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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hükümetin ilgasına dair olan 431 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin yorumlanması hakkında
ki Başbakanlık tezkeresi, istek üzerine, geri ve
rildi. 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatına ve; 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 28 
nci maddesini değiştiren 1926 sayılı kanuna bir 

Tasan 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma 

ve İmar Bankasına katılmamız için Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun tasarısı (1/76) 
(Dışişleri, Ticaret ve Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkereler 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/53) (Sayıştay Ko
misyonuna) . 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1941 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/54) 
(Sayıştay Komisyonuna). 

4. — Sayıştay'da açık bulunan üyelik için se
çim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/55) (Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyona). 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/56) 
(Sayıştay Komisyonuna), 

6. — Bursa Milletvekili Dr. M. Talât Simer'-
in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 

fıkra eklenmesine dair olan kanunlar kabul 
edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
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Başkanvekiîi Kâtip Kâtip 
Gümüşane Samsun Konya 
H. F. Ataç N. Fırat M. A. Binal 

hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/57) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona). 

7. — Gazianteb Milletvekili Cemil Sait Bar-
las'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/58) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından km-ulau 
Karma Komisyona). 

8. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim înce-
dayı'mn, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/59) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

Raporlar 
9. — Ankara, Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/17) (Gündeme). 

10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/18) (Gündeme). 

11. — Seyhan Milletvekili Kasım Gülek'in, 
Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 1946 tarihli 
Haftalık karar cetvelindeki 2758 sayılı kararın 
Kamutay'da görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/10) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Altı ilde ilân edilmiş olan Sıkıyöneti- \ 
min altı ay daha uzatılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/60) • 

BAŞKAN — Hükümetin bir tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

23 . X I . 1946 
77/82 
6/2813 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ça

nakkale ve Kocaeli İllerinde 23 Kasım 1940 ta
rihinde ilân edilmiş ve en son 1946 sayılı ka
rarla 23 Aralık 1946 tarihine kadar uzatılmış 
bulunan sıkıyönetimin bu tarihten başlıyarak 
altı ay daha uzatılması için gereğinin yapılma
sına yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başbakan 
R. Peker 

BAŞBAKAN RECEP PEKER (İstanbul) 
— Sayın arkadaşlarım; Altı Batı ilimizde Sıkıyö
netim idaresi mevcuttur. Bu idare, Kamutayın 
en son verdiği karar mucibince yakın günlerde 
altı aylık zamanmı bitirmektedir. Bu günkü du
rumu Bakanlar Kurulu mütalâa etti ve sıkıyöne
timi tesis etmek için o zamanlar mevcut olan 
şartların, bu idarenin yeniden altı ay daha uza
tılmasını icapettirerek mahiyetini muhafaza etti
ği kanaat ve kararına vardı. Bu karara istinaden 
Kamutayın yüksek huzuruna şimdi tezkeresi oku
nan teklifi sunuyorum. Bu teklifimiz aynı bölgede 
Sıkı Yönetim İdaresinin bu seferki müddetinin 
bitiminden itibaren yeniden altı ay daha uzatıl
masını istemek yolundadır. 

Vaziyeti mütalâa ve takdir buyuracak olan 
Yüksek Kamutayın Hükümetin teklifi veçhile bu 

altı illik batı bölgesinde yeniden altı ay müddet 
için Sıkı Yönetimin uzatılmasına karar vermesi
ni rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoksa Başbakanımı
zın teklifini oyunuza sunacağım. (Hayır sesleri). 

Başbakanımızın teklifini kabul edenler... 
REFİK KORALTAN (İçel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFİK KORALTAN (İçel) — Efendim, şim

di Sayın Başbakan tarafından hemen yıllardan-
beri devam ettirilen ve şüphesiz Anayasamızın 
âmme haklarını tahdit edici mahiyette bulu
nan sjkı yönetimin adı geçen yerlerde uzatıl
ması teklifi ile karşılaşıyoruz. Esasen günde
me baktığımız zaman böyle bir teklifin Yük
sek huzurunuza geldiğine dair bir işaret yok
tur. Hükümet gündeme alınmamış olmasma 
rağmen böyle bir teklifi getiriyor. Usul nok
tasından gündemde bulunması ve Yüksek 
Meclisin daha evvel ıttılaına arzedilmiş olma
sındaki faydayı burada tekrara lüzum görü
yorum. Bu böyle bir mühim mevzudur ki, Ana
yasanın doğrudan doğruya vatandaşlara sağ
ladığı hakları tahdit eden ve binaenaleyh gine 
millet hakkına taallûku bakımından yüksek 
heyetinizin salâhiyetini alıcı mahiyette olan mü
him bir meseledir. Sıkıyönetimin ne gibi ah
valde verilebileceği Anayasamızın 86 ncı mad
desinin çerçevelediği esas dâhilinde tasrih edil
miştir. Sıkıyönetim bir yurtta ihtilâl tehlikesi 
görülür veya harb emaresi belirirse verilir ve 
bunun azmanı da yine millet namına karar 
vermek, kanun yapmak, milletin hak ve hâki
miyetini kullanmak mevki ve salâhiyetinde bu
lunan Yüksek Heyetinizin hakkıdır. 

