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Askerî memurların subaylığa nakilleri hak
kındaki Kanun kabul olundu. 

7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun 
101 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası kabul edildi. 

16 . VII . 1956 Pazartesi günü saat 15 te top-

A-Şİ} 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkındaki komisyon 
raporu dolayısiyle vâki yazılı müdafaa taleple
rinin oya arz edilmemesi sebebine dair Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden, şifahi suali 
(6/254) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nu-
seybin ovasının sulanması için yapılacak tesi
sata dair şifahi sual takriri, Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir (6/255) 

B —• Tahrirî sualler 
1. — Ankara Mebusu Muslis Ete'nin, köylü

müzün boş zamanlarının kıymetlendirilmesi ve 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğü
ne dair tahrirî sual takriri, Ziraat Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/203) 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, yaban
cı matbuatta memleketimizin iktisadi durumu 
hakkında intişar eden yazılara dair tahrirî su-

Layihalar 
1. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Ku

zey-Atlantik Andl aşmasına taraf devletler arasın
da kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 
VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci 
maddesinin tatbik ve tadiline dair kanun lâyi
hası (1/515) (Hariciye Encümenine) 

2. — Ziraat Vekâletine bağlı muhtelif dere
celi ziraat okulları öğretmenlerinin ders saati ka
nunu lâyihası (1/516) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkere 
3. — Muvazenei umunıiyeye dâhil dairelerin 

1954 malî yılı hesabı katilerine ait umumi muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/396) (Divanı Mu
hasebat Encümenine) 

lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Ayaydın İhsan Gülez 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

'fahi sualler 

I al takriri, Hariciye, İktisat ve Ticaret vekâlet
lerine gönderilmiştir (7/204) 

3. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge 
iktisat tetkikleri üzerindeki çalışmalara devam 
edilip edilmiyeceğine ve köylünün mesken sahi
bi olabilmesi için yapılan hazırlıkların mahiye
tine dair tahrirî sual takriri, İktisat ve Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/205) 

4. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, turist 
parasının ihdası hususunda ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına dair tahrirî sual takriri, Maliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/206) 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, An
kara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumileri
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 

I eden müzakerelerin hepsinin neşredilemiyeceği 
I hakkında gazetecilere tenbihatta bulundukları

nın doğru olup olmadığına dair tahrirî sual tak-
I riri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/207) 

Mazbatalar 
4. — Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 

Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara bir er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/491) (Ruznameye) 

5. — Devlet orman işletme ve fabrikalarının 
tomruk ve kereste piyasa satışları hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/511) (Ruznameye) 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne*'dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâle
ti vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/464) (Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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7. — 1956 malî yılı muvazene! umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/513) (Euznameye) 

8. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Ku
zey Atlantik Anlaşmasına taraf devletler arasın
da kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 
VII nei maddesinin 3 a (ii) bendi ile VII I nei mad
desinin tatbik ve tadiline dair kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/515) (Ruzna-
meye) ' . 

9. — Sınır, kıyı ve karasularımızın muha
faza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi 
işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında ka
nun lâyihası Ve Gümrük ve inhisarlar, Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/512) (Ruz-
nameye) 

Mazbatalar 
10. — 16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de 

imzalanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıt
larına ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakli
yatına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleş
me projelerinin geçici olarak tatbikine dair 
Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında 
Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi» ile «imza 
Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisar
lar encümenleri mazbataları (1/432) (Ruzmı-
meye) 

11. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1953 Malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Eeisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Mü
dürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katı kanun lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası (3/254, 1/304) (Ruznameye) 

12. — Atom Enerjisi Komisyonu kurulması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/500) (Ruznameye) 

13. — îzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 ar-

kadaşnm, 3116 sayılı Orman Kanununun 71 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Ziraat Encümeni mazbatası (2/340) 
(Ruznameye) 

14. — 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara 'da 
imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşma
sının 3 sayılı Protokolüne merbut Gümrük taviz 
listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 ta
rihli Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası 
vo Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbatalar? 
(1/308) (Ruznameye) 

15. —• Türkiye ile Belçdka - -Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasında 15 Nisan 1955 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve ödeme Protokolü ile ili
şiklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası vo 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/315) (Ruznameye) 

16. —• Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle uzatılmasına mütedair mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/316) (Ruznameye) 

17. — Türkiye ile ^ngiltere arasındaki 
4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
ması ile buna ek Protokolün 30 Haziran 1955 
tarihine kadar iki ay müddetle uzatlmasma mü
tedair mektupların tasdikine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazba
taları (1/317) (Ruznameye) 

18. — Türkiye ile İtalya hükümetleri arasın-
• da mektup teatisi suretiyle akdolunan uzun vâ-
I deli Buğday Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
j lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
| mazbataları (1/287) (Ruznameye) 
! 19. — 7 Kasım 1952 trihinde Cenevre'de tan-
| zim olunan ticari numuneler ve reklâm malze-
j meşinin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair 
j Milletlerarası Sözleşmenin tasdik hakkında ka-. 
| nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
! mazbataları (1/338) (Ruznameye) 



B I R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), Edibe Sayar (Zonguldak), İbrahim Kirazoğlu 
(Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Gazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

3. — YOKLAMA 

REİS Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

4. — BEYANAT 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Re
fik Koraltan'ın, misafir Pakistan Reisicumhuru
nun., müzakereleri takibetmek üzere Riyaseti Cum
hur locasına teşrifleri münasebetiyle beyanatı. 

[Pakistan Reisicumhuru Ekselans General 
İskender Mirza Hazretleri Riyaseti Cumhur lo
casına eşi Begüm Mirza ve Reisicumhurumuz 
Celâl Bayar'la birlikte geldiler ve yerlerini al
dılar.] , 

REİS — Muhterem arkadaşlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin zafer ve şerefle dolu tari
hi içinde müstesna hâdiselerin yer aldığı bir ha
kikattir. İşte o müstesna hâdiselerden biri de 
bugün tekevvün etmiş bulunuyor. Dünden beri 
memleketimizin aziz misafiri bulunan kardeş ve 
müttefikimiz Necip Pakistan Milletinin kudret
li ve muhterem mümessili Cumhurreisi General 
İskender Mirza Hazretleri bugün de aramızda 
şerefli varlıkları ile bizleri bahtiyar kılmışlar
dır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Pek yakın mazide Türk Milletinin yaşadığı 
-ıstıraplı günler olmuştu. O günlerde kardeş Pa
kistanlıların Türk milletine gösterdikleri yakın 
ve candan alâkayı tarih boyunca unutmaya im
kân var mıdır?. Türk milleti de Pakistanlı kar
deşlerinin ıstıraplarını yakından takibetmiş ve 
istiklâllerine kavuşmaktan doğan neşelerini ken
di zafer ve neşesi olarak paylaşmıştır. Böylece 
mazinin derinliklerinden gelen bir ruh ve iman 
birliği ile başlıyan bu kardeşlik rabıtaları, evve
lâ 1954 te akdettiğimiz dostane İş Birliği And-

laşması ile ahdî ifadesini bulmuş, ondan sonra, 
iki milletin istikbal ve varlıklarının korunması 
gayesiyle, kısa zamanda en mesut inkişaf saf
halarına erişerek, müşterek kaderimizi olduğu 
kadar Orta - Doğu'nun ve daha şâmil mânasiyle 
bütün sulh ve medeniyet dünyasının muhtacol-
duğu emniyet, selâmet ve istikrarı" ebedî kılmak 
gibi kutsi maksat ve gayelere müteveccih olan 
Bağdad Paktı içinde bir ittifak mertebesine vâ
sıl olmuştur. (Sürekli alkışlar) 

Aziz ve kıymetli müttefikimiz Pakistan'ın, 
gerek bu emniyet müessesesinin kuruluşundaki 
samimî ve candan alâkasını, gerek cihan siyase
tinde Ve bilhassa sulh ve insanlık ideallerinin 
korunması sahasındaki müstesna mevkiini, siz 
muhterem arkadaşlarımın da müşterek duygu
larına tercüman olarak, burada yâd ve ifade et
mekten duyduğum bahtiyarlık hudutsuzdur; 

Şu anda necip Pakistan milletine ve onun 
şerefli ve kudretli mümessiline karşı gösterdiği
niz kalbî ve* samimî tezahürat bu duygularımı
zın en kuvvetli ve kıymetli bir delili ve ifadesi
dir. Bu mesut ve sevinçli hava içinde, müsaade 
buyurursanız kendilerini ve müstesna şahsiyet
lerinde asîl Pakistanlı kardeşlerimizi Meclisi
miz adına derin bir hürmet ve muhabbetle se-
lâmlıyarak sözü İskender Mirza Hazretlerine 
bırakacağım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

2. — Pakistan Reisicumhuru iskender Mirza 
Hazretlerinin hitabesi. 

REİS — Şimdi Pakistan Reisicumhuru İs-
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î ı 00 16. 
kender Mirza Hazretlerinin kürsüden konuşma
sını tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Şiddet
li alkışlar). 

(Pakistan Reisicumhuru İskender Mirza 
Hazretleri, Meclisin umumi alkışları ve yaşa, 
bravo sesleri arasında hitabet kürsüsüne gele
rek Türkçe tercümesi aşağıda münderiç nutuk
larını İngilizce olarak iradetmişlerdir. Nutkun 
tercümesi bilâhara Hariciye Vekâleti Umumi 
Kâtibi Muharrem Nuri Birgi tarafından yine 
kürsüden okunmuş, Pakistan Reisicumhuru Haz
retleri tercümenin okunması sonuna kadar kür-
siyi terk etmemişlerdir.) 

PAKİSTAN REİSİCUMHURU İSKENDER 
MİRZA — Sayın Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
Büyük Millet Meclisinin Sayın azaları : Şahsım 
ve memleketim hakkında söylediklerinizden 
dolayı size teşekkür ederim. 

Naçiz şahsımın ehemmiyeti olmadığı için, 
Pakistan'ın ilk Reisicumhuru sıfatiyle, Büyük 
Türk Milletini asîl kardeş ve müttefikimiz 
telâkki ettiğimizi beyan etmekle bahtiyarım. 
(Alkışlar) 

Sizlere hitabetmek üzere beni buraya da
vet etmekle bana büyük bir şeref ve mazha
riyet bahşettiniz. Bundan dolayı, şahsım ve 
Pakistan Hükümeti ve Milleti adına sizlere 
en hararetli şekilde teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

Bu teveccühünüzün muhatabı olduğum şu 
sırada düşüncelerim, modern Türkiye'de di
namik bir demokrasinin inkişafı ile, dünya, 
haritasında Pakistan'ın müstakil bir cumhuri
yet olarak meydana çıkması arasındaki şa
yanı dikkat muvaziliğe yönelmektedir. Aşağı 
yukarı 30 sene evvel Türkiye kendisini cum
huriyet ilân ettiği zaman arkanızda altı asır
lık büyük bir tarihiniz vardı. O sırada millî 
liderliğin en yüksek idealleriyle meşbu bü
yük bir devlet adamı, büyük bir asker ve 
büyük bir vatanperver aranızdan yükseldi, 
hâtırası perestişle anılan Atatürk tarihin dai
ma şükranla yâd etmekle şeref kazanacağı ve 
milletinin mukadderatını tâyindeki 'hissesi 
ebediyen yaşıyacak olan dünya kahramanları 
sınıfına dâhildir. (Şiddetli alkışlar) o, sadece 
Türkiye'nin önderi değildi. Hindistan - Pa
kistan kıtasındaki müslümanlar da kendisini 
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bir kahraman telâkki ediyor, şehirlerimizde 
ve köylerimizde, Atatürk'ün, onun mert va
tandaşlarının büyük icraatını öven neşideler 
okunuyordu. (Alkışlar) 

Bu memleketin bugün dünyanın hür mem
leketleri arasında demokratik kuvvet numu
nesi olarak temayüz etmesi, Atatürk'ün ön
derliğinin ve haleflerinin devlet adamlık va
sıflarının ve Büyük Türk Milletinin meziyet
lerinin bir eseridir. Bu sayededir ki, Türki
ye, iki dünya harbinin yıkıcı kuvvetlerine 
mukavemet edebilmiş ve bekasını temin etmiş
tir. 

Türk milliyetçiliğinin esasım kendi ken
dine hürmet ile aynı şekilde düşünen millet
leri müsavilik şartları içinde anlamak ve 
onlara hürmet etmek teşkil eylemektedir. 
Kendi millî perestijini ve emniyetini kemaliy
le müdirk olduktan başka Türkiye aynı za
manda müşterek emniyete hadim olacak mil
letlerarası vecibeleri hususunda da tamamen 
uyanıktır. 

Burada Atatürk'ün hâtırasını selâmlar ve 
kurmuş olduğu büyük devlete hürmet hisle
rimi sunarken diğer büyük bir önderin Kai-
di Âzam Mehmet Ali Cinnah'm (Şiddetli ve 
sürekil alkışlar, bravo sesleri) hâtırası Önün
de saygı ile eğilmekten kendimi menedemi-
yorum o da büyük bir vatanperver ve demok-i 
ratik ideallerin ateşli bir müdafii idi Pakis
tan'ı meydana getiren ve kuran onun görü
şü, azmi ve fikri - takibi olmuştur. 15 Ağustos 
1947 de bayrağımız Karaşi'de çekildiği zaman 
arkamızda bu mmtakada birkaç asırlık şan 
ve şeref ve bunu takibeden bir asırlık . ecne
bi tahakkümü ile mücadele vardı, önümüzde 
ise icabatı yerine getirilmesi lâzmıgelen son
suz bir mukadderat ve derhal başarılması 
icabeden bir iş vardır: Millî hayatımızın her 
sahasında herseyi baştan kurmamız gerekiyordu. 
Kendi kendimizi hemen, birçok kurulmuş dev
let için beka kabiliyetleri bakımından çetin bir 
imtihan teşkil edebilecek güçlüklerle karşı kar
şıya bulduk. Birkaç ay içinde 7 500 000 i müte
caviz mülteci, emniyete kavuşmak kaygısiyle 
Hindistan'dan memleketimize geçtiler. Bu güç 
imtihan ve fırtına günlerinde bize yol gösteren 
ve ilham veren büyük önderimiz Kaidi Azanı 
oldu ve aramızdan ayrıldığı zaman bize büyük 
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bir fırsat ve büyük bir mukadderat vasiyet 
ettiğini biliyorduk. 

Malûmunuz olduğu veçhile Pakistan bin 
millik ecnebi topraklarla yekdiğerinden ayrıl
mış Şarkî ve Garbî kısımlardan müteşekkildir. 
Bu kısımların biri Birmanya ile öteki de Iran 
ve Afganistan'la hemhuduttur ve Yakın Şark'm 
petrol mmtakalariyle muvasalât bakımından 
mühim bir mevki işgal etmektedir. 

Yine bu kısımda Hindistan - Pakistan kıta
sını mazide en az doksan defa istilâ edenlerin 
kullandıkları dağ geçitleri vardır. Bu itibarla 
Pakistan, Türkiye gibi, dünya sulhu için hayatî 
ehemmiyet arz eden siyasi, ideolojik ve strate
jik büyük bir mevki işgal etmektedir. Bu mü
him mesuliyeti tam mânasiyle müdrikiz ve da
hilî ve haricî siyasetimiz bilhassa bu muazzam 
mükellefiyetin ifasına müteveccihtir. 

Biz de siz Türkler gibi demokrasinin ruhu
na ve tatbik edilmesi lüzumuna kuvvetle inan
maktayız. Biz şu veya bu vaziyeti kurtarmak 
için değil, imanımız ve geleneklerimiz icabı de
mokratız. Anayasamıza, müşterek imanımızın 
cevher ve direktiflerini ihtiva ettiği bu aydın 
demokrasinin özünü dercetmeye çalıştık, ikti
sadi ve idari sahalarda deruhde ettiğimiz vı&zif e, 
her ne kadar bidayette aşınmaz görünmüş ve 
şimdi de yapacağımız birçok şeyler kalmış ise 
de, bugüne kadar o derece tekâmül kaydettik 
ki, bununla hakklı olarak iftihar edebiliriz. 
(Alkışlar) Batı - Pakistan'da 7 ayrı muhtar 
idare ve eyalet bir tek vilâyet haline getirilmiş 
bulunuyor, aşağı - yukarı bir inkılâp diye tav
sif edilebilecek bu değişiklik tamamiyle sulhçü 
yollarla ve pürüzsüz olarak elde edilmiş ve gerek 
milletin gerek idarecilerin karakter sahibi oluşu 
sayesinde tahakkuk etmiştir. Bidayette bir zira
at memleketi iken, şimdi yarı sanayileşmiş bir 
hale gelmek yolunu salim bir şekilde tutmuş bu
lunuyoruz. Bâzı sahalarda, meselâ, pamuk, 
jüt mahsulleri, çimento ve diğer bâzı mühim.* 
istihlâk mallarının istihsali sahasında kendi 
kendimize yetecek seviyeye ulaşmış ve ulaşma
ya yakın bulunuyoruz. Geniş bir kalkınma 
programı tatbik yolundadır. Bundan freş sene 
evvel bu maksada matuf olarak bütçemize sa
dece 120 000 000 rubilik bir tahsisat koyabilir
ken câri bütçeye ekonomik kaikmma için 
1 160 000 000 rupi koydflk >(Alkışlar) iki sene
lik hummalı bir çalışmadan sonra kaikmma 

. komisyonu Pakistan için beş senelik bir plân 
hazırlamış bulunuyor. Bu plân beş sene zarfın
da 11 600 000 000 rupilik bir masraf yapılmasını 
derpiş etmektedir. Bu paranın 8 000 000 000 ru« 
pisi âmme hizmetlerine mütebakisi ise hususi 
yatırım sahasına gidecektir. Bu plân neticesinde 
millî gelirimizi 1960 senesine kadar % 20 ar
tırabileceğimizi ümidetmekteyiz. (Alkışlar). 

Dış siyasete gelince, Pakistanlıların görüş
leri tıpkı sizin takibettiğiniz gayelere mütevec
cihtir,-yani beynelmilel sulh ve refahın inkişa
fını istihdaf etmektedir. Sulhun temini gayesine 
kendimizi vakfetmiş bulunuyoruz. Biz de sizler 
gibi sulhun ancak müspet bir dinamizm ve işle
rin yapıcı bir zihniyetle ele alınması ile idame 
ettirilebileceğine inanmaktayız. Menfi pasif ve 
bitaraf bir tavır takınmakla sulhun korunabile
ceğini sanmıyoruz. (Alkışlar) Ancak müşterek 
emniyet kuvvetlerinin takviyesi suretiyle koru-
nulabileeeği düşüncesindeyiz. Bizim gibi memle
ketler için bekamızı başka türlü temin etmemi
ze imkân yoktur. (Bravo sesleri) Bu kanaatle
dir ki 1954 te büyük memleketinizle bir dosta
ne iş birliği .andlaşması imzaladık. Bu andlaş-
manm, şimdi memleketlerimizden başka Iran, 
Irak ve ingiltere gibi dost ve müttefikleri müş
terek bir savunma ittifakı içinde birleştiren 
Bağdad paktına zemin hazırlamış olduğunu 
memnuniyetle ifade etmek isterim. (Alkışlar) 
Bu paktın gayesi bizzat güzide Başvekiliniz ek
selans Adnan Menderes tarafından en iyi şekil
de tarif edilmiştir. Kendisinin sözlerini aynen 
zikrediyorum. «Cihan sulhunun temininden baş
ka hiçbir gayesi bulunmıyan bu teşkilâtın mu
vaffak olmasını ve insanların nerede olursa ol
sun sulh ve istiklâl içinde yaşamalarını ̂ Cenabı 
Haktan niyaz ederim.» (Şiddetli alkışlar) 

Sulhu vikayeden gayrı bu paktın başlıca ga
yesi mmtakamızda ahalinin refahının inkişafı
dır. Aynı şekilde Birleşik Amerika ile de bit karşı-
lıklı savunma ve yardımlaşma andlaşması imzala
dık ve peato 'nun âzası bulunmaktayız. (Alkışlar, 
bravo sesleri) Bu andlaşmalardan hiçbirisi her 
hangi bir devletin aleyhine müteveccih değildir. 
Biz, yaşadığımız bölgenin emniyet ve refahı için 

] diğer memleketlerle müştereken çalışmayı istih
daf eden bir siyasete kaviyyen bağlı bulunmak
tayız. Bu hattı hareketimizin diğer milletlerle 
dostane münasebat tesisi hususundaki arzumuz 
ile gayrikabili telif olmadığı kanaatindeyiz. 
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Orta - Şark ve Güney - Doğu Asya 'nın emniyet 
ve refahı hususundaki alâkamız diğer bir başka 
esaslı sebepten de neşet etmektedir. Fas ' tan En
donezya'ya kadar uzanan bu vâsi bölgede islâm 
dünyasının büyük kısmı bulunmaktadır. Biz bu 
dünyaya sağlam mânevi ve kültürel bağlarla 
bağlı bulunmaktayız. Binaenaleyh bu bölgenin 
istikbaline tesir edecek inkişaflarla hayati bir 
şekilde ilgilenmekteyiz. Yakînen ilgilenmekte 
olduğumuz Filistin meselesinin Arapları mem
nun edecek bir şekilde en kısa bir zamanda hal 
suretine bağlanmasını Orta - Şark mıntakasımn 
sulh ve refahı bakımından zaruri addediyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Biz her şekli ile müs
temlekeciliği nefretle karşılıyor ve bu müesse
senin devamını sulh için bir tehdit telâkki edi
yoruz. (Bravo sesleri) Hedefimiz hür ve müsavi 
milletlerden müteşekkil ve ne şekilde olursa ol
sun müstemlekeciliği sinesinden defetmiş olan 
bir dünya camiasının kurulmasıdır. Bütün bu 
mülâhazalara istinaden Sudan, Tunus ve Fas' ı 
müstakil ve hükümranlığına kavuşmuş devlet
ler olarak görmekle sevinç duymaktayız. (Al
kışlar) 

Fransız siyasetinin Fas ve Tunus meselele
rinde olduğu gibi Cezayir meselesinde de ken
dini göstermesi suretiyle memnuniyetbahş bir 
hal sureti bulunmasına âmil olacağına itimadı
mız vardır. (Alkışlar) Malaya'da ve Singapur'
da muhtar idare kurmak hususunda alınmış 
olan tedbirleri iyi karşılıyoruz. 

Biz Pakistan'da, diğer memleketlerin hü
kümranlığına ve istiklâline hürmet ve onlarla 
dostane" münasebetler idamesi lüzumuna inanı
rız. Beynelmilel ihtilâfların müzakere, tahkim 
veya Birleşmiş Milletler çerçevesinde uzlaşma 
yollariyle hallolunmasına inanırız. Keşmir ihti
lâfını ve Hint - Pakistan gerginliğini işte bu 
ışık altında halletmeyi arzu ediyoruz. Hindistan 
bizim komşumuzdur ve onunla beraber dostluk 
ve iş birliği içinde yaşamalıyız. Her iki memle
ket hürriyetin meyvalarını ancak, hürriyetin 
getirdiği sosyal ve ekonomik faydaları kendi 
halklarına vermek suretiyle onların hayat sevi
yelerini yükseltmeye muvaffak oldukları zaman 
tadabilirler. (Bravo sesleri, alkışlar) Keşmir 
meselesi tatmin edici bir şekilde halledilmedikçe 
bu hedefler, geniş ölçüde realist olmıyan ve ta
hakkuk etmemiş şekilde kalacaktır. Bu ihtilâfa 
taallûk eden vakıalar çok basittir. 1949 Ocak 

ayında, Jammu ve Keşmir eyaletlerinin iltihakı 
meselesinden bu eyaletler halkının serbest ve 
bitaraf bir reyiâmla kendi ihtiyarlarına bağlı 
olarak izhar edecekleri arzuya göre takarrür 
etmesi hususunda Hindistan, Pakistan ve Bir
leşmiş Milletler arasında mutabık kalınmıştı. 
Böyle bir plebisitin tatbiki hususunda Hindis
tan'ın rızasını elde etmek için birçok gayretler 
sarf edilmiş fakat bu hiçbir fayda vermemiştir. 
Biz*, Keşmir'in Pakistan'a verilmesini istemedik. 
Bütün istediğimiz Keşmir halkına kendi istik
ballerini serbest ve baskısız bir plebisit voliyle 
karar vermek imkânının verilmesinden ibaret
tir. Hindistan bunun yapılmasına müsaade et
meyi bir beynelmilel anlaşma ile taahhüdeyle-
miştir. istediğimiz bu resmî taahhüdün yerine 
getirilmesidir. 

Sayın Reise, netice olarak, Kıbrıs meselesin
de dâvanızın haklılığını Hükümetimin tamamiy-
le takdir ve teslim eylediğini katî olarak ifade 
etmek isterim. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 
Biz, bu mesele hakkında, Türkiye'nin tasvibine 
iktiran etmiyecek her hangi bir hal çaresini 
desteklemiyeceğimizi mütaaddit kereler açıkça 
ifade etmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 

Sayın Reis, şimdi, Yüce Meclise hitapta bu
lunmaya davet etmek suretiyle bana ve memle
ketime bahşetmiş olduğunuz büyük şereften do
layı bir kere daha teşekkür etmek isterim. Bü
yük memleketinizde bana gösterilen kabulün 
sıcaklığı ve insiyakiliği beni fevkalâde müte
hassis etmiştir. Buraya yaptığım ziyaretin çok 
mesut hâtırasını hiçbir zaman unutmıyacağım. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

(Reis Refik Koraltan kürsüden indi, yerine 
Reisvekili İhsan Baç geçti.) 

REİS — Efendim, ruzname ile alâkalı bir 
takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin diğer bütün iş

lerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Yozgad Tokad 

Hâşim Tatlıoglu Yusuf Ulusoy 

REİS — Efendim, takrirde kanunların diğer 
işlere tercihan görüşülmesi istenmektedir. Bu hu
susu yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Devletlerarası tstişari Denizcilik Teşki
lâtının kurulması hakkındaki Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakının ve 
hu Sözleşme ile eklerinin tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Münakalât encümenleri 
mazbataları (1/341) (1) 

REÎS —- İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz efendim. 

tstişari Denizcilik Teşkilâtının kurulması hak
kındaki Üevletlerarası Sözleşmeye katılmamıza 

ve bu Sözleşmenin tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — tstişari* Denizcilik Teşkilâtının 
kurulması hakkındaki 6 Mart 1948 tarihinde Ce
nevre'de akdedilen Devletlerarası Sözleşmeye, 
«Kabotaj ve inhisara mütaallk kanunlarımız 
ahkâmına her hangi bir tesiri olmamak şartiyle» 

Şeklindeki «ihtirazi kayıtla» katılmamız kabul 
edilmiş ve bu Pözleşme ile ilişik ekleri tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Tadilname yok, maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete, girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3f— Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

2. — Temsil ödeneği Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye, ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/441) (2) 

ıs-REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is, 
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini re-

(1) Birinci müzakeresi 87 nci İnikat zaptın-
dadır. 

(2) 276 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

yinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir takrir var, okuyoruz. 

Tüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında birinci sırada bulunan (Tem
sil Ödeneği Kanununun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasının) müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklifini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun birinci maddesindeki sütuna kay
makamlar kelimesinden sonra (50 bucak mü
dürleri) fıkrası ilâve edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında bir takrir var, oku
yoruz : 

Yüksek Reisliğe , 
Görüşülmekte olan S. S. 276 Temsil ödene

ği Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair kanun lâyihasının 1 nci maddesindeki 
(50 bucak, müdürleri) fıkrasının (75 bucak mü
dürleri) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 16 . V I I . 1956 

Yozgad Yozgad 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu Ali Ünlüsoy 

Kütahya Van 
Ali Galip Bubik Muhlis Görentaş 

Van Sivas 
Hilmi Durmaz Nurettin Ertürk 

. Tunceli Tokad 
Bahri T. Okaygün . Yusuf Ulusoy 

Konya Niğde 
Reyhan Gökmenoğlu Cavit Kavurmacıoğiu 

Çorum Trabzon 
Sedat Baran Pertev Sanaç 

Çorum ^ Çorum 
Cevat Köstekçi Yakup Gürsel 

Zonguldak Niğde 
H. Hilâlcı H. Hayati Ülkün 
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Bolu 
Selâhattin Baysal 

Kayseri 
Hakkı Kurmel 

Muğla 
Turhan Akarca 

Erzincan 
Veysel Varol 

U§ak 
Yusuf Aysal 

Seyhan 
M. Akçalı 

Seyhan 
M. Ünaldı 

Kocaeli 
S. Yalım 

Çorum 
Baha Koldaş 

İzmir 
Pertev Arat 

Sivas 
A. Doğruyol 

Ankara 
(Okunamadı) 

Adana 
îsmet Uslu 

Burdur 
M. özbey 
Erzincan 

T. Şenocak 
Tokad 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Kastamonu 
Basri Aktaş 

i : yu - 10. * 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Mardin 

A. Bayar 
Bolu 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Konya 

H. R. Atademir 
Uşak 

Orhan Dengiz 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
Gazianteb 
A. Atik 
Samsun 

H. Tekay 
Tokad 

O, Hacıbaloğlu 
Çorum 

A. R. Kılıçkale 
Ankara 

(Okunamadı) 
Afyon K. 

