun 
MADDE 1. — Dul ve yetim ve başkaca va-

[1] 243 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

im Ö : 3 
tani hizmet aylıkları bağlanmamak ve muhtelif 
kanunlarla emekli, dul ve yetim aylıklariyle 
vatani hizmet aylıklarına yapılan zamlar eklen
memek şartiyle Mareşal Fevzi Çakmak'in kız 
kardeşi Nebahat Çakmak'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden 300 lira ay» 
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.». Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MüSDDİr 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay /oaşmdan itftaren yürürlüğe girer. 

> BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Ştabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —* Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütül. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etââyenl601*- Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

Tasarının tümünü^ynnuza arzediyorum. Ka
bul edepler... Etmiyenlef... Kabul edilmiştir. 

Taşarı kanunlaşmıştır. 

14. — Vakıflar ~Ka*Mnunun 27 nâ madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/391) [1] 

BAŞKAN — 101 nci madde gereğince müd
detle mukayyet olmaksızın görüşülmesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz Bürhanettin Onat'indir. 
(Gürültüler, devamlı gülüşmeler). 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; Vakıflara verilmesi lâzımge-
len şekil ve veçhe hakkında benim sunulmuş bir 
kanun teklifim var. Bu teklif komisyonlarda 
görüşülmektedir. Bu işin böyle aceleye gelecek 
yeri de yoktur. Tensip buyurursanız gelecek 

. devrede bu iki tasarının beraber konuşulmasını 
ve bu itibarla bu teklifin iadesini rica ediyo
rum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REPET AK-
SOY (Ordu) —Arkadaşlarım; Bürhanettin 

[1] 242 sayıh basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Onat arkadaşımızın teklifleriyle bu kanun me
selesi arasında hiçbir alâka yoktur. Bu kanun, 
münhasıran, Harcırah Kanunu çıktığı zaman 
Vakıflara ait bir hükmün de ilga edilmiş olma
sından dolayı Vakıfların tahsilatını yapamama
sından doğan bir müşkülün halli içindir. Eğer 
Burhanettin Onat arkadaşımızın teklifi kabul 
edilecek olursa, Vakıflar uzun müddet tahsilat 
yapamıyacaktır. Onun için bu taşarının görü
şülmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz ktiyitf"y«k7sMadde-
lere geçilmesini kabul edenler-,',. Etmiyenler ... 
Kabul-edilmiştir. 
' Tasarının ivedilikle gojüşölmesani kabul 

, edenler ... Etmiyenler ... Ka^ul edilmiştir. 

Vakıflar Kanununun 27 n$, maddesine bir fık
r a eklenmesi hakkmda Kanun 

MADDE 1. — 5 . Vf' . 1935 tarihli-ve 2762 
1 Sayılı Vakıflar Eamınjteran 27 nci maffldesine 

aşağıdaki fıkra «kleniaiiştir : 
Özel ve Tüzel kikler «Meşinde bulunan va

kıf mahallerin icare ve mukataaları vergi kıy
metlerine nispetle fcfaHİe iki buçuktan noksan 
ise o miktara çıkarılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 29 Mart 1952 tarihinden 
bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süreye 
ait kare ve mukataalar da birinci maddeye gö
re tahakkuk ettirilir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kalbul edilmiş, 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Efendim, açık oylamaların neticesini arzedi
yorum. 

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı-Giriş Ge-
4ıelTarifesi Cetvelinde değişiklik yapılmasına 
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dair olan kanun tasarısının açık oylamasına 
(260) milletvekili iştirak etmiş (255) kabul, (2) 
ret, (3) çekinser vardır. Tasarı 255 oyla kanun
laşmıştır. 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain And-
laşması ve Modüs Vivendi akdetmiş devlet
ler mallarından bâzıları için Giriş Genel Tari
fesindeki Resim hadlerinde yapılan indirimle
rin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
oylamasına (250) milletvekili iştirak etmiş, (249) 
kabul, (1) çekinser vardır. Tasarı kanunlaşmış
tır. 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkın
daki kanun tasarısının oylamasına (253) 
milletvekili iştirak etmiştir. (249) kabul (4) 
ret vardır. Kanun (249) oyla kabul edilmiş
tir. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının oylamasında (252) milletvekili iştirak 
etmiş (252) kabul vardır, ret ve çekinser yok
tur. Kanun (252) oyla kabul edilmiştir. 

Efendim, biraz evvel komisyona vermiş oldu
ğumuz tasarı gelmiştir. Söz Bütçe Komisyonu 
Başkan Vekili Fethi Çelikbaş'indir. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, komisyonumuz ekseriyeti yük
sek heyeti umumiyenin temayülüne bağlı ka
larak öğleden evvelki kabul ettiğiniz iskân işle
rine ait 5 milyondan 300 bin lirasını buraya ve
rilmesine karar vermiş bulunmaktadır. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde hak
kındaki takrir sebebiyle beyanda bulunul
ması lâzımdır. Hepinizin malûmu âlileridir ki, 
takrir bir tadil teklifini nâtıktır. Eğer ka
bul ediyorlarsa, önergenin mealini bendeniz 
şimdi unutmuş bulunuyorum, bir kere daha ba
kalım. Çünkü onunla ilgili bir takrir vardır. 

Efendim bâzı milletvekili arkadaşlarımız ka
nun başlîğmın değişmesi Iâzımgeldiğine işaret 
buyuruyorlar. -Bunun da kemisyonea nazara 
alınmasını--riea ediyerum. 

B&eaıdim, komisyona giden ^Mergeler sebe
biyle tetkikat yapılmış olduğu anlaşılıyor. Söz 
komisyon sözeüsünündür. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Kabul buyurduğunuz iki 
takrirden sonra kanunun birinci maddesi şu 
şekli alacaktır : 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler 
işin yaptırılacak meskenler hakkındaki 24.III. 

1950 tarih ve 5663 saplı Kanuna ek Kanrr 
MADDE 1. — Bayındırlık Bakanı, Eskişe

hir'de sel baskınından zarar görenler için yap
tırılacak meskenler hakkımdaki 24 . I I I . 1950 
tarihli ve 5663 sayılı Kanun hükümlerini; 

a) Dicle nehrinin 2 . I I . 1952 tarihinde vu-
ikubulan taşkınından zarar gören Diyarbakır 
ilinin Bismil tice Merkezi ve Tepebucak merke
zi, 

b) ıSon toprak kaymasından zarar gören 
Kars ilinin Kağızman ilcesine bağlı Kötek Bu
cak merkezi, 

c) Mardin ilinin Kızıltepe İlcesine bağlı 
Şenyurt Bucak 'merkezi, 

Hakkında da uygulamaya yetkilidir. 
Şu kadar ki, adı geçen kanunun 7 nci mad

desindeki «temlik edilen binalardan doğan Ha
zine alacakları, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına devrolumur» hükmü ile aynı. kanunun 8 
nci maddesi; Türkiye Emlâk Kredi Bankası 

. sermayesinin artırılmasına kadar uygulanmaz. 
BAŞKAN — Şimdi huzurunuzda komisyo

nun okuduğu ve zapta geçen birinci maddeyi bu 
şekliyle oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında mevcut 42Q nci. (Milletvekilleri se
çim giderleri) bölümündeki ödeneğin (400.000) 
lirası, aynı kanuna bağlı (A/2) işaretli cetve
lin Bayındırlık Bakanlığı kısmındaki 792 nci 
(Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören 
bölgelere yardım) bölümünde (Diyarbakır ili
nin Bismil ilce merkezi ile Tepebucak merke
zinde ve Mardin ilinin Kızıltepe ilcesine bağlı 
Şenyurt Bucak merkezi ile Kars ilinin Kağız
man ilcesine bağlı Kötek Bucak merkezinde 
yaptırılacak evler karşılığı) adiyle yeniden açı
lacak 11 nci maddeye olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi okunup zapta geçen 
ikinci maddeyi bu şekliyle oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
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I mistir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 
ŞENER '(Giresun) — Efendim, bu takrirler 
neticesinde Kars iline bağlı «Kızıltepe'de bu 
hizmetlerin görülebilmesi tahsisata mütevak
kıftır. Halbuki bizim hazırladığımız kanunda 
sadece Bismil ilçesi derpiş edildiği için bu tak
rirlerin kabulü üzerine yeniden bunlar için tah
sisat bulmak mecburiyeti komisyona -teveccüh 
etmiştir. Komisyon, bunun için de bir yerden 
bir tahsisat bularak onu geçici bir madde ile 
tedvin etmiştir. Şimdi. huzurunuzda okuyaca
ğım. 

GEÇİCİ MADDE — 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Toprak ve 
iskân işleri Genel Müdürlüğü kısmındaki 425 
nci (iskân işleri giderleri) bölümünün 40 nci 
(Muhacir ve mülteciler için derneklere yatırı
lan giderler karşılığı) maddesinden (300 000) 
lira indirilerek bu kanunun ikinci maddesi .ile 
yeniden açılan 11 nci maddeye olağanüstü öde
nek kaydedilmiştir. 

BAŞKAN — Okunup zapta geçen şekli ile 
geçici maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE.4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

NUSRET KlRÎŞCİOĞMJ (Çanakkale) — Ka
nun başlığının değiştirilmesi icabediyor. O da 
bildirilsin. Çünkü kanunun tümü oya arzedilir-
ken isimi ile arz>edilecektir. 

BAŞKAN — Ek kanundur. Kanunun aslını 
I biraz evvel huzurunuzda okudum; (Eskişehir'

de sel baskınından zarar görenler için yaptırıla-
l cak meskenler hakkındaki 24 . I I I . 1950 tarih 
I ve 5663 sayılı Kanuna ek kanun şeklindedir. 

Binaenaleyh, isim budur, bu ek kanundur. 
I Tasarıyı açık oyunuza arzediyorum. 
I Beş dakika intizarınızı rica ediyorum. 
I Şimdi bir önerge vardır. Onu okuyup rey-
I leri tefhim ettikten sonra önergeyi oyunuza ar-
I zedeceğim. 
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Efendim, açık oy kullanmıyan, arkadaşlar 1 

varsa lütfen oylarını kullansınlar. I 
Oy toplama muamelesi sona ermiştir. I 

15. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün Pro
tokolünün yeniden yürürlüğe konulması için te- I 
ati edilen mektupların onanması hakkında kanun I 
tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/373) [1] 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(îstanbul) — Muhterem arkaaşlar, gündemin 15 
nci maddesinde Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün yeniden yürürlüğe konulması için 
teati edilen mektularm onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Ticaret komisyonları raporları vardır. Bunun 
ivedilik ve öncelikle müzakeresini Hükümet 
namına teklif ediyorum. ^ Lütfen kabulünü istir
ham ederim. (Kabul, kabul sesleri). 

BAŞKAN —• Efendim, yazılı önerge lâzım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Yazılıyor efendim, şimdi verece- | 
ğim. I 

BAŞKAN — önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün 

yeniden yürürlüğe konması hakkındaki kanun 
tasarısının ivedilikle ve öncelikle konuşulmasını 
teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü 

BAŞKAN — İçtüzüğün 101 nci maddesi gere
ğince müddetle mukayyet olmaksızın görüşülme
sini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 

[1] 241sayılı basmayazı tutanağın somunda
dır. 

. 19Ö2 Ö : â 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çekoslovakya 
Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe konul
ması için teati edilen mektupların onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün, 30 Haziran 1952 tarihine kadar 
yeniden yürürlüğe konulması için, 19 Ocak 1952 
tarîhinde Prag'da Prag Elçiliğimizle Çekoslovak
ya Dışişleri Bakanlığı arasında imza ve teati 
edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler 

için yptırılacak meskenler hakkındaki 24 . I I I . 
1950 tarih ve 5663 sayılı Kamıma ek kanun ta
sarısının açık oylamasına (257) milletvekili oy 
vermiştir. Ret ve çekftıser yoktur, tasarı (257) 
oyla kanunlaşmıştır. 

Açık oy kullanmıyan arkadaşların oylarını 
kullanmalarını rica ederim. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çekoslovak

ya Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe ko
nulması için teati edilen mektupların onanması 
hakkındaki kanunun oylamasına (249) millet
vekili iştirak etmiştir. Ret ve çekinser yoktur, 
tasan 249 oyla kanunlaşmıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 
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1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 
ve Balıkesir Milletvekili Esat Budakoğlu'nun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
1 Kasım 1952 gününe kadar ara verilmesi hak
kındaki önergesi (4/269) 

Yüksek Başkanlığa i 
Milletvekillerinin memleket içinde dolaşma

ları, inceleme yapmaları, denetleme vazifeleri
ne hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 1 Kasım 
1952 Cumartesi gününe kadar Meclis çalışma- | 
larına ara verilmesinin Büyük Meclisin kararı
na arzedilmesini teklif eyleriz. 

20 . V I . 1952 
Eskişehir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Abidin Potuoğlu Esat Budakoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Abidin Potuoğlu ve 
Esat Budakoğlu arkadaşlarımız tarafından ve
rilen önergede milletvekillerinin memleket için
de dolaşmaları, inceleme yapmaları, denetleme 
vazifelerini hazırlamaları ve dinlenmeleri için 
1 Kasım 1952 Cumartesi gününe kadar Meclis 
çalışmalarına ara verilmesi istenmektedir. Bu 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... | 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADANAN MENDERES (is

tanbul) — Muhterem arkadaşlar; Yüksek He
yetiniz şimdi Kasımda toplanmak üzere tatil 
yapmaya karar vermiş bulunuyor. Şu anda, 
Hükümet Reisi sıfatiyle, bu toplantı devresin
de Büyük Meclisin Hükümete göstermiş olduğu 
müzaheret .ve çok verimli mesaisini şükranla 
anarım. Bu tatil esnasında denetleme vazife

nizi lâyikiyle görebilmek üzere intihap daileri-
nizi teşrif ettiğiniz sıralarda iyi günler geçirme
niz ve başarılara mazhar olmanız temennisini 
Yüksek Huzurunuza arzediyorum. Bu tatil es
nasında da elbette, halkımızla temas vazifenizi 
görürken Büyük Milletimizden ilhamlar toplı-
yarak yeni içtima devresine avdet etmiş ola
caksınız. 

Millî iradenin kaynağını teşkil eden Büyük 
Meclis azasının, milletimiz arasında geçireceği 
bu aylar hiç şüphesiz ki yeni çalışmalarımız için 
çok verimli olacaktır. Sizler aldığınız ilham
larla burada Hükümeti denetliyeceksiniz, ona 
takip etmesi lâzımgelen istikâmeti ilham ede
cek çok isabetli kararlar alacaksınız. 

Bu yılki çalışmalarınız dolayısiyle hepinize 
ayrı ayrı teşekkür eder ve hürmetlerimizi su
narken bu tatil devresinin memleketimiz için 
hayırlı olmasını temenni eylerim. 

Büyük Millet Meclisi bu toplantı esnasında 
çok başarılı ve çok faydalı vazifeler ifa etmiş 
ve memleket hizmetinde birçok başarılar elde 
eyleıniŞi bulunmaktadır. 

Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim, sevgili 
arkadaşlarım. (Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Meclis 
Divanınız adına, çalışma devresi gibi, tatil dev
resinin de memleket ve millet için hayırlı olma
sını dilerken, çalışmalarımız esnasında görmüş 
olduğunuz kusurlarımızı bağışlamanızı rica 
ederim. 

1 Kasım 1952 tarihinde toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORVLAR 

1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, İş
letmeler müesseselerinde vazife gören memurlar
dan bazılarına maaşlarından başka yevmiye de 
verildiğinin, doğru olup olmadığına dair sorusu
na işletmeler BakanvekiU Nuri özsan'ın yazılı 
cevabı (6/689) 

23 . V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı sorularımıza ait, yazılı ceva
bın İşletmeler Bakanlığından alınmasına delâ
let Duyurulması rica olunur. 

Çoruh Milletvekilleri 
Mecit Bumin Mesut Güney Zihni Ur al 

1. İşletmeler müessesesinde vazife gören 
memurlardan bâzılarına maaşlarından başka, 
ikamet yevmiyesi de verilmekte olduğu; ezcüm
le bir buçuk sene evvel Murgul Bakır Fabrika
sı Direktörlüğünden merkeze alman ve yerine, 
bidayette vekâleten ve sonra da asaleten başka
sı tâyin edilen; Mesut Betili'ye maaş ve yevmi
ye verilmekte olduğu duyulmuştur, doğru mu
dur? 

2. Maaş ve yevmiye verilen başka kimse 
var mıdır? 

3. Bu söylentiler doğru ise, sebep ve mes
nedi nedir?.. 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 21.VI.1952 
İşletmeler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : Genel : 4464 

Özel : 3 
özü : Çoruh Milletvekillerinin 
yazılı sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

24 . V . 1952 - 3674/7927-6/689 yazılarına : 
İşletme ve müesseselerde çalışan memur

lardan bâzılarına maaşlarından gayrı yevmiye' 
verilip verilmediği hakkında Çoruh Milletve
killeri Mecit Bumin, Mesut Güney ve Zihni 
Ural taraflarından verilen yazılı soru karşılığı1 

ilişik olarak sunulmuştur. 
Keyfiyeti saygı ile arzederim. 

İşletmeler Bakamı V. 
N. özsan 

Çoruh Milletvekilleri Mecit Bumin, Mesut 
Güney ve Zihni Ural'm, işletme ve müessese
lerde vazife gören memurlara maaşlarından baş
ka yevmiye de verildiğinin doğru olup olma
dığına dair yazılı sorularına İşletmeler Bakanı
nın cevabı : 

Soru 1. İşletmeler müessesesinde vazife gö
ren memurlardan bâzılarına maaşlarından baş
ka, ikamet yevmiyesi verilmekte olduğu; ez
cümle bir buçuk sene evvel Murgul Bakır Fab
rikası Direktörlüğünden merkeze alınan ve 
yerine, bidayette vekâleten ve -sonra da asale
ten başkası tâyin edilen, Mesut Betil'e maaş 
ve yevmiye verilmekte olduğu duyulmuştur, 
doğru mudur? 

Cevap 1. İşletme ve müesseselerde çalışan 
memurlardan vazife icabı olarak, memuriyet 
mahallinden başka bir yere gönderilenlere 4621 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (J) bendi 
gereğince seyahat ve ikamet yevmiyesi veril
mektedir. 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi Müdü
rü Mesut Betil, Etibank İdare Meclisinin 
30 . I V . 1951 tarihli ve 12/960 sayılı kararı il© 
29 . V . 1951 tarihinde banka merkezine celbe-
dilmiş ve 4 . I I I . 1952 tarih ve 19/1045 sayılı 
kararla 1 . I I I . 1952 tarihinden itibaren Baırı-
kanın Maden İşletmeler Şubesi izabeli maden 
işletmeleri kontrol başmühendisliğine naklen 
tâyin edilmiştir. 

Adı geçen, muvakkat olarak merkezde bu
lunduğu 'Sırada yukarda işaret olunan hüküm 
gereğince ikamet yevmiyesi almış bulunmakta
dır. 

Soru 2. Maaş ve yevmiye verilen başka 
kimse var mıdır? 

Cevap 2. 1 sayılı cevabımızda da arzolun-
duğu veçhile memuriyet mahallerinden başka 
yere izam edilen memurlardan gayrı maaş ve 
yevmiye alan memur yoktur. 

Soru 3. Bu söylentiler doğru ise sebep ve 
mesnedi nedir? 

Cevap 3. Bu gibi hallere teşekküllere e 
görülen lüzum ve zaruretler üzerine tevessül 
olunmaktadır. Nitekim Mesut Betil de Etibank 
tarafından görülen lüzum üzerine merkeze cel-
bedilmiştir. 

— 434 — 



B : 88 20J 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin

cinin, Diyarbakır'da bir çimento fabrikası ku
rulmasına, Silvan'da mevcut maden kömürünün 
isletilmesine, Roman petrol merkezinin Devlet 
yolu şebekesine bağlanmasına, Silvan, Hazro, 
Ambar ve civarındaki petrol araşiırmalanna, 
Dicle'nin kollarına Maden ve Oulaman'dan ka
rışan maden cüruflarına ve Kulp İlçesindeki de
mir madenine dair sorusuna İşletmeler Bakan Ve
kili Nuri özsan'ın yazılı cevabı (6/725) 

8 . VI . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın İşletmeler Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygıyla arzederiz. 

Diyarbakır Milletvekilleri 
Mustafa Ekinci Dr. Kâmil Tayşa 

Dr. Yusuf Azizoğlu 

1. Memleketimizdeki çimento sanayiinin ih
tiyaçla aynı seviyede bulunmadığı aşikârdır. 
Bilhassa yeni yeni \mqp ve inşa yoluna girmek
te olan doğu illerimizin bu mevzudaki sıkıntıları 
pek fazladır. Çeşitli hususiyetleriyle Doğunun 
tabiî bir merkezi olan ve Ergani'nin Nive Da
ğında çimento toprağı da bulunan, Diyarbakır'
da bir çimento fabrikası tesisi mevzuu, üzerinde 
alâkayla durulmaya değer. Bu hususta Bakan
lığınız ne düşünmektedir? 

2. Silvan'a bağlı Hazro Bucağının (Gomane 
Âyin İbrik) mevkiinde maden kömürü ayan be
yan. mevcut bulunmaktadır. 

Bu cevher üzerinde Bakanlığınızca gerekli 
incelemeler yapılmış mıdır? İşletmesi hususunda 
Bakanlığınızın görüşü nedir? 

3. Raman petrolleri rafinerisi işine başlan
mak üzeredir. 

Bu büyük tesisin istihsalâtınm civar vilâ
yetler ihtiyacına arzı için bu merkezin Devlet 
yolu şebekesine acilen bağlanması bir zaruret
tir. 

Bu hususta Bakanlığımızca girişilmiş bir te
şebbüs var mıdır? 

Bayındırlık Bakanlığiyle teşriki mesai ede
rek bu yola bir an önce başlanması hususunda 
Bakanlığınızın noktai nazarı nedir? 

4. Diyarbakır Vilâyetinin Silvan, Hazro, 
Anbarve saire mevkilerinde yapılan petrol araş
tırmaları nihai safhaya vardırılmış mıdır? Bu 
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I mevzudaki teknik ve idari görüş ve mütalâanla: 

nedir? 
5. Madenden geçmekte olan Dicle'nin kol

ları Ergani ve Eğil ilçelerimizin ortasından ge
çerken bu civarda bulunan köylerin yegâne iç
me ve bahçe sularını teşkil etmektedir. 

Mezkûr sulara Maden Gulemandan maden 
cürufları karıştığından içmeye tamamen gayri 
sâlih bir hal almakta ve sulandırılan ağaç ve 
mezruatı kurutmakta, bu itibarla civar köylü
lerin geniş mikyasta zarar ve şikâyetini mucip 
olmaktadır. 

Bu halden Bakanlığınızın malûmat, tetkik, 
tedbir ve düşünceleri nelerden ibarettir. 

6. Kulp kazamızın Talori dağlarındaki de
mir madeni hakkında yapılmış tetkikler var mı
dır? Bu cevherden istifade edilmesi düşünül
mekte midir? 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 23 Haziran 1952 

Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 
özel : 4/939 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

özü : 11 . 6 . 1952 tarih
li ve 3780/8128-6/725 
sayılı yazıya C. 

I Diyarbakır'da bir çimento fabrikası kurul-
J ması Silvan'da mevcut maden kömürünün işle

tilmesi, Raman petrol merkezinin Devlet Yolu 
I şebekesine bağlanması, Ambar, Hazro, Silvan 
i ve civarındaki petrol araştırmaları, Dicle'nin 

kollarına maden ve Guleman'dan karışan ma
den cürufları ve Kulp İlçesindeki demir madeni 
hakkında Diyarbakır Milletvekillerinden Mus-
afa Ekinci, Dr. Kâmil Tayşr ve Dr. Yusuf Aziz
oğlu'nun yazılı soru önergeleri cevabının ilişik 
notta takdim kılındığını saygılarımla arzederim. 

İşletmeler Bakanı V.. 
N. özsan 

Diyarbakır Milletvekillerinden Mustafa Ekinci, 
Dr. Kâmil Tayşı ve Dr. Yusuf Azizoğlu 'nun 

yazılı soru önergesi cevabı 
S. 1. — Memleketimizdeki çimento sanayii

nin ihtiyaçla aynı seviyede bulunmadığı aşikâr
dır. Bilhassa yeni yeni imar ve inşa yoluna girmek
te olan Doğu illerimizin bu mevzudaki sıkıntıları 
pek fazladır. Çeşitli hususiyetleriyle Doğunun 

J tabiî bir merkezi olan ve Ergani'nin Nive dağın-
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da çimento toprağı da bulunan Diyarbakır'da bir 
çimento fabrikası tesisi mevzuu, üzerinde alâka 
ile durmaya değer. Bu hususta Bakanlığınız ne 
düşünmektedir? 

C. 1. — Devlet, çimento sanayii mevzuunda 
son defa Sivas Çimento Fabrikasına 100 bin ton
luk yeni bir ilâve yapmak suretiyle bu fabrika 
kapasitesini 200 bin tona çıkarmış ve Şarkın ima
rına bu miktar çimento istihsaliyle cevap vere-
cek duruma getirmiştir. Bunun dışında memle
ketin her hangi bir yerinde çimento fabrikası kur
mak hususunda Devletin sermaye envestismanına 
gitmemesi ve bu sanayi sektörünü hususî teşeb
büse açık bulundurması uygun mütalâa olunmak
tadır. Nitekim, memleketin birçok yerlerinde 
yeni tesislere ve tersilere tevessül eden hususi te
şebbüs memleketin çimento ihtiyacını aynen kar
şılayacak hamleler yapmaktadır. Diyarbakır için 
de aynı suretle hususi teşebbüsün harekete geç
mesi ve ilk tesis ve tüd masraflarım ihtiyar ede
cek bir organın teşekkülü halinde Hükümetin 
mümkün olan kolaylıkları göstereceği tabiîdir. 

S. 2. — Silvan'a bağlı "Hazro Bucağının 
(Gomane Ayın İbrik) mevkiinde maden kömürü 
ayan beyan mevcut bulunmaktadır. Bu cevher 
üzerinde Bakanlığınızca gerekli incelemeler yapıl
mış mıdır, işletmesi hususunda Bakanlığınızın 
görüşü nedir? 

G. 2. — 1948 yılında Maden Tetkik Arama 
mütehassısları tarafından tetkik edilen bu kömür 
madeninin jeolojik etüdleri mahallî halkın bilme
diği bölgelere kadar gidilmek suretiyle yapıl
mıştır. Damar kalınlığı 20 - 35 sm. arasında ve 
kalkerli arazide bulunan bu Zonguldak cinsi kö
mürün ekonomik hiçbir kıymeti olmadığı ve 
ancak jeolojik bakımdan ilmî bir tetkik konusu 
yapılabileceği anlaşılmıştır. Damarın ineeliğî 
ve kalker tabakasında bulunuşu yeraltı işletme
lerine müsait olmama-sebebidir. 

S. 3. — Raman petrolleri rafinerisi işine 
başlanmak üzeredir. Bu büyük tesisin istihsalâ-
tınm civar vilâyetler ihtiyacına arzi için bu mer
kezin Devlet yolu şebekesine acilen bağlanması 
bir zarurettir. Bu hususta Bakanlığınızca girişil
miş bir teşebbüs var mıdır. Bayındırlık Ba
kanlığı ile teşriki mesai ederek bu yola biran ön
ce başlanması hususunda Bakanlığınızın rioktai 
nazarı nedir? 

C. 3. — Raman rafineri bölgesinin Devlet 
yoluna bağlanması hususu Bakanlığımızca üze-
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1 rinde ehemmiyetle durulan bir mevzu olmuştur. 

Filvaki bu mevzuda Bayındırlık Bakanlığına mü
racaatta bulunulmuş ve yol durumu Karayolları 
Genel Müdürlüğünce etüd edilmiştir. Bu etüd 
neticesi Bayındırlık Bakanlığı bahis mevzuu yol
ların Devlet yolları vasfında bulunmadığı kanaa
tine vâsıl olmuş ve Bakanlığımızca bu işin Devlet 
yol programına alınamıyacağı cevabını vermiştir. 
Ancak il yollan arasında mütalâa edilebileceği 
ve bunun için de tahsisat mevcut olmadığı anla
şılan bahis mevzuu Batman - Garzan - Kurtalan 
yolunun her hangi bir suretle yaptırılması husu
sunda gerekli teşebbüslere devam olunmaktadır. 

I S. 4. — Diyarbakır Vilâyetinin Silvan, Haz-
ro, Anbar ve saire mevkilerinde yapılan pet
rol araştırmaları nihai safhaya vardırılmış 
mıdır? Bu mevzudaki teknik ve idari görüş ve 
mütalâanız nedir? 

I C. 4. — 1948 yılında Silvan - Dicle arası 
umumi jeolojik etüdleri ikmal edilmiş ve bu 
etüdlerin neticesi olarak jeofizik araştırmalara 
lüzum görüldüğünden, 1950 - 1951 de Bismil 
ile Silvan arası Grevimetrik usullerle etüd et-

I tirilmiş ve burada 25 kilometre imtidadında 
I yeraltında bir anti-klinal şeklinde strüktür 

belirtisinin mevcudiyeti tesbit olunmuştur. 
Yapılmış olan bu etüd bir istikşaf mahiyetinde 
olup anomali ifade eden bu yeratlı teşekkü
lün daha yavaş ve masraflı olan sismik etüdle-
re dakik bir şekilde teyit ve tesbiti icabetmek-
tedir. Bu etüdlere M. T. A. nm halen tatbik 
etmekte olduğu programın müsaadesine göre 
gelecek sene başlanması mutasavverdir. 

S. 5. — Maden'den geçmekte olan Dicle'
nin kollan Ergani ve Eğil ilçelerimizin orta
sından geçerken bu civarda bulunan köyle
rin yegâne içme ve bahçe sularını teşkil eî-

! mektedir. Mezkûr sulara Maden ve Guleman'-
dan maden cürufları karıştığından içmeye ta
mamen gayrisalih bir hal almakta ve sulan
dırılan ağaç ve mezruatı kurutmakta, bu iti
barla civar köylerin geniş mikyasta zarar ve 
şikâyetini mucip olmaktadır. Bu halden Ba
kanlığınızın malûmat, tetkik, tedbir ve düşün
celeri nelerden ibarettir? 

C. 5. — Ergani Bakır İşletmesinde toz ve 
fakir cevherleri kıymetlendirmek üzere kuru
lup 1950 başında faaliyete geçirilen i'lotas-
yoıı tesisatından artık olarak çıkan piritler 
bugüne kadar Dicleye bırakılmakta idi. Bu ar-
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tıkların çok ince olması hasebiyle sulara karışa- I 
rak uzun mesafelere kadar gitmesi mümkün
dür. Ancak bu piritlerin bundan böyle dere
ye karıştırılmıyarak toplanması kararlaştırıl
mış ve İşletmece bu hususta tedbir alınarak 
tatbikma başlanmış bulunmaktadır. îzabehane-
den çıkan cüruflara gelince; bunların müzab 
halde dere kenarlarına dökülmesi suyu, ter
kip bakımından bozacak mahiyet arzetmemek-
tedir. Guleman'da dereye dökülen lâvvar ar
tıkları ise, sadece taş ve topraktan ibaret olup 
suyu telvis edecek her hangi bir vasıf taşıma
maktadır. I 

S. 6. — Kulp Kazamızın Talori dağlarında
ki demir madeni hakkında yapılmış tetkik- | 

Birinci Oturum 
Parlâmentolararası Birliği 41 nci Konferan

sına katılacak üyeler hakkında seçim yapıldı. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Gündemdeki teklif ve tasarıların sorulardan 

önce görüşülmesine dair önergeler kabul edildi. 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerle, 
Ankara Üniversitesi ve, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı kanun

larına bağlı cetvellerde ve. Millî Eğtim Bakan
lığı Kuruluş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanunlar ve Seyhan Barajının 
finansmanı için Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankası ile akdedilen Anlaşma ve Eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun kabul oundu. 

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Ge
nel Tarifesi cetvelinde değişiklik yapılmasına ve 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 
ve Modüsvivendi Akdetmiş Devletler malların
dan bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki Be
sim hadlerinde yapılan indirimlerin kadırılması-
na dair kanun tasarılarını görüşmek üzere Tica
ret, Gümrük ve Tekel, Dışişleri, Tarım, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarından ikişer üye ayrılması 
suretiyle bir Geçici Komisyon kurulması karar
laştırıldı. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıh cetvelin 
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ler var mıdır? Bu cevherden istifade edilme
si düşünülmekte midir? 

C. Ş. — Bahis mevzuu demir madeni M. T. 
A. ppospeksiyon ekibi tarafından 1947 yılın
da te$kjfc edilmiştir. Hematid cinsi olduğu an
laşılan eevherin ancak % 36,61 demir oksidi
ni, ihtiva ettiği tesbit olunmuştur. Keza, 
25-30 sm. kalınlıkta ve ancak 100 m 2 lik saha 
dâhilinde mostura verdiği tesbit olunan ma
denin rezervlerinin de pek cüzi olduğu neti
cesine varılmıştır. Gerek tenor gerekse re
zerv bakımından ve yol durumunun gayrimü-
sait oluşundan, ekonomik bir kıymet arzetme-
diği anlaşılan bu madenin- işletilmesi bu se
beplerle bahis mevzuu bulunmamaktadır. 

(II - Millî Eğitim daireleri) kısmındaki ilkokul 
öğretmen ve yardımcı öğretmen kadrolarının 
kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen kadro
su konulmasına dair kanun kabul edildi. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi 

Üçüncü Oturum 
Tıp mensuplarının Devlet Teşkilâtında vazi

feye alınma şartları, 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Ge

nel Tarifesi cetvelinde değişiklik yapılması, 
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaş

ması ve Modüs Vivendi Akdetmiş Devletler mal
larından bâzıları için giriş genel tarifesindeki 
resim hadlerinde yapılan indirmelerin kaMırıl 
ması, 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesinin yekdiğerinden ayrılması, 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetve
le bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması, 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2773 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik 
yapılması ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
kadro cetvelinde îmam - Hatip okulları için kad
ro Eklenmesi hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

B — SON TUTANAK ÖZETİ 
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Belediye Gelirleri Kanununun birinci mad

desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
geriverildi. 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler 
için yaptırılacak meskenler hakkındaki 5663 sayı
lı 'Kanuna ek Kanun ile, 

Mareşal Fevzi Çakmak'in kız kardeşi Nebahat 
çakmak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması, 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi, 

1952 0 : 3 
Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün 

yeniden yürürlüğe konulması için teati edilen 
mektupların onanması hakkında kanunlar kabul 
olundu. 

1 Kasım 1952 Cumartesi günü saat 15 te top
lanılması karariyle Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 

C. Yardımcı t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

Sorular 

Sözlü sorular 
Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'in, ben

zine yapılan zammın sebebine ve bu zam dola-
yısiyle şoförlerin hak ve menfaatlerinin korun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi İçişleri, Çalışma, Ekonomi ve Ti
caret bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/751) 

Bursa Milletvekili Mitat San 'in, Hükümet 
merkezinde Devlet müesseselerinden hangileri

min mevduatınızı Türkiye tş Bankası Anonim 
•Şirketinde bulunduğuna, bu mevduatın rmikta-
rma, ne nispette faiz verildiğine, hususi muha
sebe, belediye ve belediyelere bağlı teşekküller 
ile Kızılay, Hava Kurumu ve Çocuk Esirgem 
Derneğinin mevduatlarına dair sözlü soru öner
gesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/753) 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü 
ve Kızılcaviran köyleri arasındaki hudut ihti
lâfının bugüne kadar karara bağlanmaması se
bebine ve hasat mevsiminde vukuu melhuz va
kaların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi İçişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/754) 

Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, 
istanbul'da muvakkaten bahriye müzesi olarak 
işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Camiiniıı 
tahliye edilerek maksadı tesisinde kullanılması 
hakkındaki sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/755) 
•* Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din 
adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Camiülezher'e 
ne için talebe gönderilmediğine, gitmiş olan
ca wn durumu ile,Hükümetin alâkadar olmadığı
na ve bu ilim müessesesinden mezun olanlara 
ne gibi haklar tanındığına dair Maraş Milletve-.. 

kili Abdullah Aytemiz tarafından verilen sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/760) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgillerin, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine 
verilen resmi kabule- -Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet 
ve merasimlerde siyasi parti genel başkan ve 
Meclis Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır 
bulunmaları için davetiye gönderilmemesi sebe
bine dair sözlü sorusu; Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/761) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelere ne 
'miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, muhale
fet organı olan gazetelere verilen resmî ilânlar
da takip edilen usuje * Ve" Kudret Gazetesine res
mî ilân verilmemesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/762) 

Yazılı sorular 
• Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mardin'in 

Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik'in suihalinin 
ne zaman ve hanigi vali taarfmdan tesbit edildi
ğine ve mumaileyhin açtığı iptal dâvası ile Da
nıştay in verdiği men'i muhakeme kararı arasın
da ne gibi bjr alâka ve münasebet tasavvur edil
diğine; dair, yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/750) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
, iskilip 'in . Karaviran Köyü muhtarlık ücretinin 
köy derneği v toplanmadan tesbit olunduğuna, 
mezkûr köy, derneğinin 1951 - 1952 de muhtar 
ücretinin artırılması için bir karan olup olma

dığına. ye, bu hususta yapılan şikâyetler dolayı-
siyle ne muamele yapıldığına dait yazılı soru 
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önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/752) 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Çorum İlinin Alaca ve Sungurlu ilçelerin
de ne zaman P. T. T. binası yapılacağına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/756) 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Çorum'un Alaca İlcesine şimdiye kadar 
hapishane yapılmaması sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/757) 

1952 O : 3 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, An

talya'yı İzmir'e bağlıyacak olan yolun Korkut
eli - Tefenni - Acıpayam - Denizli kısmının 
Devlet yolları arasına alınması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/758) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, il ve 
köy yolu dâvasını yürütmek için bir teşkilâtın 
kurulup kurulmadığına, kurulmuşsa kâfi gelip 
gelmediğine dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/759) 

9. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — 4296 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı 
cetvelin (II. Millî Eğitim daireleri) kısmındaki 
ilkokul öğretmen ve yardımcı öğretmen kadro
larının kaldırılarak yerine dört yıllık öğret
men kadrosu konulmasına dair Kanun müna
sebetiyle Yüksek Meclise şükran ve saygıları
nı bildiren : 

Sivas öğretmenler Derneği Başkanı, 
Karaman öğretmenler Derneği Başkanı. 
Bilecik'ten Nuri Brinç, 
Balıkesir Millî Eğitim Memuru Hilmi Civga, 
Bandırma ilkokul öğretmenleri, 
Zile öğretmenler Derneği Başkanı, 
Dursunbey Millî Eğitim Memuru Basri, 
Maraş öğretmenler Derneği Başkamı, 

izmir öğretmenler Derneği Başkanı. 
Erdek öğretmenleri, 
Ankara İlkokul öğretmenleri Demeği Baş
kanı, 
İstanbul öğretmenleri Derneği Başkanı, 
Erzincan öğretmenleri Derneği Başkanı ve 
Konya öğretmenleri Derneği Başkanı taraf

larından gönderilen şükran telgrafları. 

2. — 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
tadili dolayısiyle minnet ve şükranlarını bildi
ren : 

Konya öğretmenler Derneği Başkamın m ve 
Malatya Erkek Sanat Enstitüsü atelye öğ

retmenlerinin telgrafları. 

DÛZELTİŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 239 sayılı basmayazıda aşağıdaki dûzeltişler yapıla
caktır : 
S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

239 14 B. M. 

425 
yatırılan 40 yaptırılan 

81 nei Birleşim Tutanak Dergisinin 101 nci sayfası altına bir çizgiden sonra şu ibare eklene
cektir : 

!'(•) 186 sayılı basmay azı tutanağın sonundadır.j 
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Ankara Üniversitesi 1952 yıh Bütçe, Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Oevat Ülkü 
Lûtfi Ülktimen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
256 
252 

4 
0 

224 
7 

[Kabul edenlerj 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
j Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nıısret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Kolda* 

1 Saip özer 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 

1 Ali Ocak 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökraen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Ahilya Moshos 
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Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 

t Nazlı Tlabar 
' Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır. 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgflblfi 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Pili» 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erknt 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan | 
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Ekrem Alican 
Hamdi Batak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
lutfî Takrtghı 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Rifat Alabay 
Remzi Birana 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoglu 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 
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MUĞLA 

Yavuz Baser 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş " 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy. 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RtZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdogan 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Reşat Şemsettin Sirer 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Ünal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu, 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Oahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Ora! 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşira Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Mehmet Kartal 
BINOB 

Muhtar Acar 
Aü Şükrü Şavh 
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[Oya kattlmtyanlar] 

AFYON KARAHİ8AR 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKABA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş , 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki Okdem 

BALIKESİR 
Salâjıattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BlLEptK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Tüm nü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 

Mahmut Güçbilmsz 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Haİil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (1.) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(I.) 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yoney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANB 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HATTTTARt 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
îhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad B'elger (I.) 
Mithat Benker (î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fnad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 

Ahmet Topçu 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (î.) 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Veyis Koculu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (î.) 
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B : 88 20.6 . 1952 O : 3 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet Ihtan Gfiraoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir Özbay (t.) 

MANİSA 
Faruk îlker 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
nfcVer 
Kâzım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salfthattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

Aziz Uras 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 

NÎĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZB 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail tşm (î.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 

StîRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Mustafa özdemir (1.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen. 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyttboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 



B : 88 20.6.1952 0 : 3 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
İsmet Olsaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Qnat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 

U3 re sayısı : 487 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 229 
Açık Milletvekilliklerf : 7 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlv 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıb Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin- Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeyetinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğhı 

HATAY 
A 1 J •• 1- "UT 1 - \ 

Abdurrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atâlay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
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Ândre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaması. 
Sani Yaver 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyöfük 
Ekrem Hayri Ustündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait ,Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Jlayri Urgühlü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

B : 88 20. 6 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOGAELÎ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemeioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tekoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rıfat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
M'ehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartol 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Elgin 
Refik Şevket İnce 
F. Lûtfi Karaqsmanoğltt| 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

. 1952 Ö : 3 
Nedim ökmen 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MQŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
1 falil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SÖRD 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
SINOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüü 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ . 
Mahmut Goloğlu / 
Süleyman Fehmi Er'.<cf-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuraglu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim "Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 

[Oya katılmıyanlar] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

Cevdet Topçu 
ANKARA 

Salâhaddin Adil 

— 4 4 5 -



B : B8 20.6.1952 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Biten (I.) 
Ramiz Eren 

ANTALYA 
Fatirı Dalaman 
Nazîfi Şerif Nabel 
Akit Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

. Muzaffer Emiroğlu 
\ Enver Güreli 
• Mücteba Iştın 

Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1) 

Ali Rıza Sağlar 
ÇORUM 

Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusaf Kâmü Aktnğ (î.) 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Lnginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞNE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

0 :S 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Baya* (Cumhur* 
başkanı) 
Nihad Beşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Küıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı PtUrip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredog Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz (I.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (1.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Kulu ( t ) 
Abdülkadir özbay (I.) 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoflu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ (I.) 
Salâhattin Hüdaioglu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 
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MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyymt Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğhı 

MUŞ 
Hamdi Dayı (î.) 

NtöDB 
Süreyya Dellâloğlu (1) 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZB 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alisan (t.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın (î.) 
Firuz Kesim 

S : 8* 
FeridTfiül 
Şükrü Uluçay 
Hadi User 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

StMOB 
Server Somuncuoğlu 

StVAS 
Nâzım' Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 

20.6.1952 O : 3 
Rifat 0«ten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingöl 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (I.) 
Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Ömer Cevheri ı 

VAJT 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açik MületvekÜUkleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 



B : 88 20 . 6 .1952 O : 3 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 18 Hazi
ran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin onanması hakkındaki 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

ÇeMnserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık Milletvekillikleri: : 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

487 
260 
260 

0 
0 

220 
7 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Bürhanettin Onat 
Akü Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

[Kabul 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BlLEClK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse] 
Mustafa Nuri Okcnoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Ak mani ar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
ÇANKIRI 

Kenan Çığman 
ÇORUH 

Meeit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIÖ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin tnany 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet ^Vmuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Vasfi Mahir Kocat ürk 
Halis Tok demir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 

— 448 — 



Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Ham di Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi .Demircili 
Bedri Nedim Goknil 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Tüıkgeldi 
Hüsnü Yaıaan 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük v 

Ekrem Hayri Üstündağ 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü KcrimzaÜe 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

B : 88 20 . 6 
Suad Hayri Ürgübİü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rifat Alafoay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan. 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
F. L. Karaosmanoğlıı 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

. 1952 O : 3 
MARAŞ 

Mazhar özsoy 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar • 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi TJj»r 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÖTOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavh 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 

Bekir Oynaganh 
Avni Tan 

[Oya kattlmty anlar] 
Salih Torfİffi 
Gazi Yiğitbaşı 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Halil îmre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başo-1 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

— 449 — 



B : 88 20.6.1952 O : 3 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hftmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin İdi l 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Biten (î.) 
Dağıstan Binerbay 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Qedik 
Nail Geveci 
A. Bakî ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLEOÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (t.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâram Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Böynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Bıza Sağlar 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaahoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Yusuf Ajûsoglu 
M. Remzi Bucak 
Nisam önen 
Kâmil Tayfı 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yoney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağlroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoflu 

E8KİŞEİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınea 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoflu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
thsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (î.) 
Mithat Benker (î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (t.) 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Küıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiı 

Sıtkı Pekkip > 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbası 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaleıoglu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoilu 
Kemal Ataman, 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (I.) 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet înönü 
Mehmet Kulu 
Abrîülkadir Özbay (t.) 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdttlkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Azis U m 
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MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdı Dayı (t.) 