Henüz bütün insanlığın beklediği sulh dev
resi gelmemiştir. Bununla beraber İkinci Dün-

- 1 3 — 



B : 12 4.12 
ya harbi silâhlann bırakılması suretiyle sona ı 
ermiştir. Kaldı ki, yurdumuz övüneceğimiz bir 
şekilde ve yine milletin büyük fedakârlıkları 
ile İkinci Dünya harbi ateşine girmemiştir. 
Türk Milleti mazide geçirmiş olduğu büyük ve 
acı imtihanlardan sonra kendi mukadderatı ve 
hayatı bahis mevzuu olmadıkça dünyada olma
masını temenni etmediğimiz ve fakat, elimizde 
olmıyan sebepler yüzünden .bütün insanlığın 
mâruz kaldığı, harb ateşinden uzak kalmak 
için, gereken büyük fedakârlıkları, hem de 
büyük feragatla kabul etmiş ve 1939 İkinci 
Dünya Harbinden başlıyarak, büyük bir dikkat 
ve teyakkuzla, bu ateşin dışında kalmaya mıu 
vaffak olmuştur. (Bravo sesleri). 

Söylemeye lüzum yoktur ki; Türk milleti 
kendi aziz varlığını korumak için uyanık kal
mış ve bu âfetleri herhangi bir ihtilât yüzün
den kendi toprağına getirmemek için maddi, 
manevi, her çeşit fedakârlığı göze almıştır, 

Arkadaşlar; İkinci Dünya Harbi silâhların 
bırakılması suretiyle böylece sona erdikten 
sonra nihayet tabiî hakların, ana hakların tah
didini tazammun eden sıkıyönetimin böylece 
ve adeta meşrutiyet devrinde olduğu gibi bir 
defa ilân. edildikten sonra artık bir daha sonu 
gelmemek suretiyle kendi tabiî haklarından 
mahrumiyete katlanması, cemiyetimizin iç duru
mu bakımından da uygun olmasa gerektir. Türk 
milleti gerekirse, kendi hayatı bahismevzuu ol
duğuna inanırsa, her vakit bu kararı almak 
kudretini daima dikkat ve tayakkuzla elinde 
tutmaktadır. İşte bütün dünya harb ateşiyle 
yanıp tutuştuğu bir sırada böyle bir mülâhaza
ya dayanmak suretiyle, sırf milletin selâmeti 
bakımından ve yalnız harbin devam ettiği za
manlara münhasır olmak şartiyle ve yine Ana
yasamızın Yüksek Heyetinize verdiği salâhi
yetlere dayanarak muayyen bir zaman için va
tandaş hakkını tahdidi tazammun eden, adın
dan da belli olduğu veçhile, sıkıyönetim kara
rını iecviz etmiştir. 

Arkadaşlar, vatandaşları bu gibi kayıt altın
da ve o kayıt dolay isiyle bütün ana haklarını kul
lan amkt-an mahrum edici kararın mütemadiyen 
onun başında devam ettirmek, Devlet idaresi 
bakımından olduğu kadar cemiyetimizin mânevi 
bakımından da doğru değildir. Bu gibi bir en
dişe varit olduğu takdirde yeniden sıkı yöneti
min ilânı mümkündür. Bu itibarla eğer Hûda 
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ı göstermesin, böyle bir harb ateşi başladığı za

man mesuliyet mevkiinde bulunan Hükümet 
heyeti derhal bu salâhiyeti pekâlâ kullanabilir 
ve nihayet şimdi böylebir mahzuru, böylebir 
tehlikeyi, harb tehlikesi gibi bir mahzuru gö
rüyorsa bunu burada açıklıyabilir ve biz de iç 
rahatlığı ile istenilen kararı alabiliriz. Fakat 
memleketimizin harb yıllarında kendi fedakâr
lığı neticesinde varlığını tutan sarsılmaz ruhu 
devanı ettiği müddetçe ve böyle bir tehlike de 
filhal olmadığına göre artık Sıkıyönetimi mil
letin tabiî hakkına, Anayasanın çizdiği hakla
rın tahdidini tazammun eden . esaslar üzerinde 
devam ettirmek cemiyet bünyesi için olduğu 
kadar Devlet nizamı için de faydalı değildir. 
Bu itibarla burada Hükümet tarafından tehli
kenin mevcudiyeti izah edilmedikçe milletin 
tabiî haklarının bundan sonra olsun tahdidine 
gidilmemesini teklif ediyorum. 

C41. VEHBİ KOOAGÜNEY (Erzurum) —• 
Sayın arkadaşlarım, 1940 yılında altı ilimizde 
Sıkıyönetimin ilân edilmesinden sonra üzerin
den beş altı sene geçmiştir. Bugün Hükümet 
bunun daha altı ay temdidi teklifinde bulun
maktadır. Ben bunun askerî lüzum ve sebep
leri hakkında mâruzâtta bulunacağım. Yalınız 
teferruat üzerinde aydınlatıcı mâruzâtta bulun
mamı elbette tasvip buyurmazsınız. Çünkü 
onlar askerî sırlardır. 

Sayın arkadaşlarım, nazarımızı 1940 yılma 
atfetmenizi rica edeceğim. Nazi diyarından bir 
ateş fışkırmış ve bütün milletleri, demokra
siyi yıkmak tehlikesini göstermişti. Biz de bu 
tehlikeyi hissetmiş ve bir deniz kapımızla beş 
kara kalemizin bölgesinde ve en kuvvetli as
kerî üssümüz olan İstanbul'da Sıkıyönetim ilân 
etmiştik. Vakıa harb sona erdi. Fakat hudut
larımızın ötesinden daha top seslerini duyuyo
ruz. Milletlerarasında bir güven meydana gel
memiştir, huzur ve sükûn teessüs etmemiştir. 
Hergün Yakın Doğu'da, Balkanlarda bomba
ların patladığını, kanların aktığını görüyoruz. 
(Soldan doğru sesleri.) Bu hal hudutlarımızda 
daha sıkı bulunmak, kalelerimiz bölgesinde ve 
üslerimizde emniyetimizi daha kuvvetle sağla
mak zorundayız. Bunun için yüksek katınız
dan, askerlik bakımından, salam et i m iz için 
bu Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılmasını bil
hassa rica ediyorum. 