(Okunamadı) 

(Okunamadı) 
Burdur 

H. Çimen 
Van 

H. Kartal 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 
Çoruh 

(Okunamadı) 

. BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, nahiye müdürlerine; 
- valiler, vali muavinleri ve kaymakamlar gibi -
temsil tahsisatı verilmesi hakkındaki kanun tek
lifi Bütçe Encümenimizde müzakere edilirken 
hükümet teklifi ve Dahiliye Encümenince kabul 
edilen esas 75 lira idi. Bütçe encümeni, nahiye 
müdürlerine verilmesi istenilen temsil tahsisa
tından gayrı ayda maktuan 40 lira daimî har
cırah tahsisatı almakta oldukları nazarı dikka
te alınarak 75 lirayı fazla bulmuş ve bunu 50 li
ra olarak kabul etmiştir. Şu vaziyete göre 50 
lira temsil tahsisatı, 40 lira da harcırah aldık
larına göre nahiye müdürleri maaşlarından gay
ri 90 lira fazla bir para almış olacaklardır.. Bi-
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naenaleyh bu tahsisatın 75 liraya iblâğına dair 
takrir yerinde değildir. Encümenin de iltihak 
kararı yoktur, encümen teklifinin aynen kabu
lünün muvafık olacağını arz ederim. 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Söz rica edi
yorum. 

REÎS — Bir dakika müsaadenizi rica ede
rim, Hükümet söz istiyor. 

Buyurun Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Bütçe Encümeninin teklifine iştirak, edi
yoruz, kabulünü istirham edeceğim. 

RElS — Buyurun, Baha Koldaş. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Vazgeçtim, 

efendim. 
REÎS — Efendim; takrir elli imzalıdır, Da-

halî Nizamnameye uygundur. Hükümet ve en
cümen bu takrire iştirak etmektedir. Nazarı iti
bara alanlar lütfen işaret buyursunlar... Almı-
yanlar... Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekileri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Muhasebei Umumiye Kanununa ek 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/509) (1) 

f* 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti* 
yen yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

(1) 279 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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maddeleri arasında ikinci sırada bulunan (Mu
hasebei Umumiye Kanununa ek kanun lâyiha
sının) müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. ~* 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

REÎS — Takriri yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek 
Kanun 

MADDE 1. — Ziraat Vekâleti bütçesinin «Zi
rai mücadele umumi masrafları», «Kimyevi mad
de ecza ve ilâçlar» ve «Ziraat işleri muvakkat 
memuriyet harcirahı» tertiplerine konulan tah
sisatın yetmemesi ve derhal munzam tahsisat 
istihsali kabil olmaması halinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ilk toplantısını takibeden 
10 gün içinde tetkikine sunulmak ve bu tertip
lerdeki tahsisatın birer mislini geçmemek ve 
karşılığı gösterilmek şartiyle tahsisat kaydet- . 
meye icra Vekileri Heyeti salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında.söz istiyen yok
tur., Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

4. — 1956 malî yılı muvazenei umumiye Ka
nununa bağh (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/513) (1) 

REÎS — Gündeme mütaallik bir takrir var
dır, okuyoruz. 

(1) 285 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Yüksek Reisliğe 

Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmında 
7 nci numarada bulunan (1956 malî yılı muva
zenei umumiye Kanununa bağlı A/2 işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasının) ruznameye alınarak takdimen müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

REÎS — Bu münakale kanununun ruzname
ye alınarak takdimen müzakeresi teklif edilmek
tedir. Evvelâ ruznameye alınmasını yüksek rey
lerinize arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Takdimen müzakeresi hususunu yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1956 "malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
,-bağlı (A/2) igaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasında (350 000)* 
liralık münakale yapılmıştır. 

F. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Maliye Vekâleti 
748 Yatırımlar için Dev

let Hava Meydanları 
İşletmesi Umum Mü
dürlüğüne 100 000 
REÎS— Kabul eden
ler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
792 Yer sarsıntısı ve di-

• ğer âfetlerden zarar 
görenlere yardım 

* * (Sarf şekli îcra Ve
killeri Heyeti kara-
riyle belirtilmek üze
re Kızılay Kurumu-



F. M. ödeneğin çeşidi 
ı : yu i b , 

Düşülen Eklenen 

350 000 

250 000 

Etmiy enler... Ka

na devredilebilir.) 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

795 6683 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak 
yardımlar 

10 Gerze yangınından 
zarar görenlere yapı
lacak yardım 

REİS — Kabul edenler.. 
bul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.-

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

5. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/210) (.1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir var okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe ^ 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 3 ncü sırada bulunan kanun 
teklifimin müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya 
Mustafa Zeren 

(1) 280 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Teklif sahibi kanun teklifinin müs

taceliyetle görüşülmesini istemektedir. Bu hu
susu yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıda 
»yazılı muvakkat madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 99. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumunun emekliye tâbi vazifelerin
de bulunanların, Türk Hava Kurumu Uçak ve 
Motor fabrikalariyle Grup Müdürlüğünün aylık 
ücretli daimî kadrolarında geçen hizmetlerinin 
en çok on yılı, aynı kanunun muvakkat 65 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaat
ta bulunmaları şartiyle, borçlanma yoliyle emek
lilik fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

Ancak bunların borçlanabilmeleri için, bu 
kanunun meriyete girdiği tarihteki yaşlarından, 
emekliliğe tâbi olarak geçmiş hizmetleri ile.uçak 
ve motor fabrikalarında ve grup müdürlüğünde 
geçmiş hizmet müddetleri indirildikten sonra 
yaş sayısının 40 ı geçmemiş olması şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı bir sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
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lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/450) '(1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 4 ncü sırada bulunan (Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvel 

7 ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasının) müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REÎS — Kanun lâyihasının müstaceliyetle 
görüşülmesi hususunu yüksek reylerinize arz 

•ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı.Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve -eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler konulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveli ile birlikte reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) S8İ sayfa matbua zapttn sommdadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza 
ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işleri
nin Dahiliye, Vekâletine devri hakkında kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/512) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim, 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da 9 ncu numarada bulunan ve ehemmiyet ve 
müstaceliyeti Yüksek Heyetçe de malûm olan 
(Sınır,- kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işleri
nin Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki kanun 
lâyihasının) ruznameye alınarak takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresi hususunu arz ve. tek
lif ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

REÎS — Havale edilen kâğıtların mazbatalar 
kısmında 9 numarayı teşkil eden lâyihanın ruz
nameye alınarak takdimen müzakeresi talebedil-
mektedir. 

Ruznameye alınmasını yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ruzna
meye alınması kabul edilmiştir. 

Lâyihanın takdimen müzakeresini yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takdimen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Buvurun Hüsnü Gföktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar; bu kanun dolayısiyle Hükümete ne 
kadar teşekkür etsek azdır. Bu kanunun geti
rilmesinde geç kaldık da diyebilirim. 

Bendeniz bu hususta altı noktaya dokun
muştum. Bu noktalardan bir i ; hudutların tan
zimidir. Bu hususta bir kanun teklifinde bulun-

(1) 387 sayılı matbua zaçim tommktdır. 
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muştum. Bu kanun müzakere edilirken bu mev- ı 
zuu da halledebilirsek bizim için büyük bir me
sele halledilmiş olur. 

İkinci nokta da hudut otoritesinin tanzimi
dir. Benim kanun teklifimde olduğu gibi bu 
kanunda da bu iş halledilmiş ve bu hususta sa
lâhiyet Dahiliye Vekâletine verilmiştir.. 

Üçüncüsü hududun tanzimi meselesidir. Bu 
meselenin de halledilmesi için kanuna bir mad
de eklenmesi veya başka bir yol Dahiliye Vekâ
letince ihtiyar edilmelidir. Asıl mühim olan hu
dudun tanzimidir. Hudutta bu Haziranda bir 
hâdise çıkmıştır. Hattâ o kısmın kime aidolduğu 
hakkında bugün sanlı bir vesika yoktur. Onun 
için ibu meselenin bize yarar bir şekilde ya ve
kâletin derpiş edeceği gibi veya benim teklifim-
deki gibi halledilmesini rica edeceğim. I 

Sonra kaçakçılık meselesi : Kaçakçılık hem 
sınai hem iktisadi hem de hudut düzeni ve em
niyeti bakımından- büyük zararlar tevlidetmek-
tedir. Bunun önlenmesi için de hudut otorite
lerinin, jandarma, gümrük ve 'sınır muhafaza 
birlikleri gibi hudut kıtalarının bir araya ge- I 
tirilip tam bir beraberlikle çalışmaları temin 
edilmelidir. Hududun tanziminde gümrük 
ve saiî|e müştereken işleri tanzim edebilirler. 
Yoksa bu işin yapılmasına gerek askeriye vo 
gerekse seferberlik hiçbir zaman bir mâni teşkil 
etmez. Dahiliyenin bu işe vazıyed etmiş olması 
ve hudut meselelerinin halledilmiş olması çok 
dikkate şayan neticeler verecektir. 

Kaçakçılık için de hudutların tanzim edil
mesine ihtiyaçolduğunu burada arz etmek iste
rim. Ben 1327 de hududu geziyordum. O vakit 
İkinci Müfettişlik alanında çalışıyordum. Hu
dut boyları altın esasından ayrılmıştı, oralarda 
gümüş mecidiye rol oynuyordu. Niçin altın de
ğil de gömüş para kullanılıyor, diye sordum. 
Bu hâdisenin komşu idare sisteminden ve iktisa
di prensiplerden ve mahallî hayat şartlarının 
ayrılığından doğduğunu söylediler. 

1940 - 1943 senelerinde ben, hudut boyunda 
idim. Buralarda edindiğim intiba şu oldu: Hu
duttaki vaziyetlerin ıslahı doğrudan doğruya 
iki tarafın iktisadi ve idari vaziyetlerini ahenk
leştirmesine bağlıdır. Aksi takdirde kaçakçılık 
tam mânasiyle ortadan kaldırılamaz. Komşumuz
da buğday çoğaldığı vakit eğer bizde de çoğal-
mıyorsa veya bunun aksi oluyorsa buğdaylar 
hududa akıyor. Komşumuzda her hangi bir mal | 
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dampingi yapıldığı zaman bizde de yapılmıyor-
sa bizim tarafta onlardan o malı alıyorlar veya 
hâdise tamamen bunun aksi olarak cereyan edi
yor. Binaenaleyh, bu iş hem Cenup hududunda 
ve hem de Doğu hududunda aynıdır. Bunu be*ı 
esbabı mucibemde de tamamiyle izah etmiş bu
lunmaktayım. Binaenaleyh, yalnız birinci şıkkı 
halletmek kâfi değildir. Hududu tanzim etmeyi 
ve bize yararlı bir şekilde tertiplemeyi kabul 
ediyorum. Anck ve ancak o zaman kaçakçılık 
azaltılmış olur kanaatindeyim. Bu kanunun ge
tirilmesinden dolayı şükranlarımı arz ederim, 

REİS — Ekrem Anıt. 
EKREM ANIT (Samsun) — Çok muhterem* 

arkadaşlarım; evvelâ Hükümete, geç de olsa 
böyle bir kanun lâyihası getirmiş olmasından 
dolayı teşekkür ederim. 

Yüksek 'tasvibinize sunulmuş olan bu lâyi
ha ile hayati önemi haiz mühim, bir mesele hal 
olunuyor, demektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vazifeli olarak hudut bölgelerini yakından 

görmüş bir arkadaşınızım. Hudut bölgelerin
den misal olarak yalnız biri üzerinde duracağım. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere (Türkiye - Su
riye) hududu «810» sekiz yüz on kilometredir. 
Bu hudutta vukua gelen kaçakçılık hâdiseleri
nin her sene hazineye iras ettiği zarar asgari 
beş yüz milyon Türk lirasıdır. 

Hudut bölgelerimizde kaçakçılığı meni, ta
kip ve tahkik vazifesiyle görevli Gümrük Mu
hafaza Gen«l Komutanlığı hepimizin bildiği se
beplerden ötürü ifasiyle mükellef olduğu işleri 
istenilen şekilde yapmaya muvaffak olamamıştır 
ve olamıyor. Bu teşkilâta ait işlerin memleke
tin esasen emniyet ve asayişinden mesul Dahili
ye Vekâletine devri ve Jandarma Genel Ku
mandanlığı vasıtasiyle tedviri kanaatimce daha 
isabetli ve verimli olacağı gibi aynı zamanda 
partimizin programında yer almış bulunan tev
hidi zabıtanın bu suretle nüvesi de atılmış ola
caktır. Devri mütaakıp hudut bölgelerinde alın
masına şiddetle ihtiyaç olan tedbirler hakkında 
benden evvel konuşan sayın arkadaşım izahat 
verdikleri için tekrarına lüzum görmüyorum. 

Kanun lâyihasının kabulünü hassaten rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Müstaceliyetle müzakeresi teklif edilmekte

dir. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve em
niyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 

Dahiliye Vekâletine devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sınır, kıyı ve kara sularımı
zın muhafaza ve emniyetiyle gümrük bölgesin
de kaçakçılığın meni ve takibi ve tahkiki vezaifi 
Dahiliye Vekâletine devredilmiştir. Bu vezaif 
vekâletçe Jandarma Umum Kumandanlığı vası-
tasiyle ifa olunur. 

Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük kapı-
lariyle pasavan kapılarında ve gümrük teşkilâ
tı bulunan hava ve deniz limanlarında ve ser
best bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük saha
larında ve Marmara denizi ile Çanakkale ve Ka
radeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük 
bölgesinde gümrük muhafaza vazifeleriyle ka
çakçılığın meni, takip ve tahkiki Gümrük ve İn
hisarlar Vekâletine aidolup ayrıca gümrük ve 
kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve İnhisar
lar Vekâleti ve teşkilâtının salâhiyetleri mah
fuzdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut koruma vazifesiyle mü
kellef olan seyyar jandarma birliklerinin sefer 
görevleri ve birlik numaraları Millî Müdafaa 
Vekâletince, teşkilât ve konuşları Millî Müdafaa 
ve Dahiliye vekâletlerince müştereken tesbit ve 
tâyin olunur. 

Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Ku
mandanlığına bağlı olup barışta münhasıran hu
dut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde 
istihdam edilirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1615 sayılı Kanunun ikinci ve 
3944 sayılı Kanunun 6 ncı maddelerinde ve 5215 
sayılı Kanunda Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
ne verilmiş olan vazife ve salâhiyetler Dahiliye 
Vekâletine ve Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığına verilmiş olan vazife ve salâhiyet-

1956 C : 1 
ler de Jandarma Umum Kumandanlığına devro-
lunmuştur. 

Ancak, bu kanunla muhafaza görevi Güm* 
rük ve İnhisarlar Vekâletine bırakılmış olan 
yer ve teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 
4632 sayılı kanunlardaki Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığına ait vazife ve salâhiyet» 
ler Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine aittir. 3944 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı inzi
bat komisyonlarının vazife ve salâhiyetleri Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti İnzibat Komisyonun
ca yürütülür. 

REİS — Madde hakkında söz intiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE* 4. — Kaçakçılığın meni ve takibi 
maksadiyle Dahiliye Vekâletince istihbarat teş
kilâtı kurulur ve her yıl bütçesine lüzumlu tah
sisat konur. 

REİS — Madde hakkında söz intiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı vazifelerin ne suretle görüleceği ve su
bayların ne suretle yetiştirilip istihdam edile
cekleri en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz intiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunla Jandarma Umum 
Kumandanlığına devrolunan sivil memur ve 
müstahdemler hakkında disiplin ve yargılama 
hususunda jandarmanın tâbi olduğu kanun ve 
nizamname hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz intiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı karargâhı ve bu kumandanlığa 
bağlı kara ve deniz birlik ve teşkillerinden jan
darma Umum Kumandanlığına devrolunanlar 
birinci Jandarma Tümen Kumandanlığı adı ile 
Jandarma Umum Kumandanlığı emrine girer. 

REİS — Madde hakkında söz intiyen yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 8. — Gümrük muhafaza ve muame

le sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 
olan 4632 sayılı Kanuna b^ğlı (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolarla Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı) kısmındaki kadrolardan ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilenler ve Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı askerî kadrolarında 
bulunan subay, askerî memur, astsubay, erat \ e 
diğer bilûmum memur ve müstahdemler Dahili
ye Vekâletine bağlı Jandarma Umum Kuman
danlığına devrolunmuş ve ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilenler de Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletine ait kadrolara eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye.arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı teşkilâtının devri 
aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

a) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı kısmındaki kadrolardan ilişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilenler aynı cetvelin Jandarma 
Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiştir. 

b) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı
ğına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan her çe
şit esliha, mühimmat ve melbusat ve vesaik ve 
teçhizat ve malzeme ve demirbaş eşyadan ve Dev
lete ait veya kiralı bina ve tesislerden Gümrük 
Muhafaza sınıfı âmir ve memurlarının ve Güm
rük ve inhisarlar Vekâletinde kalan muamele 
memurlarının ihtiyacına aidolanlardan maadası 
Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunur. 

c) Gümrük SMuhafaza Umum Kumandan
lığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan deniz 
vasıtaları ile motorlu kara vasıtalarından ve 
telsiz cihazlarından ve deniz ve kara tamir atöl
yelerinden Jandarma Umum Kumandanlığına 
devrolunacaklar ile Gümrük ve inhisarlar Ve
kâletinde kalacaklar ilişik (4) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

d) Akdolunmuş mukavelât ve taahhüdatm 
askerî ihtiyaçlara taallûk edenleri Jandarma 
Umum Kumaudanlığınca ve bunun dışında ka-
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lanlar Gümrük ve inhisarlar Vekâletince tat
bik olunur. 

RE IS —- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvellerin 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti kısmının fasıl 
ve maddelerindeki tahsisattan bu kanunun tat
bikatı dplayısiyle lüzum görülecek miktarları, 
aynı cetvellerin Jandarma Umum Kumandanlığı 
kısmında mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve 
maddelere Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin tek
lifi ile nakletmeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı karargâh ve teşkille
rinin jandarmaya intikal şekli Dahiliye ve Güm
rük ve inhisarlar Vekâletlerince müştereken tes-
bit olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Gümrük Muhafaza teş
kilâtında fiilen hizmette bulunan eratın bu va
zifede kaldıkları müddetçe 1841 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki hakları 
mahfuzdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Cenup ve Şark 
hudutlarmdaki muhafaza hizmetlerinin kanu
nun neşrini mütaakıp ve diğer hudut ve kıyı
lardaki hizmetlerin en geç 1956 malî yılı so
nuna kadar devralınması lâzımdır. 

Ancak, hudut birlikleri ile Gümrük Muha
faza sivil teşkilâtının bulundukları mıntaka-
larda jandarma kıtaları fiilen vazife alınca
ya kadar birinci maddede zikredilen hizmet
lerin ifasına bu birlikler tarafından devam 
olunur. 

RElS — Madde hakkında söz isiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

m, 
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MADDE 9. — Gümrük muhafaza memurla

rının askerî teşkilâta göre tensikı hakkında
ki 1841 sayılı Kanun (17 nci maddesinin c 
fıkrası hariç) ve bu kanuna müzeyyel 1917 
sayılı Kanun ve gümrük muhafaza kıtaların
da takım kumandanlarına birer mirî binek 
hayvanı verilmesi hakkındaki 2449 sayılı Ka
nun ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı emrindeki deniz teşkilâtının askerîleş-
tirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanun (bu 
kanunun 22 nci maddesinin erat maaşlarına 
mütaallik son " bendi hariç) ile Gümrük Mu-
hafa?sa ve muamele sınıfı memurları teşkilâ
tı hakkındaki 3944 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4632 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ve bu kanuna mu
halif bulûmum hükümler kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

* Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

8. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Ku-
zey-Atlântik Andlaşmasına taraf devletler arasın
da kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 
VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci 
maddesinin tatbik ve tadiline dair kanım lâyiha
sı ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/515) (1) 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüsek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da 8 nci numarada bulunan (6375) sayılı Ka
nunla tasdik edilen «Kuzey -.Atlantik Andlaşma-
sma taraf devletler arasında kuvvetlerinin sta
tüsüne dair Sözleşme» nin VII nci maddesinin 

(1) 286 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

7.1956 C : 1 
i 3 a (ii) bendi ile VIII nci maddesinin tatbik ve 

tadiline dair kanun lâyihasının) ruznameye alı
narak takdimen ve müstaceliyetle müzakeresi hu
susunu arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

REİS — Takrirde adı geçen kanun lâyihası
nın ruznameye alınması teklif edilmektedir. Bu
nu yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ruznameye alınması kabul 
edilmiştir. 

Takdimen müzakere edilmesi de teklif edil
mektedir. Bunu da reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takdimen müzake
re edilmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey - At
lantik Andlaşmasına taraf devletler arasında 
kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin VII 
nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci mad

desinin tatbik ve tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edi
len «Kuzey - Atlantik Andlaşmasına taraf dev
letler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Söz
leşme» nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi 
aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir : 

Madde VII 3 a (ii) — Resmî vazifenin ifası 
dolayısiyle veya resmî vazifenin ifası sırasında 
işlenen suçlar yahut ihmalî fiil ve hareketler. 

Vazife hususunun tâyinine mütaallik esaslar 
gönderen devlet ile Türeye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6375 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Sözleşmenin sekizinci maddesinin 4 ve 5 
nci bentlerine (resmî vazifenin ifası dolayısiyle) 
ve 5 (g) bendine (resmî vazifenin ifası sırasın
da) ve sekizinci fıkraya (resmî vazifenin ifası 
dolayısiyle) ibareleri ilâve edilmiştir. 
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REÎS — Bu maddeye mütaallik bir takrir 

vardır, onu da okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmiş bulu

nan, 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey -
Atlantik Andlaşmasma taraf devletler arasında 
kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 
VII nci maddesinin 3a (ii) bendi ile VIII nci 
maddenin tatbik ve tadiline dair kanun lâyiha
sının II nci maddesinde, Sözleşmenin VIII nci 
maddesinin 4, 5 ve 8 nci bentlerine ve 5 nci 
fıkranın (g) bendine ilâve olunacak ibarelerden 
bahsedilmekte ise de, bu ibarelerin metindeki 
yerleri tasrih edilmediği gibi, ilâveler de (veya) 
kelimesi konulmadan (resmî vazifenin ifası do-
layısiyle) ve (resmî vazifenin ifası sırasında) 
şeklinde kaleme alınmıştır. 

Diğer taraftan, lâyihada (4 ve 5 nci fıkra
larına) tâbiri yerine (4 ve 5 nci bentlerine) tâ
biri kullanılmaktadır. 

Tensip buyurulduğu takdirde, metne, tatbi
katta her hangi bir iltibasa mahal bırakmıya-
cak vuzuhu vermek maksadiyle, lâyihanın II 
nci maddesi metninin aşağıdaki şekilde kaleme 
alınmasını arz ve teklif ediyorum. Teklifim öze 
ait olmayıp tahrir tarzına taallûk etmektedir. 

Madde 2. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edi
len Sözleşmenin VIII nci maddesinin 4 ncü fık
rasına (resmî vazifesini ifası sırasında) ibare
sinden sonra (veya resmî vazifesinin ifası dola-
yısiyle), 5 nci fıkrasına (resmî vazifesini ifa sı
rasında) ibaresinden sonra ( veya resmî vazi
fesinin ifası dolayısiyle), 5 (g) bendine (resmî 
vazifenin ifasından mütevellit) ibaresinden 
sonra (veya resmî vazifenin ifası sırasında) ve 
8 nci fıkraya (resmî vazifesinin ifası sırasında) 
ibaresinden sonra (veya resmî vazifesinin ifa
sı dolayısiyle) ibareleri il|ve edilmiştir. 

* İstanbul Mebusu\, 
Firuzan Tekil 

REİS — Encümen. 
HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ FÜRÜZAN TEKİL (istanbul) — 
Efendim, takririn istihdaf ettiği maksat ikinci 
maddenin tedvini sırasında bâzı unutulmuş iba
relerin ihmalinden ibarettir. Bâzı ibarelerden 
sonra «veya» kelimesinin konulması unutulmuş
tur. Bıı takririmizde bunu teklif etmekteyiz. 
Ayrıca (resmî vazife ifası dolayısiyle), (resmî _ 
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| vazife ifası sırasında) gibi ibareler metnin bâzı 

yerlerine konulmuştu. Nerelerde tashih yapıldı
ğı ikinci maddede tasrih edilmemiştir. Takrirde 
onları tasrih etmekteyiz. Bu itibarla takririmin 
kabulünü istirham ederim. 

RElS — Encümence izah edilen ve takrirde 
gösterilen değişikliklerle beraber maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hüküm
leri, derdest işler hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz "istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası açık oylarınıza arz edilmiş
tir. 

Efendim, açık oylarınıza arz edilen 1, 2 ve 3 
numaralı kanun lâyihalarına rey vermiyenler 
lütfen reylerini kullansınlar. 

9. — Devlet orman işletmesi ve fabrikalarının 
tomruk ve kereste piyasa satışları hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/511) (1) 

REÎS — Efendim, takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da 5 nci numarada bulunan (Devlet orman işlet
me ve fabrikalarının tomruk ve kereste piyasa 
satışları hakkındaki kanun lâyihasının) ruzna-
meye alınarak, ehemmiyetine binaen, takdimen 
ve müstacelen görüşülmesi hususunu arz ve tek
lif ederim. 

Ziraat Vekili 
E. Büdakoğlu 

REÎS — Efendim, takrirde, Devlet orman 
işletme ve fabrikalarının tomruk ve kereste pi-

(1) 283 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yasa satıglan hakkında kanun lâyihasının ruz-
nameye alınması talebedilmektedir. 

Bu hususu yüksek reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Takdimen 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Burhanettin Onat. . 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh- | 

terem arkadaşlar, pahalılığı önlemek maksadiy-
le Hükümetçe alman tedbirlere muvazi olarak 
orman mamullerinin, bilhassa kerestenin ucuz
latılması için de yeni bir kanun getirilmiş bu- j 
lunuyor. 

Eskiden orman idaresi istihsal ettiği kereste
yi açık artırmaya koyar ve kim fazla artırırsa 
onun üzerinde kalırdı ve bu şekilde bir metre 
mikâp kerestenin bazan 300 - 400 liraya ve hat
tâ daha fazlasına satıldığı bile olurdu. Bu, bin-
netice kereste fiyatlarının alabildiğine yüksel
mesine ve kereste fiyatları üzerinde bir istikrar
sızlığa sebebolurdu. 

Hükümet şimdi getirdiği bu kanunla bunu 
Önlüyor, keresteyi umumi ihtiyaca maliyat fiya-
tiyle arz ediyor. Çok güzel, çok yerinde bir ted
bir. Fakat buna karşılık bu kadarla da iktifa 
etmiyerek, geçen seferki artırmaya mukabil bu 
sefer eksiltme ile satmak istiyor. Yani kim da
ha az kârı kabul ederse, ona ihale etmeyi der
piş ediyor. 