NtöDE 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol " 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topateğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

B : 88 20 
SAMSUN 

Haşim Alişaû (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın ÇL) 
Firuz Kesim 
Ferid Tiael 
Şükrü Ultrçay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
MaAmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

StÎRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

6.1952 O : 3 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksek 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
cıoğlu 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UREA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 



B : 88 20. 6.1952 O : 3 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı . 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
257 
257 

0 
0 

223 
7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl yardımcı 

AMASYA 
tsmet Olgao. 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Saîâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Taiât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Cevat ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asen» 
Saîâhattin Başkan 
Esat Budakoght 

Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Saîâhattin tnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIP.Î 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 

•Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

. ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
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Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş % 
Halil özyorük 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSER! 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemy; 
Suad Hayri Ürgüblü 

AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 

B : 88 20.6 
KIRKLARELİ. 

Şefik Bakay 
Faik Üstün 

Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ E loğ lu 
Saim önhon 
Lûtf i Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen* 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAH1A 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fuat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtf i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 

1952 Û : 8 
Muhlis Tümay 

MA*AŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

SîtRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 

[Oya Uatilmvyanlar] 
Salih Torfüli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil Imre 
Reşat Şemsett:ı Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuutaş 

TOKAD 
Satkı Atanç, 
Zihni Betil 
Hamdi Köyutürk 
Muzaffer Ünal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı» 
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral N 

Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akm 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 

Halis öztürk 
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B : 88 20 .6 .1952 O : 3 
AMASYA 

Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğhı 
Ömer Bilen (î.) 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik ( t ) 
Nail Geveei 
Sevisi Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay m 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz •(!.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celât Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Riza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t) 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nazım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş ! 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç, 
Hâmit Âli Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç. 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğl? 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip KmoğLu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

- İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altmel • 
Ce^l Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Benker (î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Naz\ı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (î.) 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS. 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkaran *(1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pefckip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rif at özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atıg 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz (î.) 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Ayrıl 
Hftkkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (1.) 

MANİSA 
Faruk İlker 
Kâzım Taşkent (1.) 

M AR AŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdüftahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 
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MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Seze* 
Ilamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğkı 

RtZB 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUK 
Haşini Alişan 

Naci Berkman 
ismail Işın (I.) 
Firuz Kesim * 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim rDuygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin ^Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (î.) 
Ahmet Gürkan 
Halûk Ökeren 
Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

[Açık Mi&etveMllikleri] 
Denizli 
Konya 
Malatya 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
2 . 
1 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen . 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kar t , • 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza JncealemdaK-
oğlti 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdahayrak 
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Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel tarifesi cetvelinde değişiklik yapılmasına dalı1 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON* KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Ozçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Bürhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Bakî Okdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümea 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğht 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekilliklerî 

[Kabul edenler] 

487 
260 
255 

2 
3 

220 
7 

Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fi&ri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil «Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ura! 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN ' 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 

İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 

Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirdfeoğlu 
Mehmet ösdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Onhon 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman* 
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
rıover 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Btadağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoglu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

SffitD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncucuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlû 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
VAN 

Ferid Melen 
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NÎĞDE 
Necip Bilge 

AFTON KABAHISAB 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (I.) 
Dağıstan Binerbay 
Rami* Eren 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet - Koeabıyıkoğlu 
(t 0.) 

Yahya Pelvau 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozah 

[Çekinserler] 
SEYHAN 

Cezmi Türk 
Remzi Oğuz Arık 

İOya kahlmtyanlar] 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

! ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz ( t ) 
îhsan Karasioğln 

ÇANKIBI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 
Kenan Çığman 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavasboğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 

Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Muhiddin Er ener 
Sadık Giz (î.) 
Necdet Incekara 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
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KemalAtaman 
Hidayet Ay diner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Basa Ercan 
Tank Kostak 
Muammer Obuz (t.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
îhıan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü , 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay •(•!.) 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker *1 
Refik Şevket tnee 
Adnan Karaoamanoğlıı 
Kâzım Taşkent (1.) 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmçt Ka4oğlu 
Remzi öksüz 

a : OD HU 
MARDİN 

Abdürrahman Bay ar 
Cevdet Öztürk 
Aziz Uras 

-MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (1.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın (1.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

D . J.9U2 V . o 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdogan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Serttoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir (1.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
N8ci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp ' 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan (î.) 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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Türkiye ile Ticaret ve Seyristefam Anlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler mallarından 
bâzıları için Giriş Oenel Tarifesindeki resim hadlerinde yapılan indrmelerin kaldırılması* hakkında 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

, 

AFYON KARAHtflAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğl» 

AĞRI 
Celâl Yarduncı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
250 
249 

0 
1 

230 
7 

(Kabul edenler] 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danıınıan 
llısan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Huluûsi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürees 
Baha Kolda* 
Saip özer 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayçı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Ekrem Beyaal 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğiu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan KÖymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Varam Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
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Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Celâl Tü&tfridi 
Hüsn*¥««an 
Sani Yave? 

tada 
Halide Bdib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Giaad Baban 
Avni B asamı 
Behzat Bilgin 
Tank Gürork 
Necdet Ineekara 
Gemin Sapanı 

Halil-ösy&ük 
Abidin T*k$n 
Ekrem Hayri Üsiüadag| 

Fevti Aîktat 
Lâtzr 'JnfosSutA 
Sırtı Afcâ fay 
Meıımeı Danacrir 

' Esat Oktay 
Htisatıetbm Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantara! 
Şükrt StfhttEade 
Muzaffer Ali Mühto 
Hw»di Türe 

KA*Ö»tt 
Fikri Apyâıh 
IsmattBei&bk 
Emiıtl5*Teİiö|îtt 
Ali Aftr&&ckal« * 

' 'zVnuuıÜ 'lorl&OBitt 
Mehmet özdemfr 
Yııauİ « y a Ttöğttt 

TTTtt»»>UHfrt 
fİiâJfcıtiHİMİtlıti 
geznt^JMijj1 

Mah*fctt«*tffi 

Fikret Filis 
FaikÜıtö» 

Haltt Semi Brkut 
KOCAELİ 

Etfeem Vasaaf Akan 
Ekrem Alicaa 
Hamdi Başak 
Yeredeft Kişkglu 
Saim Onken 

KOKTA 
Rif at Alabay 
Hktayet Aydıner 
Remsi Bitasd 
Saffet Gürol 
Muammer Obnz 
HiaffBiet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Umiat*Nari* Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meodet AAln 
Yusuf Aysal 
Beaiffl Besin 
Süleyman Sflruri Na-

MAîiAÎYA 
Esat ©ûgtn 
Mehmet Öadd: Eti 
Htkfit̂ t itaat 
Nuri Oeaköttğfc 
Lûtfİ Sayman 

MAlfttA 
Samet AgüGglu 
F. Lfitfi EarttösîttAnoğlu 
Muzaffer ftirb*nf>tİu 
Nafıt, mtet 
Sttdi töıhciofhı 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abdullah < Aytemiz 
Ahmet'Boadağ 
Nedim öknaen 
Maahar össoy 

.^52 0 : 3 
MARDİN 

MeMliet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uraa . 

MüOLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 
Nâtık Foy*a*oğlu 

MUŞ 
Ferit Kaijçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbas 
Asim Doğanay 
tferit Beer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

OBDU 
Ref et Aksoy 
Feyzi Bootepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

EİZE 
İzzet Akejal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin Öskef eli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi OJuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Cetkun 
Reşad Güçlü 
Cezmi Ttrk 

gfhm 
Baki Erden 
Mehmet 4)aim Süalp 

SİKOB 
Muhtar Aoar 
Server Somu&cuoglu 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
H»iü İmre 
Reşat Şemsettin -Siner 

TKİ&DAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Eratama* 
Yusuf Ziya Tunteı 

TOKAD 
Sıtkı Atane, 
Ahmet Gürkan 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 

TRABZOK 
Salih Eaad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman - Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

Hıdıf Aydın 
UBFA 

Necdet Aşaöeî 
Feridun Ârfin 
Hasan Of al 
C M öneel 
Reşit Kemal TüüUreğlu 

*AH 
İzzet Ĵft̂  
Feri4 Melen 

TOZĞAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Kareîiöğîu 
Fuat Nizamoglu 

Hasan Üçöz 

ZOKGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer 41a-
kant 
Hüseyin-Balık 
Suat Başol 
Rıfat SivİeoJlu 

fÇtkinserler] 
NÎÖDE 

Necip Bilge 
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[Oya kattlmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganh 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 

k Salâhattin Benli 
Kf Ömer Bilen (î.) 

* Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akil Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYPIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat îyriboz (î.) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

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

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar (I.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DlYABAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Dentirtaş (I.) 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu ( t ) 

ERZURUM 
Sabrı Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebeaoy 

Abidin Potuoğlu 
OAZİANTEB 

Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Ttif ekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
AMürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman t 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Zözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

Senini Yürüten 

Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz ( t ) 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeş* 

KARİ 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rif at-Taşkın 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğiu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş * 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip > 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rif at özdeş (£) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (I.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtf i Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğln 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çüingir 
Ziyad Ebüzziya (I.) 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

m 



ftemn Koçak 
İhsan Şerit ösgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Abdülkadir özbay (î.) 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu { 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu 
Ahmet Kadoğlu i 

Remzi öksüz *H 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
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MÜŞ 

Hamdi Dayı ( t ) 
NİĞDE 

Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Aykol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
Kemal Salta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet ^torgil 
Zeki Rızâ Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alışan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işuı (t.) 
Fim» Kesim 
Ferid Tttşel 
-Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN' 
Zeki Akçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 

Salim Serçe (I.) 
Sinan Tekelioglu 

SÜRD t 
Şefik Türkdoğan • 
Cemil Yardım 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı * 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment* Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk (I.) 
Rifat öçten 
£edat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Hamdi Koyutürk 
.Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğ-
lu 

TRABZON 
Naei Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarâkfi-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan' Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZCtAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (t.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak (I.) 
Avni Yurdabayrak 

lA çık MületveküUkleri] 
Denizli 
Konya 
Malatya 
Sivas • •, .'/•" 
TraDzon 
Zonguldak 

t . , „ . . , i 
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Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

nin yekdiğerinden ayrılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmişti*.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler 4 
Çekinserîer 0 

Oya katılmıyânlar : 227 
Açjk Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHÎ8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Slbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kutbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki Okdem 
Oevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

[Kabul 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştm 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah • 

BlLEÛÎK 
ismail Aşkın 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlıı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 
Hulusi Eöymen 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

edenler] 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çiğmah 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akait 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDtRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gfinenç. 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Pölatkan 
Abidiö Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Efkmen., 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

tÇEL 
Halil Atalay . 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
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Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

t!/,Mİ'k 
Halide Bdib Adıvar 
Mehmet Aldeıuir 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet încejcara 
Osman Kapani 
Vasfi _ JŞCenteş 
Halil Özyörük 
Abidto t̂eön 
Ekrem Hayri, Üstündag 

KAM 
Fevzi Akta* 
Lâtif Aküsütm 
Sırrı A4*l*y 
Mehmet Baftaih? 
Abbas Çetin 
Esat Ofct**. 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit; 12&l«u* 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri KeçecİG$u 
Şükrü Kerlmzade 
Hamdi Türe 

Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoglu 
Mehmet öwdmİT 
Yusnf Ziya TotgaJt 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil ı 
Fikret Filiz 
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Faik Üttün 

KOCAELİ 
Ethem Vasşaf Akan 
Yeredog Kişioğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Rif at Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkm 
Yusuf Aysal 
Besim Beato 
Ahmet İhsan Güraoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sunarı Na-
rohoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
F. Lütfi Karaosmanoğhı 
Muzaffer Kurhançğlu 
Nafiz Kdrez 
Sudi Mıhoaoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöv'er 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
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Maskar öwoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boram 
Rıza Erten 
Kemal Tttrkoğtu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

IffÖDÜS 
Hadi Arıbas 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri K8şkero^u 
Hüseyin Üütü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki AkoaU 
Remzi Oğuz Ank 
Arif NİM4 A«ga 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Cazmi TflA 

SttBD 
Mehmet Daim Sftalp 
Şefik Türkdoga» 
Cemil Yardım 

StVOB 
Muhtar Âear 
Nuri Sertoğhı 
Servet SoBfltun©uo|lu 
Muhit Tüme^kaa 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil îrafcre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Öirer 

TEEtft&âO 
Şevket Mocan 
Yusuf Zıya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Halûk ökteren 
Muzaffer önal 

TBASZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuf 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 

TONOBIiî 
Hıdır Ayam 

URM 
Necdet Aganal 
Feridun Brğin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroftlu 

TAN. 
tzzet Akm 
Kâzım öz*lp 

YOMAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Ka»hoglu 
Fuat Nizamoğiu 
Hâşim Tatiıoğlu 
Hasa» Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açık«w 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Beş*} 
Rif at atri+ogte 

AKTALYA 
Burhautttjn Qaat 

[Reddedenim) 
ERZURUM 

Bahadır Dülger 
NtODB 

Necip Bilge 
T&AB30N 

Hamdi Orhon 

\ 
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[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (î.) 
Dağıstan Binerbay 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazili Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey , 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat îyriboz (t.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal AtakurÇ 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabadak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 

ELÂZIÖ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah N H ^ 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GÜMİTŞANE 

Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli , 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

* 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (V 
Mithat Benker (t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sozer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

t EMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

sBehzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

; Sadık Giz (.1^ 
\Cemal TuncV 
Zühtü Hilmi Velib<*§e 

KARS 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran (t.) 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tösunoğîu 

KAYSERİ 
tşmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kamil Gündeş 
Ali Rıza Kılıckale 
Suad Hayri Ürgûblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rif al Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih KalemciogTu 
Mümtaz Kavaloıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (î) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (1.) 
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Hüseyin Doğan (I.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (î.) 

MANÎSA 
Faruk îlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Ealav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUÖLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi# 

MUŞ 
Hamdi Dayı (î.) 

B : 88 20.6 
NİĞDE 

Süreyya Dellaloğlu (î.) 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

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

SAMSUN 
Haşim Alışan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın (î.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 

. 1952 O : 3 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tefeelioğlu 

SltRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk ' 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD-
Fevzi Çubuk (1.) 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa Özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
ûğlu 
Cahid Zamangil 

TUNOELt 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi {Jnal Alçılı 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

7 
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Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar 
eklenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : o 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 228 
Açık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Keçman 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veâroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Barhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 

[Kabul 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
I ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
I ÇORUH 

Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Eükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci îhıyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan KÖymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
And re Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
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Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

ÎZMtR 
Halide Edip Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstûndağ 
Ztihtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aktizüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto ' 
Hamdi Türe 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
YusıÜ Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

B : 88 20.6 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Haindi Başak 
Salih Italemcioğlu 
Yeredcğ Kişioğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sgmet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöyer 
Muhlis Tümay v 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
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Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Muhittin Özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SÖRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 

Sedat Zeki ö rs ' 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay -
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya katılrmyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfüli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (I.) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik .(I.) 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 

Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasloğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğhı 
Eyüp Şahin 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
NâzımJ önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu • 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Euver Adakan 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman ı 
Senihi Yürüten I 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Osman Kapanî 

KARS 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Âli Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokogİu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (1.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
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Asım Gündüz 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (I.) 

MANİSA 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâjıattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bâyar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 
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MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi # 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (I.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer • 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işm (I.) 
Firuz Kesim 
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Ferid TÜMİ 
Şük^ü Ulucay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SllRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit ' 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (I.) 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkındaki 2 . m . 1950 

tarih ve 5663 sayjlı Kanuna ek kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı ©ulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akil Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü j 

u ye sayfcı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Aİçık Milletvekillikleri 

487 
257 
257 

0 
0 

223 
7 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budatyğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Ko4abıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın, 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Baıfut 
Salâhattin Inftn 

BOLÜ 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntenj 

BURDUR 
Fethi Çelikbajş 
Mehmet Erka^ancı 
Mehmet özbejf 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmeh 

| Hulusi Köymön 
Mithat San 
Halûk Şaman 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
\ Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

' Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

• Hasan Polatkan 
1 Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZtANTEB 

Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
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Reşit îurgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Püruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
«Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır. 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

Ali Rıza Kılıçkale I 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Önad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Yeredoğ Kişioğlu 
Sairn önhon 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand I 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alton | 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri*Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu| 
Muzaffer Kurbanoğlu I 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar. özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Tevfik tleri 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

StîRD 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

Server Somuncuoğlu 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil Imre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Möcan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Muzaffer Ünal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
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[Oya katıltmyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfüli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasına Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BNail Geveci 
BALIKESİR 

Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Selim fiagıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

Kenan Çığman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Baçıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENtZLl 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(t) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltây 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıza Topçubğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tanktit 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad B'elger (I.) 
Mithat Benker (t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (î.) 

KARS 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 

Hüseyin Cahit Yalçın 
KASTAMONU 

Ahmet Keskin 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman, Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alicaa 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih' Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lutfi Toksin % 
Mehmet Yılmaz 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz (I.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (I.) 

MANİSA 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
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Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent (1.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salfthattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 

; ırtöDE 
8mve§ftL Dellaloğlu 

OLSU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

B : 88 20.8 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

EtZB 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 
ismail Işın (I.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Uftaoftlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cesni Türk 

SîtBD 
Baki Erden 

. 1952 O : 3 
Şefik Türkdofan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir (î.) 

Nuri Turgut Topcoğlu 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

YOZOAD 
Avni Doğan (t.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpeak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık MilletvekilUkleriJ 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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10 Kasım 1960 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe konulması 

için teati edilen mektuplann onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonuou 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Ozçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Oİgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki Okdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ulkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 

Uj re aayısı : 48^7 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 0 

Çekinserler 0 
Oya katılmıyanlar : 231 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Şaşaan 
Esat Budakoğlu 
Enver Gürçji 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİN€K>L 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem -

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM i 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Lnginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

1 Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkün 
Abidin Potuojlu 
Kemal Zeyetiapğlu 

GAZlANTÎte 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Parauk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANB 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 

1 Mükerrem Sarol 
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Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkğeldi 
Hüsnü Faman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Tarık Glirerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidîn Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KAES 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mtihto 
Haradi Türe 

KAYSERt 
Fikri Ayapdın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazeğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

B : 88 20.6 
I Faik Üstün I 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Yeredoğ Kişioğlu 

I Saim Önhon 
KONYA 

Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgec 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na- | 
suhoğlu 

MALATYA 
I M'ehınet Sadık Eti 

Hikmet Fırat 
Mehmet Kartol 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman I 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı 
Semi Ergin 

I Adnan Karaosmanoğlu 
I F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

I Mazhar özsoy 

.1962 0 : 3 
MARDİN 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZB 
Kemal Balta 

SAMSUN 
! Tevfik İleri 

Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
I Zeki Akçalı 
| Remzi Oğuz Arık 
l Arif Nihat Asya 

Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

I Salim Serçe 
Cezmi Türk 

8HRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
I Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 

Halil Imre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TBKİRDAd 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Katay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğiu 

VAH 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğiıı 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya kahlmiyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganlı 
Salih Tortffli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Biten (I.) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
AkÜ Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (t.) 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Arif Kalıpsızoglu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURSA 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kazam Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Befet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Bacak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZtANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 

Süleyman Kuranel I 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞNE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tan kut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu | 
Said Bilgiç I 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato j 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Baya» (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

fZMfR 
Pertev Arat 

Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Cemal Tunca 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hain Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtf i Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahmcn Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif öagen 
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MALATYA 

Esat Doğan (I.) 
Hüseyin Doğan 
ismet İnönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (î.) 

MANİSA 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Kâzım Taşkent (I.) 

MAEAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaioğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aıiz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (1.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Ualil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (1.) 
Atıf Topaloğlu 

RÎZB 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın (1.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

Hadi U«er 
SEYHAN 

Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOEAD 
Fevzi Çubuk (1.) 

Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir (1.) 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştunar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakfi-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri ( 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

[Açik MüUtvâkiüikUri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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S. SAYISI : 2 1 5 
Belediye Gelirleri Kanununun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı

sı ve içişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 195) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1967,6/1877 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . 
V . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci maddesinde aynen (olağanüstü zamlar hariç ol
mak üzere, Kazanç Vergisinin ve her ne nam ile olursa olsun onun yerine geçecek vergiler tahsi
latının % 5i belediye payı olrak ayrılıp İçişleri Bakanlığı emrine îller Bankasına yatırılır) denil
mektedir*. 

• Bu maddeye göre kesilecek % 5 belediye hissesi Zazanç Vergisinden veya bu vergi kalktığı tak
dirde onun yerine geçecek bir vergi mevcutsa, ondan ayrılacaktır. 

Kazanç Vergisi Kanununun ücretlere ve gezici esnafın kazançlarna ait hükümleri 1 . III . 1951 
den, diğer kazanç ve iratlara mütaallik hükümleri ise, 1 . I . 1950 den itibaren 5421, 5422 ve 5423 
sayılı kanunlarla yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. 

Bu tarihten sonraki müddetler için Kazanç A'ergisi Kanununa göre bir tarhiyat yapılmıyacak, 
ancak 1949 ve daha evvelki yıllar için salınmış veya salınacak olan Kazanç Vergisi ek ve zamla
rının tahsiline devam edilmekle iktifa olunacak ve kanuni belediye hisselerinin tefrikma da kema-
fissabık devam edilecektir. Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri tahsilatından hisse ayrılması keyfiye
tine gelince: • 

Her ne kadar Belediye Gelirleri. Kanununun sözü edilen birinci maddesinde, her ne nam ile 
©lursa olsun Kazanç Vergisinin yerine geçecek vergiler tahsilatından da % 5 belediye hissesi tefrik 
olunacağı tasrih edilmiş ise de; Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri aşağıda arzedilen izahat kar
şısında, Kazanç Vergisi yerine geçmiş sayılamıyacağmdan, mezkûr hükme dayanılarak, alman vergiler 
tahsilatından hisse ayırmaya imkân görülememektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, mülga kazanç vergisi; malî zaruretler, iktisadi ve içtimai sebep 
ve mülâhazalarla birtakım tadiller ve ilâveler görerek 24 yıl memlekette tatbik edilmiştir. 

Kazanç Vergisi mahdut bir mükellefiyet zümresi hariç birtakım karineler üzerinden alınmak
tadır. Yapılan mezkûr ilâve ve eklerle, Kazanç Kanunumuz adına rağmen bünyesinde büyük 
bir kısmı kazanç ile alâkası olmıyan çeşitli vergilerin (Muamele, hakiki kazanç, ücret, patent ver
gileri gibi) birbirine karıştığı bir vergiler halitası haline gelmiştir. Kazanç Vergisi esas karak-
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teri itibariyle gayrişahsi bir vergidir. Yapılan bu ilâve ve eklerle kazanç vergisi o kadar karışık 

• ve içinden çıkılmaz bir hal arz etmiştir ki, bu verginin ıslahı cihetine gitmek mümkün görüleme
miştir. Bti durumu ile Kazanç Vergisi, malî bakımdan artık randımanlı bir vergi olmaktan uzak
laştığı gibi, memleketin vergi tatbikatında tahakkuk ettirilmesi istenilen içtimai, iktisadi prensip
lere bu bünye içinde yer verilmesine de imkân kalmamıştır. Bu sebeplerledir ki, Gelir Vergisi 
Kanununa ait Hükümet gerekçesinde de belirtildiği veçhile, kazanç vergisi tamamen terk edile
rek, onun yerine geçecek olan bir vergi değil, mutlak bir reform ifade eden yeni bir sistem ihdas 
olunmuştur. Bu sistem, Gelir Vergisi sistemidir. 

1 . I . 1950 den itibaren tatbika başlanılan Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergisi Kanunları ile, bu 
sistemin esasları çizilmiş olup, mezkûr kanunların Kazanç Vergisile hiçbir alâka ve münasebeti mev
cut değildir. 

Gelir Vergisi şahsi bir karakter taşıdığı' gibi, bu sistem içinde umumi gelir, toplu olarak vergi
lendirilmektedir. Yani mezkûr vergi kanunları ile, şahısların Kazanç Vergisinde olduğu gibi, yal
nız ticari ve sanayi kazançları ve ücretleri değil, bu kazanç ve iratlarla birlikte menkul ve gayri
menkul sermaye iratları da vergilendirilmektedir. 

Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergileri istinat ettikleri ilmî prensipler, muhteva ve şümulü itiba
riyle, Kazanç Vergisinden tamamen ayrı vergiler bulunduğuna göre, artık anılan vergileri Kazanç 
Vergisinin yerine geçmiş bir vergi addederek tahsillerinde belediye hissesi ayırmaya imkân yoktur. 

Ancak, Kazanç Vergisi kanunlarının ilgası neticesinde belediyeleri bu Devlet yardımından 
mahrum etmek de doğru görülmemiştir. Bu bakımdan sözü edilen yeni vergilerin tahsilatından 
da belediye payı ayrılması yerinde bir hareket olacaktır. Bu sebepledir ki, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun birinci maddesinin aşağıda arzedilen şekilde tadili ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi muvafık görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinin tetkikından da •nüsteban Duyurulacağı üzere, belediye hissesi 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri tahsilatının tamamı üzerinden ayrılacak ve hisse miktarı 
% 2,5 olacaktır. Hissenin % 5 ten bu miktara indirilmesi anılan vergiler tahsilatının Kazanç 
Vergisi aslına nispetle çok yüksek olmasıdır. Nispetin bu şekle kalbi belediyelere ayrılacak bu 
riaym eskisine nazaran azalmasını gerektirmiyecek, bilâkis bu nispet indirimine rağmen beledi
yeler için genel bütçeden bu suretle yapılacak yardımlar geçmiş yıllara nazaran hayli fazla ola
caktır. 

Filhakika 1950 yılın d.". Kazanç Vergisi tahsilatından belediye hissesi olarak tefrik edilip İl
ler Bankasına yatırılan % 5 miktarın baliği 5 560 000 liradır. Halbuki, 1951 Bütçe yılı ~GeJir, 
Kurumlar ve Esnaf vergileri muhammenatı 315 milyon liradır. Bunun 300 milyon lirası yıl için
de tahsil edilirse yeni nispete göre 1951 de belediyelere bu vergiler tahsilatından ayrılacak mik
tar 7 500 000 liradır. Diğer taraftan, 1949 ve daha evvelki yıllar için salınmış veya salınacak 
olan Kazanç vergilerinden eskisi gibi % 5 hisse ayrılmaya devam edilecektir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1949 yılı Kazanç vergileri ile birlikte 1951 yılında yapılacak 
bu neviden tahsilat en az 8 000 000 lirayı bulacaktır. Bunun üzerinden ayrılacak belediye his
sesi ise. 400 000 liradır ki, 1951 de genel bütçeden belediyelere en aşağı 8 000 000 liraya yakın 
bir yardım yapılmış olacaktır. - Bu miktaran ise, evvelki yıllara nazaran ne kadar yüksek bulun
duğu ve bilhassa Gelir ve Kurumlar vergilerinde vukuu muhakkak olan tahakkukât ve tahsi
lat artımları neticesinde daha da artacağı ve binnetice belediyeler için daima gelişen bir gelir 
sağlanmış olacağı izahtan müstağni bir keyfiyettir. 

5237 sayılı Kanunun birinci maddesindeki Kazanç Vergisi tahsilatından belediye hissesi, tef
riki hakkındaki hüküm, bu tasarının birinci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı ve Kazanç 
Vergisi tahsilatından eskisi gibi hisse ayrılmaya devam edilmesi uygun görüldüğü cihetle tasa
rıda 1 nci geçici maddeye yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi 5237 sayılı Kanunun 4,3 ncü maddesiyle resmî daireler ve özel kurumlar tah
sil ettikleri belediye gelirlerini, tahsil ettikleri ayı kovalıyan ayın sonuna kadar belediyelere 
veya ÎUer Bankasına ödemekle görevli tutulmuşlardır. Bu müddet içinde ödenmiyen gelirlerin, 

* 
( S. Sayısı : 215 ) 
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daire ve müessese ita âmirleri ile saymanlarından % 10 fazlasiyle alınacağı ayrıca mezkûr madde 
de hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu tasarının kanuniyet kesbettiği tarihe kadar Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinden tah
siller yapılmış olacağından geçici ikinci maddede belirtildiği şekilde bir hüküm sevkedilmediği 
takdirde bu tahsillerden hisse kesilmiyecektir. Hisse kesilmesi hakkında bir hüküm sevkedilin-
ce de daire ve müessese ita âmirleri ve muhasiplerinin vaktinde bu hisseleri ait olduğu merci
lere yatırmamak durumuna düşmemelerinin ve bu yüzden ceyaza mâruz bırakılmamalarınm te
mini zarureti ile karşılaşılmış ve bu geçici maddeye ayrıca bir kayıt konulmuştur. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 1/195 
Karar No. 45 

18. VII .1951 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Gelirleri Kanununun birinci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasardı. 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyo
numuzda incelendi. 

1. Hükümet tasarısında Gelir, Esnaf ve 
Kurumlar vergilerinin Kazanç Vergisinin ye
rine kaim olmadığına dair tefsin bir noktai 
nazar mesnet tutularak bu vergiden belediyele
re ayrılan c/< 5 lerin yeni vergilerin tatbikiyle 
ortadan kalkmış olduğu kanaatine varılmak
ta ve malî yıl başından beri Maliye teşkilâtın
ca tatbikatın bu volda cereyan ettiği Hükü
met temsilcisi tarafından ifade edilmekte ise de 
Maliyenin böyle bir tefsire salâhiyeti olmadığı 
aşikâr olduğu gibi böyle bir tefsir talebiyle de 
bu lâyihayı hazırlamamasına ve Belediye Ge
lirleri hakkındaki Kanunun değiştirilmesini is-
tiyen maddesinde Kazanç Vergisi veyahut bu 
vergi yerine kaim olacak vergilerden belediye
lere % 5 hisse tefrik olunacağı sarahaten ifa
de edildiği gibi, Belediye Gelirleri Kanununun 
gerekçesinde «Gelir Vergisi Kanunu ile Kazanç 
Vergisinin kaldırılacağı» aynen belirtilmiş ol
duğundan, bu sarahat karşısında Gelir Vergi
sinin eski Kazanç Vergisi yerine kaim oldu
ğu şüphe götürmez bir şekilde tebarüz etmiş bu
lunmaktadır. 

2. Belediye hissesinin % 5 ten % 2,5 a ten
zil teklifine gelince; mahallî ve beledî idarele
rin salâhiyet vazife ve hizmetlerinin genişle
tilmesi esası gaye addedilmesi lâzımgelen demok

ratik bir rejimde, kısa bir zaman evvel kabul edil
miş bir belediye gelirinin tenziline doğru gidil
mesi yerinde görülmiyerek, tasarının reddine 
çoğunlukla karar verildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di büyurulmak üzere Yüksıek Başkanlığa su
nulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Balıkesir 
M. Tuncay 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Niğde 
F. Ecer 
Ordu 

H. Şarlan 
İmzada bulunmadı 

Trabzon 
H. Orhon 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
£âtip 

Amasya 
Muhalefet şerhi eklidir 

K. Eren 
- Çoruh 

Muhalefet şerhi eklidir 
Z. TJral 

Kütahya 
Muhalefet şerhi eklidir 

Y. Aysal 
Ordu 

F. Boztepe 
Sivas 

R. öçten 

Van 
Muhalefet şerhi, eklidir 

/. Akvn 

Muhalefet şerhi 
Gelir Vergisinin Kazanç Vergisi yerine 
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kaim olmadığı hakkındaki Hükümet • ııoktai 
nazarı yüzünden bugüne kadar Gelir Vergisi 
tahsilatından belediyelere hisse ayrılanıadığı 
Hükümet mümessili tarafından ileri sürülmüş 
olup bu husustaki ihtilâfı ortadan kaldırmak 
için tasarının birinci maddesinin hissenin % 

)larak tesbiti şartiyle tadilen kabulünü daha 
uygun buluyoruz. 

Amasya 
Kemal Eren 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Çoruh 
Z. Ural 

Van 
/. Akın 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/195 
Karar No. 87 

30. VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bâzı 
maddele erklenmesi hakkındaki kanun tasarısı İç
işleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin işti
rakiyle komisyonumuzda incelendi. 

Tasarı, Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince «Kazanç Vergisinden ve her 
no nam ile olursa olsun onun yerine geçecek ver
giler tahsilatından» belediye payı olarak ayrılan 
% 5 lerin % 2,5 indirilmesini ve Kazanç Vergisi 
veya onun yerine tâyin olacak vergiler tâbiri ye
rine de «Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri» 
ifadesinin konulmasını tazammun etmektedir. 

Bu değiştirme tasarı gerekçesinde iki sebebe 
istinat ettirilmektedir. 

1. Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri, .1237 
sayılı Kanunun l nci maddesinde ifade olunan 
mânada Kazanç Vergisi yerine kaim olmuş bir 

vergi mecmuası değildi]-. 
2. Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinin 

muhamnıenatı karşısında, beledij^e payının % 5 
ten- % 2,5 indirilmesi neticeye menfi şekilde tesir 
otmiyecek, hattâ bu son nispetle dahi, bütçeden 
belediyelere yapılan yardım yekûnu geçen yıl
lardan fazla olacaktır. 

Hükümet tasarısında ileri sürülen bu mucip 
sebepler yakinen tetkik edildiğinde görülür ki : 

1. Hakikaten Gelir, Kurumlar ve Esnaf 
vergileri sadece Kazanç Vergisi yerine kaim ol
mamışlardır. 

Gerçi Belediye Gelirleri Kanunu tasarısının 
gerekçesinde Gelir Vergisi Kanunu ile Kazanç 
Vergisinin kaldırılacağından bahsedilerek la iki 

verginin aynı zamanda yürürlükte kalamaya
cağı ifade olunmuş ve tatbikatta da Gelir, Ku
rumlar ve Esnaf vergilerine ait kanunlar Ka
zanç Vergisi Kanununu sarahaten ilga etmek 
suretiyle onun yerine geçmiş duruma girmişler
dir. Fakat bu vergiler sadece Kazanç Vergisini 
değil, bütçe tahminlerinde büyük bir yekûn 
tutan iktisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuv
vetlerine Yardım vergilerini de yürürlükten kal
dırmışlar ve böylece onların yerine de geçmiş
lerdir. 

Şu halde 5237 sayılı Kanuna göre sadece Ka
zanç Vergisinden % 5 belediye payı alınıp, İkti
sadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden böyle bir hisse ayrılmazken. 
bu vergiler manzumesi yerine kaim olan Gelir. 
Kurumlar ve Esnaf vergileri yekûnundan % 5 
belediye payı alınacağını düşünmek 5237 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin lâfız ve ruhuna uy
gun düşmez. Tâbiri caizse, bir tek vergi yerine 
diğer bir tek vergi değil; -bir vergi manzume
si yerine diğer bir vergi manzumesi kaim olmuş
tur. Fakat bu manzumelerden birisine giren 
münferit vergilerden hangisinin, diğer manzu
meyi teşkileden vergilerden hangileri yerine ge
çeceğini içtihatla veya tefsir yolu ile halletme
ye de imkân yoktur. Bu itibarla Hükümet tasarı
sında teklif edildiği şekilde 5237 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesindeki (Kazanç Vergisinin ve 
her ne nam ile olursa olsun onun yerine geçecek ver
giler) tâbirinin (Gelir, Kurumlar ve Esnaf ver
gileri) tâbiri ile değiştirilmesi bir zaruretin ifa
desi olarak telâkki edilmek gerekir. 

( S. Sayısı : 215 ) 



— 5 — 
2. Belediye payının % 5 ten % 2,5 a indi

rilmesine gelince; Hükümet tasarısında, bu in
dirme için ileri sürülen sebepler ve rakamlar 
Uelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinin tahakkuk 
rakamlarına değil, sadece nmhammenata "da
yandığına ve tahakkukatm bu yıl tahminlerden 
aşağı olacağı resmî beyanlarla da ifade edilmiş 
olduğuna göre, tahsilatın % 2,5 u nispetinde 
ayrılacak bir payın belediye gelirlerinde bir 
azalma vukuagetirmesinden endişe edilebilir. 
Bütçelerini, , öteden beri almakta oldukları bu 
yardımları da hesaba katarak tanzim etmiş olan 
belediyeleri zor bir duruma düşürmemek için bu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5237 sayıh Belediye Gelirleri Kanununun birin
ci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçi
ci bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun birinci maddesi aşağıdaki şe-
şilde değiştirilmiştir: 

Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri tahsila
tının % 2,5 gu belediye payı olarak ayrılıp, 
içişleri Bakanlığı emrine tiler Bankasına yatı
rılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Olagansütü zamlar 
hariç» olmak üzere, 1949 ve daha evvelki yıllar 
için salınmış veya salınacak olan Kazanç ver
gileri tahsilatından % 5 nispetinde belediye 
hissesi tefrikına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesi hükmü, kanunun yürürlüğe girmesin
den önce yapılan Gelir, Kurumlar ve Esnaf ver
gileri tahsilâtına da şâmildir. Mezkur tahsilata 
ait hisseler bu kanunun yayımını takip eden 
ayın sonuncu günü akşamına kadar yatırılır. 
Bu müddet içinde yatırmıyanlar hakkında 
5237 sayılı Kanunun 42 nci maddesi hükmü uy
gulanır. . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

(S. Sa; 

nispetin % 3,5 olarak tesbiti komisyonumuz ek-
seriyetince uygun görülmüş ve tasarının tümü 
oybirliğiyle kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Bşk. Bu Rapor Hözcüşü 

Rize Niğde 
/ . Akçal N. Bilge 

Katil) 
Zonguldak Giresun Konya 
F. Açıksöz H. Erkmen U. N. Yiğit er 

Seyhan Siird 
Z. Akçalı M. D. Süalp 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRİŞl 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge
çici bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 

tamnsfi 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri tahsila
tının % 3,5 u belediye payı olarak ayrılıp, 
içişleri Bakanlığı emrine iller Bankasına yatı
rılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümtin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

: 215) 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

> 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakan\ 
H. KÖymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
#. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstihdağ 

Tarım Bakam 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

Mal. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 noü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddeyi 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/195 
Karar No. 99 

6 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunun 23 . V . 1951 tarihli toplantısında yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı, havalesi gereğince, İçişleri ve Maliye 
komisyonlarını mütaakıp komisyonumuzca da 
ilgili bakanlıklar temsilcilerinin huzuriyle tet
kik ve müzâkere olundu. 

1. Hükümet gerekçesine nazaran, Beledi
ye" Gelirleri Kanununun birinci maddesinde; 
«her ne nam ile olursa olsun, Kazanç Vergi
sinin yerine geçecek vergiler tahsilatının % 5 i 
belediye payı olarak ayrılır.» 

Denilmekte ise de gelir, Kurumlar ve Esnaf 

vergilerinin istinat ettikleri ilmî prenstpler, 
muhteva ve şümulü itibariyle, Kazanç Vergi
sinden tamamen ayrı vergiler bulunduğuna 
göre, artırılan vergileri Kazanç Vergisinin ye
rine geçmiş bir vergi addederek tahsillerinde 
belediye hissesi ayırmaya imkân yoktur. 

2. Bu görüşe iltifat edildiği takdirde, su-
uulan kanun tasarısının mucip sebebi, Kazanç 
Vergisinin ilgasiyle bu verginin yüzde 5 his
sesinden mahrum kalan belediyelere buna mu
adil yeni bir gelir imkânı sağlamaktan iba
ret olarak, mütalâa edilmek icabeder. 

3. Komisyonumuz meselenin etraflıca tet
kik ve müzakeresinden sonra, Belediye Gelirle
ri Kânununun birinci maddesindeki sarahat 
muvacehesinde, Gelir, Kurumlar ve Esnaf ver-

•:(<S.-.SaF»»ı.: 215) 
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güerinin Kazanç Vergisi yerine geçen vergi
ler olmadıkları yolundaki bir mütalâaya iştira
ke imkân bulamamıştır. Müzakerelerimiz sıra
sında ezcümle şu cihet tebarüz etmiştir ki, 
1 . VII . 1948 tarihinde kabul edilen Beledi
ye Gelirleri Kanununun hazırlandığı anlar
da, Kazanç Vergisinin ilgası esasen prensip iti
bariyle takarrür etmiş ve onun yerine geçe
cek olan «Gelir, Kurumlar, Esnaf» vergileri 
manzumesinin tedvini ele alınmış olup vâzıı 
kanunun «her ne nam ile olursa olsun, Kazan*: 
Vergisinin yerine geçecek vergiler» tâbiri ile Ge
lir, Kurumlar ve Esnaf vergilerini kasdettiği 
hususunda iştibaha mahal yoktur. 

Kaldı ki, bu hususta bir tereddüdün varidi 
hatır olması halinde Kazanç Vergisini ilga 
eden ve onun yerine kaim olan yeni vergile
rin Kazanç Vergisi yerine geçen vergiler ol
madığına ve bunlardan % 5 belediye hissesi ay-
rılmıyaeağma, Hükümetçe re'sen karar veril e-
miyeceği ve ancak Büyük Millet Meclisinden 
istenecek bir tefsir ile böyle bir tereddüdün iza
lesine imkân hâsıl olacağı tabiî olduğun
dan, bu mevzuda her kangi bir yeni hüküm 
kanunun sevkından önce 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun birinci maddesinin tefsi
rine komisyonumuzca lüzum hissedilmiş ve 
İçtüzüğün kanun tasarılarını icabında yorum 
halinde mütalâay? imkân veren 29 ve 124 ncü 
maddeleri (not 17 ve 63) gereğince yorum 
mevzuu olarak mütalâa edilen Be'ediye Gelir
leri Kanununun birinci maddesinde : «Ol*- : 
ğanüstü zamlar hariç olmak üzere Kazanç 
Vergisinin veya her ne nam ile olursa olsun 
onun yerine geçecek vergiler tafsilâtının % 5 i 
belediye payı olarak ayrılıp içişleri Bakanlı
ğı emrine İller Bankasına yatırılır.» denildiği
ne göre, Kazanç Vergisi yerine geçecek vergi
ler kaydının esasen 5237 sayılı Kanunun kabu
lü sırasında hazırlanmakta olan Gelir, Kurum
lar ve Esnaf vergilerine matuf olduğu husu
sunda şüpheye mahal bırakmadığı müşahede 
edilerek bu sebeple ayrıca bir tefsire lüzum 
olmadığına ve dolayısiyle gelir, Kurumlar \e 
Esnaf vergilerinden belediyelere % 5 pay ay
rılmasının 5237 sayılı Kanunun birinci madde
si icabı bulunduğuna karar verilmiş ve diğer ta
raftan belediyelere Gelir - Kurumlar ve Esnaf 
vergilerinden kanun gereğince ayrılacak % 5. 
hissenin bu müesseselerin genişliyen hizmetleri 

muvacehesinde asla ihtiyaçtan fazla telâkki edile-
miyeceğî ve Gelir Vergisinin inkişafiyle Devlet 
gelirlerinde müşahede edilen artışın belediye ge
lirlerine sirayetinin bir emri tabiî ve zaruri oldu
ğu müşahede edilerek bu bakımdan % 5 nispetin 
her ne suretle ve ne nispette olursa olsun azaltıl
ması için hiçbir muhik sebep mevcut olmadığı ne
ticesine varılmış ve bu sebeplerle de Hükümet 
tasarısının reddine karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine " arzokınmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul Aydın 

E. Adakan E. Menderes 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Çanakkale 

// . îmre A. Veziroğlu E. Kalafat 
Diyarbakır Erzincan Gümüşane 
Y. Azizoğlu N. Pekcan K. Yörükoğlu 

İstanbul İstanbul İstanbul 
.1. ti. Başar H. Hüsman S. Oran 

İzmir izmir Malatya 
H. Bilgin T. Gür erk M. 8. Eti 

Ordu Trabzon Van 
R. Aksoy S. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

Muhalefet şerhi 
1. 1. VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun bi
rinci maddesinde aynen «olağanüstü zam
lar hariç olmak üzere Kazanç Vergisinin 
vejm her ne nam ile olursa olsun yerine ge
çecek vergiler tahsilatının % 5 i belediye pa
yı olarak ayrılıp içişleri Bakanlığı emrine 
tiler Bankasına yatırılır» denilmektedir. 

Madde hükümler in i tetkik ve tahlilin
den de anlaşılacağı veçhile Kazanç Vergi
sine yapılan «olağanüstü zamlar hariç» ol
mak üzere Kazanç Vergisinden veya her ne 
nam ile olarsa olsun «onun» yani Kazanç 
Vergisinin yerine kaim olacak vergiden % 5 
ayrılacağı emir ve işaret olunmaktadır. 

2. Gelir Vergisi gerek prensipleri ve 
gerek mevzu ve şümulü itibariyle Kazanç 
Vergisinden tamamen ayrı bir karakter taşı
maktadır. Nitekim 3 , VI..1949 tarihli ve 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun birinci 
ve ikinci maddeler verginin mevzuunu tâyin 
etmekte ve ihtiva ettiği hükümler bunun 
sadece kazançları şümulü içine almayıp men-
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kul ve gayrimenkul varlıkların gelirini de 
teklif altına almaktadır. 

«Birinci madde — Gerçek kişilerin gelir
leri (Gelir Vergisine) tâbidir. Gelir, bir ger
çek kişinin bir takvim yılı içinde elde etti
ği kazanç ve iratların safi tutandır. 

İkinci madde — Gelire giren kazanç ve 
şartlar şunlardır :• 

.1. Ticari kazançlar; 
2. Ücretler; 
3. Serbest meslek kazançları; 
4. Gayrimenkul sermaye iratları; 
5. Menkul sermaye iratları; 
6. Sair kazanç ve iratlar. 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, 

yukarda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tes-
bitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara 
alınır.» 