İçişlerine gelince; aziz arkadaşlarım, İs-
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B : 12 4.12, 
tanbul'daki ve diğer bölgelerdeki Sıkıyönetim | 
ne âmme hizmetinde, ne iktisadi ve ne de si
yasi hareketlerimizde hiçbir baskı yapmamak
tadır; bilâkis huzur ve sükûnumuz için en 
kuvvetli bir nâzım rolünü yapmaktadır. 

Basma gelince; bunun hakkında zaten çok 
gevşek davranmaktadır. (Gevşek) olarak ar-
zediyorum. İstanbul'da çıkan birçok gazeteler 
kalemlerinden çıkanı, dillerinin döndüğünü 
doğru veya eğri tetkik etmeden yazıp durmak
tadırlar. (Soldan doğru sesleri.) Hangisi üze
rinde kuvvetli bir baskı yapılmıştır! Hayır, 
Cumhuriyet Hüküm etinin ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetinin temin ettiği tam bir ser
besti içinde, tam bir hürriyet içinde herkes ı 
söylüyor, yazıyor. Yalnız memleketin ve or
dunun selâmetini tehdideden, halk efkârını 
sarsan yazıla ra karşı harekete geçiliyorsa bunu 
da insaf ederek hoş görmek lâzımdır. Binaen
aleyh Kamutayımızdan bunun hemen tasdikini 
bilhassa istirham ederim. Ordunun da selâmeti 
de bunu gerektiriyor. (Soldan alkışlar.) 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) — Pek 
değerli arkadaşlarım; Refik Koraltan arkadaşı
mız bu kürsüden konuşurken bir iki noktaya te
mas buyurdular, anlıyamadığım için onu hu
zurunuzda kendisine sormak mecburiyetini his
settim. Birisi, harbin bittiği havadisidir. Harbin 
bittiği havadisi malûmdur. Senesi geçti amma 
silahların elden bırakılmış olduğu havadisine, 
müsaade ederlerse, inanmamak hakkını kendim
de görüyorum. Silâhlar elde bulunuyor. Hattâ 
kullanılma tertip ve kesafeti uzaklardan yakın
lara yanı bize doğru yaklaşmıştır, Balkanlara 
kadar ilerlemiştir, hududumuza, bizim köylerimi
ze sekiz kilometre ötede ihtilâl vardır, isyan var
dır, iç harbi vardır. Binaenaleyh silâhlarla mu
hat olduğumuz hakikattir. Silâhların elden bı
rakılmış olduğuna delâlet eden ifade, bence, bir 
hüsnü niyetli görüşün ifadesinden başka bir şey 
değildir. Silâhlar çok yakınımıza gelmiştir. Bu 
tehdidin bize İçimden, ne suret le vâsıl olacağı 
hakkında herhangi bir siyasî kehanet izhar et
mem, onu aklı selimlerine bırakırını. Bir tehli
ke vardır, kendisine anlıyamadığım ikinci nokta 
üzerinde yine huzurunuzda bir sorguda buluna
cağım. 

Buyurdular ki, iyi idare ettik, harbin ortasın
da, harbin içinde geçen yedi yıla Türk kanı ka
rıştırmadık. Bundan dolayı Türk Milletinin ba- I 
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si retini ve hiç şüphe yok ki ona bu talihi o basi
rete uygun şekilde hazırlayan idareye karşı bir 
teveccüh ve alâka diye kabul ederim. Amma 
sonunda, Allah göstermesin, diye Allahm lûtfu-
na bağlıyarak, Allahın I ut hin a talik ederek vâ
sıl oldukları rahatlığı ben içimde göremiyorum. 
Allahü latifim biibadihi. Amenna amma, kulların 
Allahm iyilikle müdahale etmesi için, lâzım ge
len tedbirleri alması ve basiretli bulunması lâzım
dır. Gafile Allah muin olmaz. Türk Milletim ve 
onu idare edenleri, sayın arkadaşlarımızla bera
ber gafletten tenzih ederim. Çünki gafletin Türk 
Milletinin talihine ve tarihine ne kadar ağır fe
lâketler getireceğini benim kadar onlar da sezi-
yorlardır, bunda hiç şüphe yoktur. 

Arkadaşlar, îstanbulun 90 kilometre ötesin
den başlayarak Trakyayı çeviren hudutlar bize, 
dernal harb olmasa dahi, ihtilâller, isyanlar, 
bozgunlara uğrayabilecek olan teşebbüslerin kay
nar halini gösteriyor. Bilmiyorum, tehlike ne
reden gelecek. Onu buradan söylivebilecek fera
setim yok amma tehlike olduğunu, yaklaştığını 
ve hudutlarımızda davul çalındığını biliyorum. 