Arkadaşlar, çok iyi niyetle düşünülmüş, ge
tirilmiş bir kanun. Fakat maalesef ben bunun 
tatbik kabiliyetini göremiyorum. Sebebi? Bir 
şehirde, bir dükkânda, kerestenin metre mikâbı, 
eksiltme ile alındığı için, 210 lira, onun yanıba-
şmdaki dükkânda ise aynı kereste 215 liradır. 
Hattâ aynı dükkânda, ayrı ayrı iki ihale ile alın
mış olduğu için, bir kısım kereste 220 lira ve 
yine bir kısım ve aynı cins kereste 218 lira. 

Millî Korunma Kanununun en büyük müey
yidesi, malûmâliniz, fiyatların kontrolüdür. 
Kontrol işinde bunun arz edeceği güçlükleri, 
doğuracağı ihtilâtları Heyeti Aliyenize arz et
mek isterim. 

Bir kere ihaleye girmiş, yüzde on kırmış, 
ikinci bir ihaleye girmiş yüzde sekiz kırmış, elin
de mütaaddit vesikalar vardır, kimisinde yüzde 
on, kimisinde yüzde sekiz kırılmıştır. ' 
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Hangi kerestenin üzerinde «ben, yüzde sekiz 

kırılarak alındım» diye yazar? Bağırır? Keres
tenin dili mi var? Konuşur mu? Arkadaşlar. Bu, 
mümkün müdür? 

Bunun, bu kanunun tevlidedeceği büyük 
mahzurlardan birisi budur. Bu kanun tatbik 
edildiği takdirde ortada küçük kereste tüccarı 
diye bir şey kalmıyacaktır. 

Kâr haddi yüzde yirmidir. Farz ediniz, sene
de 100 bin metre mikâp kereste alıp satan bir 
tüccar metre mikâbından üç lira almış olsa 300 
bin lira kâr etmiş olur. Fakat birkaç yüz met
re mikâp kereste alıp satan insanlar en az yüz
de yirmiye yakın bir kâr elde edebilmeli ki o 
ticarette sebat edebilsin, meşgul olabilsin. Ne 
olacaktır? ihaleye mi çıkıyor, zengin tüccar en 
düşük fiyatla talibolacaktır. Büyük tüccar, zen
gin tüccar eline ne geçerse alacaktır, fazla ciro 
yapacak, fazla kazanacaktır, öbür tarafta kü
çük tüccar iştirak edemiyecektir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, eski kanunda bir 
ifrat mevcuttu, hüsnüniyetle olmakla beraber 
yeni kanunda bir tefrite düşülmüştür. Buna ne 
lüzum var arkadaşlar? Bu kadarı kâfidir. Ne 
kazanacak, % 20 mi? Varsın kazansın. Hayrül 
umur evsatuha, bunu orta yerde bırakalım. Bu, 
şu şekilde de olabilir. Hükümet bir fedakârlık 
yapsın, maliyetten % 5 indirsin, % 20 mi kâr 
haddi? % 15 olacaktır desin, işte % 10 a indi 
kendisine, % 10 kâr haddini muhakkak fazla 
düşürmek istiyorsa. Kaldı ki; % 20 üzerinden 
Sümerbank'm mallarında olduğu gibi, Karabük 
mallarında olduğu gibi, maliyet fiyatı üzerinden 
şu kadar kârla satılabilir, denirse, hiçbir ihtilâ
fa meydan vermeden, hiçbir güçlüğe mâruz kal
madan kereste işini de halletmiş oluruz. Bunun 
bu şekilde hal yoluna gidilmesinin en muvafık 
şekil olacağı kanaatindeyim. 

REÎS —ı Açık oylarınıza arz edilen ilk üç 
kanun lâyihasının rey toplama muamelesi bit
miştir. -; 

Cemal Türün. ~ r 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Kereste ve 
tomruk satışına mütedair işbu kanun lâyihası
nın aleyhinde değil lehinde olduğumu peşinen 
ifade ve bu teklifi, getiren Hükümetimize arzı 
teşekkür ederim. 

Kanun evvel emirde bugün gayritabiî su
rette yükselen veya kasten yükseltilen kereste 
fiyatlarının piyasada lâyık bir seviyeye indiril-
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mesi ve muayyen kâr hadleri dairesinde müs
tehlike ulaşmasını gaye edinmiştir. Bunu temin 
için de kereste satışları Artırma ve Eksiltme 
Kanunu hükümleri dairesinde artırma suretiyle 
olmayıp ancak, orman idaresince tâyin edilecek 
muayyen maliyet bedeli ve kâr haddi mecmuu-
nun baliğ olduğu fiyat esas olmak üzere eksiltme 
yoliyle ve kapalı zarf usuliyle icra edilmesi 
kanunun esas prensibi olarak ele alınmıştır. 
Böyle olunca muayyen bedelden aşağı emval 
alanların dahi idareye muayyen maliyet bedelini 
ödemeleri mecburi olup kendileri tarafından 
teklif edilen satış bedeline, kanunen muayyen 
kâr haddinin ilâvesi suretiyle satış yapabilme
leri ve bu suretle de kâr haddinden fazla eksilt
me yaptıkları ahvalde alış bedelinden dûn bir 
fiyatla da satışta bulunmaları mecburiyeti hâ
sıl olacaktır ki bu mecburiyet ite bugün cari 
artırmalardaki gayritabiî yolun kapanması 
gibi müspet bir netice sağlanılmış olacaktır. Ve 
fakat orman emvalini eksiltme ile almaya işti
rak edenlerden sadece ticaret odasına kayıtlı 
bulunmak ve hattâ çok kere bu vecibe de'aranı l-
madığmdan ve bundan böyle de bu kanuna yeni 
bir hüküm konulmadığı takdirde aranılmayaca
ğından eksiltmeye iştirak edenler sadece keres
te imalâtçısı veya satıcısı olmıyacağmdan âzami 
indirme ile kereste mubayaa eden ve keresteci 
olmıyan alıcılar bu emvali piyasaya ve müsteh
like satmaya da mecbur tutulmadıklarından 
sermayedar bu gibi insanlar aldıkları emvali 
bir kenara istif ve el altından inşaatçılara ve 
müstehliklere yine diledikleri fiyatla satabile
ceklerdir. Bu suretle de kanunun istihdaf ettiği 
gaye maalesef tahakkuk edemiyecektir. Bu ba
kımdan kanun : (Orman işletmelerinde satışa 
çıkarılan orman emvalinin kapalı eksiltmesine 
girebilmek için ihale tarihinde ticaret odaların
da kereste ticareti ile veya imalâtçılığı ile meş
gul tacir olup imalâthane veya ticarethanesinin 
mevcudiyetini tevsik etmesi lâzımdır) gibi bir 
madde ilâvesi zaruri bulunmaktadır. 

Bu takdirde bâzı sualler hatıra gelebilir. 
Peki keresteci olmıyanlar ihtiyaçlarını nereden 
temin edeceklerdir? Cevap ise basittir ve böyle 
bir madde ilâve edildiği takdirde mutlaka va
tandaş lehine bir netice istihsal edilmiş olacak
tır. 

Çünkü Devlet işletmelerinden bu suretle 
yani kâr haddinden dahi fedakârlık ederek 
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kereste satın alan imalâtçı ve keresteciler emvali 
mutlaka piyasaya ve müstehlike mecburen arz 
edeceklerdir. Bu «uretle de diğer ihtiyaç sahip
leri tahsis suretiyle almaktan ve hattâ daha ko
lay ve ucuz fiyatla kereste ihtiyaçlarını temin, 
aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin istedikleri 
ebat ve evsafta kereste satmalmaları da müm
kün olacaktır. 

Aynı zamanda memlekette büyük bir ticaret 
ve sanayi şubesi olan kerestecilik her türlü şai
beden âri memleket iktisadiyatında hakiki mev
kiini ihraz edecektir. 

Diğer bir taraftan da keresteci ve imalâtçı 
lardan Gelir Vergisini tahakkuk ve tahsil mese
lesi de tahkim edilmiş olacaktır. 

Ayrıca da; artırmada olduğu gibi bu defa 
da türeyecek tüccar kisvesi altında birtakım ha
raççı ve kaptıkaçtılar da bertaraf edilmiş ola
cak, bu suretle namuslu ve hakiki kereste taciri 
ve sanayicisi mağdur olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, kereste imalâtçıları 
Orman işletme ve fabrikalarından eksiltme su
retiyle aldıkları tomrukları gayrimamul halde 
satışa mecbur edilemiyeceklerine dair bir hü
küm olmamasından bu gibi imalâtçıların aldık
ları tomrukları aynen şatınalınak istiyen kimse
lere imal etmeden verememeleri halinde mal 
satmaktan imtina ediyormuş gibi memnu bir 
hale düşecekleri tabiîdir. Onun için kereste ima
lâtçılığı ile meşgul kimselerin eksiltmeden al
dıkları tomrukla gayrimamul halde satışa icbar 
edilemezler, diye kanuna ayrıca bir madde ilâ
vesi lâzım gelmektedir. 

REÎS — Cemal Bey, bir dakikanızı rica 
ediyorum. Z,a4â âlinizin encümen mazbatasında 
imzanız var. Söz hakkınızı mahfuz tutmadığı
nıza göre, ancak lehinde konuşabilirsiniz, aley
hinde konuşamaz ve ilâveler yapamazsınız. Hal
buki birtakım ilâveler teklif ediyorsunuz. Bu
yurun devam ediniz, efendim. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; bir hususu anlatmış olmak için arz 
ediyorum. Kanunun tümüne muhalif bulunma
dım. Yalnız bâzı hususları ilâve ediyorum. 

EEÎS — Hayır, efendim, söz hakkınızı mah
fuz tutmadığınız için bahsedemezsiniz. Yalnız, 
her hangi bir arkadaşınız bu hakkı takabbül 
edebilir. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Peki, öy~ 
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leyse rica ediyorum, bunu bir arkadaşım takab-
bül etsin. (Ama o zaman sen değil o konuşabilir 
sesleri). 

REİS —.Zatı âlinizin konuşması usulsüzdür, 
efendim. Takabbül eden arkadaşınız konuşa
bilir. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun lehinde konuştuğumu arz 
ettim. 

. Sonra arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu
nun umumi hükümleri memlekete bu yönden 
ferahlık getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; orman işletme ve ke
reste fabrikaları bugün ve hattâ bu kanun çık
tıktan sonra dahi tomruk ve keresteleri sıradan 
küçük veya büyük partiler halinde satmakta
dırlar ve satacaklardır. 

Müzakere b'uyurulan kanun aynen kabul 
buyurülursa en âdi kereste veya tomruğun fi
yatı eksiltme fiyat^ ile müstehlike ve piyasaya 
satış fiyatı arasında hiç fark olmıyaeaktır. Me
selâ; kalıplık kereste ile doğramalık kerestenin 
maliyet ve satış fiyatları ve kâr hadleri ara
sında hiç fark olmıyaeaktır. Bu takdirde pi
yasada muazzam bir muvazenesizlik ve kereste 
imal ve satışlarında tasavvur edilemiyecek ak
saklıklar olacaktır. Bir kere doğramalık kereste 
bul^nak mümkün olmıyaeaktır. Bu muazzam 
aksaklığı bertaraf için (Orman İşletmeleri ve 

- kereste fabrikaları, eksiltmeye çıkaracakları 
emvali cins,, nevi ve vasıf itibariyle standardize 
yapmaya mecbur tutulmalıdır). 

Zira işletme ve fabrikalar burada müstahsil 
mevkiindedirler. Bu ameliye Orman İşletme ve 
kereste fabrikaları tarafından .icra edilmeden 
satış yapıldığı takdirde yukarda arz ettiğim 
mahzurlar sebebiyle kanun tatbikatı maalesef 
büyük ve telâfisi mümkün olmıyan mahzurlar 
tevlidedecektir. 

Arkadaşlarım; kanaatimce pek mühim telâk
ki ettiğim diğer bir husus hakkında yüksek 
heyetinize ve hükümetimize arz etmek isterim 
ki, kendimi alamamaktayım. 

Orman işletmeleri senelik kâr ve zararları 
bazan beş milyon lira müspet bazan beş milyon 
lira menfi olarak tecelli etmektedir. Yani Devlet 
Orman İşletmesi her sene mutlaka kâr etmemek
tedir. Bazan kâr, bazan zarar etmektedir. Bu da 
kâr ve zarar olmak üzere beş milyon civarında 
oynamaktadır. 
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Bu kanunla orman idaresi senede vasati on 

milyon lira bir fedakârlık takabbül etmektedir. 
Orman idaresi bugünkü haliyle Devlet ormanla
rımızı çoğaltmak ve ormanlarımızı korumak ba
bında kâfi miktarda bizi tatmin edecek faaliyet-
gösterememektedir. Ve yeniden orman yetiştirme 
mevzularında beklediğimiz neticeyi istihsal ede
cek durumda değildir. Böyle iken bu kanunun 
tatbikatiyle bu gibi vazifeleri ve hele orman ida
resi için muvaffakiyetle başarılan orman yolları 
mevzuundaki faaliyetlerine devamda büyük müş
küller ile karşı karşıya gelecektir. 

Bu suretle de bir defa daha anlaşılmaktadır 
ki, orman idaresine mutlaka umumi bütçeden 
yardım şarttır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Şefik Çağlayan. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Efendim, 

Hükümet tarafından getirilen kanun lâyihasını 
bendeniz de aynı şekilde tasvibediyorum. Ancak 
murakabe keyfiyeti bakımından bu kanun kabul 
edildiği takdirde, ilerde birçok aksaklıklar tevli-
dedeceği için bendeniz söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, «kereste ihale bedeli, 
o yerdeki satış bedelidir.» diye kayıt koyarsak, 
bu fiyat üzerinden kereste satış yerine gelecek
tir. Ankara'ya, Bolu, Ayancık, Eskişehir, Kızıl
cahamam gibi civar yerlerden kereste geliyor. 
Ancak Eskişehir'den gelen kereste ile Kızılcaha
mam'dan gelen kereste • fiyatları arasında fark 
vardır. İhale edilmiş olan kerestenin satış bedeli 
200 liradır. Bu kereste 200 liraya Bolu'dan geti
rildiği takdirde, nakliye ve navlun ücretleri do-
layısiyle fiyatlar artacaktır. Kızılcahamam'dan 
getirtildiği takdirde, fiyat daha az olacaktır. 
Aynı tacirin aynı zamanda, fakat başka başka 
yerlerden getirttiği bu kerestelerin ihale bedelleri 
aynı olduğu halde, satış fiyatları farklı olacak
tır. 

Arkadaşlar, kereste fiyatları, malûmâliniz, 
orman dışı istif yerlerinde taayyün ediyor. Bu 
bakımdan Kastamonu veya Bolu'dan gelen ke
reste fiyatları, bir defaya mahsus olmak üzere 
ihale edilmiş kereste fiyatları değildir; şehre ya
kınlığı, uzaklığı vardır, istif yerlerine göre istih
sal fiyatlarında farklar vardır. Bu bakımdan 
aynı vilâyetin, meselâ Bolu'nun veya Kastamo
nu'nun çeşitli istif yerlerindeki kereste fiyatları 
ve ihale fiyatları üzerinde farklar olacaktır;ay-
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m vilâyetin bir kazasında 230 liraya satılan ke
reste diğer kazada 210 liraya satılacaktır. Ora
lardan buralara kadar nakliye ücretlerinde de 
farklar olacaktır. Arzımi §u: Bir tüccarın Kas
tamonu'nun muhtelif kaza ve nahiyelerinden al
mış olduğu çeşitli fiyatlar üzerine çeşitli nakliye 
fiyatlarının eklenmesi vaziyetiyle karşı karşıya 
kalacağız. Bu bakımdan, hangi yerin hangi is
tifinden alınmıştır, hangi ihale bedeli ile alınmış
tır? Bunun için muayyen bir kayıt koymak ve 
bunu tetkik ve murakabe etmek imkânı gayet 
güç olacaktır. Bendenizin endişem budur. Hü
kümet bunu açıklarsa biz de bu kanun tasarısını 
kabul ederiz. 

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

terem arkadaşlar; bu kanun karşımıza yepyeni 
bir prensip getirmektedir. Bunun tatbikatta na
sıl bir netice alacağını şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Artırma yerine eksiltme prensibi 
kabul edilmiştir. , Fakat kanunu tetkik ettiğimiz
de görürüz ki, bu eksiltmeyi, kâr haddine de
ğil, maliyet fiyatına, yani muhammen bedel de 
dâhil olmak üzere, tâbi tutuyorlar. (Hayır ses
leri) Rakam vermek suretiyle ben bunu izah ede
ceğim. Ben bunun münakaşasını Orman Umum 
Müdürü ile de yaptım. Şimdi rakamları okur
ken açıkça görülecek ve hayır diyen arkadaşla
rım tatmin edilecektir. Şimdi rakamla izah edi
yorum. 

Evvelâ kanunda muhammen bedel nasıl tes-
bit edilir, bunda hangi usuller hâkimdir? Bu, 
kanunda gösterilmemiştir. Muhammen bedeli tes-
bit ettiklerini farzedelim. Bunu 200 lira olarak 
kabul edelim, b\ma yüzde yirmi kâr haddini de 
ilâve edersek 240 lira eder. Yani bunu 240 lira 
üzerinden eksiltmeye çıkaracaklar. Eksiltmeye 
girenler, eğer yalnız kâr haddi eksiltmeye tâbi tu-
tulmuşsa 200 liradan aşağı inmemeleri lâzımdır. 
Kanun metni öyle değildir. Kanun metni diyor 
ki : «Ancak muhammen satış bedelinden yuka* 
rı veya aşağı eksiltme» yani; eksiltme muhammen 
satış bedellerinden aşağı olacak. Yani 200 lira
dan aşağı olacak. Nihayet eksiltmede, 100 lira
ya, 10 liraya talibim, derse; ikinci fıkrada geli
yor; kendisine verecekler. Fakat diyecekler ki; 
muhammen bedeli vereceksin, ondan sonra di
yecekler ki; aşağı bedeli kabul etmişiz ama, bize 
muhammen bedel olan 200 lirayı vereceksin. De
mek ki, 200 liraya kereste almak istiyen sıfıra 
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kadar inecek, ben bir liraya talibim diyecektir, 
200 lirayı verip alacaktır. Bu adam ya satış için 
almıştır veyahut da kendisi istihlâk edecektir. 
Aldığı fiyatın üzerine % 20 ilâve edip satacak
tır. Yani 100 liraya tâlipsen ve 100 liraya al-
dıysan bize 200 lira vereceksin, fakat satmak is
tediğin zaman bu 100 liraya yüzde 20 kâr ilâve 
edeceksin ve 120 liraya, satacaksın. Bunu hiç kim
se yapmaz. 200 liraya alıp 120 liraya satacak 
insan tasavvur edilemiyeceğine göre, maddenin 
bu şekilde kanuna girmesi, tatbik kabiliyeti 
olmıyan fuzuli hükümden başka bir şey değildir. 
Şimdiye kadar hiçbir kanunda böyle bir pren
sip yer almamıştır. Eğer arkadaşlar, eksiltmeye 
tâbi tutulan miktar kâr haddidir, derlerse, o 
halde maddeyi ona göre değiştirmek lâzımdır. 
Muayyen miktardan aşağı eksiltmenin buraya 
girmemesi ieabeder. Bu hususun tavzihi için 
komisyonun söz almasını rica ediyorum. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bu ka

nun esas ana prensibi vaz 'etmektedir. Ana pren
sip, şu memlekette bir kere orman kaçakçılığı
nı önlemektir. Orman kaçakçılığını önlemek 

' için vesikası olmıyan mal satamıyacalt ve müş
teri de vesikayı görmiyen de malı alamaz, bu, 
ormanların tahripten vikayesi içinde en esaslı 
bir prensiptir. Binaenaleyh şimdi Orman İşlet
mesinin istihsal ettiği kereste, bir milyon üç 
yüz bin metre mikâptır. Türkiyenin senelik is
tihlâki ise 4,5 milyon M3 tür. Bunun 400 milyon 
Mâ, ı hariçten ithal edilir. Mütebakisi, memleket 
dâhilinde yetişen kavak, söğüt ve sair orman 
dışı ağaçlardan karşılanır. Şimdi bakiyei ihti
yacı, orman kırıntılarını kabili istifade mamul
ler haline getirerek karşılıyacaklarını bildiri
yorlar. Bu, zamana mütevakkıftır. 

Benim hükümetten dileğim; şu kadar istih
sal ediliyor, istihlâk şu kadardır. Bunun ayar
lanması lâzımdır. Eğer bu ayarlanmazsa orman 
tahribatının önüne geçilmesine imkân olmaz. 
Dikkat buyurun, Akköprü cihetinde birtakım 
orman mahsulleri satan insanlar görürsünüz. 
Bunların ekserisi, % 5 ormandan kaçak olarak 

' elde edilen mallardan almak suretiyle iş gördük
leri için bunlar, yakın zamanda ticarethanele
rin? kapatmak mecburiyetindedir. Bu itibarla bu 
kanun tatbik edildiği zaman ormanları muhafa
za etmek imkânını elde edeceğiz. Bu bakımdan 
bu kanuna müspet rey vermenizi candan iste-
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rîm. Ancak bu suretledir ki orman tahribatının 
önüne geçilecektir. 

REİS — Açık oya arz edilen mütaakıp iki lâ
yiha için rey vermiyen arkadaşlar var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım; memlekette büyük te-
reffüler göstermekte olan orman mahsullerinin, 
Millî Korunma Kanunu ile konulmuş olan kâr 
hadleri dâhilinde satışını temin için bu kanun 
lâyihasını getirdiğinden dolayı hükümete huzu
runuzda teşekkür ederim. 

Orman mahsullerinin, 1950 den bu yana sa
tışındaki, Orman İdaresinin vücuda getirdiği 
tahavvülât ve tereffüleri şurada arz ve dikkati
nizi çektiğimde hayretinizi, mucibolacaktır. 

1950 senesinde Orman İdaresinin orman mah
sulleri için umumiyetle kabul ettiği fiyat 40-50 
lira, satışları ise 55-60 lira idi. 

1951 de bu mamullerin bedeli 50 - 60 lira 
olarak tesbit edildi ve satışları da 60-65 arasın
da yapıldı. 

1952 de bu mamullerin bedeli, 60-70 lira ola
rak tesbit edilmiş, satışları ise 80-90 liraya çıka
rılmıştır. 

1953 de büyük bir fark başladı, 60 - 75 ara
sında muhammen bedel olarak tesbit edilmiş, 
80 - 100 liraya satılmıştır. 

1954 te bedel 75 - 90 lira arasında tesbit 
edildi, 120 - 150 liraya satılmıştır. 

1955 te muhammen bedel birdenbire 
125 - 187 liraya kadar yükseldi ve satıhlar 
225 - 270 lira arasında oldu. 

1956 yılının ilk aylarında ise tesbit edilen 
muhammen bedel 140 - 180 lira arasında oldu, 
250 - 285 liraya kadar satıldı. 

Arkadaşlarım, bir orman mahsulü gayrima-
mul olarak satıldığı zaman bu fiyatlar, mal 
mamul hale geldiği zaman % 45 - 50 arasın
da, yâni malın iki misline, 500 - 600 liraya 
satılmasına sebebiyet verir. İşte bunun için 
gerek Orman İdaresinin koymuş olduğu mu
hammen bedellerin tereffü hatası ve gerekse 
piyasa ihtiyaçlarının tazyiki ile meydana ge
len bu anormallik işte bu kanunla artık ta
rihe karışmış oluyor. Yalnız bu mevzuda Hü
kümetten soracağım mühim bir sual vardır. Bu
na diğer bir arkadaşım da işaret buyurdular. 

Muhammen bedel nedir? Acaba muham
men bedeli 300 lira olarak tesbit ederlerse 
ne olacak? Meselâ evvelce, geçen sene mu
hammen bedel için şu esas kabul edilmişti; 
2 lira istihsal bedeli, 2 lira kesim bedeli, 
10 - 20 hattâ 25 lira arasında nakliye bedeli, 
10 lira tarife bedeli, bu sene 25 liraya çıka
rılmıştır. 80 lira hattâ 88 lira tevzi masrafı. 
Bu 88 lira tevzi masrafı 1950 de 15 lira iken 
1954 de 40 - 60 liraya çıkarıldı.' Bunun için 
biz bugünkü vekili yukarda tenkid ettik. Se
bebi nedir dedik. Denildi ki; yolları yaptırı
yoruz. Bolu'da ormanın kesif olduğu bölgede 
geçen yıl 4 milyon liraya yakın yol tahsisatı 
kondu. Sene sonunda 3 milyon lirasının tenkis 
edildiğini öğrendik. 

Şimdi, bu fiyatlar bu şekilde teşekkül 
eder de Orman İdaresi tenkis eder, tek
rar yolları yapmazsa ne olacaktır? Şu hale 
göre bizi lütfen tenvir etsinler. Muhammen 
bedel katî olarak ne olacaktır? Nasıl bir tah
lile tâbi tutulacaktır? Bunların zabıtlara geç
mesini bilhassa istirham ediyorum. 

Cemal Tüzün arkadaşım bir ormancı ola
rak, bu kanun kabul edildiği takdirde tatbi
katın esasları üzerinde çok mühim 3 madde 
getirmiş bulunuyor. Kendisi komisyonda bu
lunduğu için, sayın riyaset makamı mazbata
da muhalefet şerhi olmaması dolayisiyle ar
kadaşımıza söz vermedi. Burada bendeniz bu
nu tekabül ederek bu maddeleri müdafaa et
meme müsaadenizi rica ediyorum." 

Devlet orman işletmelerini müstahsil say
dığımıza göre satışlara girecek olan kimdir? 
Bir köprünün Artırma ve Eksiltme Kanununa 
göre ihalesine giren insanda bir vasıf aranır. 
Birtakım hususiyetleri ihtiva etmesi lâzımdır; 
su kadar teminat vermesi lâzımdır, bu şart
lan tevsik etmesi lâzımdır. Bir âmme mües
sesesi olan Orman İdaresi bu kanunla bir 
eksiltme tanzim ettiğine göre, buraya berber mi 
girecektir? Bilfarz Bolu'nun Mudurnu kaza
sında bir ayakkabıcı da eline 5 000 lira geçirdi-

• ği takdirde, o da alabilecek, neticede bunu pi
yasada satmıyacak, el altından daha yüksek fi
yatla piyasaya, karaborsaya sürecektir. Onun 
için işi, imalâtçıyı göz önünde bulundurarak 
mütalâa ve kanunu buna göre tanzim etmeliyiz. 
aksi takdirde kanunun maksat ve hedefinden 
ayrılmış olacağız. 
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Şimdi, bir imalâtçı, Orman idaresinden tom

ruk alacak ve bunu fabrikasında imal edecek
tir. Fakat birisi geliyor, bu tomruğu satınalmak 
istiyor. Eğer imalâtçı «ben bunu imal edeceğim, 
satamam» derse Millî Korunma Kanununa göre 
piyasaya arz edilmesi lâzımgelen malı satmadı
ğı için hakkında takibat mı yapılacak? Bu mad
dede noksan kalan hususun düzeltilmesi lâzım
dır. 

Sonra; Orman idaresinin eksiltmeye çkardı-
ğı, bilhassa fabrikaların eksiltmeye çıkardığı 
emval için bir tip tâyin edilmemiştir. Orman 
idaresi Bolu Kareste Fabrikası bin metre mikâ
bı kabuğu da aynı şekilde satarsa bu takdirde 
durum ne olacaktır? Onun için bu hususta bir 
tip tâyin edilmesi lâzımdır. Eğer hükümet bunu 
talimatname ile yapacağını ifade eder ve bu 
ifade de zabta geçerse mesele halledilmiş olur. 
Bilhassa muhammen bedel hususundaki ifadele
rin zabta geçmesini rica edeceğim. 