Binaenaleyh Kazanç, Buhran, Muvaze
ne ve Hava Kuvvetlerinin kaldırılmasiylo 
ihdas olunan ve tamamen ayrı bir mahiyet 
taşıyan Gelir Vergisinin münhasıran Kazanç 
Vergisi yerine kaim olduğuna dair Gelir 
Vergisi Kanununda ne sarih ve ne de zımni 
bir hüküm ve işaret yoktur. Bilâkis kazanç
ların dışında kalan menkul ve gayrimenkul 
gelirleri de şümulü içine aldığı mezkûr ka

nunun metinleri yukarıya dercolunan bi
rimci ve ikinci maddelerinde sarahaten zi
kir ve beyan olunmuştur. 

3. 1 . VI I . 1948 tarihli ve 5237 sayılı 
Belediye Vergi ve Resimleri hakkındaki Ka
nunun birinci maddesindeki «her ne nam ile 
olursa olsun onun yerine kaim olacak vergi» 
hükmiyle henüz vazı ve ihdas edilmemiş; hu
dut v şümulü belirtilmemiş olan Gelir Ver
gisinin kasdedildiği mânasını ı.çıkarmak hu
kuki anlayışın dışında bir düşünce olacağı 
mütalâsındayım. Binaenaleyh bu hükmü mu
kaddem tarihli olan mezkûr madde içinde 
değil muahhar tarihli Gelir Vergisi Kanunun
da aramak icabeder. 

4. Tefsir kararlarının, kanunun mut
lak olan hükümlerine sadık kalması ve tesis 
mahiyetinde bir hüküm vazı ve ihdas etme
mesi lâ^ımgelir. 

Yukardaki mucip sebeplere binaen Hü
kümetçe teklif edilip Maliye Komisyonun
dan geçmiş olan kanun lâyihasının tetkiki 
münasip olacağı düşüncesiyle verilen karara 
muhalifim. 

. V I . 1952 
Bursa Milletvekili 

Kenan Yılmaz 
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S. S A Y I S I > 237 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Togküât ve Memurin Kanunu
na ek kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komis

yonları raporları (.1/382) 

T. C. : 
Başbakanlık 26. IV. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2327 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığın* 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak adı geçen 
Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15. IV . 195̂ 2 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Mttnderes 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısının 
gerekçesi 

Türkiye 'deki hekim sayısı beş, on sene öncesine göre epeyce artmış olmakla beraber, mütehas
sıs olsun olmasın tabiplerin birçoğu bâzı mıntakalardaki vazifeleri ya hiç kabul etmemekte, yahut 
kabul edip.vazifeleri başına gittikten kısa bir zaman sonra muhtelif çarelere baş vurarak başka 
yerlere nakillerini istemektedirler. Halbuki Bakanlığımız gerek koruyucu gerekse tedavi edici 
tababet bakımından bilhassa bu gibi yerlerde, halk sağlığı için yeni yeni teşkilât yapmak, sağlık 
müesseseleri kurmak mecburiyetindedir. Hal böyle olduğuna göre bu mmtakalara geniş sayıda he
kim teksif etmek icabedecektir. Leyli Tıp Talebe Yurdunun mecburi hizmet tahmil ettiği tabipler, 
nihayet birkaç yıl sonra mecburi hizmetlerini bitirmiş olacaklarından Bakanlığın elinde bulunan 
bu tek imkân da ortadan kalkacak, ve Devletin maddi ve mânevi birçok fedakârlık mukabilinde 
kurduğu organlar ve açtığı müesseseler işlememeye mahkûm bir hale gelecektir. Memleketin 
malî istitaatı, vaziyeti bu yerlerdeki vazifeleri daha cazip bir hale getirmeye imkân vermediği 
gibi tabiplik de serbest hayatta daima Devlet kapısındafcinden daha geniş bir yaşama imkânı ve
ren bir meslek olduğundan hekimleri, kendilerine muhtaç olduğuan» yerlere göndermek için eli
mizde bunların memleket duygularına hitap etmekten başka hiçbir paremiz yoktur. Kaldı ki Ba
kanlık teşkilâtına girmek istemiyen tabiplerin bilhassa iktisadi teşei&üUerde daha geniş maddi 
şartlarla iş bulmaları da her zamajv mümkündür. Bu sebeple kanun tasarımızı hazırlamış bulunu
yoruz. 

Tasarının birinci maddesi, hazırlanan tasarının müstakil bir tasarı halinde olmayıp 3017 sayılı 
Bakanlık Teşkilât ve Memurin Kanununa bâzı yeni hükümlerin eklendiğini göstermektedir. 

İkinci maddede Bakanlık teşkilâtında hizmet almak istiyen Türk vatandaşı tabiplerin tahsil 
menşelerine bakılmaksızın, mahrumiyet bölgelerinde kendilerine gösterilecek yerterde iki sene 
müddetle hizmet etmek mecburiyetini derpiş etmektedir. Bakanlığımız memleket fakültelerinde 
okuyanların Devletçe bir yardım görmeden kendi paralariyle tahsil yaptıklaruu ve bu bakımdan 
yabancı memleketlerde okuyanlardan farklı olmadıklarına göre memlekfffiölmeti bakımından 



iki zümre arasında-ikincisinin''lehine farklı bir muamele yapmamayı daha doğru mülâhaza et
miştir. 

Üçüncü madde ikinci madde hükümlerinin, ihtisasları dâhilinde bir vazife verilnv,k kaydiyle 
mütehassıslara da teşmili halindedir. 

Dördüncü maddede bu mmtakalârda hizmet meuburiyetinin kadın tabiplere de şâmil olacağını, 
ancak bunlara i'iziyolojik hususiyetleri sebebiyle, sabit hizm'etler verileceği hakkındadır. 

Beşinci madde mecburi hizmetlerini ifa etmiyenlere bütün resmî dairelerle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde bir vazife verilemiyeceğini âmirdir. Gerekçenin baş tarafında arzedildiği gibi 
teşkilâtımızda hizmet almıyanların daha geniş maddi imkânlar temin eden İktisadi Devlet Te
şekküllerine kaymalarını önlemek için taknin edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 21 . V . 1952 

Esas No. 1/382 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa '* 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak 
adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 15 . I V . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 28.IV.1952 
tarihinde havale buyurulmuş ve Komisyonumu
zun 12 . V . 1952 tarihli oturumunda müzake
resine başlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mem
leketin muayyen bölgelerine tabip, mütehassıs 
tabip, diş tabibi ve eczacı tâyininde mâruz bu
lunduğu büyük müşkülât Komisyonumuzca ta
mamen varit görülmüştür. Bununla beraber 
âmme hizmetinin en ağır şartlarda ifasiyle 
mükellef bulunan tıp mesleki mensuplarının bu 
hususi durumlarına ilâveten bir de diğer mes
leklerde bulunmıyan mecburiyetlerin tahmiline 
gidilebilmesi için bâzı imkânların sağlanmasın
da zaruret olduğu müşahede edilmiştir. Bu ba
kımdan mecburi hizmet cterühde edeceklere asis
tanlıklara tâyininde muayyen formalitelerin 
hudutları içinde bir rüçhan hakkı tanınması 
ve ayrıca mecburi hizmetin ifası sırasında ma
aşlarının yüzde 50 si kadar tazminat verilmesi 
uygun görülmüştsr. 

Ancak bu suretledir ki meslek mensuplarının 
vatan hizmetinde âzami randımanla çalışabilme

leri temin edilebilecek ve müsait bölgelerde ha
yatlarını serbest kazançlariyle temini imkânı 
bulunanların yanıbaşmda mecburiyet tekeffül 
edeceklerim kısmen tatminleri de imkân dâhi
line girebilecektir. Başka suretle kanunun tat
bikatında verimli olması kabil olamıyaeağı ka-
snaatine varılmıştır. Tasarı yalnız mecburiyeti 
tabiplere tahmili teemmül ettiği halde komis
yonumuzda diş tabipleri ve eczacıların da bu 
mecburiyetlere katılmaları zaruri görülmüştür. 
Bu bakımdan kamun tasarısı maddelerinde ge
rekli tadiller icra etmek yemi fıkralar ve mad
deler ilâve etmek suretiyle komisyonumuzca 
tadilen büyük 'ekseriyetle kabul edildi. 

Komisyonumuzca kabul edilen % 50 tazminat 
hasebiyle Bütçe Komisyonunla havalesi rica-
•siyle saygı ile Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Sağlık ve Sosyal Y. 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara Kocaeli 
'T. V. Öz H. Türkand 

ÎÜtfp 
Bilecik Antalya 

T. Oran Fatin Dalaman 
İmzada bulunamadı 

Antalya Aydın . 
Tasarının esasına muhalifim C. Ülkü 

B. Ona/ 
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Çankırı Çankırı 
K. Çığman C. Otman 

Çoruh 
(6 ncı maddenin son fıkrasındaki tazminatın 

zamanla tahdidine taraftarım.) 
A. R. Sağlar 

Gazianteb içel 
Samih İnal Bu tasarıya muhalifim 

îmzada bulunamadı - A. Koksal 

istanbul Kars 
A. V. Bayhr Muhalifim 

E. Oktay 
Kony#' ' Kütahya 

8. 8. Wwrşak t. Ş. özgen 
Ordu 

Bu tasarıya muhalifim 
Z. M, Sezer v 
• Sivas ;v 

N^ Ağaoıkoğlu 

Kayseri 
A.R. Kihçkale 

Niğde 
H; Ülkü 

•Sinob :•:.: 
MuhaMm 

.4. Ş.Şavh 
Sivas 

^ B. Taner 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. i/382 
Karat No. 112 

: • • - * • - . ' İ l : 

18 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-
lığı teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak adı 
geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kuru-

' lunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başba
kanlığın 26 . IV . 1952 tarihli ve 71/2327 sayılı 
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu raporu ile birlikte 
komisyonumuza havale olunmakla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakam ve Maliye Bakanlığı temsil
cisi hazır olduklaH halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, her ne kadar coğrafi, iktisadi, içtimai 
ve idari sebepler dolayısiyle hekim tâyini müm
kün olmıyan mahallerdeki halk sağlığını koru
mak ve tıbbi ihtiyaçlarına cevap vermek mak-
sadiyle Devlet sağlık teşkilâtlarında aylıklı vazi
fe alacakların evvel emirde bu mahallerde iki sene 
müddetle mecburi hizmete tâbi tutulmalarını te
min maksadiyle hazırlanmış ise de; tasarı metni
nin bu maksadı vuzuhla ifade etmediği görül
müş ; bunun üzerine alâkalı maddeler bu mak
sada göre komisyonumuz tarafından yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Bakanlıktan vazife talep eden hekimlerin yu
karda arzolunan mahallere tâyini usulünde kur'a 
çekmek suretiyle tâyinlerinin yapılması muade
leti temin bakımından komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

Bakanlar Kurulunca tesbit alnacak bu ma
hallerde münhal bulunmadığı takdirde vazife ta

lep eden tabip, diş> tabibi ve eczacıların (müte
hassıs tabipler dâhil) diğer mahallerdeki mün-
hallere bu bölgelere münhal vukuunda derhal 
nakil edilmek kaydile: tâyin yetkisini ve Bakan
lık teşkiâtmda hiç açık bir yer buulunmadığı 
halde de diğer Dievlet sağlık müesseselerinde yu-
kardaki kayıt ile vazife almak imkânmı komis
yonumuz bir hükümle kabul etmiştir. 

Bakanlıktan vazife talebinde bulunup da tâ
yinleri yapılamıyanlardan, mecburi hizmetin kal
dırılması' hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunca tesbit olunan iki senelik müddet 
komisyonumuzca bir seneye indirilmiştir. 

Bu esaslar dâhilinde komisyonumuzca yeni
den hazırlanan tasarı öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle Kamutayın tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burduı 

Yapılan tâdille, tasarı, belediyelere ik
tisadi Devlet Teşekküllerine ve hattâ bâzı ano
nim şirketlere de teşmil edilmiştir ki, bu hü
küm mezkûr idarelerin kanunlarınca haiz ol
dukları muhtariyeti ihlâl etmektedir. 

F. Çelikbaş 

Bu Rapor Sözcüsü 
Giresun 

M. Şener 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
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A 
Afyon JL 

A. Veziroğlu 
Bolu 

/. Oüleı 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İzmir 9 
T. Oürerk 

Konya 
ncü ve 4 ncü maddeye 

Bilecik 
7. fotin 
Burs» 

K. Ytima» 
lzmiı 

B.BÜgrn 
Konya 

fi. Birand 
Malatya 
lf. 8, EH 

muhalifini 
M. Â. Vlgen 

Mardin Ordu 
71. Erten 3 ncü maddeye muhalifim 

fi. Aksoy 
Trabzon Van 

S. F. K<ûayaoğl<u Muhalifim 
P. J M M . 

Bu kanun Hükümet tarafından yapılan 
teklif Sağlık Bakanlığında bir vazife almak 
için müracaat eden doktorların iki sene müd
detle mecburi hizmette çalıştırılmaları maksa-
diyle hazırlanmış iken komisyonda müzakeresi 
sırasında özel ve katma bütçeli daireler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait müesseseler ve İşçi 
Sigortalarında çalışacaklara da teşmil edilmiş
tir. 

1. Bu kabil yerlerde her türlü hizmet
lerde çalışacak kimseler için böyle bir mü
kellefiyet olmadığı halde sadece doktorları bu 
mecburiyete tâbi tutmak haksızlıktır. 

2. Doktorluk serbest meslek sahasına 
giren hizmetlerdendir. Bâzı yerlere gidecek 
doktor bulunmıyorsa bunlar için cazip şart
lar sağlanmak yoluna gitmek, zorla sürgün 
mahiyetinde mükellefiyet koymaktan daha 
iyi neticeler verir. 

3. Tatbikatta birçok güçlükler doğura
cak ve doktorluk meslekine olan hevesi aza
lacaktır. 

4. Belediyeler, İktisadi Devlet Teşek
külleri hattâ bâzı anonim şirketleri ve kanu
nun şümulüne giren diğer müesseselerin dok 
tor bulmak hususunda uğrıyacağı güçlükler
den sarfınazar bu kanım, bu daire ve mües
seselere kanunlarla tanılan muhtariyeti bal
talamaktadır. 

5. Bu kanun Hükümetçe «Sağlık Bakan
lığı Teşkilât Kanununa ek kanun tasarısı» 
şeklinde Büyük Millet Meclisine sunulduğu 
için yalnız Sağlık ve Bütçe komisyonlarında 
görüşülmüştür. Halbuki Bütçe Komisyonun
da kanuna verilen şümul dolayısiyle beledi
yeleri İktisadi Devlet Teşekküllerini, Devlet 
Demiryolları ve Hava yollarını, Denizcilik 
Bankası, İşçi Sigortalarını da içine almıştır. 
Bu itibarla İçtüzük mucibince tasarının Sağ
lık ve Bütçe komisyonlarından maada İçiş
leri, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma 
ve Çalışma komisyonlarında da görüşülmesi 
lâzımdır. * 

Bu itibarla kanunun heyeti umumiyesine 
muhalifim. 

İstanbul Milletvekili 
A. H. Başar 

{ 8. Sayı» ": 23? ) 



• V - r V r * - - ? > ' • • ' • •• . ' . • ' f . « ; " ı - v , ' , l V ı r 
"A ' . U U . . ' . -i . • . :- i. . .i . . ' . . ; . . . . : j ...» 

..v*0>.Jtf V . '•> v:': 

*~tö 



— 0 _ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye üniversiteleri tıp fa-
külteleriyle yabancı memleketler tıp fakültesin
den diploma alıp Sağlık Bakanlığında bir tabip 
vazifesi almak istiyen Türk vatandaşı tabipler, 
uzaklıklarına veya sıhhi, idari ve iktisadi sebep
lerden dolayı hususi vaziyette bulundukları için 
Bakanlar Kurulunca tâyin ve tefrik olunacak 
yerlerden bakanlıkça gösterilecek bir mahalde iki 
sene hizmet etmeye mecburdurlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Türkiye Üniversiteleri Tıp Fa
külteleriyle Diş tababeti ve Eczacı Okulu ve Fa
kültelerinden yabancı memleketlerin aynı fa
kültelerinden veya okullarından diploma alıp 
Sağlık Bakanlığında bir vazife almak istiyen 
Türk vatandaşı tabib, diş tabibi ve eczacılar 
uzaklıklarına veya sıhhi ve idari ve iktisadi .se
beplerden dolayı hususi vaziyette bulundukları 
için Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerler 
umumi kur'a meyanına ithal edilir. Kur'aya 
dâhil bulunacak bu yerlede iki sene müddetle 
hizmet edilmesi mecburidir. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen mahaller
de münhal vazife bulunmadığı takdiıde mecbu
riyet hizmetleri iki sene baki kalmak partiyle 
doktor, eczacı ve diş tabibleri diğer hususi ka
nunlarda mâni hüküm yoksa serbest olarak her 
yerde çalışmaya yetkilidirler. 

Mecburi hizmet yapanlara Bakanlık', asis
tanlık nizamname hükümleri içinde müsavi 
şartlar halinde rüçhan hakkı tanınır. 

Fiilî askerlik hizmetlerini ikmal eden tabib 
diş tabibi ve eczacılardan asistanlığa müracaat 
edip de imtihanı kazanmış olanların işbu mecbu
ri hizmetleri ihtisaslarını' ikmallerine kadar tehir 
olunur. Sırası gelenler mecburi hizmetlerine baş
larlar. Ve sıraları geldiğinde davet edilirler. Bakı-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ I 

Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vaitfeye 
alınma şartlan hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli 
dairelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve 
.sermayesinin 't anlamı veya yarıdan fazlası Dev- t 
lete ait olan müesseselerde ve işçi Sigortaların
da vazife alacak Türk vatandaşı tabip, diş ta
bibi ve eczacılar (mütehassıslar dâhil); coğ
rafi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle husu
si vaziyette görülüp Bakanlar Kurulunca tespit 
olunan mahallerde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından verilecek vazifelerde iki 
yıl müddetle fiilen hizmet etmeye mecburdurlar. 

Bunların tâyin mahalleri kur 'a ile tes'bit 
olunur. 

Bu suretle tâyin olundukları mahallerde j 
•mecburi hizmetlerini tamamlamıyanlara birinci i 
fıkrada yazılı daire, müessese ve teşekküllerce 
vazife verilmez. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sağlık 
personelinin Bakanlar Kurulunca tesbit oluna
cak yerlerde meslekî durumlarına uygun bir | 
vazife bulunmadığı takdirde, Bakanlık bu gi
bileri kur'a ile diğer bir mahalle tâyine yetki
lidir. 

Mecburi hizmet bölgelerinde inhitâl edecek 
vazifelere meslekî durumlarına ve tâyin sırala- I 

...rina. göre evvelâ bunlar, naklen tâyin olunur. 
Verilen vazifeyi kabulden imtina edenler 

hakkında birinci maddenin son fıkrası hükmü J 
uygulanır. | 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâ- t 
tında meslekî durumlarına uygun bir vazife bu- j 
Ummamasından dolayı tâyin icra olunamıyanla- I 
rın. Bakanlıkça tâyin edilecekleri vazifeye ica
betleri şartiyle birinci maddede yazılı diğer te- { 
şekküllerde vazife almalarına müsaade edilir. 
Bunlardan, Bakanlıkça tâyin edildikleri vazi
felere icabet etmiyenlerin görevlerine, mensup 
oldukları daire ve müesseselerce son verilir. 

Müracatları tarihinden itibaren bir yıl zar
fında Bakanlıkça tâyinleri yapılamıyanların, | 
mecburi hizmet mükellefiyetleri sakıt olur. | 

( R Sastofc-.-Sa?) 
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MADDE 3. — İkinci madde hükmü tababet 
uzmanlık şubelerinden birinde ihtisas yaparak 
mütehassıs unvanı alan tabipler hakkında da uy
gulanır. Ancak bunlara ihtisas şubelerine gdre 
memuriyet verilir. 

MADDE 4. — Kach» tabipler mecburi his 
metlerini sabit vazifelerde görürler. 

MADDE 5. — Bu hizmeti ifa etmiyenler ge
nel muvazene, katma bütçe, özel idare, belediyeler 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerince idare edilen 
bütün sağlık müesseseleriyle sağlık teşkilâtında 
tıbbi bir vazifeye tâyin edilemezler. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun yürütülmesine 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memurdur. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğîu 
Devlet Bakam Adalet Bakam 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Kğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Ytrcah 

Ulaştırma Bakam 
fl, Kurtb$l( 

İçişleri Bakam 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeyünoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündaft 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakam ve 
İşletmeler Bakam V. 

.N. ötsan 

S. ve S. Y. K. 
ye mecburi hizmetleri ihtisaslarının sonuna talik 
olunur. 

MADDE 3. — İkinci madde hükmü tababet 
uzmanlık şubelerinden birinde ihtisas yaparak 
nıütehassıs unvanını alan tabibler diş tabibleri 
ve eczacılar hakkında da uygulanır. 

MADDK 4. --— Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu hizmeti ifa etmiyenierle, 
Genel Muvazene, katma bütçe, özel idare, bele
diyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İşçi Si
gortaları tarafından idare edilen bütün sağ
lık müesseselerine sağlık teşkilâtında tıbbi bir 
vazifeye tâyin edilemezler. 

MADDE 6. — Sıhhi idari, ve iktisadi sebep
lerden dolayı hususi vaziyette bulundukları için 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde 
mecburi hizmet deruhte edenlere maaşlarım» 
% 50 si nispetinde tazminat verilir. Bu tazmi
nat fiilî hizmete münhasırdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tekli
fi üzerine mecburi hizmet bölgelerinde kalmayı 
kabul edenlerin tazminatı devam eder. 

MADDE 7. —- Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. 
Maliye ve Sağlık ve 
memurdur. 

Bu kanunun yürütülmesine 
Sosyal Yardım bakanları 

i(,S.:*fcaW ~:.$3T) 
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MADDE 3. — Kadın tabipler, mecburi hiz
metlerini sabit vazifelerde görürler. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ti... ,( S. Sayısı : 237 ) 





S. S A Y I S I : 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 
sayılı Kanunla alman kadro cetveli ile birleştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/428) 

Başbakanük 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tfitkik Müdürlüğü 
S^yt: 71-2213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cetve* 
Ün 5S79 sayılı Kanunla alınan kadro cetveli ile birleştirilmesi hakkında Millî Eğitim Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . 6 . 1862 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanım tasaramm gerekeje ve ilişikleriyle birlikte sunalduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Millî Eğitim Bakanlık Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına âair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 sayılı 

Kanunla alınan kadro cetveli ile birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

1. Şehir ve kasabalarımızda mecburi tahsil çağında bulunan ( 7 - 1 3 yaşlarında) çocuklarımızın 
sayısı 665 binden fazladır. Bu miktar çocuğun ilkokullarda 50 şer kişilik sınıflarda okutulabilmesi 
için 13 300 sınıf öğretmenine, öğrenci ve sınıf mevcutlarının fazlalığı dolayısiyle başöğretmenleri uh
desine sınıf verilmemiş olan okulların başöğretmenliğini ve ildelerde Millî Eğitim memurluğunu ifa 
eden 1500 öğretmeni de ilâve itmek iktiza eder. 

Çeşitli sebeplerden okullara geç yazılan çocuklarla, ilkokulu beş yılda bitirmiyen 35 - 40 bin öğ
rencinin de henüz okullarda bulundukları göz önüne alınırsa, bugünkü ihtiyacın tam olarak kar
şılanabilmesi için yakardaki miktara daha enaz 750 öğretmen ilâve etmek iktiza ettiği görülür. 

'Tahsil tağmdaM çocoMarm sayısı 1935 - 1945 sayımları arasında, 10 yılda binde 20 nispetinde 
•attanjşlar. Buna göre şehir ve kasabalarımızda ilk öğrenimin yüzde yüz sağlanması için, tahsil çağın-
tbiM çocuk sayısının artışına muvazi olarak her yıl £00 öğretmenin alınmasını sağhyacak kadronun 
türesi ve bu itibarla da beş yıllık bir program için kadro adedinin 1500 kadar artırılması zaruri bu-
Îkmmaktadır.-Buna göre, şehir ve kasabalarımızın bugün ve önümüzdeki yıllarda asgari 17050 öğ-
ıretmene ihtiyacı vardır. Halbuki 3803 ve 4274 sayılı kanunlar gereğince Koy Enstitüsü mezunu öğ
retmenler şehir ve kasabalarda istihdam edilememektedir. Buralarda çalıştırılabilecek olan öğretmen 
tftnftm mezunu üretmenler için 5761 sayılı Kanunla tahsis-edüen-öğretmen kadroları sayısı ise 15 547 
€ir.Tfftkat gerecekte Î5547 kadronun 5 bin kadarı hâlen köylerde kullanılmaktadır. Köylerde açılmış o-
kullarda fiilen vazifeli öğretmenlerin kasabalara nakü düşüncesi de bugüne kadar tahakkuk etmemiş ve 

238 



_ 2 -
etmesinin de imkânsızlığı sabit olmuştur. Bu itibarla köylerde senelerce evrel açılmış olan bu okullann 
kapatılması veya yerlerine köy enstitüsü mezunlarının, önümüzdeki 8-10 sene içinde verilebilmesi müm
kün değildir. Şu hâle nazaran şehir ve kasabalarımızdaki öğretmen ihtiyacı (17050 - 15547 = 1503) 
öğretmen değil, enaz 4 - 5 bin öğretmendir. Böylece şehir ve kasaba okulları için beş yıllık ihtiyacı 
karşılamak üzere 5761 sayılı Kanunla tesbit edilen kadroların 17050 ye iblâğı gerekiyor. 

Hâlen şehir ve kasabalarımızda 10 bin öğretmen çalışmaktadır. Bu yüzden birçok kasaba ve şehir
lerimizde okul dışında kalmış pek çok öğrenci mevcuttur, iller, halk teşekkülleri ve Millî Eğitim Teş
kilâtı tarafından bu çocukların okullara alınabilmesi için mütemadiyen öğretmen istenmektedir. Di
ğer taraftan normal hadden fazla kalan öğrenciler, sınıf mevcutlarının 90 a kadar artırılması, öğ
rencisi bir dereceye kadar az olan okullarda başöğretmenlere de sınıf verilmesi, nihayet iki ve bâzı 
hallerde üç sınıfın bir öğretmene tevdi edilmesi gibi geçici ve noksan sayılması gereken tedbirlerle 
okutulmaktadır. 

2. Bir öğretmen ilkokullardan gelirse beş yılda, ortaokullardan gelirse üç yılda yetişmektedir. 
İlerideki yılların ihtiyacını tesbit mümkün olmakla beraber elde kadro olmadıkça öğretmen okulları
na bu ihtiyaç göz önünde tutulmak suretiyle bugünkünden fazla öğrenci alınması ve plânlı ve prog
ramlı hareket edilmesi de mümkün olmamaktadır 

İhtiyaçlar, behemehal karşılanması zaruri bir keyfiyet olarak ortaya çıktıkça birkaç yüz 
kadro daha ilâvesi suretiyle işlerin rasyonel bir tarz ve istikamette yürütülemiyeeeği aşikârdır. 
Bu itibarla başka bir daire ve diğer tahsil derecelerindeki okullarla mukayesesine imkân ol-
mıyan ilk öğretimin birkaç yıllık ihtiyacını plân]aştırmak üzere esaslı bir kadro kanununa mut
lak surette ihtiyaç vardır. ' 

3. Bugün 'bütün memlekette ilk öğrenim çağında üç buçuk milyon çocuk vardır. Bu çocuk
lardan üç milyon kadarı köylerdedir. Bu köylerde ilk öğrenimin yüzde yüz tahakkuku-için bu
gün fiilen vazife başmda bulunanlardan maada 35 bin öğretmene ihtiyaç vardır. Bu yılladın 
hızı ile de bu ihtiyaç, zamanla meslekten ayrılacak olanları da hesaba katarak, amcak 20 yılda 
karşılanabilecektir. Beri tarafta tahsil çağındaki çocuk sayısı da bu müddet zarfında artacağı
na göre mühlet daha da uzayacak demektir ki manzara bu hali ile ancak acıklı olarak tavsif 
edilebilir. ' 

4. Bu yıl öğretmen okullarından mezun olaın 489 genç öğretmen, emekliye ayrılanlarla çe
şitli sebeplerden meslekten çekilmiş olanlardan '.açıları kadrolara yerleştirilmiş ise de 1949 -
1950 ders yılında aynı okulları gündüzlü olarak ikmal edenlerin büyük bir kısmı, 1950 - .1951 
ders yılı gündüzlü mezunlarının hemen hiçbirisi kadrosuzluk yüzünden 'görevlendirilememiştir. 

Ayrıca türlü sebep ve mazeretler yüzünden evvelce meslekten ayrılan ve ayrılmıya mecbur 
edilen ve meslek dışında kalan bin kadar öğret men. mesleke yeniden girmek veya dönmek iste-
ğindedir. Kadrosuzluk bu isteğin ve dolayısiyle geniş ihtiyacın bir kısmının olsun karşılanına-
smı mümkün kılmamaktadır. Bu suretle bir taraftan son derece ağır bir öğretmen ihtiyacı ile 
karşılaşanı Bakanlığımız diğer taraftan vazife isfiyen öğretmenlerden de faydalanamamaktadır. 

Bu gibilerin tâyinlerini mümkün kılacak kadroların bulunamaması yüzündendir ki, 1951 - 1952 
ders yılı için, mevcut bina ve dershanelerde çalıştırılmak üzere, illerin istediği öğretmenlerden 

1500 ü verilememiştir. 
5. tilere ihtiyaç nispetinde öğretmen verilmemesi öğrenci kesafetini küçümsenemiyecek öl

çüde artırmıştır. İleri memleketlerde, ilkokul sınıflarının mevcudu 30 - 40 olarak tesbit edilmiş 
olmakla beraber bu miktarın azaltılması maksadiyle yeni tedbirler alınmasına devam olunmaktadır. 
Halbuki memleketimizde 2944 sınıf 41 - 50 mevcutlu, 2577 sınıf, 51 - 60, 1241 sınıf 61 - 70, 544 smıf 
71 - 90 mevcutludur. Bu hal, mevcut ilkokullarımızın verimini önemli ölçüde.düşürmekte, en mü
kemmel bina ve vasıtalara sahip okullarda dahi katlanılan büyük fedakârlıklarla ölçülü neticeler 
alınmasına imkân bırakmamaktadır. 

6. Vatandaşlar, yazılı ve sözlü müracaatları ile, Bakanlıktan mütemadiyen okul ve öğretmen 
istemekte, ayrıca mevzu ile ilgili gördüğü her keşi bu hususta tazyik etmektedirler. Esasen ka-
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iıünİa da mecburi kılınmış olan ilköğretim için vatandaştan gelen bu istek, iştiyak ve tazyik karşı
sında ya vatandaş isteğini duymamak ve ilköğrenim mecburiyetinden sarfınazar etmek, yahut her 
yılın asgari öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere yetecek ölçüde kadro kabul etmek ve artık bu
günün ekmek ve su kadar tabii bir hale gelen ilköğrenim ihtiyacını karşılamak icabetmektedir. 
Birinci istikamette harekete imkân olmadığına göre kadroların ihtiyaca göre genişletilmesi zaru
reti ile karşı karşıya bulunulmaktadır. 

Nitekim İstanbul'da önümüzdeki ders yılında 50 - 60 ilkokul inşası için gerekli teşebbüsler 
ikmal edilmiş; ayrıca her ilde köylerden başka birçok il ve ilce merkezinde de okul inşası için ha
rekete geçilmiş bulunmaktadır. Bütün bu okullara önümüzdeki yıllarda öğretmen kadroları ver
mek zarureti vardır. Bu yıl da bâzı merkezlerde açılan yeni okullara kadro bulmakta büyük 
sıkıntı çekilmiştir. 

7. Bundan başka köy enstitülerinden mezun olarak ücretle işe başlıyan ve 3 - 6 yıllık bir staj 
devresinden sonra 20 lira asli aylığa geçirilen öğretmenler için 5579 sayılı Kanunla alman ve 
hepsi 20 liralık olan 22 000 aded kadro da vardır. Ancak bu kadrolardan şehir ve kasabalarda isti
fade edilememekte ve ekseri köy okullarında 4274 ve 4357 sayılı kanunlara tâbi öğretmenlerin yan-
yana çalışmaları icabetmektedir. Her iki grup kadronun bir kadro cetvelinde birleştirilmesi, 
köy enstitülerinin öğretmen okulları haline getirilmesi suretiyle tutulan ıslah yoluna ve bu mev
zuda Büyük Millet Meclisinde. 1951 malî yılı bütçe müzakereleri sırasında da ishar olunan arzuya 
uygun ve her bakımdan zaruri bulunmaktadır. 

8. İleriye doğru yapılan her hamlenin devamlı ve müsmir olabilmesinin, inkılâplarımızın kök-
leşebilmesinin, hiç değilse asgari müddeti beş yıl olarak kabul edilmiş bulunan ilk öğrenimin 
bütün memlekete yayılması ve bütün vatandaşlara teşmili ile mümkün olacağmı izah lüzumsuzdur. 
Fakat bu asgari temelin sağlam bir şekilde vücut bulabilmesinin mühim bir şartı da olgun, huzur 
ve rahata kavuşmuş, istikbali müemmen ve yeter sayıda bir öğretmen kütlesinin bulunmasıdır. Bir 
yandan mümkün olduğu kadar iyi vasıflı ve çok sayıd?, öğretmen yetiştirmek yolunda tedbirler 
alırken öte yandan da bunların vazifelendirilmesini mümkün kılacak genişlikte kadronun bulun
maması izahı güç bir durum olarak telâkki edilmek icabeder. Kültür hayatımızın istihsal kuv
veti olan öğretmen, ancak kadro bulunduğu takdirde vazifelendirilebilecek ve ihtiyaç karşılana
bilecektir. 

9. 1936 yılında, memleketin bir «an önce kalkınması için köyde ve kentte asgari ilk tahsil mec
buriyetinin tatbikini sağlamak emeliyle ucuz öğretici tedarikine teşebbüs edilmiş ise de alman 
netice bilâkis tamamen verimsiz kaldığından çok pahalıya mal olmuştur. 1936 - 1937 ders yılında 
79 eğitmen ile işe başlanmış, bunların miktarı yıldan yıla artırılarak 1946 - 1947 ders yılında 
8629 u bulmuştu. Ondan sonra bu miktar tedricen azaltılmaya başlanmış, 1948 - 1949 da 7159 a, 
1950 - 1951 de 6110 a düşürülmüş, 1951 bütçe müzakereleri esnasında Büyük Millet Meclisinde 
izhar buyrulan arzuya uyularak bu yıl 950 eğitmenin tasfiyesi yapılmıştır. Gelecek yıl 1000 kadar 
eğitmenin daha tasfiyesi kararlaştırılmıştır. Bir kere eğitmenlerle işe başlıyarak açılmış olan köy 
okullarının öğretmenlerle idamesi ve tasfiye edilen her eğitmenin yerine bir öğretmenin behemehal 
ikamesi kaçınılmaz bir zaruret halindedir. Bu türlü köylerin henüz hiç okulu olmıy*n köylerden 
önce düşünülmesi iktiza etmektedir: 

Tek başına bu yolun tutulması, yani eğitmenlerin tasfiyesi istek ve tatbikatı dahi (henüz 5000 
eğitmen iş başında bulunduğuna göre) öğretmen kadrosunun her yıl için biner aded hesabiyle 5000 
kadar artırılmasını kabul ettirecek kuvvet ve ehemmiyettedir. 

10. Bakanlığımız, yeni kadro ihtiyacını, bildirirken, eklenecek yeni kadroların hepsinin öğret
menler için mebdei maaşa tekabül eden dereceden olmasını da düşünmemektedir; çünkü yeniden 
mesleke girecek ve hâlen başka işlerde veya işsiz olan eski öğretmenler için yüksek kadrolara ihti
yaç olduğu gibi bir meslekin mensubu bulunan öğretmenlerin, bir dereceye kadar olsun, terfileri-
ni de sağlamanın tabiî ve zaruri olduğuna inanmıştır. Bu itibarla teklif, pek mahdut miktarda 
olmak üzere, üst derecelere de teşmil edilmiştir. Fakat mebdei maaştaki miktarla karşılaştırıldığı 
takdirde üst dereceler asgari bir irtifa arzetmektedir. 
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Öğretmenlerin terfilerinin düşünülmesini, sadece bu zümre Devlet memuriarinın tepti Vö terfi* 
hinin düşünülmesi demek olmayıp betâhsis memleketin malî takatinin israf edilmemesi, boğa gö
türülmemesi mânâsına almaktayız. Filhakika ilkokul öğretmenlerinin kanuni ve mantıki olan 
haklarının bir aralık nazarı dikkate alınmaması ve muhtelif âmillerle rahat ve huzurlarının büsbü
tün selbedilmesi, o yıllarda hizmet M a l a r ı m fiilen ödemiş, yahut gündüzlü olarak öğrenim yap
tıkları için borçlu olmıyan binlerce meslek mensubunun başka işlere geçmesine yol açmış, bu 
ayrılma ve çözülüş daha sonraki yıllara da sirayet etmiş, öğretmenler hayat ve maişetlerini, istik
ballerini daha emin bir yoldan sağlamak üzere harekete geçmişlerdir ki, bu hal Devlet bütçele
rinden kendilerini yetiştirmek için sarf edilen milyonlar ve milyonların heba olup gitmesinden baş
ka bir netice tevlit etmemiştir. İlerideki yıllar için bu nevi bir duruma yeniden düşmemek lâzım ve 
zaruridir. ö : î ; ,:•">•>•,,_, , . , , : ; . . ; ' . . . . . 

Hulâsa : 
Bir nevi müstâhsil unsur olan öğretmenin, bahusus temel eğitim öğretmeninin, sayısını, mev

cut ve bir yandan artan ihtiyaçla mütenasip olarak artırabilmek, üst derecelerdeki kadro adedi
ni alt derecelerin büyük adedleriyle bir dereceye kadar olsun ayarlı bulundurabilmek, gelecek yıl
larda mezun olacak mecburi hizmetli öğretmenleri kadrolara geçirebilmek, muhtelif sebeplerle 
ve hususiyle mââşmı ve terfiini zamanında alamamaktan dolayı meslekten ayrılmış yüzlerce tec
rübeli öğretmeni yeniden vazifeye alaWlmek; gündüzlü olarak okumuş ve emre âmâde olan öğret
men okulu mezunlarını vazifelendirmek ve bir çığ gibi artmakta olan ilköğretim ihtiyacına ee 
vap verebilmek için ayrı ayrı kanunlarla alınan kadroları birleştirerek kanunen mecburi olan ilk-
Öğrenimi tahakkuk ettirme işinin plânlaştırabilmek ve nihayet inkılâplarımızın korunmasına 
medar olacak asgari mesnedi sağlamak maksadiyle 5761 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması ve bu eetvelin 5579 sayılı Kanuna bağlı cetvelle tevhidi kaçınılmaz bir zaru
ret halindedir. Bunun için 5761 sayılı Kanuna bağlı cetveldeki kadrolar kaldırılmış, yeni ihti
yaçlara göre ayarlanarak 5579 sayılı Kanuna bağlı maaş kadroları ile birleştirilmek suretiyle (1) 
numaralı cetvel meydana getirilmiştir. 

(1) ftttmaralı cetveldeki kadrolardan bir bölümü, Bütçe kanunlarında (L) cetveline alınarak 
her yıl ihtiyaca göre bir kısım yeni kadroların bu cetvellerden çıkarılması zamanla teklif edile
cektir. 

Bu tasarının 1952 yılında istilzam edeceği ödenek farkı olan 5 589 600 lira bütçe teklifinde 
derpiş olunmuştur. 

Biı tasarı ile teklif edilen kadro ejdekı mâlî imkânlar göz önünde bulundurul arak teklif edil
miş olup âtteak 2 milyon 2 yüz* bin kadar çocuğun ilk öğrenimini sağlıyabilecek ve önümüzdeki 
beş yılda tahakkuk ettirilecektir. Bugfttt ise memleketimizde tahsil çağında bulunan 3,5 milyon ço
cuğun ilköğrenimi için en az 70.000 öğretmene ihtiyaç vardır. Teklifimiz bunun ancak üçte ikisi
ne tekâbbül etmektedir. 

Yeni kanun tas&risiyle alınan kadrolardan muhtelif yıllarda kullanılacak olanlar 
Derecesi Aylık 1952 11953 195-1 1955 1956 

13 20 14 070 16 631 21 892 '25 310 25 310 
12 25 2 937 2 535 2 113 4 622 5 010 
11 30 4 125 3 488 2 870 3 067 6 000 
10 35 4 421 4 909 5 393 5 481 6 082 
9 
8 
7 
6 
5 

40 
50 
60 
70 
80 

2 106 
525 
166 
50 
8 

2 538 
771 
180 
50 
8 

2 
1 
975 
019 
190 
50 
8 

3 145 
1 458 
224 
50 
17 

3 314 
1 898 
258 
50 
26 

Yekûn 28 410 31 110 36 510 43 374 47 948 
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Derecesi Aylık 

- S -
Kaldırıl»*» tekHr «tttea kadrolar 
5761 sayılı Kanun 5579 sayılı Kanun 

aded aded 

13 
12 
11 
10 

§ 
8 
7 
6 
5 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
m 70 
80 

2523 
3324 
5380 
2973 
855 
285 
149 
50 
g 

22 000 

Yekûn 

24 523 
3 324^ 
5 380 
2 973 
855 
285 
149 
50 
8 

15 547 22 000 37 547 
Not : 5579 sayılı Kanımla alınan (22 000) aded 20 liralık kadrodan (10 300) ü 1952 yıh Bütçe-

sinde (L) cetveline alınmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu rapom 

T. B. M. M 
Mütö Eğitim Komisyonu 

Esas Ho. 1/42$ 
Karar No. 21 

îf . VI . İ9S& 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Herkes Teşkilâtı ve 
Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı «1> sayılı cetvelin değiştirilmesi ve 
bu cetvelin 5579 sayılı Kanunla ahnan kadro 
cetveli ile birleştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, komisyonumuzun 16 . 6 . 1952 tarihli otu
rumunda Millî Eğitim Bakanının da trazuriyle 
tezekkür edilmiş ve gerekçesinde belirtilen es
bap v« zaruretler uygun görülerek ittifakla ay
nen kabul edilmiştir. 

'Kamutayda Öncelikle ve ivedüfâkle görüşül
m e teklifiyle havalesi gereğince Bütçe Ko
misyonuma sevkedilmıek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ite sunulur. 
Mülî Eğittim K. 

faskanı Sözcü Kâtip 
İzmir Rijse Seyhan 

A% Başman A. Morgu A. N. Asya 

K. özççöau %. Da iMpWi 

Burdur Bursa Denifeh' 
M. ötsbey A. ü. Yöntem F. Başaran 

Edilme 
•C. Köprülü 

Kastamonu 
Z. derman 

imzada bulunamadı 

Gümüş**!* 
V. M. Kşçatürk 

K&tahya 
it. Koçan 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoglu 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B> M. M. 
Bütçe K&misyonu 

Esas No. 1/423 
Karar No. 114 

^ M . Tl . 1952 

Yüksek Başkalığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilâtı ve Va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kamında değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cet
velin 5579 sayılı Kaaünla alınan kadro cetveliy-
le birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Mil
lî Eğitim Komisyonu raporu ile birlikte ko-
misyonumuza, havale olunmakla Millî Eğitim Ba
kanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulun 
•dukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı ile; 
a) Yeniden açılacak okulların öğretmen ih-

tayacı ve öğretmen okuları mezunlarını^ tama
men istihdamı; 

b) ücretle çalışan köy enstitüsü mezunları
nın tedricen maaşlı hale getirilmeleri; 

e) Eğitmenlerin tasfiyesinden hâsıl olacak 
boşlukların roldurulması; 

ç) Meslekten ayrılmış fakat kabili istifade 
ve hizmet talebinde bulunan tecrübeli öğret
menlerin istihdamı, maksatları güdülmekte ve 
terfi sürelerini doldurmuş bulundukları halde 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen öğretmen
lerin durumlarının tashih olunabileceği de ifa
de edilmektedir. Tasarı esas itibariyle uygun gö
rülmüş ancak yeniden alınacak bir kısım kadro
ların (L) cetveline aktarılmak suretiyle, her büt
çe yılında bunlardan bir kısmının çıkarılması 
yerine kadro ihtiyaçlarının yıllık esasa göre he
saplanarak her yıl kullanılması derpiş olunan 
kadroların dört yıllık bir program dâhilinde cet
vele bağlanaT'ak bu cetvelin muhtelif tarihler
de alman kadrolar yenine bir cetvel halinde 

ikame edilmesi daha muvafık olacağından ka
nun metni ve cetveller burna göre değiştirilmiş
tir. 

Derpiş olunanı kadro değişikliklerinin cari 
bütçeye tesiri (3 074 217) lira olarak hesap
lanmıştır. Tasarı, bu masrafın ne sure/tle kar
şılanacağını tesbit eden' her hangi bir- hüküm 
ihtiva etmemekte yeni kadrolar karşılıklarının 
mevcut ödemekten temin olunarak bilâhara ek 
ödenek istenmesi düşünülmektedir. 

