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halkına yemeklik, tohumluk ve hayvan 
yemi dağıtımı ile kuraklığı tahakkuk eden 
illerin bildirilmesi hakkında Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/380) 97:98 

2. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'-
ın, Karadeniz bölgesi mısır mahsulü duru
mu hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü ceva
bı (6/381) 98 

3. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat'm, mısır istihlâk bölgesinde bu yıl da 
Hükümetçe tanzim satışları yapılıp yapıl-
mıyaeağma dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Rakam Vedat Dicleli'nin sözlü ceva
bı (6/386) 98:101 

4. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-
zancıoğlu'nun, istanbul Milletvekili Celâl 
Bayar'ın 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde 
yayınlanan seçim hakkındaki beyanatına 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 
80ZÜÜ sorusu (6/382) 101:102 

5. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, 

Sayfa 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun hükümle
rinin uygulanıp uygulanmadığı hakkında
ki sorusuna Başbakan Şemsettin Günal-
-tay'm yazılı cevabı (6/312) 109:114 

6. — Edirne Milletvekili Fethi Erim-
çağ'm, yağlı tohumların alım, satım ve ih
racı işinin Toprak Mahsulleri Ofisine ve
rilmesini gerektiren sebebin açıklanması 
hakkındaki Başbakanlıktan olan sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicle-
li'nin yazılı cevabı (6/364) 114:115 

4. — Görüşülen işler 102 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lloğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 30 .VI . 
1.948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki-
1203 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/109) 102:104 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun. Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1367 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/120) 104:106 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 15 . X I I . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 



Sayfa 
1505 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/122) 106:108 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah-
ıned Veziroğlu'nuıı, Dilekçe Komisyonu
nun 1 . XI . 1948 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 11326 sayılı Kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4 /H5 108 

5. — Maadin Nizamnamesinin 30 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve Ekonomi Komisyonu 
raporu (3/368) 108:109 

Sayfa 
6. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, 

Yedek Subay ve Askerî Memurlar hakkın
daki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesindeki 
(Yedek subay yetişecek kadar tahsili olup 
da yalnız ortaokul veya muadillerinden 
diploması bulunanlar) ibaresinin yorum
lanmasına dair önergesi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (4/154) 109 

7. — tikim : Aralık 1948 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/330) 109 

<»» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Hayvan- i 
lar Yergisi Kanununun 3343 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 2 nci maddesinin (C) fıkrasının rje 
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi, isteği üze
rine geri verildi. 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'mn, Baş
bakan Yardımıeısı ile Millî Eğitim Bakanının 
gezilerinde yaptıkları toplantılara dair olan 
sözlü sorusuna, Başbakan Yardımcısı Nihat 
Erim cevap verdi. 

Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal'ın, ilk
okul öğretmenlerinin kadro ve terfi durumları 
hakkındaki sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı 
cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, İskân 
Kanunu gereğince dağıtılmıyan arazinin sahip
lerine geri verilmesi için hazırlanacak izahname-
nin gecikme sebebine dair olan sözlü sorusu ile 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 

îskân Kanununu değiştiren 5098 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesine bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkındaki 5420 sayılı Kanunun uygulanması 
hakkındaki sözlü sorusuna, Maliye Bakanı ce
vap verdi. 

1943 yılı Kesinhesap Kanunu, kabul olundu. 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve 

iki arkadaşının, 4750 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi, 
Bütçe Komisyonuna verildi. 

18 . XI . 1949 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Sorular 

Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm, mı
sır istihlâk bölgesinde bu yıl da Hükümetçe tan
zim satışları yapılıp yapılmıyacağma dair olan 
sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/386) 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, mevsim dolayısiyle Kadirli'de toplanan ta
rım işçilerinin durumu hakkındaki sözlü soru 

önergesi. Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/387) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fık
rasının uygulanma şekli ile hayat pahalılığı için 
alınan önleyici tedbirler ve hamur ekmek çıka
ran furuncular hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir (6/388) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı 

(1/611) (Çalışma Komisyonuna) 
2. — îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 

görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısı (1/612) (Çalışına Komisyonuna); 

Teklif 
3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, köy

lerin içme suları ve küçük sulama işleri hakkın
da kanun teklifi (2/184) (İçişleri Komisyonuna); 

Tezkereler 
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/427) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

5. — Süveydiye'nin Mağracık Köyünden, Re-
şitoğlu Ali Dip'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/426) (Adalet 
Komisyonuna); 

Rapor 
6. — İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hak

kındaki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(1/581) (Gündeme); 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mar 1in), Hilmi öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'-
m, kuraklığa uğrıyan mıntakdlar halkına ye
meklik, tohumluk ve hayvan yemi dağıtımı ile 
kuraklığı tahakkuk eden illerin bildirilmesi hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/380) 

BAŞKAN — Hasan Polatkan burada mı? 
(Burada sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
9 . XI . 1949 

1948 - 1949 ziraat devresinde yurdumuzun 
yer yer kuraklığa mâruz kalması dolayısiyle 
1949 Ekim mevsimi içinde çiftçiye yapılmış olan 
tohumluk yardımları hususunda aşağıdaki nok
taların Hükümet adına Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. — Muhtaç çiftçiye tohumluk temin etmek 
maksadiyle çıkarılmış olan 5254 sayılı Kanuna 
göre 1949 Ekim mevsimi içinde bugüne kadar 
dağıtılmış olan tohumluğun cins ve miktarı 

nedir'? Bu tohumluk kaç çiftçi ailesine dağıtıl
mıştır? 

2. — Ziraat Bankası kanalı ile tohumluk için 
yapılan munzam ve muvakkat ikrazatm miktarı 
nedir? Bu meblâğ kaç çiftçi ailesine ikraz olun
muştur? Ziraat Bankasından ikraz edilmiş olan 
bu meblâğ mukabilinde çiftçinin Toprak Mah
sulleri Ofisinden ve Zirai Kombinalardan satın-
nlabildiği tohumluğun miktarı nedir? 

3. — Kuraklığı tahakkuk etmiş bulunan vilâ
yetler hangileridir? Bu vilâyetlerde hububat 
ekimi için hazırlanmış olan nadasın sahası nedir? 
Bu nadas için ne miktar tohumluğa ihtiyaç var
dır? Buralarda 5254 sayılı Kanuna göre ve Zira
at Bankanınca açılan munzam ve muvakkat 
kredi ile dağıtılmış olan tohumluğun miktarı 
nedir? 

4. — Kuraklık dolaymiyle tohumluk ihtiyacı 
rnevzuubahis olurken çok fakir durumda bulu
nan bir kısım küçük çiftçinin yemeklik ihtiya-
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emi temin hususunda Hükümet ne gibi tedbirler 
almıştır? Bu yd birinci derecede kurak sayılan 
bölgelerde hangi vilâyetlere, ne cins ve ne mik
tar yemeklik tevzi ohmae-jktır? 

5. — Kuraklğı tahakkuk etmiş olan vilâyet
lerde çiftçinin, çift ve irat hayvanlarını, içine 
girmek üzere bulunduğumuz kış mevsiminin 
muhtemel tehlikelerinden korumak için hayvan 
yemi mevzuunda ne gibi tedbirler alınmış, köy
lüye ne gibi yardımlar yapılmıştır veya yapı
lacaktır? 

Eskişehir Milletvekili 
Hasan Polatkan 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşımın sözlü sorusuna ayan 23 ncü Çar
şamba günü cevap vereceğim. 

2. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın Ka
radeniz bölgesi mısır mahsulü durumu hakkında
ki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam Vedat 
Dicleli'nin sözlü cevabı (6/381) 

Nuri özsan burada mı? Efendim. (Burada 
sesleri). 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 . XI . 1949 

Bu yıl, Karadeniz bölgesinde, sürekli yağ
murlar yüzünden, mısır mıalhsulü ihtiyaçtan pek 
az olmuştur. Bu bölgedeki halkın başlıca gıda 
maddesini teşkil eden mısırın azlığı, muhitte 
ciddî olarak endişe yaratmış ve hattâ bu yüz
den muhaceret dahi başlamıştır. 

Hükümetin vaktinde gereken tedbirleri al
madığı takdirde, kıtlık, sefalet ve perişanlık 
mukadderdir. Bu dururnı karşısı uda Hükümetçe 
ne gibi tedbir düşünüldüğünün Sayın Ticaret 
Bakanınca sözlü olarafe cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri Özsan 

3. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onot'm, 
mısır istihlâk bölgesinde bu yıl da Hükümetçe 
tanzim satışları yapılıp yapılmıyacağına dair so
rusuna sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret 
Hakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/386) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; aynı mua
melede Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm 
da bir önergesi vardır. Tensip bururur ve müsa

ade ederseniz onu da okutacağım, Bakan ikisine 
birden cevap verecektir. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Hükümet geçen sene olduğu gibi bu se

ne de mısır istihlâk bölgesinde peşin para ile 
tanzim satışı yapacak mıdır? Yapacak ise, sa

tışa hangi ayda başlanacaktır?. 
2. — Bu seneki im ısı r rekoltesi kaçtan tah

min edilmektedir? 
3. — Senelik vasati istihlâk kaç tondur? 
4. — İstihsal ile istihlâk arasında fark var

sa, Hükümet bunu ne suretle telâfi etmeyi dü
şünüyor? 

5. — Başlıca istihlâk mıntakası olan Ordu'
dan Hopa'ya kadar, bu sene havalar yağışlı git
tiğinden, buralarda pek az mısır istihsal olun
muştur. Diğer taraftan fındık bölgesi olan bu 
havalide 1938 senesinden bu yana fındığın para 
etmemesi yüzünden, köylünün satınaLma kabili
yeti bir hayli elksihniştir. Binaenaleyh bütün bir 
sene peşin para ile mısır almaya gücü yetmiyen 
köylü vatandaşlar için ne düşünülüyor? Ticaret 
ve Ekonomi Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Karadeniz böl
gesinin mısır ihtiyacını bu yıl da karşılamak 
için gereken tedbirleri almaktayız. Bakanlık bu 
konunun önemini müdriktir; 'memleketin sair 
bölgeleri için buğday ekmeği ne ise, Karadeniz 
halkı için mısır ekmeği aynı şeydir. Bu itibarla, 
Karadeniz halkının mısır ihtiyacını karşüa/ma'k 
ödevini yıllardan beri hükümetlerce takip edi
len ekmek politikasının ayrılmaz bir cüz'ü te
lâkki ediyoruz. 

Bu yıl «mısır' mahsulü Karadeniz Bölgesinde 
yağmurlardan müteessir olmuşsa da, ekim ge
çen yıldan fazladır. Bütün istihsal bölgeleri iti
bariyle istihsal durumunu iyimser bir mütalâa
da bulunmaya, müsait görmekteyiz. 

lTmumi surette, istihsalimiz istihlâkimize 
yetmekle beraber, muayyen zamanlarda mahal
lî kifayetsizlikler vukubulduğu içindir iki, uy
gun zaman ve yerlerde mısır mubayaa ederek 
dar zamanlarda ve lüzumlu yerlerde halka da
ğıtmak gibi bir tanzim vazifesi ifa ediyoruz. 

Bir müddet önce Topra'k Mahsulleri Ofisi 
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Umum Müdürünü Karadeniz'de (bu kanunun 
tetöki'kına memur etmişjtim. Elde ettiği müşahe
delerden de faydalanılarak 'bu mevzuu birtakım | 
tertiplere bağlamaktayız. Depolama, sevk ve ; 
tevzi hususlarında i$e alışkın 'bir cihazımız mev- j 
cuttur. Tevzi için bu yıl da Fındık, Tarım Satış ; 
Kooperatiflerinden faydalanacağız. j 

Kooperatif bulunmıyan yerlerde ofis tara- j 
fından hususi ekipler bulundurulacaktır. j 

Karadeniz Bölgesinde pazardan mısır almak j 
ihtiyacı umumi surette Aralık ayından itibaren I 
baş gösterir ve bu ihtiyaç Mart ayında daha mü- j 
tebâriz 'bir şekil alır. Mısır satışlarımızı, daima \ 
müşahede altında tuttuğumuz bu bölgenin, ih- j 
tiyaç durumuna göre ayarlamamız tabiîdir. J 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka- j 
daşlar; 15 - 20 gün evvel Karadeniz bölgesinde > 
yaptığını bir seyahatte vatandaşların büyük biv* 
kısmını dertli ve muztarip gördüm. Kiminle ko
nuştum, kiminle temas ettimse bu mevzuu aça- ; 
rak dert yandılar, endişelerini izhar ettiler ve 
şikâyetlerini, dertlerini ve dileklerini Yüksek 
Kamutaya iletmemi benden rica ettiler. İşte şim
di bu muztarip ve endişeli bulunan vatandaşla
rın bana tahmil ettikleri bu vazifeyi ifj: l'jin bu 
soru önergesini vermiş bulunuyor un' i 

Arkadaşlar, hepinizce malûmdu.', Karadeniz 
bölgesinden olan Milletvekili arkadaştanım-.'; da
ha iyi takdir ederler, mısır, Karadeniz bölgesin 
de hayati bir ehemmiyet taşır. [Talkın büyük 
kısmının gıda maddesi mısırdır. Ekmeğinde.; 
çorbasına, yemeğinden tatlısına kadar mısır is- j 
tihlâk eder. Halbuki, arazisinin darlığı ve ziraat 
usullerinin geriliği dolayısiyle her sene, istih- \ 
sal, istihlâki karşılamamaktadır. En verimli se
nelerde dahi istihsal edilen mısır ancak 6 - 7 
ay kifayet etmektedir: mütebaki aylar için ha- j 
riçten behemehal mısır ithal etmek zarureti \ 
mevcuttur. i 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Üç ay, j 
üç ay... | 

NURÎ ÖZSAN (Devamla) — Bu sene hava- j 
ların çok yağışlı olması dolayısiyle mısır mah
sulünün bir, kısmını seller alıp götürmüş ve ay
larca güneş görmemesi yüzünden ve sürekli yağ
murlar sebebiyle mısır mahsulü kemale geleme
miştir. Bu itibarla normal senelere nazaran bu j 
seneki istihsal çok azdır. Bana söylediklerine j 
göre; ihtiyaç bu sene, aşağı yukarı, 40 bin ton '; 
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raddesinde bulunmaktadır. Bugün dahi birçok 
müstahsilin elinde mısır kalmamış vaziyettedir 
ve bunun ıstırabını çekmektedirler. Hattâ bu 
yüzden göçler başlamıştır. Bunu birçok kimse
ler ifade ettiği gibi, bizzat kendi gözümle de 
müşahede ettim. Kamyon kamyon halk taşın
maktadır. Bu hâdisenin sebebi, geçen sene va
kit ve zamanında kifayetli tedbir alınmamasın
dan büyük zorluk ve darlıkların hüküm sürme
si ve bu yüzden vatandaşların büyük sıkıntı 
çekmesinden ileri geliyor. 

Tevzi işlerinde de büyük hatalar olmuştur. 
Mısır karaborsaya intikal etmiş, 30 bin ton ih
tiyaca mukabil, bana verdikleri rakama göre, an
cak 10 bin ton kadar bir mısır gönderilebilmiş, 
ve o da geç gönderilmiş. Kışın basmasiyle halk 
bundan lâyıkiyle istifade edememiştir. Geçen 
sene bu acı tecrübeyi gören halk, bu sene de 
yine aynı lâkaydi karşısında kalırız korkusiyle 
muztarip bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın bu kürsüden izahat vermesi
nin halk iç.in ümit verici olacağını düşündüğüm
den bu sözlü sorumu vermiş bulunuyorum. 
Kendileri, alınacak tedbirler hakkında sarih 
olarak izahatta bulunmadılar, veyahut da ben
deniz lâyıkı veçhile anlıyamadım. 

Halkın dilekleri şunlardır: Hemen bu ay
lardan itibaren ihtiyaç kendisini hissettirmek
tedir. Bundan dolayı bu aylardan itibaren mı
sır sevkiyatma başlamak icabeder ve muhtelif 
yerlerde birtakım istoklar vücuda getirilmesi 
lâzımdır. 

Sonra, karaborsaya intikal etmiyecek ve bir
takım haksızlıklara sebebiyet vermiyecek şe
kilde bir tevzi sistemi takip edilmesi icap et
mektedir. 

Bunun dışında, Hükümet mısırı götürse ve 
halka arzetse dahi halk; zaten bunu alabilecek 
vaziyette değildir. Çünkü fındığı para etmemiş
tir ; bir kilo fındığa mukabil ancak bir kilo mı
sır alabilmektedir. Bu takdirde mısırın yine 
birtakım sermayedarların eline geçmek sure
tiyle fahiş fiyatla çiftçiye intikal etmesinden 
endişe duyulmaktadır. Bu itibarla saym Baka
nın buyurdukları tedbirler arasında ödeme şart
larında da bâzı kolaylıkların düşünülmesi ve 
bunun temin edilmesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Onat 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar, Ticaret Bakanının izahatından son-
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ra diğer bir Milletvekili arkadaşımın da bölge- | 
miz, mısır tohumu ve mısır istihlâki konusun
daki beyanatım dinledim. 

Sathi de olsa arkadaşımın bölgemize karşı, 
gelip geçerken gösterdiği alâka ve mısır müs
tehliki namına, ve onun iyiliği için yaptığı ko
nuşma benim için de memnuniyeti muciptir. 

Ticaret Bakanı arkadaşımızın bu sene mısır 
istihsalinin geçen seneler derecesinde olduğu
nu söylediler. Bizim yaptığımız tetkikata göre 
bu seneki mısır istihlâkini karşılıyacak durum
da değildir. Bunun neticesi olarak bu senek' 
mısır fiyatları geçen senekinin aynı değildir. 
Geçen bu mevsimde 19 kuruşa satılan mısır bu 
sene 24 kuruştur. Ticaret Bakanlığına, Hükü
mete teşekkür ederiz, Geçen sene ilk defa ola- j 
rak mısır tanzim satışını esaslı olarak ele almış 
bizim bölgede 26 kuruş üzerinden devamlı ola
rak mısır satılmıştır, bundan mısır müstehliki 
çok faydalanmıştır. Bizim arzumuz; geçen sene I 
yapılan bu işin bu sene daha muntazam şekilde 
metotlu olarak yapılmasıdır. Bunun için Hü
kümetin şimdiden esaslı olarak meseleyi ele 
alıp bu bölgelerde stok yapması lâzımgelir. 

Arkadaşımın dediği gibi; mısır ihtiyacı şim
diden baş göstermiş değildir. Şubatta yapıla
cak olursa bölgemizin ihtiyacı karşılanmış ola
caktır. 

Arakadaşlar bizim bölgemiz fındık bölgesi 
dir. 19.'",8 yılında bir kilo fındık 45 kuruşa satı- I 
hyovdu. Buna mukabil fındık müstahsili en az I 
12 - 15 kilo mısır alabiliyordu. Bugün bir kilo 
fındık 55 - 60 kuruş arasındadır-. Bu vaziyeti.*1 

müstahsil iki kilo mısır alabiliyor. Şu vaziyet 
on seneden beri. devam edip gelmiştir. Bunun 
neticesi olarak da; acık ifade etmek lâzımdır ki, I 
fındık müstahsili borç içindedir ve bütün bir I 
sene içinde peşin para ile mısır alacak durumda 
değildir. Binaenaleyh bu gibi vaziyette olan va
tandaşlara bâzı kolaylıkların gösterilmesi mec
buriyeti vardır. Şunu da arz edeyim ki, mısır I 
bölgesinde, üç dört aylık veresiye bir kilo mı
sır 4.0 - 50 kuruş arasında satılır. Bunu önlemek I 
için akla gelen tedbirler şunlardır : I 

Biz Hükümetten ve bilhassa Ticaret Baka
nından rica ediyoruz, Kredi Kooperatiflerine I 
dâhil olan vatandaşlara verilen krediye mun
zam olarak bir mısır kredisi verilsin. Kredi Ko- I 
operatifine dâhil ohnıyanlar için müteselsil ke
falet cihetine gidilsin ve bunların dışında kalan | 
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üçüncü bir zümre vardır ki. fazla bir yekûn 
tutmamaktadır, bunların tapulu arazileri olma
dığı için Kredi Kooperatiflerinden ve müteselsil 
kefaletten faydalanamamaktadırlar. 1946 sene
sinde bunlara da borçlanma suretiyle mısır ve
rilmiştir. Binaenaleyh bu gibi vatandaşlaracbı 
yine borçlandırma suretiyle mısır verilmesi ye
rinde olacaktır. Memnuniyetle görüyoruz ki 
1946 yıhnda bu şekilde verilen mısır bedelinin 
c/r 9S i vaktinde tahsil olunmuştur. 