KEÎS — Ali Ünlüsoy. 
ALI ÜNLÜSOY (Yozkâd) — Efendim bu 

kanunun buraya gelmesindeki en mühim mak
sat, arkadaşlara ifade ettiği gibi, orman muame
lâtının bugünkü Millî Korunma Kanunu ile 
bâzı mutabakat hâsıl etmesidir. Burada gerek 
Burhanettin Onat arkadaşımız gerekse Mehmet 
Daim Süalp arkadaşımız bâzı ufak tefek noksan
lara temas ettiler. Çok yerindedir arkadaşlaı\ 
Fakat Millî Korunma Kanunu diğer maddeler 
hakkında tatbik edilirken, orman mahsullerinin / 
bundan müstağni kalıp çok yüksek fiyatlarda 
satılması, devlete, millete ve hüküniete büyük 
zararlar verirdi ve bu hal her bakımdan büyük 
bir mahzur teşkil ederdi. Bunun da diğerleriyle 
müsavi bir şekilde ayarlanması lâzımdı. Onun 
için bir kanun tasarısı hazırlandı. Belki dört 
başı mamur bir kanun hazırlanamadı. Fakat za
rarın neresinden dönülürsa orası, milletçe, hü
kümetçe kârdır. 

Kanun bu esbabı mucibe ile çıkmıştır. Ufak 
tefek hataları tecvizi hata olarak kabul edece
ğiz ve buna mecburuz, arkadaşlar. 

Şimdi eksiltme esasına gelelim. Artırma Ka
nunu mucibince orman mahsulleri satılırken tüc
car her hangi bir şekilde artırarak aldığı mal
dan % 20 kâr alarak müstehlike satar. Daha 
doğrusu yüzde hesabiyle kârını alarak malını 
müstehlike verir. Maalesef Orta - Anadolu'da 
müstehlik, yani ev ve sair inşaat yapan vatan-
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daşlar tüccara bu kârı vermeden çekinirler. Bu 
kanun bugün memlekette başlamış bulunan bü
yük imar faaliyetinin ancak bir yardımcısı ola
caktır. Meselâ tüccar 200 liraya aldığı bir malı 
% 20 kârla 240 liraya verecektir. Müstehlike ge
lince aldığı malı doğrudan doğruya imalâta sarf 
etmek için 240 lirayı tüccara vermektense 200, 
190, 180, 160 liraya kadar indirip 40 lirayı dev
let hazinesine vermek suretiyle gene 240 liraya 
mal almış olacaktır. Hattâ 150 ye bile indirecek
tir. O halde tüccar vereceği 240 lira yerine 200 
lira vermiş olacaktır. Durum bundan ibarettir. 
Ama bu arada ufak tefek hatalar da olabilir. 
Bunları tecvizi hata olarak devletçe ve millet
çe kabul etmek zorundayız. 

Bugünkü Millî Korunma Kanunu karşısında 
muhammen bedel nereden çıkıyor? Arkadaşlar; 
muhammen bedel, şudur : 

Türkiye 8 mıntakaya ayrılmıştır. Ve âcil 
Toprak Vergisi bedeli vardır. Mmtaka mmta-
ka bâzı yerlerde 8, bâzı yerlerde ise 10 -15 lira 
olmak üzere her ağacın cinsine göre, mukave
met ve sağlamlığına göre bu tarife bedeli kon
muştur. 

Sonra, ikinci bedel de kesme bedelidir. Arka
daşlar, kesme bedeli, amele ücretlerinin yüksel
me ve alçalmalarına tâbidir. 

Sonra birinci mıntakaya taşıma. Sürtme ile 
yahut yuvarlıyarak veya su ile nakil. 

ikinci bir yere nakil, satış mahalline nakil 
masrafı. 

Bu kesme, taşıma masrafları da buna biner. 
Evvelki tarife ile biner. Bunun yüzde dördü alı
nır. Buna imalât masrafı derler. 

Tekrar bunun üzerine bir tevzi masrafı ko
nur. Tevzi masrafı ormanları işletme masrafıdır. 
Demin arkadaşlarımız temas ettiler; nereden çı
kıyor dediler. Yol yapma, amenajman, sınırlan
dırma ve,tahdit yapma gibi şeylere sarf edilen 
paradır. 

Bu tevzi masrafı için bir kanunla, bir tali
matname ile Hükümete salâhiyet verilmiştir, 
bu tevzi masrafını, Hükümet Vekiller Heyetin
de her sene rayice göre tesbit eder. imal masra
fı, taşıma masrafı da zamanla değiştiği için za
mana göre muhammen bedel artırılır, eksiltilir. 
Tevzi masrafları, yol masrafı, otomobillerin ya
kıtları, bunların hepsi toplanır, muhammen be
del olur. Bu şimdi 189 liradır. Orman idaresi bu-

336 
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nu bir kuruş fazlaya çıkaramaz, aksi takdirde 
mesul olur. Fiyat 200 veya 210. Bu muhammen 
bedel üzerinden satışa çıkarılacak, tüccar ala
cak, % 80 veya % 100 ilâve ederek bunları An
kara ve İstanbul'da satacak. Şimdi bu muham
men bedele göre devlet eksiltmeye çıkaracaktır. 
Kapalı zarf usulü ile. 200 den alır, diğeri 210 
dan. Müstehlik 180 den alacak. Tüccar hiçbir za
man muhammen bedelden bir kuruş aşağı indi-
remez. Müstehlik 190 dan alabilir. Bu cihetten 
memleketimizde çok ferahlık yaratacak olan bu 
kanunun kabulünü rica ederim, arkadaşlar. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP' (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, deminki mâruzâtımda haklı ol
duğumu arkadaşlarımın izahlarını dinledikten 
sonra bir kere daha anladım. Buna doğrudan 
doğruya müstehliki himaye deseler daha iyi olur. 
Kanun tâbirlerini başka yollara zorlamak doğru 
değildir. Artırma ve eksiltme dendiği zaman ka
nunda hak bakımından müsavi şartlar kabul edi
liyor demektir. İki vatandaş tasavvur edin: Müs
tehlik bire kadar kırabilir, fakat tüccar 200 den 
aşağı inemiyecektir. Bir müstehlik bire kadar 
kırdığı halde yine iki yüz lira verecek. Bu kadar 
kapalı, bu kadar dolambaçlı maddelere ne lüzum 
vardır? Biz kâr haddinde eksiltmeyi kabul eder
sek müstehlik bire kadar. Yani iki yüz liraya ka
dar inebilir. Yüzde bir kâr verir veyahut hiç 
vermezsek tüccar bu malı satacağı için bu hadde 
kadar inemez. O bakımdan muhammen bedelden 
aşağı inilmesi doğru olamaz. Yalnız kâr haddini 
eksiltmeye tâbi tutmak lâzımgelirse kâr haddin
den başka muhammen bedelin de eksiltmesi ica-
beder. Kâr haddini tâyin edecek olursak bunun 
doğrudan doğruya müstehliki tüccara karşı hi
maye şeklinde kabul edilmesi lâzımgelen bir hü
küm olur, ki bunun da ismi eksiltme ve artırma 
olmaz, bu Eksiltme Kanununa uygun bir hare
ket değildir. Şimdiye kadar böylesi görülmemiş
tir. 

Bu bakımdan, komisyondan rica ediyorum, 
yalnız kâr haddini eksiltmeye tâbi tutsunlar 
veyahutta hükmü değiştirerek desinler ki : Bi
rinci plânda müstehliki alırım, müstehlikin ih
tiyacına cevap verdikten sonra tüccara satış ya
parım. Başka türlüsü olmaz bunun! 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini yüksek reylerinize arz ediyorum. 
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, Kabul edenler... Etmiyenler... maddelere geçil-
| mistir. 

Müstaceliyetle müzâkeresini^ yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
meriyette bulunduğu müddetçe ve hükümet ta
rafından lüzum görüldüğü ahvalde; Devlet or
man işletme ve fabrikalarının tomruk ve keres
te piyasa satışları, sözü geçen kanunun kabul et
tiği âzami kâr haddi, işletme ve fabrikaların mu
hammen satış bedellerine ilâve edilerek ve kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmak suretiyle yapılır. 

Ancak, muhammen satış bedelinden yukarı 
veya aşağı eksiltme tekliflerinde ihale bedeli, 
muhammen satış bedelidir. 

Bu mallar satılırken ihalede takarrür eden
den fazla kâr haddine tâbi tutulmaz. 

REİS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet metninin kabulünü teklif ederim. 

Siird Mebusu 
M. Daim Süalp 

,RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE

NER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, esas 
itibariyle Hükümet teklifini dikkatle tetkik ede
cek olursanız, görülür ki, komisyonun.tesbit et
tiği metin arasında bir fark yoktur. Hükümet 
teklifini daha vuzuha eriştirmek maksadiyle ko
misyonca muhammen bedel tâbiri kâr haddinin 
yanma ilâve edilmiştir. Arkadaşlar metni lütfen 
tetkik buyursunlar, Hükümet metnindeki birin
ci fıkrada «kâr haddinden tenzil esası üzerin
den kapalı zarf eksiltme usulîyle yapılabilir» 
diyor. Şimdi müsaade buyurunuz burada, sade
ce kâr haddi tenzilini yapmak değil, aynı za
manda Devlet emvalinin, orman emvalinin bir 
de satışı bahismevzuudur. Yani muhammen be-
delden değil, kâr haddinden tenzilât yapıla
caktır. Bu suretle tabiî kâr haddinden asgari 
tenzilât teklif edene verilecektir. Arz ettiğim 
gibi Hükümet, teklif i, âzami kâr haddinden ten-

I zil esası üzerinden kapalı zarf eksiltme usuliyle 
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yapılır, diyor. Komisyonumun ise yine aynı pren
sibi muhafaza etmektedir ve «Sözü geçen ka
nunun kabul ettiği âzami kâr haddi, işletme ve 
fabrikaların muhammen satış bedellerine ilâve 
edilerek ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmak 
suretiyle yapılır* diyor. Binaenaleyh bunun an-
laşılmıyacak ne tarafı vardır? Bendeniz takririn 
reddini rica ediyorum. 

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

terem arkadaşlar, komisyonun metni ile Hükü
met metni arasında çok büyük fark vardır. 
Hükümet metni yalnız kâr haddinden tenzilât 
yapılıyor, yani eksiltme kâr haddinde oluyor. 
Fakat komisyonun metninde şimdiye kadar hiç
bir kanunda görülmemiş bir prensip yer almış
tır. «Muhammen satış bedelinden yukarı veya 
aşağı eksiltme tekliflerinde, ihale bedeli mu
hammen satış bedelidir» demektedir. Fakat di
ğer taraftan orman idaresi, hayır sen »bana ma
liyet bedelini vereceksin diyecek. Mademki ma
liyet bedelinden aşağıya inmiyecektir, o halde 
vatandaşı birbirine düşürmekte ne menfaatimiz 
vardır. (Çok doğru sesleri) 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Takriri tek
rar okuyoruz. 

(Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'in tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENÎ M. M. MAZHAR ŞE

NER (Giresun) — îştirak ediyoruz. 
REÎS — Encümen filhal iştirak ediyor. Hü

kümet lâyihasındaki birinci maddeyi okuyoruz. 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkında Kanun 
MADDE 1. — Millî Korunma Kanunu ile bu 

kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair olan 
6731 sayılı Kanun meriyette bulunduğu müddet
çe ve Hükümet tarafından lüzum görüldüğün
de Devlet orman işletme ve fabrikalarının tom
ruk ve kereste piyasa satışları, sözü geçen ka
nunların kabul ettiği âzami kâr haddinden ten
zil esası üzerinden kapalı zarf eksiltme usulü ile 
yapılabilir. 

Eksiltmede muhammen satış bedelinden yu
karı veya aşağı bedel teklifi hallerinde ihale 
bedeli, muhammen satış bedelidir. 

REÎS — Birinci maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3116 sayılı Orman Kanununun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin B fıkrasındaki nispetler, umumi ihtiyaç ve 
piyasa fiyatları göz önünde tutularak Ziraat Ve
kâletince indirilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeler hakkında takrirler var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet orman işletme ve fabrikalarının tom

ruk ve kereste piyasa satışları hakkındaki Ka
nuna; arz ettiğim sebeplerden dolayı 3, 4 ve 5 
nci maddeler olarak aşağıdaki maddelerin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

16. VII. 1956 
(Bolu Mebusu) 

Reşat Akşemsettinoğlu 

Madde 3. — Devlet orman işletme ve fabri
kalarının tomruk ve kereste piyasa satışlarına 
girebilmek için alıcının, eksiltme tarihinde ti
caret odalarında kereste ticareti veya imalâtçı
lığı ile meşgul bulunduğunu ve ayrıca ticaret
hane veya imalâthanesinin mevcudiyetini tevsik 
etmesi şarttır. 

Madde 4. — Devlet orman işletmeleri veya 
fabrikalarından eksiltme suretiyle tomruk mu
bayaa eden imalâtçılar bu tomruklan gayrima-
mul olarak satmaya icbar edilemezler. 

Madde 5. — Devlet orman işletmeleri ve ke
reste fabrikaları eksiltmeye çıkardıkları emvali 
cins, nevi ve vasıf itibariyle standardize ederek 
ayırmaya mecburdurlar. 

REÎS — Takrire encümen iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE EN. M. M. MAZHAR ŞENER (Gi

resun) .— îştirak etmiyoruz. 
REÎS — Hükümet iştirak ediyor mu? 
ZÎRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU (Ba

lıkesir) — Hayır. 
REÎS — Takrire encümen ve Hükümet işti

rak etmiyor. Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbik şekil ve 
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esasları, İcra Vekilleri Heyetince yapılacak bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu' kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının tümünü reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâle
ti vilâyet memurları kısmına İlâve yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/464) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da 6 ncı numarada (Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları kısmına 
ilâve yapılması hakkındaki kanun lâyihasının) 
ruznameye alınarak takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REÎS — Efendim, evvel emirde ruznameye 
alınması teklifi vardır. Bu hususu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresi istenilmektedir. Tak
dimen müzakeresini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi teklif edilmektedir. 
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Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti vilâyet memurları kısmına, ilişik cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyet kadroları ilâve edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle birlikte reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının tümünü reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11K.— Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza v$ muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara bir er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/491) (1) 

REÎS — Bir takrir daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Hayale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da 4 ncü numarada bulunan (ordu mensuplariy
le Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara bir er tâyini verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının) Ruzname
ye alınarak takdimen ve müstaceliyetle müzake-

(1) 284 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır.^ (1) 282 S. sayılı matbua zaptın sonuhdadır. 
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resini arz ve teklif ederim. 

Güm. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

REİS — Efendim, takrirde evvelemirde bu j 
lâyihanın gündeme alınması teklif edilmekte- j 
dir. 

Evvelâ gündeme alınarak takdimen müzake
re edilmesi hususunu reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle müzakeresi de tek
lif edilmektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arz ediyorum. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlü
ğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara bir er tayını verilmesi hak

kındaki 4367 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilâtına 
dair 3944 sayılı Kanuna bağlı kadrolara giren 
maaşlı memurlara verilmekte olan tayın bedeli 
50 liraya çıkarılmıştır. 

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

HÂDl ÜZER (Samsun) — Söz istiyorum, 
efendim. "-, " 

REÎS — İkinci madde hakkında mı efendim? 
HADİ ÜZER (Samsun) — Hayır efendim, 

muvakkat bir madde teklif edeceğim. 
REİS — Buyuran. 
HÂDÎ ÜZER (Samsun) — Efendim, ordu 

mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kadrola
rında çalışanlara bir er tâyini verilmesi hak
kındaki 4367 sayılı Kanunun bu memurlara 
vermekte olduğu er tayınları, zamanın icabı ve 
birçok zaruretler sebebiyle gayrikâfi görülmüş 
ve bunların asgari 50 liraya çıkarılması ve güm-

*rük muamele memurlarının heyeti umumiyesine . 
teşmili 6706 sayılı Kanunla kabul edilmişti. 
Bu kanunun kabulünü mutaakıp her tarafta 
Gümrük muamele memurlarına da, umuma da 
50 liradan tayın bedeli verilmeye başlandı. So%. 
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radan, Maliye Vekâleti müdahale ederek 3944 
sayılı Kanuna bağlı kadrolardaki maaşlı memur
lar buraya dâhil değildir demiştir. Bunun üze
rine bâzı mesul muhasipler 6706 sayılı Kanunun 
bütün memurlara şümulü olduğunu kabul ede
rek 50 liradan tcdiyata başlamış, bâzıları da 
50 lira vermişken 50 liradan 25 lirasını istirdada 
tevessül etmiş, bâzıları da 50 lirayı vermemiş 25 
liradan eski usul icabı vermeye başlamıştır. Bi
naenaleyh bu vaziyette bir teşeddüt ve teşevvüş 
husule gelmiş ve bundan dolayı kanun kabul 
edildiği zaman, kadro kanunu yani 3944 sayılı 
Kanuna bağlı kadrolara dahil memurların he
yeti umumiyesi bu kanundan istifade etmesi lâ-
zımgelirken, zühulen ettirilmemiş olduğundan 
dolayı arada bir haksızlık tevellüdetmiştir. Ve 
bu sebeple de Gümrük ve İnhisarlar Komisyo
nunda bu lâyiha müzakere edilirken aradaki 
adaletsizliği gidermek ve tevellüdetmiş olan te
şevvüşleri ortadan kaldırmak için kanunun em
sali memurlar için olduğu gibi 1 Mart ' tan itiba
ren mer'i olmasını ve Maliye Vekâletinin kabul 
etmek istemediği memurların da bundan tashihan 
istifade etmesi icabettiği neticesine varmıştır. 
Halbuki Bütçe Encümeni «Bu kanun neşri tari
hinde meriyete girer.» diyor. Bu madde böyle ka
bul edildiği takdirde diğer memurlar için bir 
haksızlık ve adaletsizlik hâsıl olacaktır. Bunun 
için muvakkat bir madde teklif ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim mucip sebeplere binaen 

lâyihaya aşağıdaki muvakkat maddenin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat madde : 
1 Mart 1956 tarihinden itibaren vazife ba

şında olanlar birinci madde hükmünden aynı 
tarihten itibaren istifade ederler. 

16 . VII . 1956 
Samsun Mebusu 
Hadi Üzer 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE

NER (Giresun) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Takririn nazarı dikkate almmasm 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Encümen filhal iştirak ettiğine göre teklif 

edilen muvakkat maddeyi okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE — 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren vazife başında olanlar birinci 
madde hükmünden aynı tarihten itibaren istifa
de eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arz ediyorum : 
îstişari Denizcilik Teşkilâtının kurulması hak: 

kındaki Devletlerarası 'Sözleşmeye katılmamıza 
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ve bu Sözleşmenin tasdikine dair kanun lâyiha
sına (274) arkadaş katılmıştır. (273) kabul, (1) 
ret reyi vardır, lâyiha kanunlaşmıştır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek 
kanun lâyihasına (275) rey verilmiş, (268) ka
bul, (7) müstenkif rey vardır, lâyiha kanunlaş
mıştır. 

1956 malî yılı Muhasebei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına (275) rey ve
rilmiş, (275) reyle lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emnij'-eti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki kanun lâ
yihasına (276) rey verilmiş, (276) reyle lâyiha 
kanuniyet kesbetmiştir. 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey - At
lantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında 
kuvvetlerin statüsüne dair Sözleşme» nin VII nci 
maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci madde
nin tatbik ve tadiline dair kanun lâyihasına 
(275) rey verilmiş, (274) kabul, (1) müstenkif 
reyle lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

6. — TAKRİR 

1. — Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki ar
kadaşının, Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin ça
lışmalarına 15 Ağustos 1956 Çarşamba gününe 
kadar ara verilmesine dair takriri (4/232) 

RE IS — Efendim bir takrir var, okuyoruz. 

16 . V I I . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Elde mevcut ve mühim işlerin çoğunun ne
ticelendirilmiş olması ve mebus arkadaşların seç
menleriyle temas imkânım sağlamak maksadiyle 
ve bavram münasebetiyle Meclis çalışmalarına 

bugün ara verilerek 15 Ağustos 1956 Çarşam
ba günü saat 15 te toplanılmasının Yüksek Mec
lisin tasvibine arzını sâygiyle teklif ederiz. 
Aydın Mebusu Bursa Mebusu Manisa Mebusu 

N. Gedik H. Şaman M. Kurbanoğlu 

REÎS — Efendim, takriri reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. -

15 Ağustos 1956 saat 15 te toplanılmak üze
re İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

7; ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

1. Millî Korunma Kanununu tadil eden Ka
nunun kabulü münasebetiyle duyulan memnuni
yeti tebarüz ettiren telgraflar : 

A) Kilimli Bahçeli Evler Güzelleştirme ve 
Koruma Derneği Başkanı, 

B) Bünyan D. P. Bucak Kongresi Başkanı 
Fuat Durukan. 

2. Askerî memurlar hakkındaki Kanunun 
kabulü münasebetiyle; 

A) Beşiktaş askerî memurlar adına Süley
man Savran. 

3. Giderler Vergisinin kabulü münasebetiy
le : 

A) Ankara'dan Osman Yarar. 
4. İşçilere ek ödenek verilmesine dair Ka

nunun kabulü münasebetiyle : 
A) Zonguldak'ta dernek reislerinden Salih 

Acar. 
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8. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

i . — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Devlet 
bütçelerinde tahsil edilmiş olan varidat yekûnla
rının miktarına ve Devlet, İktisadi Devlet teşek
külleri ve özel idare bütçelerinin yüzde kaçının 
hangi senelerde hangi hizmetler için ayrıldığına 
dair sualine Maliye Vekili Nedim ökmen 'in tak
riri cevabı (7/198) 

12 . VI . 1956 
Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Sayın Başvekil tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larını saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

1. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan be
ri yapılan Devlet bütçelerinde tahsil edilmiş olan 
variçlat yekûnlarının sene be sene bildirilmesi? 

2. Yine Cumhuriyet kurulduğundan bu ya
na hangi devletlerden ve hangi tarihlerde kredi 
veya bağış olarak ne miktar Türk lirası yardım 
görmüş bulunuyoruz? 

3. Cumhuriyetten beri İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, belediyelerin, özel idarelerin ta
hakkuk ve tahsil edilmiş gelirleri her yıl için 
ne olmuştur? 

4. Bütün bütçelerin yüzde kaçı işletme ve 
idare masraflarına ayrılmıştır! 

5. Cumhuriyet ilânından bugüne kadar 
Devlet, İktisadi Devlet, belediye, özel idare büt
çelerinin yüzde kaçı hangi senelerde hangi hiz
metler için ayrılmıştır? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 17 . VII . 1956 

Bütçe ve M. K. U. Müdürlüğü 
Bütçe sayı : 111104-13/8975 

Elâzığ Mebusu Selâhattin 
Toker'in sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
13.VI.1956 tarih ve 7-198/2902/12880 sayılı 

yazıları cevabıdır. 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in : 
1. Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 

Devlet bütçelerinden tahsil edilmiş olan varidat 
yekûnlarının miktarına; 

2. Yine Cumhuriyet kurulduğundan bu ya
na hangi devletlerden, hangi tarihlerde kredi ve 
bağış olarak ne miktar yardım görülmüş bulun
duğuna ; 

3. Cumhuriyetten beri İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, belediyelerin, özel idarelerin ta
hakkuk ve tahsil edilmiş gelirlerinin her yıl için 
ne kadar olduğuna; 

4. Bütün bütçelerin yüzde kaçının işletme 
ve idare masraflarına ayrıldığına; 

5. Cumhuriyetten bugüne kadar Devlet, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye ve özel 
idare bütçelerinin yüzde kaçının hangi seneler
de hangi hizmetler için ayrılmış bulunduğuna, 
dair olan sual takririnin cevabı Başvekil adına 
aşağıda arz edilmiştir. 

Takririn 1 nci maddesiyle talebedilen vari
dat rakamları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Takririn mütaakrp maddeleriyle istenilen 
malûmatın bir kısmının elde edilmesi çok uzun 
ve devamlı mesai istilzam eder mahiyettedir. 
Bir kısmının ise muhtelif senelerde ve muhtelif 
idarelerde tatbik edilmiş bulunan bütçe şekille
ri ve sistemleri bakımından elde edilmesine ve 
dolayısiyle kendilerine tevdiine maddeten im
kân yoktur. 

Bununla beraber takrir sahibi bu mevzuda 
bir etüd yapmak ve bir malûmat elde etmek 
istiyorlarsa talebedecekleri her nevi matbu do
kümanın kendilerine verilmesi bittabi mümkün
dür. 

Saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

Varidat 
Bütçe yılı Lira K. 

1923 111 271 945 29 
1924 138 450 305 29 
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Varidat 

Bütçe yılı 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1̂ 39 
1140 

Lira K. 

170 690 026 
180 183 547 
203 564 939 
221 729 458 
224 169 949 
217 496 027 
185 538 215 
214 365 254 
197 399 672 
230 253 565 
262 050 215 
270 170 822 
316 690 950 
328 974 919 
387 879 798 
551 831 790 

21 
75 
56 
74 
65 
23 
80 
55 
89 
07 
81 
58 
03 
70 
35 
09 

Bütçe yılı 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Not : Bu tablo yi 
ait varidatı göstermektedir, 

Varidat 
Lira 

651 769 946 
983 011 979 

1 037 787 083 
1 078 272 828 
662 606 539 

1 059 652 097 
1 615 023 961 
1 494 685 359 
1 658 965 007 
1 448 797 856 
1 683 808 233 
2 293 739 030 
2 337 002 674 
2 465 307 331 

K. 

81 
01 
75 
18 
97 
63 
07 
10 
17 
81 
71 
u 
96 
06 

z Umumi Muvazeneye 

« » 
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îstiçarî Denizcilik Teşkilâtının kurulması hakkındaki Devletlerarası Söyleşmeye katılmamıza ve bu 

Sözleşmenin tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 27 4 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : i 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar : ' 15 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Fııad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacjd Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEOÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

. BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gül ez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

edenler] 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bnmin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlıı 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıekah1 

Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kar as an 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğtu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınlalıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tcvfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir A.tik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
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Şevket Sarıçalı 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlı: 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necini Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlıı 
Necdet încekara 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

t : 90 16. 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M, Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
ismet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsaîan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoglu 
Nafiz KÖrez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 

7.1956 O : İ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
MazRar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal i 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 

Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
ihsan Baç. 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay '* 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
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t : 90 16.7.1956 C : l 
[Reddedenler] 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi tnanç 
Talât Vasfi öz 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (t.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
]y[ücteha Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

[Reye iştirak 
Lûtfi Oğultürk (1.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyuracu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
AliFerruh Yücel (I.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan, Karasioğlu 

LServet Sezgin 
*Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM < 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Ali Çoban oğlu, 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

etmiyenler] 
.£*elâhattin Toker 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza. Topeuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar . 

Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Fahrettin Ulaş (I.) 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Abdullah Aker (1.) 
Mehmet Aldemir ?T Â.) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 

-Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet .Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeni araş 

KASTAMONU 
Salim Esen (1.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
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Kâzını Meriç 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Ay diner 
Tevfık Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki, Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil Özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (V.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

1:90 16.7 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci (V.) 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Akif Sarıoğln 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlü 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
(V.) 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
T71 _ 1 _ T7t_..A _ 1 _ £ -

Fazlı Ertekm 
RİZE 

Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 

[Münhal Mi 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eski§ehir 1 

.1966 0 : 1 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim j3erçe 
Lûtfi Sezgin 
ismet Uslu 

SIIRD 
Baki Erden 
Voysi Oran 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
BaJıattin Örnekol 
Ahmed Özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necnıi Arman . 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

ibusluklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

1 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavu» 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut ökaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
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t : 90 16.7.1956 0 : 1 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanım kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
268 
0 
7 

251 
15 

* [fLabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demire r 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Esat Budakoğta. 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çat ıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akgemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekei 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet -Karasan 
Osman Ongan 
A. Hanıdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsöy 
Kemal Yaşıııkıhc 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktüğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi S anaları 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM , 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Bagkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potûoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

HAKKARİ 
übeydııllah Seven 

i HATAY 
A, Feyzi A taban 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Siııanoğlıı 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 

— 348 — 



Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopuloss 
Hadi Hüsman 
Fuacl Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Saroİ-
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil. 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Belızat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet tncekara 
îlhan Sipahioglu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğhı 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurrııe) 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşev 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

î : 90 16.7 
KONYA 

Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
M, Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürurİ Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi Özbay 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

.1956 C M 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu-
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdarrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hami t Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Edibe Sayar 
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KIRŞEHİR 
Obman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (1.) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştırı 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (1.) 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

t : ÖO 16.7,1056 Û : İ 
[Müstenkifler] 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Nüvit Yetkin 

Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

[Reye iştirak 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğiu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügü 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlıı 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

etmiy enler] 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem. Cenani 
ihsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
irfan Aksu 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

Said Bilgiç 
Kemal -Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş ( t ) 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker (I.) 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat , 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (I.) 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet- Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
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İbrahim Us 
Buta Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (t.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
1 Himmet ölçmen 
Halil özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kam 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğluı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkaıt 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
ismet Uslu 

Baki Erden 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Scrver Somuncuoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Ercüment Damab 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Şabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görenfaş 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak (I.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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.öoö malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 275 
Kabul edenler • 275 

Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar : 15 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal "Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECtK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettiııoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 

edenler] 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıç kal e 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğl'iı 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükfteddin Nasuhioğiu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Esat Tünce! 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan i-
Abidin Potuoğhı 
îsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ab dül kadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Vinlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köjhnen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A." Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
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İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem. Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar / 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldı • 
Tahsin Yazıcı 

' ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Bekzat Bilgin 
Muammer- Çavuşoğlu 
Necdet incekara 
îlhan Sipahioğlu 
Abidin Teköu 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğîu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman^ Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
İsmet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RtZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batilinin 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlıı 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 

I Nuri Demirağ 
Etem Erdinç 

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
iayeıoğlıı 
Sami Orberk 
Pertev S anaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ ' 
Fethi Ülkü 

URPA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtîi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
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AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Kaniiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (t.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati^ Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLEClK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker . 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

[Beye iştirc 
Lûtfi Oğultürk (I.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaç 
Behçet Kayaalp * 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıcğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel (I.) 
Baha Cemal Zpğra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Hürai Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğreî, 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

c etmiyenler] 
ERZURUM 

Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAT£Y 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Küseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü gilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 

Hamdullah Suphi Tan» 
rıöver 
Fahrettin Ulaş (I.) 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Abdullah Aker (I.) 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (I.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M. Ali'Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
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Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer übuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük (1.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (1) 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Âla-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Afyon Kara hisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

ı : vo j.ü. ı 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Bmre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğiıı 
Ferid Tüzel ] 

(Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1 W 0 U i JL 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Ahmet Kuıık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
ismet Uslu 

SIIRD -
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekoî 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
ZJClvl XX L d l c i l l l t l i l / 

Fpflıı ATnTırflmlı 
Samim Yücederc 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin | 

ebuslııklar) 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
15 
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Sınır, kıyı ve Kara sularımızın muhafasa ve emniyeti ve kaçakçıhğın meni ve takibi işlerinim 

Dahiliye Vekaletine devri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Bey verenler 276 

Kabul edenler : 276 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler :: 250 
Münhal mebusluklar : < 15 

AFYON KARAHlSAR. 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçobaıı 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hamit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğhı 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
.Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Mendereis 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagül-
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi KÖymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Fatin Rüştü Zorlu 

edenler] •*,. 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkaie 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLI 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç, 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanaîan 
Tevfik Şenocak 

Veysel Varol 
ERZURUM 

îsİıak Âvni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevly Erker 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi.Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Ktfseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 



Hidayet Sinânoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
ilhan Sipahioğhı 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakcıoğhı 

KAYSEEt 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 

î : 90 16.7 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağnaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gokmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Muammer öbuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
İsmet tnonti 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağao§lu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nurİ özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

,1956 C : l 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üııer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu. 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Eteni Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 

M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlıı 
Celâl Öncel 
Saim öııhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Edibe Sayar 

— 357 — 
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AĞRI 
Kasını Küf revi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Eamiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete " 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Goker 

BITLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabrı Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk (t.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Bebget Kayaalp 

[Beye iştirak 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çırac.oğlu 
Selim Ragıp Emeç < 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferrulı Yücel (t.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asını Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemâl Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktug 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNOAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 

etmiyenler] 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 

Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (İ.) 
Nuri Yumul (1.) 

İZMİR 
Abdullah Aker (1.) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal (I.) 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (I.) 
Nazifi Şerif Nabei 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M* Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
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Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birând , t 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (î.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat. Doğan 
Ahmet Fırat (î.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 

-

Afyon Karalıisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 90 16.T 
Fevzi Lûtfi Karaos- ! 

manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz ' 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

, MUĞLA 
i Turhan Akarca 
1 Yavuz Paşanıehmetoğlu 
| J MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 

| İzzet Akçal 

l'Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1956 0 : 1 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker ' 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 

SİÎRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşini Tan (î.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Bahattin Ornekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Malıramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir , 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Osman Hacıbalûğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Ğolpğlu 
Selâhattin Karayavuz 
RTOMIİİRTI N u t k u 

Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 

ı Feridun Ergin 
i Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
| Hakkı Gedik 
, VAN 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
ı Hüseyin Balık 

Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (1.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
15 
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6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey - Atlantik Andlaşmasma taraf devletler arasında kuv
vetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci maddenin 

tatbik ve tadiline dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak "ötmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
274 

0 
1 

251 
15 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Denıirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlıı 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
ismet Oigaç 
Mustafa Zereıı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Faik Fenik 
Âliye Temuçin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba I§tm 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırn Yırcalı 
Sıtkı Yıroalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Ytimnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
ihsan Güîez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nsreddin Fuad Alp-
kartal 
Eminv Kalafat 

Fatiıı Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bttmin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhi#ğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç. 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalau 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyai Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

- 3 6 0 -
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İÇEL 

Büstü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfî Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Fürusan Tekil 
Nazlı Tlabar 

Celâl Türkgeldi 
IZMtR 

Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Ineekara 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Akta§ 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertür 

Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ÖRDÜ 
Ref et Aksoy 
Bekir Baykal * 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sfialp i 

SİVAS I 
Hüseyin ÇStil 
Ercüment Damalı 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 

M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD • 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka~ 
laycıoğla 
Sami Orberk 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

ÜRPA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tathoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Müstenkifler] 
TUNCELİ 

Fethi Ülkü 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Tarhan 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Zincirkıran 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (î.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki öfcdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (t.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk (I.) 

[Reye iştirak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Fernıh Yücel (î.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

etmiy enler] 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Isliak Avııi Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 

GÜMUŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (I.) 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker (î.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani (İ.) 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniara» 
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KASTAMONU 
Salim Esen (I.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (t.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

Afyon Karahisar 1 
Ankara • 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 90 16.7 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat (1.) 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin ' 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğl | 

Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1956 C : 1 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Cavid Oral 
İsmet Uslu 

StlRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol . 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sahih Duralı 
Cemal Kıpçak (1) 
Nusret Kirişcioğlu 

[Münhal Mebusluklar] ebusluklar] 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

15 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. SAYISI : 

Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /441) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 24 . III . 1956 

Sayı: 71-325/1201 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 21 . I I I . 1956 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

idare mekanizmasının ilk kademesi ve halk ile hükümet münasebetlerinin temas noktasını teş
kil eden nahiye müdürlüklerinin her gün artan ve tenevvü arz eden faaliyetlerine cevap verebil
mek için muhtelif kanun ve nizamnamelerle salâhiyet, mesuliyet, muayyen evsaf ve şartlar gibi 
faktörlerin tesbiti suretiyle bu teşkilâtın kudretli elemanlarla teçhizi cihetine gidilerek mevzuun 
ehemmiyeti üzerinde durulmuş bulunmaktadır. 

5442 sayılı i l İdaresi Kanunu vali, vali muavini ve kaymakamlara mütenazır olarak nahiye 
müdürlerine de temsil salâhiyeti vermektedir. 

Bugünkü kalkınma hamlesinin temelini teşkil eden köylerimizdeki çeşitli faaliyetlerimizin na
hiyelere istenilen evsafta eleman temini ile kabil olacağı ve bu gibi elemanın da meslekin cazip 
ve tatminkâr bir hale getirilmesiyle mümkün kılınarak âmme hizmetlerindeki randımanın müessir 
bir şekilde artırılacağı düşünülmektedir. 

idarede yetişen kıymetli elemanların bugün maddi ve birçok bakımlardan daha müsait imkân
lar sağlamış bulunan iktisadi Devlet Teşekkülleriyle hususi müesseselerde vazife almaları Dahi
liye Vekâletini bugün ehemmiyetli bir yekûn tutan kadro boşluğu ile karşı karşıya getirmekte
dir. 

Bilhassa lise mezunu bir gencin namzet olarak altı ay nahiyede vazife gördükten ve ehliyeti
nin tasdikinden sonra kursa davet edilerek bir sene okuması ve mezun olduktan sonra da 25 lira 
maaşla nahiye müdürlüğüne tâyini muvacehesinde, külfetsiz olarak diğer sahalarda daha yüksek 
kadrolarda iş bulması mevzuun ehemmiyetini aydınlatmaya kâfi bir sebep teşkil etmektedir. 

940 nahiye müdürüne ayda verilecek 75 er liranın bir aylık tutarı 70 500 lira ve senelik tu
tarı ise 846 bin liradır ki bu miktar bütçeye bir külfet tahmil etmiyecektir. 

Bu maksatla ve 5442 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle sarahaten tanınan temsil salâhiyeti göz 
önünde tutularak vali, vali muavini ve kaymakamlara verilen temsil ödeneğine muvazi olarak na
hiye müdürlerine de bir temsil tahsisatı verilmesinin muvafık ve zaruri olacağı kanaatiyle ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

276 



— 2 — 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 4 .VI 1956 

Esas No. 1/441 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği Kanununun 1 nci mddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan kanun lâyihası, hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz
de müzakere edildi. 

5027 sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak 
temsil salâhiyetini haiz makamları işgal eden ve 
bu makamın vazife ve mesuliyetlerini deruhde 
eden vazifelilere birer temsil ödeneği verilme
sini âmir olduğundan bir ana kanun mesabesin
de olan 5442 sayılı i l İdaresi Kanununun 42 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası da «Bucak müdürü 
bucakta en büyük hükümet memuru ve temsil
cisidir.» fıkrasını ihtiva etmesi bakirnindan tem
sil ödeneğinin mezkûr makamı işgal eden bu
cak müdürlerine de tanınması ve mezkûr fıkra
dan sonraki fıkra ve maddelerle bu makama ve
rilen vazifelerin bir karşıl.'^ı oiarak terrrsil öde
neğinin verilmesi külfet deruhdesindeki iştirak 
ve müsavata da mütenazır olacağı kanaat ve 
mülâhazası ile hükümet lâyihası eı^auıemrukco 
muvafık mütalâa edilmiştir. 

Kaldı ki esbabı mucibe lâyihasında zikredi
len malî porte cüzü bir y'ekûna baliğ olmakla 
beraber hükümet temsilcisinin şifahi izahatın
dan bu meblâğın tasarruflardan karşılanacağı 
zikredilince yukarıda arz olunan sebeplere bi
naen lâyiha kabule şayan görülmüştür. 

Ancak idari cüzütamm birinci kademesi olan 
ve bilhassa hükümet hizmetlerini halkın yanına 
ve yakınma götürülmesi ve daha verimli olması 
babında (Hükümetçe bu idari cüzütamm daha 

( S. Sayısı : 276 ) 

iyi işlemesi ve bu idari cüzütamda vazife alan
ların vazife ve mesuliyetlerinin daha beliğ bir 
surette tebarüz ettirilmesi hususunda hüküme
tin yeni bâzı tedbirler alması ve icabederse 
mevzuatın o yolda değiştirilmesi de encümeni-
mizce temenniye şayan görülmüştür. 

Lâyiha kabule şayan görüldüğünden birinci 
madde aynen, ikinci madde değişikliğe tâbi tu
tularak ve üçüncü madde de aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Da'hliye Encümeni Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
M. M. 
İzmir 

P. Arat 
Amasya 
K. Eren 

Çanakkale 
S. Karanakçı 
Kastamonu 

M. Kuşakcıoğlu 
Konya 

M. R. Özal 
Muğla 

Y. Paşamehmetoğlu 
Seyhan 

A. Kınık 

Reisvekili 
Ankara 

Â. B'enderlioğlu 
Kâtip 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

Amasya 
M. Zeren 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Kocaeli 
S. Yalım 
Kütahya 

H. N. Pepeyi 
Samsun 

M. özkefeli 
Erzincan 

T. Şenocak 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 11. VII. 1956 
Esas No: 1/441 
Karar No: 134 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye Vekâletin-
•ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
24 . I I I . 1956 tarihli ve 71/325 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası Dahiliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Dahiliye ve Maliye vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere 5442 sayılı iller ida
resi Kanununun 42 nci maddesinde nahiye mü
dürlerinin nahiyede en büyük hükümet memu
ru ve temsilcisi olduğu tasrih edilmiş ve 5027 sa
yılı Temsil ödeneği Kanununun istihdaf etmiş 
olduğu temsil salâhiyeti gayesini de haiz olması
na binaen ifa ve deruhde ettikleri hizmetin ma
hiyet ve şümulü dikkate alınarak bunlara da 
.vali, vali muavini ve kaymakamlar gibi temsil 
tahsisatı verilmesini ve bu suretle vazifelerinde 
gayretlerinin artırılmasını ve meslekin cazip hale 
getirilmesini istihdaf etmektedir. 

idare makanizmasınm ilk kademesini ve halk 
île hükümet münasebetlerinin temas noktasını 
teşkil eden bu müessese memurlarının ifa ettikle
ri hizmetlerin mşümul ve mahiyeti bakımından 
kendilerine temsil tahsisatı verilmesi hakkında 
hazırlanan kanun lâyihası üzerinde encümeni
mizde cereyan eden müzakerelerden ve hükümet 
mümessillerinden alman mütemmim izahattan 
sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve birin
ci madde ile tesbit ve kabul edilmiş tahsisat mik
tarından ayrıca nahiye müdürlerine her ay de

vir ve teftiş karşılığı olarak maktuan maaşların
dan başka kırk lira tediye edildiği göz önünde 
bulundurularak, birinci madde metninde yazılı 
miktar encümenimizce elli lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümenince tadilen kabul edilmiş 
olan lâyihanın ikinci maddesi üzerinde yapılan 
müzakerelerden sonra ikinci madde tadil veçhile 
aynen kabul edilmiş ve bu lâyihanın karşılığını 
teşkil etmek üzere ayrıca bir madde tedvinine 
lüzum olmadığı ve 1956 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa merbut (A/ l ) işaretli cetvelin Dahili
ye Vekâleti kısmındaki 210 ncu temsil tahsisatı 
faslından bu tahsisatın tediye edilebileceği ifade 
edilmiştir. 

Üçüncü maddesi hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan kanun lâyihası, Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata Muharriri 
Balıkesir Ordu 
H. İmre R. Aksoy 

Afyon K. Antalya Çankırı 
M. Â. Ülgen K. Akmantar T. Uygur 

Çoruh Çorum Elâzığ 
Y. Gümü§el , Y. Gürsel ö. F. S anaç 
Eskişehir Konya Niğde 

A. Potuoğlu R. Birand A. N. Kadıoğlu 
Ordu Seyhan Seyhan 

S. îshakan Dr. S. Ban A. Topaloğlu 
Siird Trabzon Trabzon 

B. Erden S. F. Kalaycıoğlu 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 

D. Akhel S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Temsil ödeneği Kanununun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâve

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun bi
rinci maddesindeki sütuna kay
makamlar kelimesinden sonra 
(75 bucak müdürleri) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ey
lül 1956 tarihinden itibaren 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

21 . III . 1956 

Başvekil Vekili ve 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

ve Millî M. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Temsil Ödeneği Kanununun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâve

sine dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

S. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİN TADÎLt 

Temsil ödeneği Kanununun bi
rinci maddesne bir fıkra ilâve

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun bi
rinci maddesindeki sütuna kay
makamlar kelimesinden sonra 
(50 bucak müdürleri) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Dahiliye En
cümeninin 2 nci maddesi aynen-
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3: 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

«•» 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1 /509) 

T.C. 
Başvekâlet 9 . VII . 1956 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 403/2478 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30. VI. 1956 
tarihinde kararlaştırılan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Türkiye tabiî ve coğrafi şartları itibariyle çok çeşitli ziraat mahsulleri yetiştirmeye elverişli 
bir memleket olduğu kadar bu mahsullere zaman zaman büyük zararlar veren hastalık âmilleri ve 
haşerelerin de yaşamasını, üreyip çoğalmasını ve hattâ istilâi hal almalarını intaceden iklim şartla
rını da haiz bulunmaktadır. 

Zirai istihsalimizin artırılması ve mahsullerimizin kalitesinin yükseltilmesi hususunda büyük gaj'-
retler sarf edilirken bu durumun ehemmiyetle gcuönünde tutulması, millî servetimizden bu yolda zi
yanlara mâni olunmak üzere ilim ve teknik icaplarının tam zamanında yerine getirilmesi zaruri 
bulunmaktadır. 

Her ne kadar bütçenin Ziraat Vekâleti kısmında zirai mücadele işleri için her yıl bir miktar talı-
sisat ayrılmakta ise de haşere ve hastalık zuhurunun istilâ ve zarar genişliğinin evvelden katiyetle 
bilinmesinin mümkün olmayışı dolayısiyle ancak mevcut tahsisat nispetinde mücadele tatbik edile
bilmekte ve bu hal bâzı defalar teknik imkânların mevcudiyetine rağmen, hastalık âmili veya haşe
renin tamamen itlaf edilemeden kalmasını intucetmektedir. 

Filhakika; nebatlara zarar veren hastalık ve haşere zuhurunun yağış, sühunet nispeti rutubet 
gibi iklim faktörleriyle çok yakından alâkalı bulunması ve bunların mevsiminde nasıl tezahür edece
ğinin evvelden kestirilememesi sebebiyle, mevsiminde lüzum hâsıl olacak tahsisatın da daha önceden 
tesbiti ve ona göre talepte bulunulması mümkün olamamaktadır. 

Bundan başka, bilhassa yurdumuzun Cenubu - Şarkî hududunda bâzı yıllar memleketimiz toprak
larına geçen ve âni baskınlar halinde mahsulümüzü imha tehlikesine mâruz bırakan çöl çekirgesi 
süne, tarla faresi gibi zararlıların ne zaman ve ne miktarda geleceği hiç bilinmemektedir. 

Diğer taraftan mahsullerimize zarar verebilecek olan çeşitli hastalık ve haşerelerle mücadelelerde 
katî ve müspet neticeler alınması, tatbikatın, çok mahdut ve kısa süren zamanlarda yapılıp bitiril
mesiyle mümkün olmaktadır. Haşerenin zararını yaptıktan veya mücadeleyi gayrimüessir kılacak ha* 
le geldikten sonraki teknik mücadelenin faydasızlığı aşikârdır. 

Bu itibarla, tahsisat kifayetsizliği mahzurunu bertaraf etmek, işin ve hizmetin mahiyetiyle hiç
bir suretle kabili telif olmıyan gecikmelere meydan verilmemek ve gerek çiftçinin emeğini ve var
lığını korumak ve gerekse millî gelirimizin azalmasına meydan vermemek üzere bu kanun lâyihası 
hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No: 1/509 
Karar No: 78 

Yüksek Reisliğe 

Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muhariri 
lâyihası, hükümet temsilcilerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan incelemede, hükümetin mucip sebep
leri yerinde görülerek lâyiha aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulma'k üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Amasya 
/ / . Koray 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun 
A. îzmen 

Afyon Karahisar 
O, Talu 

Çankırı 
A. Emrem 

Sivas 
K. Oskay 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/509 
Karar No. 136 

12 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclisi takdimi İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 9 . VII . 1956 tarihli ve 
71/403 sayılı tezkeresiyle gönderilen 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun lâyi
hası Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Ziraat Ve
kili ve Maliye Vekâleti mümessüi hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istisnaden Ziraat Vekâleti bütçesinin zi
rai mücadele için alâkalı tertiplerine mevzu tah
sisatın kifayet etmemesi ve munzam tahsisat is
tihsali da kabil olamaması halinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ilk toplantısını takibeden 
(10) gün içinde tetkikine arz edilmek ve alâkalı 
fasıllardaki tahsisatın bir mislini geçmemek ve 
karşılığı da gösterilmek şartiyle tahsisat kaydet
mek üzere İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet ve
rilmesini istihdaf etmektedir. 

Ziraat Vekâleti bütçesine her sene zirai mü
cadele işleri için kâfi tahsisat vaz'edilmekte ise 
de haşere ve hastalık zuhurunun istilâ ve zarar 

genişliğinin evvelden katiyetle bilinmesinin müm
kün olmayışı dolayısiyle ancak, mevcut tahsisat 
nispetinde mücadele tatbik edilebilmekte ve bu 
hal bâzı def alar teknik imkânların mevcudiyetine 
rağmen hastalığın âmili veya haşerenin tamamen 
itlaf edilmeden kalmasını intacetmekte olduğu 
cihetle zirai istihsalimizin artırılması ve mahsul
lerimizin kalitesinin yükseltilmesi hususunda bü
yük gayretler sarf edilirken millî servetimizin 
ziyanına mâni olmak maksadiyle hazırlanmış bu
lunan kanun lâyihası, zuhuru evvelden düşünü-
lemiyen ve zirai bir âfet olarak meydana gelen. 
haşere ve hastalıklara sarf edilmek şartiyle tah
sisat kaydetmek üzere bu salâhiyetin istimalinin 
muvafık olacağı mütalâasiyle yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Reis V. 
Kırklareli 
§. Bakay 

Mazbata M 
Giresun 
M. Şener 
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Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Antalya 
K. Akmantar 

Denizli 
M. Karasan 

İstanbul 
N. Â. Sav 

Çankırı 
T. Uygur 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

îzmir 
B, Bilgin 

Konya Niğde Ordu 
E. Birand A.N.Kadıoğlu 8. îsbakan 

Seyhan Sinob Trabzon 
8. Ban S. Somuncuoğlu 1. Şener 

Van Zonguldak 
K. Yörükoğlu S. Ataman 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ziraat Vekâleti bütçesinin «Zi
rai mücadele umumi masrafları», «Kimyevi mad
de ecza ve ilâçlar» ve «Ziraat işleri muvakkat 
memuriyet harcırahı» tertiplerine konulan tah
sisatın yetmemesi ve derhal munzam tahsisat 
istihsali kabil olamaması halinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ilk toplantısını takibeden 
10 gün içinde tetkikine sunulmak ve bu tertip
lerdeki tahsisatın hirer mislini geçmemek ve 
karşılığı gösterilmek şartiyle tahsisat kaydetme
ye İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

s 
MADDE 2. — BU kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

30.VI.1956 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Z. Mandalinci 
Güm. ve tnh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

» • 
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S. SAYISI . 280 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/110) 
Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair olan kanun teklifim ilişik olarak tak
dim edilmiştir. 

icabının icrasına delâletlerini rica ederim. Amasya Mebusu 
M. Zeren 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin esbabı mucibesi 

* 
Türk Hava Kurumunun uçak ve motor fabrikaları 20 Haziran 1952 tarihinde Makine ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu tarafından satmalmmış fabrika ve grup müdürlüğü memur ve müstahdemleri 
de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun daimî kadrolarına nakledilerek Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığiyle ilgilenmiş bulunmaktadırlar. 

Bu memurların, fabrikanın Türk Hava Kurumuna bağlı olduğu devrede uzunca bir hizmet 
müddetleri mevcudolup bu müddetlerden 1.0 yılının vaktiyle Millî Piyango İdaresine intikal eden. 
Türk Hava Kurumu Piyango İdaresi memurlarının-hizmetleri gibi borçlanma yoliyle fiilî hizmet 
müddetlerine eklenmesi, hem bu memurların mağdur olmamaları hem de evvelce benzeri durumda 
olanlar için tanınmış ve bahşedilmiş bir hakkın diğerlerinden de esirgenmemesi noktasından lâzım 
gelmektedir. 

Diğer taraftan bu teklif, borçlanmalarda ancak tekaütlüğe tâbi olan bir vazifede evvelce 
tekaütlüğe tâbi olmıyarak geçmiş müddetin eklenmesi hakkında vazı ve kabul edilmiş olan esas 
prensibe de uymaktadır. 

' Nitekim 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nei maddesinin II nci bendinin (a) fıkrasında «12 nci 
maddenin (I) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların veya bu kurumlarca yerini tuttuğu, yerine 
geçtiği, satmaldığı, müessese, idare ve ortaklıkların (Kuramlara intikal eden veya geçen.müesse
seler dâhil)... aylık ücretleri sürekli vazifeleri, borçlanabilecek vazife ve hizmetler arasında gös
terilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu daimî kadrolarına geçmiş olan Türk Hava 
Kurumu Uçak ve Motor fabrikaları ve Grup Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin, fabrikanın 
Türk Hava Kurumuna bağlı olduğu devrede iken geçmiş bulunan hizmet müddetlerinden en çok 
on yılının, borçlanma esasları dairesinde borçlanılmasını teminen ilişik kanun teklifi hazırlan
mıştır. » 

Devre : X 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No: 2/110 
Karar No: 53 

22. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
hükümet temsilcilerinin huzuru ile encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu: 

Teklif edilen muvakkat 95 nci maddede sa
dece Türk Hava Kurumu uçak ve motor fabri
kalarında çalışan kimselerden bahsedilmiş olup 
aynı durumda bulunan ve grup müdürlüğünde 
çalışan kimselerin nazara alınmamış bulunması 
bu kimselerin mağdur olmamasını temin için (mo
tor fabrikaları) ibaresinden sonra (ile grup mü
dürlüğünün) ibaresi ilâve edilmiş ve 

Emeklilik Kanunu, en fazla on yıl için borç
lanma esasını kabul etmiş olduğundan mezkûr 
kaydın bu maddeye de derci lüzumlu görülmüş 
ve bu maksatla (daimî kadrolarda geçen hizmet
lerinin) ibaresinden sonra (en çok 10 yılı,) iba
resi ilâve edilmiş ve 

Borçlanma hakkı yalnız iştirakçilere tanınmış 
ve iştirakçilerin de 40 yaşından aşağı olmaları 
icabetmiş olduğundan kanunun prensiplerine ay
kırı yeni bir hüküm sevk etmemek için, muvak
kat 95 nci maddenin sonuna (Ancak bunların 

borçlanabilmeleri için, bu kanunun meriyete gir
diği tarihteki yaşlarından, emekliliğe tâbi olarak 
geçmiş hizmetleri ile uçak ve motor fabrikaların
da ve grup müdürlüğünde geçmiş hizmet müd
detleri indirildikten sonra yaş sayısının 40 ı geç
memiş olması şarttır.) şeklinde bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 
H. Koray 
Çankırı 

A. Emrem 
Giresun 

A. îzmen 
Samsun 

Ş. Uluçay 
İmzada bulunamadı 

K. 

Mazbata Muharriri 
Afyon Karahisar 

0. Talu 
Eskişehir 

M. Başkurt 
Kocaeli 

E. Alican 
Seyhan 
M. Akçalı 

Sivas 
Oskay 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/110 
Karar No. 138 

Bütçe Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

12 . VII . 1956 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla teklif sahibi ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
munca satınalmması dolayısiyle bu kurumun 
emekliye tâbi daimî kadrolarına nakledilen 
Türk Hava Kurumu Uçak ve Motor Fabrikasiyle 
grup müdürlüğünün aylık ve ücretli daimî 
kadrolarında çalışan memurların, mezkûr vazi
felerde sebk eden hizmetlerinin en çok on sene-
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sinin borçlandırılmak suretiyle emeklilik fiilî 
hizmet müddetlerine ilâvesini istihdaf etmekte
dir. 

Filhakika borçlanma müessesesinin bünye ve 
hususiyeti hiç şüphe yok ki tevsie müsait değil
dir. Ancak, daha evvel Türk Hava Kurumu 
Piyango idaresi memurlarının bu vazifelerde 
geçen hizmetlerinin on senesi borçlanma sure
tiyle emekliliğe sayılmış olmasına göre aynı 
hukuki durumu olan bu memurların borçlan
manın dışında bırakılmaları hakkaniyete uy
gun mütalâa edilmemekle beraber mevzuubahis 
müessesenin arz ettiği hususiyet derpiş edilerek 
borçlanma hakkı yalnız iştirakçilere tanınmış ve 
bunların da kanunun meriyete girdiği tarihteki 
yaşlarından emekliliğe tâbi olan geçmiş hizmet
leri ile uçak ve motor fabrikalarında ve grup 
müdürlüğünde geçen hizmetleri indirildikten 
sonra yaşlarının 40 ı tecavüz etmemiş olması 
şartı da vaz'edilmiş bulunuyor. 