Maaş statüsü bakımından ilkokul öğretmen
leri arasında vahdet temini ve yeniden açıla
cak, okulların Öğretmen ile teçhiz edilmesi ve 
normalin üstünde mevcutlu sınıfların normal 
hadler dâhilinde çalıştırılmalarınım mümkün 
kılınması gibi imkânları sağlıyan tasarı yu
karda arzolunan değişikliklerle komisyonumuz-

• ca da kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikte görüşülmesi dileğiyle 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelihbaş 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
/ / . Türe 

Ordu 
R. Aksoy 

Bu R. Sözcüsü 
Giresun 

H. Erkmen 
Çanakkale 
E. Kalafat , 
İstanbul 
H. Hüsman 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

S, E 

Bursa 
K. Yılmaz 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
istanbul 
.8. Oran 
Malatya 

M. 8. Eti 
Trabzon 
Kalaycıoğlu 

( S . Bayut: * M ) 
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Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cet
velin 5579 sayılı Kanunla alınan kadro cetveli 

ile birleştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. .,- 10 . VI. 1946 tarih ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı 1 No. lu cetvele 5233, 5579 
ve 5761 sayılı kanunlarla eklenen kadrolar kal
dırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile eklenen 
kadrolardan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar 1951 yılı Bütçe Kanununun . . . . . nci 
maddesine bağlı (L) cetvelinin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Heri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. YvrcaU 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
an Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
. Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu . 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
. H. Eolatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özmn 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRtŞÎ 

10 .VI. 1946 tarihU ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim daireleri) 
karnındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı öğret
men kadrolarının kaldtrüarak yerine dört yıllık 

öğretmen kadrosu konulmasına dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 10. VI. 1933 tarih-
li ve 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 10. VI. 1946 tarihli ve 4926 sayıU Ka* 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim 
idareleri) kısmına 5166, 5288, 5579 ve 5761 sa
yılı kanunlarla eklenmiş bulunan ilkokul öğret
men ve yardımcı öğretmenlerine ait kadrolar 
kaldırılmış ve 1952, 1953, 1954 ve 1955 mali yu
larında kullanılabilecek olan kadrolar ilişik cet* 
velde gösterilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakan-
lar Kurulu yürütür. 

(S. Sayısı : 238) 



Jiükvmgiîm teklifine bağh cetveller 

OBTVBL {11 

Yeni kanun tasarısı ile teklif edilen kadrolar 

î>ereeesi Aylık Aded 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
.60 
70 
80. 

Yekûn 

25310 
5010 
6000 
6082 
3314 
2019 
258 
50 
26 

480.69 

CETVEL £2] 
Muhtelif yıllarda (1) cetvelinde tutulacak 

kadrolar 
D. Aylık 1952 1953 1954 1955 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 

11240 
2073 
1875 
1661 
1206 
1495 
92 
— 
18 

8679 
2475 
2512 
1.173 
776 

1248 
78 
— 
18 

3418 
2897 
3130 
689 
339 

1000 
68 
—-
18 

388 
2933 
601 
169 
561 
34 
— 
9 

Yekûn 19 059 16959 11559 4695 

Derece 

1* 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

Bü tçe Komisyonunun ûeğişürişim ba$h 
CETVEL 

1952 
Görevin çeşidi sayı 

İlkokul öğretmeni 
cı öğretmeni 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
-» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

v« yartttm-
14070 

» 2937 
» 4125 
» 4421 
» 2108 
» 525 
» 166 
» 50 
» 8 

1958 
sayı 

16631 
2535 
3488 
4909 
2538 
771 
180 
50 
8 

1954 
sayı 

21892 
2113 
2870 
5393 
2975 
1019 
190 
50 
8 

1955 
sayı 

25310 
4433 
2680 
4421 
3945 
1508 
510 
fiO 
17 

Aylık 

20 . 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
30 

Yekûn 28410 31110 36510 42874 

(S. Sayısı : 238 ) 



S. SAYISI : 239 
1952 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara Üniversitesi ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulunun, Bü
yük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/417, 2 /400) 

T. C. 
Başbakanlık 14. VI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71-2379 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına -. „ . 

1952 malî yılı Genel Bütçe Kanuniyle Ankara Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında olup Bakanlar Kurulunca 
14.VI. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
bilikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
- A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketin iktisadi kalkınması, vatandaşların hayat seviyelerinin yükseltilmesi, sağlığının ko
runması ve Millî Savunma gücünün, artırılması gibi yahati ehemmiyeti haiz hususlarda büyük bir 
rolü olan köy suları, il ve köy yolları, verem savaşı, karayolları ve millî eğitim mevzularına Hükü
metçe verilen ehemmiyet malûmdur. jŞF"* * r v * " ' ' 

Son iki senenin bütçelerinde, öteden beri ihmal edilmiş bulunan köy suları, il ve köy yolları, ve
rem savaşı ve karayolları sahalarına yapılmış olan tahsisler, daha önceki yıllarda ayrılan ödeneklere 
nazaran kıyas kabul etmez derecede artırılmış bulunmaktadır. Nitekim 1943 Malî yılma gelinceye 
kadar bütçede hiç ödeneği bulunmıyan ve 1948 Bütçesinde kadar da ancak 20 000 ilâ 50 000 lira 
arasında bir tahsis yapılan (köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım) bölümüne, 1948 yılında 
200 000 lira, 1949 da, 14 ay için, 300 000 lira, 1950 Bktçesinde de 1 300 000 lira ödenek ayrılmış 
olduğu halde 1951 Bütçesi ile bu miktar 5 000 000 liraya, 1952 Bütçesi ile de 9,5 milyon liraya çı
karılmıştır. 

1950 yılma gelinceye kadar bütçelerde mevcut bulunmıyan ve 1950 senesinde de 7 milyon lira
lık bir tahsis yapılan (il ve köy yolları) için 1951 Bütçesinde ayrılan ödenek miktarı 12 milyon lira
dır. 1952 Bütçesinde de bu miktar 27 milyon liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

1940 ilâ 1945 seneleri arasına rastlıyan altı bütçe yılı içinde ceman 32 525 921 liralık ödenek ve
rilmiş olan ve 1946 ilâ 1950 yıllarında ayrılan ödenek yekûnları 11 905 977 lira ile 48 514 286 lira 
arasında değişen yollar ve köprüler inşaatı için, 1951 Bütçesinde 74 650 000 liralık, 1952 Bütçesin
de de 108 100 000 liralık birer tahsis yapılmıştır. 

Aynı veçhile 1949 yılma gelinceye kadar olan bütçelerde hiç raslanmıyan ve 1949 (14 ay) ile 
1950 Bütçe yıllarında da miktarı sırası ile 1 705 000 ve 1 700 000 liradan ibaret bulunan (verem sa
vaşı genel giderleri) ödeneği, 1952 Bütçesinde 2 100 000 liraya iblâğ olunmuştur. 



— 2 — * 

Bütün bu rakamların da açıkça gest'ördiği gibi, memleketin uzun senelerden beri ihmale uğra
mış bulunan bu hayati dâvaları ancak son iki seneden beri lâyık olduğu ehemmiyet ve ihtima
ma kavuşmuştur. 1952 yılında bu sahalara yapılan ve s'ene içinde yapılması derpiş olunan tahsis
lerin meemuu, yakın devrede aynı maksatlar için yapılan 10 senelik tahsisleri i yekûnuna muadil 
bir seviyede bulunmaktadır. Bu müsmir harcamaların birer kalkınma mihrakı halinde devam ede
cek olan hayırlı tesirlerinin seneden seneye artacağı şüphesizdir. Esasen bu tesirlerin eseri olarak 
son senelerde Devlet gelirlerinin gösterdiği sevindirici inkişaf, memleket ekonomisinin muhtelif 
sektörlerinde eski yıllarda görülmiyen bir seviyede yatırımların yapılmakta olmasına, rağmen 
bütçe açıklarının azalma yolunda bir seyir takip etmesini mümkün kılmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen hükümet meml'eket için hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan su, yol ve 
sağlık gibi mevzulardaki çalışmaların ve yapılan tahsislerin uzun yılların ihmallerini telâfi 
edebilecek matlup bir seviyeye henüz erişemediği kanaatindedir. 1952 yılı bütçe tasarılarının mü
zakeresi sırasında Büyük Millet Meclisi ve onun komisyonlarında beliren temayüller de hüküm'e-
tin bu kanaatini takviye ve bu mevzulardaki çalışmalarını teşvik edici mahiyette bulunmuş ve 
ilk imkân husulünde bu sahalara daha fazla ödenek tefriki hususundaki kararını tarsin eylemiş
tir. Bu durum muvacehesinde, Devlet gelirlerinin yıl sonuna doğru tahminlerin fevkmda bir 
netice vereceği görülmüş ve bu ilk imkânların su, yol ve sağlık gelirlerine tahsisi düşünül
müştür. 

Filhakika, 
1. Memleketimizde konjonktürün yüksek seyrinin devam etmesi vergi tahsilatımızın artaca

ğını teyit etmektedir. 
2. Memleketimizin idrak ettiği yüksek istihsal; millî gelir istatistiklerinde de görüldüğü 

üzere, geçen yıla nazaran millî gelirde 1951 yılında % 10 bir artış sağlamış ve bunun yurttaşlara 
temin ettiği iştira kabiliyetinin, Devlet gelirlerine müspet tesirleri olmuştur. Bu durumun kurak
lık tehlikesi atlatıldıktan sonra 1952 malî yılı sonuna kadar devam edeceği diğer bir ifade ile, 
vergiye tâbi istihlâk maddelerinin satışının bugünlerde müşahede edildiği üzere, artacağı mu
hakkaktır. 

Memleketimizde zirai sabada görülen inkişafın sanayi ve maden istihsalâtında da devam et
tiği istihsal istatistikleriımizden anlaşılmakta ve yukardaki mütalâamızı teyit etmektedir. 

3. Devlet gelirleTİnin artmasını intaç edecek diğer bir "âmil de dış ticaretimizde görülen kay
da değer yükselmedir. Filhakika geçen yılın aynı aylarına nazaran ithalâtımız % 52 bir artış 
göstermektedir. Sağlanan Amerikan yardımı ve kredilerinin tesiri de göz önünde bulundurulur
sa gümrük gelirimizin artan bir seyir takip edeceği neticesine varılır. Hububat ihracı için şim
diden girişilmiş, bulunan teşebbüsler şüphesiz ticaret muvazenemizi düzeltecektir. Bu da Devlet 
gelirlerimizin istikbalde tçok müsait bir seyir takip 'etmesinde mühim bilr rol oynayacaktır. 

4. Netice olarak, memleketimizde geçen yıldan beri kuvvetle hissedilen iktisadi inkişafın 
bu yıl da devam ettiği müşahede edilmekte olduğundan, Devlet gelirlerindeki artsın da devamlı 
olacağı itimatla söylenebilir. 

Nitekim bütün bu âmillerin müspet neticeleri malî yılın ilk ayları tahsilatında da görülmek
tedir : 

A) 1952 Mart ve Nisan aylarının tahsilat rakamları Devlet geliırlerimizde bu yıl büyük bir 
inkişaf bulunduğunu göstermektedir. 

( S. Söyısı : 239) 



Filhakika başta Gelir 
lanma nazaran tahsilatta 

Verginin nev'i 

Vergisi olmak üzere hemen bütün vergilerde* geçen yılların aynı ay-
büyük artışlar kaydedilmiştir. Şöyle ki : 

Geçen yıl tahsilatı Bu yıl tahsilatı 
Mart Nisan Mart Nisan 

Gelip Vergisi 
Gümrük Resmî 
İthalât Muamele V. 
îmalât » » 
Şeker glikoz îs. » 
Damga Resmî 
Mayıs 1952 gaye tahsilatı 

26 303 021 
10 538 538 
9 569 018 
7 133 179 
9 500 648 
3 273 283 

14 953 204 
12 769 856 
11 803 738 
5 089 545 
7 211 215 
2 861 750 

51 314 011 
12 401 682 
13 588 928 
9 073 786 
8 533,632 
4 108 107 

24 690 288 
14 982 014 
16 078 274 
9 971 468 
12 751 817 
4 034 686 

Mayıs 1951 gaye tahsilatı 1951 yılma nazaran fazlası 

317 331 364 100 373 772 417 705 136 
1952 senesinde elde edileceği tahmin edilen miktarı aşacağı kuvvetle umulan bâzı gelir bölüm

leri aşağıda açıklanmıştır. 
a) 1952 malî yılında Kurumlar Vergisinden 32 milyon lira varidat sağlanacağı hesap ve 

tahmin edilmiş olmasına mukabil Nisan 1952 sonuna kadar alman malûmata nazaran Kurumlar 
Vergisi tahakkukatı 9. milyon lira fazlasiyle 41 milyon liraya baliğ olmuştur. 

b) 1952 senesinin Mart ve Nisan aylarında Tekel maddelerinin satışından tahmine nazaran 
2 milyon lira civarında fazla bir varidat sağlanmıştır. Tekel maddelerine ait satışların yıl sonu
na kadar bu tempo ile 12 milyon liralık fazla bir varidat temin edeceği umulmaktadır. 

c) Bu seneye kadar petrol şirketleri tarafından ton başına muayyen bir miktarda olmak üze
re Irak Devletine ödenmekte olan hissenin % 10 u nispetinde alınan hissemizin miktarı bütçe
mizde 6 milyon lira olarak gösterilmiştir. 

Irak Hükümetiyle petrol şirketleri arasında yapılan yeni bir anlaşma hükmüne göre bundan 
böyle şirket kârlarının % 50 si nispetinde bir hisse alınması hususunda mutabakata varılmış bu
lunması hasebiyle Türkiye'ye bu sene ödenmesi icabeden miktarın 4 milyon lira kadar artacağı he
saplanmaktadır. 

Ayrıca bu yıla kadar olan hisseler üzerinden, altın kurundan çıkan ihtilâf dolayısiyle, Irak 
Hazinesine avans olarak ödenen miktardan da Türkiye'nin hissesine 4 milyon lira daha isabet 
etmektedir. Bu miktarın da tahsili halinde sözleşmesi gereğince Musul Petrollerinden alına
cak hisse miktarı 8 milyon lira artmış olacaktır. 

Gelirimizin gösterdiği bu müsait inkişaf seyri, 1953 Bütçesinin hazırlanmasını beklemeden 
memleketin hayati dâvalarının halli yolundaki hamlelerimize hız verilmesini mümkün kılmaktadır. 
Hükümet yüksek Meclisin de temayüllerine uyarak, 1952 inşaat mevsimini kaçırmamak endişesiy
le mezkûr sahalara yeni tahsisler yapmak lüzumunu duymuştur. 

Ayrıca yıl içinde meydana çıkan ihtiyaç ve zaruretler dolayısiyle bir kısım tertipler arasmda 
küçük mikyasta aktarma yapmaya da lüzum hissedilmiş ve gerek bu aktarmalara, gerekse ek öde
neklere ait bu tertiplere yapılan zamların mucip sebepleri aşağıda sırasiyle kısaca arzolunmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
B. M. Lira 

417 12 10 000 1952 yılında ilk defa olarak 3236 sayılı Kanuna tevfikan kan güt
meden dolayı yerlerinin mahkeme kararı ile değiştirilmesine lü
zum görülenlerin sevk ve iaşe masrafları karşılığı olarak bütçeye 
konulan 1 006 liranın tamamen harcanması dolayısiyle illerden 
alınan ve yıl sonuna kadar da alınacak olan taleplerin karşılana
bilmesi için bu tertibe bu miktar ödenek eklenmesine zaruret gö
rülmüştür. 

{ S. Sayısı : 239) 
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302 

305 
403 

12 
20 
30 
83 

20 

m 700 
30 000 
10 000 
8 000 
25 000 
250 000 

B. M. Lira 

Dışişleri Bakanlığı 
Libya, Endonezya elçilikleriyle Strazburg Başkonsolosluğu ve 
Tunus ve Liverpol başkonsolosluklarının, ihdası dolayısiyle bu 
maddelere karşılarında yazılı miktarlarda zam yapılması zarureti 
hâsıl olmuştur. 

1952 Bütçesinin kabulünden sonra memleketimizi ziyaret etmeleri 
çok muhtemel görülen mühim yabancı devlet adamlarının ağırla-
nabilmesi ve Dışişleri Bakanlığından maada Başbakanlık tarafın
dan davet olunacak yüksek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri
nin de mezkûr bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için Dışiş
leri Bakanlığının mezkûr bölümüne bu miktar ödenek eklenme
sine zaruret hâsıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
401 10 60 000 Gelir Vergisi ve yeni Harçlar Vergisi kanunları dolayısiyle pul 

sarfiyatının eski yıllara nazaran tahminin üstünde artış göster
mesi dolayısiyle bu miktarın eklenmesi icabetmiştir. 

605 187 994 Gülhane Askerî Tıp Akadetmisi ile Tıp Fakültesinin ayrılması 
neticesi olarak lüzum görülen personel masraflarını karşılamak 
üzere teklif olunmuştur. 

615 100 000 İtalya'da vukubulan feyezan dolayısiyle Hükümetimizin yardımı 
olarak Kızılay Derneği Genel Merkezince gönderilen 250 ton buğ
day bedeli ile nakliye masrafları karşılığı olarak adı geçen derne
ğe ödenmek üzere bu tertibe bu miktar ödenek ilâvesi lüzumlu gö
rülmüştür. 

822 17 600 3892 sayılı Kanunla sağlanan kredinin faizleri karşılığıdır. 

[2] sayılı cetvel 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

425 40 5 000 000 Göçmenler için ev yaptırılmasına tahsis edilmek üzere 620 000 lira 
bütçe ödeneğine ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Maliye Bakanlığı 
605 458 148 Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile Tıp Fakültesinin ayrılması ne

ticesi olarak Tıp Fakültesince Askerî Akademinin boşalttığı binala
rın yönetim ve işletilmesi ile ilgili masraflar karşılığı olarak eklen
mesi zaruri göürlmüştür. 

Devlet Borçları 
821 1 100 000 Mevcut ödeneğin ihtiyaçlara kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve yapı

lan hesaplara nazaran bu miktar ödeneğe ihtiyaç hissedilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

307 26 10 000 B. C. G. Verem aşısı tatbikatının hızlandırılması dolayısiyle lüzum 
görülmüştür. 

309 43 30 000 Kızılay Genel Merkezi tarafından hibe edilen 14 jiple Doğu ille
rinde yapılan trahom mücadelesinin gerektirdiği taşıt işletme mas
rafları karşılanacaktır. 

426 2 500 000 Verem savaşının hızlandırılması ve daha müsmir savaşılması için bu 
miktar ödeneğe ihtiyaç görülmüştür. 

( S. Sayısı : 239 ) 



B. M. Lir» 

427 10 2 165 000 Verem ve diğer hastanelerin ihtiyacı bulunan röntgen cihwd*n il« 
yeni verem ilâcı ve iaşe ihtiyacı için talebedilmebtedir. 

[3] Sayılı cetvel 
Maliye Bakanlığı 

735 408 584 Bu sene inşasına 'başlanan ve başlanacak olan Hükümet konaklan 
için lüzumlu olan arsaların satınalma veya istimlâki ve satmalın-
masına teşebbüs.. edilmiş bulunan bâzı sefaret binalarının bu yıl 
zarfında ödenecek taksitleırini karşılamak üzene talebedilmektedir. 

792 46 536 518 Bu ödeneğin 25 milyon lirası iller ve köy okulları yapımı, baki
yesi de muayyen program dâhilinde yapılmakta olan Devlet yol
ları inşaatının hızlandırılması maksadiyle teklifi istenilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
743 1 000 000 Bütün ilçelerimizin kısa zamanda ortaokula kavuşmasını temı-

aıen Devlet bütçesine teşvik mahiyetiyle konulanı küçük mikyas
taki yardım ödeneklerimin' sağladığı faydalar göz önünde tutu
larak bu tertibe 1 milyon lira daha ilâvesi derpiş edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
741 30 1 596 750 Bâzı mahallerdetki Hükümet konaklarının onarımı ile yeniden 

yaptırılacak Hükümet konakları için1 bu miktar ödeneğe ihtiyafc 
görülmüştür. 

.41 1 000 000 Ahşap ortaokul binalarının' yangın tehlikesi muvacehesinde! be-
tonlaştıırılması, bâzı kifayetsiz binaların tevsii ve bir kısım ilçe
lerde yeniden okul binası yapımı için talebedilmektedir. 

51 2 455 000 25 sağlık merkezinin tamir ve ıslahı ile bir kısım hastanelerin 
kalorifer tesislerinin yapılması ve bâzı binaların ıslah ve tevsii 
için lüzum görülmüştür. 

52 1 740 000 Verem hastanelerinin tamir, ıslah ve tevsii ve kalorifer tenlileri* 
•nin ikmali için zaruret hâsıl olmuştur. 

783 30 1 500 000 iskele ve ufak barınaklar inşası programının hızlandırılması için 
gerekli makine parklarının süratle kurulmasına zaruret görülmüş v§ 
bu miktar ödenek istenilmiştir. 

786 30 2 000 000 Münferit su işleri programının tatbiki için lüzumlu makinelerin 
Marshal Plânından satmalmabilmesi için 650 bin dolar tahsis edil
miş olup bu dolarların karşılığı olan Türk liralarının karşılık pa
ralar fonlarına yatırılması zaruretinden ileri gelmiştir. 

791 10 500 000 Hükümetçe ehemmiyetle ele alman bu mevzu için halkın alâka v* 
talebi muvacehesinde mevcut ödeneğin bu miktar artırılması uygun 
görülmüştür. 

[4] ve [5] sayılı cetveller 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ayrılmaları dolayısiyU 

muhtelif bölümlere ceman 646 142 lira ödenek verilmesi zaruri görülmüştür. 

" [6] sayılı cetvel 
Yukarda da izah edildiği veçhile yol yapımı, makina ve araçlar yedek parçalarının tedarik^ 

makina ve araç satmalınması ve il ve köy yollarının yapım ve yapımına yardım için ceman 46 536 518 
lira ödenek konulması icabetmiştir. 

( S. Sayısı : 239 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1952 yılı Gemi Bütçe Kanunu ile Ankara Üni
versitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunlarına İağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması,hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/2 işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 745/nci (Devlet Havayolları Gtenel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(723 294) lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı 
A/l işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/ l işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmının 453 ncü milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler bölümünün 10 ncu (millet
lerarası kurum ve derneklere katılma payı) mad
desinden 20 000 lira tenzil edilerek A/2 işaretli 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının 701 nei, 
(yapı onarımı) bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere 1952 yılı Genel Bütçe Kanunuaıa bağlı 
A/l işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine (11 263 148) lira ve aynı ka
nuna bağlı A/2 işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (68 736 852). lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin ili
şik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(281 142) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi 3)952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin ili
şik (5) Bayıh cetvelde yazılı yeniden açılan ter
tiplerine (365 000) lira olağanüstü ödenek kon
muştur. 

MADDE 6. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 1 
nei bölümünün 7 nei (yatırımlar dışındaki -gi
derleri için yardım) maddesine (646 142) lira 

eklenmiştir. 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cet
velin ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(46 536 518) lira ek ödenek verilmiştir» 

MADDE 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 2 nei (Hazineden yardım) bölümüne 
(46 536 518) lira eklenmiştir. 

MADDE 9. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele ili
şik (7) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiş
tir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu maliye/Millî Eği
tim ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A: Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

//. Köymen 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. îleri K. Zeytinoğlu 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

M. Ete Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

8. Ytrcalı N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 

-S. Kurtbek İşletmeler Bakan V. 
N; özmn 

(S. 8*yw : 239 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi l i ra 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

417 Yollama giderleri * 7 - . "* 
12 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme karariyle başka mahallere nakledile

ceklerin sevk ve iaşe giderleri ile bu işlere memur edileceklerin zaruri 
masrafları 10 00© 

DışişUri Bakankğı 

202 Ücretler 
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti # 24 700 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
83 Taşıtlar satınalma giderleri 

305 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle vergi ve resimleri 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 

20 Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri 

Maliye Bakanlığı 

• 

Bölüm toplamı 

resimleri 

30 000 
10 000 
8 000 

48 000 

25 000 

250 000 

401 Basım evi giderleri 
10 îlk madde bedeli ' ; ' " 60 000 

605 Ankara Üniversitesine yardım 187 994 
615 Kızılay Kurumuna yardım 100 000 

> . v •.•.,..:: 4 Devlet Borçlan 

822 3892 sayılı Kanunla temin olunan ceza evleri kredisinin faizi * 17 600 

GONEL TOPLAM 723 20* 

(S. Sayısı Î . 2 3 9 ) 
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t3] SAYIU CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

Toprak ve İskân İşleri Genel Md. 

İskân işleri giderleri 
40 Muhacir ve mülteciler için derneklere yaptırılan giderler karşılığı 

Ankara Üniversitesine yardım 

Maliye Bakanlığı 

Devlet Borçlan 

Hükme bağlı borçlar 

Sağlık ve Sosyal Yardım BakanUğ1. 

Yolluklar 
26 Veremle Savaş geçici görev yolluğu 

Taşıt giderleri 
43 Trahomla savaş taşıt giderleri 

Verem savaşı genel giderleri 
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları gemel giderleri 

10 Devlet hastaneleri 

Lira 

5 000 000 

458 148 

1 100 000 

10 000 

30 000 
2 500 000 

2 165 000 

TOPLAM 11 263 148 

[S] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

Millî emlâk tefevvüz ve satınalma giderleri 408 584 
5539 sayılı Kanununun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayol
ları Genel Müdürlüğüne 46 536 518 

Millî Eğitim Bakanlığı 

ti ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları için müte
şebbis derneklere 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
80 Maliye Bakanlığı 
41 Millî Eğitim Bakanlığı 
51 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

( S. Sayısı : 230 ) 

1 000 000 

1 596 750 
1 000 000 
2 455 000 



B. M. örneğin çeşidi Ura 

.;&& 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve te
sis işleri her türlü giderleri - .... ..— 1 740 000 

783 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapımı gi
derleri 

30 Satınalınacak makina ve araçlar 1 500 000 
786 Su işleri 

30 Satmalmacak makma /e araçlar .2 000 000 
791 Köylerde halkın yapacağı şıi| işlerine yardpa . .10 500 000 

r - - r TOPLAM 68 736 852 

[4] »AYILI CETVEL * 

Ankara Üniversitesi ...*:.'' . 

201 Aylıklar 
15 Tıp Fakültesi 92 250 

202 Ücretler 
25 Tıp Fakültesi 84 270 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkive Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 eeıhfclive % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 9 709 
' 12 ' % 1 ek karşılıklar 1 765 

Bölüm toplamı 11 474 

301 Büro giderleri 
25 Tıp Fakültesi döşeme giderleri « *% v . 10 000 

309 Taşıt giderleri 
51 Tıp Fakültesi taşıtları işletme giderleri . * 
52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma giderleri 
93 Taşıt satmalma 

432 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
12 Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri 

(IBNEL TOPLAM 
r , U O ' M » 1 ' - • * * , . . .- ; - . . • t ' •*. : 

«..*' ' . . - * . • .. . • • - . - ' J •• '• •- > ' - -.•• • * - !* ' - . . * . , - . 

9 000 
1 000 
50 000 

23 148 

281 142 

(&&viBLi*m} 
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[5] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi' Lira 

Ankara Üniversitesi 

432 Tip Fakültesinin hastanelerle ilişkin giderleri 
13 Tıp Fakültesi Hastanesinin genel giderleri 315 000 
14 Tıp Fakültesinin Gülhane Askerî Tıp Akadeımisi ve Merkez Hıfzıssıhha 

Enstitüsünden aynlımasının gerektirdiği her çeşit giderler 50 000 

TOPLAM 365 000 

[0] SAYILI CETVEL 

781 Yollar ve köprüler ' 
10 Yapım. 15 650 000 
20 Makine ve araçlar «narımı 2 000 000 
30 Satmalmacak makine ve araçlar , 3 886 518 

783 îl ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım (dağıtım ve harcama şekli 
Bakanlar Kurulunca belirtilir) 25 000 000 

TOPLAM 46 536 518 

[7] SAYILI CETVEL 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
Madde 93 — Taşıt satmalına 

Tıp Fakültesi için bir ambulans, bir cenaze nakliye otomobili ve bir erzak nakii kamyonu. 

Böltim 432 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
Madde 12— Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri 

Hastanelerde görevli iaşe olacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşesiyle ilgili 
her türlü eşya ve malzeme bu bölümden alınır. 

Madde 13 — Tıp Fakültesi hastanelerinin geenl giderleri 
İşçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, ma

kine ve aletler, taşım ve montaj giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç, Tıbbi ve sıhhi malzeme, öğ
retim malzemesi ve yönetim giderleri, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri gider
leri, ölenlerin her çeşit cenaze giderleri, akıl hastası olarak taburcu edilenlerin yerlerine gönderil
mesi ve diğer hastanelere nakli, hastanenin su, elektirk, havagazi, kömür ve odun masraflariyle 
bunlara ilişkin ufak tesis ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün giderleri 

(».ygfcyısı r239) 
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İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1852 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklif i (2/400) 

Yüksek Başkanlığa 

1951 yılı içinde yapılan ara seçimlerinde Denizli Milletvekilliğine seçilen Baha Akşit'in Tutana
ğına yapılan itiraz üzerine Tutanakları İnceleme Komisyonunca mahallinde tetkikat yapılması lü
zumuna karar verilmiş, olmasından gönderilecek heyetin yolluk ve zaruri masraflarının ödenmesi ta
lep olunmuş ve fakat 1952 yılı Bütçesinde bu hususa mütaallik hizmet karşılığı ödenek bulunmadı
ğı cihetle tediye imkânı bulunamamıştır. 

Binaenaleyh : Gidecek heyetin tahakkuk edecek yolluk ve zaruri masraflarına tediye olunmak 
üzere 1952 yılı Bütçesinin (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında (Tutanakları İnce
lemeye gideceklerin yolluk ve zaruri masrafları) unvaniyle 307 nci bölümün yeniden açılacak 24 
ncü maddesine olağanüstü 5 000 lira ödenek eklenmesine dair aşağıda yazılı kanun tasarısının kabu
lüne müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. Aldemir 

1952 Malî yılı Bütçesinin A/l işaretli cetvelinin Büyük Millet Meclisi kısmına 5 000 lira olağanüstü 
ödenek eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1952 Malî yılı Bütçesinin A/l işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
(Tutanakları incelemeye gideceklerin yolluk ve zaruri masrafları) unvaniyle 307 nci bölümün yeni
den açılacak 24 ncü maddesine olağanüstü 5 000 lira ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Milet Meclisi yürütür. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. ....... ^ 
Bütçe Komisyonu ^T" 19. VI. 1953 

Easas No. 1/417, 2/400 
Karar No. 116 ... ~:;'v"~ 

Yüksek Başkanlığa 

1952 yılı Genel Bütçe Kanunu ile Ankara 
üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 14. VI. 1952 
tarihli ve 71/2379 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun tasarısı komisyonumuza havale olunmakla 
Milli Eğitim, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanları ile Maliye ve ilgili bakanlıklar 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Tasarı, 1952 yılı Genel Bütçe Kanunu ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Üni

versitesi 1952 yılı Bütçe kanunlarına ilişik cet
vellerin muhtelif bölümlerine 1952 yılı gelir faz
lalarından karşılanmak suretiyle 80 milyon lira 
ek ve olağanüstü ödenek verilmesini istihdaf et
mektedir. Mayıs gayesi itibarîyle üç aylık umu
mi tahsilat vaziyeti bütçe tahmininle nazaran tah
sili lâzımgelen (367 627 774) liraya mukabil 
(417 705 136) lira tahsil edilmek suretiyle 
(50 077 362) lira bir fazlalık arzetmektedir. Üç 
aylık tahsilat arasında gerekçede beyan ve izah 
olunan Musul petrollarmdan tahmine nazaran 
fazla alınacağı tahakkuk eden 8 milyon lira dâhil 
değildir. Tekel hasılatında şimdiye kadar gö
rülen aylık vasati iki milyon liralık bir tahmin 

ta-.&Noşı^jaç)* 
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fazlası aynı suretle tahsilat rakamla» arasında 
yer almamış bulunmaktadır, iktisadi-Devlet Te~ 

Ar 

şekküllerinin Kurumlar vergilerini» mühim kıs
mı henüz tahsil edilmemiş olduğu anlâ$ılmiştır. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen belirtildiği 
üzere memleketimizde her sahada şükranla mu
şa hede olunan kesin ve devamlı inkişaf seyri 
Devlet gelirlerinin de devamlı surette artmasını 
temin etmektedir. Bu vaziyet karşısında yıl so
nuna kadar elde edilecek gelir fazlaları bu ta
sarı jle teklif- olunan ek ve olağanüstü ödenek 

. karşılığını fazlasiyle temine müsait olacaktır. 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Sağdık hizmet

leri için ek ve olağanüstü ödenek verilmesini te
min eden bu tasarıya ilişik cetvellerdeki bölüm
lere konulan ödeneklerin gerektirdiği sebepler 
Hükümet gerekçesinde tafsilen bildirilmiştir. 

Komisyonumuzda her bölüm ve madde üze
rinde ay n.-ayrı durularak incelemeler yapılmış 
ve tasarıya ilişik (2) sayılı cetvelin Maliye Ba-. 
kanlığı kısmında özel idare ve belediye hastane
leri genel giderlerine yardım olarak yeniden açı
lan 612 nci bölüme, il ve köy yolları yapımında 
ve yapımına yardım bölümüne ek ödenek ola
rak konulmuş bulunan 25 milyon Kiradan 500 
bin lira tenzil edilerek konulmuştur. Yine- aynı 
bölümde tenzil edilen 100 bin lira Bayındırlık 
Bakanlığı kısmının 203 ncü (geçici hizmetler) 
bölümünün 12 nci (iller geçici hizmetlileri üc
reti) maddesine ilâve edilmiştir. 

Genel Bütçe Kanunu ile katma bütçeli daire
lerin .1952. yılı Bütçe kanunlarına ilişik cetvel
lerinde değişiklik yapılması hakkında Hükü
metçe tek metin olarak teklif edilmiş bulunan 
kanun tasarısının Bütçe Kanunu tekniği bakı
mından tefrik edilmesi ve ayrı metinler halinde 
Kamutaya arzedilerek kanuniyet iktisap etmesi 
lüzumu komisyonumuzca kabul edilmiş olduğun 
dan maddeler bu esasa göre komisyonumuzca 
yeniden tanzim edilmiştir. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya; Bü
yük Millet Meclisi idareci Üyeler kurulu tara
fından, Tutanakları inceleme Komisyonunca 
mahallinde yapılacak tetkikat için gidecek he

yetin yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak 
ve- İM 2 yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet 
Meclisi kısmının 307 nci bölümünde yeniden 
açılacak 24 ncü maddesine olağanüstü ödenek 
verilmesini temin maksadiyle verilen kanun tek
lifi esas itibariyle Komisyonumuzca kabul edil
mekle beraber miktarın 2 500 lira olarak kifa
yet edeceği anlaşılmış olmakla bunu temin eden 
hüküm tasarıya ikinci madde olarak ilâve edil
miştir. 

1952 yılı Bütze Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmının 
788 nci bölümünün 30 ncu maddesinden 20 bin 
lira tenzil edilerek aynı Bakanlığa ait bütçenin 
(A/ l ) işaretli cetvelinin 307 nci bölümünün 30 
ncu maddesine aktarılması Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve tasarıya 4 ncü madde olarak 
eklenmiştir. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmından serbest 
bırakılması lüzumu Bakanlıkça belirtilen kad
rolar hakkındaki hüküm tasarının 6 nci maddesi 
olarak yeniden tedvin edilmiş ve bu kadroları 
gösteren 4 sayılı cetvel tasarıya eklenmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanmış bulunan ka
nun tasarıları ve ökleri bulunan cetveller önce
likle görüşülmesi temennisiyle Kamutayın tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur ' Çanakkale Sivas 

F. Çelikbas E. Kalafat H. tmre 
Afyan K. Bilecik Bolu 

A. Vezirûğlu Y. Üresin t. Gülez 
Bursa Çanakkale Diyarbakır 

K. Yılmaz K. Akmanlar M. Ekinci 
Giresun Giresun istanbul 

H. Erkmen M. Şener A. H. Başar 
istanbul istanbul Kastamonu 

H. Hüsman 8. Oran H. Türe 
Kırklareli Konya Malatya 

Ş. tiakay M. Â. Ülgen M. S. Eti 
Ordu Sivas Trabzon 

R. Aksoy R. Ş. Sirer S. F. Katayctoğtu 

(B.B*rm,to9) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1952 ytlı Bütçe Kanununa bağlt cetvellerde deği
şiklik yapılman hakkında kanun ta*arw 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs-

]mwp*jt'4l!>:nei (Devlet Havayolları Genel Mü-
dürî&ğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(723 294)**Bra düşülerek aynı kanuna bağlı 
(A/l) isaretM cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
ya2ilı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2); işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 745 n%t (Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(2 500) lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mının 307 nci yolluklar bölümünde (Tutanak
ları incelemeye gideceklerin yolluk ve zaruri 
masalları) adı ile yeniden açılan 91 nci madde
ye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmının 453 ncü (Milletlerarası münasebet
lerin gerektirdiği giderer) bölümünün 10 ncu 
maddesinden (20 000) lira düzülerek (A/2) işa
retli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının 701 nci 
(yapı onarımı) bülümüne aktarılmıştır. 

MADDE 4. —-1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelürBayındırlık Bakanlığı 
kısmının 788 nci (teknik hizmetler, geçici görev 
yollukları) bölümünün 30 ncu (su işleri) madde
sinden (200 000) lira düşülerek aynı kanuna 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmının 307 nci (yolluklar) bölümünün 
30 ncu (yabancı memleketler yolluğu) madde
sine aktarılmıştır. 

MADDE 5. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (11 863 148) lira ve aynı kanuna 

.bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (68 136 852) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 6. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli. cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

MADDE 8. 
yürütür. 

Bu kanunu Malive Bakanı 

B. M. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh cetveller ^Ivr ;'|; 

fi) SAYIU OBTVBL 

ödâneğini çûşidi 

• $ : , 

Lâra 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
417 Yollama giderleri 

12 3236 sayılı Kânun gereğince!mahkeme karariyls başka mahalleıre nakle-
""" dileeeklerin sevk ve iaşe giderleri ile bu işl«ro memur edile©ekl«rin zaruri 

masraf lan 10 000 

Dışişleri Bakanhğı 

202 Ücretler 
12" Yabancı memleketi erdeki hizmetliler ücreti 24 700 

f& Sayısi : $$$) 



B. M. 
— 14 -

ödeneğin çeşidi 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
20 Döşeme 
30 Demirbaş-
83 Taşıtlar satınalma giderleri 

305 Yabaaıcı memleketlerdeki teşkilâtlın kira bedelleriyle Belediye Vergi ve 
resimleri 

403 Temsil ve ağırta/na giderleri 
20 Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri 

Lira 

30 000 
10 000 
8 000 

Bölüm toplamı 48 000 

25 000 

250 000 

Midiye Bakanltğı 

401 Basımevi giderleri 
10 tik madde bedeli 

605 Ankara Üniversitesine yardım " 'Z-
• ~ • " • 

615 Kızılay Kurumuna yardım 
. : . . . . • ' „ • ' 'T' ~ 

Devlet Borçlan 

822 3892 sayılı Kanunla temin olunan ceza evleri kredisinin faizi 

60 000 

GENEL TOPLAM 

187 994 

100 000 

17 600 

723 294 

[2] «AYILI CHTVBI 

Toprak ve tskân İşleri Genel Md. 

425 İskân işleri giderleri 
40 Muhacir ye. mülteciler ifiin derneklere yaptırılan* giderler karşılığı 5 000 000 

Maliye Bakanlığı 

605 Ankara Üniversiesme yardım I 

612 özel idare ve belediye hastaneleri Genel giderlerine yardım 

458 148 

500 000 

(-8. Sayısı .: 239) 
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Ödeneğin çeşidi 

Devlet Borçlan 

821 Hükme bağlı borçlar 

Ura 

1 100 000 

Ba*'%nd*rUk Bakanlığı 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 ÎUer Geçici hizmetlileri Ücreti 100 000 

Sağhk ve Sosyal Yardım BakanUğı 

307 Yolluklar " ** 
26 Veremle savaş geçici görev yolluğu 

309 ~ Taşıt giderleri ^̂  -
43 Trahomla savaş taşıt giderleri 

426 Verem savaşı genel giderleri 

427 Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları genel giderleri 
10 Devlet hastaneleri 

1 .,» t t* f «-

10 000 

30 000 

2 500 000 

2 165 000 

TOPLAM 11 863 148 

; - [8] SAYIM OBTVBL 
* • • • • » • " • 

Maliye Bakanlığı 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma giderleri 408 584 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci üıkram gereğince Karayolla
rı Genel Müdürlüğüne 45 936 518 

MüU Eğitim Bakanlığı *'" "v •/**<••*-* ••••*•-; 

743 İl ve ilce merkeezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları için mü
teşebbis derneklere 1 000 000 

•*"'•* " Bayındırlık Bakanhğı %« * ' • . . . ' " ' * "'•*• 

741 Yapı İşleri ve esaslı onarmalar 
30 Maliye Bakanlığı •[^W%^i: 1 596 750 

{8-IUyvi *&») 
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B. M. ödeneğin çeşidi Ura 

41 Millî Eğitim Bakanlığı 1 000 000 

51 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2 455 000 

52 5368 sayılı Verem Savaş Kanumu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis 
işleri ker türlü giderleri 1 740 000 

783 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve «fak barınaklar yapımı gi
derleri 

30 Satın alınacak makine ve araçlar 1 500 000 
786 Su işleri 

30 Satın alınacak makine ve ?*a$ar ' 2 000 000 
791 Köyterde halkın yapacağ? su işlerine yardım W) 500 000 

TOPLAM 68 136 862 

14] SAYILI CETVEL 

(L eetvelinden serbest b%rakûacak kadrolar) 

D. Görevin çeşidi 

•<*. s . - s ••* 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
2 
4 
3 

Aylık 

125 
100 
90 
70 
60 
50 
40 

14 

{*.}*Nn*.*mi 
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kÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(281 142) Ura ek Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplerine (365 OOO) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 3. — Ankara üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 1 nci 

bölümünün 7 nci (yatırımlar dışındaki giderleri 
için yardım) maddesine (646 142) lira eklen
miştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele, ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

ft İl 

Bütçe* Komisyonunun âeğiştirişine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Ankara Üniversitesi 
201 Aylıkla* 

15 Tıb Fakülte* 

202 Ücretler 
25 TıbFakülteıi 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri yle'artış farkları 
12 % 1 ek karşılıklar 

301 Büro giderleri 
25 Tıb Fakültesi döşeme giderleri 

309 Taşıt giderleri 
51 Tıb Fakültesi taşıtları işletme giderleri 

52 Tıb Fakültesi taşıtları onarma giderleri 

Lira 

92 250 

li Sandığına yapı-

Bölüm toplamı 

• 

Ö4 27Ö 

9 709 
1 765 

11 474 

10 000 

9 000 

1 000 

<& Sayısı: 239) 



J6. M. ödeneğin çeşidi Lira 

93 Taşıt satınalma 50 000 

432 Tıb Fakültesinin hastanelere; ilşikin giderleri 
12 Hastanelerde doyurulacaklar^ yiyecşk bedelleri 23 148 

GENEL TOPLAM 281 142 

[*3 SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi 

432 Tıb Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
13 Tıb Fakültesi hastanesinin genel giderleri 315 000 
14 Tıb Fakültesinin Gülhane Askerî Tıb Akademisi ve Merkez Hıfzıssıhha 

Enstitüsünden tynlmasımn gerektirdiği her çeşit giderler 50 000 

TOPLAM 365 000 

ffl SAYILI CETVEL 
i 

Bölüm 309. — Taşıt giderleri 
Madde 93. — Taşıt satınalma 

Tıp Fakültesi için bir ambulans, bir cenaze nakliye otomobili ve bir erzak nakil kamyonu. 

Bölüm 432. — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
Madde 12. — Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri 

Hastanelerde görevli iaşe olacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iajesâyle ilgili her 
türlü eşya ve malzeme bu bölümden alınır. 

Madde 13. — Tıp Fakülte*! hastanelerinin genel giderleri 
işçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makine 

ve aletler, taşım ve montaj giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme, öğretim mal
zemesi ve yönetim giderleri, görevleriıiden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri' giderleri, ölenle
rin her çeşit cenaze giderleri, akıl hastası olarak taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer 
hastanelere nakli, hastanenin su, elektrik, havagazı, kömür ve odun masraf lariyle, bunlara ilişkin ufak 
tesk ve onarmalar ve hastanenin diğeri bütün giderleri. 

(S. Sayısı : 239) 



ÖÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü' 1932 ytU Bütçe 
Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapümaat 

hakkında kanun tasatm 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/2) işa-

• retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(45 936 518) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1B52 yılı Bütçe Kanununa bağh (B) işaretli 

cetvelin ikinci (Hazineden yardım bölümüne) 
(45 936 518) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanan yayımı tarihinde 

M^DDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın* 
dirlik Bakanları yürütür. 

B. M. 

781 

783 

10 
20 
30 

Bütçe Komisyonunun değiştirene bağU 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

Yollar ve köprüler 
Yapım 
Makina ve araçlar onarımı 
Sûtınaknaoak makina ve araçlar 
ti ve Köy yolları yapımı ve yapımına 
şekli Bakanlar Kurulunca belirtilir.) 

yardım (dağıtım ve harcama 

TOPLUAM 

15 650 000 
2 000 000 
3 886 518 

24 400 000 

40 986 018 

lllff < • » «••« 

( 8 . Sayısı: 23Ö) 





S. SAYISI : 240 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka

nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/419) 

r. o, 
BasbakanUk İd . VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71-2212 
Büyük Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
6 . VT . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişi-
ğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bu yıl açılan 37 ortaokuldan dördüne, müdürlük kadrosu bulunamadığından, müdürlük görevini 
yapmak üzere, Müdür yardımcısı tâyin edilmiştir. 