Son ve esaslı bir ricam daha vardır, o da 
şudur : Bu seneki istihsal istihlâke yetmiyecek 
gibidir ve hattâ yetmiyecektir. Bu sene Trak
ya'da ve Adapazarı havzasında mısır iyice ol
muştur. Karadeniz bölgesinde pek az olmuştur 
1946 yılında olduğu gibi hükümet aradaki farkı 
buğday olarak vermiye kalkacaktır. Bizim köy
lü buğday yemesini bilmediği için ve alışma
dığı için hattâ bunu öğütecek değirmeni olma
dığı için buğday yerine köylüye mısır temin et
mek yerinde olur; kaldı ki bu sene buğdayı di -
şardan ithal ediyiruz. Dışardan 15 - 20 bin ton 
kadar da mısır ithal edilirse buğday yerine mı
sır vermiş oluruz. Bu aynı zamanda dâhildeki 
mısır piyasası üzerinde tesir edecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ticaret Bakanının bir mütalâ 

ası var mı ? 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ VEDAT 

DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim hv durum 
yeni değildir. Hükümetler ilk defa olarak bu 
işle ilgilenmiyorlar. Bu itibarla gerek sayın 
arkadaşımın seyahat vesilesiyle, gerek diğer sa
yın arkadaşımın oradaki alâkası vesilesiyle iz
har buyurdukları endişeler bizim kendi endişe
ni izdir. Ve bu dâvada müşterek görüşümüz var
dır. Yalnız, olabilecek işlerle, olamıyacak işleri 
birbirinden ayırmak lâzımdır, bu lüzum içeri
sinde çalışmaya mecburuz. 

Umumiyetle mısır meselesinde ince bir nokta 
vardır : Stok meselesi. Silolar olmadan, kurut
ul a tertibatı ve teşkilâtı olmadan; köylünün 
elinden veyahut müstahsil bölgelerden çok mik
tarda mubayaa yapıp, hububatta olduğu gibi, 
stok yapmaya imkân yoktur. Geçen sene yaptığı
mız gibi müstahsil bölgelere ekipler çıkarmak ve 
yine müstehlik bölgelerde tertibat almak zorun
dayız. Geçen sene de ayni şekilde hareket ettik. 
Hattâ elimizde bir miktar da stok kalmıştır. 

Sayın Arif Onat arkadaşım istihsal ve istih-



B : 6 18.1 
lâkin birbirini karşılamıyacağı endişesini izhar 
ettiler. 

Bilmiyorum, bu endişeleri mahallî midir?.-
Yoksa memleketşümûl müdür?. Bölge itibariyle 
istihsalin istihlâki karşılamadığı bedihidir. Tan
zim mubayaasıda bu endişe ile yapılmaktadır. 
Fakat Ziraat Bakanlığının tahminlerine ve mü
şahedelerimize dayanarak söyliyebilirim M, mı
sır rekoltesi geçen senenin üstündedir. Karade
niz mıntakasmda % 40 hasar olmakla beraber 
ekim çok geniş mikyasta olduğundan mısır istih
sali geçen senenin, ekim itibariyle fevkindedir. 
Bu itibarla memleket ölçüsünde bir endişe mev-
zubahs değildir. Bize düşen vazife bir mahalde 
çok olan mısırı ihtiyacı bulunan mahalle aktar
maktan ibarettir. Bunun için bütün tedbirlerimi
zi almış bulunuyoruz. 

Kredi ile mısır tevzii meselesine gelince; bu 
her müstahsil vatandaş için, her köylü vatandaş 
için bahis konusn olabilir. Ve üzerinde durula
bilir. Fakat meydana çıkacak durumları hakiki 
mahiyet ve tam mikyasiyle mütalâa etmek ve ica
bında memleket ölçüsünde Hükümet zaviye
sinden karar almayı mütalâa etmek müm
kündür. Bugün için istihlâke kredi açmak mev-
zuubahs değildir. Ticaret Bakanlığına düşen 
ödev Karadeniz bölgesinde eğer mısır az rekolte 
edilmişse, Edirne, Kocaeli bölgelerindeki rekol
teden bir kısmını Hükümet teşkilâtı ile oralara 
aktarmak, ekipleri nahiyelere kadar göndermek 
ve vatandaşa piyasada her zaman bulabileceği 
çok müsait fiyatla mısır temin etmektir. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Aman şu 
depoyu, bir an evvel kurunuz. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Devamla) — Kurtuluş arkadaşım ha
tırlattılar, onun için arzediyorum. 

Kalkınma Bankası ile yaptığımız konuşmalar, 
silo bakımından müsait bir safhaya gelmiş bulun
maktadır. 

Hububat siloları inşası arasında 4 - 5 bin ton
luk bir mısır silosu inşası da derpiş edilmektedir. 
Depo yapılmadan geniş mısır depo etmek demek, 
o mısırları tahrip etmek demektir. (Çok güzel 
sesleri) 

•i. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancı-
oğlu'nun, İstanbul Milletvekili Ceelâl Bayar'ın 
28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde yayınlanan se
çim hakkındaki beyanatına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/382) 
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| Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili ve Demokrat Partisi Baş
kanı Celâl Bayar Elâzığ'da bulunduğu günlerde 

j beraberindeki, gezetecilere bir seçim vesikası hi
kâye etmiştir. 

28 Ekim 1949 tarihli gezete nüshalarında in
tişar eden bu beyanat aynen şndıır: 

I Bir kazamızın köylerine seçim memurları gi-
I diyorlar, sandığı ortaya koyuyorlar, memur seç-
I menlere hitaben bir nutuk irat ediyor, diyor ki : 

İşte C. II. P. nin aday listeleri bunların arka
sını imzalayıp sandığa atacaksınız. Kaymakam 
beyin emri budur-

Bu suretle vatandaşın siyasî hak ve hürri
yetleri ile alay edildiğini gören köylüler sandı
ğı memurların elinden alıp cami önüne götürü
yorlar, seçimi tamamlıyorlar ama arkasından 
(memurun vazifesine müdahale etti denilerek 
Sorgu Hâkimliğince cinayetle itham edilerek 
hapis oluyorlar ve dâva Ağır Ceza mahkemesi-

I ne intikal ediyor. Şimdi size çelik gibi irade sa
hibi olan Türk Hâkimlerinin hatırımda kalan 

j kararını söylüyorum: (Anayasanın teminat al-
! tına aldığı siyasî hak ve hürriyetleri istihkar 
i ile vatandaşların insanlık haysiyetlerini tezlile 

çevrilmiş keyfî bir hareket muvacehesinde san
dığı alıp camie nakil hâdisesinde sanıkların 
sorumluluklarını müstelzim şartlar ve usuller 
mülâhazasına imkân yoktur) bu kararın mânası 
sarih ve vazıhtır..» 

1. — Celâl Bayar'ın, İlce Kaymakam: me
mur ve köy ismini zikretmeksizin ve tarih söy-
1 emeksizin hikâye ettiği vu vakanın nerede, ne 
zaman, hangi seçimde ve ne şekilde cereyan et
tiğinin ; 

i 2. —• Köylülerin hak ve hürriyetlerine teca
vüz ettiği iddia olunan memurun ceza görmüş 
olup olmadığının İçişleri ve Adalet Bakanları 
tarafından sözle açıklanmasını rica eder, saygı
lar sunarım. 

Çoruh Milletvekili 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Sayın arkadaşımın önergesinde bahsettiği 
hâdisenin mahalli gösterilmemiştir. Adalet Ba
kanlığınız şu anda hikâye edilen şekilde bir hâ
disenin vukubulup bulmadığını, merkezdeki 
malûmatı itibariyle, bilmemektedir, önergeyi 

I aldıktan sonra bütün Ağır ceza savcılıklarından 
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muamele yapılmıştır? 

2. — Köylülerin memurun elinden sandığı 
;:lma hareketinde meşruiyet var im? Memurun 
(-ünden sandığı alıp cami önüne giden köylüle
rin yaptıkları işe seçimi tamamlama adı verile
bilir mi? 

REFİK KORALTAN (İçel) — Kaymakam 
bey emir verdi. 

BALKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
'.-.esmeyiniz. 

Dr. CEMAL KAZANİ 'lOĞLC (Devamla) — 
i-en tereddütlerimi söylüyorum. 

Sonra, mahkeme kararı; köylülerin yani sa
nıkların sorumluluklarını müstelzim usul ve 
•artlar mülâhazasına imkân yoktur dediğine gö
re, acaba köylülerin cami önündeki hareketle
rinde meşruiyet bulunduğunu da ifade edi
yor mu? Kararın içinde bu da mündemiç midir'.' 
Ben bunları anlamak istedim. 

REFİK KORALTAN (içel) - - Anlayacak
sın. 

Dr. CEMAL KAZAN010ĞLU (Çoruh) — 
Ama bütün bunlar! anlamak için vakanın nere
de, ne zaman ve hangi seçimde olduğunun bilin
mesi lâzımdı}- ki, üzerinde mütalâa dermeyan 
edebilelim. Bu bakımdan, bu tereddütlerimin 
t •nviri ane-k fçişleri ve Adalet Bakanlıklarına 
düşen bir vazife idi. Bunun için onlardan bu 
soruyu sormuş bulunuyorum. Sayın Bakanlar 
bu tetkiki bitiremediklerini, vakanın yerini araş-
lırdıklarım soyuyorlar. Sayın Bayar cevap ve
rirler ve vakanın cereyan ettiği yeri tâyin eder
lerse bu işi kolaylaştırmış olur. 

Bakanların cevabından sonra mütalâamı ay
rıca arzedeceğim şimdilik bu kadar. 
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böyle bir vaka cereyan edip etmediğini sordum. 
henüz cevaplar gelmemiştir. Onun için arkada
şımın öğrenmek istediği hususu ancak 15 gün 
sonra cevaplandırmak imkânına sahi]) buluna
cağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL Zon
guldak) - - Sual takririne İçişleri. Bakanlığı da 
muhat a ı.) olduğu için arzediyorum ; gerek beya
natta, gerek takrirdeki ne .yer, ne seçim dairesi, 
ne de mahal tâyin edilmediğinden bugün soru
larına cevap verebilecek durumda değilim. Mer
kezde, hikâye edilen şekilde bir vaka hakkında 
malûmat yoktur. Adalet Bakanı arkadaşımız, 
ağırceza teşkilâtından sormuşlardır. Ova]) ge
lince , ben de o mahal, memur veya kaymakam 
hakkında ne muamele yapıldığını Yüksek He
yetinize arzedebileceğim. Bu sebeple 1.5 gün 
müsaadelerini rica ederim. 

HÜSEYİN CLUSOY (Niğde) — Valilerden 
soruldu mu efendim ? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRİ itL 
(Zonguldak) — Soruldu. 

Dr. CEMAL KAZANCIOOLl' (Çoruh) — 
Efendim, geçmiş günlerde olup bitmiş bâzı va
kalar vardır ki, söz arasında bunlar hikâye edi
lir, hiçbir maksada dayanmaz. Fakat vatan
daşların hak ve hürriyetleriyle ilgili bir mevzu
da kelimelerin mâna ve medlulleri ölçülebile
cek şartlar altında gazete muhbirlerine yapıl
mış olan bu beyanattaki vakanın hikâyesi el
bette ki bir maksat taşımaktadır. Bu itibarla 
üzerinde durulmaya değer. Bunun içindir ki, be
yanatı okuyan herkes gibi ben de bu mevzuun 
üzerinde durdum ve hikâyeyi tahlil ettim. İçe
risinde dikkati çekecek noktalar var. 

1. — Kaymakam ve memur hakkında ne 

4. - GÖRÜ 

/. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 30 . VI . 1948 ta
rihli Haftalık Karas Cetvelindeki 1203 s yık 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önere/esi 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/109) fi] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

[1] 224 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

ÜLEN İŞLER 

I (Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 
Dİ 1 ,EKOB K< )Mİ SYONU SÖZCÜSÜ NEŞET 

AKKOR (Aydın) — Aziz arkadaşlar, hâdise 
mazbatamızda tasrih ettiğimiz veçhile Bekir 

I Bozkurt isminde bir vatandaş Millî Mücadelede 
I \ âkı olan hizmetinden dolayı kendisine maaş 

tahsisini istemesidir. Bu talep ile Komisyonu
muz ilgilenmiş ve keyfiyeti Millî Savunma Ba
kanlığından sormuş, gelen cevapta; kendisinin 

i Millî Mücadelede hizmeti sabit olduğuna dair 
| bir kayıt olmamakla beraber, kıtası âmiri tara-
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•fından verilen ve mahallî ihtiyar heyeti tara
ntından da tanzim kılman mazbatada; kendisi 
'hakikaten 150 atlı süvari müfrezesine kumanda 
ederek Millî Mücadelenin sonuna kadar hizmet 
ettiği tebarüz ettirilmiştir. Ancak mevzuata 
nazaran Millî Savunma Bütçesinden bir maaş 
vermeye imkânı kanuni bulunmadığı tasrih edil
miş ve buna vatani hizmet tertibinden bir maaş 
tahsisinin muvafık olacağı mütalâası ilâve edil
miştir, Komisyonumuzun vazife ve salâhiyeti; 
kendisine verilen bir hâdisenin mevzuata aykırı 
bir mesele olduğu takdirde bunu düzeltmekten 
ibarettir. Halbuki bu hâdise; mevzuata aykırı 
değildir, binaenaleyh salâhiyetinin icabı olarak 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
vermiştir. Yalnız vatani hizmet tertibinden 
maaş alması tesis mahiyetinde bulunmasından 
ve bu tesis ise kezalik Komisyonumuzun vazife 
vo salâhiyeti dâhilinde bulunmamakta olduğun
dan bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapı-
lamıyacağına karar vermiştir. 

Bu husustaki karara Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız itiraz etmiştir, bu itirazı da yukar
da arzettiğim sebeplerle birinci kararın değiş
tirilmesini mucip bir sebep görmemiştir, karan
ınızda ısrar ettik. Bu kararımız bugünkü mev
zuatımıza uygundur. Karar Heyeti Celilenindir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; Dilekçe Komisyonunun raporu, ken
di salâhiyetleri bakımından, doğrudur. Yalnız 
arkadaşlar bu mesele o kadar mühim bir mese-
ledir| ki, İstiklâl Harbinde hayatlarını feda eder-
cesink ortada henüz mesul bir makam yokken 
memleketin mukadderatının mesuliyetini omuz
larına yüklenmiş bir Hükümet mevcut değil iken 
her jıürlü tehlikeleri göze alarak ortaya atılmış 
olan | bir çok fedakâr vatan çocukları sefalet 
içince ötede beride dolaşmaktadırlar. Bunla
rın vaziyetlerinden dolayı müteellim olmamak 
elden gelmiyor, işte bu arkadaş Bekir'de aşa
ğı yukarı 70 yaşında bir ihtiyardır, öteden, be
riden elde ettiği beş on kuruşla, senin ve benim 
verdiğim para ile geçinmektedir. Geçenlerde, 
birkaç ay evvel Büyük Millet Meclisinin Birin
ci Devresinde âzalık etmiş olan arkadaşlarımı
za 350 şer lira maaş bağlarken bu gibi arkadaş
ları da düşüneceğimizi buradan vadetmiştik. 
Edendeniz bu hususa dair bir kanun teklifi yap
tım. O Kanun teklifim elyevm Bütçe Komisyo
nundadır. Binaenaleyh, bu arkadaşın istidası ve 
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bundan sonra gelecek arkadaşların istidası Büt
çe Komisyonuna gönderilirse, Bütçe Komisyonu 
o kanunu süratle ve mümkün olduğu derecede 
tatmin edici bir şekilde çıkarırsa bu arkadaşlar 
da ölmeden, bir sene, altı ay, ne kadar ömürleri 
kalmışsa, bundan istifade ederler. Çünkü çok 
ihtiyarlamışlardır, bu suretle bu adamlar bu 
maaşları alarak memlekete yapmış oldukları hiz
metlerin mükâfatını görmüş olurlar. 

Bekir denilen arkadaş kendi malını mülkünü 
bu uğurda feda etmig olup bugün perişan bir 
haldedir. Bendeniz bir takrir veriyorum,, kabul 
edecek olursanız bu arkadaşın maruzatı Bütçe 
Komisyonundan geçsin, oradaki kanunla birleş
tirilerek o komisyondan bir an evvel geçmesine 
yardım etmiş bulunsun. Rey ve karar sizlerindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. ..... 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonunda mevcut bu husustaki ka

nunla birleştirilmesini teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun Neşet Akkor. 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEŞET 

AKKOR (Aydın) — Efendim, itiraz eden arka
daşımız da komisyonumuzun verdiği kararın 
mevzuat dairesinde olduğunu sarahaten ifade 
etti. Bu kararın tasdik edilmeden oraya gön
dermek doğru bir mesele olmaz. Bu karar tas
dik edilsin. Arkadaşımız vazifesini yapmıştır ve 
Meclise hidematı vataniye maaşı tahsisi için 
bir kanun teklifinde bulunmuştur. Fakat kara
rın tasdiki lâzımdır. 

Binaenaleyh, hali hazırdaki vaziyete göre 
Komisyonumuz başka bir iş yapamaz. (Reye, re
ye sesleri). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu, teamül icabatmdandır. Burada 
benim teklifimin kabul edilmesi Komisyonun 
kararının reddi demek değildir, ancak verilmiş 
olan kararı Bütçe Komisyonu elinde mevcut 
olan kanun teklifi ile birleştirecek demektir: 
Eğer reddi, ieabettiriyorsa, çünkü kanun mev
zuu, tesis mevzuudur, diyorlar, o kanunla bir-
leştirilsin diyorum. Bizim talebimiz kararın 
reddi mahiyetinde değildir. Aynen oraya gi
decek orada tezekkür edilecektir. 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu Sözcüsü-

— 103 



B : 6 18.11 
nün mütalâasını, mazbatasını dinlediniz, öner
ge sahibi arkadaşı da dinlediniz. Şimdi önerge- i 

yi bir kere daha okutuyorum. Reye koyacağım. 
(Sinan Tekelioğlu'nun önergesi tekrar okun

du) ! 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Böyle bir | 

akrir reye arzedilebilir mi efendim? Bunu anki- j 
mak is.iyorum. Bir arkadaşın bu hususta kanun ; 

teklif e'mek hakkı vardır. I 
Her hangil bir vesile ile bir takrir verip de j 

bu takririn oraya havale edilmesi, bunun için > 
bir kanun yapılması; böyle bir yol açmak doğ- I 
ru mudur? ı 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Kanun j 
vardır. 

BAŞKAN — önergenin oya konulup konul
maması hususunu Başkanlık inceledi, önergeyi 
oya koymak mecburiyetindeyim. 

Meselenin bütün mahiyetini yüksek Kamu
tay dinlemiş, vukuf peyda etmiştir. Takdir si
zindir. 

önergeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Dilekçe Komisyonunun raporunu oya sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Dilekçe 
Komisyonunun raporu kabul edilmiştir. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'
nun, Dilekçe Komisyonunun 1 . X7 . 1948 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 1367 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/120) [1] 

(Rapor okundu) 
DİLEKÇE K. SÖZCÜSÜ NEŞET AKKOR 

(Aydın) -— Efendim, mazbatamızdan da saraha
ten anlaşılacağı veçhile müstedi emeklilik dere
cesinin düzeltilmesini veyahut vatani hizmet terti
binden bir maaş tahsisini istemektedir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede bu zat 
hakkında evvelce Danıştayca verilen emeklilik 
işleminin mevzuata uygun olduğu, Meclisi 
Âlinin mazbatamızda da zikrettiğimi/ numaralı 
bir kararın bulunmasına binaen, bu hususta, 
Meclisi Âlinin vermiş olduğu karar hilâfında bir 
muamelede bulunmamız gayricaiz olduğundan bir 
işlem yapılmamasına karar verilmiş ve aynı za
manda hidematı vataniye tertibinden maaş tah-

[1] 227 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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sis edilmesi de, demin arzettiğim gibi bir tesis 
mevzuu olduğu, bu tesis mevzuunda da ko
misyonumuzun vazifedar ve salâhiyettar bulun
maması dolayısiyle, bunun hakkında da bir iş
lem yapılmamasına karar A erilmiştir-

»Sinan Tekelioğlu, arkadaşımızın itirazı üzerine 
t e k a ı yaptığımız inceî.-^^ode, bu kararı değiş-
tirnuyi mucip bir sebep .görülmediğinden, ev
v e l i kararda ısrar etmiş bulunay >ru.. Bu su-
reMe, bu kararımızı da II -:u u Âlinize £,et>mL.v 
bulunuyoruz, takdir sizlere aittir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; Bu zat, Japon Rıza namiyle anılan 
ve İstiklâl harbinde ilk defa Millî Savunmayı 
kuran bu arkadaş, Sultan Hamit zamanında 
nefyedilmiş ve yolda giderken soğuktan, o za
man şimendiferler mevcut olmadığı için Erzin
can'a gelinciye kadar, yolda hastalanmış ve 
kulakları sağır olmuş ve orada müddeti men-
kûlbiyetini Hürriyetin ilânından sonra bitirerek 
tekrar vazifeye avdet etmiştir. O zaman esasen 
malûllerin terfiine dair kanun olmadığı için lâ-
zımgelen makamata müracaat etmemiş ve bilâ-
hara Terfi Kanunu çıktıktan sonra yaptığı mü
racaat zamanında yapılmıştır diye Millî Savun
ma Bakanlığı derece üzerinden maluliyetini tes-
ibit ve tasdik etmiş, Divanı Muhasebata vize için 
göndermiştir. Divanı Muhasebat Millî Savun
ma Bakanlığının yapmış olduğu bu tahsis mu
amelesini iki noktadan sakat görmüş birincisi; 
malûl olduğu zaman rapor almamıştır, binaen
aleyh eldeki mevzuata uymuyor. 

İkincisi de; bu zat malûl olduktan sonra te
kaüt oluncaya kadar vazifede kalmıştır, den
miştir. Divanı Muhasebatın !bu kararını üç ay
lık Meclis, (bu raporu, talbiî her zaman olduğu 
gibi, tasdik etmiştir ve bu adamın hakkı da or
tadan kaybolmuştur. Bu zat, bilâhara Askerî 
Temyiz Mahkemesine müracaat etmiş. Askerî 
Temyiz Mahkemesi Reisi olan zatın bu zata 
vermiş olduğu cevabın 'bir suretini huzuru âli
nizde okuyacak 'olursam yapılan muamelenin bu 
zatın mağduriyetine sebebiyet vermiş olduğunu 
tezahür ettirmiş olurum.. 

Miralay Rıza Beyefendiye : 
Ahiren bir mektubunuzu aldım. Ondan mu

kaddem de yine takip ettiğiniz dâva hakkında 
birkaç mektubunuz gelmişti. Dâva, gayet ehem
miyetle ve alâka ile tetkik edildi, taflbiî görmü-
şünüzdür, vekâlet lâyihasında bu işin Divanı 
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Muhasebatta verilen menfi kararın Meclisi mil
lî kararma iktiran ettiği ileri sürülmüştür. 

26 Temmuz 1989 
Nihat Anılmış 

Şimdi görüyorsunuz ki, arkadaşlar yapılmış 
olan 'bu haksız onuamele yüzünden mahkeme bu
nun hakkını kabul ettiği halde Büyük Millet 
Meclisinden geçmiş Divanı Muhasebat kararla
rı arasında mevzuübahis olduktan sonra bu zat 
hakkını alamamıştır. Şimdi bir insan bir yerden 
hakkını alaımazsa müracaat edeceği en son mer
ci Türkiye'de, Büyük Millet Meclisidir. Türki
ye B. M. M. de bu kadar bariz bir hak karşı
sında, Dilekçe Komisyonu ağziyle, sen haksız
sın, çürikü Hükümet böyle söylediler deyip de 
talebi reddedecek olursa bence bu komisyonun 
vücuduna ihtiyaç olup olmadığı üzerinde du
rulacak hir meseledir. T. B. M. M. Türk Milleti 
namına icrayı ahkâm eden bir müessesedir. Di
lekçe Komisyonu, Dâhiliye Vekâletinden aldığı 
cevalbı aynen sahibine nakledecek olursa demek 
'ki, hu müesseseye hiç lüzum yoktur. Onun için 
arkadaşlar, bu vaziyeti ıslah etmek, Türk Mil
letine nefes alacak bir merci bırakma'k çok el
zemdir. 

Binaenaleyh benim mâruzâtım, bu arkadaşın 
hakkı mutlaktır. Bu arkadaş muvazzaf kıtaatta 
çalışmamıştır. Biz de malûl olan zâbitanm çok 
zaman geri hizmetlerde kullanıldığını gördük 
Esasen bu zat malûl olduğu günden tekaüt olun-
cıya kadar levazımda istihdam edilmiştir. Hak-

% ki barizdir. Asıl salahiyetli olan merci Mil!; 
T; Savunma Bakanlığıdır. Bu Bakanlık, 6 ncı de-

• receden malûl olduğuna dair muamele yapmış 
ve hattâ geçmişteki maaşlarının verilmesini 
âmir bir vaziyet ortaya atmış iken Divanı Mu
hasebat tutmuş bu ufak tefek vaziyetler dolayı-
siyle bu adamın hakkını kaybetmiştir. Binaen
aleyh teklifim şudur ve bu hususta bir de öner
ge takdim ediyorum: 70 yaşında olan bu ihti
yarın hiç olmazsa 3 - 5 yıllık hayatı tahtı temin": 
alınmış olsun. Onun için bu dosya Divanı Mu
hasebat Komisyonuna gitsin. Buradaki vesika
ları da takdim edeyim, şayet bu adamın haki
katen hakkı yoksa; çünkü Dilekçe Komisyonu, 
bizim bildiğimize göre, biz de komisyonun bir 
kısmında bulunuyoruz, 'kendiliğinden hiçbir ka
rar almak vaziyetinde değildir; Hükümetten 
aldığı kararları tebliğden başka birşey yaptığı 
yoktur. Bugüne kadar hal ve faslettiğimiz dâva-

.1949 O : 1 
lar arasında hakkı ortaya çıkardığımız vâki de
ğildir. Onun için bu gibi işlerde bir az daha dik
katli davransak da bu işi Divanı Muhasebat 
Komisyonuna versek her halde daha iyi olacak
tır. Zaten bu adamın hakkını mahkemeler de 
kabul etmiş bulunuyor; Meclis kararı olmasa 
mahkeme tanıyacak. Bu bir hakkı müktesepth' 
Rey ve karar sizindir. Ben takririmi takdim edi
yorum. Arzu ve irade size muhavveldir. 

BAŞKAN — Yalnız bir şeyi tavzih etmek 
isterim. Anladığıma göre, arkadaşım sözleri ara
sında; bugüne kadar Dilekçe Komisyonu hiçbir 
hakkı meydana getirmediği, yolunda bir söz söy
lemiştir. Gayri varittir. Dilekçe Komisyonu 
Millet namına bir hak ve adlin tecellisi için ça
lışma yolundadır. Arkadaşımın mütalâası ken
dine mahsustur. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEŞET 
AKKOR (Aydın) — Efendim, Sinan Tekelioğlıı 
arkadaşımız: mahkeme, bu vatandaşın hakkını 
kabul, etmiştir diye bir cümle sarf ettiler. Bir 
şahsın mektubu mahkemenin kararı mahiyetin 
de telâkki edilemez. Binaenaleyh, arkadaşlık ve 
insanlık namına, teselli babında bir şahsın yaz
dığı mektubu mahkeme kararı olarak Meclisi 
Âliye okuması doğru değildir. Netekim, mahke
me bunun hakkını yerinde görmemiş ve dâvası
nı reddetmiştir. Esasen Meclisi Âli de Sayıştay 
kararmmm mucip sebeplerini nazarı itibara 
alarak tasdik etmiştir. Çünkü mevzuata göre 
maluliyet maaşı tahsisi için maluliyetin vukuu-
ııun bir raporla tevsiki lâzımdır, ondan som» 
orduda hizmet edemiyecek derecede malûl olması 
lâzımdır. Beyan ettikleri veçhile, bu zat millî mü
cadelede hizmet etmiş ve maluliyet vâki olduğuna 
dair de rapor alamamıştır, bu sebepler dola-
yısiyle mevzuat, buna maluliyet maaşının ve
rilmesini muvafık görmemiştir, hâdise budur, 
yanlış anlaşılmasın. 

Şüphesiz, bu arkadaş bir haksızlığa#maru:'J 

kalsa idi her halde tashih ederdik. Bu esbabı 
mucibeye dayanan Sayıştaym kararını Meclisi 
Âli tasdik etmiştir, bunun hilâfına karar verir
sek, bir teselsül vâki olmuş olur. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

SİNAN TEKEIıOĞLU ( S . w an) - Arka
daşlar; Reis Bey benim maruzatımı yanlış; anla
mıştır, Bendeniz öyle demek istemedim. Dilek
çe Komisyonunun salâhiyeti mahduttur. Dilek-
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çe Komisyonu ancak bir karar verebilir. Bunu I 
başka salâhiyetlerle de teçhiz edelim dedim. ı 
Çünkü Dilekçe Komisyonu vatandaşların en I 
son merciidir. I 

Geçenlerde vâki olan bir hâdiseyi huzuru
nuzda tekrar etmek isterim. Bir askerin karı
sını kaçırmışlar. Bu adam B. M. Meclisine mü
racaat ediyor ve diyor ki ; benim karımı kaçır
dılar, karçıran falan adamdır, diyor. Mahalli 
müddeiumumilik vâki tahkikat ve takibatı ne
ticesinde diyor ki, bu kadın kaçırılmıştır fakat 
zina vâki olmamıştır, fiil vâki olmadığı için 
hakkında bir şey yapılamamıştır. 

Şimdi rica ederim arkadaşlar, B uvı ı İv Mil
let Meclisi bu hâdiseye el koyamıyacak ve bir 
şey yapamıyacak mıdır? Ortada kaçırılmış bir 
kadın vardır, biz şimdi bir şey yapamıyalını mı? 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi her şeyin 
hâkimidir. Büyük Millet Meclisi Türk Mdleti 
ııaımna ve onun hakiki bir mümessili sı fa tiyi e 
kazai, icrai, teşriî bütün salâhiyetleri camidir 
ve bütün bunlar B. M. Meclisinin şahsiyeti mâ-
neviyesinde mündemiştir. Ondan hiç kimse ya
kasını sryıramaz. bütün hukuku tetkik etmek 
salâhiyetini haizdir. Binaenaleyh biz Dilekçe 
Komisyonunun vazife görmediğinden şikâyet 
etmiyoruz, vazifesini yapıyor, fakat salâhiyeti 
mahduttur. Kolları bağlanmıştır. Binaenaleyh 
banlara kolunu açacak salâhiyet verelim, mem
leketin şikâyetlerini lâyıki veçhile tetkik ede
bilsinler. Dilekçe Komisyonunun kanun teklif 
etmek hakkı yoktur. Kanun teklif etmek salâ
hiyeti olsun. O da bir komisyondur. Buna ben
zer birçok noksanları olduğu kanaatindeyim. 
Tîa;;or yoktur diyorlar; arkadaşlar raporlar bu
radadır. dosyasında da mevcuttur. Millî Savun
ma Bakanlığından talep etmişlerse dosyası gel
miştir. Divanı Muhasebat malûl olduğu zaman
da rapor almadığı kaydım ileri sürerek vize 
etmemiştir. Halbuki bu adamın malûl olduğu 
devir Hürriyetten çok zaman evveline Tasla
maktadır. O zaman ne terfih kanunu ve ne de 
maluliyete ait bir kanun vardır. Kanun olma
yınca hak istenebilir mi, hak doğmamıştır ki is
tesin. Ben şunu teklif ediyorum ; bu evrak Di
vanı Muhasebat Komisyonuna gitsin, bu komis
yonun karar verip vermemesine göre, muamele 
yapılsın. Şayet karar kalkarsa bu adamın hak
kını zaten mahkeme verecektir, vermek üzere
dir. | 
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Bendeniz hakkın tezahürü geyesiyle bu ma

ruzatta bulunmuş oluyorum. 
Rey ve karar yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Divanı Muhasebat Komisyonuna havalesiyle 

orada vaziyetin tetkikına müsaadelerini dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler-. Önerge kabul, edil
medi. 

Dilekçe Komisyonunun raporunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Dilek
çe Komisyonunun raporu kabul edildi. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeelioğlu'-
nun, Bilekçe Komisyonunun 15 . XII . 1948 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1505 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu ('i/122) | 1 ] 

(Rapor okundu.) 
DİLEKÇE K. SÖZCÜSÜ NEŞET AKKOR 

(Aydın) — Komisyonumuzun raporunda teba
rüz ettirdiğimiz veçhile Mehmet Tüm er ve ar
kadaşları bulunan bâzı vatandaşlar, kendileri
nin Balkan harbinden sonra iltica etmeleri do-
layısiyle iskânları için müracaat ettikleri hal
de haklarında iskân muamelesi yapılmadığın
dan şikâyet etmektedirler. 

I>u dilekçelerindeki şikâyetleri Sıhhat Ba
kanlığından soruldu. Gelen cevapta Balkan har
binden sonra neşredilmiş olan 885 numaralı Ka
nunla tasrih, edilen müddet zarfında müracaat 
etmediklerinden bunların hakları sakıt oldu
ğundan. ve binaenaleyh bir muamele yapılma
nı işti i\ deniliyor. Kanunu tetkik ettik. 885 nu
maralı Kanun 1926 tarihinde neşredilmiştir- Bu 
kanunun muvakkat maddesi şöyle demektedir. 

«Balkan harbinin tarihi ilânından sonra 
Türkiye'ye gelip de el'an tescil edilmemiş olan 
muhacir ve mülteciler işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay ve muhtaç olup da he
nüz iskân muamelesi görmemiş olanlar, yine 
mezkûr tarihten itibaren bir sene zarfında ve 
işbu kanunun tarihi neşrinden sonra gelip de 

[1J 228 sayılı basmayaz'i tutanağın sonunda-
âvr. 
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tarihi muvasalatlarından itibaren üç. ay zarfın- i 
da tescil veya iskânlarını talebetmedikleri tak
dirde işbu kanunun bahşeylediği hukuktan is
tifade edemezler.» 

Bit vatandaşların durumları budur. Bu iti
barla Sıhhat Bakanlığının yapmış olduğu bu 
muamele; yani bunları iskân etmemesi mevzuat 
icabatmdandır. Bu itibarla biz de bunlar hak
kında bir işlem yapılamıyacağma karar verdik. 

Arkadaşımızın itirazı üzerine işi tekrar tet
kik ettik. Kararımızı tebdil edecek bir mucip 
sebep görülemediğinden eski kararımızda ısrar 
ettik. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
SlNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; bu mülteciler, Balkan Harbinde değil, 
Harbi Umumiden sonra ve İstiklâl Savaşı sıra
sında, silâhlariyle bize iltihak eden Cezair, Tu
nus, Fas ve Hint müslüman]arıdır. Hattâ bun
lardan birçokları öteye, beriye dağılmış bir kıs
mı da izmir'e gitmişler ve izmir Polis Müdürü 
serseri diye bunları toplattırmış ve Fransızlara 
teslim etmiştir. Bu adamlardan iki tanesi ida
ma mahkûm olmuş zindanda iken bana yazmış 
oldukları mektup vardır. Bu mektupda deni
yor ki; biz istiklâl Harbinde Türklere silâhları
mızla birlikte iltica ettiğimiz zaman idama mah
kûm olmuştuk. Fakat sizlerin aranızda oturdu
ğumuz için oradan kurtulmuştuk, izmir Polis 
Müdürü bizi Fransız konsolusluğuna teslim etti. 
Bunun üzerine bir Fransız gemisiyle ceza evine 
geldik, şimdi zindanda idamımızı bekliyoruz. 
Burnuydu sizin bize yapacağınız ? iskân istiyen 
insanlardan bir kısmı bunlardır, iskân Umum 
Müdürlüğü zamanında müracaat etmemiştir di
ye muamele yapılamaz diyor. Zamanında yapı
lanları da oluyor. Meselâ geçenlerdeki iskân 
muamelesi gibi. Şimdi arkadaşlar, bunlar çok 
perişan, feci vaziyettedirler, sürünüyorlar, di
leniyorlar. Bunlar, bizim merhamet ve hima
yemize iltica etmiş insanlardır. Müracaat et
tiklerine dair vesikalar bendedir işte şu, is
kân dairesinin muameleli evrakıdır. Keza bu
rada yine bir muamele daha vardır. Bunlara 
bir dükkân, bir ahır vermişler fakat İskân, dai-
siyle Maliye dairesi uyuşamamışlar. Maliye dai
resi diyor ki; belediye hududu içinde bulunan 
yerleri muhacirlere vermeyin. Gülünç olan is
kân dairesinin şu cevabını size okursam göre
ceksiniz bu insanlar müraeaat etmişlerdir. Fa- I 
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kat hakları verilmemiştir. Niçin verilmediğini 
tahkik etmek zannederim Büyük Millet Mecli
sinin vazifesidir. Yalnız, iskân İdaresinden 
alınmış cevapla elde mevcut kanunlara bakarak 
muameleyi hal ve fasledilmiş iş ikmal olunmuş 
sayılama!:. Bütün bu okıyacaklarım onların mü
racaat! ariyle iskân idaresinin cevaplarıdır. 

S. ve S. Yardım Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

iskân Genel Müdürlüğü B. 2. ifadeli 27.VIII. 
1948 gün ve 55513/267 sayılı emirlerine ilişik 
Hindistan mültecilerinden Mehmet Kartal 'ın di
lekçesi tetkik edilerek aynen ve leffen takdim 
kılındı. 

Dilekçe daha evvel de yüksek makamlarına 
müracaatla iskânını talep etmiş ve hakkında ya
pılan tetkikat ve tahkikat neticesi yüksek ma
kamlarına 6 . II . 1947 gün ve iskân 81 sayılı 
yazıyle bildirilmiş yüksek makamlarından ceva
ben alman iskân Umum Müdürlüğü B. 2. ifa
deli 15 . IH . 1947 gün ve 18665/34 sayılı emir
lerine göre de kendisine 24 . 111 . 1947 tarihinde 
tebligat yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Dilekçinin dilekçesinde bahsetmiş olduğu 
dükkân şehir belediye hududu içinden kendisine 
verilmesine imkân olmadığı...) denilmektedir. 

Rica ederim arkadaşlar; bir dükkân belediye 
haricinde değil diye iskân .muamelesi iptal edi
lir mi? Bu kadar gülünç bir şeyi iskân İdaresi 
yaparsa biz de onun bu muamelesini kabul mü 
edeceğiz? Belediye dâhilinde ohnıyan dükkân 
olur mu? Adam dağ başında mı bakkallık edecek? 

İşte arkadaşlar, isterseniz yine reddedin. Ben 
yine takririmi veriyorum. Bunun Başbakanlığa ve
rilmesini ve iskân idaresince bu adamlara hakla
rının verilmesini talep ediyorum. Rey ve karar si
zindir. 

BAŞKAN — verilen önergeyi okutuyorum:. 

Yüksek BşkanJığa 
Başbakanlığa havalesiyle iskânlarının temi

nine müsaadelerini dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelfoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun bîr diyeceği var 
mı? 

I DİLEKÇE K. SÖZCÜSÜ NEŞET AKKOR 
(Aydın) -— Efendim; bendeniz yalnız Sinan 

I Tekelioğlu arkadaşımızın bir sözüne cevap ver-
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mek istiyorum. Bunların ferden iltica et- I 
tikleri malûmunuzdur. Balkan Harbinden sonra 
neşrolunan kanunda bunlar hakkında ahkâm 
vardır. Fakat bu kanunun neşrinden sonra 
Türkiye'ye iltica etmeleri sebebiyle tarihi mu
vasalâtlarından itibaren üç ay zarfında müra
caatları lâzımdır. Bunlar da hiçbir suretle is
kân dairesine müracaat etmemişlerdir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından gelen tezkerede 
bunlar zikredilmektedir. Bu itibarla haklarını 
iskat etmişlerdir. Maahaza Hükümet bir atıfet 
olmak üzere bir şey yaparsa diyeceğimiz yoktur. 