Bu sebeple teklifin şevkini mucip sebepler en-
cümenimizce de yerinde görülerek maddelerin 

müzakeresine geçilmiş ve birinci madde Maliye 
Encümeninin tadili ve mütaakıp maddeler teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Denizli 

M. Karasan 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Seyhan 
& Barı 
Trabzon 

S. F. Ealaycîoğlu 
*• 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Antalya 
K. Akmantar 

İstanbul 
N. A. Sav 

Muş 
Ş. Çağhyan 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
8. Ataman 

Bu Mazbata M. 
Van 

K. Yörükoğlu 

Çankırı 
T. Uygur 

İzmir 
B. Bilgin 

Ordu 
S. îşbakan 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Yozgad 
D. Ahbel 
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AMASYA MEBUSU MUSTA
FA ZEEEN'ÎN TEKLÎFt 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı muvakkat 
madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 95. — 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumunun emekliliğe 
tâbi vazifelerinde bulunanların, 
Türk Hava Kurumu Uçak ve 
Motor Fabrikalarının aylık, üc
retli daimî kadrolarında geçen 
hizmetleri, aynı kanunun mu
vakkat 65 nei maddesindeki 
esaslar dairesinde ve bu kanu
nun meriyeti tarihinden itiba
ren 6 ay içinde Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına müra
caatta bulunmaları şartiyle, 
borçlanma yoliyle emeklilik fii
lî hizmet müddetlerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaran mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı muvakkat 
madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 95 — 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumunun emekliye 
tâbi vazifelerinde bulunanların, 
Türk Hava Kurumu Uçak ve 
Motor fabrikalariyle Grup Mü
dürlüğünün aylık ücretli daimî 
kadrolarında geçen hizmetleri
nin en çok on yılı, aynı kanu
nun muvakkat 65 nci madde
sindeki esaslar dairesinde ve bu 
kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren altı ay içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
müracaatta bulunmaları şartiy
le. Borçlanma yoliyle emeklilik 
fiilî hizmet müddetlerine ekle
nir. 

Ancak bunların borçlanabil
meleri için, bu kanunun meri
yete girdiği tarihteki yaşların
dan, emekliliğe tâbi olarak geç
miş hizmetleri ile uçak ve mo
tor fabrikalarında ve grup mü
dürlüğünde geçmiş hizmet müd
detleri indirildikten sonra yaş 
sayısının 40 ı geçmemiş olması 
şarttır. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmişmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmişmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

< • » 

(S. Sayısı-: 280)' 



Devre : 3C O Q I 
içtima: 2 S. SAYISI : 201 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Da
hiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /450) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . IV . 1956 

"Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 324/1490 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmında derişiklik yapılması hakkında Da
hiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclis a takdimi îcra Vekilleri Heyetince 21 . I I I . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Dahiliye Vekâletine mevdu çeşitli hizmetlerin bilhassa son yıllarda gösterdiği artış muvacehe
sinde hizmete kifayetin zaruri kıldığı aşağıdaki fıkralarda izah edilmiş olan sebeplere dayanan 
vali muavinlikleri, mülkiye müfettişleri ve Vekâlet Teftiş Heyeti Kalemi, vilâyet maiyet memurluk
ları kadrolarının adeden ve bugünkü kadro ehramının durumu ile mütenasip olarak artırılmasına 
lüzum görülmüştür. 

1. 66 vilâyete mukabil bugün 69 aded vali muavinliği kadrosu mevcudolup Ankara, istanbul 
ve îzmir gibi büyük vilâyetlerimizde iş hacminin günden güne genişlemekte olması vatandaşın 
resmî makamlarla sık sık temas mecburiyeti, nüfusumuzun inşirah verici artışı, valilerimize yeni 
yeni mevzuatla ve doğrudan doğruya artan vazife ve mesuliyetin tevcih edilmekte bulunması, gü
nün takibedilmekte bulunan iktisadi politika icabı olarak bâzı ihtiyaç maddelerinin tevzi işlerine 
vali muavinlerinin vezifeli kılınmış olması gibi hal ve şartların tahaddüsü dolayısiyle İstanbul 
Vilâyetine 3, Ankara Vilâyetine 3, ve |zmir Vilâyetine 2 vali muavini verilmiş olmasına rağmen 
bu vilâyetler yeniden kadro talebinde bulunmaktadırlar. 

Bu vilâyetlere munzam kadro verilmekten sarfınazar edilse bile mesaha ve nüfusu itibariyle bu 
vilâyetlerin iş hacmına yaklaşan bâzı vilâyetlerimize kadro vermek zarureti mevcuttur. 

Büyük vilâyetlerimize mütaaddit vali muavini 'kadrosu tahsisi zarureti karşısında birkaç vilâye
timizden vali muavini kadrolarının tenkisi cihetine gidilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur ki bu 
vilâyetlere de vali muavini kadrosu verilmesi kanunun bir icabıdır. Kaldı ki günün iktisadi ve içtimai 
kalkınma hamlelerinin zaruri kıldığı mütezayit faaliyetler valilerimizi vilâyetleri dâhilinde sık sık 
devir ve teftişte bulundurmaya mecbur bırakmaktadır, Bu itibarla vüâeytlerimizin günlük işlerini 



aksamadan tedvir etmekle vazifeli bulunan vali muavini kadrolarının adeden ve buna kıyasm 4© 
bir ahenk içinde maaş derecelerinde artırma ihtiyacı belirmiştir. 

Bu maksatla : 
Halen (3) adedi (100), (8) adedi (90), (17) adedi (80) ve (41) adedi (70) lira olmak üzere ce

man (69) vali muavinliği kadrolarının (6) adedi (100) (15) adedi (90), (35) adedi (80) ve (25) 
adedi (70) lira olmak üzere (81) e iblâğ edilmiştir. 

2. 4446 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtına ait kadrolara 
dâhil Mülkiye Teftiş Heyeti ve Kalemi kadrosu 1943 senesinde mevkii tatbika konulmuş ve bu konuda 
şimdiye kadar her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Halbuki câri kadronun kabul edildiği 1943 yılma nazaran durum bir hayli değişmiş bulunmakta
dır. Şöyle ki ; 

a) O güne nazaran vilâyet, kaza ve nahiye adedleri çok artmış nahiyelerden birçoğu tafe te& 
kilâtlı hale getirilmiş (540) aded olan belediyeler (850) ye yükselmiş, 

b) Malî imkânları çoğaltılmak suretiyle ikdar edilen belediyelerimizin elektrik, su ve otobüs 
işletmeleri kurulmuş ve günden güne çoğalmış ve dolayısiyle mülkiye müfettişlerinin teftiş vazifesi 
sahasına giren teşkilâtın adeden ve keyfiyet itibariyle artan ve mütezayiden de artmakta bulunan 
durumu ile mütenasibolarak bu teşkilâta vazife verebilme imkânlarının sağlanmasına ihtiyaç vardır. 

Miktar bakımından yetersiz bulunan bugünkü teftiş heyeti kadrosu bütün vilâyet, kaza ve nahiye
lerin idarei umumiye muamelâtı ile kaza vilâyet bJediye ve köy mahallî idarelerini muayyen zaman
larda ve muayyen fasılalarla normal teftişe tâbi tutmak imkânına mâlik olmadığı gibi hiç olmazsa 
teftişin belediye teşkilâtı olan nahiye ve köylere kadar teşmil edilebilmesine ihtiyaç bulunduğu katî 
bir zaruret olarak müşahede olunmaktadır. 

Mülkiye müfettişleri teftiş vazifelerinden başka idare âmir ve memurları ile diğer mensupları hak
kında gerek vatandaşlar tarafından yapıılan ihbar ve şikâyetler üzerine ve gerekse teftişler sırasın
da memurların tesbit edilen suçlarından dolayı soruşturma yaparak tahkikatı fezlekeye bağlamak ve 
kanuni mercilerine vermekle de mükelleftirler. 

Vatandaşın Devlet teşkilâtı ile olan münasebetlerinin düne nazaran daha alâkalı olduğu ve hak
sız telâkki ettiği her halin tetkik ve tahldkmi istemekte bulunduğu yolundaki realite muvacehesinde 
vatandaşın bu müessese lehindeki itimadını hizmet lehine takviye etmekte faideden halî değildir. Bu 
sebeple de artan hizmetler müfettişlerimizi esas görevleri olan teftiş vazifelerini ifadan alıkoymakta 

, veya teftişler arasındaki müddeti uzatmaktadır. 
Her ne kadar çok sıkı ve programlı bir mesai tarzı tatbik etmek suretiyle senenin 10 -11 ayını 

aile ve muhitinden uzak olarak gayrimüsait şartlar içinde geçirmek suretiyle kadronun azlığını fazla 
mesai ile telâfiye çalışan mülkiye müfettişlerinin gayretleri ile vazife aksaklığı önlenmekte ise de bu
nun müfettişin sıhhi ve moral durumunda yaratacağı mahzurların hizmet aleyhine netice vermesi de 
mümkün olduğundan normal mesai yapılmasına imkân verecek kadro artırılmasına ihtiyaç tabiîdir. 

Bu sebepler ve her sene Yüksek Meclisin Bütçe Encümeninde ve Heyeti Umumiyesinde Dahiliye 
Vekâleti bütçesinin tetkiki sırasında izhar buyur ilan temennilerin de teyidettiği lüzuma muvazi ola
rak mezkûr vekâlet teftiş heyeti, müfettiş kadroları ile teftiş heyeti kalemi kadrolarının kemiyet ve 
keyfiyet bakımından takviyesi zarureti duyulmuştur. 

Bu maksatla : 
Halen (100) liralık bir aded teftiş heyeti reisi, (4) aded (90) liralık başmüfettiş, (7) aded (80) 

liralık birinci sınıf müfettiş, (14) aded (70) liralık ikinci sınıf müfettiş ve (20) aded (60) liralık 
üçüncü sınıf müfettişten ibaret olan vekâlet teftiş heyeti kadrosu, (1) aded teftiş heyeti reisi ile (9) 
aded (90) liralık başmüfettiş, (15) aded (80) liralık birinci sınıf müfettiş, (25) aded (70) liralık 
ikinci sınıf müfettiş, (30) aded (60) liralık üçüncü sınıf müfettiş olmak üzere (80) e iblâğ edilmiş
tir. Teftiş heyeti kalem muamelâtının tedvirine imkân verilmek üzere bu artışa muvazi olarak teftiş 
heyeti kalemi kadrosu da (6.0) liralık bir aded kalem şefi, (35) liralık bir aded mümeyyiz, (30) lira
lık iki aded memur ve (25) liralık (4) kâtipten ibaret olmak üzere (8) memura iblâğ edilmiştir. 
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3. Miktarı gittikçe artan kaza kaymakamlıklarına mesnet teşkil eden maiyet memuru kadrosu 
ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

Zira, Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtında kaymakamlık; vali muavinliklerine, mülkiye müfettiş
liklerine, vekâlet şube müdürlüklerine zaman zaman emniyet müdürlüklerine hukuk işleri müdür
lüklerine hattâ bâzı ahvalde valiliklere ikmal kaynağı olmaktadır. 

îşte meslekin üssülesası ve birçok idari şuabat kademelerine mahreç ve mesnet teşkil eden kay
makamlık kademesinin bu yüzden hâsıl olan ve doldurulamıyan münhalleri takviye edecek olan mai
yet memurlukları kadrolarının da haddi kifayeye iblâğına zaruret vardır. 

Diğer taraftan mevcut mevzuat muvacehesinde Siyasal Bilgiler Fakültesinlen burslu olarak 
mezun olanların kadro bulunup bulunmamasına bakılmaksızın derhal tavzifleri cihetine gidilmek
te ve kadro verilemiyenlerin maaş ve emsali hâsılı ücret olarak verilmektedir. Buna mukabil ihti
yaç olsa bile Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesinden burssuz olar,ak mezun olanlara vazife ve
rilememektedir. îşte bu mahzurun izalesi için de ihtiyacın burssuz mezunlardan karşılanabilmesi-
ni teminen maiyet memuru kadrosunun (103) den, (150) ye iblâğı icabetmektedir. 

Bu maksatla : 
Hâlen (30) adedi (25) ve (73) adedi (30) liralık olmak üzere mevcut (103) aded maiyet 

memuru kadrosu (30) adedi (35) ve (120) adedi (30) lira olmak üzere (150) ye iblâğ edilmiştir. 
Mâruz mucip sebeplerle artırılacak olan vaii muavini, Teftiş Heyeti ve Kalemi ve maiyet me

murları kadrolarının bütçeye inikas eden miktar olan (440 300) liranın 1956 bütçe yılında yapı
lacak tasarruftan temini de mümkün görülmektedir. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/450 
Karar No. 32 

7 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihası, Dahiliye Vekili ve Maliye 
Vekâleti mümessilinin iştirakleri ile encümeni
mizde müzakere edildi. 

Esas itibariyle hükümet lâyihasının esba
bı mıtcibesi encümenimizce de kabule şayan gö
rülmekle beraber 13 senedir Dahiliye Vekâleti 
teşkilât kadrolarında tadilât ve değişiklik ya-
pılmamasmdan mütevellit hâsıl olan tıkanma 
ve bu müddet içinde artan âmme hizmetlerinin 
görülebilmesi sebebiyle vilâyet ve kaza tahrirat 
kâtiplerinin kötü durumları da göz önünde bu
lundurulması encümence ittifakla üzerinde du
rulmuştur. Bu durum karşısında Dahiliye ve 
Maliye temsilcileri mutabakata varmaları için 

' mühlet istemişler kendilerine mühlet verilmiş 
ve mütaakıp celsede mutabakata varılmış oldu
ğu anlaşılarak bugün gerek vilâyet gerekse ka
za merkezlerinde artan iş hacımları karşısında 
bugünkü mevcut tahrirat kâtipleri kadroları ki
fayet etmediği görülmüş, bütçeye mutabakat ba
kımından da bir terfih şekli haricinde aded ola
rak artırmak yerinde olacağı kanaat ve mülâ-
hazasiyle vilâyet tahrirat kâtipleri adedine 50 
aded 35 lik ve 20 aded de 30 luk ve kaza tah
rirât kâtipleri adedine de yeniden 102 aded 35 
lik kadro ilâvesi zaruri görülerek encümenimiz
ce ittifakla kabul ve lâyiha ile getirilen 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Dahiliye Vekâleti merkez memur
ları ile vilâyet memurları kısmında ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşla
rı gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve yerine 
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(2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler konulmuş ve ilâ
ve edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat madde ise, getirilen 
lâyihanın bir terfih kanunu olmaması aded ar
tırılması ve bu kadrolara geçirilecek memurla
rın yeniden bir terfih muamelesine lüzum kal
madan terfihlerinin sağlanması gayesi güdül
düğü tezini ihtiva etmesi bakımından, mezkûr 
maddenin kaldırılması muvafık mütalâa edile
rek kaldırılmıştır. 

2 nci, 3 ncü maddeler, Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edirne Ankara 
R. Nasuhioğlu A. Benderlioğlu 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 2 1 . IV . 1956 tarihli ve 71/324 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Dahiliye ve 
Maliye vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsi-
len arz ve izah edildiği üzere vilâyet adedinin 
çoğalmış olması, iş hacminin artmış bulunması 
memleketin her cepheden kalkınması yolunda 
sarfedilen gayretlerin yanıbaşmda idari meka
nizmanın âmme hizmetinde emniyetle işliyebil-
mesi için her türlü hizmetin bugünün enerji 
ve hamlelerine muvazi bir surette işlemesini te
min maksadiyle on üç sene evvel bir kanunla 

4 -
B. Mazbata Muharriri ve Kâtip 

Yozgad Amasya 
ö. L. Erzurumluoğlu K. Eren 

Amasya Çanakkale Çorum 
M. Zeren 8. Karanakçı B. Koldaş 

Kastamonu Kastamonu Kocaeli 
S. Çağlar M. Kuşakçıoğlu 8. Yalım 

Konya Kütahya Niğde 
M. R. Özal N. H. Pepeyi C. Kavurmacıoğlu 

Samsun Seyhan 
E. Anıt A. Kınık 

Sivas Uşak 
E. Damalı Y. Aysal 

tesbit edilmiş olan vekâlet kadrosunun kifa
yetsizliği yüzünden gerek idare, gerek teftiş, 
gerekse büro kadrolarının bugünkü iş Hacminin 
icabına tevfikan artırılmasını istihdaf etmekte
dir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Dahiliye En
cümeni ise, hükümetin mucip sebeplerine iltihak 
etmekte ve bu arada son yıllarda artan âmme 
hizmetlerinin lâyikiyle görülebilmesi için vilâ
yet ve kaza tahrirat kâtiplerinin durumlarını 
da dikkate alarak bunların kadro bakımından 
terfihlerinin yerinde olacağını ittifakla mülâ
haza ederek hükümet teklifine tahrirat kâtipleri 
için de bir miktar kadro zammını kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinden 
alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
sevkını mucip sebepler yerinde mütalâa edile
rek Dahiliye Encümeninin tadilen kabul etmiş 
olduğu metin üzerinden maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve birinci madde metninde redak-

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 12 . VII . 1956 

Esas No. 1/450 
Karar No. 135 

Yüksek Reisliğe 
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- 5 ~ 
siyon bakımından değişiklik ve maddeye mer
but (2) sayılı cetvelde de tahrirat kâtiplerinin 
vilâyet ve kaza olarak tefrikine lüzum olmadığı 
mütalâasiyle tashihat yapılmak ve mütaakıp 
maddeler de şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
B. îmre Ş. Bakay 

Mazbata M; Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. H. Timurtaş 
Antalya Çankırı 

K. Akmantar T. Uygur 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
N. Â. Sav 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
8. îşbakan 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

D. Akbel 

Denizli 
M. Karasan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Seyhan 
8. Barı 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Van 

K. Yörükoğlu 
Zonguldak 

S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti merkez memurları ile vilâyet memurları 
kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan, 
aded ve maaşları gösterilen memuriyetler çıka
rılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde derece, un
van, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler 
konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte memur bulunanlardan kad
ro aylıkları değiştirilip, memuriyet unvanları 
değiştirilmemiş olanların yeniden tâyini ve işe 
başlama kaydı aranmaksızın almakta oldukları 
maaşlarının verilmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21. I I I . 1956 
Başvekil Vekili ve 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Devlet Vekili vo 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
JÜT. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

Maarif Vekili 
A. özel 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

DAHILIYE ENCÜMENININ TADILI 

Devht memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye 
Vekâleti merkez memurları ile vilâyet memur
ları kısmından . ilişik (1) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler konulmuş ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri memurdur. 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

S, Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 281) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel üe tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S . Sayısı : 281) 



D. Memuriyet unvanı 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaşı D. 

Dahiliye Vekâleti merkez memurları 
Teftiş Heyeti Reisliği 

Teftiş Heyeti Kalemi 

3 
4 
5 
6 
7 

Teftiş Heyeti Reisi 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
îldnci » » 
Üçüncü » » 

1 
4 
7 

14 
20 

100 
90 
80 
70 
60 

9 Şef 40 

D. 

12 
13 
14 

3 
4 
5 
6 

10 
11 

Memuriyet unvanı 

Memur 
Kâtip 

Vilâyet memurları 

Vali muavini 
» » 
» » 
» » 

Maiyet memuru 
» » 

Aded 

1 
2 
1 

3 
8 

17 
41 
30 
73 

Maaş 

25 
20 
15 

100 
90 
80 
70 
35 
30 

D. Memuriyet unvanı 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş 

dahiliye Vekâleti merkez memurları 
Teftiş Heyeti Reisliği 

Teftiş Heyeti Kalemi 

7 Şef 

3 
4 
5 
6 
7 

Beis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci s> » 
Üçüncü » » 

1 
9 

15 
25 
30 

100 
90 
80 
70 
60 

60 

D. 

3 
4 
5 
6 

10 
11 

Memuriyet unvanı 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Kâtip 

Vilâyet memurları 

Vali muavini 

Maiyet memuru 

Aded Maaş 

6 
15 
35 
25 
30 

120 

1 35 
2 30 
4 25 

100 
90 
80 
70 
35 
30 
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D. 

9 
12 
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Dahiliye Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Memuriyet unvanı Adecl Maaş D. Memuriyet unvanı 

Dahiliye Vekâleti merkez memurları 
Teftiş Heyeti Reisliği 

Teftiş heyeti Reisi 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

Teftiş heyeti kalemi 

Şef 
Memur 

1 
4 
7 

14 
20 

'100 
90 
80 
70 
60 

40 
OF, 

13 
14 

o 
4 
5 
6 

10 
11 
10 
11 

Kâtip 
Kâtip 

Vilâyet memurları 

Vali muavini 
» 
» 
» 

Maiyet memuru 
» » 

Vilâyet tahrirat kâtibi 
» » » 

Aded Maaş 

20 
15 

3 
8 
17 
41 
30 
73 
4 
3 

100 
90 
80 
70 
35 
30 
35 
30 

D. Memuriyet unvanı 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Maaşı 

Dahiliye Vekâleti merkez memurları 
Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 ikinci » » 
7 Üçüncü » » 

Teftiş Heyeti Kalemi 

7 Şef 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 

1 100 
9 90 

15 80 
25 70 
30 60 

1 60 
1 35 
2 30 

D. Memuriyet unvanı 

12 Kâtip 

Vilâyet memurları 

3 Vali muavini 
4 » » 
5 » » 
6 » » 

10 Maiyet memuru 
11 » » 
10 Vilâyet tahrirat kâtibi 
11 » » » 
10 Kaza tahrirat kâtibi 

Aded Maaş 

25 

6 
15 
35 
25 
30 
120 
54 
25 
102 

100 
90 
80 
70 
35 
30 
35 
30 
35 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Dahiliye Vekâletinin (1) sayılı cetveli aynen 
kabul edilmiştir. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyet unvanı Aded Maaşı 

3 
4 
5 
6 
7 

7 
10 
11 
12 

3 
4 
5 
6 

10 
11 
10 
11 

Teftiş Heyeti Reisliği 

Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
Üçüncü » :» 

Teftiş Heyeti 

Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

kalemi 

Vilâyet memurları 

Vali muavini 
;» » 
» » 
» » 

Maiyet memuru 
» » 

Tahrirat kâtibi 
» » 

1 
9 

15 
25 
30 

1 
1 
2 
4 

6 
15 
35 
25 
30 

120 
156 
25 

100 
90 
80 
70 
60 

60 
35 
30 
25 

100 
90 
80 
70 
35, 
30 
35 
30 

» a - « 
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Derre : X A A A 
içtima: 2 S. SAYISI : i t i l 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara bir er tayım 
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve 
Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /491) 

T. G. 
Başvekâlet 11 . VI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-368/1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara bir er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek olarak Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 24 . V . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
.^rz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Subay, askerî memur ve astsubaylarla sivil memur ve hizmetlilere verilmekte bulunan er tayını
nın yükseltilmesi sebepleri 6706 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde etraflıca izah edilmiştir. 

Bu kanunun hazırlanma ve müzakerelerinde 4367 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (B) fıkra
sına göre ayda maktuan 25 lira tayın bedeli almakta bulunan Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı memurlarının er tayınlarının diğer sivil memurlar miktarında tesbit edilmesi keyfiyeti unu
tulmuş olduğundan bu boşluğun izalesi maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
^Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 5 . VII . 1956 

Esas No. 1/491 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür- artırılmış ve bilhassa Gümrük muhafaza memur
luğu ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı l an misal verilerek tayın bedelerinin askari 
kadrolarında çalışanlara bir er tayını verilmesi miktarı 50 liraya çıkarılmış ve mezkûr kanun 
hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun lâyi- gereğince Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
hası, ilgili vekâilet temsilcilerinin iştirakiyle memurları teşkilâtına dair 3944 sayılı Kanuna 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. bağlı kadrolardaki maaşlı memurlara da 

6706 sayılı Kanunla bilcümle tayın bedelleri 1 Mart 1956 tarihinden itibaren aylık tayın be-



— 2 — 
deli 50 liradan verilmeye başlanmıştır. Bilâhara 
Maliye Vekâletinin 6706 sayılı Kanunun bu 
kabil memurları şümulü dâhiline almadığı yo
lundaki mütalâası üzerine tatbikatta tereddüt 
hâsıl olmuş bir kısım yetkililer 6706 sayılı Ka
nuna dayanarak 50 lira vermekte devam etmiş, 
bir kısmı eskisi gibi 25 liradan tediyede bulun
muş, bir kısmı da verdiği 50 liradan 25 lirası
nın istirdadı cihetine gitmiştir. 

îşte bu yanlışlık ve ihtilâfı hal için işbu lâ
yiha sevk edilmek zarureti hâsıl olmuş ve lâ
yiha muhtevası encümenimizcede aynen kabul 
edilmigse de 1 . III . 1956 tarihinden bu yana 
devam eden tatbikat ihtilâfının da hal ve em
salleri ile muadelet ve mutabakat temini için 

lâyihanın ikinci meriyet maddesi eneümcnimizce 
6706 sayılı Kanunun meriyet maddesine müte
nazırı olarak 1 . III . 1956 olarak değiştiril
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurullmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni Reisi, Bu M. M. 
Trabzon Samsun Erzurum 

M. Goloğlu A. Keleşoğlu R. Topcuoğlu 
Gazianteb Samsun Samsun 

S. İnal ö. Güriş H. Üzer 
imzada bulunamadı 

Sivas Yozgad 
II. Çilil 11. TatUoglu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/491 
Karar No. 139 

13.VII.1956 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara bir er tayını verilmesi 
hakkında 4367 sayılı Kanuna ek olarak Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 11.VI.1956 tarihli ve 
71/368 sayılı tezkeresiyle gönderilen • kanun lâ
yihası Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazba-
tasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Gümrük ve inhisarlar Vekili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde ele be
lirtildiği üzere subay, askerî memur ve astsu
baylarla sivil memur ve hizmetlilere verilmekte 
olan er tayını miktarını yükselten 6706 sayılı 
Kanunun tedvini sırasında, 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (B) fıkrasına göre er tayını 
almakta bulunan Gümrük Muhafaza ve Mua
mele sınıfı memurlarının er tayınlarının diğer 
sivil memurlar miktarında tesbit edilmesi unu
tulmuş olduğu cihetle bu boşluğun izalesi mak-
sadiyle sevk edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde 
mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine ge

çilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere-
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
II. îmre Ş. Bakay 

Mazbata M. Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. H. Timurtaş 
Antalya Çoruh 

K. Akmantar Y. Gümüşel 
istanbul İzmir 

N. Â. Sav B. Bilgin 
Konya Muğla 

R. Birand N. Poyrazoğlu 
Niğde Ordu 

A. N. Kadıoğîıa 8. Isoakan 
Seyhan Seyhan 
8. Ban A. Topaloğlu 
Sinob Trabzon 

S. Somuncuoğlu 8. F. Kalaycıoğlw~ 
Trabzon Yozgad 
/ . Şener D. Akbel 

Zonguldak 
8. Ataman 

( S. Sayısı : 282 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara bir er 
tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4367 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (B) 
fıkrası gereğince Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı me
murları teşkilâtına dair 3944 
sayılı Kanuna bağlı kadrolara 
giren maaşlı memurlara veril
mekte olan tayın bedeli 50 li
raya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

24 . V . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C. Bengii 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
İV. Ökmen 

— 3 — 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ] 

ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara bir er 
tayını verilmesi hakkındaki 4367 
saydı kanuna ek kanun lâyihası \ 

\ 
MADDE 1. — Hükümetin j 

birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
Mart 1956 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Sili. ve İç. Mua. Vekili 
N. Kör ez 

Güm.ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 282 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve - muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara bir er 
tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk ve kereste pi
yasa satışları hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe en

cümenleri mazbataları (1/511) 

13 . VII. 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk ve kereste piyasa satışları hakkında Ziraat Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 12. V I I . 1956 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının piyasaya arz edeceği tomruk ve kereste satış
larında, 3116 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerini tadil ve buna bâzı maddeler ilâve eden 5653 
sayılı Kanunun ek 5 nei maddesiyle artırma esas olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kere neşredilen Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair olan 6731 sayılı 
Kanunla piyasada ucuzluk sağlamak ve fiyatları normal seviyede tutmak ve müstekar bir fiyat sis
temi kurmak maksadı istihdaf edilmiştir. 