İstanbul vaziyetinin burada bilhassa belirt
mekte fayda vardır. 700 000 nüfustan fazla olan 
ve giriş kapısı halinde şimalen Karadenize açı
lır, hudutlarda ise bize mücavir olan memleketler
den kolay girilir. Cenup hudutlarında Akde-
nize açılınır. ve oradan tutuşan herhangi bir 
ihanet Anadolu'ya Anavatana kolay atlar. İstan
bul çok dilli bir memlekettir, İstanbul çok karı
şık kitlelerle dolu bir vatan şehridir, bu vatan 
şehrinin âkibeti bizi bütün vatanın akıbeti ka
dar alâkadar eder. Amma oraya vâsıl olan her
hangi bir illetin bütü vatana nasıl kolay sira
yet edebileceğini Refik Koraltan arkadaşım be
nim kadar takdir eder. İstanbul'da çeşit, çe
şit gazeteleri demin ifade ettiğim çok dillerin 
remzi olarak belirte bilirim. Bu gazetelerin 
içinde demokratik nimetlerden faydalanarak 
tenkitlerde bulunanlar çoktur. Hattâ tenkit 
hududunu aşarak çok takbih edeceğim huzu
runuzda, bunda meselâ : Hükümete iftiralara 
varan çok. Memleket âsabmı Hükümete karşı 
hoşnutsuzluk ve mukavemete sevkedecek neşri
yat yapanlar çok. 

Bu gazeteleri okuyan kütlenin sayısı da 
700 000 den fazla. Üniversite'de orada. Gençlik 
kendisine çok güvendiğimiz, daima kendisinden 
yarının, âtinin başarısını umduğumuz gençlikte 
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orada. Her çeşit zümre ve sınıf bu büyük şehir
de tekasüf etmiş bir haldedir. Binaenaleyh, 
Bu portdantre de sürü sürü telkinler, sürü sürü 
propagandalar, idioloji nümayişleri yapılabilir. 
ve yaptırılabilir. Tehlikenin vukuunu sezer 
sezmez, tedbir alınmasını mı tavsiye ediyorlar? 
Yoksa vâki olacağına emin gibi olduğumuz teh
likelerin önlenmesindeki faydayı mı kabul bu
yuruyorlar. Zekâlarını insafa sevketmelerini ri
ca ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Sıkıyönetim idaresi, 
Anayasa hükümleriyle ve Anayasanın, vatandaş
lara bahşettiği haklara tearuz ettiğine ben şahit 
olmadım. Meselâ seçim hakkını vatandaşlar 
serbest olarak kullanmıştır. Sıkıyönetim kendi
lerinin buraya seçilerek gelmesine mâni olma
mıştır, Gazetelerin neşriyatına mâni olmamış
tır, Hiçbir vatandaş kendisine zorla telkin edil
mezse hür olduğunu unutacak durumda değildir. 
Anayasa Türk Devletinin tarihi kadar masun
dur. Sıkıyönetim İdaresinin arkadaşım tara
fından belirtilen sebepler nazara alınarak altı 
ay daha uzatılmasının kabulünü rica ederim. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Sağ
daki ve soldaki arkadaşlarım ve kardeşlerim; 
bizim Hükümet acaba durup dururken bu mil
liyeti takyit etmekte ve Sıkıyönetimi koymakta 
bir menfaat mı tasavvur ediyor. Dahilî işlerin
de böyle bir menfaat tasavvur etmesine imkân 
var mı? Bu arkadaşlar bilmiyorlar mı ki, hu
dutlarımızı çocuklarımızla lebalep doldurduk. 
Bunları beslemek için memurlarımıza istediği
miz parayı veremiyoruz. Bu çocuklar babaların
dan, ailelerinden, evlâtlarından o kadar uzakta 
bulunuyorlar. Bu acaba normal bir vaziyet ol
saydı yapılır bir şey miydi? Arkadaşlar şunu 
tesbit etmek lâzımdır ki, bizim taraf vaziyeti 
normal bulmıyor. Memleketin müdafaa edilme
si lâzımgeldiğini ve harb zamanında olduğu gi
bi teyakkuz içinde bulunulması icabettiğini dü
şünüyor ve öyle hareket ediyor. 

Arkadaşlar, eğer Refik Koraltan diyorsa ki; 
bu memleket tehlikede değildir, normal vazi
yettedir, hudutlarımızda askerlerimizi bulun
durmak lazımsa da dâhilde bu teşebbüslere 
lüzum yoktur. Bunu sarahaten söylesinler. Ben 
milletin hâkem yapılmasına razıyım. 

Arkadaşlar dahilî işlerde istediğimiz kadar 
itirazlarımızı yapabiliriz. Hattâ muhalefette bu- | 
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lunan arkadaşlar kendi arzularına muvafık olan 
kanunlar aleyhinde rey vermeyi de mubah ve 
meşru görebilirler, iki gün evvel olduğu gibi. 
Şu Gümrük Resmi Kanunu tam istedikleri bir 
şeydi, kendi arzularına muvafıktı fiyatların 
artmaması, gümrük resminin ziyadeleşmemesine 
ait bir kanundu. Ona dahi rey vermediler. (Sol
dan bravo sesleri, gülüşmeler). Fakat ricam şu
dur: Bu memleket bizlere emanettir. Bu mem
leket selâmette değildir. Bu memleketi seven
ler bugün bu şerait dâhilinde rahat uyuyama-
maktadırlar. Yarma rahat bakabilmek için ih
tiyarına mecbur olduğumuz tedbirler eğer haricî 
işlere taallûk ediyorsa lütfen bu işlerde bizimle 
beraber olsunlar. (Soldan alkışlar, bravo ses
leri) . 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 
Sayın arkadaşlar, Başbakanın izahatından anla
şıldığına göre Sıkıyönetimi icabettiren şartlar 
halen meveutmuş ve bu idare 1940 senesinde 
ilân edilmiştir. 1940 senesinde zannediyorum ki 
benim gibi birçok arkadaşlarım da Milletvekili 
değillerdi. Binaenaleyh örfi idarenin ilânını ve 
tatbikini istilzam eden gizli ve haricî sebepleri 
bilmiyorlardı. 