Gelecek ders yılında da ortaokulu bulunmıyan ilçelerden bâzılarında ortaokul açılması düşünülmek
te olduğundan bu okullara müdür tâyin edilebilmesi ve halen yardımcı kadrosunda çalışan 4 Müdürün 
de Müdürlük kadrosuna geçirilebilmesi için ilişik kanun tasarısı ve kadro cetveli hazırlanmıştır. 

Milli Eğitim Kombyonu raporu 

T. B. M. M. 
Mülİ Eğitim K. 17. VI. 1952 
Esas No. 1/419 
Karar No, 17 

Yüksek Başkanlığa 

Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dadr kanun 
taaansı, Komisyonumuzun 16. VI . 1952 tarihli 
oturumunda Millî Eğitim Bakanının da huzu-
riyle tezekkür edilmiş ve gerekçesinde belirti
len sebep ve zaruretler uygun görülerek itti
fakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si teklifiyle havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna sevkedilmek üzere Yüksek Başkanlığa say-
giyle sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 
îzmir Rize 

A. Başman A. Morgu 
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£âüp 
Seyhan 

A. N, Asya 

Burdur 
M, özbey 

Afyon Bolu 
K. ö&çobun Z. Dan^man 

imzada bulunamadı. 
Bursa benizli 

A, Ç. yöntem İP: •' Şaşaran 

Edirne 
0. JKoprülu 

Kütahya 
jR. Koçak 

Gümüşane Kastamonu 
V. Jf. Kocatürk Z. Terman 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 

M. lk Tarakçroğlıı 
imzada bulunamadı 

Sütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe 'Komisyonu 

Esas No. i/419 
Karar No. 115 

&.Vf.m2 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ile Millî Eğitim Komisyonu raporu, ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı 
ve Maliye Bakanlığı yetkili temsilaileri hazır 
oldukları hâlde incelenip görüşüldü. 

Mevcut ek görev kadroları faaliyette bulu
nan ortaokullardan bir kısmına müdür tâyi
nine kifayet etmediğinden ve her yıl yeniden 
orta okullar açılması tabiî ve zaruri bulundu-
'< ğundan im tasan ile 5ö aded müdür ve 50 aded 
müdür yardımcısı ek görev kadrosu talep edil
mektedir. tîoretler müdürler için ây4a 30 ve 
yardımcılar için ise 30 lira olarak -ve Teşkilât 
Kanununda derpiş olunan asgari hadler dâhi
linde teöbit olunmuştur. Bu kadroların istilzam 
ettiği masrafların cari bütçenin maaş ve ücret
ler kısımlarında temin olunacak tasarruflarla 

sağlanacağı ifade edilmekte ve ödenek talebin
de bulunulmamaktadır. 

Komisyonumuz, ihtiyacın talebi muhik kıl
dığı kanaati ile tasarıyı aynen kabul etmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çalikbaş 
Bursa 

K. Yılmaz 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

istanbul 
8. Oran 

Malatya 
M. 8. Eti R. 

Bu rapor Sözcüsü 
Giresun 

E. Erkmen 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 

M. Şener 
Kastamonu 
B. Türe 

Ordu 
Aksoy 8 

Çanakkale 
E. Kalafat 
İstanbul 

H. Susman 
Kıridareli 
§. Bakay 

Trabzon 
. F. Kalayctoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mülî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları hak* 
kındaki 4926 saydı Kanuna bağlı (2) sayıh 

cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayıh Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin: 
lise, öğretmen okulu ve ortaokullar idarecileri 
kısmıma, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ek gö
rev tazminatı kadroları eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
^^.S. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğhı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı . 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İlen 

Bko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yır cali 

Ulaştırma Bakana 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakamı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. v4So. Y. Bakamı 
Dr. E. B. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

(Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakam V. 

N. özsan 

Hükümetin teklifine bağU cetvel 

CETVEL [1] 

Görevin çeidi Sayısı Ücreti 

Müdür 
» yardımcısı 

50 
50 

50 
30 

ı m »M 
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S. SAYISI : 241 
Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe ko
nulması için teati edilen mektupların onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret komisyonları ra

porları (1/373) 

Başbakanlık 12 . IV . 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü * 

Tetkik Müdürlüğü 
8ayt : 71/712, 6/1005 

Büyük Millet Mecliai Yütaek Başkanlığına 

10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe konulması 
için teati edilen mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 11 . III . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe 
ve ilişiklerimle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5589 sayılı kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10 . III . 1952 tarihli ve 3/14597 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. M$nd*re$ 

GEREKÇE 

Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının 6 ncı mad
desine uygun olarak toplanan Muhtelit Komisyonun çalışmaları neticesinde 10 Kasım 1950 tari
hinde Ankara'da imzalanan Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün meriyet müddeti 30 Ha
ziran 1951 de sona ermişti. 

Aynı tarihte yürürlükten kalkan 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 6 Ka
sım 1951 tarihinde mektup teatisi suretiyle 30 Haziran 1952 ye kadar temdit edilmiş bulunmakta
dır. îşbu temdit sırasında, Çek makamlarının, anlaşmalara ek mezkûr Tütün Protokolünün de 
yine bir sene müddetle uzatılmasını talep etmeleri üzerine keyfiyet ilgili makamlarımızla müştere
ken incelenmiş ve teklif menfaatlerimize uygun görülerek, anlaşmaların temdidi için teati edi
len mektupta, Tütün Protokolünün de yeniden yürürlüğe konulması derpiş edilmişti. 

Bunun üzerine, Çekoslovakya'nın memleketimizden tütün mubayaasını temin eden işbu Proto
kol, Prag'ta, Prag Elçiliğimizle Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında 19 Ocak 1952 tari
hinde, mektup teatisi suretiyle, 30 Haziran 1952 ye kadar yeniden meriyete konmuştur. 

Protokol hükümlerine nazaran, Çekoslovakya'nın 1 ton ile 1500 ton arasındaki ilk kısım tütün 
mubayaaları için tütün kıymetinin % 25 i, 1500 ton ile 3000 ton arasındaki mubayaaları için, tü
tün kıymetinin % 33 ü; 3000 tonu aşan kısım için tütün kıymetinin % 40 ı nispetinde, Protokole 
ek listedeki Çekoslovak mallarının ithaline müsaade olunacaktır. 

Çekoslovak Hükümetinin Tütün Protokolünü yenilemek hususunda vâki talepleri üzerine ka
bul ettiğimiz şekil Protokolün temdidi olmayıp,; yeniden bir sene müddetle aynen meriyete konul-



maşıdır. Protokolün temdidi halinde, tütüo satışımız mukabilinde ithaline müsaade edeceğimiz 
Protokole ek listedeki Çekoslovak mallarının nispeti, Çekoslovakya'ya ihraç edilen tütün kıymeti
nin % 25 inden hesap edilmiyecek; Protokolün ilk tatbik devresi olan 1951 - 1952 mevsimi zarfın
da satılmış tütün kıymetinin ilâvesi suretiyle daha yüksek nispetler üzerinden (% 33, % 40) he
sap edilecekti. Buna mukabil tecdit edilmek suretiyle mevkii meriyete girmekte olan mezkûr Pro
tokolün tatbiki ise 1950 - 1991 devresinin devamı şeklinde nazarı itibara alınmıyacak ve Protokol 
mevzuu Çek" mallarına mütaallik itlhal müsaadeleri 1951 - 1952 devresindeki tütün satışlarımızın 
% 25 inden 'başlamak üztre Protokolde tesbit edilen muayyen nispetler dâhilinde verilecektir. 

T. B. M. M: 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/373 
Karar No. 31 

Dışişleri Komisyonu raporu 

10 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olanı «Tür
kiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün yeıni-
d en yürürlüğe konulması için teati edilen mek
tupların onanması hakkında kanun tasarısı» 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlık
ları temsilcileri' hazır olduğu halde inceılendi. 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslo
vakya Ticaret Anlaşmasımm 6 ncı maddesine 
uygun olarak Ankara'da 10 Kasım 1950 tari
hinde imzalanan Tütün Protokolü 30 Haziran 
1951 de sona ermişti. Mezkûr Ticaret Anlaş
masının da aynı tarihte sona ermesi üzerine Hü
küm etimizin teşebbüsü ile mektup teatisi sure--
tiyle yürürlük süresi bir yıl daha temdit edil
miş ve Çekoslovak Hükümeti Türkiye - Çekos
lovakya Tütün Protokolünün de yürürlük sü
resinin uzatılması için Hükümetimize mukabil 
teklifte bulunmuştur. î'ki Hükümet arasında 
teati edilen mektuplar neticesinde Tütün Pro

tokolü 30 Haziran 1952 tarihine kadar tekrar 
meriyete konmuştur. 

Bir sene daha temdit edilen Protokol mem
leket menfaatleirine uygun görülmüş ve tasan 
oybirliğiyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna gönderilmek üzere Yükafeik Başkan
lığa sunulur. 
Dışişleri K. Başkanı 

yesrineı Sözcü 
Niğde 

N. Büğe 
Ankara 

8. M. Arsal 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Konya 
%. Ebüzziyv 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Bolu 

P. Belen 
İmzada bulunamadı 

ÎM&r izmir 
O. Kapanı V. Menteş 
Mardin Muğla 

K, Türkoğlu Z. Mandalinci 

•f*rite9*ı-Httl:) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/373 
Karar No. 24 

21 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

10 . V . 1952 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen Türkiye - Çekoslovakya Tütün Pro
tokolünün yeniden yürürlüğe konulması için 
teati edilen mektupların onaması hakkındaki ka
nun tasarısı incelendi. 

Netice : 

Bir sene daha temdit edilen Protokol mem
leket menfaatlerine uygun görülmüş ve tasarı 
oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

gönderilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve T. Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Kâtip 
Samsun 

tsmaü Işın 
Afyon K. 

B. Oynaganlı 
İmzada bulunamadı 
Kastamonu Tokad 
A. Keskin M. Özdemir 

Sözcü 
Sivas 

R. öçten 

Ağrı 
Hi ötttürk 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Kırşehir 
E. Kamam, 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/378 
Karar No. 28 

19 VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protokolünün 
yeniden yürürlüğe konulması için teaiti edilen 
mektupların onanması hakkında kanun tasarısı 
2 1 . V . 1952 tarihinde komisyonumuza havale 
edilmiş ve komisyonumuzun iki oturumunda il* 
gili Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle ince
lenmiştir. 

10 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da imzala
nan Tütün Protokolünün 30 Haziran 1951 de 
sona ermesi üzerine,. Hükümetimiz mektup teati
si suretiyle sürenin bir yıl daha temdit edilme
sini istemiş ve Çekoslovak Hükümetinin de ay
nı arzuyu izhar etmesi üzerine Tütün Protokolü 
30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bir sene uzatılan tütün protokolünün memle
ket menfaatlerimize uygun olduğu görülmüş 
teati edilen mektupların onanması hakkındaki 

kanun tasarısı ekseriyetle re aynen kabul edil
miştir. 

Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret K. Başkanı Sözcü 

İstanbul Balıkesir 
B. Nedim Göknü Enver Gvrüi 

Kâtip 
Ankara Afyon K. 

Salâhattin Benli 8. Kerman 
İmzada bulunamadı 

Afyon K. Ankara 
G. Yiğitbast ff. Bulgurlu 

Bolu Erzurum Kars , 
Vahit Yöntem Said Başak FavBİ Akt&§ 

Kastamonu Kırklareli Kütahya 
Ş. Kerimzade Sıtkı Pİkkip Mecdet Alkin 

İmzada bulunamadı 
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_ 4 ~~ 
Kütahya Rize Siyıış 

A. Kavuncu O. Kavrakoğlu flüseyin Yüksel 
tmzada bulunamadı tmzada bulunamadı 

Yozgad 
Faik Erbaş 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çekoslovaka 
Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe konul
ması için teati edilen mektuplartn onanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün, 30 Haziran 1952 tarihine kadar 
yeniden yürürlüğe konulması için, 19 Ocak 1952 
tarihinde Prag'ta Prag Elçiliğimizle Çekoslo
vakya Dışişleri Bakanlığı arasında imza ve tea
ti edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmış* 
tır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderea 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bn kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Milli Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Milli Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhllü Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kuftbek 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. KaraosmanoğUt 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayırdırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve İşletmeler Bakam V. 

N. özsan 
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Prag, 19 Ocak 1952 

Bay Bakan, 
1951 - 1952 mevsimi zarfında, Çekoslovak Hükümetine yeni tütün mubayaaları imkânını te

min eylemek maksadiyle Hükümetimin, 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünü, 30 Haziran 1952 
tarihine kadar yeniden yürürlüğe koymak hususunda mutabık olduğunu Ekselanslarına bildirmek
le şeref kazanırım. 

Mezkûr Protokolün ilk tatbik devresi zarfında icra kılınan tütü» mubayaalarından mütehad-
dis bakiyenin tasfiyesi iki hükümetimiz arasında hususi bir anlaşma mevzuu olacaktır. 

Yukardaki hususlar üzerinde Çekoslovak Hükümetinin mutabakatmı teyit eylemesini Ekselans
larından rica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Bakan. 

Ekselans Viliam Siroky 8. B. Arbol 
Başbakan Yardımcısı ; 

Dışişleri Bakam. 
Prag. 

~ "r" Prag; 19 Ocak 1952 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«1951-1952 mevsimi zarfında, Çekoslovak Hükümetine yeni tütün mubayaaları imkânını te

min eylemek maksadiyle Hükümetimin, 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünü, 30 Haziran 
1952 tarihine kadar yürürlüğe koymak hususunda mutabık olduğunu Ekselanslarına bildirmekle 
şeref kazanırım. / 

Mezkûr Protokolün ilk tatbik devresi zarfında icra kılınan tütün mubayaalarından mütehad-
dis bakiyenin tasfiyesi iki hükümetimiz arasında hususi bir anlaşma mevzuu olacaktır. 

Yukardaki hususlar üzerinde Çekoslovak Hükümetinin mutabakatını teyit eylemesini Ek
selanslarından rica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, flay Bakan.» 
Yukarıdaki hususlarda Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselanslarına bilidirmekle şeref ka

zanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans Salâhaddin Arbol V. Siroky 
Türkiye Orta Elçisi 

Prag- . • . , 

- * • • 
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S. SAYISI : 242 
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak-
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/391) 

T.C. 
Başbakanlık 29. IV. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -2323,6/1373 . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 8.IV. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle .birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

îcareteynli ve Mukataah gayrimenkullerin icare ve mukataaları 27 Mayıs 1929 günlü ve 1451 
sayılı Tapu Harçlan Kanununun (Hükmi ve hakiki şahıslar uhdesinde bulunan vakıf mahallerin 
icare ve mukataaları vergi kıymetlerine nispetle binde iki buçuktan dun ise o miktara iblâğ olunur.) 
diyeyazıh bulunan 35 nci maddesine istinaden tahakkuk ettirilerek tahsil olunmakta idi. 

Bu kere neşredilen 27,11.1952 günlü ve 5<887 sayılı (Harçlar Kanunu) ile, yukarda sözü geçen 
1451 sayılı Tapu Harçlan Kanunu ve bu meyanda vakıflara ait icare ve mukataaya taallûk eden 35 
nci maddesi kaldırılmış olduğundan bu hükmün, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun ilgili bulunan 
27 nci maddesine eklenmesi düşünülerek ilişik kanun tasarısı arz ve teklif edilmiştir. 

Harçlar Kanunu, 29 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe girmekte olup 1451 sayılı Tapu Harçlan Ka
nunu da bu tarihten itibaren yürürlükten kalktığına göre teklif edilen bu tasan kanuniyet iktisap 
edinceye kadar geçecek müddete ait icare ve mukataalann dahi aynı esasa göre tahakkuk ettirile
rek tahsilini sağlamak maksadiyle de geçici madde kaleme alınmıştır. 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/391 
Karar No. 61 

20 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Hükü
met temsilcileri huzurları ile incelenip görüşül
dü. 

Tasarıda, 27 . I I . 1952 tarihli ve 5887 sayılı 
Harçlar Kanunu ile kaldırılmış bulunan 1451 
sayılı Tapu Harçları Kanununun 35 noi madde
sindeki Vakıflara ait icare ve mukataaya taal
lûk eden hükmün, Vakıflar Kanununun 27 nci 
maddesinde, bir fıkra ilâvesi suretiyle yer al
ması derpiş olunmaktadır. 

Temsilcilerin mütalâalarını alan komisyonu
muz, 

1935 yılından 1951 Bütçe yılı sonuna kadar 
istanbul'da bulunan 197 000 parça icareteynli ve 
makataalı gayrimenkulun takriben 80 000 par
çası tâvizi alınarak mutasarrıflarının mülkiyeti
ne geçirilmiş olduğu, 

Tâviz bedeli ödendikten veya taksite bağlan
dıktan sonra artık icare ve mukataa alınmamakta 
olduğu cihetle, icarei müeccele ve mukataa tah
silatının yıl geçtikçe düşmekte bulunduğu, 

6887 sayılı Harçlar Kanunu ile Tapu Harç
larına ait kanunun tamamen ilgası suretiyle 
icarei müeccele ve mukataaya esas olacak nispe
tin de tamamen kalkmış bulunduğu ve bu husus
lar için Harçlar Kanununda bir hüküm yürütül

mesi mezkûr kanunun prensiplerine uygun dü§-
miyeceği cihetle Vâkıflar Kanununda hüküm yü
rütülmesi suretiyle bu boşluğun doldurulması 
lâzımgeldiği 

cihetlerini nazara alarak tasarının esastan 
kabulü ile maddelere geçilmesine ittifakla karar 
vermiştir. 

Başlığa, kanun tekniğine uyularak numara 
eklenmiş, değiştirilmesi istenen fıkranın başın
daki (özel) kelimesi hukuk ıstılahına göre 
(Gerçek) kelimesi ile değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler Hükümetin teklif ettiği veç
hile aynen kabul edilmiş ve son şekli ile tasa
rının kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu-
luı. 
Maliye K. Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Rize 
/. Akçal 

Amasya . Kocaeli 
H. Koray L. Tokoğlu 

Sivas Yozgad 
§. Ecevit F. Nizamoğlu 

Zonguldak 
F. Açtksöz 

İmzada bulunamadı 

Siird 
M. Daim Süalp 

. Samsun 
Ş. Uluçay 
Yozgad 

E. Tatltoğlu 
Zonguldak 
B. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esasa No. 1/391 
Karar No. 118 

Yüks«k Başkanlığa 

19. VI. 1952 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında hazırlamam vıe Ba
kanlar Kurulunca 8 . IV. 1952 tarihinde Yük
sek Meclisıe sunulan kanun tasarısı ile Maliye 
Komisyonu raporu Komisyonumuza havale 

edilmiş olmakla, yetkili temsilciler hazır bu
lundukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarıda 27 . I I . 1952 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılmış olan 1451 sayılı Tapu 

( S. Sayısı : 242 ) 
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Harçları Kanununun 35 nei maddesindeki va
kıflara ait ieare ve mukataaya taallûk eden 
hükmün, Vakıflar Kanununun 27 nei madde
sine bir fıkra ilâvesi suretiyle yer alması is
tenmektedir. 

Maliye Komisyonu, 1935 yılından 1951 Büt-
ıçe yılı sonuna kadar İstanbul'da bulunan 
197.000 parça icareteynli ve mufeataalı gayri-
menkulden takriben' 80.000 parçası tevzi oluna
rak mutasarrıflarınm mülkiyetine geçirilmiş ol
duğu, taviz bedeli ödendikten veya taksite bağ
landıktan.1 sonra artık ieare ve mukataa alın
mamakta olduğu cihetle, icarei müeccele ve 
mukataa tahsisatının yıl geçtikçe düşmekte 
bulunduğu dikkate alınarak Hükümet tasarı
sının başlığı üzerinde bir kelime değişikliği 
ile aynen kabulüme karar vermiştir. 

5887 sayılı Harçlar Kanunu ile tapu harç
larına ait 1451 sayılı Kanun tamamen meriyet
ten kaldırılmış olduğuna göre ioarei müeccele 
ve mukataaya esas olacak nispetin de ortadan 

kalkmış bulunduğu ve bu hususta yeni H*r$-
lar Kanununa bir .hüküm ilâvesine imkân ol
madığına göre arada hâsıl olan boşluğu dol
durmak üzere Vakıflar Kanununun 27 nei 
maddesine bir fıkra ilâvesi Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Hükümet teklif i ayniy
le kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyl* 
Kamutayını onayına arzedilmek üzere Yükıek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikba§ 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Erzincan 

N. Pekcan 
Konya 

R. Birand 
Sinob 

8. Somuncuoğlu 

Bu R. Sözcüsü 
Ordu 

R. Aksoy 
Çanakkale 
E. Kalafat 

İstanbul 
H. ffüsman 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sivas 
R. Ş. Sirer 

' Bilecik 
Y. Üresin 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 
8. Oran 
Malatya 

M. 8. Eti 
Mardin 

R. Erten 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Kanununun 27, nei 
maddesine tir ftkra eklenme
si hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . VI . 1935 
tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 27 nei maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

özel ve Tüzel kişiler uhdesin
de bulunan vakıf mahallerin 
ieare ve inukataaları vergi kıy
metlerine nispetle binde iki bu
çuktan noksan ise o miktara 
çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE — 29 Mart 
1952 tarihinden bu kanunun 
yayımı tarihine kadar geçen sü
reye ait ieare ve mukataalar da 
birinci maddeye göre tahak
kuk ettirilir. 

MADDE 2. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 27 nei maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun 

tasasm 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nei maddesi aynen kabul edil-
mitir. 

Gerçek ve tüzel kişiler uhde
sinde bulunan vakıf mahallerin 
ieare ve mukataaları vergi kıy
metlerine nispetle binde iki bu
çuktan noksan ise o miktara çı
karılır. 

GEÇİCİ MADDE — Hükü
metin teklif i veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıflar Kanumnuft. 27 n#î 
maddesine bir fıkra eklenmti 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetim 
teklifi aynen kabul. edilmijtir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükfc. 
metin teklifi aynen kabul tdft» 
mistir. 

MADDE 2. — Hükümttfaı 
teklifi aynen kabul edilmi|Ür. 

(S; Sayısın242f 
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MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Derlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Nasukioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakam 

Dışişleri Bakam 
F. Köprürii 

Maliye Bakanı 
H.PoUihtn 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUri 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakam 
MuhUs Et& 

So. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr.E.H.Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı 

Sıtfa Ttrcalı 
Tarım Bakanı 

İV. ölçmen 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kuribek 
Çalışma Bakam ve İşletmeler B. V, 

N. özşan 

mı K. 
MADDE 3. — Hükümetin 

teklifi veçhile aynen kabul' edil
miştir, 

B. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

» • « 

{•^Stemımy 



S. SAYISI 243 
Merkum Mareşal Fevzi Çakmak'ın kız kardeşi Nebahat Çakmak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa

rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/364) 

T. C. 
Başbakanlık 7 .IV . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2234,6/945 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ın kız kardeşi Nebahat Çakmak'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . II . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Mareşal Fevzi Çakmak'ın vatana yaptığı büyük hizmetler nazara alınarak geride bıraktığı kız 
kardeşi Nebahat Çakmak'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması muvafık görülmüş ve bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. U. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/364 
Karar No. 54 

3>V. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ın kız kardeşi 
Nebahat Çakmak'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı, Hükü
met temsilcileri huzuriyle incelenip görüşüldü. 

Memlekete çok büyük hizmetlerde bulunan 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın, halen muhtaç ve zan. 
ret içinde olduğu ve kendisinin iaşe ve naf akasını 
temin edecek hiçbir kimsesi bulunmadığı öğre

nilen, kız kardeşi Nebahat Çakmak'a böyle bir 
tahsisin yapılmasının uygun olacağı mütalâa 
edilmiş, gerekçe yerinde görülerek tasarının esas
tan kabuliyle maddelere geçilmesine ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Başlık aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci maddesinde tahsis olunan 

300 lira, madde içerisinde bulunan tahdidi hü-
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kümler sebebiyle, ilerde doğması muhtemel bâzı 
haklardan aylık sahibesinin mahrum kalacağı ve 
hayat pahalılığı nazara alınarak 400 liraya çıka
rılmıştır. 

2 nci ve 3 ncü maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Tadil olunan şekli ile tekrar reye vaz'edilen 
tasarının kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe 'Komisyonuna tevdi 

Mareşal Fevzi Çakmak'm kız kardeşi Neba-
hat Çakmak'a vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair olarak hazırlanıp Başbakan
lığın 7 . IV . 1952 tarihli ve 71/2234, 6/945 
sayılı tezkeresi ile Büyük Millet Meclisine tev
di olunan kanun tasarısı yetkili temsilciler hu-
zuriyle konuşuldu. 

Tasarı, Hükümet gerekçesiyle Maliye Ko
misyonu raporunda da belirtildiği üzere vatana 
yaptığı büyük hizmetler nazara alınarak geri
de bıraktığı kız kardeşi Nebahat Çakmak'a 
hayatta bulunduğu müddetçe (300) lira aylık 
bağlanmasını ve dul ve yetim ve başka vatanî 
hizmet aylıkları bağlanmamak ve muhtelif ka
nunlarla emekli, dul ve yetim aylıklariyle va
tanî hizmet aylıklarına yapılan zamlar ek
lenmemek şartiyle (300) lira aylık bağlanması
nı istihdaf etmektedir. 

Maliye Komisyonu Hükümet teklifindeki 
(300) lirayı (400) lira olarak kabul etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Dö
nem milletvekillerinin eşlerine vatanî hizmet 
tertibinden 5269 sayılı Kanunla 175 lira ve Ge
neral Kâzım Karabekir eşine de 5192 sayılı 
Kanunla (300) lira aylık bağlamış olması da 
nazarı dikkate alınarak aylık miktarının Hü
kümet teklifi veçhile (300) lira olarak kabulü 

buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü 

Rize Siird 
İzzet Akçal M. Daim Süalp 

Amasya Malatya Niğde 
Hâmit Koray Esat Doğan Badi Arıbâş 

Samsun Seyhan Sivas 
Şükrü Uluçay Zeki Akçalı Şevki Ecevit 

Yozgad Zonguldak 
Fuat Nizamoğlu Bifat Sivi§ojflu 

komisyonumuzca yerinde görülmüş ve Hükü
met teklifi aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

E. Çelikbas. 
Kâtip 
Sivas 

B. îmre 
Bilecik 

Gl. 7. Üresin 
Çanakkale 
E. Kalafat 
Erzincan 

N. Pekoan 
İstanbul 

A. B. Başar 
îzmir 
T. Gtirerk 
Malatya 
M. 8. Eti 

Ordu 
B. Âksoy 
Sivas 

B. Ş. Sirer 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

B. Hüsman 

Afyon K. 
A. Veziroglu 
Çanakkale 

K. Akmanla* 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
B. Erkmen 

îsta,nbul 
8. Oran 
Konya 

M. A. Ülgen 
Mardin 

B. Erten 
Sinob 

8. Somuncuoğlu 
Trabzon 

8. JF. Kalaycıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu İ9 . VI . 195$ 
Esas No. 1/364 
Karar No. 117 

Yüksek Başkanlığa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mareşal Fevzi Çakmak*m kız 
kardeşi Nebahat Çakmak'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dul ve yetim 
ve başkaca vatani hizmet ay
lıkları bağlanmamak ve muh
telif kanunlarla emekli, dul ve 
yetim aylıklariyle vatani hiz
met aylıklarına yapılan zamlar 
eklenmemek şartiyle Mareşal 
Fevzi Çakmak'm kız kardeşi 
Nebahat Çakmak'a hayatta bu
lunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden 300 lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
B. Köymen 

İçişleri Bakanı ve Devlet B. V. 
F. L. KaraosmanöğH 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
H. Poİatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis EU 

— S — 
MALÎYE KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTİRÎŞt 

Mareşal Fevzi Çakmak'm kız 
kardeşi Nebahat Çakmak'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağ-
lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dul ve yetim 
ve başkaca vatani hizmet aylık
ları bağlanmamak ve muhte
lif kanunlarla emekli, dul ve 
yetim aylıklariyle vatani, hizmet 
aylıklarına yapılan zamlar ek
lenmemek şartiyle Mareşal Fev
zi Çakmak'm kız kardeşi Neba
hat Çakmak'a hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizmet 
tertibinden 400 lira aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. 
3 ncü maddesi 
edilmiştir. 

— Hükümetin 
aynen kabul 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

Mareşal Fevzi Çakmak'm kıt 
kardeşi Nebahat Çakmak'a vata
nı hizmet tertibinden aylık bağ~ 
lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümeti» 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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Sa. ve Sö. T. Bakanı 
Br.E.H.Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı 

Sttkt Yırcdlt 
Tarım Bakanı 

N. öktnen 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
gftlışma Bakanı ve İşletmeler B. V. 

N. özsan 



S. SAYISI : 244 
Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/422) 

T. C. 
Başbakanlık 16 .VI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü . - * . , «,. , 
Tetkik Müdürlüğü * - » - - » * * « - --*. . « 
Sayı: 71 2392 «-*-*-*••-. 

Büyük Millet Meclisi Yttksek Başkanlığına 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ayrılma
ları hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . VI. 1952 tart 
binde. Yüksek Meclise sunulması kaırarlaştınlatıı kamuaı tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu saygılarımla arzederira. 

Başbakan 
1 A, Menderes 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
sinin yekdiğerinden ayrılması hakkında kanun tasarısının gerekçesi 

istanbul Üniversitesinin kuruluşundan kısa bir müddet sonra memleketimizde lise mezunla-. 
rının, bunlar arasında tıp Öğrenimi yapmak istiyenlerin sayısı artmıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesi * öğretim üyeleri kadrosunun ve enstitülerinin darlığı, hasta yatak sa
yısının azlığı dolayısiyle, memleketin hekim ihtiyacını karşılamak maksadiyle ikinci bir Tıp Fa
kültesinin açılmasına lüzum görülmüş, 9 Haziran 1937 tarihli ve 3228 sayılı Kanunla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması vazifesi verilmiş, fakat 
muhtelif sebeplerden dolayı bu fakülte o tarihte tesis edilememiştir. 20 Haziran 1945 tarihli ve 
4761 sayılı Kanunla 3228 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, bu vazife Millî Eğitim Bakanlı
ğına verilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığınca kurulan fakülte 1945 - 1946 ders yılında öğretime 
başlamıştır. 

4761 sayılı Kanunun üçüncü maddesi uyarınca Ankara Tıp Fakültesi binaları yapılıncaya 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim için lüzumlu binaları bu fakülteye vermiş. 
fakültemin, klinik ve sair öğretim çalışmaları için Gülhane Askerî Tıp Akademisi klinikleriyle 
Numune Hastanesinden ve Doğum evinden faydalanması sağlanmıştır. 

Ankara Tıp Fakültesi Millî Savurana, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının binalarına mu
vakkat olarak yerleştikten sonra aşağıda zikredilen sebepler ve »gücükler dolayısiyle, Tıp Fa
kültesine yetecek kadar bina ve klMklerin acele temininin gerektiği netice ve kanaatine varıl
mıştır : . 

1. Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinin aynı binalarda faaliyette bu
lunmaları, akı yıldan beri edinilen tecrübelere göre, heff iki kurumun gelişmesine, öğretim görev
lerini hakkiyle yapmalarına »engel olmaktadır. 

2. Asker ve aileleri için açılmış olan Gülhane Hastanesi, halkın faydalanması için vücuda 
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getirilen. Numune Hastanesi ve Doğum evi hiçbir zaman klinik öğretimine tamamen tahsis edile
memektedirler. *Bu hastaneler, yatmaları icabeden hastaları yatırıp tedavi etmek zorundadırlar. 
Halbuki bir Tıp Fakültesi profesörü öğrencilerine mümkün olduğu kadar muhtelif hastaları göste
rebilmek için kliniğe her müracaat ed'eni değil, öğrencilerinin görmesini, tetkik etmesini uygun 
bulduğu hastaları-kabul eder. Bundan dolayı Tıp Fakültesi klinik ve lâboratuvarlarının ayrı 
olması gerektir. 

3. Tıp Fakültesinin öğrenci ve buna paralel olarak öğretim üyeleri ve yardımcıları sayıları 
seneden seneye arttığından lâboratuvlarm genişletilmesi ve sayılarının çoğaltılması ihtiyacı 
doğmuştur. 

4. Klinik ve lâboratuvaıiar muhtelif yerlerde olduğundan öğretim üyeleri ve yardımcıları, ara
larında lüzumu kadar iş birliği yapamamaktadırlar. 

5. öğrenciler muhtelif yerlerde yapılan derslere gitmek için fazla zaman kaybetmektedirler. 
6. Ankara îli nüfusunun artması, civar ürerden tedavi için gelenlerin çoğalması sebebiyle 

Devlet merkezindeki resmî hastane sayısının arttırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
7. Memleketin genel sağlığı bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir an önce 

açmayı düşündüğü Hıfzıssıhha Okulunu açabilmesi için Tıp Fakültesinin Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde işgal ettiği binayı boşaltması icabetmektedir. 

Yukarda arzedilen güçlükleri ve aksaklıkları bertaraf etmek için, tetkikler yapılmış, nihayet 
Gülhaııe Askerî Tıp Akademisinin başka bir yere nakli uygun görülerek ilgili bakanlıklar temsilci
leri arasında bu hususta hazırlanan bir protokol hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle An
kara Tıp Fakültesi temsilcilerinin de katıldığı yetkili bir komisyon tarafından bu devir kanunu 

• tasarısı hazırlanmıştır. 
Devir kanunu tasarısı kanun haline geldiği takdirde Ankara Tıp Fakültesinin inşası için 

sarfı lâzımgelen 40 milyon liraya yakın bir para tasarruf edilebileceği gibi, Devlet merkezi yeni
den 750 yataklı bir hastaneye kavuşmuş olacak, her iki bilim kurumumuz öğretim ve araştırma 
görevlerini şüphesiz daha iyi yapacaklardır. 

İlişik kanun tasarısının birinci maddesi Gülhane Askerî Tıp Akademisine ait arazi ve binala
rın, sabit tesislerin (Askeri Tıp ve Sıhhiye Gedikli Teknisyen okulları hariç) Ankara Tıp Fakül
tesine devrini; ikinci madde ise birinci madde gereğince devrolunan arazi ve binaların tapu 
kayıtlarının değiştirilmesi hakkında yapılacak muameleler için vergi, resim ve harç alınmamasını, 
üçüncü madde ise 750 hasta yatağı ayniyatının, bu müesseselere ait olup halen müştereken kul
lanılmakta o-lan alât, edevat ve sıhhi malzetmelerinin yekdiğerine bedelsiz olarak devredilebil-
mesi için konulmuştur. 

Geçici birinci maddeye göre, birinci madde uyarınca Ankara Tıp Fakültesine devredilen ara
zide bulunan suni âza binasından, bu kurum başka bir yere taşınıncaya kadar Millî Savunma Ba
kanlığı faydalanmaya devam edecektir. *~ ,; 

Geçici ikinci madde, bahsolunan 750 yataktan bir kısmının. Ankara Garnizonu subay ve erle
rinden hasta olanların tedavisi için Tıp Fakültesince tahsis olunacağına dairdir. 

Geçici üçüncü madde de, üçüncü madde uyarınca devredilecek ayniyatın nev'i, kıymeti ve 
miktarının, Millî Savunma, Bakanlığı ile Ankara Tıp Fakültesi temsilcilerinden kurulacak, korniş-
yonun hazırlıyacağı listeler üzerinden, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı hakkındadır. 

Geçici dördüncü, maddede ayrılma, devir ve taşınma işlerinin en geç 1 Mart 1953 tarihine kadar 
tamamlanması gerektiği hakkındadır. 

( S. Sayısı : 244 ;> 
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Millî îğitim. Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
MUM Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/422 
Karat No. 20 

fr . n . m$ 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkında 
kanun tasarısı, komisyonumuzun 16 . Vî . 1952 
tarihli oturumunda Millî Eğitim Bakanının da 
huzuriyle tezekkür edilmiş ve gerekçesinde be
lirtilen esbap ve zaruretler uygun görülerek 
ittifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayda öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi teklifiyle havalesi gereğince Bütçe Ko
misyonuna sevk edilmek üzere yüksek fiaşkanh-
ğa saygı ile sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
İzmir Haze 

A. Başman A. Morşil 

Kâtip 
Seyhan 

A. N. Asya 
Bolu 

Z. Danışman 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
AH C. YönUm 

Edirne 
C. Köprülü 
Kastamonu 
Z. ferman 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğiu 
İmzada bulunamadı 

on 
K. özçoban 

Burdur 
M. özbey 

Denizli 
F. Başaran 
GÜmüşane 

V. M. Kocatürk 
Kütahya 
R. Koçak 

Bütçe Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Komisyonu 

Esas No. 1/422 
Karar No. 119 

19 VI. m2 

Yüksek 'Başkanlığa 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi ile 
Ankara Üniversitesi Tip Fakültesinin ayrılma
ları hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 15 . VI . 1952 tarihli ve 
71/2392 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı, Millî Eğitim Komisyonu 
raporu ile birlikte komisyonumuza verilmekle, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanları hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

1945 yılında faaliyete geçen Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesi, bina ve tesisat kifayetsiz
liği dolayısiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı bina ve hastanelerle Millî Savunma 
Bakanlığına ait Gülhane Tip Akademisi bina ve 
hastanelerine yerleştirilmişti. Fakültenin bu 

dağınık durumda çalışabilmesi müşkülâtına, 
farklı esaslara göre çalışmaları zaruri »lan mü
esseselerin aynı çatı altında toplanmış bulun. 
malamdan doğan idari ve teknik zorluklarda 
katilînca, öğrenim hizmetinde hâsıl olan aksak
lıklar kolaylıkla anlaşılabilir, ötaeden beri mü
şahede edilen bu durum, 1952 yılı Bütçe tasarı
sının müzakeresi siraaında, feöteisyofiun ıttılaına 
arzediimiş ve komisyonumuz bu anormal duru
ma kısa zamanda nihayet verilmesi temennisini 
izhar etmiş idi. Her iki müessesenin inkişafını 
engelliyen bir dutumun izalesini temfa mahsa-
diyle hazırlanan tasarıyı *sas itibariyle mucibi 
memnuniyet ve muvafık bulan komisyonumuz 
ikinci geçici maddede ibare değişikliği yapmak 

(S. Sayısı : Sİ4) 



suretiyle diğer maddeler Hükümet teklifi veç
hile aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü 
Burdur Giresun 

F. Çelikbaş H. Erkmen 
Bilecik Bursa Diyarbakır 

Ol. T. Üresin K. Yılmaz M. Ekinci 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
sinin yekdiğerinden ayrılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hazineye ait olup Millî Sa
vunma Bakanlığına tahsis edilmiş ve Gülhane As
kerî Tıp Akademisi tarafından kullanılmakta 
olan arazi ve binalarla sabit tesisleri (Askerî Tıp 
ve Sıhhiye Gedikli Teknisiyen okulları binaları 
hariç) bütün hukuk ve vecibeleriyle Ankara Tıp 
Fakültesi tarafından kullanılmak üzerö ' Atıfea*ft 
Üniversitesine devredilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince dev-
rolunan arazi ve binaların tapu kayıtları Anka
ra Üniversitesi namına tashih olunur. Yapılacak 
devir, ferağ ve tescil işlerinden dolayı hiçbir yer
gi, resim ve harç alınmaz. 

MADDE 3. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinin 750 yatağına ait levazım ayniyatı Ankara 
Tıp Fakültesine, bu müesseselere ait olup halen 
müştereken faydalanılmakta olan alât, edevat ve 
sıhhi malzemeler de yekdiğerine bedelsiz olarak 
devrolunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Birinci madde uya
rınca Ankara Üniversitesine devredilen arazi da
hilindeki suni âza binasından, bn kurum başka 
bir yere taşımncaya kadar Millî Savunma Bakan
lığı faydalanmakta devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Üçüncü madde uya
rınca Ankara Tıp Fakültesine devredilmiş olan 

( S. S&ı 
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Elâzığ Eskişehir Giresun 

ö. F: Sanaç A. Potuoğlu M. Şener 
İstanbul İstanbul İzmir 

A. H. Başar S. Oran B. Bilgin 
Konya Konya Malatya 

R. Birand M. Â. Ülgen M. 8. Eti 
Mardin Ordu Sinob 

R. Erten R. Aksoy 8. Somuncuoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalayctoğlu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİITİRİŞİ 

Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesinin yekdiğerinden ayrılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MEÇÎCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

GEÇİCİ MADDE 2. — Üçüncü madde uya
rınca Ankara Tıp Fakültesine devredilmiş olan 
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Hü. B. K 

750 yatağın bir kısmından (Ankara Garnizonu
nun subay ve erlerinden hasta olanların ihtiya
cını karşılıyacak sayıdaki yataktan) Millî Savun
ma Bakanlığı faydalanmakta devam eder. 

Bu yatakların sayısı ile bunlardan ne şekilde 
faydalanılacağı hususu Millî Savunma Bakanlığı 
ile Fakülte Dekanlığı arasında tanzim edilecek 
bir protokolle tesbit olunur. 

GEÇICl MADDE 3. — Üçüncü madde uya
rınca devrolunacak 750 yatağa ait levazım ayni
yatı ile bu müesseselerin - çalışmalarını sekteye 
uğratmıyaeak şekilde - yekdiğerine mütekabildi 
devredecekleri alât, edevat ve sıhhi malzeme
lerin nevini, kıymet ve miktarı (Millî Savunma 
Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi mümessillerinden kurulacak bir komisyon 
tarafından hazırlanacak listeler üzerinden) Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tıp Fakültesiyle Gül-
hane Tıp Akademisinin birbirinden ayrılmaları 
ve yukarıki maddeler uyarınca yapılacak de
vir işlemleri ile her türlü taşınma işleri en geç 
1 Mart 1953 tarihine kadar tamamlanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet. Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
P. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğhı 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 

(Jadışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

(750) yatağın, bir kısmından (Ankara Garnizo
nunun subay ve erlerinden hasta olanların ihti
yacını karşı]ıyaeak sayıdaki yataktan) Millî Sa
vunma Bakanlığı faydalanmakta devam eder. 
Bu yatakların sayısı ile bunlardan ne şekilde 
faydalanılacağı hususu Millî Savunma Bakanlığı 
ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında tanzim edile
cek esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Hükümetin geçici 4 
ncü maddesi aynen kabul edikniştlr. 

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

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

« • * 
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S. SAYISI : 245 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yanılması hakkında kanun tasa

rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1 /421) 

T. C. 
Başbakanlık 16 .VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Bayt : 71-2392 < *• . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuluduğunıı saygılarımla arz-
ederim. 

Başbakan 
itv;-.- „ . . - ' ' \ ': "\ •" \ .'"'.'•' '. A . Menderes 

GEB5KÇE 

13 Mart 1952 tarih ve 3/14596 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle kabul olunan 16 Şubat 1952 
tarihli Protokol gereğince, Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ayrıl
maları ve Tıp Fakültesinin bugünkü Askerî Tıp ve Sıhhiye Gedikli Teknisiyen okulları hariç olmak 
üzere - Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bugünkü binalarını müşt'emilâtiyle 'devralması ve Mer
kez Hıfzıssıhha Okulunda işgal ettiği yerleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına terketmesi ve 
750 yataklı olarak kurulması düşünülen Tıp Fakültesi hastanesinin faaliyeti için ilişik kanun ta
sarısına bağlı cetvellerdeki kadrolar istenmiştir. 

Yeni teşekkül edecek hastanenin idaresi ve Gülhanenin ayrılmasiyle boşalan memurların yer
lerinin doldurulması için ilişik cetvelde yazılı kadroların (L) cetvelinden, fiilî kadroya alınması 
ve (L) cetvelinde bulunmıyan memurlar için de yeniden kadrolar açılması zaruri görülmüştür. 

Bir hastanenin idaresi için görevlendirilmeleri mutlak lâzım olan ilişik cetvelde yazılı hizmet 
personelinin (D) cetveline ilâvesi zaruri görül nüştür. 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/421 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak 
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı «1» sayıl 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanu 
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak 
kında kanun tasarısı, komisyonumuzun 16 . VI 
1952 tarihli oturumunda Millî Eğitim Bakanı 
nın da huzuriyle tezekkür edilmiş ve gerekçe 
sinde belirtilen esbap ve zaruretler uygun görü 
lerek ittifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayda öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi teklifiyle havalesi gereğince Bütçe Komis
yonuna sevkedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 

İzmir Rize 
A. Başman A. Morgu 

17 .VI . 1953 

Kâtip 
Seyhan 

A. ıV, Asya 

Burdur 
M. özbey 

Denizli 
F. Başaran 

Kastamonu 
Z. Termen 

İmzada bulunamadı. 

Afyon K. Bolu 
K. özçoban Z. Danışman 

İmzada bulunamadı. 

Bursa 
A. C. Yöntem 

V 

Gümüşane 
V. M. Kocatürk 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 
tmzada bulun amad ı. 

Edirne 
Köprülü 

Kütahya 
R. Koçak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/421 
Karar No. 120, 

19 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başbakanlığın 16 . VI . 1952 tarihli 
ve 71/2392 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun 
tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporu ile bir
likte komisyonumuza havale buyurulmakla Mil
lî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi arasındaki 
Hastane ve tıbbi tesisler iştirakinin kanunla 
izale edilmesi ve Gülhane Hastanesiyle tesisle

rinin Tıp Fakültesi idaresine tevdi olunması
nın tabiî neticesi, Fakülte kadrolarına bâzı ilâ
veler yapılmasına mütedairdir. 