Halbuki, halen ormanlarımızdan yapılan kereste istihsalinin artırmalı satışlarında müşterilerin 
çok defa kâr haddine göre kazançlarını tezyit maksadiyle muhammen satış fiyatının çok üstüne çık
mak suretiyle artırma müessesesini istismar etmeleri ve bu sebeple de kereste fiyatlarında anormal 
ve daimî bir yükselmenin husule gelmesi kuvvetle muhtemel görülmektedir. 

Bu kanunun 1 nci maddesiyle, Millî Korunma Kanununun kereste satışları için kabul ettiği âza
mi kâr haddinden tenzil esası üzerinden kapalı zarfla eksiltme usulü vaz'edilmiş bulunmaktadır. Bu 
usul her ne kadar Orman Umum Müdürlüğü varidatında tenezzül ve binnetice âmme işlerinde kı
sıntıları mucibolacaksa da muvakkat bir müddete inhisar edeceği mülâhazasiyle satış işlerinin bu yön
den de yürütülmesi ve yurt umum fiyatlarındaki tanzim prensiplerine uyulması faydadan hali gö
rülmemiştir. 

Bu madde artırma ile satılmakta olan tomruk ve kereste fiyatlarının Millî Korunma Kanununun 
devamı müddetince diğer ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına muvazi olarak normal bir seviyede tutul
masını ve kanunla verilmiş olan kârdan daha aşağı kârla satış yapılmasını temin etmek suretiyle de 
kereste fiyatlarının normal satış fiyatlarının dununda kalmasını sağlamış olacaktır. 

Aynı zamanda bu madde ile tekliflerdeki fiyatlar, muhammen satış bedelinden yukarı veya aşağı 
dahi olsa idarece tahsil edilecek bedelin muhammen satış bedeli ve alıcıların teklif ettikleri fiyatların 
da emvalin satmalmdığı yerdeki en son satış fiyatı olması istihdaf edilmiştir. 
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Bu maddeye eksiltme usulünün kapalı zarf ile yapılması hükmünün vaz'mdaj eksiltmeye iştirak 
edenlerin anlaşma suretiyle aynı fiyat teklif etmemelerinin temini ve daha ziyade alıcıların kar
şılıklı iddianın tevlidedeceği asabiyetle kârın tamamını ortadan kaldınp binnetice müşkül ve 
mutazarrır duruma düşmelerinin ve bu sebeple hileli yollara sapmalarının önlenmesi hedef tutul
muştur. 

3116 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı maddeler ilâve 
eden 5653 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin B fıkrasında, meveudolan hükme göre, köylülerin or
man idaresi hesabına piyasa satışları için kesip istif yerlerine taşıdıkları orman mallarından % 
25 ine kaJfoı bu işi yapanlara satış bedeliyle ve artırmasız olarak verilmekte ve köylüler bu mal
ları serbestle ihtiyaç sahiplerine veya kereste tüccarlarına satmaktadırlar. 

Bu tarz satışta, mubayaa bedeline nazaran 1020 sayılı Koordinasyon Karan ile tesbit edilen 
toptancı ve perakendeci kârlarının ilâvesi suretiyle piyasaya intikal eden keresteler, işletme ve fab
rikalardan eksiltme ile piyasaya intikal edecek tomruk ve kerestelere nazaran fiyat yüksekliği 
göstereceği cihetle bu gibi hallerin vukuunda icabeden tedbiri almak, aynı zamanda piyasa keres
te fiyatlarını ayarlamak gayesiyle de ikinci madde hükmü ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın 3 ncü maddesiyle de bu kanunun tatbikatında her türlü kolaylığı temin etmek maksa-
diyle îcra Vekilleri Heyetince bir talimatnamenin tanzimi derpiş edilmiştir. 

Ziraat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ziraat Encümeni 13. VII. 1956 
Esas No. 1/511 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

«Devlet orman işletme ve fabrikalarının tom
ruk ve kereste piyasa satışları hakkında kanun 
lâyihası» encümenimizde ilgili Hükümet mü
messillerinin de iştirakiyle müzakere edildi : 

Esbabı mucibede zikredilen sebepler encü-
menimizce tamamen varit görülerek kanun lâ
yihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 
Ziraat En. Reisi M. M. Kâtip 

Muğla Bilecik Uşak 
T. Akarca t. S. Çakıroğlu H. Yılmaz 

Bursa Denizli Erzincan 
8. Karacabey B. Tavashoğlu H. Çanakçı 

Giresun Hatay Hatay 
A. N. Duyduk Ş. Mursaloğlu Ş. Sarıçalı 

îzmir Kırşehir Kocaeli 
M. Balaban O. Alişir.oğlu C. Tüzün 

Manisa Samsun 
8. Mthçıoğlu H. Tekay 

Yozgad Kocaeli 
A. Ünliisoy N. Unat 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/511 
Karar No. 141 

14.VII.1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tom
ruk ve kereste piyasa satışları hakkında Ziraat 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 13.VII.1956 tarihli ve 71/408 sayı
lı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ziraat 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
'havale edilmiş olmakla Ziraat Vekili ve Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde de 
tafsilen arz ve izah olunduğu üzere Devlet Or
man İşletme ve kereste fabrikalarının istihsal 
edip piyasaya arz ettiği emvalin rekabet ve çe
şitli mülâhazalarla normal haddin fevkine çıka
rak piyasada anormal bir fiyat tezayüdüne mey
dan vermiş olduğu cihetle bu emvalin müstehli
ke mutedil fiyatla intikalini temin maksadiyle 
hazırlanıp sevk edilmiş bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve bu hususta Hükümet mümes
sillerinin verdikleri mütemmim izahat alındık
tan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyihanın birinci maddesinde esasa taallûk et-
miyen ve sadece vuzuhu temin bakımından re
daksiyon yapılmak suretiyle ve mütaakıp mad
deleri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Bu kanun lâyihasının müstehlik bakımından 
kereste fiyatlarına yapacağı müspet tesir dola-
yısiyle taliplerin artacağı göz önünde bulun
durularak hakiki ihtiyaç sahiplerine malın in

tikalini temin edecek tedbirlerin alınması lüzu
mu encümenimizce tavsiyeye şayan görülmüş 
ve Hükümet mümessilleri de lâyihanın üçüncü 
maddesiyle meydana getirilecek olan talimatna
me ile bu cihetin temin edileceğini ifade etmiş
tir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Antalya 

K. Akmanlar 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
îçel 

/. Gürgen 
Muğla 

İV". Poyrazoğlu 
Ordu 

B. Altsoy 
Seyhan 
S. Ban 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Trabzon 
/. Şener 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Erzurum 
Ş. Erker 
Konya 

R. Birand 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Ordu 

8. îsbakan 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
S. Ataman 
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4 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanunu ile bu 
kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair olan 
6731 sayılı Kanun meriyette bulunduğu müddet
çe ve hükümet tarafından lüzum görüldüğünde 
Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları, sözü geçen kanunların 
kabul ettiği âzami kâr haddinden tenzil esası üze
rinden kapalı zarf eksiltme usulü ile yapılabilir. 

Eksiltmede muhammen satış bedelinden yuka
rı veya a,şağı bedel teklifi hallerinde ihale bedeli, 
muhammen satış bedelidir. 

MADDE 2. — 3116 sayılı Orman Kanununun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin B fıkrasındaki nispetler, umumi ihtiyaç ve 
piyasa fiyatları göz önünde tutularak Ziraat Ve
kâletince indirilebilir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbik şekil ve 
esasları, icra Vekilleri Heyetince yapılacak bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

MADE 4. 
riyete girer. 

— Bu kanun nesri tarihinde me-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . V I I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C. Benc/ü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
77. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

İV. Ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
meriyette bulunduğu müddetçe ve hükümet ta
rafından lüzum görüldüğü ahvalde; Devlet or
man işletme ve fabrikalarının tomruk ve keres
te piyasa satışları, sözü geçen kanunun kabul et
tiği âzami kâr haddi, işletme ve fabrikaların mu
hammen satış bedellerine ilâve edilerek ve kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmak suretiyle yapılır. 

Ancak, muhammen satış bedelinden yukarı 
veya aşağı eksiltme tekliflerinde ihale bedeli, 
muhammen satış bedelidir. 

Bu mallar satılırken ihalede takarrür eden
den fazla kâr haddine tâbi tutulmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

(lüm. ve Inh. Vekili 
77. Uüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Nafıa Vekili 
31. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili V. 
8. Ağaoğlu 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I «. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 saydı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye 
Vekâleti vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1 /464) 

10 . V . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması hak
kında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 5.V.1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
' A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1939 yılında 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun meriye
te girdiği zaman memleketimiz nüfusu % 23,5 gıı şehir ve kasabalarda olmak üzere 16 158 0.1.8 
iken nüfus memuru sayısı 1 200 olarak tesbit edilmiş bulunmakta idi. 

O tarihten bugüne kadar memleket nüfusu % 50 civarında artarak 24 111 778 i bulmuş şehir 
ve kasabalar nüfusu da yedi milyona yakın bir rakama yükselerek umumi nüfusun % 28,5 gunu 
toplamış bulunmaktadır. 

20 sene içinde gerek umumi nüfusun gerekse nüfus muameleleri ve hareketleri bakımından 
büyük önem taşıyan şehirler adedinin ve buralara tekasüf eden nüfus miktarının artışı nüfus da
irelerinin iş hacmini son derece genişletmiştir. Bilhassa son yılların iktisadi ve ticari ve sınai ba
kımlardan memlekette yarattığı canlılık ve hareketler, köy ve şehir arasında mütemadi bir yer 
değiştirmeyi intacetmektedir. 

Aynı zamanda vatandaşın kültür seviyesinin yıldan yıla artışı dolayısiyle ahvali şahsiye mua
melâtını daha yakından takip ve Medeni Kamın hükümleri ile alâkalı medeni hal değişiklikleri
ni tescil hususlarında hassasiyet gösterdiği memnuniyetle müşahede edilmektedir. 

Bu durum evlenme, boşanma, nesep tashihleri, evlât edinme, tanıma, isim, soyadı, yaş ve ka
yıt düzeltmeleri gibi ferdin ve ailenin ahvali şahsiye sicillerinde her zaman muamele yapmayı is
tilzam eden hukuki neticeler doğurmakta ve nüfus teşkilâtının işlerini çoğaltmaktadır. 

Bunlardan başka nüfus artışiyle ilgili olarak askerlik, seçim ve mahkemelere mütaallik nüfus 
dairelerinde başlayıp yine orada sona eren çeşitli konuların da aynı şekilde artması bu daireleri 
çok sıkışık bir hale getirmiştir. 

284 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/351/1698 



Tabiî olarak içgöçler, muvakkat ve daimî yer değiştirmeler, yabancı memleketlerle münasebet 
artışı dolayısiyle hariçteki vatandaşların nüfus vakalarının tescili, memleketimize gelen yüz bin
lerce muhacirin yeniden kayıt ve nüfus muameleleri bunlara ilâve olarak devamlı af kanunlarının 
bu teşkilâta yüklediği olağanüstü mühim vazifeler dolayısiyle mevcut kadro ile işlerin matlup 
şekilde yürütülmesi imkânsız hale gelmiştir. 

Bir senede ortalama olarak Türkiye'de (yeniden kayıt, doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer 
değiştirme) ye ait beş milyon vaka ihbarı alan nüfus teşkilâtı bunların kayıtlı oldukları nüfus da
ireleriyle yapacakları muhabere, müstenidat belgeleri, vukuat ve esas defterleri, nüfus hüviyet 
cüzdanı doldurma ve deftere işleme bunlardan askerlik şubelerine alâkalı mahkeme ve maliye 
dairelerine haber verme, bâzılarında idare heyetlerinden karar alma gibi mezkûr vakaların tesci
linde şart olan resmî formalitelerin ikmali için vasati on işlem yapmak zarureti düşünülürse yılda 
Türkiye nüfus dairelerinde asgari elli milyonluk muamele yapılıyor demektir. 

Bu hesaba göre memlekette halen mevcut (435) nahiye (493) kaza (08) vilâyet nüfus dairesi
nin herbirine vasati yılda elli bin, çalışılabileu bir günde (170) muamele düşmektedir. Tek me
murlu nahiyelerle bir memur bir kâtipten müteşekkil bâzı kaza nüfus dairelerinde bu kadar iş 
olmıyacağı bunun çok dûnunda bulunacağı nazara alınmakla beraber vilâyet merkezleriyle diğer 
kazaların en az % 50 sinde bu işin on misline kadar çıktığı da müşahede edilmektedir. 

İdari cüzütamın nüfus dairesiz olamıyacâğına ve en az nüfuslu kazaya dahi bir memur, bir 
kâtip verilmesi zaruri bulunduğuna göre oralardan tasarrufla işi çok yerlere kadro verilmek müm
kün değildir. Hareketli, kalabalık nüfuslu (40 binden fazla) kazalarla vilâyet merkezlerinin me
mur kadrosunun takviyesi bugün için mecburi bir hal almıştır. 

Vilâyet kâtipleriyle kaza nüfus memur ve kâtipleri 1939 dan beri ancak 183 aded (Yeni kuru
lan vilâyet ve kazalar dışında) ilâve görebilmiş umumi nüfusun % 50 artmasına mukabil % 22 
memur artışı sağlanmıştır. Halbuki bir memurun on bin nüfusun işini normal bir şekilde yürüte
bileceği bütün medeni memleketlerin kabul ettiği bir esas bulunduğuna göre memleketimizde bu
günkü nüfusa nazaran 2 500 nüfus memuruna ihtiyaç vardır. Halen Türkiye'de (445) şi nahiye
lerde 1 078 i kazalarda 313 ü vilâyet merkezlerinde olmak üzere 1 836 müdür, memur ve kâtip 
mevcuttur. 

Yukarda arz edilen sebeplerle vilâyetlerin, mülkiye müfettişlerinin yazı ve lâyihalarında 
belirtilen ve halk temsilcilerinin mütemadi müracaat ve sızıltılrını karşılamak aynı zamanda vatan
daşların bütün hak ve vecibeleriyle alâkalı ahvali şahsiye işlerini gereği gibi sürat ve intizamla 
yürütebilmek ve Yüksek Meclisin izhar buyuruian temayülüne uyabilmek maksadiyle altı aylık 
malî portesi (246 925) lira olan 50 vilâyet nüfus kâtibi, 50 kaza nüfus memuru 30 kaza nüfus 
kâtibi kadrosu istemek zarureti duyulmuştur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni . . 18 .VI. 1956 
Esas No. 1/464 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit Ve te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması 
hakkındaki kanun lâyihası, Dahiliye ve Mali
ye vekillerinin iştirakiyle encümenimizde mü
zakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de tafsilen 
izah edildiği veçhile; 

1939 yılından bu yana, yurdumuzdaki me
deni, iktisadi, içtimai hareketlerin gelişmesi ve 
dahilî göçlerle hariçten gelen yüz binlerce mu
hacirin tescili, nüfus dairelerindeki vatandaş 
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— 3 — 
işlerinin birikmesine ve gecikmesine sebebol-
maktadır. 

Bu gecikmeyi önlemek ve nüfus dairelerini 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale 
getirmek maksadiyle hazırlanmış olan lâyiha, 
encümenimizce de iltifata şayan görülmüştür. 

Ancak, bir vatandaşın, doğumundan ölümü
ne kadar geçen zaman zarfındaki bütün tahav-
vülâtm nüfus dairelerine aksetmesini ve idari 
cüzütamların nüfus dairesiz olamıyacağmı na
zara alan encümenimiz, Hükümetçe hazırlanan 
kadro cetvelini değiştirmek suretiyle lâyihayı 
kabul etmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
vilâyet memurları kısmına ilâve yapılması hak
kında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 10 . V . 1956 tarihli 
ve 71/351 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası encü
menimize havale edilmiş olmakla hükümet mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Lâyihanın gerekçesinde tafsilen belirtilen mu
cip sebepler encümenimizce de yerinde mütalâa 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyihanın birinci maddesi hükümetin teklifi veç
hile aynen ve birinci maddeye merbut cetvel ise 
kadro adedi artırılmak suretiyle tadilen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi, bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren meriyete gireceği şeklinde ta-

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Eiyasete sunulur. 

Dahiliye En. Reisi Bu M. M. ve Kâtip 
Edirne Yozgad 

R. Nasuhioğlu ö. L. Erzurumluoğlu 
Çankırı Çorum Denizli 

T. Akman B. Koldaş A. H. Sancar 
Kastamonu Kastamonu Kocaeli 

8. Çağlar M. Kuşakçıoğlu S. Yalım 
Muğla Nğde 

Y. Paşamehmetoğlu C. Kavurmactoğlu 
Samsun Seyhan Erzincan 
E. Anıt A. Kınık T. Şenocak 

dilen ve üçüncü maddesi ise hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ-
yihası Umumi Heyetin tasvibine 
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
î. Şener 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Antalya 
K. Akmanlar 

Erzurum 
Ş. Erker 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Ordu 

S. îşbakan 
Sinob 

S. Somuncuoğlu, 
Yozgad 

Z>. Akbel 

arz edilmek üze-

Mazbata M. 
Giresun 
M. Şener 

Çoruh 
Y. Grümü§el 

İçel 
/. Gürgen 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

Seyhan 
S. Ban 
Trabzon 

S. F. Kdlaycıoğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 14 . VII . 1956 
Esas No. 1/464 
Karar No. 142 

Yüksek Reisliğe 

(S . Sayısı : 284) 



4 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâ
yet memurları kısmına ilâve yapüması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti vilâyet memurları kısmına aşağıda derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet 
kadroları ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım 15 Ağustos 1956 ta
rihinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5. V. 1956 

Vilâyet memurları 
D. Memuriyet unvanı Aded Maaşı, 

11 Vilâyet nüfus kâtibi 
10 Kaza nüfus memuru 
12 Kaza nüfus kâtibi 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

30 
35 
25 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özd 

îktisat ve Ticaret Vekili 

Güm. ve tnh. Vekili ve 
tk. ve Ticaret V. V. 

E. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

50 
50 
30 

Devlet Vekili ve 
Ziraat V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
M. Tarha/n 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

S. Ağaoğlu 

ADHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vi
lâyet memurları kısmına ilâve yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti vilâyet memurları kısmına aşağıda dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuri
yet kadroları ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Vilâyet memurları 
D. Memuriyetin unvanı 

9 Vilâyet nüfus başkâtibi 
11 Vilâyet nüfus kâtibi 
10 Kaza nüfus memuru 
11 Kaza nüfus memuru 
12 Kaza nüfus kâtibi 
12 Nahiye nüfus memuru 

Aded 

20 
61 
53 
36 
56 
27 

Maaş 

40 
30 
35 
30 
25 
25 

(S . Sayısı : 284) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel üe tadil ve eklerinin Dahiliye Vekaleti vi
lâyet memurları kısrmna ilâve yapılması hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Vilâyetler memurları 

D. 

9 
11 
10 
11 
12 
12 

Memuriyetin nev'i 

Nüfus başkâtibi 
» 
> 
» 
> 
» 

kâtibi 
memuru 

> 
kâtibi 
memuru 

Aded 

20 
61 
53 
36 
56 
54 

Maaş 

40 
30 
35 
30 
25 
25 

t>m^^ 

( & Sayım : 384 ) 
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Devre : X 
îçtima : 2 S. SAYISI 285 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1/513) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :. 71 - 414/2580 

13 . VII . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri heyetince 
12 . VII . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe, ve ilişiği ile birlikte su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
' " 1 A. Menderes 

P. M. Düşülen 

748 

792 

100 000 

Eklenen 

350 000 

795 10 250 000 

ESBABI MUCİBE 

İzahat 

1955 malî yılından müdevver nakit dolayısiyle bu fasıldan 
mezkûr meblâğın tasarrufu mümkün, görülmektedir. 
2 - 3.VII.1956 gecesi Malatya vilâyletinin Akçadağ kaza me.r-
kezinde vukua gelen yangından zarar gören vatandaşlara yar-: 
dım tahsisatı olarak teklif edilmiştir. 
Gerze yangınından zarar görenlere yardım için bütçeye konu
lan 4 milyon liradan tahminen 250 000 lirasının sarf edilemiye-
ceği anlaşıldığından bu miktar tahsisatın tenzili istenilmiştir. 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/513 
Karar No. 140 

Bütçe Encümeni mazbatası 

14 ." VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair Nafıa Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . VII . 1956 

tarihli ve 71/414 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Hükümet mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 2 - 3 . VII . 1956 gecesi Ma-
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latya vüâyetinin Akçadağ İkaza merkezinde vu
kua gelen yangından zarar gören vatandaşlara 
yardım tahsisatı olarak Nafıa Vekâleti bütçesi
nin 792 nci; (yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardım) faslına 350 bin 
liranın münakale suretiyle tahsisini istihdaf et
mektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve Hükümet mümessillerin
den alman mütemmim izahattan sonra madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve kanun lâyihası 
Hükümetin teklifi veçhile encümenimizce de ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre §. Bakay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir 

M.H. Timurtaş 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
/. Şener 

Antalya Çoruh 
K. Akmantar Y. Gümüsel 

Erzurum 
Ş. Erker 

İçel 
/. Gürgen 

Muğla Niğde 
N. Poyrazoğlu A.N.Kadıoğlu 

Ordu 
8. îşbakan 

Seyhan 
S. Ban 

Sinob Trabzon 
8. Somuncuoğlu 8. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
S. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1956 malî yılı Milvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

Bu kanun neşri tarihinde mer-

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasında < 350 000) 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. 
iyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

12 . VII . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Sıh 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 
ve İç. Mua. Vekili 

N. Köre* 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili V. 
8. Ağaoğlu 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 
Maarif Vekili 

A. özel 
İkt. ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve İnh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 285) 
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Hükümetin teklifine bağh cetvel 

CETVEL 

F. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Maliye Vekâleti 

748 Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları isletmesi Umum Mü
dürlüğüne 100 000 

Nafıa Vekâleti 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım 
(Sarf şekli icra Vekilleri Heyeti karariyle belirtilmek üzere 
Kızılay Kurumuna devredilebilir.) 350 000 

795 6683 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar 
10 Gerze yangınından zarar görenlere yapılacak yardım 250 000 

Yekûn 350 000 350 000 

••> • •)>-<»-« 

(S. Sayısı : 285 ) 
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6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasında Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşme» 
nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci maddenin 

tatbik ve tadiline dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası (1 /515) 

T. C. 
Başvekalet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi * 14 . VII . 1956 

Sayı : 71-415/2588 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci madde
nin tatbik ve tadiline dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekil
leri Heyetince 13 . VII . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 
6375 sayılı Kanun ile tasdik edilen Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında 

Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VII nci ve VIII nci maddelerinde, Sözleşmenin mu
teber olan Fransızca ve ingilizce metinlerinde kullanılan (Dans L'execution du service) ve (în 
The Performance of official duty) tâbirleri, Sözleşmenin bâzı maddelerinde (Resmî vazifenin ifa
sı dolayısiyle) ve bâzı maddelerinde de (Rsmî vazifenin ifası sırasında) şeklinde tercüme edil
miştir. Halbuki (Dans I/execution du service) tâbirinin, hem resmî vazifenin ifası dolayısiyle 
ve hem de sırasında mânasına geldiği tesbit edilmiş ve aynı zamanda NATO memleketleri tatbi
katı da bu ciheti teyideylemiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Türkçe metindeki tâbirlerin yukarda mâruz şekilde düzeltilmesi ve vazife cihe
tinin tâyin ve tesbitine mütaallik tatbikatın diğer NATO memleketlerindeki tatbikata uygun ha
le getirilebilmesi maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. Bu suretle vazife ciheti, gönde
ren Devlet ile Hükümetimiz arasında bu kanunun meriyete girmesini mütaakıp tesbit edilecek 
esaslara göre halledilecektir. Tesbit edilecek bu esaslara göre kaza salâhiyeti taayyün edecek ve 
badema gerek adlî tahkikat ve gerek Sözleşmenin tatbikatı bu dairede cereyan eyliyecektir. 

Kanun lâyihasına ilâve edilen muvakkat bir madde ile halen derdest olan her türlü ihtilâflar 
hakkında işbu yeni hükümler ile birlikte Gönderen Devlet ile Hükümetimiz arasında vazife hu
susunda tesbit edilecek esaslar câri olacaktır. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 14 . VII. 1956 
Esa$ No. 1/515 
Kurar No. 40 

Yüksek Reisliğe " ' ' 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilen (Kuzey At- Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme) nin VII 
lântik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VTII nci mad-
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denin tatbik ve tadiline dair kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan inceleme sonunda Hükümet esbabı 
nıucibesinde ileri sürülen hususlar yerinde görü
lerek lâyihanın aynen kabulüne karar verildi. 

Takdimen ve müstaceldi müzakeresi rieasiy-
le Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. ilcisi V. Mazbata Muharriri 

Eskişehir Çanakkale 
K. Zcytinoğlu />. Enüstün 

Balıkesir 
S. Yır cali 

Çorum 
»S'. Baran 

Çanakkale 
S. F. Atpkartal 

Erzurum 
/>. Dülger 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Kastamonu 
B. Akta* 

Erzurum 
K. S. Burçak 

İzmir 
•#. Giz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6375 sayılı Kanunla, tasdik edilen «Kuzey At
lantik Andlaşmamna Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin VII 
nci maddesinin 3 a (ü) bendi ile VIII nci madde

nin tatbik ve tadiline âmr k-û&mn lâyiham 

MADDE 1. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edi
len «Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerinin 'Statüsüne daiir Söz
leşme» nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi 
aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir. 

Madde VII 3 a (ii) — Resmî vazifenin ifası 
dolayısiyle veya resmî vazifenin ifası sırasında 
işlenen suçlar yaihııt ihmali fiil ve hareketler, 

Vazife hususunun tâyinine mütaallik esaslar 
gönderen devlet ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında tesbit olunur. 

MADDE 2. — 6375 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Sözleşmenin sekizinci maddesinin 4 ve 5 
nci bentlerine (resmî vazifenin ifası dolayısiyle) 
ve 5 (g) bendine (resmî vazifenin ifası sırasın
da) ve sekizinci fıkraya (resmî vazifenin ifası 
dolayısiyle) ibareleri ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hüküm
leri, derdest işler hakkında da tatbik olunur. 

MADDE o. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. -,- Bu kanun 'hükümlerini icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
13 . V I I . 1956 

Devlet Vekili Başvekil 
.1 . Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

8. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

(Kim. ve îrth. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 
.4. Demirer 

M. C. Bcngil 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye Vekili V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. Ökmen 
Nafıa Vekili 
M. .Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili V. 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

ı~'i+*mmm0mlmmmmıit>it* 
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Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçak
çılığın meni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında 

kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar» Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/512) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . VII . 1956 

Kanunim' ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-410/2574 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devri hakkında Gümrük ve İnhisarlar ve Dahiliye vekâletlerince müştereken 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 12 . VII . 1956 tarihinde kararlaş
tırılan (kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Kanunlarımızın Dahiliye Vekâletine tahmil ettiği yurt içi emniyet ve asayişi koruma mesuliyeti 
devletin temel vazifelerinden birini teşkil etmektedir. Ve hizmetin ifası hu vazife ile mükellef kuv
vetlerin bir elden sevk ve idaresini zaruri kılmaktadır. 

Hal böyle iken yurdun emniyet ve asayişini korumakla mükellef zabıta kuvvetlerinin bağlılık 
ve sevk ve idaresinde tam bir vahdet mevcut değildir. 