SİNAN TEKELİOttLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; farzımahal olarak Dilekçe Komisyo
nu Sözcüsü arkadaşımızın söylediği gibi, bun
lar iskân haklarını keybetmiş olsunlar. Pekâlâ 
Türkçe dile vâkıf olmıyan insanların Türk ka
nunlarına vâkıf olmalarına imkân olur mu? 
Bunlar bize iltica etmişler. Fakat şimdi sürü
nüyorlar, dileniyorlar. Memleketin muhtelif 
yerlerine dağılmışlardır. Memleketlerindeki ser
veti samanlarını bırakıp bize iltica etmişler 
ve bizim tstiklâl Savaşımıza hizmet etmişlerdir. 
Rey ve karar sizindir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önergeyi tekrar 
okutarak oyunuza sunacağım. 
(Sinan Tekelioğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Müsaade buyurunuz, tekrar oya arze-
rteceğii.ı. Ön ergeyi kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar.... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. Tetkik ve inceleme yapılmak ve is
kân imkânları aranmak üzere dosyayı Hüküme
te tevdi ediyoruz. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve-
ziroğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1948 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1326 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/115) [1] 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon) — Müsaade 
ederseniz, Sayın Sözcüyü yormamak için, kısa 
bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED VEZÎROÖLU (Afyon) — Efendim, 

Dilekçe Komisyonu kararma 1948 yılı içinde 
itiraz etmiş idim... 

11J 226 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. Söz 

söyliyecek iseniz, raporu okutayım, ve evvelâ 
da zati âlinize söz vereyim. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon) Hay, hay. 
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo

rum. 
(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 

AHMED VEZlROÖLU (Afyon) — Bir az ev
vel de arzettiğim gibi, bu Karara 1948 yılı için
de itiraz edilmişti. Fakat bu yıl 4379 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
yeni hükümler eklenmesine dair Yüksek Ka
mutaya bir tasarı gelmiş ve müzakeresi sıra
sında da Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
Bütçe Komisyonundaki tasarı kanunlaştıktan 
sonra bu mevzuu da içine almış olacağından, 
şimdi konuşulmasına lüzum görmüyorum. Bunu 
arzetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NE

ŞET AKKOR (Aydın) — Efendim; arkadaşımı
zın noktai nazarlarını anlıyaımadım, itirazından 
mı sarfınazar ediyorlar, yoksa geri mi almak is
tiyorlar? 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Geri alıyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NE
ŞET. AKKOR (Aydın) — Öyle ise mesele yok. 

BAŞKAN — Efendim; gündemde olduğu 
için önerge sahibinin teklifleri veçhile önerge
nin geri verilmesini oyunuza sunacağım, öner
genin geri verilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... önergenin geri verilmesi kabul edilmiştir. 

5. — Maadin Nizamnamesinin 30 ncu madde
sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Ekonomi Komisyonu raporu (3/368) fi] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. 

KaJbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Sayın arkadaşlar; demin iskân işi (hakkında 

Sinan Tekelioğlu'nun oyunuza sunduğum öner
gesini Hbir daha istibattan dolayı inceledim, ar
kadaşımız, iskânlarının temini için önergesinin 
Baş/bakanlığa verilmesini istemektedir. İçtüzük 

[1] 222 sayılı basmayazı zaptın sorumdadır. 
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hükümlerine göre bu suretle dosyanın Başba- I 
kanlığa gönderilmesine imkân yoktur. Bu iti
barla bu insanların işlerinin (bir daha tetkiki 
için yüksek oyunuzu, Meclisin bir tezahürü ola
rak alıyorum. Arkadaşım bu hususta isterlerse 
bir kanun teklif edebilirler. Muameleyi bu su-
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retle tashih ediyorum ve Dilekçe Komisyonu ra-
pounu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Efendim;, 20 dakika Oturuma ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,30 

»-©-« 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim İncedayı (Sinob) 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Hilmi Öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

6'. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Yedek 
Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesindeki (Yedek subay yetişecek 
kadar tahsili olup da yalnız ortaokul veya mua
dillerinden diploması bulunanlar) ibaresinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (4/154) [1] 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun 
raporunu okutuyorum: 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı... (Hayır sesleri). 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

7. — Ekim : Aralık 1948 aylarına ait rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/330) [İJ 

BAŞKAN — Rapor dağıtılmıştır ve dağıtıl
dığı günde bugüne kadar bir hafta geçmiştir. 
Rapor hakkında söz istiyen var mı Raporu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Rapor kabul edildi. 

Gündemde başka bir şey yoktur. Ayın 21 nci 
pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,5 

5. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun hükümlerinin uygu
lanıp uygulanmadığı hakkındaki sorusuna Baş 
bakan Şemseddin Günaltay'ın yazılı cevabı 
(6/312) 

1 1 . IV. 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki .sorularımın iç tüzüğün 149 ncu 
maddesine atfen Başbakanlıkça yazı olarak ce
vaplandırılmasını arzederim : 

[1] 231 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince 
satılarak paraya çevrilen akarlardan Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşaya ait Nevşehir'deki akar 
miktariyle cins ve tutarları nelerdir ? 

2. —- İbrahim Paşa Akaratmın Nevşehir'den 
başka Kayseri, İstanbul, İzmir ve diğflr şehir
lerimizde de bulunduğu öğrenildiğinden bura
lardaki akarlar nelerdir, satılmış olanları ve 
tutarlari n6y£: baliğ olmuştur 1 

[1] 4 sayılı basmayazı tutanağin sonundddir. 

— 109 — 



B : 6 18.11 
3. — 2762 sayılı Kanunun 12, 13, 1.4 ncü 

maddeleri hükümleri tatbik olunmuş mudur, ol
muşsa nerelerde neler alınmış ve ne adla tescil 
edilmiştir, tatbik olunmamışsa sebeplri nelerdir? 

4. — Nevşehir merkezinde ve Nevşehire bağlı 
Derinkuyu, Kaymaklı, Üçhisar kasaba ve köy
lerinden mukataa namiyle senelik vergi tahsil 
edildiği görülmektedir, ezcümle adı geçen kasa
ba ve köylerden şimdiye kadar böyle bir vergi 
istenilmezken geçen seneden beri alındığı ve bu 
toprakların satış zamanları beklenilmeden 2762 
sayılı Kanunun 4 ncü hükümleri hilâfına senelik 
tahsilata başlanıldığı anlaşılmıştır. Bunun mü-s-
tenidatı nedir ve şimdiye kadar neden alınma
mıştır ? 

5. — Mukataa adıyla alınan bu paralardan 
şimdiye kadar tahsil olunan miktar nedir, sene
lik tahakkuk ne tutmaktadır, merkez ve k ö y l e 
ayrı ayrı gösterilecektir. 

6. — 2762 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 
hükmü tatbik olunmuş mudur, olunmuşsa nere
lerde muhafaza edilmiş ye ne faydalar sağlan
mıştır, tatbik olunmamışsa sebepleri nelerdir 1 

7. — 1949 yılı bütçesiyle âbidelerin imarı 
için kabul edilen 20 nci bölümün 3 ncü madde
sindeki (524 548) liranın halen taksimi yapıl
dığı anlaşıldığından bunun nerelere ne miktar 
tahsis ve taksim olunduğunun da bir cetvel (ha
linde bildirilmesi ? 

8. — Keza 20 nci bölümün 1 nci maddesinde 
(95) bin ve 2 nci maddesindeki (102 500) lira
nın taksim ve tahsisleri yapılmış mıdır, yapıl
mışsa bunların da cetvel halinde bildirilmesine 
müsaadelerini arz ve rica ederim saygılarımla. 

Niğde Milletvekili 
Şükrü Süer 

T. C. 
Başbakanlık 3 . V . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 77-962,6-1670 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kâtiplik Kanunlar Md. 4920/2830 sa

yılı ve 12 . IV . 1949 tarihli yazıları karşılığı
dır. 

Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, Vakıflar 
Kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmadı
ğı hakkındaki yazılı sorusunda bahsi geçen Nev
şehir 'li Damad İbrahim Paşa vakfının yedi il 
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dâhilinde hayrat ve mevkuf atı bulunduğundan 
bu illerden bilgi istenmesine lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Bu sebepten dolayı yazılı cevabın 15 gün 
içinde verilebileceğini arz ve keyfiyetin soru 
sahibine bildirilmesine müsaadelerini saygıla
rımla rica ede fim. 

Başbakan 
Ş. Grünaltay 

T. C. 
Başbakanlık 17 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77-962,6-3981 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanunlar Md. 6-312/4920-2830 sayılı ve 
12 . IV . 1949 tarihli yazıları karşılığıdır. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu hükümlerinin 
uygulanıp uygulanmadığı hakkındaki Niğde 
Milletvekili Şükrü Süer'in yazılı sorusuna ait 
karşılığın ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

1. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vakfına 
ait olarak Nevşehir'de halen bir han mevcuttur. 
Yılda 487 lira 50 kuruş kira getirmektedir. Bu 
vakfın Nevşehirdeki gay «menkullerinden bir 
kahvehane ve 22 dükkân 14 772 lira: bedelle ev-

. velce satılmıştır. Bir hamam, 25 dükkân arsası, 
bir hamam arsası, yine bir harap hamam 7 662 
lira bedelle Nevşehir Belediyesi tarafından ka
mulaştırılmıştır. 3 dükkân arsası da yola katıl
mıştır. 

2. Nevşehirli İbrahim Paşanın vakfiyesine 
göre; Nevşehirden başka İstanbul. Kayseri, İz
mir, Aydın, Konya ve Hatay'da akarları bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

İstanbul'da tesbit edilen akarları on icare-
tevinli oda, 59 parça mukataalı gayrimenkuldur. 
On oda mutasarrıflarının bilâveled vefat etmeleri 
dolayısiyle vakfa rücu ettiğinden mülkiyetleri 
6 374 lira bedelle satılmıştır. 59 parça mukataa
lı gayrimenkulun 42 parçası 2 066 lira taviz mu
kabilinde mutasarrıflarının mülkiyetine geçiril
miştir. Hâlen mülkiyete geçirilmemiş 17 parça 
gayrimenkulu vardır. Bunlardan yılda 34 lira 
mukataa alınmaktadır. 
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Kayseri'de, (Vezirhanı) ve (Mahkemehanı) 

adında iki hanı vardır. Vezirhanı yılda 3 021 li
ra, Mahkemehanı 1 162 lira kira getirmektedir. 
3 dükkânı 1928 yılında 3 956 lira bedelle satıl
mıştır. Mukataalı iki dükkândan biri 280 küsur 
lira tâviz karşılığında mutasarrıfının, mülkiyeti
ne geçirilmiştir, ötekinin tavizi henüz ödenme
diğinden 8 küsur lira tutan yıllık mukataasınm 
tahsiline devam olunmaktadır. 

İzmir'deki gayrimenkullerinden bir kısmının 
çok eski yıllarda mütevelliler tarafından satıla
rak elden çıktığı, bir kısmının yangın ve sair se
beplerle yıkılarak yola katıldığı veya şunun bu
nun mülkiyetine geçtiği anlaşılmaktadır. Bu
gün 4 parça mukataalı gayrimenkulu kalmıştır. 
Bunlar da 386 lira tâviz karşılığında mutasarrıf
larının mülkiyetine geçirilmiştir. 

Aydın, Konya ve Hatayda'ki gayrimenkulleri 
tesbit edilememiştir. Bunların çok eski zaman
larda şunun bunun mülkiyetine geçtiği anlaşıl
maktadır. Aradan, 230 seneyi mütecaviz bir za
man geçmesi, birçok mevki ve hudut isimlerinin 
değişmesi dolayısiyle bnların tesbiti pek de müm
kün değildir. Bununla beraber Konya ve Aydın 
Vakıflar Müdürlüklerince araştırmalara devanı 
edilmektedir. Vakfiyede yazılı hududa göre Ha
tay'daki gayrimenkuller hakkında yapılan araş
tırmada bu hudut dahilindeki gayrimenkullerin 
başka bir vakfa ait gayrimenkuller meyanmda 
bulunduğu tesbit edilmiştir. 

3. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vakfının 
26 090 lira akar ve toprak satışı bedeli vardır. Bu
nun 23 134 lirası Nevşehir'deki gayrimen.kuller-
den bir kısmının satılmasından ve belediye tara
fından kamulaştırılmış olmasından, 3 959 lirası 
da 1928 yılında satılan Kayseri'deki 3 dükkân
dan elde edilmiştir. Bu para idarenin, yeni akar 
yaptırma esaslarına uygun şekilde müstakil bir 
bina inşasına kâfi bulunmadığından şimdiye ka
dar sarfedilmemiştir. Halen Vakıfparalar Mü
dürlüğünce nemalandırılmakta ve yılda 1 560 li-
lira faiz temin etmektedir. Yukarda bildirilen 
şekilde müstakil bir bina yaptırılmasına kifayet 
etmediğine göre gerekirse ilerde yaptırılacak 
büyük binalardan birine harcanarak yapılacak 
binanın tapusuna Damat İbrahimpaşa vakfının 
adı da tescil edilecektir. 

4. Damat İbrahim paşanın vakfiyesinde; 
Muşkara (Nevşehir kasabasının eski adı) ve teva-
bii ile Üçhisar Köyünün mukataalı olduğu yazı-
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lıdır. (Tevabii) adı ile zikredilen köyler arasın
da, soruda adı geçen Derinkuyu, Kaymaklı köy
leri ile diğer yedi köy dâhildir. Tahsilata 1937 
yılından itibaren başlanmıştır. Bu köyler ara
zisinin, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Vakfına mukataalı oldukları sonradan öğrenile
rek tahakkukları yapılıp 1937 yılında tahsilata 
geçilebildiği cihetle bundan evvelki yıllara ait 
mukataalar zaman aşımına uğramış oldukların
dan aranılmamıştır. Alınmakta olan para (Ver
gi) değil, (Zemin icarı) dır. Vakıflar Kanunu
nun 30 nen maddesine göre; icareteynli veya mu
kataalı bir gayrimenkulun taviz bedeli ödenerek 
mülkiyeti mutasarrıfı adına tescil edilmedikçe 
ieare ve mukataa mükellefiyeti devametmekte 
olduğundan Nevşehir ile on köydeki mukataalı 
gayrimenkullerden taviz bedeli verilerek henüz 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmemiş 
olanların yıllık mukataaları tahsil edilmektedir. 
Bunların satış vukuunda tahsil edileceği hakkın
da bir hüküm bulunmadığından yapılan mua
melede kanuna aykırı bir cihet yoktur. 

5. Nevşehir Merkezi ile on köyün 1937 yı
lından 1948 sonuna kadar tahakkuk eden muka-
taası 30 150 liradır. Bunun 19 842 lirası tahsil 
edilerek 10 307 lirası 1949 yılma) devredilmiştir. 
Bu kadar bakaya devredilmesi; köylerine ait 
toprakların mukataalı olmadığı iddiası ile Üçhi
sar Köyü Muhtarı tarafından Danıştaya müra
caat edilerek dâva açılmasına binaen tahsilat 
yapılamamasından ileri gelmiştir. Nevşehir mer
kezi ile on köydeki mukataalı gayrimenkuller
den henüz tavizi Ödenmiyenlerin - 1948 yılı he
sabına göre - yıllık mukataa tahakkuku 1861 
liradır. Bunun 950 küsur lirası Nevşehir Merke
zine aittir. Bu köylere ait tahakkuk miktarları 
4 lira ile 230 küsur lira arasındadır. Müfredat
lı listesi raptedilmiştir. 

6. Vakıflar Kanununun 32 nci maddesinde 
icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin ta
vizleri alınmak suretiyle tasfiyesi hakkında 
olan 4 ncü babında yazılı hükümlere göre Vakıf
lar idaresinin eline geçecek taviz bedellerinin 
gelir kaynağı olarak muhafaza edilerek en fay
dalı şekilde nemalandırılacağı yazılı bulundu
ğundan bu tavizler tahsil edilir edilmez Vakıf
paralar Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu mü
dürlükçe gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz 
olunmak suretiyle nemalandırılmakta ve kısmen 
de Devlet Tahviline yatırılmaktadır- Damat fb-
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rahim Paşa Vakfına ait 8 400 lira taviz bedeli 
de bu suretle nema!andırmak üzere Vakıf Para
lar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yılda 500 kü
sur lira nema getirmektedir. 

7 nci ve 8 nei soruların cevabına gelince: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçe

sinin-20 nci bölümünün 3 neü âbideler onanını 
maddesindeki (524 548) lira ile 2 nci hayrat 
onarımı maddesindeki (102 500) lira ödenek, 
sayısı (2909) u bulan cami ve mescidin onarı
mına karşılıktır. 

Geçen yıl yetkili şahsiyetlerden kurulan bir 
komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda 
bu (2909) eserin (194) dünün diğerlerine naza
ran sanat değerleri, ve tamire olan ihtiyaçları 
bakımından birinci plânda ele alınmaları lâzım-
geldiği ve içlerinde hemen müdahale edilmezse 
akşama sabaha göçmek tehlikesi arzedenler de 
bulunan bu (194) eserin onarılması için (34) 
urilyon liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş 
ve geri kalan 2715 hayrat, sanat değerlerine, 
büyüklük ve küçüklüklerine, tamire olan ihtiyaç 
derecelerine vesair özelliklerine göre tiplere 
ayrılarak bunların da, (165 950 000) liralık bir 
1 amire muhtaç oldukları neticesine varılmıştır. 
Şu hesaba göre (2909) cami ve mescidin onarıl
ması için bugünkü rayiçlere nazaran (200) mil
yon liraya ihtiyaç var demektir. Genel Müdür
lük bütçesinin 20 nci bölümünün 2 nei ve 3 neü 
maddelerindeki ödenek miktarı ise 627 000 lira
dan ibaret"olup ihtiyacın üç yüzde birinden bi
le noksandır. 

Şu durum karşısında bir tamir programı 
vapmanın.no kadar güç bir iş olduğunu arz ve 
izaha hacet yoktur. 

işte bu güç şartlar içinde vazife yapmaya 
(•alışan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı ta
mir programında yalnız, acilen müdahale edil
mediği takdirde göçme, yıkılma gibi tehlikelere 
mâruz eserlerin tamir işleri ile birkaç yıldan be
ri tamirlerine devam, edilmekte olup bu yıl ta
mir faaliyeti durdurulduğu takdirde şimdiye 
kadar yapılan tamir masrafları heder olmıya 
mahkûm bulunanları nazara, almış bulunmakta
dır. Bu. esas dairesinde düzenlenmiş olan prog
ramın bir örneği eklenmiştir. 

20 nci bölümün birinci maddesindeki 
(95 000) lira ödenek: sayısı 7 000 ni aşan akar 
nevinden çatılı gayrimenkulun ufak tefek tamir-
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lerine karşılık bulunduğu cihetle bir program 
dâhilinde taksim edilmesine imkân olmayıp an
cak tahakkuk eden ihtiyaca göre verilmekte bu
lunduğundan cetvel tanzimine mahal görüleme
miştir. 

»Saygı ile arzederim. 
Başbakan 

Ş- Günaitay 

Yıllık Mııkataa Tahakkuku 

ira 

95,5 
84 
38 

104 
227 
234 
97 

8 
6 
4 

98 

K. 