Tasarının birinci maddesinde, Hastanenin 
idari kadrosunu tesbit eden (1) sayılı cetvel 
bahis mevzuu edilmiştir. Bu cetvel, ufak tefek 
farklarla Hastanenin bugünkü idare kadrolarına 
uygundur. 

Geçici birinci maddede bahsi geçen (2) sayı
lı cetvel ise, Hastanenin Fakülte idaresine dev
redilmesinin zaruri neticesi olan (D) cetveline 
dâhil müstahdem kadrolarının temini maksa-
diyle, Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi (D) 
cetvelinin Tıp Fakültesine ait kısmında deği
şiklik yapılmasını istihdaf etmektedir. Bu cet
vele yeniden ithal olunan kadrolar, Devlet has-

( S. Sayısı : 245 ) 
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tanelerindeki esas ve Ölçülere göre tesbit olun
muştur. 

Nihayet geçici ikinci madde ile, Ankara Üni
versitesi 1952 yılı Bütçesinin (JJ) cetveli Tıp Fa
kültesine ait kısmından, bâzı öğretim yardımcı-
lariyle bir kısım memurların çıkarılarak hasta
ne hizmetlerinde kullanılmasını temin maksadı
na matuftur. 

Komisyonumuzda yapılan inceleme sonunda 
tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen ve tasa
rının birinci maddesine ilişik bir sayılı cetvel
de dahiliye müdür muavininin doktor olması hak
kındaki kayıt kaldırılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Tasarı ve eki bulunan cetveller öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın tasvibi

ne arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Bilecik 

Y. Üresin 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Giresun 
M. Şener 
İzmir 

B. Bilgin 
Mardin 

R. Erten 

S. 

Bu rapor sözcüsü 
Giresun 

H. Erkmen 
Bursa 

H. Şaman 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İstanbul 

A. H. Başar 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

Bursa 
K. Yılmaz 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 
S. Oran 
Malatya 

M. 8. Eti 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 

F, Kalaycıoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele 
bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Kanununa bağ
lı, cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarın 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin, Tıp Fakültesi başlığı altındaki kadro
lar kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolai' konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Tıp Fakültesi başlığı altındaki kadro
lar kaldırılmış ve yerine, ilişik (3) sayılı cet
velde gösterieıı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
tarihinde yürürlüğe girer. 

29 Ağustos 1952 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütül. 
Başbakan 

A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Tırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

{ S. Sayısı : 245 ) 
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Hükümetin Teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
D. 

4 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
8 

0örevin çeşidi 

Dahiliye Müdürü (Doktor) 

Sayı 

Dahiliye Müdür Muavini (Doktor) 1 
Diş Tabibi 
Diş Tabibi 
Ayniyat Saymam 
Hastane Başhemşiresi 
Hesap Memuru 
îaşe Memuru 
Hastane Başhemşire Muavini 
Ambar Memuru 
Karantina Memuru 
Hemşire 
Eczacı 

10 
2 

Aylık 

90 
70 
70 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
50 

[2] SAYILI CETVEL 

(D. Cetveli) 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen (elektrikçi) 
» 
» 
» 
» 

Hazırlayıcı 
* 
» 
» 
» 

Arşivci 
Daktilo 

» 
> (yabancı dil bilmesi şarttır) 

Otoklav memuru 
Mulâja 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 
Hastabakıcı 

» 
> 

Sayı 1 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
9 

•32 
4 

15 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
5 

25 
51 

ücreti 

400 
370 
300 
250 
200 
300 
250 
200 
150 
115 
150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 
110 
100 
90 

Görevin çeşidi 

Lahora tu var hademesi 
Hademe 
Fotoğrafçı 
Santral memuru 

» » 
» » 

Onarıcı 
Badana ve boyşacı 
Marangoz 
Berber 
Şoför 

» yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Ahçıbaşı 
Ahçı 

» yamağı 
» » 

Diyet ahçısı 

Sayı 

65 
20 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 

Ücreti 

90 
90 

300 
300 
250 
200 
200 
200 
250 
150 
200 
150 
175 
150 
100 
115 
300 
150 
115 
100 
200 

(S.--Sayım :' 245 ) 



5 
Görevin çeşidi 

Terzi 
» yardımcısı 

Ütücü 
» 

Çamaşırcı 
» 

Odacı 
Gardiyan 
Eczacı kalfaaı 

Sayı t 

4 
1 
2 
1 
3 
2 

12 
2 
3 

.îcreti 

200 
100 
100 
90 

115 
90 
90 
90 

300 

Görevin çeşidi 

Kaloriferci 
Ateşçi 
Hamamcı 
ölü yıkayıcı (kadın) 
Başhademe 
Kapıcı 
îman» 
Karantina memuru muavini 
Etüv memuru 

Sayı \ 

2 
6 
2 
l 
1, 
3 
.1 
1 
1 

Jcreti 

300 
150 
100 
150 
150 
15.0 
300 
150 
250 

D. Görevin çeşidi 

A) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 \ 
8 » 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

[3] SAYILI CETVEL 

Tıp Fakültesi (L. Cetveli) 

Sayı Aylık j D. Görevin çeşidi 

2 
2 
9 
9 
6 
6 
15 
20 

150 
125 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

10 60 

8 » 
10 » 
4 Uzman 
8 » 
9 Okutman 

O) Memurlar 

10 Başhemşire 
12 Hemşire 
9 Ebe 

10 » 
8 Eczacı 

Sây i 

8 
32 

1 
1 
1 

Aylık 

50 
35 
90 
50 
40 

8 
20 

1-
1 
2 

35 
25 
40 
35 
50 

Bütçe Komisyonunun değiş Üriğine bağh 

4 Dahiliye müdürü (Doktor) 
6 » » muavini 
6 Diş tabibi 
7 » » 
7 Ayniyat saymanı 
7 Hastane başhemşiresi 
9 Hesap memuru 
9 İaşe memuru 

[1] SAYILI CETVEL 

90 
70 
70 
60 
60 
60 
40 

9 
10 
10 
10 
8 

Hastane başhemşire muavini 
Ambar memuru 
Karantina memuru 
Hemşire 
Eczacı 

1 
1 
1 

10 
2 

40 
35 
35 
35 
50 

[2 ve 3 sayılı eetveller Hükümetin teklifi vec 
40 I hile aynen kabul edilmiştir.) 
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Diyarbakır milletvekilleri Kâmil Tayşı ve Mustafa Ekinci'nin, Es
kişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak mesken
ler hakkındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle nehrinin feyezanından 
zarar gören Bismil ilçesindeki vatandaşlara da teşmili hakkında 

kanun teklifi ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(2 /358) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5663 sayılı Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun teklifimiz ve gerekçesi bağlı olarak su
nulmuştur. 

Kanun teklifimiz seylâp felâketine uğrıyan Bismil İlçesindeki vatandaşlarımızın süratle iskân
larına ve mesken tedarikine dair olduğu için ehemmiyet derecesi nazara alınarak esbabının ye
rine getirilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Dr. K. Tay§t M. Ekinci Dr. Y. Azizoğlu 

GEREKÇE 

2/3 . II . 1952 tarihinde Dicle Nehrinin emsali görülmemiş bir şekilde ani olarak feyezanı Di
yarbakır'a bağlı Bismil İlçesinin merkteziyle bir bucağında ve on beş köyünde oldukça ehemmi
yetli maddi hasara sebep olması hasebiyle birçok vatandaşlarımız tamamen evsiz kaldıkları gibi 
hayvan zayiatı büyük bir yekûn tutmakla beraber ev eşyası ve 61 tüccarın eşyayi tüccariyesi maa
lesef kurtulamamıştır. 

Bundan başka 12382 dekarlık mezru arazi su baskınından ve millerin kapatmasından tama
men mahvolmuş bir durumdadır. 

Bu seylâbm vücuda getirdiği feci tablonun acı neticelerini önleyici ilk tedbir olmak üzere Kı
zılay 10 000 Hükümetin derhal yaptığı 40 000 lira nakdî yardım perişan bir durumda güntİk ia
şeye muhtaç ve çadır altında bulunan vatandaşlara tevzi suretiyle elemi teskine medar olan bu 
hareket ve tedbir şayanı şükrandır. 

Senelerce kuraklığın devamı dolayısiyle büyük borçlar altında bulunan bu mıntaka halkı Hükü
metin yardımları sayesinde azim ve gayretini do tenbih sayesinde hakikaten inkişafa doğru te
rakki ederken bu ani âfet karşısında muhtacı muavenet bir Surumda kaldıklarını ifade etmek ye
rinde olur. 

Halen servetini mezruatını mevaşisini tamamen kaybedip günlük iaşeye muhtaç olan vatan
daşlarımızın imdadına yetişecek tedbirler hiç şüphesiz ki, hepimiz için bir borçtur. 

Malî vaziyetleri biraz yerinde olanlar veyahut evleri tamamen harap olmıyanlar için yalnız 
ev arsası kereste yardımı gibi hususların temini, 

Yıkılan, çöken (557) ev (60) dükkân, bir furununu kaybeden vatandaşlarımıza da birer ev ve 
dükkânlarını yaptırmak zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Tohumluk, yiyecek ve hayvan yemi tedariki hakkında âcil tedbirlerin alınması yolunda Hükü
metimizin yakın alâka ve icraatını takdirle karşılarız. 

Hâdise akabinde Bayındırlık Bakanlığının fen ve teknisiyenleri vasıtasiyle yaptırılan keşfe 
nazaran Bismil merkez kasabasının tahr ib i ! l.uvtulan evleri de yıktırılmak mecburiyetinde ol-



Bu itibarla kasabanın bugünkü yeri değişecektir. Vaziyeti böyle arz ve tebellür ettirildikten son
ra yardımın tam ve mütekâmil ifası vatandaşların ıstırap ve acılarını teskin ve zaruretlerinin ref'i 
bir kanun mevzuu olacağına kani bulunduğumuzdan emsaline tatbik edilen 24 . III . 1950 tarih 
ve 5663 sayılı Kanunun bu tleedeki seylâp felâketzedelerine de teşmili muvafık olacağı kanaatiyle 
yüksek takdirlerinize sunuldu. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu v*- 13 . VI . 1952 

Esas No. 2/358 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

24 . III . 1952 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilmiş alan « Diyarbakır Milletvekillerin
den Kâmil Tayşı, Mustafa Ekinci ve Yusuf Aziz-
oğlu tarafından Eskişehir 'de sel baskınımdan za
rar görenler için yapılacak- Meskenler hakkın
daki 566S sayılı Kanunun Dicle Nehrinin feye
zanından zarar gören Bismil ilçesindeki vatan
daşlara da teşmili hakkındaki kanun teklifi » 
teklif sahiplerinin huzuriyle 10 . VI . 1952 tari
hi nd? komisyonumuzda incelendi : 

Vâki teklifin vakalara uygun olduğu görül
düğünden aynen kabulü ve felâketzedelerin ha
len çadırlarda ikamet etmek mecburiyetinde 
kalmış olmaları göz önünde bulundurularak tek
lifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ittifakla 
tensip edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Sözcü 

Niğde Konya 
A.. Doğanay H. ölçmen 

Kâtij) 
Kastamonu Antalya 

Hayri Tosunoğlu Ahmet Tokuş 
İmzada bulunamadı İmzada buhuıamadı. 

Balıkesir Çanakkale 
E. Budakoğhı B. Enüstün 

Denizli Denizli Erzincan 
8. Akşit E. Şahit Z. Soyhı 

Gazianteb Gazianteb Giresun 
S. Kura mi C. San H. Boebağ 

Giresun Rize 
.1. Tüfekçioğlv M. Fahri Mete 

imzada bulunamadı. 

Kayseri 
Emin Develioğlu 

imzada bulunamadı. 

( S. Sayısı : 246 ) 



T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/358 
Karar No. 122 

19 . VI. 1952 

Yüksek Başkalığa 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı ve Mus
tafa Ekinci'nin Eskişehir'de sel baskınından 
zarar görenler için jfaptırılacak meskenler hak
kındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle Nehrinin feye
zanından zarar gören Bismil İlçesindeki vatandaş
lara da teşmili hakkındaki kanun teklifi Ba
yındırlık Komisyonu raporiyle birlikte komis 
yomunuza havale olunmakla Maliye ve Bayın 
dirlik Bakanlıkları temsilcileri hazır olduklan 
halde incelenip görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde feyezan neticesinde çok 
büyük hasar vâki olduğu ifade edilmekte ve bu 
hususta rakamlar verilmekte olup ezcümle 557 
ev ve 60 dükkânın yıkıldığı, 12382 dekar mez 
ru arazinin sular altında kaldığı bildirilmek
tedir. 

Komisyonumuzda izahatta bulunan Bayın
dırlık Bakanliğı temsilcisi hasarın vukuagel-
diğini teyit ederek Hükümetçe de yardım yapıl
dığını ifade etmiştir. 

Bu âfet neticesinde meskensiz kalan vatan
daşlarımızı mesken sahibi yapmak düşüncesiyle 
hazırlanmış olan tasarı komisyonumuzca da ye
rinde görülerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve kanunun şümulü dâhiline giren Bis
mil îlee merkezine aynı vaziyette harab olan Te-
pebucak merkezinin de ilâvesi ve Emlâk Kredi 
Bankası sermayesinin artırılmasına kadar adı 
geçen kanunun 7 nci maddesindeki (temlik 
edilen binalardan doğan Hazine alacakları, Tür
kiye Emlâk ve Kredi Bankasına devrolunur) 
hükmü ile aynı kanunun 8 nci maddesinin uy-
gulanamıyacagı hakkında maddeye hüküm ilâve 
edilmek suretiyle birinci madde yeniden tan
zim edilmiştir. 

1952 yılı Bütçesine bağlı (A/l) işaretli cet
velin Adalet Bakanlığı kısmının 420 nci bölü

münden 400 000 lira tenzil edil<erek aynı kanu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmındaki 792 nci bölümünde (Di
yarbakır İlinin Bismil İlce merkezi ile Tepebu-
cak merkezinde Dicle taşkınından zarar gören
lere yaptırılacak evler karşılığı) adiyle açılan 
20 nci maddeye olağanüstü ödenek verilmesini 
teminen ikinci madde yeniden komisyonumuz 
tarafından hazırlanmıştır. 

Yürürlük maddeleri teklif veçhile kabul olu
nan kanun teklifi öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temennisiyle Kamutayın tasvibine arzedil-
mek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Bursa 

K. Yılmaz 
Erzincan 
N. Pekcan 
Konya 

R. Birand 
Sinob 

S. üomuncuoğı 
Urfa 

F. Ergin 

Bu rapor Sözcüsü 

Çanakkale 
E. Kalafet 

İstanbul 
8. Oran 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Giresun 
M. Şener 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç. 

tzmir 
B. Bilgin 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

u S. F Kalayctoğlu 
Van 

F. Melen ' 

Yurdun birçok köşelerinde meselâ Çan
kırı'da Pasinler'de tabu âfetlerle 3000, 1500 
gibi mühim miktarlarda ev yıkılmış, halk ıstı
rap içindedir. Bu hal karşısında Devletin hu
susi bir kanunla yalnız Bismil'i ele almasında 
adalet yoktur. Bunun içindir ki bu kanunun 
ihtiva ettiği hükümler, umumileştirilmedikçe 
kabule şayan olmamalıdır. Muhalifim. 

Çanakkale Milletvekili 
Kenan Akmantar 
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TAYŞI VE MUSTAFA EKÎNCÎ'NÎN TEKLÎFÎ 

Kanun tasartsi 

MADDE 1. — 24 . III . 1950 tarih ve 5663 
sayılı K§nun hükümlerinin 2/3 . II . 1952 tari
himde Dicle nehrinin feyezanından zarar gören 
Bismil ilçesindeki vatandaşlara teşmili. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkmdakd 24 . III. 1950 

tarih ve 5663 saydı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanı; Eskişe
hir'de sel baskınından zarar görenler için yap
tırılacak meskenler hakkındaki 24.111.1950 ta
rihli ve 5663 sayılı Kanunun hükümlerini, Dic
le nehrinin 2 . I I . 1952 tarihinde vukubulan taş
kınından zarar gören Diyarbakır îlinin Bismil 
.İlce merkezi ve Tepe Bucak merkezi hakkında 
da uygulamaya yetkilidir. 

Şıı kadar ki, adı ge.gen kamunun 7 nci mad
desindeki «temlik edilen binalardan doğan Ha
zine alacakları, Türkiye Emlak Kredi Banka
sına devro-lunur.» hükmü ile aynı kanunun '& 
nci maddesi; Türkiye Emlâk Kredi Bankası ser
mayesinin artırılmasına kadar uygulanmaz. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında mevcut 420 nci (Milletvekilleri seçim 
giderleri) bölümündeki ödeneğin 400 000 lirası, 
Aynı kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin Ba
yındırlık Bakanlığı kısmındaki 792 nci (yer sar
sıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölge
lere yardım) bölümünde (Diyarbakır İlinin 
Bismil ilce merkezi ile Tepe Bucak merkezinde 
Dicle taşkınından zarar görenlere yaptırılacak 
evler karşılığı) adiyle yeniden açılacak 20 nci 
maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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S. SAYISI : 247 
Seyhan barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve Ekleri
nin onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 

(1 /424) 

T. C. 
Başbakanlık 19. VI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71 - 2403 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası üe akdedilen 18 Ha
ziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 19 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Güney Anadolunun en mümbit ovalarından birisi ye aynı zamanda önemli bi sanayi bölgesi 
olan Çukurova'yı sık sık büyük zararlar ika eden taşkınların tahribatından kurtarmak, bol ve 
ucuz elektrik enerjisine kavuşturmak ve geniş arazi sahalarını sulamak maksadiyle yapılan 
etüdler ve hazırlanan projeler Seyhan Nehri üzerinde Adana 'mn 8 kilometre kuzeyinde inşa 
edilecek büyük bir barajla yukarda sayılan hizmetlerin en rasyonel bir şekilde temin ve ifa edi
lebileceğini ortaya koymuştur. 

Seyhan Nehrini kontrol altına almak imkânım bahşedecek olan baraj, aynı zamanda Çukur
ova'daki şehir ve fabrikaların muhtaç oldukları bol elektrik enerjisinin çok ucuz bir maliyetle 
istihsal edilmesini ve ayrıca 144 000 hektar genişlikte sahanın cazibe ile sulanmasını da temin 
edecektu. 

Çukurova bölgesini topyekûn kalkındıracak ve gerek iç, gerekse dış piyasalarda sürüm kabi
liyeti olan çeşitli zirai ve sınai mahsullerin istihsalini büyük nispette artırmak suretiyle memle
ket ekonomisine de büyük faydalar sağlıyacak olan Seyhan Projesinin finansmanı hususunda 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası ile girişilen müzakereler müspet bir şekilde sonuçlan
dırılmış ve leffen takdim kılınan Anlaşma ve ekleri Vaşington Büyükelçimiz Feridun Cemal Er
kte. tarafından 18 Haziran 1952 tarihinde imzalanmıştı!. 

Bu Anlaşma gereğince Banka Hükümetimize. Seyhan Projesinin dış finansmanına sarf olun
mak üzere 25 200 000 Amerikan doları veya muadili yabancı dövizi 25 sene vâde ile ikraz etme. 
yi kabul etmektedir. Projenin iç finansmanı için lüzumlu mütebaki tahsisat ise, kısmen Genel Büt
çeden Bayındırlık Bakanlığına verilecek ödenekler ve kısmen de hususi sermaye tarafından teş
kil edilen Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı tarafından temin edilecektir. Bu suretle 
memleket ekonomisinde önemli bir rol oynıyacak olan Seyhan projesi genel bütçeye hemen hemen 
hiçbir külfet tahmil edilmeden kuvveden fiile çıkarılmış olacaktır. 

Bertaraf edilecek taşkın zararları, ^uıayive tenvirat müstehliklerinin istifadesine arzoluna-
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oak bol ve ueuz elektrik enerjisinin satışından sağlanacak gelir ve sulamadan alınacak ücretler
le yatırılacak sermayeyi kendi geliri ile kısa zamanda ödiyecektir. 

Projeleri tanzim etmek, teknik şartnamelerle ihale şartnamelerini hazırlamak ve inşaatın umu
mi kontrolünü yapmak üzere iş başında bir müşavir mühendislik bulundurulması ve inşaat ve 
tesislerin tecrübeli ve ehliyetli firmalardan teklif istenerek milletlerarası birtakım maieler yap
mak suretiyle taahhüde bağlanması esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mevcut mevzuat çarçevesi içinde önemli birçok ihalelelerin yapılmasına iç ve dış tediyelerin is
tikraz anlaşmasına göre tesviyesine ve müşavir mühendislik firmasının teminine Bayındırlık Ba
kanlığınca imkân görülememekte olduğundan, kanun tasarısının ikinci maddesi bu anlaşma mev
zuuna giren işlerde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Genel Muha
sebe Kanununun 83 ncü ve 135 nci maddelerinin uygulanmamasını teminen bir hüküm konul
muştur. 

Dışişleri, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarının tetkiklerine dayanılarak akdedilen ve memle
ketimiz ekonomisi için çok hayırlı neticeler vadeden bu Anlaşma ve Ekleri Yüksek Meclisin tas-
dikma arzolunur. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon İS. VI. 1952 
Esas No. 1/424 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan Barajının Finansmanı için Milletler
arası imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 
18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin 
onanması hakkındaki kanun tasarısı Kamutayın 
19. VI. 1952 günlü 87 nci Birleşiminde Geçici 
Komisyonumuza havale buyurulmuş olmakla 
Bayındırlık Bakanı ve salahiyetli temsilcilerinin 
de iştiraki ile aynı gün toplanan komisyonumuz 
bakan ve mütehassıslar tarafından verilen iza
hatı dinlemiştir. 

Çukurovayı taşkınların tahribatından kur
tarmak, bol ve ucuz elektrik enerjisine kavuştu
racak ve 144 bin hektar araziyi sulamak imkâ
nını bahşedecek olan Seyhan baraj ve hidroelek
trik tesislerinin en önemli masraflarını teşkil 
eden dış finansmanı müsait şartlarla ve uzun 
vâde ile istikraz edilmesini sağlıyan bu tasarı 
memleket ekonomisine büyük faydalar getire
cek olan bu tesislerin tahakkukunu kolaylaştı

racak mahiyette görülmüştür. 
Komisyonumuz maksat ve gayeye uygun bul

duğu bu tasarıyı aynen ve ittifakla kabul et
miştir. 

işin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesi teklifi ile Ka
mutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkam 
Seyhan 

R. Güçlü 
Kâtip 

istanbul Antalya 
Jff. Hüsmm A. Tokuş 

Bursa Denizli 
K. Yuma* A. Çobanoğlu 

izmir Niğde 
C. Baban N. Büg§ 

Sözcü 
Konya 

H. ölçmen 

Burdur 
F. Çelikbai 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Seyhan 

Z.AkçaU 

u ' (& SayuuSttf) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seyhan Barajının finansmanı için Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 
18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin 

onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Seyhan Barajının finansma
nı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli An
laşma ve ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Anlaşma mevzuuna giren 
işlerin eksiltme ve ihale muamelelerinde 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hü
kümleri ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 83 ve 135 nci maddeleri5 hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardınvmı 

5. Ağaoğhi 

Derlet Bakan» 

Millî Savunma Bakam 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

O. ve Tekel Bakam 

Ulaştırma Bakan* 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkm 

Bayındırlık Bakan* 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı v« 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

(S. Sayım ; W ) 
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İSTİKRAZ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti (aşağıda müstakriz diye anılmıştır) ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası (aşağıda banka diye anılmıştır) arasında 18 Haziran 1952 tarihinde münakit Anlaşma. 

Madde — I 

İkraz Talimatnamesi 

Kısım 1. 01. İşbu İstikraz Anlaşmasının Âkıd Tarafları, Bankanın 3 numaralı ve 6 Aralık 1950 
tarihli ikraz talimatnamesinin bütün hükümlerini; işbu İstikraz Anlaşmasına ekli 4 numaralı cet
velde mezkûr tadilâtla beraber (bu şekilde tadil edilmiş bulunan mezkûr 3 numaralı ikraz tali
matnamesi aşağıda ikraz talimatnamesi diye anılmıştır) bu Anlaşmaya tamamen dâhil imiş gibi 
hüküm ifade etmek üzere kabul etmişlerdir. 

Madde — II 

İkraz edilen meblâğ 

Kısım 2. 01. Banka işbu İstikraz Anlaşmasında mezkûr veya bahsi geçen kayıt ve şartlar da
iresinde müstakrize yirmi beş milyon iki yüz bin dolar ($ 25 200 000) veya bunun muadilini do
lardan başka paralarla ikraz etmeyi kabul etmektedir. 

Kısım 2. 02. Banka, defterlerinde müstakriz namına bir ikraz hesabı açacak ve mezkûr istik
raz tutarını bu ikraz hesabının matlûbuna geçirecektir. İstikraz tutarı bu Anlaşma hükümlerine 
göre ve ikraz talimatnamesindeki iptal ve talik haklarına tâbi olarak ikraz hesabından çekilebi
lecektir. p | P T e 'i •'•' -• ; 

Bu Anlaşmada aksine bir hüküm olsa dahi, hilâfına bankaca muvafakat edilmediği takdirde, 
müstakriz aşağıda zikredilen hususların yerine getirilmesine kadar bu hesaptan para çekmeye 
hak kazanmıyacaktır: 

a) Bu İstikraz Anlaşmasının 2 sayılı ekinin I, II ve III numaralarında tarif edilen işlerin 
plân ve şartnamelerini hazırlamak ve inşaatlarının umumi kontrolünü yapmak üzere Müşavir 
mühendisler tâyin edilmiş bulunacak; ve 

b) Çukurova Elektrik Şirketi (Çukurova Elekrik Türk Anonim Ortaklığı) kurulmuş ve ev
velce bankaya tevdi edilmiş bulunan tasarılara esaslı bir şekilde uygun olarak bir Türk Anonim 
Ortaklığı şeklinde mevcut bulunacak ve taahhüt edilmiş sermayesinin 4 milyon Türk lirası tama
men ödenmiş ve bu hususları mübeyyin ve banka için tatminkâr vesaik bankaya, ibraz edilmiş 
olacaktır. 

Kısım 2.03. Müstakriz bankaya istikraz resülmalinin zaman zaman çekilmemiş kısmı üzerinden 
senevi yüzde birinin dörtte üçü (•% 1 in 3/4,ü) nispetinde bir taahhüt ücreti ödiyecektir. 

Kısmı 2.04. Müstakriz borcun istimal edilip henüz itfa edilmemiş bakiyesi üzerinden senevi yüz
de dört üç çeyrek •(% 4 3/4) nispetinde faiz ödiyecektir. 

Kısım 2.05. Müstakriz ile banka arasında aksine bir mutabakat mevcut olmadığı takdirde, ik
raz talimatnamesinin 4.02 kısmına tevfikan müstakrizin talebi üzerine banka hususi taahhütlere 
girecek olursa, bu kabil taahhütler için ödenecek olan ücret hususi taahhüdün resülmalinin henüz 
itfa edilmemiş miktarı üzerinden senevi yüzde birin yarısı (% 1 in yarısı) nispetinde olacaktır. 

Kısım 2.06. Faiz ve diğer masraflar senede iki defa olmak üzere 1 Nisan ve 1 Ekim tarihin
de ödenecektir. 

Kısım 2.07. Müstakriz borç resülmalini işbu İstikraz Anlaşmasının 1 sayılı ekinde gösterilen 
amortisman tablosuna göre itfa edecektir. 

( S . Sayısı : 247) 
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Madde — III VT ' " 7 

İstikraz hâsılınım istimali' 

Kısım 3.01. Müstakriz istikraz hâsılını münhasıran bu Anlaşmanın 2 sayılı ekinin I, II ve III 
numaralarında tarif edilen işlerin ifası için lüzumlu malların mubayaasında istimal edecek veya 
istimal edilmesini temin edecektir. îstikraz hâsılı üe satmalınacak muayyen eşyanın listesi- müs
takriz ile banka arasında tesbit edilecek ve bu liste zaman zsman tarafların mutabakatı ide tadil 
edilebilecektir. 

Kısım 3.02. Bankanın hilâfına muvafakat ettiği haller hariç olmak üzere, müstakriz istikraz 
hâsılı ile satınalınmış olan bütün malların müstâkrfein memleketinde ve münhasıran bu işlerin ifa
sında kullanılmasını temin edecektir. 

Madde — IV 

i Tahviller 

Kısım 4.01 Müstakriz İkraz Talimatnamesinde tâyin olunan esaslar dairesinde istikraz resülmalmi 
temsil eden tahvilâtı tanzim ve tevdi edecektir. 

Kısım 4.02. Müstakrizin Maliye Bakanı veya yazı ile tâyin eyliyeceği şahıs veya şahıslar İkraz 
Talimatnamesinin 6.12 kısmında musarrah maksatlar için müstakrizin salâhiyettar mümessilleri ola
rak tanınacaklardır. 

** r Madde — V > ," 

• ~ Hususi Şartlar 

Kısım 5.01 a) müstakriz projeyi sağlam teknik ve malî usullere uygun olarak, gereklî gayret, 
ehliyet ve ekonomi ile tatbik edecek veya tatbik edilmesini temin edecektir. Müstakriz bu İstikraz An
laşmasının 2 sayılı ekinin I, II, III numaralarında tarif edilen işlerin yapılmasında muktedir ve 
tecrübeli müşavir mühendis ve mütaahhitler kullanacaktır. 

b) Müstakriz bu İstikraz Anlaşmasının 2 sayılı ekinin I, II ve III numaralarında tarif edi
len işlere ait plân ve şartnameleri ve bunlar üzerinde bilahare yapılacak esaslı tadilâtı, hazırlan
malarının akabinde Bankaya verecek veya verilmesini temin edecektir. 

Kısım 5,-02 a) Müstakriz istikraz hâsılı île mubayaa edilen malların istimalini, bu İstikraz An
laşmasının 2 sayılı ekinin I, II ve III numaralarında tarif edilen işlerin inkişafını (bunların ma
liyeti de dâhil olmak üzere) ve müstakrizin bu işlerin veya bunların bir kısmının inşası veya işle
tilmesi ^le muvazzaf organ veya organlarının bu işlerle alâkalı malî durumlarını ve faaliyetlerini 
gösteren kayıtlan tutacak veya tutulmalarını temin edecektir. 

b) Müstakriz banka mümessillerinin projeyi, istikraz hâsılı ile mubayaa edilen emtiayı ve bun
larla. alâkalı kuyudat ve vesaiki tetkik etmelerini temin edecektir. 

e) Müstakriz bankaya istikraz hâsılı ile mubayaa edilen emtia, proje ve müstakrizin projenin 
veya bir kısmının inşa veya işletilmesi ile muvazzaf organ veya organlarının proje ile alâkalı malî 
durumları ve faaliyetleri hakkında bankanın mâkul surette istiyebileceği bütün malûmatı Gerecek 
veya verilmesini temin edecektir. 

Kısjm 5.03. a) müstakriz ve banka istikraz gayesinin yerine getirilebilmesi içiö taai bir iş 
birliği yapacaklardır. Bu maksatla taraflar yekdiğerine istikrazın umumi durumu hakkında mâ
kul olarak istiyebilecekleri bütün malûmatı vereceklerdir. Müstakriz için bu malûmat memleke
tin malî ve iktisadi durumu ve müstafcrMn beynelmilel tediye muvazenesi vaziyeti hakkındaki 
bilgileri ihtiva edecektir. 

b) Müstakriz ve banka, nrümessîlleri vasitasiyle zaman zaman istikraz maksftttari v© istik
razla ilgili hizmetlerin idamesi mevzularında görüş teatisisinde bulunacaklardır. Bu kısmin her 
hangi bir hükmüne tevfikan taraflardan birisinin yapacağı telkin ve müşahedeler diğeri tarafın-

( S, Sayısı r 2*7 ) 
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dan karşılıklı i§ birliği zihniyeti ile karşılanacak ve gereken ehemmiyet verilmek tetkik edilecek
tir. Müstakriz istikraz gayesinin tahakkukuna veya istikraz hizmetinin idamesine engel olacak 
veya olmak tehdidinde bulunacak veyahut bu Anlaşmanın 2 sayılı ekinin I, II ve III numaraların
da tarif edilen işlerin yine bu İstikraz Anlaşmasının 3 sayılı ekinde tâyin edilecek keşif bedellerini 
esaslı' bir şekilde artıracak veya artırmak tehdidinde bulunacak her hangi bir halden bankayı der
hal haberdar edecektir. 

c) Müstakriz balukanın salahiyetli temsilcilerinin istikrazla alâkalı maksatlarla memleketin her 
hangi bir kısmını ziyaret edebilmeleri için bütün mâkul imkânları temin edecektir. 

Kısım 5.04. bankanın hilâfına tahrirî muvafakati bulunmadıkça müstakrizin veya onun siyasi 
taksimatından birinin yahut her hangi bir ajanının yahut siyasi taksimatından birinin her hangi bir 
ajanının mevcudu üzerinde her hangi bir dış borcun tediyesinin temini maksadiyle bir rehin hakkı 
tesis edilmesi halinde, bu rehin hakkı aynı zamanda ve mütenasiben bu istikrazın resülmal, faiz ve 
diğer masraflarını da teminat altına alacak ve bu rehin hakkının tesisinde bu maksadı temin edici 
sarih hükümler vaz'edilecektir. Şu kadar ki, bu kısım hükümleri aşağıdaki hallere şâmil olmıya-
caktır : 

a) Mubayaa edilen mal üzerine yalnız bu malın mubayaa bedelini teminat altına al/mak mak
sadiyle mubayaa sırasında mevzuu her hangi birrehin; veya 

b) Vâdesi akit tarihinden itibaren bir seneden fazla olmıyan ve ticari emtianın satış hasılatı 
ile ödenecek olan borçların temini maksadiyle işbu ticari emtia üzerine mevzu bir rehnin; veya 

c) T. C. Merkez Bankasının normal Bankacılık muameleleri sırasında nıevcüdaundan bir 
kısmını akit tarihinden itibaren âzami bir sene vadeli bir borçlanma için karşılık göstermesi. 

Kısım 5.05 istikraz ve tahvilâtın resülmal ve faizi ve istikraz ve tahvillerin bu anlaşmanın 
2.03 ve 2.05 ve İkraz Talimatnamesinin 2.05 (b) 6.04 ve 6.16 kısımları gereğince tediye -edilecek 
masrafları Müstekriz veya ona bağlı her hangi bir vergi dairesinin tarhedeceği vergi ve resim
ler düşülmeden ve bunlardan muaf olarak tediye edilecektir. Şu kadar ki, bu kısım ahkâmı her 
hangi bir tahvil mukabilinde Müstakrizin memleketinde mukim ve tahvile tam mülkiyetiyle sahip 
bulunan Bankadan başka bir şahıs veya şirkete yapılan tediyelere tatbik olunmıyacaktır. 

Kısım 5.06. İstikraz Anlaşması ve tahviller tanzim, ihraç, tevdi veya tescil dolayısiyle müstakriz 
veya müstakrize bağlı veya müstakrizin memleketindeki her hangi bir vergi dairesinin tarhede
ceği vergi ve resimlerden muaf olacak ve müstakriz eğer mevcutsa, istikraz ve tahvillerin parası 
ile ödeneceği memleketin veya memleketlerin kanunları veya bu memleket veya memleketler arazi
sinde cari kanunlar tahtmda mevzuu bütün bu kabîl vergi ve resimleri tediye edecektir. 

Kısım 5.07. İstikraz ve tahvillerin resülmal ve faizleri ve istikraz ve tahvillerin bu anlaşma
nın 2.03 ve 2.05 ve İkraz Talimatnamesinin 2.05 (b), 6.04 ve 6.16 kısımlarında musarrah masraf
ları müstakriz, siyasi taksimat veya ajanları tarafından mevzu takyidattan azade olarak tediye 
edilecektir. Şu kadar ki, bu kısmın ahkâmı her hangi bir tahvil mukabilinde müstakrizin mem
leketinde mukim ve tahvile tam mülkiyetiyle sahip bulunan bankadan başka bir şahıs veya şir
kete yapılan tediyelere tatbik olunmıyacaktır. 

Kısam 5.08. Müstakriz, istikraz hâsılı ile finanse edilen emtianın mubayaası ve müstakrizin 
memleketine ithali ile ilgili riskelere karşı sigorta edilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı husu
sunda bankayı tatmin edecektir. 

Kısım 5.09. Müstakriz bu İstikraz Anlaşmasının 2 sayılı Ekinin 1, II ve III numaralarında 
tarif edilen işlerin masrafları için lüzumlu fonu kendi parasiyle temin edecek veya ettirecek ve 
bu fonların mezkûr işlerin ifası için gerektiği zaman hazır olabilmesini temin gayesiyle gerekli 
bütün tedbirleri derhal alacak ve lüzumlu olabilecek mevzuatı tedvin eyliyecektir. 

Kısım 5.10. Müstakriz sağlam teknik ve malî ölçüler dairesinde ve projenin enerji, sulama ve 
taşkın kontrolü veçhelerini gereken şekilde nazarı itibare alarak projeye dâhil tesisat, teçhizat 
ve emvalin işletme ve idamesini ve zaman zaman lüzumlu yenileme ve tamirlerinin yapılmasını 
temin edecektir. 

Kısım 5.11. Müstakriz projeye dâhil önemli bir mülkün işletme ve mülkiyetini devredecek 

( S. Sayısı : 247) 



veya ettirecek olursa bu istikraz Anlaşmasının 5.02 ve 5.10 kısımları ile tahmil 4d£İHİ| i l 
mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesini ûeminen gerekli tedbirleri alacak v*ya-ai^BMrictır. 

Madde—-VI ; j 

Bankanın alabileceği tedbirler 

Kısım 6.01 İkraz Talimatnamesinin 5.02 kısmının (a) veya (b) fıkrasında zikredilen her hangi 
bir halin vukuu ve otuz gün devamı halinde veya ikraz Talimatnamesinin 5.02 kısmının (c) fıkra
sında zikredilen her hangi bir halin vukuu ve müstakrize bankaca yapılacak tebligatı takiben 
60 gün devamı takdirinde, banka'bu müddetleri mütaakip ve bu halin devam ettiği her hangi bir 
zamanda ve kendi ihtiyarında olarak istikraz resülmalinin ve bütün tahvillerin henüz itfa 
edilmemiş bakiyesinin derhal vaeibüttediye olacağını beyan edebilir. Bu istikraz anlaşmasında 

* veya tahvillerde aksine bir hüküm olsa dahi, böyle bir beyan üzerine borcun itfa edilmemiş olan 
kısmı derhal vaeibüttediye olur. 

/•; T ' . . Maddi — VU * 

Müteferrik hükümler * ' 

Kısmı 7.01 nihai istimal tarihi 31 Aralık 1956 dil. 
Kısım 7.02. Bu İstikraz Anlaşmasının tarihini takip eden 90 gün sonraki bir tarih İkraz Tali

matnamesinin 9.04 ncü kısmı gereğince kabul edilmiştiı. 
Kısım 7.03. İkraz talimatnamesinin 8.01 nci kısmında musarrah maksatlar için aşağıdaki ad

resler tâyin edilmiştir: 
Müstakriz için : 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Umum Müdürlüğü 
Ankara, Türkiye ' . * ' . . 
Banka için ı 
Milletlerarası İmar ve KaHnıınuv Bankası 
1818 H. Street, N. W. / : ' ' ; " '" • <: ' 
Washington 25, D. C. 
Birleşik Amerika Devletleri 
Kısım 7.04. İkraz Talimatnamesinin 8.03 ncü kısmında musarrah maksatlar için, müstakrîzin 

Maliye Bakanı tâyin edilmiştir. 
Yukardaki hususları teyiden, gereği gibi salâhiyetlendirilmiş temsilcileri vasıtasiyle hareket 

eden âkıd Taraflar namına işbu Anlaşma lyukardaki tarihte Birleşik Amerika Devletlerinde Distirct 
Of Columbia'da imza ve teati edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Salahiyetli Mümessil Bankan adına 
F9ridun C. Erkin Başkan 

Eugent B. Black 

âs (S. Sayısı : 247-) 
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Amortisman tablosu 

Tediye tarihi 

Ekim 1, 1956 
Nisan 1, 1957 
Ekim 1, 1957 
Nisan 1, 1958 
Ekim 1, 1958 
Nisan 1, 1959 
Ekim 1, 1959 
Nisan 1, 1960 
Ekim l, 1960 
Nisan 1, 1961 
Ekim 1, 1961 
Nisan 1, 1962 
Ekim l,- 1962 
Nisan i, 1963 
Ekim 1, 1968 
Nisan 1, 1964 
Ekim 1. 1964 
Nisan 1, 1965 
Ekim 1. 1965 
Nisan 1, 1966 
Ekim 1, 19G6 
Nisan 1, 1967 
Ekim 1, 1967 
NttJWlil,.:19§3 
Ekim 1, 1968 
Nisan 1, 1969 
Ekim 1, 1969 
Nisan 1, 1970 
Ekim 1, 1970 
% » 1, 1971 
EJdm 1, 11971 
Num 1, 1972 
akim ı, im 
Nisan 1, 1973 
Ekim 1, 1973 

Ecsülmal tediyesi 
(Dolarla ifade 
edilmiştir) [*] 

ş 370 000 
379 000 
388 000 
397 000 
406 000 
416 000 
426 000 
43(i 000 
446 000 
457 000 
468 000 
478 000 
490 000 
502 000 
514 000 
526 000 
539 000 
551 000 
564 000 
578 000 
592 000 
60(; ooo 
619 000 
635 000 
650 000 
66{,Qpp 
681 000 
697 000 
714 000 
731 000 
748 000 

i 76G 000 
784 000 
8015 000 

Her tediyeden sonra 
resûlmal bakiyesi 

(Dolarla ifade 
edilmi§tir) [*] 

$ 25 200 000 
24 830 000 
24 451 000 
24 063 000 
23 666 000 
23 260 000 
22 844 000 
22 418 000 
21 982 000 
21 536 000 
21 079 000 
20 611 000 
20 133 000 
19 643 000 
19 141 000 
18 627 000 
18 101 000 
17 562 000 . 
17 011 000 
16 447 000 
15 869 000 
15 277 000 
14 mı ooo 
14 052 000 
13 417 000 
12 767 000 
12 102 000 
11 421 000 
10 724 000 
10 010 000 
9 279 000 
8-531 000 
7 765 000 
6 981 000 
6 178 000 

[*] İstikrazın her hangi bir miktarı dolardan gayrı bir para ile 
itfa edilecek olduğu takdirde (Bak. İkraz Talimatnamesi kısım 
3.02) bu sütunlardaki rakamlar kullanılma maksadı ile çekilen 
paraların dolar muadillerini ifade eder. 
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Tediye tarihi 

Nisan 1, 1974 
Ekim 1, 1974 
Nisan 1, 1975 
Ekim 1, 1975 
Nisan '1, 1976 
Ekim 1, 1976 
Nisan 1, 1977 

Resülmal tediyesi 
(Dolarla ifade 
edilmiştir) 

821 000 
841 000 
861 000 
882 000 
903 000 
924 000 
946 000 

Her tediyeden sonra 
resülmal bakiyesi 

(Dolarla ifade 
edilmiştir) 

5 357 000 
4 516 000 
3 655 000 

. 2 773 000 
1 870 000 

946 000 
— 

"••*••.•• Erken tediye ve itfa primleri 

Aşağıdaki nispetler istikraz resümalinin bir kısmının vâdeden evvel tediyesi halinde İkraz Ta
limatnamesinin 2,05 (b) kısmı, yahut bir tahvilin vâdesinden evvel itfası halinde ikraz talimatna
mesinin 6. 16 ncı kısmı hükümlerine tevfikan tediye edilecek prim olarak tâyin edilmişlerdir. 

Erken ödeme veya itfa tarihi 

Tahvilde musarrah vâde tarihîne takaddüm eden ve 5 sene. 
den fazla olmıyan bir müddet içinde 
Tahvilde musarrah vâde tarihine takaddüm eden 5 seneyi asan 
ve 10 seneden fazla olmıyan bir müddet içinde 
Tahvilde musarrah vâde tarihine takaddüm eden 10 seneyi 
aşan ve 15 seneden fazla olmıyan bir müddet içinde 
Tahvilde musarrah vâde tarihine takaddüm eden 15 seneyi 
aşan ve 20 seneden fazla olmıyan bir müddet içinde 
Tahvilde musarrah vâde tarihine takaddüm eden 20 seneden evvel 

Prim 

Yüzde birin yarısı 

Yüzde bir 

Yüzde birbuçuk 

Yüzde iki 

Yüzde ikibuçuk 

'•"' » ' ~ •< •*- s • 

• • S 

Ek : 2 

Projenin tarifi 

Î - ; H r * ; «-• • * 

Proje, Adana civarında Seyhan Nehri üzerinde bir baraj, bir hidroelektrik enerji üretimi 
santralı, enerji taşıma hatları ve taşkın önleme ve sulama tesislerinden ibaret çok maksatlı bir 
projedir. 

I - Baraj ve Hazine : 
Baraj Seyhan Vilâyetinde Adana Şehrinin 8 kilometre Şimalinde Seyhan Nehri üzerindedir. 

Baraj bir enerji santralı ile dolu savağı haiz toprak bir bentten ibaret olacaktır. Tepe ko
tu deniz seviyesinden 70 m yükseklikte olan barajın yüksekliği temelden itibaren 57 metre ve 
nehir yatağı dibinden itibaren takriben 50 m ve uzunluğu takriben 1568 metre olacaktır. 