Benim görüşüm şudur: Memleket müdafaası 
bakımından Sıkıyönetimin devamını icabettirecek 
zaruri sebepler varsa bunu gizli bir celsede et
raflıca münakaşa etmek lâzımdır. Bazı arkadaş
lar harici tehlikenin elyevm mevcut olduğunu 
iddia ettiler. Sıkıyönetim normal hayatı takyide-
den bir idare sistemi olduğuna göre bunu ica
bettiren sebepleri açık olarak bilmemiz lâzımdır. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Boğazlar hak
kındaki talebi unuttun mu? 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devamla) — 
Anlamadım. 

Sıkıyönetimin devam ettirilmesi için sarih bir 
sebep görmediğimizi söylüyoruz. Fakat bu görü
şümüz bir esasa bir doneye istinadetmez. Hükü
metin gizli bir celsede bunu izah etmesi lâzımdır. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Çocukar bile biliyor yahu. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devamla) — Siz 
biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Demin Sıkıyönetimin^ lüzumunu mü
dafaa eden bazı arkadaşlar bazı meseleler hakkın
da bizim noktai nazarımızı öğrenmek istediler. 
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Bir arkadşımız İstanbul vasıtasiyle bir takım za
rarlı fikirlerin memleket içine yayıldığını ve 
tahribatını büyük merkez olmak üzere İstan
bul'da yaptıktan sonra başka taraflara da yayıla
bileceğini haklı olarak söyledi. Biz Demokrat 
Parti mensubu arkadaşlarınız da bu gibi tehli
keler karşısında, elbette, fiiliyatta gördünüz, ga
zetelerde gördünüz, umumi içtimalardaki sözleri
mizde duydunuz, bu thlikeler karşısında iktidar 
partsinden asla az hassas değiliz ve olamayız. 
(Soldan bravo sesleri) (Sağdan alkışlar), hattâ 
biz, ben şahsan kendi namıma söyleyim, bu çeşit 
ideolojilere karşı alâkadar makamların aldık
ları tedbirleri, maddi değil çünkü onlardan habe
rim yok, mânevi tedbirleri kâfi görmemekteyim. 
(Soldan bravo sesleri). Ben bunu daima yazdım 
ve söyledim. Bu şeylere ilâve olarak huzurunuzda 
şunu da söyliyeyim ki, bu yapılacak işler Sıkı
yönetimle bir alâkasını bendeniz görmüyorum. 
Nitekim Sıkıyönetim mevcut olduğu müddetler-
ce bu çeşit tahrikatın en kuvvetli ve en şid
detlilerine şahit olmuşuzdur ve Sıkıyönetim 
buna mâni olamamıştır. 

Demek oluyor ki, yalnız Sıkıyönetim değil, 
alınması lâzımgelen başka türlü tedbirler var
dır. (Soldan: «Onlardan biri de budur» ses
leri) . Sonra harici tehlike karşısında biz hiçbir 
zaman dünyanın sükûn ve emniyete kavuştu
ğuna ve artık rahat rahat köşemizde oturmamız 
lâzımgeldiğine kani değiliz. Bu böyle iken 
bize bu, nasıl isnat edilebilirler? 

Dr. FAHRÎ ECEVİT (Kastamonu) — Ar
kadaşınız böyle söyledi. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Dünyanın 
bugünkü vaziyetini elbette biz de biliyoruz. Ta-
biatiyle Hükümet Partisi gibi, hususi izahat ve 
malûmat alamıyoruz, Maalesef bundan mah
rumuz, - Tabiî bu bizim de hakkımızdır, ve bu
nu istiyeceğiz - Hükümetin bunu biz istemeden 
bildirmesi vazifesi icabı idi, Fakat bunu ihmal 
etmiştir. Buna rağmen umumi olarak bu vazi
yeti pekâlâ biliyoruz. Ve bu vaziyet karşısında 
bir Hükümetin mesul bir Hükümetin umumi bir 
teyakkuz ve intibah göstermesi birinci vazife
sidir. Yalnız bu intibah ve bu teyakkuz sadece 
Sıkıyönetimle olmaz, kanaatındayım. (Daha 
fazlasını mı istiyorsunuz? sesleri). Başka tür
lü tedbirlerle de bunun çaresi bulunabilir. Ve 
sonra Sıkıyönetim, vatandaşların hürriyetini 
tahdit eden Sıkıyönetim, lüzumunda mücbir 
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vaziyetlerde bir anda, bir günde Hükümet ta
rafından tatbik edilebilir. Yalnız şunu söylemek 
isteriz ki, biz Türk Milletinin kendi nefsine 
itimadına ve şuuruna inanıyoruz. (Biz daha 
fazlasına inanıyoruz sesleri). Bu ölçüye gelmez. 
Ben de sizin inanmadığınızı söylemedim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Rüşveti kelam 
oldu, tadı kalmadı. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devlamla) — Size ke
lâm rüşveti vermeğe asla ihtiyacım yoktur. İs
terseniz siz de çıkıp söylersiniz. 