Filhakika umumi zabıtamızı teşkil eden Jandarma ve polis kuvvetleri Dahiliye Vekâletine 
bağlı bulunmakta ve bu suretle bir elden sevk ve idare edilmekte olmalarına mukabil hudut mm-
takasında esas vazifesi yine umumi emniyet ve asayişi korumaktan ibaret olan 3 ncü bir zabıta kuv
vetinin (Gümrük Muhafaza askerî kuvvetlerinin) bu zabıta kuvvetlerinden ayrı emir ve kumanda
ya tâbi bulunmaları yurt içi emniyetinin korunmasındaki vazifeliler arasında vücudu şart olan vah
det ve ahengi ihlâl etmektedir. 

Gümrük muhafaza teşkilâtının esas vazifesi, kaçakçılıkla mücadeleden başka hudut kapı ve ge
çitleri dışındaki sahada gidiş, geliş ve nakliyatı menetmek suretiyle zararlı eşhas ve eşyanın yurt 
içerisine sığınmasını önlemek, hudut tecavüzlerine mâni olmak, muzir propaganda ve casuslukla 
mücadele etmek, hudut etrafında mütakabilen vukubulacak şekavet, gasıp, yağma, hırsızlık, yara
lama ve katil gibi fifl ve hareketleri önleyici tedbirler almak ve suç vukuunda kanuni takibata te
vessül etmek gibi tamamen yurdun umumi emniyet ve asayişini alâkalandıran hizmetler olmasına 
göre bu teşkilâtı sağlık zabıtası, belediye zabıtası ve ilâh... gibi tam mânasiyle hususi zabıta kate
gorisine ithal ve umumi zabıta kuvvetlerinden ayrı hususi bir teşkilât olarak mütalâa etmek müm
kün olmadığı gibi yurt içi emniyet ve asayişi sınır, kıyı ve iç diye bir tefrike tâbi tutmaya da hiz
metin mahiyeti müsait değildir. 
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Bu itibarla bu kuvvetlerin Dahiliye Vekâleti emrine verilmesi zaruri görülmektedir. Bu takdir 

de tevhid-i zabıtanın birinci merhalesine erişilmiş olacaktır. 
Bu birlikler Dahiliye Vekâletine bağlandığı takdirde ayrıca aşağıda zikrolunan faydaları da te

min edecektir. 
1. Gümrük Muhafaza askerî teşkilâtının vazifeleri muayyen sahalara inhisar ettiğinden perso

nelin büyük bir kısmı bütün hizmet müddetlerince aynı yerde vazifelendirilmekte ve bu suretle 
moralleri bozulmakta, vazife yapım kudretleri azalmaktadır. Bu vazife jandarma teşkilâtına devre
dildiği takdirde vazifelilerin yerleri geniş bir memleket sahası içinde değiştirilebilecek ve bu mah
zurlar izale edilebilecektir. 

2. Gümrük Muhafaza askerî birliklerinin disiplin ve talim ve terbiyelerinin çok kuvvetli ol
ması lâzımdır. Bu sebeple zaman zaman bâzı birliklerin geri çekilmesi, talim ve terbiyelerinin ge
liştirilmesi lâzımgelmektedir. Halbuki Gümrük Muhafaza teşkilâtı bu imkânlara sahip değildir. 

3. Gümrük Muhafaza kıt'atı hudut boyunda derinliğine bir tertip alacak kuvvette olmadık
larından huduttan sızan kaçakçılar veya diğer unsurların takibi bizzarur derinliğe hizmet eden jan
darmaya düşmektedir. 

Yukarda sayılan hususların bertaraf edilmesi için bu teşkilât yerine talim ve terbiye bakımın
dan daha mükemmel, silâh, teçhizat ve sair hususlarda orduya tamamen uydurulmuş bir birliğin 
ikamesi zaruri görülmektedir. 

Dahiliye Vekâleti emrinde esasen daha geniş çapta ve bütün memleket sathında vazifeyi asliyesi 
emniyet ve asayişi temin, kaçakçılıkla mücadele olan bir askerî teşkilât vardır. 

Gümrük Muhafaza askerî birliklerin bağlı tasarı hükümleri esaslarına göre Jandarma Umum Ku
mandanlığı emrine devredildiği takdirde hududumuzun emniyeti ve dolayısiyle kaçakçılığın meni ve 
takibi daha iyi şartlarla ifa edilecektir. 

Yukardaki gayelerin tahakkuku maksadı ile hazırlanmış bulunan tasarının birinci maddesinde sı
nır, kıyı ve kara sularımızın emniyet ve muhafazasiyle buralardaki kaçakçılığın meni ve takibi vazi
felerinin Jandarma Umum Kumandanlığına devri derpiş olunmakta ve bir ihtisas hizmeti olan güm
rük, liman ve kapılarında bu vazifenin Gümrük ve inhisarlar Vekâleti uhdesinde kalacağı kabul edil
mektedir. 

ikinci maddesinde bu birliklerin sefer vazifeleri de dikkat nazarına alınarak konuş ve kuruluş
larının Millî Müdafaa icaplarına uygun olarak tesbit i de düşünülmüştür. 

Tasarının üçüncü maddesiyle mer'i kanuna göre mevcut salâhiyetlerin Dahiliye Vekâleti ile Jan
darma Umum Kumandanlığına intikali hususları tanzim olunmuştur. 

Kaçakçılığın meni ve takibi ile emniyet ve asayişin muhafazasında istihbaratın önemi göz önünde 
tutularak lüzumlu ve zaruri görülen istihbarat teşkilâtının kurulacağı dördüncü maddede tesbit 
olunmuştur. 

Tasarının beşinci maddesinde vazifelerin ne suretle görüleceği ve personellerin yetiştirilme tarz
larını gösterir nizamnamenin tanzim olunacağı belirtilmektedir. 

6 ncı maddesinde ise, mer'i kanuna göre halen bu vazifelerde kullanılan subay, astsubay ve aske
rî memurların intikalden sonra da askerî sıfatları değişmiyeceğine göre mevcut jandarma Kanun ve 
nizamname hükümlerine tâbi tutulacağı bedihi ise de bu teşkilâtta vazifeli sivil memur ve müstah
demlerin bu tasarı ile statülerinin değişeceği göz önünde tutularak ilerde her hangi bir ihtilâfa ma
hal bırakılmaması düşüncesi ile jandarmalar hakkında tatbik olunan mevzuat hükümlerine tâbi bulu
nacakları hususunun tesbit ve açıklanmasında fayda mülâhaza olunmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden Dahiliye Vekâletine devrolunan Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı birlik ve teşkillerinin Jandarma Umum Kumandanlığı emrinde bir tümen şeklinde taazzuvu 
tasarının 7 nci maddesiyle temin olunmuştur. 

Muvakkat birinci maddede personel, eşya, malzeme ve saire ile binaların ne suretle devrolunaeağı 
hususları tesbit olunmuştur. 

Muvakkat ikinci madde ile de halen Gümrük ve inhisarlar Vekâleti bütçesinde gözüken ödenek
lerin sureti devri belirtilmiştir, 
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Muvakkat üçüncü maddede Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargâh ve teşkillerinin 
devri hususunun her iki Vekâletçe tanzim olunacağı belirtilmektedir. 

Tasarının muvakkat dördüncü maddesi ile Gümrük Muhafaza eratının intikalden sonraki huku
ku tesbit olunmaktadır. 

Muvakkat beşinci maddede ise hizmetin aksamaması düşüncesiyle devir işi ikmal olunana kadar 
hizmetlilerin vazifelerine devam- edecekleri hususu derpiş olunmuştur. 

Muhtelif kanunlarda mevlut Gümrük Muhafaza subayı, Gümrük Muhafaza eratı ve Gümrük Mu
hafaza kıtası tâbirleri, hizmetin jandarma teşkilâtına intikali dolayısiyle, artık bir mâna ifade etmi-
yeceğinden tasarının 8 nci maddesiyle kaldırılmıştır. 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı vazife ve teşkilâtı Jandarma Umum Kumandanlığına 
intikal etmekle Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı vazife ve teşkilâtına ait kanunlardan kaldı-
rılması lâzımgelen hükümler de tasarının 9 ncu maddesinde yer almıştır. 

Bu maksatla ilişk kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni • 13. VII. 1956 

Esas No. -1/512 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılğm meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devri hakkında kanun lâyi
hası, ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, Hükümetin esbabı muci-
besinde serdedilen hususlar encümenimizce de ye
rinde görüldüğünden lâyiha encümenimizce de 
aynen ve mevcudun ittifakiyîe kabul edildi. 

Havalesi gereğinee Dahiliye Encümenine tev-

Smır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılığın meni ye takibi işleri
nin Dahiliye Vekâletine devri hakkında kanun 
lâyihası, ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni Reisi V. Bu Mazbata Muharriri 
Tekirdağ Samsun 

S. Yücedere A. Keleşoğlü 
Bolu Giresun 

S. Çonkar A. Tüfekcioğlu 
Hatay Yozgad 

A. Çilli H. Tathoğlu 
Samsun 
H. Üzer 

Yapılan incelemede, Hükümetin esbabı mu-
eibesinde serdedilen hususlar encümenimizce de 
yerinde görüldüğünden lâyiha encümenimizce 
bâzı maddeleri tadilen ve mevcudun ittifakiyîe 
kabul edildi. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 13. VII. 1956 

Esas No. 1/512 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 
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Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye En. Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 

Kâtip 
Yozgad 

ö. L. Erzurumluoğlu 

M. M. 
İzmir 

P. Arat 

Amasya 
M. Zeren 

Kastamonu Konya 
8. Çağlar M. R. özal 

Samsun 
M. özkefeli 

Trabzon 
F. Sanaç $ 

Van 
M. Görentaş 

Samsun 
E. Anıt 

Seyhan 
A. Kınık 

Uşak 
Y. Aysal 
Erzncan 

S. Perinçek 
İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/512 
Karar No. 143 

14 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işleri
nin Dahiliye Vekâletine devri hakkında Güm
rük ve İnhisarlar ve Dahiliye vekâletlerince 
müştereken hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 13 . VII . 1956 tarihli ve 71/410 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Gümrük ve İnhisarlar ve Dahiliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Gümrük ve inhisarlar Vekili 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı vazife ve teşkilâtının Jandarma 
Umum Kumandanlığına devrini istihdaf etmek
tedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve alman mütemmim iza
hattan sonra lâyihanın sevkını mucip sebepler 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve lâyihayı bidayeten tetkik eden Dahi
liye Encümeninin tadilen kabul etmiş olduğu 
birinci ve ikinci maddeler ile hükümetin 3, 4 
ncü maddeleri ve Dahiliye Encümeninin tadi
len kabul ettiği 5 nci madde ve hükümetin 6 ve 
7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat birinci maddesinin (a) 
fıkrasının sekizinci madde olarak ayrı bir hü
küm taşıması lüzumu encümenimizce kabul edil

miş ve muvakkat birinci maddedeki fıkra huru
fatı teselsül ettirilmek suretiyle fıkra metinle
ri aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat 2 ve 3 ncü maddeler aynen ve 
muvakkat 4 ncü madde metnindeki müstahdem 
kelimesi hizmet olarak değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat 5 nci maddesi, redak
siyon bakımından fıkralarda takdim, tehir ya
pılmak suretiyle kabul edilmiş ve lâyihanın bi
rinci maddesiyle hizmetin Jandarma Umum 
Kumandanlığına devri takarrür ettiğine göre 
nizamnamenin ihzarına kadar hizmetin de Da
hiliye Vekâletince ifası tabiî bulunduğuna gö
re muvakkat 6 nci madde ile haşiv telâkki edi
len 8 nci madde metninden çıkarılmış ve mu
vakkat 1 nci maddenin (a) fıkrası 8 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

İlga edilecek kanunlara ait hükümleri ihti
va eden 9 ncu maddeye bu kanuna muhalif bil
umum hükümlerin de kaldırılmış olduğu ilâve 
edilmek suretiyle ve 10 ve 11 nci maddeler ise 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir Kiresun Balıkesir 
H. îmre M. Şener M. H. Timurtaş 
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Afyon K. 
W. Â. Ülgen 

Çorum 
y. GHirsel 
Konya 

Antalya 
K. Akmanîar 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
Manisa 

Çoruh 
Y. Gümüşe! 

îzmir 
B. Bilgin 
Muğla 

B. Birana M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 

Ordu Ordu Siird 
B. Aksoy S. îşbakan B. Erden 

Sinob Trabzon Trabzon 
S. Samuncuoğlu S. F. Kalaycıoğlu t. Şener 

Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve em
niyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Da
hiliye Vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sınır, kıyı ve kara sularımı
zın muhafaza ve emniyeti ile gümrük bölgesinde 
kaçakçılığın meni ve takibi ve tahkiki Dahiliye 
Vekâletine (Jandarma Umum Kumandanlığına) 
devrolunmuştur. 

Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük kapı
ları ile pasavan kapılarında ve gümrük teşkilâtı 
bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest 
bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahaların
da ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karade
niz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük böl
gesinde, gümrük muhafaza vazifeleriyle kaçakçı
lığın, meni, takip ve tahkiki Gümrük ve inhisar
lar Vekâletine aidolup ayrıca gümrük ve kaçak
çılık kanunlarındaki Gümrük ve inhisarlar Ve
kâleti ve teşkilâtının salâhiyetleri mahfuzdur. 

MADDE 2. — Hudut koruma vazifesi ile 
mükellef olan seyyar jandarma birliklerinin se
fer görevleri ve birlik numaraları, Millî Müda-

sfaa Vekâletince, teşkilât ve konuşları Millî Mü
dafaa ve Dahiliye vekâletlerince (Millî Müdafaa 
icaplarına uygun olarak) müştereken tesbit ve 
tâyin olunur. 

Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Ku
mandanlığına bağlı olup barışta münhasıran 
hudut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde 
istihdam edilirler. 

MADDE 3. — 1615 sayılı Kanunun ikinci ve 
3944 sayılı Kanunun 6 ncı maddelerinde ve 5215 
sayılı Kanunda Gümrük ve inhisarlar Vekâletine 
verilmiş olan vazife ve salâhiyetler Dahiliye Ve
kâletine ve Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığına verilmiş olan vazife ve salâhiyetler de 
Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunmuş
tur. 

Ancak, bu kanunla muhafaza görevi Gümrük 
ve inhisarlar Vekâletine bırakılmış olan yer ve 
teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 4632 sa
yılı kanunlardaki Gümrük Muhafaza Umum Ku-
mandanlığma ait vazife ve salâhiyetler Gümrük j 
ve inhisarlar Vekâletine aittir. 3944 sayılı Ka- i 
mınun 11 nci maddesinde yazılı inzibat komis- ! 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve em
niyeti vp kaçakçılığın meni ve takibi iğlerinin Da
hiliye Vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sınır, kıyı ve kara sularımı
zın muhafaza ve emniyetiyle gümrük bölgesin
de kaçakçılığın meni ve takibi ve tahkiki vezaifi 
Dahiliye Vekâletine devredilmiştir. Bu vezaif 
vekâletçe Jandarma Umum Kumandanlğı vasıta-
siyle ifa olunur. 

Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük- kapı-
lariyle pasavan kapılarında ve gümrük teşkilâ
tı bulunan hava ve deniz limanlarında ve ser
best bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük saha
larında ve Marmara denizi ile Çanakkale ve Ka
radeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük 
bölgesinde gümrük muhafaza vazifeleriyle ka
çakçılığın meni, takip ve tahkiki Gümrük ve in
hisarlar Vekâletine aidolup ayrıca gümrük ve 
kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve inhisar
lar Vekâleti ve teşkilâtının salâhiyetleri mah
fuzdur. 

MADDE 2. — Hudut koruma vazifesiyle mü
kellef olan seyyar jandarma birliklerinin sefer 
görevleri ve birlik numaraları Millî Müdafaa 
Vekâletince, teşkilât ve konuşları Millî Müdafaa 
ve Dahiliye vekâletlerince müştereken tesbit ve 
tâyin olunur. 

Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Ku
mandanlığına bağlı olup barışta münhasıran hu
dut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde 
istihdam edilirler. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve em
niyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Da~ 
hiliye Vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Dahiliye Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dahiliye Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

yonlarmm vazife ve salâhiyetleri Gümrük ve İn
hisarlar Vekâleti İnzibat Komisyonunca yürütü
lür. 

MADDE 4. — Kaçakçılığın meni ve takibi 
maksadı ile Dahiliye Vekâletince istihbarat teş
kilâtı kurulur ve her yıl bütçesine lüzumlu tah
sisat konur. 

MADDE 5. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı vazifelerin ne suretle görüleceği ve su
bayların ne suretle yetiştirilip istihdam edile
cekleri nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 6. — Bu kanunla Jandarma Umum 
Kumandanlığına devrolunan sivil memur ve 
müstahdemler hakkında disiplin ve yargılama 
hususunda jandarmanın tâbi olduğu kanun ve 
nizamname hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 7. — Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı karargâhı ve bu kumandanlığa 
bağlı kara ve deniz birlik ve teşkillerinden jan
darma Umum Kumandanlığına devrolunanlar 
birinci Jandarma Tümen Kumandanlığı adı ile 
Jandarma Umum Kumandanlığı emrine girer. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı teşkilâtının devri aşa
ğıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin tadiline dair olan 4632 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ek '4644 sayılı Kanuna bağlı (,1) sayılı cetvelin 
(Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı) kıs
mındaki kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilenler ve Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı askerî kadrolarında bulunan subay, 
askerî memur, astsubay, erat ve diğer bilûmum 
memur ve müstahdemler Dahiliye Vekâletine 
bağlı Jandarma Umum Kumandanlığına devro-
lunmuş ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilenler 
de Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine ait kadro
lara eklenmiştir. 

b) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı D işa
retli cetvelin Gümrük Muhafaza Umum Ku-

Da. E. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı vazifelerin ne suretle görüleceği ve su
bayların ne suretle yetiştirilip istihdam edile
cekleri en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi av-
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Lâyihanın 4 neü maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dahiliye Encümeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın € neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay-
xıen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı teşkilâtının devri 
aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Gümrük Muhafaza Umum Kuman- \ 
danlığı kısmındaki kadrolardan ilişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilenler aynı cetvelin Jandarma 
Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiştir. 

b) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı
ğına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan her çe
şit esliha, mühimmat ve melbusat ve vesaik ve 
teçhizat ve malzeme ve demirbaş eşyadan ve Dev
lete ait veya kiralı bina ve tesislerden Gümrük 
Muhafaza sınıfı âmir ve memurlarının ve Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletinde kalan muamele 
memurlarının ihtiyacına aidolanlardan maadsı 
Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunur. 

c) Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan deniz 
vasıtaları ile motorlu kara vasıtalarından ve 
telsiz cihazlarından ve deniz ve kara tamir atel-
yelerinden Jandarma Umum Kumandanlığına 

(S. Sayası : Wl) 
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mandanlığı kısmındaki kadrolardan ilşik 3 sa
yılı cetvelde gösterilenler aynı cetvelin Jandar
ma Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiş
tir. 

c) Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan her 
çeşit esliha, mühimmat ve melbusat ve vesaik 
ve teçhizat ve malzeme ve demirbaş eşyadan ve 
Devlete ait veya kiralı bina ve tesislerden 
Gümrük Muhafaza sınıfı âmir ve memurlarının 
ve Gümrük ve inhisarlar Vekâletinde kalan 
muamele memurlarının ihtiyacına aidolanlardan 
maadası Jandarma Umum Kumandanlığına 
devrolunur. 

d) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı
ğına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan deniz 
vasıtaları ile motorlu kara vasıtalarından ve 
telsiz cihazlarından ve deniz ve kara tamir 
atelyelerinden Jandarma Umum Kumandanlı
ğına devrolunacaklar ile Gümrük ve inhisarlar 
Vekâletinde kalacaklar ilişik (4) sayılı cetvel
de gösterilmiştir. 

e) Akdolunmuş mukavelât ve taahhüdatm 
askerî ihtiyaçlara taallûk edenleri Jandarma 
Umum Kumandanlığmca ve bunun dışında ka
lanlar Gümrük ve inhisarlar Vekâletince tatbik 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerin 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kısmının fasıl 
ve maddelerindeki tahsisattan bu kanunun tat
bikatı dolayısiyle lüzum görülecek miktarları, 
aynı cetvellerin Jandarma Umum Kumandanlığı 
kısmında mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve 
maddelere Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin tek
lifi ile nakletmeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Gümrük Muha
faza Umum Kumandanlığı karargâh ve teşkille
rinin jandarmaya intikal şekli Dahiliye ve Güm
rük ve inhisarlar Vekâletlerince müştereken tes-
bit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
yürürlüğe gridiği tarihte Gümrük Muhafaza Teş
kilâtında fiilen müstahdem bulunan eratın 1841 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin C fıkrasında
ki haklan mahfuzdur. 

Da, E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen kabul edümistir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Gümrük Muhafaza Teş
kilâtında fiilen müstahdem bulunan eratın bu va
zifede kaldıkları müddetçe 1841 sayılı Kanunun 
17 nci maddesinin C fıkrasındaki hakları mah
fuzdur. 

(S. Sayısı : 287) 
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devrolunacaklar ile Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletinde kalacaklar ilişik (4) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

d) Akdolunmuş mukavelât ve taahhüdatm 
askerî ihtiyaçlara taallûk edenleri Jandarma 
Umum Kumandanlığmca ve bunun dışında ka
lanlar Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tat
bik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Lâyihanın mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Lâyihanın mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. -— Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Gümrük Muhafaza teş
kilâtında fiilen hizmette bulunan eratın bu va
zifede kaldıkları müddetçe 1841 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki haklan 
mahfuzdur. 

(S. Sayısı : 287 ) 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Hudut birlik
leri ile gümrük muhafaza sivil teşkilâtının bu
lundukları mmtakalarda jandarma kıtaları fiilen 
vazife alıncaya kadar birinci maddede zikredilen 
hizmetlerin ifasına bu birlikler tarafından devam 
olunur. 

Ancak, Cenup ve Şark hudutlarmdaki muha
faza hizmetlerinin kanunun neşrini mütaakıp ve 
diğer hudut ve kıyılardaki hizmetlerin de en geç 
1956 malî yılı sonuna kadar devir alınması lâ
zımdır. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren mevcut kanun ve nizamname-
lerdeki (gümrük muhafaza subayı, gümrük mu
hafaza eratı ve gümrük muhafaza kıtası) tâbir
leri mülgadır. 

MADDE 9. — Gümrük muhafaza memurları
nın askerî teşkilâta göre tensiki hakkındaki 1841 
sayılı Kanun (17 nci maddesinin C fıkrası hariç) 
ve bu kanuna müzeyyel 1917 sayılı Kanun ve 
gümrük muhafaza kıtalarında takım kumandan
larına birer miri binek hayvanı verilmesi hakkın
daki 2449 sayılı Kanun ve Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığı emrindeki deniz teşkilâtı
nın askerîleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Ka
nun (bu kanunun 22 nci maddesinin erat maaş
larına mütaallik son bendi hariç) ile gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilâtı 
hakkındaki 3944 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 4632 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

Da. E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin mu
vakkat 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Birinci madde
de zikrolunan nizamname meriyete konuluncaya 
kadar 5 nci madde icapları Dahiliye Vekâletince 
ifa olunur. 

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

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

( $. Sayısı : 287 ) 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Cenup ve Şark 
hudutlarmdaki muhafaza hizmetlerinin kanu
nun neşrini mütaakıp ve diğer hudut ve kıyı
lardaki hizmetlerin en geç 1956 malî yılı sonu
na kadar devralınması lâzımdır. 

Ancak, hudut birlikleri ile Gümrük Muhafa
za sivil teşkilâtının bulundukları mmtakalarda 
jandarma kıtaları fiilen vazife alıncaya kadar i 
birinci maddede zikredilen hizmetlerin ifasına j 
bu birlikler tarafından devam olunur. \ 

MADDE 8. — Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 
olan 4632 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolarla Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı) kısmındaki kadrolardan ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilenler ve Gümrük Muhafa
za Umum Kumandanlığı askerî kadrolarında bu
lunan subay, askerî memur, astsubay, erat ve 
diğer bilûmum memur ve müstahdemler Dahili
ye Vekâletine bağlı Jandarma Umum Kuman
danlığına devrolunmuş ve ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilenler de Gümrük ve inhisarlar Ve
kâletine ait kadrolara eklenmiştir. 

MADDE 9. — Gümrük muhafaza memurla
rının askerî teşkilâta göre tensiki hakkındaki 
1841 sayılı Kanun (17 nci maddesinin c fıkrası 
hariç) ve bu kanuna müzeyyel 1917 sayılı Kanun 
ve gümrük muhafaza kıtalarında takım kuman
danlarına birer mirî binek hayvanı verilmesi 
hakkındaki 2449 sayılı Kanun ve Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı emrindeki deniz 
teşkilâtının askerîleştirilmesi hakkındaki 3015 
sayılı Kanun (bu kanunun 22 nci maddesinin 
erat maaşlarına mütaallik son bendi hariç) ile 
Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Kanunun bâzı 

( & Sayısı : 287 ) 
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MADDE 10. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . VII . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımct 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili V. 
E. Menderes 
Maarif Vekili 

A. özel 
iktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve îuh. Vekili 

//. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlıı 

Çalışma Vekili V. 
8. Ağaoğlu 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Da. E. 

MADDE 10. —- Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

11 nci maddesi 

( S. Sayısı : 287 ) 
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maddelerinin değiştirilmesine dair 4632 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ve bu kanuna muhalif 
bilûmum hükümler kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Lâyihanın 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 287) 



D. Memuriyetin unvanı 

- İ 6 -
Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[i] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş O. Memuriyetin unvanı 

8 Muamele memura 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 

Aded 

4 
9 
9 

18 
18 

50 
40 
35 
30 
25 

13 
14 
7 
9 

Muamele Memuru 
* » 

istihbarat şefi 
istihbarat âmiri 

20 
28 
1 
9 

M SAYILI CETVEL 

I). 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
'11 

12 
13 
14 

Memuriyetin unvanı 

Muhafaza başmüdürü 
» müdürü 
» » 
.» > 

Mıntaka âmiri 
I» » 

Kısım âmiri 
> > 

Muhafaza memuru 
» » 

Aded 

1 
1 
4 
2 
5 

10 
30 

100 
350 

1287 

Maaş 

80 
70 
m 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

D. 

7 I 
'8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

tfuam 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 

21 

Memuriyetin unvanı Aded 

2 
4 
6 

10 
11 
19 
30 
18 

Öneı 

[3] SAYILI CETVEL 

ö. Memuriyetin unvanı 

MERKEZ 
6 Başhademe 
6 Hademe 
1 Makinist 
2 Usta 
5 Telsiz muhabere 
5 •» » 

Aded Ücret 

VİLÂYETLER 

Doktor 
Teknisiyen 

» 

Makinist 

125 
100 
250 
200 
400 
350 

150 
550 
400 
350 
300 
400 
350 

G. Memuriyetin unvanı 

Makinist 

Eessam 
Telsiz muhabere memuru 

» » » 

Gemi adamı 

» » 
Usta 

Hademe 

Aded 

5 
12 
5 
1 
5 

27 
8 

10 
12 
12 
6 
3 
1 
5 
6 
9 

(S. Sayısı ; 287) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Gümrük ve İnhisarlar' Jandarma Umum Kuman-
Deniz vasıtaları Vekâletine devrolunanlar dadılığına devrolunanlar 

Ayık deniz motoru 
Yelkenli motor 
Karakol motoru 
Liman motoru 
Motorlu sandal 

Deniz ve kara atelyeleri 

Motorlu kara vasıtaları 
Binek otomobili 
Cip otosu 
Pikap 
Kamyon 
Sıhhiye otosu 

Telsiz cihazları : 
Çeşitli deniz re kara telstei 

Aded 

4 
22 
22 

48 

17 
5 

22 

_ 

Aded 

11 
7 
S 
1 

27 
İstanbul deniz atelyesi 
îzmir deniz atelyesi 
Urfa kara atelyesi 

1 
98 
41 
37 
9 

186 

65 

Bütçe Enmmtmmin tmâMne bağti ceimUei' 

1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller hükümetin tekiift 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

,( S. Sayısı : 267 ) 