Zemini alüviyondan sıyırmak için 3 milyon metreküplük hafriyat yapılması icabedecek ve ba
rajın gövdesi için 4-1/3 milyon metreküplük dolgu gerekecektir. Barajın sağ tarafında saniye
de 5000 m3 su akıtabilecek ve radiyal kapaklarla mücehhez 85 metre uzunlukta bir dolu savak in
şa edilecektir. Barajın temin edeceği hazinenin biriktirme kapasitesi 1450 milyon metreküp 
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olup, bunun 575 milyon metrekübü kaabili istifadedir. Kezeyvuarda biriken su takriben 4500 
hektar tutarında bir araziyi kaplıyacaktır. Bent ve hazinecin icatyettirdiği yol inşa edilecektir. 
Hidroelektrik santral, baraj ortasından geçen bir boru ile'Seslenecek y<§; bunun mansap cihetine 
türbinler için vanalar ve ayrıca sulama için doğrudan doğruya su tefoin edecek ilâve vana
lar konacaktır. Bu boru üzerine baraj ile santral binası arasında çelik bir denge bacası konacak
tır. 

II - Santral ve teçhizatı : 
Santral yarı kapalı tipte olup barajın mansap cihetinde inşa edilecektir. Santralda, 18.000 kw 

takatinde ve 50 frekanslı 13.800 voltluk şakuli Francis tipinde iki grup tesis edilecektir, ileride 
ilâve edilecek bir üçüncü grup için yer bırakılacaktır. 

III - Muhavvile merkezi ve enerji taşıma hatları : 
Santraldeki yükseltici transformatör istasyonu iki monofaze transformatör grüpundan ibaret 

olacak, bunlardan her biri bir üretici grupla çalışmak üzere tertip edilecektir. Salt tesisatı ve di
ğer yardımcı tesisler mutat üzere olacaktır. Bu merkez voltajı 13.800 den enerji nakli için gere
ken 66.000 voltaja yükseltecektir. Adana, Tarsus ve Mersin'de alçaltıcı transformatör istasyonları 
kurulacaktır. Santraldaki yükseltici transformatör istasyonundan Adana, Mersin ve Tarsus'daki 
alçaltıcı transformatör istasyonlarına 66.000 voltluk ve 80 km. uzunluğunda bir enerji taşıma hat
tı. kurulacaktır. Enerji taşıma hattı tek devreli olup çelik direkler üzerinden geçirilecektir. Çelik 
dileklerin tertibinde ikinci bir nakil devresi için gerekli tedbir alınacaktır. 

IV - Taşkın önleme ve sulama tesisleri : 
Adana ovasını taşkından korumak için yardımcı bir şedde sistemi ikmal edilmektedir. Seyhan 

nehrinin her iki tarafındaki şeddeler Adana'mn niansabından başlayıp 50 km. bir mesafe üzerin
den Akdeniz'e kadar uzanacaktır. Berdan nehri boyunca ve Ceyhan nehrinin sağ sahilinde inşa 
edilen şeddeler ve Adana ovasında yamaçlar boyunca yapılan kuşaklama kanalları taşkın önle
me şebekesini tamamlıyacaktır. Taşkın önleme şeddeleri saniyede 1250 metreküb akan taşkınlara 
karşı emniyetli olacaktır. 

Halen .mevcut olan sulama şebekesi barajın ikmalinden sonra yavaş yavaş inkişaf ederek 1961 
senesinde 144.000 hektarlık bir araziyi suluyaeaktır. 

V - Umumi : ' 
a) Projenin inşası için gerekli bütün arazinin istimlâki irtifak hakları ve diğer haklar müstak-

ıiz tarafından temin edilecektir. 
b) Projenin bütün safhalarının verimli inşaat, işletme ve bakımını edecek üzere per

sonelin yetiştirilmesi için tedbirler alınacaktır. 
e) Sulanan arazinin verimli olarak kullanılması için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 
VT - I, II ve III ncü kısımlarda tarif edilen tesislerin tahmini inşa süresi : 
inşaat 1952 senesinin ortalarında başlıyacak ve en geç 1956 senesinin ortalarında bitecektir. 

Enerji üretimine 1956 senesinin Şubat ayında başlanacaktır. 
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Ek : 3 

Ek 2 nin I, II ve III numaralarında tarif edilen işlere ait keşif özeti 

(1 000 dolar olaŞilş) 

işin beyanı 

1. İstimlâk masrafları 
2. İnşaat makineleri ve teçhizatı 
3. Bent, malzeme ve inşaatı 
4. Elektrik istihsal ve nakil tesisleri 
5. Mütaahhit ve müşavir mühendisler ücreti 
6. Gayrimelhuz masraflar 

Dış 
ödenek 

4 533 
10 802 
5 110 
2 531 
2 224 

25 200 

tç 
ödenek 

2 321 
— 
6 898 
1 228 
192 

10 639 

Toplam 

2 321 
4 533 
17 700 
6 338 
2 723 
2 224 

35 839 

Ek : 4. 

3 say üt îkraz Talimatnamesinde yapılan tadilât 

tşlm İstikraz Anlaşması maksatları için 3 numaralı ve 6 Aralık 1950 tarihli İkraz Talimatname
sinin hükümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş addedilecektir: 

a) 3 sayılı İkraz Talimatnamesinin 2.02 kısmının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde okunacak
tır : 

« Bu taahhüt ücreti, meriyet tarihi veya 16 Eylül 1952 tarihinin, mütekaddim olanından, ve
ya müstakriz ile banka arasında mutabık kalınacak diğer bir tarihten başlıyarak istikraz hesabın
dan müstakriz tarafından IV ncü madde gereğince para çekilmesi veya V nci madde gereğince ip
tal tarihine kadar geçen müddet için hesaplanacaktır. » 

b) 3 No. lu ikraz Talimatnamesinin 4.02 kısmının son iki cümlesi hazfedilmiş addedilecektir. 
c) 3 No. lu ikraz Talimatnamesinin 9.02 kısmı aşağıdaki şekilde okunacaktır: 
« Banka ve müstakriz tarafından hilafı kabul edilmediği takdirde işbu anlaşma müstakriz ta

rafından ikraz Talimatnamesinin 9.01 nci kısmında zikredilen hususların vuku'bnlduğuna dair 
banka için tatminkâr delillerin bankaya tevdiinden itibaren 15 gün sonra meriyete girecektir. » 

3 NO. LU İKRAZ TALİMATNAMESİ 

Madde — I. 
; * Maksat; Kredi Anlaşmalarına tatbiki 

Maksat : 
1.01. Bu talimatnamenin maksadı Bankanın doğrudan doğruya azalarına yaptığı ikrazatın hep

sine şâmil kayıt ve şartların tesbitinden ibarettir. 
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Talimatnamenin şümulü : 
1.02. Banka ile azalarından biri arasındaki her hangi bir istikraz Anlaşması Taraflann bu 

Talimatname hükümlerini kabul ettikleri hükmünü ihtiva edebilir. Bu şekilde tasrih edilmiş bulun
duğu müddetçe bu Talimatname Anlaşma metninde kayıtlı imişcesine taraflann hukuk ve vecaibini 
tanzim eder ve Anlaşma ile aynı derecede hüküm ifade eder. Bu talimatname azadan başka bir müs-
takrize yapılan ve bir âza tarafından garanti edilmiş olsun veya olmasın her hangi bir ikraza ka
bili tatbik değildir. 

1.03 İlga veya Tadil : 
Banka işbu talimatnameyi mukaddem bir ihbara lüzum kalmaksızın her hangi bir zamanda ilga 

veya tadil edebilir. Fakat Taraflar arâsıfada aksine bir mutabakat hâsıl olmadıkça böyle bir ilga 
veya tâdil daha evvel kabul edilmiş bir İstikraz Anlaşması hakkında hüküm ifade etmez. 

1.04. İstikraz Anlaşmalan üe tenakuz : 
Bir istikraz anlaşmasının her hangi bir hükmü işbu talimatnamenin bir hükmü ile mütenakız 

bulunduğu takdirde anlaşma hükmü tatbik edilecekti!. 

Madde — II. l 

İkraz hesabı, faiz ve diğer masraflar, itfa ve tediye mahalli j , 

2.01. İkraz hesabı :/ 
İkraz edilen meblâğ Bankanın defterlerinde müstakriz namına açılacak bir ikraz hesabına matlup 

kaydolunuı. 
2.02. Taahhüt ücreti : 
İkraz hesabında zaman zaman müstakrizin matlubunda görülen bakiye üzerinden istikraz 

anlaşmasında tâyin edilen nispette bir taahhüt ücreti tediye olunur. 
Bu taahhüt ücreti meriyet tarihinden IV ncü madde gereğince para çekilme yahut V nci mad

de gereğince iptal tarihine kadar geçecek müddetler için hesaplanır. 
2.03 Faiz : 
İkraz hesabından çekilmiş ve henüz ödenmemiş olan borç istikraz anlaşmasında tâyin edilen 

nispette faize tâbidir. 
Mebdei faiz istikraz mebaliğinin ikraz hesabından çekilmesi tarihleridir. 
2.04 Faiz ve diğer masrafların sureti hesabı : 
İstikraz anlaşması gereğince, altı aydan daha az müddetler için faiz ve sair masrafların he

saplanması gerektiği ahvalde sene 365 gün addedilir ve kıstelyevm esası kullanılır. 6 aylık tam 
müddetler için bu hesap sene esasına göre yapılır. 

2.05. İtfa : 
a) Borcun ikraz hesabından çekilmiş resülmali istikraz anlaşmasının amortisman tablosuna 

£Öre itfa edilir. 
b) Müstakriz bankayı asgari 45 gün evvelden haberdar etmek ve bu kısma isabet eden 

işlemiş faiz ve amortisman tablosunda gösterilen primi tediye etmek kaydiyle, istikraz resülmali-
nin VI ncı madde gereğince tahvil ihraç edilmemiş olan kısmının tamamını veya bir kısmını 
vâdeden evvel ödemek hakkını haizdir. Banka ile müstakriz hilâfına mutabık kalmadıkları tak
dirde bu kabil erken ödemeler resülmalin vâdesi en geç gelecek olan kısımlarına mahsup edilir. 

c) Bankanın takip ettiği yol ikrazlarının vâdelerinden evvel tediyelerini! teşviktir. Bu itibarla 
istikrazların erken ödenmelerinde bu kısmın (b) paragrafı gereğince ödenm'esi gereken primin 
(Keza 6.16. kısım gereğince bankanın elinde bulunan tahvillerin itfasında ödenecek primlerin) 
tediyesi şartını, itfa veya 'erken ödeme hâsılı banka tahvilâtının mümasil bir prim ödenmek sure
tiyle geri. çekilmesini intaç etmeden bankanın muamelâtında kullanılabildiğine banka karar ve
recek olursa, kaldırmak arzusundadır. 

2.06. Tediye mahalli : 
İstikraz ve tahvillerin resülmal faiz ve diğer masrafları bankanın mâkul surette istiyebile-
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ceği yerlerde tediye edilecektir. Ancak, bankadan gayrı şahıslar elinde bulunan tahviller do-
layısiyle yapılacak tediyat, tahvillerde musarrah1 mahallerde icra edilecektir. 

" - Madde - III 

Para hükümleri y ;. 

3.01. istikraz hâsılının hangi nevi paralarla çekilebileceği : 
Müstakriz emtiayı, temin edildiği memleket parasiyle satmalabilmek hususunda makul gay

retler sarfedecektir. İstikraz hâsılı ikraz hesabından, bankanın kabulü nispetinde, emtia için 
tediyelerin yapıldığı para ile çekilecektir. Banka istikraz hânimin ikraz hesabından istikrazın 
ifade edildiği para nev'inden gayri bir para ile çekilmesine müsaade etmeye mecbur değildir. 
Bir istikraz muayyen bir para ile veya bunun muadili diğer paralarla ifade edildiği takdirde 
bu madde maksatları için bu muayyen para ile ifade edilmiş addedilecektir. 

3.02. Resülmalin itfa edileceği para, itfa miktarı, 
Vâdeler : 
İstikraz resülmali ikraz hesabından çekilen para nev'ileri ile ödenir. Muhtelif nevi paralar 

ile yapılacak tediyeler bu nevi paralar ile çekilen miktarlar kadar olacaktır. Bu hükmün 
bir tek istisnası olup o da şudur : Çekilen para bankanın bu maksatla diğer bir paranın satışı 
mukabilinde elde edilmiş bir para olduğu takdirde istikrazın bu suretle çekilen kısmı bu nevi 
para ile ödenecek ve ödenecek miktar bankanın bu mubayaa için ödediği bedel olacaktır. Ban
ka ve müstakriz aksine mutabık kalmadıkları takdirde bu kısım hükümleri gereğince istikrazın 
her hangi muayyen t i r para ile ödenecek kısmı İstikraz Anlaşmasının itfa tablosunda gösterilen 
taksitlere uygun olarak bankaca tesbit edilecek taksitlerle itfa edilecektir. İstikrazın erken 
ödenmesi dolayısiyie kısım 2.05 gereğince yahut her hangi bir tahvilin itfası dolayısiyle kısım 6.16 
gereğince ödenecek primler istikrazın bu kısmının veya bu tahvilin ödenmesi gereken para nevi ile 
tediye edilecektir. * ' 

3.03. Faizin ödeneceği para : 
İstikrazın her hangi bir kısmının faizi resülmalin bu kısmının ödenmesi gereken para nevi ile 

tediye edilecektir. 
3.04. Taahhüt ücretinin ödeneceği para : * 
Taahhüt ücreti istikrazın ifade edildiği cins para ile Ödenecektir. 
3.05. Paraların kıymetlendirilmesi : 
İstikrazın diğer bir para ile kullanılan kısmınınistîkrazın ifade edildiği para ile olan muadeletinin 

tesbiti makul bir usul dairesinde banka tarafından yapılacaktır. 
3.06. Kambiyo takviyatı : 
İstikraz Anlaşması dairesinde bankaya her hangi bir memleket parasiyle yapılması icabeden bir 

tediye mezkûr memleketin mevzuatiyle müsaade edilen şekilde ve yine bu mevzuata uygun bir şekilde 
elde edilmiş paralarla yapılacak veya bankanın o memleketteki depozitleri nezdindeki hesabına yine 
mevzuata uygun bir şekilde tevdi edilecektir. 

f v Madde — IV 

İstikraz Hasılının Çekilmesi ' **_ 

4.01. İkraz hesabından çekme : • ' 
İşbu ikraz talimatnamesi hükümlerine tâbi olarak müstakriz ikraz hesabından (I) İstikraz Anlaş 

masiyle finanse edilen malların sarf edilmiş makul bedellerini yahut (II) banka bu yolda mutabık 
kalırsa, bu malların makul bedellerini karşılamak üzere lâzım olacak miktarları karşılamak üzere para 

. çekmeye hak kazanacaktır. Banka ile müstakriz aksine mutabık kalmadıkları takdirde bu hesaptan 
(a) meriyet tarihinden evvelki masraflar (b) müstakrizin parasiyle yapılan masraflar yahut (c) 
müstakrizin memleketi dahilindeki kaynaklardan elde edilen eşyalar için para çekilemiyecektir. 
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4.02. Bankanın özel taahhütleri : 
Banka müstakrizin talebi üzerine, müstakrîze veya başkalarına karşı yazı ile, 5 nci madde gere

ğince mütaakıp bir tarihte istikraz tatil veya iptal edilse dahi, mal bedelleri münasebetiyle tediye
lerde bulunmayı taahhüt edebilir. Banka bu taahhütler dolayısiyle banka ile müstakrîz arasında mu
tabık kalınacak bir miktarda bir masraf talep edebilir. Bu kabîl özel taahhütlere istinaden yapılan 
tediyeler ve bunların bankaca tahmil olunacak masrafları ikraz hesabına bu hesaptan bir çekilme 
olmuş gibi zimmet kaydolunur. 

4.03. Hesaptan para çekme veya özel taahhüt için müracaatlar : 
Müstakriz ikraz hesabından her hangi bir miktar meblâğı çekmek istediği yahut bankanın 4.02. 

gereğince her hangi* bir özel taahhüde girmesini arzu ettiği takdirde bankaya, bankanın makul su
rette istiyebileceği şekilde ve yine bankanın aynı surette istiyebileceği beyan ve anlaşmaları da 
ihtiva eden yazılı bir talepname tevdi edecektir. İstikraz hasılının çekilme seyri bankanın müstak
rizin emrinde mebaliğ bulundurma masrafına tesirettiği cihetle çekme talepleri, bu maddede zikredilen 
vesaik île birlikte, banka ile müstakriz aksine mutabık kalmadıkları takdirde, malların teslimi ile 
(avans tediyeleri halinde ise satıcılara bu tediyelerle) münasebettar olarak derhal yapılmalıdır. 

4.04. Evrakı müsbite : 
Talepname istenilen meblâğın çekilmesinden evvel veya sonra bankanın talepnameyi tevsik için 

makul bir surette istiyebileceği vesaik ve diğer ruüsbit evrak müstakriz tarafından bankaya tevdi 
edilecektir. 

4.05. Talepname ve vesaikin yeterliği : 
Talepname ve beraberindeki vesaik şekil ve muhteva bakımından müstakrizin ikraz hesabından 

çekmek istediği miktar kadar bir meblâğa müstahak bulunduğu ve çekilecek miktarın İstikraz Anlaş
masında musarrah maksatlar için kullanılacağı hususlarında bankayı tatmin edecek yeterlikte bulun
malıdır. 

4.06. Banka tarafından tediye : 
Müstakrizin ikraz hesabından çekmeye müstahak bulunduğu mebaliğ bankaca müstakrize veya em

rine tediye olunur. 

• • ' - , / '* Madde — V ^" - " " ~ 

tptal ve tatil c •: *""'.'" '• '*••' 

5.01. Müstakriz tarafından iptal : 
İhbara takaddüm eden zamanda çekilmemiş bulunmak şartiyle müstakriz bankaya ihbar etmek 

suretiyle istikrazın tamamı veya bir kısmını iptal edebilir. 
5.02. Banka tarafından tatil : 
Aşağıdaki hallerden her hangi birinin vukuu ve devamı halinde banka müstakrize ihbar etmek su

retiyle müstakrizin ikraz hesabından para çekme hakkını tatil edebilir. 
a) İstikraz ve tahvilâtın, faiz yahut istikrazın taahhüt veya servis masraflarının vâdesinde 

ödenmemesi, 
b) İstikraz yahut tahvillerin resülmalinin yahut tahvillerden her hangi birinin itfa bedelinin 

vâdesinde ödenmemesi, 
c) İstikraz Anlaşması yahut tahvillerin tahmil ettiği her hangi bir mükellefiyete veya anlaşma

ya riayet edilmemesi, 
d) Müstakrizin istikraz anlaşmasiyle tekabbül ettiği vecibelerin ifasını imkânsız kılacak fevka

lâde bir halin vukuu, 
e) Müstakrizin bankanın azalığından çıkması veya çıkarılması, 
f) Müstakrizin beynelmilel para fonu âzalığınm nihayote ermesi veya Fon Anlaşmasının 4 ncü 

maddesinin 6 ncı kısmı gereğince fon menabiind^n istifade edemez duruma girmesi yahut aynı anlaş
manın V nci maddesinin 5. kısmı, VI ncı maddesinin birinci kısmı veya XV nci maddesinin (2. a) 
kısmı gereğince fon menabiinden istifade edemiyeceğinin ilân edilmesi, 
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g) İstikraz Anlaşması tarihinden sonra fakat meriyet tarihinden evvel İstikraz Anlaşması yü
rürlükte olmuş olsaydı müstakriz tarafından İstikraz Anlaşmasının mevcudat üzerine bir borcu te-
minen hak tesisi hakkındaki hükümlerine mugayeret arzedecek olan bir muamelenin yapılmış olması, 

h) Bu kısım maksadiyle İstikraz Anlaşmasında tasrih edilen her hangi diğer bir halin vukuu. 
Müstakrizin ikraz hesabından para çekme hakkının tatili hangisi daha evvel ise, tatile sebebiyet 

veren halin ortadan kalkmasına veya Bakanın bu hakkın yeniden ihdas edildiğini müstakrize bil
dirmesine kadar devam edecektir. 

5.03. Banka tarafından iptal: 
5.02. kısımda zikredilen ahvalden her hangi biri zuhur eder ve devam etmekte bulunur yahut 

müstakriz nihai istimal tarihinde ikraz hesabından istikraz hasılının tamamını çekmemiş bulun
sa, Banka, müstakrize ihbar suretiyle müstakrizin ikraz hesabından, para çekme hakkına son vere
bilir. Bu ihbar üzerine istikrazın çekilmemiş kısmı iptal edilir. 

5.04. iptal veya tatilin hususi taahhüde bağlı miktarlara tatbiki: 
5.01., 5.02 ve 5.03. kısımlar hükümlerine rağme, 4.02. gereğince Banka tarafından girişilmiş 

özel taahhütte sarahaten zikredilmiş olması hali müstesna, bu maddede zikredilen iptal ve tatiller 
özel taahhüt mevzuu olan miktarlara tatbik edilmiyecektir. 

5.05. İptalin istikraz vadesine tatbiki: 
Banka ile müstakriz hilâfına mutabık kalmadıkları takdirde, bu madde hükmü gereğince her

hangi bir iptal İstikraz Anlaşmasının amortisman tablosundaki mütaaddit vâdelere aynı nispette 
tatbik edilecektir. Yeter ki, bu vâdeler için VI' ncı madde gereğince tahvil verilmiş veya talep 
edilmiş olmasın. 

5.06. Tatil veya iptalden sonra hükümlerin yürürlüğü: 
Bu madde gereğince her hangi bir iptal veya tatile rağmen bu talimatnamenin ve İstikraz An

laşmasının hükümleri, bu maddede musarrah haller müstesna, tamamen yürürlükte kalacaktır. 

Madde —VI . • *•' 

Tahvilât • ' . > % 2, ' 

6.01. Tahvillerin tevdii: 
Müstakriz bu madde hükümleri gereğince İstikraz resülmalini natık tahvilleri tanzim ve tevdi 

edecektir. 
6.02. Tahvilât üzerine Tediyeler : 
Her hangi bir tahvilin resülmalinin tediyesi müstakriz! istikraz resülmalini ödemek mecburiye

tinden aynı derecede vareste kılar. Her hangi bir tahvilin faizinin ve eğer varsa 6.04. gereğince 
servis masraflarının tediyesi borçluyu aynı nisbette istikraza faiz ödeme mecburiyetinden vareste 
kılar. 

6.03 Tahvilâtın tevdij zamanı : 
Banka talep ederse, müstakriz Bankanın talebiüzerine ve bu talebi takip eden 60 gün içinde 

bankaya veya emrine talepte gösterilen miktarı natık tahvilâtı tanzim ve tevdi edecektir. Şu ka
dar ki, bu miktar talep anına kadar istimal edilmiş ve itfa olunmamış ve daha evvelce mukabilin
de tahvil ihraç veya ihracı talep edilmemiş olan miktarı tecavüz edemez. 

6.04. Tahvillerin faizi ve servis masrafı : 
Tahvilât, istikraz faizini tecavüz etmemek üzere, bankanın.' talep edeceği faize tâbi olacaktır. 

Her hangi bir tahvilin faizi istikraz faizinden daha aşağı nispette bulunduğu takdirde müstakriz, 
tahvile ödediği faize ilâveten istikrazın bu tahville temsil edilen kısmı üzerinden tahvil faizi ile 
istikraz faizi arasındaki farka müsavi bir nispetle Bankaya bir servis masrafı ödiyecektir. Ser
vis masrafı faizin ödendiği tarihlerde ve aynı para ile tediye edilecektir. 

6.05. Tahvilâtın Tediye edileceği Para : 
-, Tahvilât resülmal ve faizi istikrazın ödeneceği paralarla, ödenir. Kısım 6.03 gereğince vâki ta
lepler üzerine tev.di olunan her tahvil bankanın talepnamede göstereceği para ile ödenir. Şa.krâaf 
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jâ:her hangi bir nevi para ile ödenecek tal »illerin resülmal yekûnu hiçbir zaman istikrazın itfa 
edilmemiş kısmının bu nevi para ile ödenecek miktarını tecavüz edemez. 

6.06. Tahvilâtın vâdeleri : 
Tahvillerin vâdeleri istikraz resülmalinin istikraz anlaşmasının amortisman tablosunda göste

rilen taksit vâdelerine tetabuk edecektir. Banka tarafından 6.03 gereğince yapılan her hangi bir 
talep üzerine tevdi olunan tahvillerim vâdeleri banka tarafından işbu talepte tâyin edilen şekil
de olacaktır. Ancak her hangi bir vâdeyi taşıyan tahvillerin resülmal yekûnu istikraz resülmalinin 
mütekâbil taksitinden fazla olamıyacaktır. 

6.07. Tahvillerin şekilleri : • ' 
Tahviller ya kuponsuz nama muharrer (badema bâzan mukayyet tahviller denecektir) yahut 

altı aylık faiz kuponları bulunan hâmiline muharrer (badema bâzan kuponlu tahviller denecek
tir) olacaktır. Bankaya tevdi edilen tahviller bankanın talebine göre ya mukayyet yahut kupon
lu tahviller olacaktır. Dolarla tediye olunacak mukayyet tahviller bu talimatnamenin 1 sayılı 
ekindeki numuneye esas itibariyle uygun olacaktır. Dolarla ödenecek kuponlu tahviller ve bun
ların kuponları bu talimatnamenin 2 sayılı ekindeki numunelere esas itibariyle uygun olacaktır. 
Dolardan gayri her hangi bir para ile ödenecek tahviller, icabı hale göre, bu talimatnamenin 1 
yahut 2 sayılı eklerindeki numunelere esas itibariyle uygun olacaklardır. Ancak, bu tahviller, 

(a) Resülmal, faiz, varsa itfa priminin bu nevi para ile ödeneceği, (b) tediyelerin bankanın 
göstereceği mahalde yapılacağı hakkındaki (c) ve bankanın tahvillerin ödenecekleri mahallin ka
nun veya malî usullerine uyabilmek için mâkul surette istiyebileceği diğer tadilâtı ihtiva ede
ceklerdir. 

6.08. Tahvillerin tab'ı veya taydus baskım : 
Banka ile müstakriz hilâfına mutabık kalmadıkları takdirde ve 6.H.C. kısmınAükmü baki kal

mak üzere tahviller ya (a) taydus baskılı zemin ve kenar üzerine ofset baskı, veya matbu olacak 
yahut da (b) parasiyle ödeneceği memleket tahvilât piyasası icaplarına uygun olarak tamamen tay
dus baskısı olacaktır. 

6.09. Tahvillerin tarihi : 
Her mukayyet tahvil tanzim ve tevdi edileceği veyahut tanzim ve tevdiini takip eden en yakın 

6 aylık faiz tediye tarihini taşıyacaktır. Her kuponlu tahvil banka ile müstakriz başka suretle 
mutabık kalmadıkları takdirde, yürürlük tarihini takibeden ilk altı aylık faiz tediye tarihinden 
6 ay evvelki tarihi taşıyacak ve bütün vâdeleri hulul etmemiş kuponları tamam olarak tevdi edi
lecektir. Tahvillerin tevdii üzerine müstakriz ve bankanın istikrazın bu tahvillerle temsil edilen 
kısmına ait faiz, taahhüt ücreti ve eğer varsa servis masrafında zarar etmemeleri için gerekli ayar
lamalar yapılacaktır. 

6. 10. Tahvillerin kupürleri : 
Müstakriz bankanın mâkul surette istiyebileceği kupürlerde tahvil ihracına müsaade edecek

tir. Kısım 6. 03 hükümleri dairesinde yapılmış her hangi bir talep üzerine tevdi edilmiş olan tah
viller bu talepte musarrah kupürlerde olacaktır. 

6. 11. Tahvillerin tebdili : 
Müstakriz bankanın bu mevzudaki talebi üzerine mümkün olur olmaz bankaya veya emrine, 

aşağıdaki hükümler dairesinde, evvelce tanzim ve tevdi edilmiş olan tahviller yerine yeni tah
viller tanzim ve tevdi eyler. 

a) Muayyen bir nispette faizle ihraç edilmiş olan tahviller istikraz faizinden fazla olmamak 
kaydiyle diğer bir faiz nispeti taşıyan tahvillerle tebdil edilebilir. Banka böyle bir tebdilin mâkul 
masraflarını müstakrize iadeten tediye edecektir. P|8(jJ£*Tl »*! * İ» V• < • I * i ~ I~ \~~"'* -

b) Büyük kupürdeki mukayyet tahviller banka tarafından satılmak maksadiyle banka için 
bir masrafı mucip olmadan küçük kupjürlü mukayyet veya kuponlu tahvillerle, değiştirilebilir. 

c) Evvelce ihraç edilmiş ve 6.08 (b) kısmı hükümleri gereğince tamamen Taydus baskısı ol-
mıyan tahviller bankaya bir masraf tahmil edilmeden tamamen, Taydus baskısı tahvillerle değiş
tirilebilir. 
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Yukardaki tebdil salâhiyetleri tahyillerdeki her hangi bir tebdil hakkına ilâveten mevzudur. 

Bu kısımda aksine bir hüküm bulunmadıkça tahvillerin bu kısım hükümleri dairesinde tebdili, 
tebdil mevzuu olan tahvillerdeki hükümlere tâbidir. 

6. 12. Tahvillerin tanzimi : 
Tahviller müstakriz adma İstikraz Anlaşmasında bu kısmın maksatları için tâyin edilmiş bu

lunan salahiyetli temsilci veya temsilciler tarafından imza olunur. Tahvile vaz'olunacak salâhiyet, 
temsilci imzalarından birisi el yazısı ile olacak olursa, diğeri basma imza olabilir. Kuponlu tah
villere ilişik kuponlar salahiyetli bir temsilcinin basma imzasiyle kıymetlendirilir. 

Müstakrizin tahvil veya kuponlar üzerinde el yazısı ile veya basma imzası bulunan salahiyetli 
temsilcisi bu sıfatını kaybetse dahi, böyle bir tahvil ve kupon tevdi edilebilir -ve bunlar salahiyetli 
mümessil sıfatını kaybetmemiş gibi müstakriz için ilzam edici mahiyettedir ve hüküm ifade eder. 

6.13. Kayıt ve mukayyet tahvillerin devri : 
Müstakriz mukayyet tahvillerin kayıt ve devri için gerekli defterleri tutacak veya tuttura

caktır. 
6.14. Tahvillerin evsafı ve kotasyonu : 
Tahvillerin banka tarafından her hangi bir memlekette kanun ve nizamlara uygun olarak 

satabilmesini ve bu tahvillerin her hangi bir borsada kotasyonunu teminen müstakriz bankaya 
mâkûl surette talep edebileceği gerekli malûmatı verecek, müracaatları ifa edecek ve gerekli ko-
tasyonları yapacaktır. 

6.15. Tahvillerin tediyesine banka tarafından kefalet edilmesi : 
Banka şayet bir tahvili satacak ve bununla münasebettar tediyeleri garanti edecek olursa 

borçlunun tahvil şeraiti hükümlerinden doğan vecibelerini yerine getirmemesinden mütevellit 
olarak bankanın kefalet dolayısiyle yapacağı tediyel'eri müstakriz bankaya iade edecektir. 

6.16. Tahvillerin itfası : 
a) Tahviller şeraitine uygun olarak müstakriz tarafından resülmal miktarı, itfa için tesbit 

edilen tarih itibariyle birikmiş ve ödenmemiş faiz ve prim olarak istikraz anlaşmasının itfa tab
losunda zikredilen nispetin resülmal'e tatbiki ile elde edilen miktarın ilâvesi suretiyle bulunacak 
itfa bedeli mukabilinde vâdelerinden evvtelitfa edilebilirler. 

b) Eğer bu şekilde itfa edilecek tahvilin faizi istikraz faizinden daha aşağı bulunursa müstak
riz itfa için tesbit »edilen tarihte bankaya tahvilin nâtık bulunduğu resülmal miktarı üzerinden 
o tarihe kadar teraküm etmiş ve ödenmemiş olan servis ücretini tediye edecektir. 

6.17. Tahvil hâmillerinin hakları : 
Tahviller üzerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde tahvilin bankadan başka hâmili 

bulunan hâmili olmak sıfatiyle tahvillere mütaallik hak ve menfaatlerden istifade edemiyecek, ya
hut istikraz anlaşması ile bankaya tahmil edilmiş bulunan kuyudat ve şeraite tâbi olmıyacaktır. 

Madde-VII 

İstikraz Anlaşmasının İnfazı, hakların istimal edilmemesi, tahkim 

7. 01. İnfaz : 
Her hangi bir Devlet veya siyasi taksimatının kanunlarına mugayir dahi olsa bankanın ve 

müstakrizin ikraz anlaşması ve tahviller dolayısiyle olan hak ve vecibeleri istikraz ve tahvil 
şartları dairesinde mer'i ve lâzımülicra olacaktır. Ne banka ve ne de müstakriz, bu madde ge
reğince, her hangi bir dâva dolayısiyle bu talimatname veya istikraz anlaşması veya tahvil hü
kümlerinin bankanın statüsü veya her hangi diğer bir sebeple hükümsüz olduğu veya gay-
rikabili infaz bulunduğu iddiasını dermeyan edemiyeceklerdir. 

7. 02. Hakların istimal edilmemesi : 
İstikraz anlaşması taraflarından birinin hak ve salâhiyetlerinden her hangi birinin riayet

sizlik dolayısiyle istimalinde vâki gecikme veya ademiistimali ne bu hak ve salâhiyetten vaz
geçildiği veya bu riayetsizliğin kabul edildiği mânasını tazammun edecek, ne de taraflardan bi-
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rinin böyle bir riayetsizlik muvacehesHMfe hareketi veya böyle bir riayetsizliği kabul etmesi 
mütaakıp bir riayetsizlik dolayısiyle bu tarafın hak ve aalâhiyetlerine müessir olacak veya bun
ları haleldar edecektir. 

7. 03. Tahkim : 
a) İstikraz anlaşması tarafları arasında zuhur edebilecek her hangi bir ihtilâf ve taraf

ların istikraz anlaşması veya tahviller dokyasiyde yekdiğerinden olan mütalebatı tarafların 
rızasiyle halledilemediği takdirde keyfiyet aşağıda görsterüen şekilde kurulacak bir hakem ku
ruluna tevdi edilecektir. 

b) Bu tahkimin tarafları banka ile' müstakriz olacaktır. 
e) Hakem kurulu aşağıdaki şekilde tâyin edilen üç hakemden teşekkül edecektir. Hakem-

lerdıen biri banka, diğeri müstakriz tarafından intihap edilecektir. Üçüncü hakem (badema 
bâzan üçüncü hakem diye anılacaktır.) tarafların mutabakatı ile, uyuşamadıkları takdirde Bey
nelmilel Adalet Divanı Başkam, bu da intihap edemediği takdirde Birleşmiş Mil
letler Genel Kâtibi tarafından intihap olunacaktır. Taraflardan biri hakem intihap 
etmediği takdirde bu hakem üçüncü hakem tarafından tâyin olunur. Bu kısım hüküm
leri gereğince seçilen bir hakemin istifa, vefat etmesi veya vazifesini yapamaz duruma gir
mesi halinde yerini alacak hakem asıl hakemin tâyinjndeki usul dairesinde seçilir ve asıl ha
kemin bütün salâhiyet ve vazifelerini haiz olur. 

d) Bu kısım hükümleri gereğince yapılacak bir tahkim muamelesine tahkimi istiyen tarafın 
diğer tarafa tebligatı ile başlanır, bu te^iğ ihtilâf m veya talebin mahiyetini, aranan hal şeklim ve 
tahkimi istiyen taralın seçtiği hakemin »mini bildiren bir beyanı ihtiva edecektir. Böyle bir teb
liğin yapılmasını takip eden 30 gün içinde karşı taraf seçtiği hakemin ismini diğer tarafa bildire
cektik 

e) Böyle bir tebliğin yapılmasını takip eden 60 gün içinde taraflar üzüncü hakem üzerinde 
ittifak edemezlerse taraflardan her hangi biri (c) fıkrası gereğince üçüncü hakemin seçilmesi için 
müracaat edebilir. 

f) Hakem kurulu üçüncü hakem tarafından tâyin edilen mahal ve zamanda toplanır. Kurul 
müteakiben nerede ve ne zaman toplanılacağım karar altma alır. 

g) Bu kısım hükümleri dairesinde ve Taraflar aksine mutabık kalmadıkları takdirde, hakem 
kurulu salâhiyetine taallûk eden butu» meşaleleri karara bağlar ve tahkim usulünü tâyin eyler. 
Kurulun bütün kararlan reylerin ekseriyeti ile alını?. 

h) Hakem kurulu tarafları dinler ve kararlarını yazılı olarak verir. Kararlar gıyaben de 
verilebilir. Hakem kurulunun ekseriyeti tarafından imealajımış bir karar bu kurulun kararı adde
dilir. Kararların imzalı birer nüshası taraflara tebliğ olunur. Bu kısmın hükümleri dairesinde 
verilmiş olan bir karar nihai olup îstjkraz Anlaşması Taraflar için vacibülittihadır. Taraflardan 
her biri hakem kurulunun bu kısım hükümleri dairesinde verilmiş olan kararlarına uyar ve bunları 
tatbik eder. 

i) Taraflar hakem kurulunun ve tahkim muamelesinin icabettireceği diğer kimselerin ücretle
rini tâyin ederler. Kurulun toplanmasından evvel taraflar miktar üzerinde anlaşamazlarsa hakem 
kurulu icabı hale uygun mâkul bir miktar tesbit eder. Tahkim masrafı Banka ile müstakriz arasın
da mütesaviyen taksim olunur. Masrafların taksiminde veya tediye usulünde anlaşma hasıl olmadı
ğı takdirde bunu hakem kurulu tesbit e^er. 

j) Bu kısımda belirtilen tahkim hükümleri tştikraz Anlaşması Tarafları arasında istikraz veya 
tahviller dolayısiyle zuhur edecek ihtiJÂflAr veya Tarafların mutalebatınm halli mevzuunda diğer 
her hangi bir usulün yerine kaim olur. 

k) Bu kısım hükümleri haricin^eM$sbsf>ieple yapılacak müracaatlar müstesna, banka karar 
üzerine müstakriz aleyhine mahkemeye veya kararın cebren tatbikini teminen icraya müracaat hak
kına mâlik olmıyaeaktır. Şayet karar #ar$titrinin taraflara tebliğini takip eden 30 gün içinde 
banka tarafından karara ittiha edilmezse mite&akr$z kararın tatbikini teminen bu kabîl her hangi bir 
harekette bulunabilir. 

•'£•;' ($. Bmm : 2*7) 



— 19 -
1) Bu kısmın gereğince yapılacak her hangi bir tebliğin veya ameliyenin ifası (mevcudiyeti takdi

rinde) veya bu kısım gereğince verilmiş bir kararın tatbikim teminen yapılacak her hangi bir ameliye 
8.01. kısımda gösterilen usuller dairesinde ifa edilebilir, tstikraz Anlaşması tarafları her hangi 
başka bir tebliğ usulünden feragat ederler. 

Madde — VTO 

Müteferrik hükümler 

8.01. Tebligat ve talepler : 
İstikraz Anlaşması veya taraflar arasında vukuu istikraz anlaşmalarında derpiş edilmiş olan 

mutabakatlar gereğince yapılması lâzımgelen veya yapılmasına müsaade edilen bir talep veya ihbar 
yazılı olarak yapılacaktır. Böyle bir talep yahut tebliği talep veya tebliğin yapılması gereken ya
hut yapılmasına müsaade edilen tarafa işbu tarafın tstikraz Anlaşmasında musaıyah adresine yahut 
ihbar yapılan tarafın ihbarı yapan tarafa evvelce bildirmiş olduğu diğer bir adrese elle* yahut 
mektupla, telgrafla, radyogramla tevdiinde tebliğ veya talep usulüne-uygun, olarak yapılmış, addo
lunur. 

8.02. Saiâhiyetnameler : 
Müstakriz Bankaya IV ncü madde gereğince yapılacak talepleri ve tahvilât yahut tstikraz An

laşmasında zikredilen veya bu anlaşmanın gerektirdiği her hangi bir hareketi müstakriz namına 
yapacak, diğer vesaiki tanzim edecek şahıs veya şahısların salâhiyetlerini mübeyyin vesaiki ve her 
şahsan tasdikli imza numunelerini tevdi edecektir. 

8.03. Müstakriz namına hareket : 
İstikraz Anlaşmasına göre müstakriz namına yapılması gereken veya caiz olan her hangi bir ha

reket ve tanzimi gereken veya caiz olan her hangi bir .vesikanın ifa ve tanzimi; müstakrizin İstikraz 
Anlaşmasında tâyin edilmiş temsilcisi veya temsilcinin yaaı ile salâhiyettar kılacağı şahıs tarafından 
yapılır. 

tstikraz Anlaşması ahkâmının müstakriz namına her hangi bir tadil veya tevsii 
müstakriz namına bu suretle tâyin edilmiş temsilci yahut bu temsilci tarafından yazı 
ile salâhiyettar kıhnmış her hangi bir kimse tarafından tanzim edilecek yazılı bir ve
sika üzerine kabul edilebilir, şu şartla ki, bu temsilcinin kanaatine göre böyle bir tadil yahut 
tevsi icabı hale uygun olsun ve müstakrizin istikraz anlaşmasiyle tahmil edilen vecibelerini esaslı 
şekilde artıramıyacak bulunsun. Banka mümessil yahut diğer bir şahıs tarafından böyle bir ve
sikanın tanzimini mümessillerin kanaatlerinin tstikraz Anlaşması hükümlerinde bu vesikanın 
yol açacağı her hangi bir tâdil veya tevsiin icabı hale uygun bulunduğu ve müstakrizin vecibelerini 
esaslı şekilde artırmıyaeağı merkezinde olduğuna kati delil olarak kabul edilebilir. 

8.04. Muhtelif nüshalar : 
istikraz Anlaşması muhtelif nüshalar halinde tanzim edilebilir. Bunlardan her biri orijinal nüs

ha telâkki edilecektir. Bütün bu nüshalar müştereken bir vesika telâkki olunacaktır. 

Madde — IX 

Yürürlük tarihi, kapanış 

9.01. İstikraz Anlaşması : 
a) tstikraz Anlaşmasının müstakriz namına tanzim ve tevdii için gerekli bütün mezuniyet ve 

tasdik muamelelerinin yapılmış olması; 
b) istikraz Anlaşmasında yürürlük şartı ola rak zikredilen diğer hallerin vukuu; 
e) Bu hususlarda banka için tatminkâr delâilin bankaya tevdiine kadar yürürlüğe girmiye-

eektir. 
9.02. Hukuki mütalâalar : 
Bankaya 9.01. kısım gereğince tevdi edilecek delâilin bir kısmı olarak mütftakrizbankaya banka tara-
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fıridan kabul edilmiş bir hukuk müşavirinin aşağıdaki hususlar hakkında banka için tatminkâr mü
talâa yahut mütalâalarını da tevdi edecektir. 

a) İstikraz Anlaşmasının usulü dairesinde tasvip veya tasdik edildiği, müstakriz namına tan
zim ve tevdi edildiği ve müstakriz için şartları dairesinde tamamen muteber ve ilzam edici bir ve
cibe teşkil ettiği; 

b) İstikraz Anlaşması gereğince tanzim ve tevdi edilen tahvillerin şartlan dairesinde müstakrizi 
ilzam edici ve muteber vecibeler teşkil edeceği ve böyle bir mütalâa da dermeyan edilmediği takdir
de bu maksat için mütaakıp imza veya formalitelerin gerekmediği, 

c) Ve İstikraz Anlaşmasında zikredilecek diğer hususat. 
9. 03. Meriyet tarihi . 
Müstakriz ile banka arasında hilâfına bir mutabakat mevcut olmadığı takdirde, İstikraz Anlaş

ması Bankanın bu beyyiheleri kabul ettiğini müstakrize bildirdiği tarihte meriyete girer. 
9. 04. Mer'i olma bakımından hâsıl olan gecikme dolayısi» ê İstikraz Anlaşmasının sona ermesi : 
9. 01. gereğince yapılması gereken bütün muameleler bu kısım maksatları için İstikraz Anlaşma

sında musarrah tarihten veya banka ile müstakriz arasında mutabık kalınacak diğer bir tarihten ev
vel ifa edilmediği takdirde, banka bu tarihi takip eden her hangi bir zamanda ve kendi ihtiyarında 
olarak müstakrize ihbar suretiyle İstikraz Anlaşmasına son verebilir. Böyle bir ihbann tebliği üze
rine taraflann anlaşmadan mütevellit bütün mükellefiyetleri sona erer. 

9. 05. İstikraz Anlaşmasının tamamen tediye üzerine sona ermesi : 
Borç resülmalinin tamamı eğer varsa erken itfa dolayısiyle tahvillerin primi ve borcun ve tahvil

lerin bütün birikmiş faiz ve masrafları ödendiği takdirde ve zamanda istikraz anlaşması ve bundatı 
mütevellit olarak taraflann bütün mükellefiyetleri sona erer. 

Madde — X . • • . - . •'•]\ 

Tarifler ve başlıklar ,' - : 

10. 01. Tarifler : 
Metin aksini müstelzim olmadığı takdirde, bu talimatnamede, buna bağlı eklerde veya bu tali

matnamenin tatbik edileceği istikraz anlaşmasında kullanıldıkları mahallerde aşağıdaki tâbirler 
hizalarındaki mânaları haiz olacaklardır : 

1. «Banka» Beynelmilel İmâr ve Kalkınma Bankası manasınadır. 
2. «Âza» bankamın bir âzası demektir. 
3. «İstikraz Anlaşması» tâbirinden maksat zaman zaman tadil ©dilen bu talimatnamenin 

tatbik edileceği muayyen bir istikraz anlaşmasıdır. Bu tâbir İstikraz Anlaşmasına munzam bü
tün anlaşmaları ve bunun eMerini kapsıyacaktır. 