55 
76 
GG 
62 
28 
46 
17 
07 
76 
67 
19 

Nevşehir Merkezi 
Güre 
Zile 
Kaymaklı 
Avcılar 
Üçhisar 
Tuz 
îeik 
Karaca viren 
Orhanlı 
Derinkuyu 

Köyü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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1949 yılı Kbidat Onarım Programı 

Sıra Abidenin bulunduğu Keşif 
No. yer ve di bedeli 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Anı asy a Yi İdi rı m ba ya zıt 
» Gümüş'de Yörgüş 

tempaşa 
Balıkesir, Burhaniye 'de 
h iddin rumî 
Bolu Yıldırım 

Itüs-

Mıı-

Diyarbakır Fatih Mehmetpaşa 
Edirne 'de Bedesten 

» Bay azı t Şifa hanesi 
İstanbul, Atik Alipaşa 

» da Bayazıt 
x> Beylerbeyi 
» Üavutpaşa 
» Fatih 
» Küçükayasofya 
» Sultanahmet 
» Süleymaniye 

İsparta - Eğridir'de Hızırbey 
Kastamonu - îsmailbey Hanı 

24.998,28 

8.402,64 

13.122,33 
6.287,38 

11.552,80 
43.369,77 
20.452,69 

7.096 — 
22.745,84 
37.956,53 
14.853,83 
14.837,72 
9.908,77 

32.159,28 
39.569,79 
16.896,11 
15.431,37 
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Sıra Âbidenin bulunduğu 
No. yer ve di 

18 Kastamonu - Nasrullah 
19 > Tosya'da Maraşî Ab-

durrahmanpaşa 
20 Kocaeli'de Orhan 
21 » (lebze'de Çoban Mus

tafa papa 
22 Kocaeli'de Kandıra'da Orhan 
28 Kütahya'da. Hisarbey 
24 Sinob'da Alâaddin 
25 Tekirdağ - Çorlu'da Süleyma-

niye 
26 Tekirdağ - Hayrabolu'da Oü-

zelcehasanbey 
27 Trabzon'da Çarşı 

Keşif 
bedeli 

7.465,74 

12,991,41 
23.244,34 

20.008,07 
9.999,15 

14.240,48 
3.289,83 

7.114,53 

19.957,12 
2.38J ,78 

460.333,48 
Camiler için alman kursun bedeli 64.166,52 

Tahsisat yekûnu 524.500,— 

1949 yılı hayrat onarım programı 
(20/2) 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

Âbidenin 'bulunduğu 
yer ve adı 

Ankara küçük tamirler için 
Beyoğlu küçük tamirler 
Seyhan, İmam Hatip Kursuna 
tahsis edilen yerin tatmiri için 
Mardin Kızıltepe'deki minare 
enkazının nakli 
Beyoğlu, Sütlüce infilâkından 
hasar gören camilere 
istanbul Sütlüce infilâkından 
hasar gören camilere 
illere umumi 'havale ile 
istanbul umumi havale ile 
Beyoğlu umumi havale ile 
Kadıköy umumi havale ile 
Merkez küçük tamirler 
Tekirdağ - Malkara'da Süley-
manpajşa Camii 
Çorum - Alaca'da eski camii 
Çorum - İskilip camı iteri 

Verilen 
ödenek 
miktarı 

200,— 
500 — 

500 — 

600,— 

500 — 

500,— 
9.350.— 

500,— 
800 — 
200 — 

1.800,— 

400,50 
1.215.44 

3,70 

Sıra 
Xo. 

Abidenin bulunduğu 
ver ve adı 

15 Malatya'da Çilesiz Camii 
16 Manisa Muradiye Camii 
17 Beyoğlu Nushatiye Camii 
18 îstanlbul - Çatalca'da ibeş camii 
19 Ankara - Celâl Kattan! Camii 

elektrik tesisatı 
20 Edirne - Yıldırım Camii elek

trik tesisatı 
21 Hatay - Hâmidiye Camii 
22 Diyarbakır Melih Ahmetpaşa 

Camii minaresi 
23 Samsun Vezirköprü'de Abdül-

gani ve orta camiler 
24 Tekirdağ Orta Camii elektrik 

tesisatı 
25 Çanakkale - 'bâzı camilerin kü

çük tamirlerine 
26 istanbul Hiramî Ahmetpaşa 
27 Balıkesir Çorak Köyü köprü 

ilâve inşaatı 

28 

29 

30 

81 

32 

8,4 

35 

8,6 

8.7 
'•)H 

8,9 
40 
41 

istanbul - Camii üzerindeki bit
kilerin temizliği 
İstanbul Peyziye ve İbrahim-
paşa camileri 
İstanbul cami kubbelerindeki 
tamirat 
Manisa Muradiye Camii mesa
hası için 
İstanbul Lâleli Camii minare 
tamiratı 
Aydın Cihanoğlu Camii mi-
na resi 
istanbul - Kadıköy Keyhtevati 
Camii 
Konya'da bir camiin küçük ta
miri için 
İçel - Mut ilçesindeki Yeni-
eamii 
Mardin Artukaslan Camii 
Kadıköy'de bir cânıi için 
l>i»adiç Lonca Camii 
Dnrsunbey'de Yenicâmi 
Rize'nin Pazar ilçesindeki TTa-
tııniye Camii 

Verilen 
ödenek 
miktarı 

300 — 
277,10 
315,— 
150 — 

71,79 

754,10 
275 — 

80 — 

862,90 

186,60 

100 — 
50 — 

574,21 

20.066,34 

1.000 — 

95 — 

2.000,— 

12,80 

500,— 

550,— 

50,— 

267,33 

1.615,50 
500 — 

50,— 
6.777,81 
2.400,— 

5.000,— 

113 — 
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Verilen 

Sıra Âbidenin bulunduğu ödenek 
No. yer ve adı miktarı 

42 Kastamonu Araç'da Veznedar 
camii 5.417,77 

43 Kastamonu Araç'da Süzey Camii 1.410,75 
44 Çorum Beylerçelebi Camii 1.137,62 
45 Kadıköy Salihbaba Türbesi 120,— 
46 İsparta Sütçüler Saferoğlu ve 

Hızırbey Camii 200,— 
47 Balıkesir vakıf köprüler 22.271,29 
48 Ağrı Camii 20.000,— 

91.442,21 
Acil onarımlar için elde tutulan 91.442,21 

Hayrat onarım tahsisatı 102.500,— 

6. — Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'm, 
yağlı tohumların alım, satım ve ihracı işinin 
Topmk Mahsulleri Ofisine verilmesini gerekti

ren sebebin açıklanması hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat 
Dicle'linin yazılı cevabı (6/364) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yağlı tohumların alım, satım ve ihracının 

Toprak Mahsulleri Ofisine verilmesinin Hükü
metçe kararlaştırıldığı 13 . VII . 1949 günlü 
Ekonomi Gazetesinde okunmuştur. Haber doğru 
ise karar ay çiçeğine de şâmil midir? 

Malûmları olduğu üzere; 
a) Bu maddelerin yağını çıkarmıya mahsus 

olarak yalnız Trakya'da mevcut 110 kadar 
fabrikanın makineleri memlekete yüz binlerce 
liraya mal olmuştur. Bunların her birinde or
talama onar işçi çalışır. Yağlı tohumları bula
madıkları takdirde başka işe kullnılamadığm-
dan fabrikalar âtıl, işçisi işsiz kalır. 

b) Ay çiçeği çekirdeğinin kabuğu bilhas
sa fukaranın kesesine elverişli olarak bir yaka
cak maddesi teşkil etmekte, maden kömürü ve 
odun darlığını kendi muhitinde kısmen olsun 
karşılamaktadır. 

e) Fabrikalarca bunlardan elde edilen küs
pe hayvanlara yem olarak verilmekte, yakacak 
olarak da kullanılmaktadır. Bu yıl hububattan 
hayvan yeminin temini ise çok müşküldür. 
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ç) Bunlardan çıkarılan yağı halk bilhassa 

fakir tabaka kendisine gıda edinmekte böylece 
zeytin yağı istihlâkinin ve fiyatlarının artma
masına bu yağlar müessir olmaktadır. 

d) Memur kadrolarının da daraltılmakta 
olduğu şu sırada Devlet elinin bu sahaya uzan
ması şahsi teşebbüse imkân, hususi sermayeye 
emniyet verme esas ve lüzumu ile kabili telif 
görülmemektedir. 

Bunlara rağmen şu kararı almıya Hüküme
ti zorlıyan sebep ne dir? Ve karar, yağlı mad
delerin sağladığı arzettiğim faydalardan üstün 
nasıl bir menfaat memlekete temin etmekte
dir? 

Hükümetçe yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

T. C. 
Başbakınlık 18 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü' 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77-1083,6/3987 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 . VIII . 1949 tarihli ve Kanunlar Müdür

lüğü 5471-6/364-3693 sayılı yazı karşılığıdır. 
Yağlı tohumların alım, satım ve ihracı işi

nin Toprak Mahsulleri Ofisine verilmesini ge
rektiren sebebin açıklanması hakkında Edirne 
Milletvekili Fethi Erimçağ'm yazılı soru öner
gesi üzerine Hükümet adına Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca adı geçen Milletvekiline ve
rilmiş olan cevabın bir suretinin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Suret 
11 . XI . 1949 

Sayın Fethi Erimçağ 
Edirne Milletvekili 

T. B. M. M. 
Şehir 

Yağlı tohumların alım, satım ve ihracı işinin 
Toprak Mahsulleri Ofisine verilmesini gerekti
ren sebebin açıklanmasına dair yazılı soru öner
geniz incelenmiş ve aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Hükümetçe Toprak Mahsulleri Ofisine bu 
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yetkinin verilmesi, müstahsilin ve icabında 
müstehlikin menfaatini korumak ve lüzumu ha
linde Millî Savunma ve resmî daireler ihtiya
cını karşılama hedefini gütmektedir. Bu mad
delerin içine ay çiçeği de dâhildir; Ofise tanı
nan bu salâhiyet bir inhisarcılık zihniyetiyle 
değil sadece gerektiği hallerde tanzim müdaha
lelerini sağlamak ve muayyen ihtiyaçları karşı
lamak gayesine mâtûf bulunmaktadır. 

Buna nazaran Ofisin fabrikalara el koyması 
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veya bunları faaliyetten alıkoyması Ve ameleyi 
işsiz bırakması yukarda da belirtildiği veçhile 
bahis mevzuu değildir. Nitekim mahdut bir çer
çeve içinde yapılması düşünülen bu mubayaa 
ve satışlar için piyasa durumu bugüne kadar 
hiçbir teşebbüse geçilmesine de lüzum hâsıl et
memiştir. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Vedat Dicleli 

....>.. >m< ...... 



İ Ü 
ft B. M. M. Basımevi 
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Ekim : Aralık 1948 aylarına ait raporun sunulduğuna dair Sayış

tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /330) 

Sayıstayın mütalâası 

1. — Sayıştay Birinci Şubesinden verilen mü
zekkerede: 

Bayındırlık Bakanlığınca, Bakanlık, teıkilât 
ve vazifeleri hakıkndaki 3611 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesine dayanılarak merkez veya il
ler kadrosuna dâhil memurların kadrolarının 
nakli suretiyle istenilen yerlerde çalıştırılması 
mümkün olduğu halde bu madde hükmünden 
faydalanılmıyarak merkeze ait bâzı mühendis 
ve fen memurlarının illerde ve illere ait olanla
rın da merkezde ikamet yevmiyesi verilmek su
retiyle uzun müddet istihdam edilmekte olduğu 
bu memurlara verilmek istenilen ikamet yev
miyelerine ait verile emirleri münasebetiyle an
laşılmış ve keyfiyeti istihdamda bir kanunsuzluk 
bulunmamakla beraber Genel Kurulun 7 . XII . 
1944 tarihli temenniyatma aykırı bulunmuş ol
duğundan mürsel verile emirlerinin vizesinde 
tereddüt edildiği bildirilmiş olmakla bu hususta 
Sayıştay Birinci Dairesince yapılan görüşme 
sonucunda: 

tfası her hangi bir Bakanlığın vazifesi me-
yanına dâhil bulunan bir iş için orada teşkilât 
bulunmaması halinde veya hususi surette me
mur izamını istilzam edecek mahiyette zuhur 
eden işler için bir yerden diğer bir yere geçici 
görevle memur izamı alâkalı Bakanlık veya da
irenin takdirine bağlı olmak itibariyle burala-

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/330 
Karar No. 3 

9 .'XI . 19±9 

Yüksek Başkanlığa 

Ekim - Aralık 1948 aylarına ait olup Sayış
tay Başkanlığının 14 . II . 1949 tarihli ve 
293465/299 sayılı tezkeresi ile gönderilen 3 ay
lık rapor komisyonumuzca tetkik olundu. Ra
porun fıkralarına karşılık olarak ittihaz kılman 
kararlar hizasında gösterilmiştir. 

1. —• Teşkilât Kanunu ve memur kadroları 
Bakanlıkların merkez ve taşrada yapacağı hiz
metlere göre tertip edilmiş ve bâzı Bakanlıkla
rın zaman zaman ve yer yer artan işleri için de 
kadrosiyle beraber memurların bir mahalden 
diğer mahalle nakillerine yetki vermiştir. Ni
tekim 3611 numaralı Kanunun 24 ncü maddesin
de : «Nafıa Vekâleti - Bayındırlık Bakanlığı -
Merkez ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle 
istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur 
veya müstahdemi ifası Vekâlete (Bakanlığa) 
ait bir iş için orada Vekâlet teşkilâtı ve mün
hal vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet 
olmaksızın kadroda gösterilen tahsisatiyle mer
kez ve taşrada dilediği yerde kullanabilir.» 

Denilmek suretiyle bu Bakanlığa da geniş 
bir salâhiyet tanımıştır ki, bu yetki Bakanlık 
işlerinin süratle görülmesini ve kadro darlığı gi
bi mazeretlerin önlenmesini'kolladığı kadar ta
sarrufu da temine matuftur. 

Geçici memurluk tâbiri malî terimlerimizde 
senenin birkaç ayı veya bir iki mevsimine mün
hasır işler hakkında olup yıllarca devam edecek 
ve mahallî memurlar vasıtasiyle başarılamıya-
cak işler için geçici memur göndermekten ise 
yukarda zikri geçen 3611 numaralı Kanunun 24 
ncü maddesinin tatbiki hakkındaki Sayıştâyın 
düşüncesi ve hilafı muameleler hakkında ittihaz 
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ra gönderilecek memurlara bütçelerle verilen . I edeceği ret kararları kanunun maksat ve ruhu-
ödeneklere istinaden kanuni miktarları dâhilin- na uygun görülmüştür. 
de yevmiye itası mümkün olup işbu izam ve is
tihdam keyfiyetinde mevcut mevzuata aykırı 
bir cihet bulunmadığından müzekkerede adları 
geçen zevata ait harcırah yevmiyelerinin genel 
kurulun 7 . XII . 1944 tarihli kararına istinaden 
vizesi muvafık olacağının birinci şubeye tebliği; 

Ancak; gerek Harcırah Kararnamesinde gerek 
devair bütçelerine bu işler için konulan ödeneklere 
ait tertiplerde daima muvakkat vazife ve me
muriyet veya geçici görev tabir ve unvanları 
kullanılmış bulunduğu cihetle herhangi bir me
murun kadrosu itibariyle bağlı bulunduğu yer
den başka bir yere gönderilmesi hususunun her
halde muvakkat mahiyette ve muvakkat bir işe 
müstenit ve münhasır olması lâzımgelip bunun 
dışında bilfarz herhangi bir dairenin istanbul'-
daki daimî mahiyette bir hizmetin esasen bütün 
Devlet dairelerine mevdu vazifeler itibariyle ha
zırlanmış olan teşkilât kadroları vasıtasiyle gö
rülmesi icabeder. 

Bundan başka hemen her bakanlık teşkilât 
kanununda olduğu veçhile Bayındırlık Bakan
lığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3611 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesinde (Nafıa Vekâ
leti merkez ve taşra teşkilâtında maaş veya üc
retle istihdam etmekte olduğu herhangi bir me
mur veya müstahdemi ifası vekâlete ait bir iş 
için orada vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife 
bulunup bulunmaması ile mukayyet olmaksızın 
kadroda gösterilen tahsisatiyle merkez ve taş
rada dilediği yerde kullanabilir.) denilmek su- I 
re tiyle bakanlığa geniş bir yetki verilmiş olup 
kanun vazımca böyle bir yetkinin tanınmasında 
bakanlığa ait işlerin daha süratle ifası için kad
ro darlığı ve saire gibi mazeretlerin önlenmesi 
maksadı olduğu kadar Bayındırlık işlerinin ica-
bettirdiği ihtisas elemanlarının merkez veya 
taşra kadrosuna bağlı olup olmadıkları nazara 
alınmıyarak istenilen yerlerde istihdamı sure- ı 
tiyle bu gibilere verilmek gereken harcırah ve 
yevmiyelerden âzami surette tasarruf yapılması 
gayesinin istihdaf edilmiş olduğu anlaşılmış ve 
bakanlıkça görülen lüzum üzerine herhangi bir 
mahalle izam edilip orada uzun müddet vazife 
gördürülmesi zaruri bulunan memurların bu 
hükme müsteniden kadrolarının nakli suretiyle 
orada istihdamları icabeylediği halde bu hüküm
den faydalanılmıyarak bu gibilerin görecekleri ' 

__ (S . Sayısı : 4 ) • j ^ j 
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işlere muvakkat vazife mahiyeti verilmek sure
tiyle bir kaç yıl müddetle yevmiye ita edilmesi 
doğru görülmemiş ve nitekim 1944 yılında Ba
yındırlık Bakanlığınca ayni suretle istihdam 
edilerek uzun müddet yevmiye verilmiş olan bir 
memurun durumu münasebetiyle keyfiyet genel 
kurulca ittihaz olunan 7 . 12 . 1944 tarihli karar 
üzerine 20 . 12 . 1944 tarihli ve 22974/3166 sa
yılı tezkere ile Bayındırlık Bakanlığına iş'ar 
kılınmış olduğu halde müşarünileyh Bakanlıkça 
bu hususa yine riayet edilmemekte olduğu an
laşılmıştır. 

Denetçi tarafından yapılan istizaha dairesin
ce verilen cevapta: Müzakerede adları geçen j 
zevattan yalnız ikisine temas edilerek bunların 
Trabzon ve Antalya'ya Bakanlığın muvafakati 
ile ve geçici vazife ile gönderilmiş oldukları be
yan edilmekte olup bu iki zatın yüksek mühen
dis olmaları ve liman inşaatı gibi mühim işleri 
kontrol etmeleri ve bu kabîl fen ve ihtisas adam
larının her zaman temini mümkün olamıyacağı 
mülâhazasiyle bunların idareye bağlı kalmaları
nı teminen kendilerine yevmiye itası cihetinin 
ihtiyar edilmiş olduğu düşünülse bile ekserisi 
fen memuru ve desinatör gibi ikinci derecede 
fen adamları olan diğer memurların merkezde 
1944 yılından beri çalıştırılıp yevmiye aldıkları 
anlaşılmış ve Bakanlık teşkilâtında hiçte mühim 
bir ihtisas mevkii sayılamıyacak olan bu işleri 
ifa edecek birçok elaman mevcut olması tabiî 
bulunmuş olduğundan bunların 3-4 yıla yakın 
bir zamandan beri geçici memuriyetle merkezde 
çalıştırılmaları kanun vâzıının asla tecviz etmiye-
ceği bir hareket olmak icabeder. 

Bu itibarla Bayındırlık Bakanlığınca ka
nunun tatbikatında geniş hareket edilmek ve 
3611 sayılı Kanunla verilen yetki kullanılmamak 
suretiyle Devlet, bütçesine Kamutayın üzerinde 
hassasiyetle durduğu büyük masraflar tahmil 
edilmiş olduğu kanaatine varılmış ve genel ku
rulca ittihaz olunduğu yukarda zikrolunan ka
rarla ikaz edilmiş olmasına rağmen müşarün
ileyh Bakanlıkça fazla masraf ihtiyarını intaç ve 
istilzam eden bu kabîl işlemlere son verilemiyece-
ği anlaşılmış olm-akla keyfiyetin Genel Muhase
be Kanununun 76 ncı maddesinin son fıkrasına 
tevfikan 3 aylık raporla Yüce Meclisin ıttılaına 
arzı uvgun olacağına karar verilmiştir. 

hususta Bayındırlık Bakanlığına yazılan 
tezkereye alman cevap üzerine keyfiyet Genel 

( S. Sayısı 
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Kurulun 4 . X . 1948 tarihli toplantısında, görü
şülerek sonuçta : 

Cereyanı halden ve bu konu münasebe
tiyle Birinci Dairece ittihaz olunan kararda ile
ri sürülen sebep ve düşüncelerden bahsile keyfi
yetin 3 aylık raporlarla doğrudan doğruya Bü
yük Millet Meclisine arzının uygun olacağına ka
rar verilmiştir. 