Şunu arzedeyim ki, yalnız Sıkıyönetimle 
tutunur bir vaziyette görünen bir idare, zaif bir 
idaredir. Kuvvetli bir Hükümet istediği za
man bunu ilân eder. Meclisin ve efkârıumu
miyenin böyle bir ihtiyacı zamanında takdir 
edeceğine asla şüphe yoktur. Fakat mütema
diyen bu vaziyetin devamı, elbette halkın hüri-
yetlerinin bir kısmının dahi olsa ihlâl edilme
si, doğru bir vaziyet olmadığı kanaatmdayız, 
noktai nazarımız budur. 

Sonra demin arkadaşım harb ne zaman bitti 
diye sordular. Biliyorsunuz: Harb bitti diye 
şenlikler yaptık, buradaki şehriayinleri ha
tırlarsınız, bu münasebetle verilen ziyafetlerde 
hazır bulunanlarınız da olmuştur. Fakat biz 
demiyoruz ki, harb bitmekle tehlike zail ol
muştur. Hariçten gelen telkinlerle, bilhassa mâ
nevi olan, maddi olmaktan ziyade, naanevi ya
pılan telkinlerle saçılan zehirlerin zararı daha 
büyüktür. Hükümetin bu hususta daha alâkalı 
olmasını isteriz. Fakat bunlarla beraber, bü
tün bu fikirlerimizi söylemekle beraber bugünkü 
vaziyette dahi, Sıkıyönetimin devam ettirilme
sinin, Hükümet için bir nevi zaaf (Asla asla 
sesleri). Gibi telâkki edileceği ve memleketin 
mânevi kudretini, olduğundan daha da küçük 
gösterecek mahiyette olduğu kanaatindeyim. 
(Bilâkis sesleri). (Sağdan alkışlar). Mâruzâtım 
bu kadardır. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 
Efendim; Sayın arkadaşım Köprülü, harb bit
tiği için şenlikler yapıldığından bahsiyle, sö
zünü bitirdi. Sulh halinin avdetiyle evvelâ hu
kukî bakımdan Sıkıyönetime lüzum olmadı
ğına işaret buyurdular. Benim hatırladığıma 
göre, iki şenlik yapıldı. Bunlar harb bittiğinde 
ve sulh olduğu için değildi. İki şenlik yapıldı; 
birincisi, Almanya teslim olduğu için, ikincisi 
Japonya teslim olduğu için. Bugün hukuki ba-
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kundan hali harb vardır. Mamafih ben işi hu
kuk medresesine dökmek niyetinde değilim. 

Yalnız Moskova 'da, Ankara 'da karşılıklı neş
redilen notaları hergün ajanslarda, gazetelerde 
gördük. Bu notaların ihtiva ettiği hedef, üs 
istemek talepleri doğrudan doğruya Sıkıyöneti
min devam ettiği istanbul ve Çanakkale Boğa
zına temas etmektedir. Bu bakımdan sanmam 
ki memleektin müdafaası, emniyeti bakımından 
teeavüzi değil, müdafaa bakımından mevzuu-
bahis olan Sıkıyönetimin ilân edilip edilmemesi 
meselesi böyle uzun boylu münakaşayı mucip 
olsun. Buna Sayın Profesörün kendisi de be
nim kadar emindir. Fakat daha evvel, arkada
şı Refik Koraltan'ın söylediği şeyleri tefsir et
mek mecburiyetini duydu. 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Hayır ben 
kendi kanaatimi söyledim. 

CEMÎL BARLAS (Devamla) — Onun için 
burada konuştu. 

Sıkıyönetimin bilhassa geçen zamanlardaki 
tatbikatı gerek memleketimiz için ve gerek Sı
kıyönetim Kanununu tatbik edenler için mu
cibi iftihardır. Çünkü arkadaşlarımın bütün 
dedikleri gibi vatandaş hürriyetinin tahdidi 
vesaire hiçbir zaman Sıkıyönetim kumandanlığı 
tarafından suiistimal edilmiş değildir. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Hat
tâ istimal edilmemiştir. I 

CEMİL BARLAS (Devamla) — Gazeteler 
çeşit çeşit müdahalelerde bulundular, istan
bul 'da değil şu ve bu partiye mensup gazeteler 
hattâ kökü dışarda olan Markopaşa bile çıkı
yor. Ve bu gazete çıktığı zaman Sıkıyönetim 
kumandanı haklı olarak dış tehlike için ilân 
edilmiş olan Sıkıyönetimi hüsnü idare ederek 
bunun içi'i. tatbik edilecek muameleyi Cumhu j 
riyet Savcılığına bırakıyor. Bu da ayrıca şa
yanı şükrandır. Şu halde dış tehlike için ilân 
edilmiş olan ve ancak bazı yerlerde seysefer 
hürriyetini, bazı şartlar altında ve sırf mem
leketin müdafaası bakımından tatbik etmekte
dir. Sayın Köprülü arkadaşımın, arzettiğim 
gibi kökü dışarıda olan ideolojiler için, nasıl 
bizimle beraber iseler, Sıkıyönetimin ilânında 
da Partisinin bizimle beraber olduğunu bu kür
süden söylesinler. Bunu yapmadı. Bu bakım
dan arkadaşlar, sırf dış tehlike için ve hudut
larımızı yalazlıyan tehlike ve ihtilâl hareket
leri için ve mevzuubahsolan isyanlar için ve 
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mevzıuıbahis notanın mevzuu olan mmtakalar 
için ilân edilmiş Sıkıyönetimin şimdiye kadar 
olduğu tarzda ve iç işlerde Cumhuriyet normal 
kanuni arına bırakarak temdidini rica ediyo
rum. (Soldan kâfi, kâfi sesleri.) 