4. «Borç» İstikraz Anlaşmasiyle teımin edilen borç. demektir. 
5. «Müstakriz» kendisine iıkrazatta bulunulan bankanın âzası demektir. 
6. «Birleşik Devletler» Amerika Birleşik Devletleri manasınadır. 
7. «Para» mevzuubahis zamanda âza olsun, olmasın mevzuubahis memleketin arazisinde ge

nel ve özel borçların edasında kullanılan tedavülü kanuniyi haiz meskukât ve evrakı nakdiye
dir. Müstakrizin parasından bahsedildiği vakit bu tâbir müstakrizin mevzuubahis zamanda nam
larına âzalığı kabul eylediği müstemleike ve imemalikinin paralarını da ihtiva eder. 

8. «Dolar» tâbiri ve $ işareti Birleşik Amerika Devletleri parasiyle doları ifade eder. 
9. «Tahviİât» İstikraz Anlaşması gereğince müstakriz tarafından tanzim ve ihraç edilen 

tahviller demektir. Bu tâbir burada tarif edilen tahvillerin yerine veya değiştirilmeleri için ih
raç edilen tahvilleri ete ihtiva eder. 

10. «İkraz hesabı» Kısım 2.01. gereğince banka kayıtlarında ikraz edilen meblâğın matlup 
kaydedildiği bir hesaptır. 

11. «Proje» İstikraz Anlaşmasında tarif edilen ve tarifi banka ile müstakrizin mutabakatı 
ile zaman zaman tadil edilen borcun verildiği proje veya program deımektir. 
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12. «Eşya» proje için gerekli teçhizat, malzeme ve hizmetleri ifade eder. Her hangi bir 

eşyanın bedelinden bahsedildiği vakit bu bedelin bu eşyanın müstakrizkı memleketine ithali 
masrafını da ihtiva ettiği anlaşılacaktır. 

13. «Dış borç» tâbirinden katî surette veya mukrizin hiyariyle müstakrizin parasından gay
rı bir vasıta ile tediye edilen her hangi bir borç anlaşılacaktır. 

14. «ıKapanış tarihi» tâbirinden İstikraz Anlaşmasında tasrih edilen veya banka ile müstak
riz arasında kapanış tarihi olarak mutabık kalınan tarih anlaşılacaktır. 

15. «Mer'iyet tarihi» kısım 9.03. hükümleri gereğince İstikraz Anlaşmasının mer'iyete gire
ceği tarihtir. 

16. «Hak» tâbiri her nevi ipotek, rehin, imtiyaz, rüçhan hakkını ifade edecektir. 
; 17. «Mevcudat» tâbiri her türlü gelir ve mameleki ifade edecektir. 

18. «Vergi» ve «Vergiler» tâbirleri İstikraz Anlaşması tarihinde mer'i veya. sonradan vaz'-
edilecek her türlü vergi, resim ve salmaları ifade edecektir. 

19. Borçlanma mevzuubahis olduğu yerlerde bu ifade borçlanma veya borca kefalet etmek 
mânasında kullanılacaktır. 

Bu talimatnamede atıf yapılan madde ve kısımlar bu talimatnamenin madde ve kısımlarına, 
İstikraz Anlaşmasında yapılan atıflar ise o Anlaşmanın madde ve kısımlarına yapılmıştır. 

10.02. Başlıklar : 
. •• Madde ve kısım başlıkları, sadece kolaylık temini için konulmuş olup bu talimatnamenin 

bir kısmını teşkil etmezler. 

> * E k : I 
f . " '' ~ ~ ~ ~ 

Dolan natık kuponsuz mukayyet tahvil numunesi 

(Müstakrizin ismi) . M 

tarihinde vâdesi hulul edecek tahvil 
- (Müstakrizin ismi) (badema müstakriz diye anılacaktır) adına kıymete karşılık iş burada 

19 . . . senesinin ayının gününde veya mukayyet emrü ha
lesine (müstakriz) in New - York şehrinin Manhattan kasabasında kâin bürosu veya ajanında Bir
leşik Amerika Devletlerinin tediye zamanında genel ve özel borçların edasında kullanılan tedavü
lü kanuniyi haiz meskukat veya kâğıt parasiyle dolar ödemeyi ve buna iş burada 
zikredilen tarihten iptidar etmek üzere mezkûr büro veya ajanda aynı nevi meskukat ve kâğıt 
para ile tarihlerinde senede iki defa ödenmek üzere resülmalin tamamen 
temin veya itfasına kadar % faiz tediye etmeyi taahhüt eder. 

Bu tahvil (müstakriz) ile Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankası (badema banka diye anıla
caktır) arasındaki tarihli istikraz anlaşması gereğince ihraç edilmiş yahut ihraç 
edilecek olan mecmu resülmal miktarı . (yahut bunun diğer paralarla ödenebilen 
nuadili) olan ve (müstakriz) seri tahlilleri (badema tahviller diye anılacaktır) olarak bilinen 
tahvillerden biridir. İş burada istikraz anlaşmasına yapılan her hangi bir atıf müstakrizin tah
villerin resülmal ve faizini burada tâyin edilen zamanda, mahalde, mıntakalarda ve para cinsin
de ödemek hususundaki mutlak ve kayıtsız ve şartsız mükellefiyetini haleldar etmez. 

İşbu tahvil mukayyet hamili veya yazı ile salâhiyettar kılınmış vekili tarafından müstakrizin 
Manhattan Kasabasındaki zikri geçen bürosu veya ajanında müstakriz talep ettiği takdirde müs
takrizin devir masrafı olarak katlandığı masrafın kendisine iadesi için gereken tediyenin yapılması 
ve devir evrakı ile birlikte işbu taikvüin iptal için tevdii üzerine kaabili devirdir. Böyle bir devir 
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üzerine aynı miktarı ııatık, müsaade edilen kupürde, aynı vadeli tahvil bu tahvil mukabilinde, 
kendisine devir yapılan kimseye tevdi edilir. 

Müstakriz talep ettiği takdirde, müstakrizin tebdil için katlandığı masrafların kendisine iadesi 
için gereken tediyenin yapılması üzerine (1) faiz kuponlu hamiline muharrer (badema kuponlu 
tahviller diye isimlendirilecektir) her hangi bir vadeli tahviller buna ait vâdeleri gelmemiş ku
ponları ilişik olarak Manhattan Kasabasındaki zikri geçen büro veya ajanda ibraz ve teslim edil
dikleri takdirde aynı resülmal yekûnunu nâtık ve kuponlu ve vadeleri hulul etmiş bütün kuponları 
ilişik kuponlu tahvillerle veya her hangi bir kupürlü kuponsuz mukayyet tahvilerle (badema mu
kayyet tahviller diye isimlendirilecektir) veya her ikisi ile ve (2) her hangi bir vadeli usulü daire
sinde ciro edilmiş veya gerekli devir evrakiyle birlikte bulunan mukayyet tahviller mezkûr ofis 
veya ajanda ibraz ve teslim edildikleri takdirde aynı resülmal yekûnunu natık ve aynı vadeli 
başka kupürlü mukayyet tahviller veya vâdesi gelmemiş bütün kuponları ilişil her hangi bir mü
saade edilmiş kupürdeki kuponlu Uıhv.«Uer veya her ikisiyle değiştirilebilir (müstakriz) in her han
gi bir tahvili bunun her hangi bir faiz ödeme tarihine takaddüm eden 10 gün içinde değiştirmesi 
veya devretmesi istenmiyeceği gibi itfası ilân edilmiş bir tahvili de değiştirmesi veya devretmesi ta
lep edilemez. 

Tahviler müstakriz istediği takdirde aşağıda zikredilen esaslar dairesinde ve her tahvil için re
sülmal miktarı, itfa için tesbit edilen tarih itibariyle işlemiş ve tediye edilmemiş faiz ve resülmal 
üzerinden aşağıdaki nispetlerle hesap edilecek primin ilâvesi suretiyle bulunacak itfa bedeli mu
kabilinde itfa edilebilir. (Buraya istikraz Anlaşmasının amortisman tablosundaki nispetleri kayde
diniz). Her hangi bir zamanda ödenmemiş bulunan her hangi bir veya mütaaddit vadeli tahviller 
bu kabîl tahvillerin itfası için tesbit edilen tarihte itfa edilecek tahvillerden sonra vâdesi gele
cek tahvil bulunmamak kaydiyle itfa edilebilirler. Müstakriz tahvilleri itfa etmeyi arzu ettiği vakit 
bütün tahvilleri yahut, hale göre, yukarıda belirtildiği üzere aynı yahut mütaaddit vadeli bütün 
tahvilleri itfa etmek hususundaki arzusunu bildirecektir. Bu ihbar itfa tarihi ve yukarda belirtil
diği üzere itfa fiyat veya fiyatlarını ihtiva edecektir. Bu ihbar İngilizce lisaniyle basılan, neşredilen 
ve mezkûr Manhattan Kasabasında umumi satışa arzedilmiş bulunan iki gazetede en aşağı hafta
da bir defa olmak üzere üç hafta sıra ile ilân edilir, t ik ilân tarihi ile itfa tarihi arasında 45 gün
den az, 60 günden fazla zaman olamaz, ttafa ihbarı yukarıda belirtilen şekilde yapıldıktan son
ra itfası ilân edilen tahviller vaeibüttediye olacak ve itfa tarihinde veya bundan sonra mezkûr 
Manhattan Kasabasındaki büro veya ajanda ibraz ve teslimeri üzerine itfa tarihinden sonra vâdesi 
gelecek kuponları ile birlikte itfa fiyat veya fiyatlariyle ödeneceklerdir. Kuponlarla temsil edilen 
ve itfa tarihinde veya mukaddem bir zamanda vâdesi gelen ödenmemiş faiz taksitleri bu kupon 
hâmillerine tediyede devam edilecek ve kuponlu tahvil hâmillerine ödenecek itfa bedeli, bu taksit
leri temsil eden kuponlu tahvil ile birlikte ibraz edilmedikçe, bu kabîl ödenmemiş faiz taksitlerini 
ihtiva etmiyecektir. Mevzuubahis itfa tarihinden itibaren, bunlar için tediye yapılır veya temin 
edilirsıe, bu suretle itfaya davet edilen tahviller faize tâbi olmıyacak ve itfa tarihinden sonra vâ
desi gelecek kuponlar hükümsüz olacaktır. 

İstikraz anlaşmasında zikredilen muayyen ahvalde, banka kendi hiyariyle (Zaten vâdeleri 
gelmemiş ise) henüz itfa edilmemiş olan bütün tahvillerin resülmalinin vaeibüttediye olduğunu 
ve derhal ödeneceğini ilân edebilir. Böyle bir ilân üzerine bu resülmal derhal vaeibüttediye olacak 
ve ödenecektir. 

Tahvillerin resülmali, faizleri ve varsa itfa dolayısiyle primleri müstakriz yahut müstakrize 
ait veya müstakrizin memleketindeki her hangi bir vergi idaresinin mevcut veya her hangi bir 
zamanda-mevcut olacak her nevi vergi, resim ve salmaları için tevkif at yapılmadan ve bunlardan 
muaf olarak ödenecektir. Keza bu tediyeler müstakrizin siyasi şuabatmın veya ajanlarının bütün 
takyidatmdan azade olarak yapılacaktır. (Şu kadar ki, bu paragraf hükümleri tahvilin bankadan 
gayrı ve müstakrinzin memleketinde mukim ve tahvili hâmil olan bir şahıs veya şirkete yapılan 
tediyelerin vergilendirilmesine şâmil olmıyacaktır.) 

Müstakriz her hangi bir kuponlu tahvilin hâmilini, her hangi bir kuponun hâmilini, yahut 
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mukayyet tahvilin mukayyet hâmilini aksine bir ihbara rağmen bunların katî hâmili olarak ad 
ve telâkki .edebilir ve böyle bir hâmile yahut böyle bir mukayyet hâmile veya emrine., hâdiseye 
göre, yapılan bütün tediyeler muteber olacak ve müstakrizin böyle bir kupoj&lu tajbreil mukayyet 
tahvil yahut kupondan mütevellit mükellefiyetim yapılan tediyeler nispetinde azaltacaklar. 

Bu tahvil her hangi bir maksat için muteber olmayacaktır, tâ ki (Buşaya geneldi tasdik, imza 
ve sair hususları kaydediniz) 

Müstakriz bu tahvili kendi namına (Buraya tahvilleri imzahyan memurlat'i, ikinci imzaları, 
tasdikleri kullanmışsa mührü kaydediniz ve matbu imza varsa ondan bahsediniz) İmzalattırmıstır. 

(Hale göre imza, tasdik ve salâhiyet) 
( ) işinde gösterilen kısımlar müstakriz arzu ettiği takdirde konjılmıyabüir. 

Devir ve Havale Numunesi 
t 

Alman kıymet- mukabilinde : 
(Müstakrizin ismi) tarafından ihraç edilmiş olan işbu tahvili ne 

satınız, devir etimiz, havale ediniz ve (müstakriz)i, işbu tahvili kayıtlarında devir etmesi için 
gayrikabili rücu olarak salâhiyettar kılınız. 

Tarih : 

Ek : 3 

Bel&n natık kuponlu tahvil numunesi 

Müstakrizin ismi 

tarihinde vâdesi hulul edecek tahvil (müstakrizin ismi) (badema müstakriz diye 
anılacaktır) alınan kıymete karşılık iş burada 19 . . . senesinin ayının 
gününde işbu tahvilin hâmiline New-York şehrinin Manhattan kasabasında (müstakriz) in büro
su veya ajanında Birleşik Amerika Devletlerinin tediye zamanında genel ve özel borçlarının eda
sında kullanılan tedavülü kanuniyi haiz meskukât veya kâğıt parasiyle dolar öde
meyi ve bu meblâğa işburada zikredilen tarihten iptidai etmek üzere ve resülmalin tamamen te
diye veya teminine kadar ve işbu tahvile bağlı ve vâdesi gelen kuponların münferiden ibraz ve 
teslimi üzerine, işbu tahvilin vâdesine kadar mezkûr büro veya ajanda aynı nevi meskukât veya 
kâğıt para ile senede iki defa olmak üzere tarihlerinde senevi % . . . . faiz tediye et
meyi taahhüt eder. 

Bu tahvil müstakriz ile Beynelmilel tnıar ve Kalkınma Bankası arasındaki (badema banka di
ye anılacaktır) tarihli İstikraz Anlaşması gereğince ihraç edilmiş veya edilecek 
olan ve mecmu resülmal tutarı (veya bunun diğer paralarla tediye edilebilen 
muadili) olan (müstakriz) in seri tahvilleri (badema tahviller diye anılacaktır) olarak bilinen 
tahvillerden biridir, işburada istikraz Anlaşmasına yapılan her hangi bir atıf müstakrizin işbu 
tahvilin resülmal ve faizini burada tâyin edilen zamanlarda, mahalde, miktarlarda ve para cinsin
de ödemek hususundaki kayıtsız şartsız ve mutlak mükellefiyetini ihlâl etmiyeeektir. 

Müstakriz talep ettiği takdirde tebdil için katlandığı masrafların kendisine iadesi için gereken 
tediyenin yapılması üzerine, (1) faiz kuponlu hâmiline muharrer (badema kuponl» tahviller diye 
isimlendirilecektir) her hangi bir vadeli tahviller vâdeleri gelmemiş kuponları ilişik olarak Man
hattan kasabasında zikri geçen büro veya ajanda ibraz ve teslimlerini üzerine aynı resülmal yekûnu-
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nu natık ve aynı vadeli başka müsaade edilmiş kupürlü ve vâdeleri gelmemiş bütün kuponları 
ilişik diğer kuponlu tahvillerle yahut herhangi müsaade edilmiş kupürlü kuponnuz mukay
yet tahvillerle (Badema mukayyet tahviller diye isimlendirilecektir.) yahut her ikisi ile ve (2) her 
hangi bir vadeli ve usulü dairesinde cir© edilmiş veya gerekli devir evrakiyle birlikte bulunan 
mukayyet tahviller mezkûr büro veya ajanda ibraz ve teslimleri üzerine aynı resümal yekû
nunu natık ve aynı vadeli başka müsaade edilmiş kupürlü mukayyet tahviller veya vâdesi gelme
miş bütün kuponları ilişik her hangi bir müsaade edilmiş kupürdeki kuponlu tahviller veya 
her ikisi ile değiştirilebilir. 

Müstakrizin her hangi bir tahvili bunun her hangi bir faiz tediye tarihine tekaddüm eden 
10 gün içinde değiştirmesi veya devretmesi istenmiyeceği gibi itfası ilân edilmiş bir tahvili de 
değiştirmesi veya devretmesi istenemez. 

Tahviller, müstakriz istediği takdirde, aşağıda belirtilen esaslar dairesinde ve her tahvil 
için resülmal miktarı, itfa için tesbit edilen tarih itibariyle işlemiş ve tediye edilmemiş faiz ve 
resülmal üzerinden aşağıdaki nispetlerle hesap edilecek pirimin ilâvesi suretiyle bulunacak it
fa bedeli mukabilinde itfa edilebilir. (Buraya İ3tikraz anlaşmasının amortisman tablosundaki nis
petleri kaydediniz) Her hangi bir zamanda o zamana kadar ödenmemiş bulunan bütün tahvil
ler bu suretle itfa edilebilir. Her hangi bir zamanda bu zamana kadar ödenmemiş bir veya 
mütaaddit vadeli tahviller bunların itfasa için tâyin edilen zamanda itfa edilecek tahvillerden 
sonra vâdesi hulul edecek ödenmemiş tahvil bulunmamak kaydiyle itfa edilebilir. Müstakriz tah
villeri itfa etmeyi arzu ettiği takdirde bütün tahvilleri yahut, hale göre, yukarda belirtildiği 
üzere aynı yahut mütaaddit vadeli bütün tahvilleri itfa etmek hususundaki niyetini ihbar ede
cektir. Bu ihbar itfa tarihini ve yukarda belirtilen şekilde itfa fiyat veya fiyatlarını ihtiva 
edecektir. Bu ihbar İngiliz lisaniyle basılan, neşredilen ve mezkûr Manhattan Kasabasında umu
mi satışa arzedilmiş bulunan iki gazetede en aşağı haftada bir defa olmak üzere üç hafta sıra ile ilân 
edilir. îlk ilân tarihi ile tesbit edilen itfa tarihi arasında 45 günden az, 60 günden fazla zaman olamaz. 

îtfa ihbarı yukarda belirtilen şekilde yapıldıktan sonra itfası ihbar edilen tahviller vaci
büttediye olacak ve itfa tarihinde veya büâhara mezkûr Manhattan Kasabasındaki bü
ro veya ajanda ibraz ve teslimleri üzerine itfa tarihinden sonra vâdesi gelecek kuponları 
ile birlikte itfa fiyat veya fiyatları ile ödeneceklerdir. Mezkûr itfa tarihinde veya bu
na tekaddüt eden zamanda vâdesi gelecek kuponlarla temsil edilen faiz taksitleri bu ko-
pon hâmillerine ödenmekte devaan edilecek ve itfaya arzedilen kuponlu tahvil hâmilleri
ne ödenecek itfa bedeli bu taksitleri temsil eden kuponlar tahvil ile beraber ibraz edilmedikçe, bu 
kabil ödenmemiş faiz taksitlerini ihtiva etmiyecektir. Mevzuubahis itfa tarihinden itibaren, tediye 
yapılır veya gereği veçhile temin edilirse, bu sr retle itfaj^a davet edilen tahviller artık faize tâbi 
olmıyacak ve itfa tarihinden sonra vâdesi gelecek kuponlar hükümsüz olacaktır. 

İstikraz Anlaşmasında musarrah bâzı ahvalde banka kendi ihtiyarı ile (zaten vâdeleri gelme
miş ise) henüz itfa edilmemiş olan bütün tahvili Mn resülmalinin vacibüttediye olduğunu ve derhal 
ödeneceğini ilân edebilir, böyle bir ilân üzerine bu resülmal derhal vacibüttediye olacak ve öde
necektir. Tahvillerin resülmali, faizleri ve varsa i: fa dolayısiyle primleri, müstakrizin, yahut müs-
takrize ait veya müstakrizin memleketindeki her hangi bir vergi idaresinin mevcut veya her han
gi bir zamanda mevcut olacak her nevi vergi, resim ve salmaları için tevkifat yapılmadan ve 
bunlardan muaf olarak ödenecektir. Keza* bu tediyeler müstakrizin, siyasi şuabatmın veya ajan
larının bütün takyidatındaıı azade olarak yapılacaktır. Şu kadar ki, bu paragraf hükümleri tah
vilin bankadan gayri ve müstakrizin memleketinde mukim ve tahvili hâmil olan bir şahıs veya şir
kete yapılan tediyelerin vergilendirilmesine şâmil olmıyaeaktır. 

Müstakriz her hangi bir kuponlu tahvilin hâmilini, her hangi bir kuponun hâmilini, yahut 
mukayyet tahvilin mukayyet hâmilini, aksine her hangi bir ihbara rağmen her türlü maksatlar için 
bunların kati hâmili okralk ad ve telâkki edebilir. Bole bir hâmile veya mukayyet hâmile veya em
rine, hâdiseye göre, yapılan bütün tediyeler muteber olacak ve müstakrizin böyle bir kuponlu 
tahvil, mukayet tahvil yahut kupondan mütevellit vecibesini yapılan tediye nispetinde azaltacaktır. 
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Bu tahvil (Tasdik, imza ve saire hususlarımda gerekli kayıtları koyunuz) Ummadık

ça muteber ve her hangi bir maksat için ilzam edici olmıyacaktiT. 
Müstakriz bu tahvili kendi adına (buraya tahvilleri imzalıyan anemurlan, ikinci imzalan, tas

dikleri, kullanılmışsa mührü kaydediniz ve varsa matbu imzadan bahsediniz) tarafından, kuponla
rı (imzası bulunan kimsenin unvan ve ismini yazınız) matbu imzasiyle imzalanmıştır. 

Hale göre imza, tasdik ve salâhiyet 
( ) içinde gösterilen kısımlar müstakriz arzu ettiği takdirde konulmıyabilir. 

Kupon numunesi 

Aşağıda mevzuuhahis tahvil daha evvel erken tediyeye tâbi tutulmamış bulunduğu takdirde 
(müstakriz) 19 . . . . senesinin ayının günün de 
vadeli No. h seri tahvilinin işbu tarihte vâdesi hulul eden altı aylık faizi olarak 
(müstakriz) in N'ew-York Şehrinin Manhattan Kasabasındaki büro veya ajanında bu kuponun 
tevdü mukabilinde hâmile doları tediye zamanında Birleşik Anneri'ka Devletle
rinde tedavülü kanuniyi haiz bulunan ve genel ve özel borçların edasında kullanılan baııkmot 
veya madenî para ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Basma imza" ' 

>m< 

{ S. Sayısı : 247 ) 





S. SAYISI : 248 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı kadro 
cetveline İmam - Hatip okulları için kadro eklenmesine dair kanun* 

tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1 /420) 

T. C. 
Başbakanlık 16 .VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı 71/2307 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2773 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı kad
ro cetveline îmam - Hatip Okulfarı için kadro eklenmesine dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
* A. Menderes 

GEBEKÇB 

İ. Din adamları yetiştiren müeseselere olan lüzum ve ihtiyaç nazarı dikkate alınarak, bundan 
önce açılan ve 10 ay müddetle öğretim yapan imam - Hatip kursları , müdavimlerine öğrencilik 
haklarının verilmemesi, mezunlarına da her hangi bir hak tanınmaması yüzünden halk tarafından 
tutulmamış; bilhassa öğretim süresinin kısa olması dolayısiyle imam ve hatipliğin gerektirdiği 
meslekî özellikleri kazandıramıyacağı kanaatine varılmış olduğundan bu kursların yerine iki dev
reli îmam - Hatip okullarının açılması uygun görülmüştür. 

Bu okulların birinci devre mezunları köylerde imam ve hatiplik ikinci devre mezunları, bütün 
camilerde imam - hatiplik ve vaizlik, müftülük vazifelerini yapabilecek vasıfta yetiştirilmiş olacak
lardır. 

2. Bu okulların idaresinin ilgisi dolayısiyle özel okullar müdürlüğüne verilmesi uygun görül
müş; bu sebeple halen yürürlükte olan 2773 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin ilişik tasarı ile tadili 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

3. Kursların okul haline getirilmesi ve yenilerinin açılması için birinci devresi ilkokul üzeri
ne 4, ikinci devresi ortaokul üzerine hazırlık sınıfı ile 4 yıllık öğretim yapan bu müesseselerin öğ
retmen ihtiyaçları düşünülerek Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin (iller) kısmına, ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroların eklen
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Müfredat programlarına göre imam - hatip okullarında; 16 - 17 çeşit kültür ve meslek dersi bu
lunmaktadır. 

Halen sayısı 7 olan, gelecek yıl açılacaklarla 15 e iblâğı düşünülen okulların Öğretmen kadrosu 
istenirken, her okulda 8 - 12 öğretmen çalıştırılacağı düşünülmüş, bu suretle 151 kadro teklif 
edilmiştir. 



Kadrolar baremin 11 - 4 dereceleri arasında 'bir piramit teşkil edecek şekilde tertip edilmiş
tir. Zira bu okulların bünyesine göre kendilerine vazife verilecek öğretmenlerin, çoğu baremin ileri 
derecelerine varmış elemanlardır. 

Ayrıca ilk mesleke gireceklerin müstakbel terfi imkânları da ancak bu suretle sağlanabilecek
tir. 

Aynı cetvelde gösterilen memur kadrolarında her okulun en çok iki memur kullanacağı göz 
önünde tutulmuş ve yine 11 - 12 dereceleri arasında 30 kadro teklif edilmiştir. 

4. İki numaralı cetvel de 15 okul üzerinde hesap edilmiş ve her okula bir müdür ve iki mü
dür yardımcısı verileceği düşünülmüştür. 

İmam - Hatip okullarının 1953 yılı fiilî 
'kadroları 

Görevim 
çeşidi Kadro Sayı Beheri Tutarı 

öğretmen 
« 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Memur 
» 
» 

İller memurli 
Müdür 

» yardımcısı 

Ol 

Ek görev 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

25 
20 
15 

1 
1 
2 
2 

10 
20 
35 
80 

6 
10 
14 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

200 
175 
150 

m aylığı (201-12) 
70 
50 

15 
15 

70 
60 

ağanüstü zam % 2 

tazminatı (21740) 

G-emel toplam 

625 
550 
950 
800 

3 500 
6 000 
8 750 

18 000 

39 175X12 = 
470 100 

1 200 
1 750 
2 100 

5 050X12= 
60 600 

470 100 
60 600 

530 100 
1 050 

750 

1 800X12= 
21 600 

Î0 4 320 

25 920 

L 556 620 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/420 
Karar No. 18 

17 . VI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2773 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı «1» sayı
lı kadro cetveline imam - Hatip okulları için 
kadro eklenmesine dair kanun tasarısı, komisyo
numuzun 16 . V I . 1952 tarihli oturumunda Mil
lî Eğitim Bakanının da huzuriyle tezekkür edil
miş ve gerekçesinde belirtilen esbap ve zaruret
ler uygun görülerek ittifakla ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Kamutayda öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi teklifiyle havalesi gereğince Bütçe Komis
yonuna sevkedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygiyle sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü 

İzmir Rize 
A. Başman A. Morgu 

Kâtip 
Seyhan 

A. N. Asya 

Bolu 
Z. Danışman 

İmzada bulunamadı 

Bursa Denizli 
A. (\ Yöntem F. Baş 

Gümüşane 
V. M. Kocatürk 

Kütahya 
B. Koçak 

aran 

Afyon K. 
K. özçohan 

Burdur 
M. özbey 

Edirne 
G. Köprülü 

Kastamonu 
Z. Terman 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 
imzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/420 
Karar No. 121 

Yüksek Başkanlığa 

19 . VI. 1952 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 
2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişik
lik yaplımasma ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı kadro cetvelinde İmam - Hatip okulları 
için kadro eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Millî Eğitim Komisyonu raporu komisyonumu
za verilmekle, Millî Eğitim Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı yetkili temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Vicdan hürriyetinin lâyıkı veçhile, umumi 
menfaatlere uygun bir tarzda kullanılabilmesi 
için umumi kültür sahibi ve meslekî bilgi ile 
mücehhez din adamları yetiştirilmesine zaruret 

bulunduğu aşikârdır. Bu ihtiyaca cevap ver
mek maksadiyle geçen yıl ihdas olunan yedi 
aded imam - hatip okulu, inşaat ve ders mal
zemesi için Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 
ödenek bulunmaması dolayısiyle mahallî otori
telerin ve özel teşekküllerin yardım ve iştirak
leri sayesinde ve kültür dersleri için mevcut or
taokul öğretmenlerinden faydalanılmak sure
tiyle faaliyete geçirilebilmistir. Bu okullarda 
meslek derslerini öğretecek elemanlar ise, ev
velce ihdas olunan ve fakat alâka görmiyen 
imam - hatip kursları için baş vurulan (E) cet
veli kadrolariyle çalıştırılmışlardır. 

İmam - Hatip okulları açılması ve bunların 
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maksadı temin edecek müesseseler halinde ça
lıştırılmaları 1925 tarihli Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığına teveccüh eden bir vazife olduğun
dan ve-Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanu
nunda bu okullarla içtigal edecek daire göste
rilmemiş bulunduğundan, 2287 sayılı Kanuna 
ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde de
ğişiklik yapılmak suretiyle bu boşluk kapatıl
mıştır. Diğer taraftan, sayıları 15 e çıkarılmak 
istenilen bu okulların öğrenci sayısı ve umumi
yetle orta okullarda hissedilen öğretmen kadro
su darlığı her okula 8 - 12 öğretmen hesabiyle 
muhtelif derecelerden 151 kadro talebini lüzum
lu kılmıştır. İstenilen kadroların büyük kısmı 
9 ve daha aşağı derecelerdendir. 8 ve daha yu
karı derecelerden kadroların sayısı 6 dan ibaret 
bulunup, bunlar halen çalışmakta olan öğret
menlerin imam - hatip okullarında devamlı su
rette istihdamlarını mümkün kılmak maksadına 
matuftur. 

Talep edilen memur kadrolarına gelince: He
sabı her okula iki memur esasına göre yapıl
mıştır ve 12 - 14 dereceden 30 kadro istenmiştir. 
Kanaatimizce her okul için bir memur kifayet 

edebilecektir. Bu itibarla, istenilen memur kad
rosunun 15 e indirilmesi kabildir. 

Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde 28 Şu
bat 1953 tarihinde yürürlüğe girmesi derpiş 
olunduğundan cari bütçeye bir yük tahmil etmi-
yecektir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden tanzim edilen 
tasarı; öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çdikbaş 
Bursa 

K. Yılmaz 
Diyarbakır 

M. Ekinci 
Eskişehir 

.1. Potuoğhı 
tzmir 

B. Bilgin 
Mardin 

R. Erten 

Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Oiresun 

H. Erkmen 
Çanakkale 
K. Akmanla r 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç, 

İstanbul 
A. ÎT. Başar 

Konya 
R. Birand 

Sinob 
S.Somuncuoğlu 

Sivas 
H. îmre 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Erzincan 
İV. Pekcan 
İstanbul 

S. Oran 
Konya 

M. Â. Ülgeri 
Trabzon 

S.F.Kalaycîoğlu 
Urfa Van 

F. Ergin F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 
— ö — 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞÎ 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2773 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
kadro cetveline İmam - Hatip okulları için kadro 

Eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğtim Bakanlığı Merkez 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

«özel Okullar Müdürlüğü, 2287 sayılı Kanu
nun 12 ve 13 ncü maddeleriyle Orta ve İlköğretim. 
Genel Müdürlüklerine verilen vazifelerden özel 
öğretim müesseseleriyle İmam - Hatip okul
larına ait işleri görür» 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin (iller) kısmına; ilişik 1 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvele ilişik 2 sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
de yürürlüğe girer. 

xMADDE 5. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kurulusu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayik Kanuna ek 2773 
sayık Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına ve 4926 sayik Kanuna bağh (1) sa
yılı kadro cetveline İmam - Hatip okulları için 

kadro eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üfiüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 28 Şubat 1953 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi Sayı 

îmam - Hatip okulları kadroları 
öğretmen 

» 
» 
» 
» T 

» 
» 

1 
1 
2 
2 

10 
20 
35 

CETVEL [1] 

Aylık 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

D. 

11 

12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

öğretmen 

Memur 
» 
» 

Sayı u 

80 

151 
6 

10 
14 

30 

iylık 

30 

25 
20 
15 

CETVEL [2] 

tmam - Hatip okulları kadroları 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müdür 
Müdür yardımcısı 

15 
15 

70 
50 

D. 

Bütçe Komisyonunun deği§tirişine bağh 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

îmam - Hatip Okulları kadroları 
4 öğretmen 1 
5 » 1 
6 » 2 
7 » 2 
8 » 10 
9 » 20 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

10 öğretmen 
11 » 
12 Memur 
13 » 
14 » 

Sayı Aylık 

35 
80 
3 
5 
7 

35 
30 
25 
20 
15 

(îki sayılı cetvel ayniyle kabul edilmiştir.) 
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S. SAYISI : 249 
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve Modüs Vivendi 
akdetmiş devletler mallarından bâzıları için Giriş Genel Tarifesinde
ki resim nadlerinden yapılan indirimlerin kaldırılması hakkında ka

nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /427) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Bayı: 71 - 2365 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve Modüs Vivendi akdetmiş devletler malların
dan bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki resim hadlerinde yapılan indirimlerin kaldırılması hak
kında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . 6 . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
1. Almanya ile 26 . V . 1930 ve 19 . V. 1936 tarihlerinde akıt ve 1689 ve 3569 sayılı kanunlarla 

kabul ve tasdik olunan Ticaret Sözleşme ve Anlaşmaları gereğince, bu memleketten yurdumuza 
gelecek bâzı malların' Giriş Genel Tarifesinin vergi hadleri üzerinden muayyen nispetlerde indi
rimler yapılması kabul edilmiş idi. 

Bu indirimlerden, Alman mallarından başka, Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve 
Modüs Vivendi akdetmiş olan devletlerin mallan da, en ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
istinaden fâydalandırılmakta idi. 

2. 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ile harb halinin başlaması üzerine, bu Devletle aktedil-
miş bulunan söz konusu Andlaşma ve Sözleşmelerin mefsuh sayılması lâzımgelmiş ve bu tarihten 
sonra diğer muahit devletlerin de bu indirimlerden faydalandırılmalarına imkân kalmamıştı. 

3.,. Ancak, 1945 yılında harb halinin devam etmesi, piyasanın malî ve iktisadi durumu ve her 
eşyanın istenilen zaman ve istenilen memleketten getirilmesinin imkânsızlığı, piyasada mevcut 
malların azlığı ve aynı zamanda dışardan temin edilen bu kabîl malların değerlerinde birtakım 
yükselmelere ve ticari aksülamellere sebebiyet vereceği ve daha bâzı hususlarla günün vaziyet 
ve icapları göz önünde bulundurularak, Hükümetçe, mefsuh Alman Andlaşmasmdaki indirimlerin 
eskisi gibi tatbik olunması hakkında, 4582 sayılı Kanunun ikinci maddesindeki yetkiye istinaden, 
29. m . 1945 tarih ve 3/2390 sayılı Kararname ittihaz olunmuş idi. 

5208 sayılı Kanunla onanmış bulunan mezkûr kararname ile kabul olunan Gümrük Vergisi 
indirimlerinin, Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Muahedesi ve Modüs - Vivendi akdetmiş devlet-



ler mallarına, mukabil hiçbir menfaat ve taviz alınmadan tek taraflı olarak uygulanması ve söz 
konusu indirimlerden dolayı Hazine gelirinde noksan tahsilat yapılması ve halen mal mübadele 
ve tediyelerinin daha kolaylaşmış bulunması ve Torquay Müzakereleri neticesinde katıldığımız 
Genel Anlaşmaya ek taviz listemizde bu eşyadan bugün için haklarında taviz verilmesi menfaati
mize uygun bulunanların esasen yer 'almış olması ve Torauay listemizde yer almamış bulunan mad
delerin ise esas itibariyle zaruri telâkki edilen ihtiyaç maddelerinden • madut bulunmadığından 
resimlerinde husule gelebilecek yükselmelerin asgari geçim haddi üzerinde menfi tesir yapacak 
mahiyet arzetmemesi sebeplerile Dışişleri, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel ve iş
letmeler Bakanlıkları temsilcilerinden mürekkep bir komisyonun çalışmaları sonunda Bakanlar 
Kurulunca.ittihaz edilmiş olup 25.III . 1952 tarih ve 80068 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış 
bulunan ve 3/2390 sayılı Karardaki indirimlerin kaldırılmasına mütaallik olan 3/14518 sayılı Ka
rarın onanması ve 5208 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında hazırlanan kanun 
tasarısı Yüksek Meclise sunulmuştur. 

öeçioi Komiyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon ' 20 .VI . 1952 
Esas No. 1/427 . 
Karar No. 3 <* 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain andlaşma-
sı ve Modüs Vivendi akdetmiş Devletler malla
rından bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki 
resim hadlerinde yapılan indirimlerin kaldırıl
ması hakkındaki 3/14518 sayı ve 22 . II . 1952 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararının onanmasına 
mktedair kanun tasarısı ilgili Komisyonların 
ikişer azasının iştirakiyle kurulan Geçici Ko
misyonda Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakan
lıkları temsilcilerinin huzurunda müzakere ve 
Hükümet gerekçesinde izah okunan sebepleri 
varit görülerek esası ye maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuzca görülen lüzuma binaen ta

sarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen
nisi izhar edilerek Kamutayın yüce tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Ankara 
8. Benli 

Kırşehir 
E. Kaman 
Mardin 

K. Türhoğlu 

Sözcü 
Bize 

/. Akçal 
Aydın 

L. Ülkümen 
Kütahya 
M. Alkin 
Urf a 

F. Ergin 

Kâtip 
Seyhan 

R. Güçlü 
Burdur 

F. Çelikbaş 
îzmir 

V. Menteş 
Gazianteb 
E. Cenanı 

( S. Sayısı : 249 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması 
ve Modüs Vivendi Akdetmiş Devletler malların
dan bâzıları için Giriş Genel Tarifesindeki resim 
hadlerinde yapılan indirimlerin kaldırılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise
fain Andlaşması ve Modüs Vivendi akdetmiş 
devletlerden yurdumuza gelecek bâzı eşya ve 
maddelere ait Giriş Genel Tarifesideki resim had
lerinde yapılan indirimlerden 6. IV . 1949 tarih 
ve 5364 sayılı Kanunla onanmış olan 4 . IX 1946 
tarih ve B/4614 sayılı kararla yürürlükten kaldı
rılanların dışında kalan indirimlerin de kaldırıl
ması hakkındaki 22 . II 1952 tarihli 3/14518 
sayılı Bakanlar Kurulu karan onanmıştır. 

MADDE E. — 17 . V . 1948 tarih ve 5208 sa
yılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
8. T%rcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek. 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkm 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

işletmeler Bakanı V. 
N. ö»scm 
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S. SAYISI : 250 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş genel tarifesi cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo

ru (1/426) 

2\ C. 
Başbakanlık 20 .VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71-2134 
Büyük Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . VI . 1952 tari
hinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarınmın gerekçe ve ilişiğiyle birlikte su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketimize nüfusun çoğalması, millî gelirin artması, hayat seviyesinin yükselmesi ve umumi 
olarak iktisadi kalkınma sahasında kaydolunan büyük gelişmeler birçok zaruri ihtiyaç maddeleri 
meyanmda bir kısım orman mahsulâtının da istihlâk miktarını artırmış bulunmakta ve bu artı
şın geçen yıllara nazaran çok yüksek olduğu müşahede edilmekte ve 1946 yılında (762.000 M3) 
olan tomruk istihlâkinin tedricen artarak 1950 de (936.000 M3) e baliğ olduğu ve 1951, 1952 sene
lerinde ise bu istihlâkin (1.000.000 M3) ü çoktan aştığı anlaşılmaktadır. 

Halbuki, ormanlarımızın tomruk şeklindeki yıllık verim takati 6 yıllık ortalamaya göre 
(700.000 M8) den ibaret olup yangın ve diğer tabiî âfetlerle hayatiyetini kaybeden ağaçların 
da çıkarılması suretiyle yıllık tahsilat miktarı ancak (770.000 M3) e baliğ olmakta ve aradaki 
fark eski yıllardan intikal eden ve mevcudu azalmaya yüz tutan stoklar ve ithal malı ağaçlarla 
kapatılmaktadır. Ormanlarımızın verimini tazyik ederek orman tahriplerine meydan verilmemesi 
için yukarda sözü edilen maddelerin dış piyasa fiyatlarına müesir olmıyacağı göz önünde bulun
durularak cüzi bir miktar gelir kaybına karşılık iç piyasada ithal malı orman mahsullerinin fiyat
larını bir miktar düşürmek, hem sürümü artıracak ve hem de ormanlarımızın veriminin azalmasını 
önliyeceğinden meşe, çam, köknar, ladin, kavak, kayın ve sair ağaçların müdevver halindekileri 
ile maden direği olarak kullanılacaklarla bunların yarı mamullerinin Gümrük Vergisi hadlerinde 
% 90 nispeti dairesinde bir indirim yapılması faydalı ve lüzumlu görülmüş ve bu maksatla işbu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/426 

Karar No. 2 

10 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

1499 sayılı, 1 . VI . 1929 tarihli Gümrük 
Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi 
cetvelinin 284 ncü numarasının ekli cetvelde 
gösterilen pozisyonlarına dâhil ağaçların tomruk, 
maden direği ve kerestelerinin Gümrük Resimle
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ilgili komisyonların ikişer azasının iştira
ki ile kurulan Geçici Komisyonda Gümrük ve 
Tekel ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin hu
zurunda müzakere edilerek Hükümet gerek
çesinde gösterilen sebepler yerinde bulunmuş, 
esas ve maddelerinin aynen kabulüne itti
fakla karar verilmiş ve ancak Gümrük Resim
leri indirilen bu maddelerin ihracatçısı bulunan 
memleketlerle bu memleketlere vâki ihracatımız 
konusunda tavizler temin edilmek üzere Hükü
metin en kısa bir zamanda bunlar nezdinde te
şebbüslerde bulunması komisyonumuzca temen

niye şayan görülmüştür. 
Bu tasarı ile inşaata lüzumlu kerestenin ucuz-

lıyacağını ve orman servetimizin korunacağı
nı göz önünde bulunduran komisyonumuz tasa
rının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
sini izhar ederek. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Vüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Rize Seyhan 

.]/. Goloğlu 1. Akça I R. Güçlü 
Ankara Burdur Kırşehir 
S. Benli F. Çelikbaş E. Kaman 

izmir Kütahya Mardin 
V. Menteş M. Alkin K. Tiirkoğlu 

IJrfa Aydın Gazianteb 
F. Ergin L. Ütkümen E. Cenanı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1499 sayılı, 1 .VI. 1929 tarihli Gümrük Tarife
si Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelin

de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2255 ve 5643 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 1499 sayılı ve 1 . V I . 1929 tarihli 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Ta
rifesi Cetvelinin 284 ncü numarasının bâzı po
zisyonlarında ekli cetvelde gösterilen değişiklik
ler yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanunu Bakanlar Kmuîu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

( S. Sayısı : 250 ) 
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Tarif* 
No. Eşyanın cinai 

284 Kereste : 
A -Meşe, ceviz, karaağaç, şimşir, ıMm* 

onur, dişbudak, limon, zeytin 
Meşe ağacı : 
1 - Müdevver 
Maden direği için 
2 - Dörtköşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 

D - Çara, köknar ve sair ağaçlar : 
Çam ağacı : 
1 - Müdevver 
Maden direği için 
2 - Döırköşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 
Köknar, ladin ağacı : 
1 - Müdevver 
Maden direği 
2 - Dörtköşe 
3 - Biçilmiş veya yaralanış 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 
Kayın ağacı : 
1 - Müdevver (fırınlanmış) 
Müdevver (fırınlanmamış) 
Maden direği için 
2 - Dörtköşe (fırnnlanımış) 
Dörtköşe (fırınlanmamış) 
3 - Biçilmiş veya yarılmış (fırın
lanmış) 
Biçilmiş veya yarılmış (fırınlan
mamış) 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 
(fırınlanmış) 
Rendelenmiş veya lâmbalanmış (fı
rınlanmamış) 
Sair araçlar : 
1 - Müdevver : 
Kavak 
Diğerleri 
2 - Dörtköşe : 
Kavak 
Diğerleri 

Sıklet 
esası 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

G. 
Q. 
G. 
G. 
G. 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

G. 

G. 

G. 

G. 

G. 
G. 

G. 
G. 

Vergi na4di 
100 kiloda 
Lira K. 

00 02 
00 01 
00 20 
00 26 
05 00 

00 01 
00 01 
00 10 
00 15 
00 16 

00 01 
00 01 
00 10 
00 15 
00 16 

00 01 
00 01 
00 01 
00 26 
00 26 

00 40 

00 40 

00 45 

00 45 

00 01 
00 01 

00 10 
00 26 
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Vergi haddi 
Siklet 100 kiloda 

Eşyanın cinsi esası Lira K. 

3 - Biçilmiş veya yarılmış : 
Kavak G. 00 15 
Diğerleri G. 00 40 
4 - Eendelenmiş veya lâmbalannm : 
Kavak G. 00 16 
Diğerleri G. 00 45 

( 8. Sayısı : 250 ) 