Tarihi Sayısı Cinsi 

16 . VI . 1948 1481 Verile em iri 

Muhtevası 
Lira K. Bölümü Dairesi 

697 00 587 Millî Eğitim Bakanlığı 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı Saymanlık Mü
dürlüğünce düzenlenerek vizesi için Sayıştay'a 
göndeirlen yukarda tarih ve sayısı ile muhteva
sı yazılı verile emrinin incelenmesinde: 

24 . V . 1948 tarihinde Bakanlık hesabına, 
okuyan öğrenciler arasına ithal olunan Beliğ 
Berköz'ün Devlet hesabına alınma işlemi İsviç
re'de bulunduğu sırada 10 . X . 1946 ta,rihinde 
başladığı ifade olunmakta ise de; adı geçene 
Devlet hesabına alınmazdan evvel yaptığı seya
hatler için yol. masrafı ödenmek istenildiği an
laşılmış olmakla bu hususta dairesinden alman 
malûmat üzerine yapılan görüşme sonueuda : 

İsviçre'de kendi hesabına tahsilde iken 1416 
sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Devlet he
sabına alınmasını is tiye n Beliğ Berköz Talebe 
ınüfettşliğine 10 . X . 1946 gün ve 7995 sayılı 
yazı ile inha edilmiş ise de; muamelenin tekem
mül ve Devlet hesabına alınması 24 . V . 1948 
gününde Bakanlığın mucibine iktiran etmiş 
olup mumaileyh, bu muamelenin intacından ev
vel İsviçre'deki tahsilini bitirerek kendiliğin
den Amerika'ya gitmiş ve Devlet hesabına alın
ması hakkındaki mucibin tarihi olan 24 . V . 
1948 de Amerika'nın Pittsburg Üniversitesinde 
kimya mühendisliği doktorası yapmakta bu
lunmuş olduğundan henüz Devlet hesabına 
alınmadan kendi hesabına doktora yapmak üze
re Amerika'ya gittiği ve Amerika'da bulun
duğu sır,ada Devlet hesabına alındığı cihetle 
ödenmek istenilen İsviçre - Amerika yolluğu
nun kabul ve vizesi mümkün görülemediğinden 
bahse konu verile emrinin reddine karar veril-

2. — İsviçre'de kendi hesabına tahsilde bu
lunan öğrenci Beliğ Berköz 'ün her ne kadar Dev
let hesabına alınması 10 . X . 1946 tarihinde Ta
lebe Müfettişi tarafından inha edilmiş ise de, 
kendisinin Devlet hesabına alınması ancak 24 . 
V . 1948 tarihinde Bakanlıkça onanmış ve mu
maileyh bu tarihten çok evvel Amerika'ya gide
rek Pittsburg Üniversitesinde doktorasını yap
makta bulunmuş olmasına göre Devlete maledil-
meden evvele ait İsviçre - Amerika harcırahı
nın Sayıştayca da mütaılâa edildiği gibi makable 
izafeten kabulü uygun olamıyacağmdan ret ka
rarı yerinde görülmüştür. 

( S. Sayısı : 4 ) 



mis olduğundan keyfiyet bu hususta düzenle
nen takrir ile Millî Eğitim Bakanlığına bildi
rilmişti. 

Bakanlığın cevabi yazısında; bâzı esbap 
serdi ile keyfiyetin bir defa da Sayıştay genel 
kurulunca görüşülmesi istenilmiştir. 

Keyfiyet Genel Kurulun 4 . X . 1948 tari
hindeki toplantısında görüşülerek sonuçta: 

Verile emrine bağlı belgeleı münderecatına 
nazaran gerçi bahis konusu öğrenci Beliğ Ber-
köz'ün İsviçre'de kendi hesabına tahsilde bu
lunduğu sırada 1416 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi hükmüne tevfikan Devlet hesabına 
alınmasını istemiş ve öğrenci müfettişliğince 
10 . X . 1946 tarih ve 7995 sayılı yazı ile tek
lifte bulunulmuş ise de; bu hususta yapılan 
yazışmalar dolayısiyle Devlet hesabına alınma 
muamelesinin ancak 24 . V . 1948 tarihinde Ba
kanlığın mucibine iktiran etmiş bulunduğu ve 
halbuki kendisi bu tarihten önce isviçre'deki 
tahsilini ikmal ederek kenliliğinden Amerika'
ya gitmiş olduğu- anlaşıldığından bu durum 
karşısında kendisine verilmek istenilen îsviç-
re - Amerika yolluğunun kabulüne kanuni im
kân görülememiş ve gerek Millî Eğitim Bakan
lığının sözü edilen tezkeresinde, gerek babası 
tarafından adı geçen bakanlık yüksek tedrisat 
genel müdürlüğüne hitaben yazılıp bir örneği 
gönderilen dilekçede; ret muamelesinin tadilini 
icap ettirecek kanuni bir sebep de dermeyan 
kılınmamış olduğundan Sayıştayca başkaca ya
pılacak bir muamele bulunmadığının cevaben 
adıgeçen bakanlığa bildirilmesine karar veril
diğinden keyfiyet Millî Eğitim Bakanlığına 
arz olunmuştur. 

Tarihi Savısı •msı 

3 . V IT l . 1948 
» 

2269 Verile emri 
2270 » 

Muhtevası 
Lira K. Bölümü Dairesi 

35 70 264/1 Millî Savunma B. 
130 00 » » 

3. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık Mü 
dürlüğünce düzenlenerek vizesi için Sayıştay 'p 
gönderilen yukarda tarih ve sayıları ile muhte-

3. — Millî Savunma Bakanlığı görevli 4 ncü 
sınıf muamele memuru Salâhattin Heves'in Tef
tiş Kurulu meyanına alındığına dair bir muamele 

( S. Sayısı ; 4 ) 
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viyatı yazılı verile emirlerinin incelenmesinde : 

Kayseri'de bulunan 27 numaralı Teftiş Ku
rulunda, çalışmak ve noksan malzeme üzerinde 

• icra^ edilecek inceleme ve teftişlerin mevcut tali
mat esaslarına uygun olarak yürümesini sağla
mak maksadiyle 4 ncü Şubede görevli 6 ncı sınıl 
muamelât memuru* Salâhattin Heves'in mezkûr 
mahalle 15 gün müddetle müfettiş muavini ola
rak gönderildiği ve müfettişler gibi yolluk ve yev
miye hesaplandığı görülmüş ve bu bapta daire
sinden alman malûmat üzerine Sayıştay 4 ncü 
dairesince yapılan görüşme sonucunda : 

Adı geçenin memuriyet unvanı müfettiş ol
mayıp muamelât memuru bulunduğu ve daire
sinin cevabında da müfettişliğe tâyin edildiğine 
dair bir açıklama mevcut olmadığı cihetle mua
mele memuru unvanını muhafaza etmekte bulu
nan mumaileyhe 999 sayılı Kanun hükümlerine 
göre müfettişler gibi yolluk verilmesine imkâiı 
görülemediği, gerçi bütçe encümeninden musad-
dak kadroda müfettiş muavini olarak çalıştırıla
cak hesap ve muamelât memurları gösterilmekte 
ise de bunların dereceleri 2 nci ve 3 ncü sınıf 
olarak tasrih edilmiş olup müfettiş unvanı ve 
yolluğu alacaklarına dair de bir kayda Taşlan
madığı cihetle haliyle kabul ve vizesi mümkün 
görül emiyen işbu verile emirlerinin reddine karar 
verilmiş olmakla keyfiyet bu hususta düzenlenen 
takrir ile Millî Savunma Bakanlığına bildiril
mişti. 

Bakanlığın cevabi yazısında bâzı esbap se;--
diyle durumun bir kere de Genel Kurulca ince
lenerek ona göre gereken kararın yerilmesi iste
nilmiş olduğundan keyfiyet Genel Kurulun 
5 . X . 1948 tarihindeki toplantısında görüşülerek 
sonuçta : 

Kayseri'deki 27 numaralı teftiş kuruluna 15 
gün müddetle memuren izam kılman 4 ncü Şu
bede 6 ncı sınıf muamele memuru Salâhatt;n 
Heves'in müfettiş ve müfettiş muavinlerinin 
harcırahı hakkındaki 999 numaralı Kanun hük 
müne tevfikan tahakkuk ettirilen harcırahın m 
kabulüne imkân görülemediğine dair 4 ncü da
irece ittihaz olunan kararda ileri sürülen sebep 
ve düşünceler mevzuata uygun bulunmuş ve \ 
Millî Savunma Bakanlığının sözü edilen tezke- j 
resinde bu 'hususta verilen izahat ve ileri sürü- ! 
len gerekçeler ret muamelesinin tadilini nıüs-
telzim görülememiş olmakla adı geçen Bakan- | 

sepketmemiş olduğu halde 15 gün müddetle Kay
seri'deki 27 numaralı Teftiş Kuruluna memuren 
gönderilmiş olması geçici memurluk demek oldu
ğuna göre müfettişler gibi kendisine 999 No.lı 
Kanun gereğince harcırah verilmesini icap ettir-
miyeceğinden Sayıştay'ca verilen karar yerinde 
görülmüştür. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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lığa o suretle cevap verilmesine ve gönderilen 
verile emrindn iadesine karar verildiğinden key
fiyet Millî Savunma Bakanlığına arzolunınuş-
tur. 

Tarihi Sayısı Cinsi 

21 . V . 1948 
21 . y . 1948 

Muhtevası 
Lira K. 

338 
340 

Holümü 

Verile emri 
Verile emri 

Dairesi 

713 76 J7/2 Orman Ge. Müdürlüğü 
965 00 17/2 Orman Ge. Müdürlüğü 

4. — Orman Genel Müdürlüğü Saymanlık 
Müdürlüğünce düzenlenerek vizesi için Sayış-
taya gönderilen yukarda tarih ve sayısı ile muh
teviyatı yazılı verile emirlerinin incelenmesin
de : 

1948 yılı Bütçesinin «R» cetvelinde 17 nci 
•bölümden mutfak levazımı alınacağına dair bir 
sarahat mevcut olmadığı halde Orman Amenaj
man heyetleri için yemek tenceresi, tepsi, kev
gir, tava, karavana ve saire glibi levazım muba
yaa olunarak bedelinin 17/2 nci amenajman 
masrafları tertiibnden ödenmek istenildiği gö
rülmüş olmakla bu bapta dairesinden alman ma
lûmat üzerine Sayıştay 4 ncü Dairesince yapı
lan görüşme sonucunda Orman Genel Müdürlü
ğü 1948 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu madde
sinde (2 . VI . 1929 gün ve 1508 sayılı Kanun 
gereğince amenajman ve ağaçlandırma işlerin
de çalışacaklara verilecek gündelik tazminat 
başmühendisler için 350 başmühendis yardım
cıları için 300 mühendis ve mühendis yardımcı
ları için 250 kuruştur) denilmekte olup bu hük
me müsteniden amenajman işlerinde çalışanlara 
çalıştıkları günler için maaşlarından maada ay
rıca yukarda gösterilen gündelik tazminat ve
rilmekte olduğu ve «R» cetvelinde şahsi ihtiyaç
ların teminine yarıyaeak bu gibi levazımın 17 
nci bölümden satmalmacağına dair bir açıkla
ma da bulunmadığı cihetle kabul ve vizesi müm
kün görülemiyen bahse konu masrafa ait verile 
emirlerinin reddine karar verilmiş olmakla key
fiyet bu -hususta düzenlenen takrir ile Orman 
Genel Müdürlüğüne bildirilmişti. 

Orman Genel Müdürlüğünden cevaben alı
nan tezkerede bâzı esbap serdiyle keyfiyetin bir 

4. — Orman amenajman işlerinde çalıştırı
lan memurların görevlerini ifa, esnasında muh
taç oldukları mutfak eşyasının amenajman ter
tibinden ödenmesi Sayıştayca içtihada müte
hammil görülerek deruhdei mesuliyet edilmesi 
üzerine vize edilmiştir. Komisyonumuzca yapı
lan inceleme bu masrafların öteden 'beri aynı 
tertiplerden ödendiği ve daha evvelki senelere 
ait bütç formüllerinde bu sarahatin mevcut ve 
ormanlarda çalışan memurların mevzuubahis 
eşya ve levazım şahıslarına ait olmayıp vekâ
lete ait bulunduğu ve bununla beraber işin ka
nunlaştırılacağı bakan tarafından ifade olun
makla Divanca yapılan vize yerinde görülmüş
tür. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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kere de genel ikurulca tetkiki istenilmiş oldu- j 
ğundan keyfiyet genel kurulun 5 . X . 1948 I 
tarihindeki toplantısında görüşülerek sonuçta : I 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 17 nei i 
teknik hizmetler giderleri bölümüne konulan 
ödeneğin sarf şekli hakkında bütçeye bağlı (R) 
cetvelinde mevcut izahat orman amenâjman 
guruplarının idari ve büro masrpflarma müta-
allik bulunmuş olup bu arada memurların şahsi . 
ihtiyaçlariyle ilgili mutfak levazmıının bu ter
tipten verileceğine dair bir kayıt ve işarete ras-
lanamadığı ve memurların şahsi ihtiyaçlarını te
mine matuf eşya ve levazımın mubayaa oluna
bilmesi kanuni mezuniyetle mümkün bulundu
ğu ve genel müdürlüğün sözü edilen tezkere
sinde bu hususta ileri sürülen sebep ve düşünce
nin ise ret önergesine esas olan 4 ncü Daire ka
rarının tadilini müştekim bulunmadığı cihetle 
mubayaa olunan bahis konusu matbah levazı
mının kabulüne imkân görülemediğine karar ve
rilmiş ve bu karar Orman Genel Müdürlüğüne 
tebliğ edilmiştir. 

Bu hususta Tarım Bakanlığından alman tez- | 
kerede: Yapılan mubayaatın mevzuata uygun I 
bulunduğuna bakanlıkça kanaat getirilmiş oldu
ğundan bahisle Genel Muhasebe Kanununun 76 
ncı maddesi gereğince mesuliyet deruhde edildi
ği ve keyfiyetin yeniden tetkik olunarak verile 
emirlerinin vizesi beyan edilmiştir. 

Keyfiyet Genel Kurulun 22 . XI . 1948 tarihli 
toplantısında görüşülerek sonuçta : 

Meselenin içtihada mütehammil hususattan 
bulunması itibariyle bu hususta Sayıştayca im-
tinada ısrar edilecek mahiyet görülememesine 
binaen bu baptaki verile emrinin vizesi için bi
rinci şubeye tevdiine ve ancak diğer dairelerde 
emsali masrafların ihtiyar edilmesi cihetine gi
dilmemesini ve işin tedvin yolu ile bir şekle 
bağlanmasını temin için cereyanı halden bahsile 
keyfiyetin üç aylık raporlarla Büyük Millet 
Meclisine arzına karar verildiğinden mezkûr 
mubayaata ait verile emirleri vize edilmiş ve 
keyfiyet Tarım Bakanlığına da arzolunmuştur. j 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Tarihi 

2 . X I I . 1948 

Sayısı Cinsi 

1469 Verile emri 

Muhtevası 
Lira K. Bölümü Dairesi 

355 45 331/1 İçişleri Bakanlığı 

5, — İçişleri Bakanlığı Saymanlık Müdürlü
ğünce düzenlenerek vizesi için gönderilen yu
karda tarih ve sayısı ile muhtevası yazdı verile 
enirinin incelenmesinde : 

Siird Valisi iken 22 . V . J947 tarihinde Ba
kanlar Kurulu karariyle tekaüde sevkolunup 
bu tarihten itibaren en çok 6 ay içerisinde mü
racaatla harcirah itası talebinde bulunması ge
rekirken ancak 25 . 10 . 1948 tarihinde müraca
at eylemiş olan Naci Kıcıman'a son memuriyet 
mahalli olan Siirt'ten ihtiyari ikamet eylediği 
Ankara'ya kadar zat ve aile harcirahı verilme
sinin 829 saydı Kanunun birinci maddesi hük
müne nazaran mümkün olamıyacağı hakkında 
Bakanlık Saymanlık Müdürlüğünce ileri sürü
len mütalâa üzerine mumaileyhin Bakanlığa ver
miş olduğu 12 . 11 . 1948 tarihli ikinci dilekçe 
ile tekaüde sevkı kararının iptali yolunda aç
mış olduğu idari dâvanın Danıştay'ca 19,6,1948 
tarihinde karara bağlandığını ve bu kararın 
13 . 9 . 1948 tarihinde kendisine tebliğ edilmiş 
ve 25 . 10 . 1948 tarihinde harcirah itası tale
binde bulunmuş olduğuna göre harcirah talebi 
için 829 sayılı Kanunla tâyin edilen 6 aylık 
müruruzaman müddetinin 13 . 9 . 1948 tarihin
den başlaması lâzımgeleceğini iddia eylemiş ol
masından Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin mü
talâası veçhile hâdisenin Sayıştay'ca bir karara 
bağlanmasını teminen mezkûr harcirah için ta
hakkuk evrakı tanzim ve verile emrine rapten 
Sayıştaya irsal kılındığı anlaşılmıştır. 

İşin gereği Sayıştay Birinci Dairesince ince
lenerek sonuçta: 

idari makamlarca ittihaz olunan kararlara 
karşı alâkalıları tarafından itirazla Danıştay 
nezdinde dâva açılması, bu kararların dâva ne
ticesine kadar infaz edilmemesini icap ettirmi-
yeceği gibi 1683 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin son fıkrasında; tekaüt muamelesinin, mül
ki memurlar hakkında mensup oldukları ba
kanlığın tasdiki ile yapılacağı tasrih "edilmiş 
olduğuna göre Bakanlar Kurulu kararından 

(S, Sem 

5. — Bu hususta Sayıştaycâ ittihaz olunan 
karar yerinde görülmüştür. 

:4) 
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sonra muamele sahibinin fiilen mütekait telâk
kisi ve binaenaleyh 829 sayılı Kanunun birin
ci maddesiyle takyit edilmiş olan 6 aylık müd
detin mebdei bu kararın tarihi addedilmek lâ
zım gelmekle beraber, bir taraftan emekliye 
ayrılmasının kanuna aykırı olduğundan bahisle 
dâva açmış olan bir kimsenin diğer taraftan 
kendisini mütekait addiyle harcırah talep et
mesi, tekaüde şevki hakkındaki karara inkıyat 
etmiş olduğu suretinde bir telâkkiye yol açmış. 
olacağı endişesiyle liarcira.li itasına ait talebini, 
dâva neticesine talik etmesinde bir zaruret ve 
bu sebepten dolayı istihkak sahibi zat haklı 
gibi görünmekte ise de; 829 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde (tekaüdünü istida eden veya 
tekaüde sevkolunan..) diye mutlak bir ifade 
kullanılmış ve yukarda da işaret edildiği veç
hile Bakanlar Kurulu kararı üzerine bu zatın 
tekaüde şevki fiilen tekevvün etmiş olduğu 
cihetle artık bu işin kesinleşmiş olup olmadı
ğını nazara almaması ve dâva neticesini bekle-
miyerek bir taraftan harcırahını talep etmesi 
lıiç olmazsa, mezkûr kanunun koyduğu (! aylık 
sürenin mahfuziyetini temiııen keyfiyetten hah-
sile alâkalı makamlara emsali veçhile müraca
atta bulunması mümkündür. 

829 sayılı Kanunun aynı maddesi, G aylık 
müddet zarfında lıarcirah talep edememek .es
babı mücbiresini, hastalık ve emsali mazeretle
re münhasır kılmış olup yapılan işlemin iptali 
hakkında dâva açılmış olmasının bu mazeret
lerden addi mümkün olmıyacağı da aşikârdır. 

Bu itibarla; yukarda zikrolunan mucip se
beplere binaen adıgeeene lıarcirah itası kanuna 
uygun bulunmadığından haliyle kabul ve vize
si mümkün görülemiyen bahse konu verile em
rinin reddine karar verildiğinden keyfiyet bu 
hususta düzenlenen takrir ile içişleri Bakanlı
ğına arzedilmiş ve bu bapta şimdiye kadar İçiş
leri Bakanlığınca bir itirazda bulunulmamış
tır. Büyük Meclise 

Başkanlığa sunulur. 
ırzedilmek üzere Yüksel: 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 
Sivas Niğde 

Ab idin Yurdakul Fail I''cer 
Kâtip 
Yozgad BoJu 

Muhalefetim aşağıdadır ('. Özrağlar 
Kâmil Erbek 

( S -SI xn-ı • d) 
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Bursa Çankırı Erzurum 

Z. Budunç A. 1. Zeyneloğlu M. Çankaya 
Gazianteb Kütahya Manisa 

ö. A. Aksoy M. îspartahgil 1. Ertem 
Muğla Siird 

Abidin Çakır S. Çeliktuğ 
İmzada bulunmadı 

Sivas Tokad 
Ş'. 77wt« M. Lâtif oğlu 

Kâtip 
Yozgad 

Komisyonca incelediğimiz Ekim - Aralık 
1948 aylarına ait raporun 2 nci fıkrasındaki 
öğrenci Beliğ Berköz'ün harcırahının şah
sına değil, Devlet namına Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından tahsiline muvafakat edil
mesi hasebiyle yine Devletçe ödenmesi mu
vafık olacağı kanaatindeyim. Çünkü azime
tinden evvel müfettişlikçe inhası yapılmış, 
sonra da Vekâletçe tasvip edilmiş olması bu 
masrafın şahsına tahmili icapetmiyeceği gibi 
vaktiyle yapılan inhanın Vekâletçe her han
gi bir sebeple gecikmesinde kendisinin bir 
taksiri yoktur. Tasvipten evvel gitmesi de 
bu hakkın tanınmamasına sebep teşkil ede
mez. Nitekim diğer masrafları da Vekâletçe 
deruhde ve ifa olunarak ve Vekâlet adına 
doktorası yaptırılmış bulunmaktadır. Binaen
aleyh işbu raporun ikinci fıkrasına muha
lifim. 