REFİK KORALTAN (içel) — Muhittin 
Baha Pars arkadaşımla Sayın Doktor Fahri 
Ecevit arkadaşım umumi bir sual tevcih ettiler. 
Bu sual yalınız şahsıma değil arkadaşlarımla 
beraber aşağı yukarı hepimize ve nihayet Türk 
milletine karşıdır. (Soldan gülüşmeler; söylen
tiler.) 

NECMEDDİN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Demokrat Partiden ibaret değildir, Türk mil
leti. 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) — Ben 
sana söyledim. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Sükû
netle konuşacağız, nihayet memleketin mukad
deratı konuşulduğu bir meselede isabetli bir ka
rar alınabilmesi için bu kürsüde rahatça konu
şulmasını teinin ve sükûneti muhafaza etmek 
lâzımdır. 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Amma israf edilmesin Türk milleti. 

REFtK KORALTAN (Devamla) — Biz bu 
konuşmalarda hiç sükûnetten ayrılmıyoruz ve 
yolumuzda ısrarla yürüyoruz. Arkadaşlarımız 
buna katılırlar veya katılmazlar, o kendilerinin 
bileceği bir iştir. 

Yalınız arkadaşlar, Türk milletini dünya 
tanır, tarih tanır. Ve bütün milletler onun 
yüksek karakterine şahittir. Uzağa gitmeğe 
lüzum var mı? (Soldan gürültüler.) 

Efendiler, istirham ederim bu kürsü hepi
miz içindir, beraberce bu makaddes varlığı 
muhafaza edeceğiz, bu kürsüye çıkanları sü
kûnetimizi muhafaza ederek takibedelim. Baş
ka kelime bulamıyorum. Bakıyorum sinirlen-
mişsiniz. Endişe ediyorum. Bu kürsü serbest
tir. Buraya çıkarız ve fikirlerimizi açıklarız, 
söylenenleri dinleriz. Nihayet burada bulunan
ların sağduyusuna hitabediyoruz. Bunun çıkar 
yolu budur, öfke ile, kızmakla meseleler hal
ledilmez. (Soldan kim kızıyor sesleri.) O hal
de lütfen sükûnetle takip buyurunuz. 

Arkadaşlar; yakın tarihimizi hepimiz bili
yoruz. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Sizden tarih dersi mi alacağız? 

— İS — 
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REFİK KOKALTAN (Devamla) — Millî 

Mücadele zamanı idi. Memleketin hiçbir tara
fında Sıkıyönetim yoktu. Bir ayaklanma oldu, 
bir şahlanma oldu ve dünya karşısında Türk 
Milleti ben varım dedi ve var olduğunu ispat 
etti. Misaki Millî ile çizdiği hudutlarını ve istik
lâlini muhafaza için varını yoğunu ve evlâdını 
esirgemedi bütün dünya bunu gördü ve onun 
hakkına, varlığına şeref ve istikbaline saygı gös
terdi. 

Şu halde arkadaşlar, tehlike varmıdır? Hayat 
zaten ferdi olduğu kadar maaşeri bakımından da 
daima tehlikelerle karşı karşıyadır. O halde ma
demki tehlike vardır sokağa çıkmayayım, madem
ki tehlike vardır kapımı açmayayım. Bu tehlike
ler telâkkiye göre değişir. Fakat arkadaşlar bu 
kadar çetin imtihandan büyük bir muvaffakiyet
le çıkmış olan Türk Milleti, dünya emin olabilir-
ki, onun toprak bütünlüğüne, şeref ve haysiyetine 
ve hele daima ebedî olarak tuttuğu Cumhuriyete 
el uzatanların elini kıracaktır. (Sağdan : şiddetli 
alkışlar). 

Böyle bir hal karşısında Türk Milleti, tek bir 
vücuttur, fırka yoktur, kanaat ayrılığı yoktur, 
tek bir dâva vardır, o da şeref, istiklâl ve toprak 
bütünlüğü davasıdır, bunu her zaman ispat et
miştir. Bugün de, yarın da cihana ispata hazır
dır, onu denemek istiyenler varsa meydan hazır
dır. Tekrar bu tecrübeye girebilirler. 

Türk Milleti ancak şerefi için yaşar, Türk 
Milleti ancak istiklâli için yaşar. Bunun için hiç
bir fedakârlıktan çekinmez. Türk Milleti. Tehlike 
var mı, yok mu? Ben bunları asla mevzuubahis 
etmiyorum. Arkadaşlar, nihayet hepimiz, Ana
yasa hükümleriyle bağlıyız. Onu tutmak ta Türk 
Milletinin bayrağı kadar, şerefi kadar, isntiklali 
kadar mukaddestir. Şimdi huzurunuzda okuya
cağım. (Soldan: biliyoruz sesleri). 86 ncı madde: 
Harp halinde veya harbi gerektirecek bir durum 
başgöstermekte.... (Soldan: gürültüler, biliyoruz, 
zahmet etmeyin sesleri). 

Arkadaşlar müsaade buyurun Biz bu. ada sa-
atlarca konuşmanızı ve içinizden bazılavmın sert 
olan sözlerini sabırla dinledik. Lütfen sivc de din
leyin. 

« edildiğinde yahut vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eğlemli bir kalkışma 
olduğunu gösteren kesin belirtiler görüldükte 
Bakanlar Kurulu» Bakınız nasıl mutlak bir salâ
hiyet vermiştir Büyük Millet . Büyük Milletin 

mümessili olan Büyük Meclis. Bu hususta ne 
kadar hassastır, kendi salâhiyetini biran için 
itimat ettiği Hükümetine vermekten çekinmemiş
tir. 