K. Erbek 

( G Ç> n* i . A.\ 





S. Sayısı: 222 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinin yorumlanmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Ekonomi Komisyonu raporu (3/368) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . TV . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72-116, 6-1604 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin Maadinin şeraiti ihale ve imali hakkında hüküm
leri ihtiva eyliyen dördüncü faslının 30 ncu maddesinde «. . . her hangi sınıftan olursa olsun Dev
leti Âliye ve Düveli Ecnebiye memurları ve bunların akraba ve taallûkatı dairei memuriyetleri da
hilinde bulunan mahallerde maden imtiyazını haiz olamaz. îşbu memnuiyet memuriyette bulun
makla beraber ticaret ve sanata mezun olanlara dahi şâmildir» denilmektedir. 

Bu maddede memurun tarifi yapılmadığı gibi akraba ve taallûkatm da hududu gösterilme
miş ve memuriyet dairesi kaydının, zamanla değişen ihtiyaçlar neticesi meydana getirilmiş bulu
nan Etibank ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gibi teşekküller memurları bakımından ne şekil
de uygulanacağı ve maden imtiyazını haiz olmıyacaklara maden arama ruhsatnamesi ve maden 
işletme ruhsatnamesi verilip verilmiyeceği açıklanmamış olduğundan bu madenin uygulanmasın
da tereddüt hâsıl olmuştur. 

Bahis konusu maddenin bu durumunu, 
A) Memur, dairei memuriyet, akraba ve taallûkat tâbirlerinde; 
B) Maden imtiyazını haiz olamıyacaklara maden arama ruhsatnamesi ve maden işletme ruh

satnamesi verilip verilmiyeceğinin tâyininde; 
Ayrı birtakım düşüneeler meydana getirmekte ve Danıştaya intikal eden aynı mahiyetteki 

uyuşmazlıklar da değişik içtihatlarla sonuçlandırılmış bulunmaktadır. 
A) Memurlar hakkında hüküm ihtiva eden çeşitli kanunlarımızda «Memur» tâbirinin ifade 

ettiği mâna, bu kanunların tedvini ile güdülen maksada göre daima birbirinden farklı bir ma
hiyet taşımaktadır. Bu arada 788 sayılı Memurlar Kanununda, bu kanunun kimler hakkında uy
gulanacağını göstermek bakımından «Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusun
da mukayyet olarak umumi veya hususi bütçelerden maaş alan kimse» şeklinde yapılan memur 
tarifi yanında Türk Ceza Kanununun 3038 sayılı Kanunla değişen 279 ncu maddesindeki geniş 
tarifi zikredebilmek mümkün dür. Filhakika Ceza Kanununun 279 ncu maddesi Ceza Kanunu tat
bikatında «Devamlı veya muvakkat surette teşriî, idari veya adlî bir âmme vazifesi gören Devlet 
veya her türlü âmme müesseseleri memur ve müstahdemleriyle devamlı veya muvakkat, ücretsiz 
veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşriî, idari veya adlî bir âmme vazifesi gören kimse
ler» i memur saymaktadır, öteyandan 3656 sayılı Kanunda «Ücretli Memur» dan da bahsedilmek 
suretiyle «Memur» tâbiri 788 sayılı Kanuna nazaran daha geniş bir zümreye teşmil edildiği gibi 
3460 ve 3659 sayılı kanunların muhtelif maddelerinde bu kanunlara tâbi teşekkül, müessese *» 
ortaklıklarda vazife görenler «Memur, müstahdem, idare meclisi başkan ve üyesi» gibi çeşitli şe* 
kilde ifade edilmekte ve bunların Memurin ve (-eza kanunlarındaki memur tarifi İçinde mütalâa 
edilebilmeleri her zaman mümkün olamamaktadır. 

Memurların mesailerini, yapmakla ödevli bulundukları işlere hasreylemeleri, şahsi menfaat saika-
siyle hareket etmemelerini, vazifelerini ifa sırasmda muttali olabilecekleri hususlardan kendileri 
veya akrebe, ve taallûkatı namına faydalanmajnaltraıı ve ratandaşlann müîtfaöfttlan&ı bn kabîl dû* 



— 2 ~ 
şüncelere sapmadan yürütülmelerini temin edebilmek gibi mülâhazalarla kabul edilmiş olduğu mü
talâa edilen mezkûr 30 ncu maddedeki hükümle âmme menafiinin gözetildiği ve bir âmme inzibatı 
tesis edilmek istendiği şüphesizdir. Maddedeki memuriyetin « dairei memuriyete » inhisar ettirilme
sine mukabil « her hangi sınıftan olursa olsun » gibi umumi bir tâbirle bütün memurlara ve « akraba 
ve taallûkata » teşmilinin, vezifesini ifa sırasında vatandaş hukukunu ihlâl edebilecek bir harekete 
tevessül eylemekten, gördüğü işin tabiî bir neticesi olarak mevcudiyetinden haberdar olacağı maden
den faydalanmak cihetine gitmekten ve memuriyet nüfuzunda bilistifade her hangi bir menfaat sağ
lamaktan menedilen memurun bu memnuiyet karcısında türlü muvazaalara ve muhtemel suiistimal
lere baş vurmasının önlenmesi maksadına matuf olduğu düşünülmektedir. 

30 ncu maddenin son fıkrası ile bu memnuiyetin, memuriyette bulunmakla beraber ticaret ve 
sanata mezun olanlara şâmil olacağının tasrih edilmesi ve maddede yabancı Devlet memurları ile 
bunların akraba ve taallûkatınm da memuriyet bölgeleri dâhilinde maden imtiyazı haiz olamıya-
caklarının yazılı bulunması « memur » tâbirinin geniş bir mânada kabul edildiğini ve ihdas ediLmek 
istenen nizamın bozulmaması hususunda itinalı ve hassas davranıldığını gösterir mahiyetedir. Bu 
takdirde 1322 tarihinde mevcut olmamakla beraber sonradan tamamen Devlet sermayesiyle kurul
muş olan ve muayyen hizmetlerin ifasiyle vazifeli kılman iktisadi Devlet Ekonomi Kurumlariyle 
bunlara bağlı müessese, işletme ve fabrikalar memur ve müstahdemlerinin maddede yazılı «memur» 1ar 
meyanında mütalâa edilmesinin gerekeceği ve bu anlayışın maddenin teplvini maksadına uygun dü
şeceği neticesine varılmaktadır. Bu teşekküllerden Etibank ile 2804 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü memur; ve müstahdemlerinin 30 ncu maddenin şümulüne girecek
lerini kabul etmekte ise daha büyük zaruret bulunduğu düşünülmektedir. 

«Dairei memuriyet» tâbirine gelince, 
Maadin mevzuatı bakımından, «dairei memuriyet» in tâyin ve tesbiti sırasında; daire, teşekkül 

ve müesseselerin iştigal konularının göz önünde tutularak, Etibank ve M. T. A. gibi maden işletmek 
veya aramakta görevli olan teşekküllerin veya maden mevzuatını tatbik etmekten sorumlu bulunan Ba
kanlığın memur ve müstahdemleriyle diğer teşekküller ve Bakanlıklar memurları arasında bu yön
den bir tefrik yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Etibankı kuran 2805 sayılı Kanun, bu teşekkülün uğraşacağı konular meyanında, maden cevherleri 
alıp satmayı, Türkiye'de maden imtiyazları, maden ocağı imal ruhsat tezkereleri veya bunların hisse
lerini istihsal ve teferruğ etmeyi de göstermektedir. Etibank halen bu işle meşgul olmakta, ve dolayı-
siyle madencilik yapmaktadır. Yurdun çeşitli bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelerinde fiilen 
maden istihsal edilmekte ve satılmaktadır. 

2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanununun 2 nei maddesiyle de Enstitüye «mem
leketimizde işletmiye elverişli maden ve taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını, istenilen maden 
ve taşocaklarınm daha faydalı surete işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve bu
na muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı, fennî ve jeolojik tetkikat yapmak» gibi vazi
feler verilmektedir. 

Biri memleketimizde maden aramak ve diğeri maden- işletip satmak gibi vazifeleri ifa etmek 
maksadiyle 1935 yılında kurulan bu iki teşekkül memur ve hizmetlilerinin Maadin Nizamnamesinin 
30 ncu maddesi dışında mütalâa edilmesi kadar memuriyet bölgelerinin bütün yurda teşmil olun
maması da bu madde ile vazolunan nizamı ihlâl edebilecek mahiyette görüldüğü gibi bu personelin 
çalıştıkları! teşekkül veya müessesenin iştigal konusuna giren bir işle kendileri veya başkaları namına 
meşgul olabilmelerini de mümkün kılabilecektir. Bu halin ise umumi prensipler ile Ticaret ve Borçlar 
Kanunu hükümlerine ve 30 ncu maddenin ruhuna uygun telâkki edilemiyeceği mütalâa olunmakta
dır. Tamamen Devlet parasiyle kurulan ve faaliyete sevkedilen bu iki teşekkül personelinin, teşek
küller tarafından kendilerine tevdi edilen işleri yaparken yurdun muhtelif bölgelerinde maden ya
taklarına raslanmaları veya bunların varlığına muttali olabilmeleri her zaman mümkündür. Bunlar ise 
tevekküllerin iştigal mevzuunu teşkil eylemekte olduğu gibi esasen personelin istihdamı da bu maden 
yataklarının öğrenilmesi veya işletilmesi maksadına matuftur. Bu itibarla personelin, görevlendiri
leceği işi, bu maksadın tahakkukuna uygun düşücek bir şekilde yapılması ve hizmetinde çalıştığı 

( S. Sayısı : 222 ) 
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teşekküle tam bir sadakatla hizmetini ifaya devam eylemesi tabiî vt zaruridir. Bu bakımdan Türki
ye'de maden aramak, maden imtiyazı almak, maden işletmek ve satmak gibi vazifeleri ifa mak-
sadiyle ve Devlet sermayesiyle kurulmuş olan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Etibank gibi 
teşekküllerde iş görenlerin yurdun neresinde olursa olsun herhangi bir madenin varlığı hakkında elde 
edebilecekleri bilgiyi hizmetinde çalıştıkları müesseseye bildirilmelerinin ve türlü muvazaalara baş
vurarak bundan başka türlü faydalanmak imkânını aramalarına meydan verilmemesinin ve bu kabil 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerinin dairei mmuriyetlerinin bütün memlekete teşmil edilmesi
nin gerekeceği düşünülmekte ve bu anlayışın Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki mem-
uuiyetle güdülen gayeye de uygun düşeceği mütalâa edilmektedir. 

Öteyandan Sümerbank ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi madencilikle ilgisi olmıyan ve tamamen 
başka işlerle uğraşmak üzere kurubnuş bulunan Devlet Ekonomi Kurumlarına mensup memur ve 
müstahdemlerin, Maadin mevzuatı bakımından, dairei memuriyetlerinin bütün Türkiye addedilmesi 
ise bu' madde ile güdülen maksatla ahenktar görülmemektedir. 

Devlet dairelerinde çalışan memurların «dairei memuriyetleri» nin tâyininde de maadin mevzuatı 
hükümleri uyarınca, yurdun hangi bölgesine taallûk ederse etsin, imtiyaz ve ruhsatnamelere mü-
teferri muameleleri yürütmekle, bunların ita ve iptali veya müracaatın hükümsüz sayılması hu
suslarında rey ve mütalâa beyan etmek veyahut karar almakla görevli bulunan ve dolayısiyle va
zifesinin ifası münâsebetiyle nerelerde maden bulunduğunu, bunlar için kimlerin ne şekilde müra
caat etmiş olduğunu öğrertebilen merkez memurlarının da dairei memuriyetlerinin bütün yurda şâmil 
addedilmesi aynı şekilde faydalı görülmekte ve aksi bir mülâhazanın mahzurlu neticeler verebileceği 
mülâhaza olunmaktadır. 

Maden mevzuatının tatbikmdan sorumlu bulunnııyan herhangi bir bakanlığın ve iştigal konuları 
bakımından madencilikle ilgisi olmıyan Devlet Ekonomi kurumlarının merkez memur ve müs
tahdemlerinin Maadin Nizamnamesi hükümleri muvacehesinde dairei memuriyetlerinin bütün 
Türkiye addolunarak bunların akraba ve taallıikatımn hiçbir yerde maden imtiyazı ve ruh
satnamesi haiz olamıyaeaklarmm kabulü halinde ise keyfiyetin bu madde ile güdülen gaye ile 
telifinin güçleşeceği ve bu itibarla bu gibilerin memuriyet bölgelerinin il memurları gibi vazife 
gördükleri il sınırı dışına intikal ettirilmemesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Mâruz hükümle memurların vazifelerini ifa sırasında mevcudiyetine muttali olabilecekleri ma
denlerden kendileri veya akraba ve taallûkatı namına faydalanmalarına yer vermemek, bu mak
satla nüfuz ve tesirlerini istimal suretiyle vatandaş hukukunu ihlale müntehi olabilecek veya 
uygun telâkki edilemiyecek her hangi bir muamele ve harekete tevessül eylemelerini önlemek ga
yelerinin güdüldüğü göz önünde tutulursa bir ildeki maden için diğer bir il memuru ile maden 
mevzuatını tatbik etmekle veya maden aramak ve işletmekle görevli olmıyan Bakanlıklar ve 
Devlet Ekonomi kurumlarının merkez memurları arasında bir tefrik yapılmasının isabetli olamı-
yacağı kanaati tezahür eylemektedir. 

Tatbikatın bu şekilde yürütülebilnıesinin ise 30 ncu ınadede yazılı «Memur» tâbirinin geniş 
mâna ifade ettiğinin ve Eti Bank ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gibi yurdumuzun her 
tarafında maden işletmek veya aramakla görevii bulunan teşekküllerde çalışan personel ile 
maden mevzuatının tatbikmdan sorumlu Bakanlığın merkez memurlarının «Dairei memuriyet» 
lerinin bütün Türkiye'yi ihtiva eylediğinin kabulü ile mümkün olabileceği neticesine varıl
maktadır. 

Memurun akraba ve taallıikatımn kimler oh bileceği Maadin Nizamnamesi ile tadil ve ekle
rinde açıklamadığı gibi bunların tarifi de yapılmamıştır. Madde hükmünün tatbiki sırasında «ak
raba ve taallûkat» in şümulünü genşletmek yoluna gidilmesi bâzı ahvalde haksızlıklara yol açabi
leceği gibi bu tâbirin ço'k dar mânada kabulü de mahzurlu sonuçlar verebilecek mahiyette görül
mektedir. Burada da, çeşitli anlayışlar dolayısiyle farklı muamelelere yer verilmemek, daima kar
şılaşılması mümkün olabilen güçlükleri ve anlayış farklarını bertaraf etmek, muamelâtın sektedar 
olmamasını sağlamak bakımlarından «akraba ve taallûkat» m hududunun ve 30 ncu madde hük-

( S. Sayısı : '2'22 ) 
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münün tatbikında kimlerin akraba re taallûkat addedileceğinin tâyin r e tasrih edilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

B) 30 ncu madde ile maden imtiyazı haiz olmaktan menedilmiş bulunanlara «Maden arama 
ruhsatnamesi» ve «maden işletme ruhsanamesi» verilip verilemiyeceği konusuna gelince : 

Maadin Nizamnamesinin derpiş ettiği «arama rulı'satnmesi» maden imtiyazı veya «maden işlet
me ruhsatnamesi» alabilmek için yapılması gerekli muamelenin »başlangıcını teşkil eylemektedir. 
Arama ruhsatnamesi itası isteğiyle vukubulan bir müracaatın tabiî seyri neticesi bunun bir imti
yaz veya işletme ruhsatnamesine müntehi olmasından ibarettir. Bununla beraber ruhsatnamenin 
devir ve ferağı mümkün olduğu gibi arama devresinde işletme mevzuu olabilecek miktarda ma
dene raslanmadığı takdirde imtiyaz veya işletme ruhsatnamesi alınması cihetine gidilmiyeceği de 
ta'biîdir. 4268 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan «işletme ruhsatnamesi» ise, bir imtiyaz mevzuu 
teşkil edemiyecek miktarda olan madenlerin işletilmesini temin maksadına matuf olup mahiyet 
bakımından «İmtiyaz» dan farklı bulunmamaktadır. Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinde
ki memnuiyetin bir âmme inzibatı tesisi ve memurların memuriyet nüfuzlarından istifade ederek 
kendilerine veya akraba ve taallûkatma menfaat sağlıyabilecek olan madenciliğe baş vurmalarını 
sağlamak, muhtemel muvazaa ve suiistimalleri önliyebilmek gibi maksatlara matuf bulunduğu 
nazarı itibara alınırsa bu memnuiyetin imtiyaza müntehi olacak «Arama ruhsatnamesi» ile imti
yaz mahiyetinde bulunan «İşletme ruhsatnamesi» ne de teşmil edilmesindeki zaruret kendini gös
termektedir. Aksi bir mülâhaza, memurun veya akraba ve taallûkatınm tasarlanan mahzurlara 
ve memnuiyete rağmen memuriyet bölgesi dâhilinde her zaman arama ve işletme ruhsatnamesini 

haiz olabilmesi imkânını verebilecek ve bu ruhsatnamelerin bahşedeceği haklardan istifade ede
cek olan memur veya akrabası fiilen madencilik yapabilecektir. Maden imtiyazını haiz olaınıya-
cak bir kimsenin bu imtiyazı elde edebilmek için,, sahip bulunulması meşrut olan ruhsatnameyi 
alabileceğinin kabulü, birbirinden ayrılnııyan ve yekdiğerini tamanılıyan muamelelerin yapılma
sına mebde'de muvafakat edilip müntehada müsaade olunmaması gibi umumi prensiplerle telifi 
güç. bir- netice verebilecek mahiyette görülmektedir. 

Esasen, 30 ncu maddedeki memnuiyetle bertaraf edimesinin tasarlandığı tahmin olunan mahzu
run, imtiyaz safhasından ziyade ruhsatnamenin istihsali zamanında ve ruhsatname alabilmek için 
yapılan müracaat sırasında bahis konusu olacağı mütalâa edilmektedir. 

Arzolunan bu mülâhazalar muvacehesinde, Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinin yorum
lanmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
#. Günaltay 

( S. Seyiı» : 222) 
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Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 28 . T . 1949 

Esas No. 3/368 
Kurar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin 
« . . . Her hangi sınıftan olursa olsun Devleti 
Aliye ve Düveli Ecnebiye memurları ve bunla
rın akraba ve taallûkatı dairei memuriyetleri 
dâhilinde bulunan mahallerde maden imtiyazını 
haiz olamaz, işbu memnuiyet memuriyette 
bulunmakla beraber Ticaret ve sanata mezun 
olanlara dahi .şâmildir.» diye yazılı 30 ncu mad
desinin tefsiri hakkında Başbakanlıktan gelen 
yazı komisyonumuzda okundu: 

Bu yazı ile, 30 ncu madde hükmünün tat-
bıkmdan doğan ihtilâflar vesiylesiyle madde 
metinin Danıştayea türlü şekillerde mütalâa 
olunduğu ve benzer işlerde dahi bir birinden 
farklı kararlara varıldığı, son zamanlarda ise 
bu madde şümulüne girip girmediğinin ince
lenmesi gereken müracaatların evvelki yıllara 
nazaran pek çok arttığı ve bu sebeple bahse 
konu hüküm uygulanmasında baş göstermesi 
muhtemel ihtilâfları önlemek ve yeknesak bir 
muamele yürütülmesine imkân vermek bakı
mından halen bu maddenin tatbikatında esas 
ittihaz edilegelmekte olan: 

A) 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hüküm
lerine tâbi daire, teşekkül, müessese ve işletme
lerde hizmet görenlerin Maadin Nizamnamesi
nin 30 ncu maddesinde yazılı memur tâbirinin 
şümulü içinde bulunduğu, 

B) Etibank ve Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü gibi yurdumuzun her tarafında maden iş
letmek, satmak veya aramakla görevli bulunan 
teşekküller camiasında çalışan personel ile maden 
mevzuatının tatbikatından sorumlu Bakanlığın 
merkez memurlarının dairei memuriyetlerinin 
bütün Türkiyeyi ihtiva eylediği, 

C) Ayni maddeye tevfikan maden imtiyazını 
haiz olmamaları icap edenlerin maden arama ve 
işletme ruhsatnamelerine de sahip olamamaları 
gerekeceği, 

Şeklindeki muamele tarzının kanunun ruh ve 
maksadına uygun olup olmadığı; 

D) Ayrıca akraba ve taallûkat tâbirleri ile 

kimlerin ve neyin kastolunduğunun, 
Tefsir yolu ile karara bağlanması istenmek

tedir. 
Memurların mesailerini, yapmakla ödevli bu

lundukları işlere hasreylemelerini, memuriyet 
nüfuzlarından şahsi menfaat saikasiyle faydalan
mak yoluna gitmemelerini, vazifelerini ifa sıra
sında muttali olabilecekleri hususlardan kendileri 
veya akraba ve taallûkatı namına faydalanma
malarını ve vatandaşların müracaatlarını bu ka
bil düşüncelere sapmadan yürütmelerini temin 
edebilmek maksadiyle sevk edilmiş olan bahis 
konusu 30 ncu madde incelenmiş ve aşağıdaki 
sonuçlara varılmıştır : 

Bu maddedeki « Memur » tâbirinin, tatbikat
ta başka başka anlamlarda alındığı ve Danıştay 
kararlarının dahi bu noktada mütezat bulunduğu 
görülmüştür. 

Halbuki bugün âmme hizmeti, 1322 senesiyU 
kıyaslanamıyacak derecede genişlemiş ve Devle
tin iktisâdi sahalarda da vazife alması neticesi 
olarak Devlet sermayesiyle kurulmuş bulunan 
teşekkül, kurum ve müesseseler mensupları dahi 
âmme hizmeti ifa eden birer memur vasfını al
mışlardır. Bu itibarla maddedeki « Memur » 
tâbiri 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine 
tâbi daire, teşekül, müessese ve işletmelerde ça
lışanları da kapsamaktadır. 

Mezkûr 30 ncu maddedeki memuriyet, her ci
hetçe memuriyet nüfuzlarının cereyanına ve ya
pılmakla mükellef bulunan vazifelerin memur
larca şahsi menfaatlerine hasredilmelerine mâni 
olmaya matuf bulunduğundan maadin mevzuatı
nın tatbikatından sorumlu Bakanlığın merkez 
memurlariyle maden aramak, işletmek veya sat
mak üzere kurulmuş olan Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü ve Etibank camiasına mensup 
olanların dairei memuriyetlerinin bütün Tür
kiye olduğunda ve bunların dışında kalan Ba
kanlıkların merkez memurları ile mülhak bütçeli 
idareler ve Devlet sermayesi ile kurulmuş diğer 
bilûmum teşekül, kurum, müessese ve işletmelerin 

( S. Sayısı : 222 ) 



memur ve müstahdemlerinin dairei memuriyet
lerinin, il memurları misillû, vazife gördükleri 
il sının, belediye memurlarının belediyesine me
mur oldukları şehir ve kasaba hududu, muayyen 
bir il'e bağlı olsalar dahi bir kaç ili ihtiva eden 
bir bölgede vazife görenlerin vazifeli kılındıklan 
bölge hududu, askerî memurlann mensup olduk
ları birliğin içinde bulunduğu veya görevli ol
dukları bölgeler hududu ile mahdut olduğundan 
tereddüdü mucip bir cihet yoktur. 

İşletme ruhsatnamesi, kemiyet ve keyfiye
tine ve tâbi bulunduğu iktisadi ve fennî şartla
ra nazaran imtiyaz mevzuu teşkil edecek suret
te işletmesi kabil olmıyan madenlerin işletilme
sini sağlamak maksadiyle 1942 yılında 4268 sa
yılı Kanunla ihdas edilmiş olup müddet bakı
mından daha mahdut olmakla beraber mahiyeti 
itibariyle imtiyazdan farklı değildir. 

Maden imtiyazını haiz olmıyacakların ara
ma ruhsatnamesine sahip olup olmamaları ko
nusunda Danıştayca muhtelif tarihlerde muhte
lif kararlar ittihaz edildiği görüşülmüştür. Hal
buki arama ve imtiyaz bir birini takip eden ve 
yekdiğerinden ayrılmıyan bir teşebbüs sahası 
olup arama ruhsatnamesi imtiyazı mütekaddim 

bir muamele safhasından ibarettir. 
Binaenaleyh bahis konusu maddedeki mem-

nuiyetin ruhsatnamelere de şâmil olması icap 
eder. Esasen aksi hal mezkûr madde ile istih-
laf edilen maksat ve geyenin tamamen zayi oh 
masını intaç eyler. 

Mezkûr 30 ncu madde, akraba ve taallûka-
tın vüsat ve şümultl bakımından ise kâfi dere
cede sarihtir. 

Bu itibarla maadin Nizamnamesinin 30 ncu 
maddesinin bu bakımlardan açık olan mânasını 
tefsir yolu ile tâyine mahal bulunmamaktadır. 

Eko. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Giresun Balıkesir Zonguldak 

î. Sabuncu A. Ağabey oğlu N. Kromer 
Ankara Bursa Denizli 

H. Bekata A. M. Erhan C. Çalgüner 
Elâzığ Gazianteb Gümüşane 

M. Arpacı B. Kaleli T. Tüzün 
İzmir Malatya Manisa 

L. B. Çeyrekbap A. K. Ta§angil Y. M. Alakant 
İmzada bulunmadı 

Ordu Ordu Gümüşane 
M. Furtun A. H. Onat Ş. Sökmenşüer 

(S. Buyuı : 392) 



S. Sayısı: 224 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 
30 . VI . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1203 sayılı Kara
rın, Komisyonda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyo

nu raporu (4 /109) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sekizinci Dönem, 18 No. lı Dilekçe Komisyonunun Haftalık karar cetvelinin 12 . V . 1948 ta* 
rih ve 1203 karar No. sındaki Bekir Bozkur'da ait olan muamelenin Mecliste görüşülmesine - İç
tüzüğün hükümleri dairesinde - teklif eylerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

DiMkç» Komisyonu rapora 

T. B. M. M. i -
Dilekçe Komisyonu 24. Y. 1949 

Kâğıt îş. No. 2730- 3911 
Düekçe Ko. No. 2527 - 3W$ 

îlişiği K. K. 4/109 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Mücadeledeki hizmetine mukabü maaş 
bağlanmasını istiyen Bekir Bozkurt'a ait di
lekçesi Komisyonumuzca incelenmiş ve bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına 12 . V . 1948 ta
rihinde karar verilmişti. 

1203 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Halen cari olan mevzuata göre Millî Savun
ma Bütçesinden aylık bağlanmasına imkân olma
dığı anlaşılmış ve vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması ise bir tesis mevzuu olduğundan, 
bir işlem yapılamıyacağına dair Bekir Bozkurt 
hakkında verilen birinci kararın değiştirilmesi

ni mucip bir sebep görülemediğinden keyfiyetin 
Yüksek Kamutaya arzına karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Sivas Urfa 
Gl. F. Tirkeş V. Gerger 
Kâtip 
Ağrı Balıkesir Çanakkale 

M. Aktan O. N. Burcu A. R. Ktrsever 
İmzada bulunmadı 

Çanakkale Elâzığ Elâzığ 
İV. Ünen F. Karakaya H. Kişioğlu 

Kars Sivas Zonguldak 
Z. Orhon Ş. Uma N. Tarhan 

İmzada bulunmad 





S. Sayısı: 2J6 
Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, Dilekçe Komis
yonunun 1 . XI . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1326 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu 

21 . XI . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1948 tarih ve 19 sayılı haftalık karar cetvelindeki 1326 sayılı 
(Sulh Yargıcı Mahmud Ataman'a) dair kararın Yüce Kamutayda görüşülmesini saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Vetairoğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. ti. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 24; V . 1949 
Kağıt î§. No. 5498 

Dilekçe Ko. No. 5104 
Tlidği K, K. 4/115 

Yüksek Başkanlığa 

4376 sayılı Kanun gereğince askerlikte ge
çen süresinin terfiine sayılmasını ve Danıştaym 
aleyhteki kararı üzerine yorum voliyle hakkının 
yerine getirilmesini istiyen Mahmut Ataman'a 
ait dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş ve bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına 14 . VI . 1948 
tarihinde karar verilmişti. 

1326 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Afyon Karahisar Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu'nun önergesi Komisyonumuza 
havale edilmekle iş üzerinde yniden inceleme ya
pılmış ve bu rapor hazırlanmıştır., 

3476 sayılı Kanuna göre, askerlikte geçen sü
resinin terfilerde mutlak surette hesaba alın
ması mütalâasiyle dilekçi hakkında terfi kararı 
verildiği ancak Maliye Bakanlığı bu hakkın ilk 
terfide nazara alınabileceği iddiası Danıştay He
yeti Umumiyesinin içtihadı, tevhit karan ile 
kesinleşmiş olduğu anlaşılmış ve yorum isteğinin 

de yerine getirilmesi Komisyonumuzun yetkisi 
haricinde görüldüğünden, bir işlem yapılamıyaca-
ğma dair Mahmut Ataman hakkında verilen bi
rinci kararın değiştirilmesini mucip bir sebep gö
rülmemiştir. Keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzı
na karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 
Sivas Urfa 

Ol. F. Tirkeş V. Gerger 
Kâtip 
Ağrı Balıkesir Çanakkale 

M. Aktan O. N. Burcu A. R. Kırsever 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale Elâzığ Elâzığ 
N. Ünen F. Karakaya H.Kişioğlu 
Kars Sivas * Zonguldak 

Z. Orhon Ş. Uma N. Tarhan 
İmzada bulunamadı 





S. Sayısı: 227 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
1 . XI . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1367 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/120) 

28.11.1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun Haftalık 1. XI . 1948 tarih ve 19 sayılı nüshasının 7222/7775; numaralı 
Ali Rıza Kurtkaya'ya ait kararın Mecliste görüşülmesine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
Kâğıt î§. No. 7775 
Bilekçe Ko. No. 7222 
îlişiği : K K. 4/120 

24. V. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Maluliyet derecesi üzerinden emeklilik iş
leminin düzeltilmesini veya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasını istiyen Ali Rıza Kurt-
kaya'ya ait dilekçesi Komisyonumuzca incelen
miş ve bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
28. VI . 1948 tarihinde karar verilmişti. 

1367 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçinin bu konuda daha evvel sepkeden iş
lemde Sayıştayca verilen kararın Meclisi Alinin 
1048 sayılı Karariyle tasdik edildiği ve bu karar
da ise malûllerin maluliyeti mucip olan hasta
lığın vukuu zamanında tanzim edilecek bir rapor
la tevsikinin lâzımgeleceği ve malûl subayların 
kıtada vazife göremiyecek derecede hasta veya 
sakat olmalarının icabedeceği anlaşılmış ve vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanmasının ise bir 
tesis mevzuu olduğundan bir işlem yapdamıyaea-

ğma dair Ali Rıza Kurtkaya hakkında verilen, 
birinci kararın değiştirilmesini mucip bir sebep 
görülemediğinden keyfiyetin Yüksek Kamutaya 
arzına karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Sivas 

Gl. F. Tirke§ 
Kâtip 
Ağrı 

M. Aktan 

Çanakkale 
A. R. Kırsever 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Kars 
Z> Orhon 

Sözcü 
Ur.£a 

V. Gerger 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

İmzada bulunmadı 

Zonguldak 
N. 

İmzada 
Tarhan 

Çanakkale 
N. Ünen 
Elâzığ 

H. Kişioğlu 
Sivas 

Ş. Uma 

•;~vRf' 

bnlnnmadı 





S. Sayısı: 228 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
15. XII. 1948 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1505 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine deir önergesi ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4/122) 

16 . XII . 1948 
T. 0. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 21 No. lu karar cetvelinin 1505 sayılı Kararının Mecliste görüşülme
sine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
, » • Sinan Tekelioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Kâğıt İş. No. 6284 
Dilekçe Ko. No. 5846 

dği K. K. 4/122 

24. V .1949 

Yüksek Başkanlığa 

İskân edilmelerinin temini dileğinde bulunan 
Mehmet Tümer ve arkadaşlarına ait dilekçesi Ko
misyonumuzca incelenmiş ve bir işlem yapılması
na mahal olmadığına 22 . XI . 1948 tarihinde ka
rar verilmişti. 

1505 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçiler, 885 sayılı Kanun mucibince tâyin 
edilen süre içinde iskân talebinde bulunmadıkları, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alman 
cevaptan anlaşıldığından, bir işlem yapüamıya-
cağma dair Mehmet Tümer ve arkadaşları hak

kında verilen birinci kararın değiştirilmesini mu
cip bir sebep görülemediğinden keyfiyetin Yüksek 
Kamutaya arzına karar verildi 

Dilekçe Komsyonu Başkanı Sözcü 
Sivas Urfa 

Gl. F. Tirkeş V. Gerger 
Kâtip 
Ağrı Balıkesir Çanakkale 

M. Aktan O. N. Burcu A. N. Kvrsever 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale Elâzığ Elâzığ 
N. Ünen F. Karakaya B. Kişioğlu 
Kars Sivas Zonguldak 

Z. Örhon Ş. Uma N. Tarhan 
İmzada bulunamadı 



* 



S. Say ısı: 231 
Bolu Milletvekili Lûtf i Gören'in, Yedek Subay ve Aakerî Memur
lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen üçüncü maddesindeki (Yedek Subay yetişinceye kadar tah
sili olup da yalnız ortaokul veya muadillerinden diploması bulu
nanlar) ibaresinin yorumlanmasına.dair önergesi ve Millî Savun

ma Komisyonu raporu (4/154) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yedek Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki 1ÖT6 sayılı Kanunun sekizinci maddesinde yazılı 
şartları haiz olup yedek subay yetiştirilmek üzere ayrılacak okul mezunlarının tahlil derecelerini 
gösteren 3701 sayılı Kanunun birinci maddesiyle değiştirilen üçüncü maddesinde asgari tahsilin 
tam devreli lise ve muadilleri şeklinde yazılmıştır ve bu maddenin talim ve tahsil müddetlerini 
gösteren cetvelin beşinci fıkrasında (Yedek subay yetişecek kadar tahsili olup da yalnız ortaokul 
veya muadillerinden diploması'bulunanlar) gösterilmiş ve bunların da Yedek Subay Okulunda ve 
kıtadaki hizmet müddetleri yazılıdır. Tam devreli lise adı verilen orta ta<hsil üçer sınıflık iki dev
reden ibaret olduğu malûmdur enstitüler ise orta tahsilin ilk devre ders programını tatbikle bir
likte meslekî bilgiler de verirler lisenin ikinci devresine muadilde meslek hayatında muvaffaki
yetlerini saglıyacak meslekî ve umumi malûmatla teçhiz olunurlar bu beş sınıflı enstitülerin lise 
muadili olduğu 3803 sayılı Koy Enstitüleri Kanununun müzakeresinde Millî Savunma Komisyonu 
Başkanının sorusu ve Millî Savunma Bakanının verdiği izahatla belirtilmiş ve Kamutayca da ka
bul edilmiş ve köy enstitüleri mezunlarına bu hak tanınmış bulunmaktadır, ancak köy enstitüleri 
miüddetince ve aynı şekilde meslek tahsili veren sanat ve .yapı enstitüleri mezunlarının köy ensti
tülerinde öğretmenlik yapabilecekleri 3803 sayılı Kanunun 17 nei maddesiyle kabul edildiği halde 
tatbikatta köy enstitüleri mezunlarına tanınmış olan yedeksubay olmak hakkının aynı ehliyeti ve
ren diğer enstitü mezunlarına vermemek adalet prensiplerine uymıyacağı hakkında vâki bu şikâ
yetlere Millî Eğitim Bakanlığı Dilekçe Komisyonuna verdiği cevapta bunların haklarını teyit et
mekte ise de mevcut mevzuatın kâfi saraJhatte olmadığından bahsetmektedir. 

Millî Müdafaa Teşkilâtımızın modern bir hale geldiği ve makineleştiriiıdiği bu devrede enstitü 
mezunu ehliyetli teknisiyen gençlerimizi emsali derecede tahsil veren köy enstitüsü mezunların
dan ayrı bir muameleye tâbi tutmak madelete uygun düşmüyeeektir. 

Bu hususta arzettiğim kanunları tetkik ve gerekli yorumlarda bulunmak suretiyle kanunun 
tek mânada anlaşılması ve ona göre uygulanraasıiein gerekli komisyona havale buyurulmasını say
gı ile dilerim. 28 Nisan 1949. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 



~ a -
Milli Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 4/154 
Karar No. 21 

26. V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu Milletvekili Sayın Lûtfi Gören'in Ye
dek subay ve askerî memurlan hakkındaki 1076 
sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesindeki «Yedek subay yetiştiri
lecek kadar tahsili olup da yalnız orta okul veya 
muadillerinden diploması bulunanlar > ibaresi
nin yorumlanmasına dair olup 17 . V , 1949 ta
rihinde Komisyonumuza havale buyurulan öner
geleri; Komisyonumuzun 23 . V . 1949 tarihli 
toplantısında önerge sahibi Sayın Lûtfi Gören ile 
Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıkları 
temsilcileri huzuriyle okunup incelendi. 

önerge sahibinin tamamlayıcı izahları ve tem
silcilerin mütalâa ve beyanları dinlendi. Tefsi
rin gayesi; Köy Enstitüsü mezunları için yedek 
subaylık hakkı tanındığı halde; aynı beş senelik 
tahsil sahibi olan Sanat Enstitüsü mezunları için 
bu hakkın tanınmaması; doğru olamıyacağı gibi bu 
halin bu Enstitüler mezunlarının ahvali ruhiye-
leri üzerinde de suitesir yapmaktan hâli kalmadı
ğı teklif sahibi tarafından beyan ve izah olundu. 
Komisyon üyelerimizin ekserisi de bu kanaate iş
tirak ederek bunların Ordu Donatım yedek su
bayı olarak yetiştirilmeleri Ordu için faydalı ola
cağı hususlarını açıkladılar. Fakat Köy Ensti
tüsü mezunları için kendi hususi kanunlarında 
yedek subay olmak hakkı sarahaten tanınmış ol
ması ve Sanat enstitüleri için ise sarahaten böy
le bir hüküm bulunmadığı cihetle bu mevzuun bir 
tefsir.konusu olmıyacağı kanaatine varıldı. 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi tarafın
dan da yukarda arzedilen hususlar dikkat nazara 
almarak bir kanun tasarısı hazırlanmış ve yakın
da Büyük Meclise sunulacağı beyan edilmiştir. 

Komisyonumuz; zaman zaman bu mevzu üze
rinde muhtelif vesilelerle meşgul olmuş ve her 
defasında; Millî Savunma Bakanlığınca bu hu
susları karşılıyacak bir kanun tasarısı hazırlan
makta olduğu beyan edihniş ise de dört beş sene
den beri henüz gelmemeiş olması da dikkat naza
ra şayan görülerek bunun acele Yüksek Meclise 
sunulması hususu ayrıca Millî Savunma Bakan
lığı temsilcisine teyiden rica olunmuştur. 

Yukarda arzedilen sebeplerden dolayı öner
ge sahibinin tekliflerinin bir yorum mevzuu ol
madığını ve bunun ancak bir kanun tesisi ile 
mümkün olacağı ve binaenaleyh Hükümetin bu 
hususta hazırladığı kanun tasarısına intizar edil
mesi lâzım geldiğine oy birliğiyle karar verildi. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
-A. Alptoğan 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Balıkesir 

/. Çalışlar 
Erzurum 

E. S. Akgöl 
Gümüşane 

E. Erdoğan 
Kırklareli 
K. Doğan 

Sözcü 
Hatay 

E. Durukan 

Ankara 
M. Aksoley 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Erzurum 
V. Kocagüney 

Kars 
//. Tugaç 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Ankara 
N. Tınaz 
Erzincan 
Z. Ağca 
Gazianteb 
A. Atlı 
Kayseri 

S. Avgın 
Kocaeli 
Ş. Okan 

İmzada bulunamadı 
Van 

R. Oktar 
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