Diyor ki, « . . . kesin belirtiler görüldüğünde 
Bakanlar Kurulu süresi bir ayı aşmamak üzere 
yurdun bir kısmında veya her yerinde Sıkı Yö
netim ilân edebilir.» 

Her vakit biran içinde Hükümet bu salâhiyet
le mücehhezdir. Devam ediyorum, « ve bunu 
hemen Meclisin onamasına sunar. 

Şimdi evvelâ tehlike görülürse, Meclis belki 
toplu bir halde değildir, vakit geçirilmemesi, teh
likeyi önlemesi hesabına kendi salâhiyetini, hu
kuku hükümranisine taallûk eden salâhiye
tini kendinin, itimat ettiği Hükümetine vermek
te tereddüt etmiyor. Fakat diğer bir noktadan 
da aynı hassasiyeti göstererek «.... Meclisi toplar 
ve tasdikma arzeder). diyor. 

Arkadaşlar, bu kadar mühim bir mevzuda 
artık Hükümet hiçbir mucip sebep gösteremez 
vo muhterem heyetin kanaatim ve bilhassa Sı
kıyönetim ilânını icabettiren sebepleri gösterir 
hâdiseleri öğrenmedikçe böyle bir salâhiyet, 
mücerret tehlike vardır, sözü ile Hükümete ve
rilmesi ve bunun temadisi Köprülü Fuat arka
daşımın da ifade ettiği gibi Hükümet için, hat
tâ yalnız Hükümet için değil, daha ileri gidi
yorum. Milletin varlığı için kuvvet teşkil et
mez. Türk Milleti kendisine güvenen bir mil
lettir. Mukadedratmı her ne pahasına olursa 
olursa olsun; korumayı defaatle ispat etmiş bir 
millettir. İcabında hepimiz asla tereddüt et
meksizin onun namına haiz oluğumuz salâhiye
ti elbette kullanırız. Yeterki Hükümet yüksek 
huzurunuzda okuduğum Anayasanın çerçevesi 
içindeki kayıtlarına, hükümlerine uygun olarak 
bir tehlike görmüşler midir? Bu tehlike bizi he
men takip etmekte midir? Hulâsa eğer icabedi-
yorsa diğer bir arkadaşımızın da temas ettiği 
gibi derhal bir gizli celse tertip eder, sizlerin 
bildiğinizi, mukabil tarafta bulunan arkadaşla
rınıza da söyler. Memleket ve milletin şeref 
ve istiklâli mevzuubahis olduğu zaman, memle
ket sevgisinde, müsaade ederseniz sizin safınızda 
bii' santim bile gerido değiliz. Lâakal sizden 
fazla bu hususta hassas bulunduğumuzu ve bu
nu her zaman fahr ile, şerefle ispata hazırız. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar). 

— İD 
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Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Uzun 

izahata mahal olmaksızın kolay anlaşılacağını 
tahmin ettiğim, bir noktasından başlamak isti
yorum. Muhterem Fuad Köprülü'nün sözlerinin 
altına, eğer benim anlayışım şeklinde kabul 
edecek olursanız, ben de imzamı koyarım. F. 
Köprülü bizim dediğimizi istiyor. Diyor ki, 
telkinler elbette vardır, korkutucu şeyler ol
maktadır. İstanbul tarikiyle, memlekete birta
kım şeyler girmektedir. Amma bunlara muka
bil alınmakta olan tedbirler kâfi değildir. De
mek ki, Sıkıyönetim iyi bir şey yapmıyor, o hal
de kaldırılmalıdır. Nihayet sözleri oraya varı
yor. Hâdiseler vardır, fena mikroplar gir
mektedir, daha sıkı tedbirler lâzımdır, Şunu 
demek istiyorum ki, Hükümet haklı olarak bu 
tedbiri almıştır, amma Sıkıyönetim tamamen 
tatbik etmemektedir. Onun için tehlikeli pro
pagandalar ve fikirlerin telkinleri devam etmek
tedir. Bu tedbiri, hakikî Sıkıyönetim halinde 
tatbik etmiyor. Hükümetten bunu istiyorlar. 
Bu bakımdan Fuad Köprülü'ye hak vermek lâ
zımdır. Eğer hakikaten dâva bu ise niçin mu-
araza hilinde bulunuyoruz? 

En esaslı nokta diye söylenen şeylerden bi
risi bunun Anayasaya dayanıp dayanmaması 
şeklidir. Benim anlaşışıma göre madde hali 
harb diye başlıyor. Altı senedenberi bütün ka
nunlarımıza hali harb diye vasıflandırarak bir
takım hükümler koyduk. Hali harb, harb de
mek değildir. 

Hattâ kanunlarımızın bir takımına; hali har
bin geçtiğine karar verildikten sonra kaldıraca
ğız ve değiştireceğiz, diye hükümler koyduk. Bi
naenaleyh bu salâhiyetin istimal edilmesine dair 
harb hali dediğimiz hal bu maddenin en baş ya
zısını ve kelimesini teşkil etmektedir: Eğer bu 
noktada da harb hali kalkmamış mıdır diye bir 
sualleri varsa bu dâvayı halletmek çok müşkül 
olur. Bu kadar açık ve basit olan işler üzerinde 
sual sormak hakikaten anlaşılmıyan bir şeyin 
izahını istemekte olduğuna inanmak müşkül olur. 
Arkadaşlarımın daha vazih söyledikleri bazı şey
ler var. Hudutlardan bahsettiler; civar memleket
lerdeki baruttan, dumandan, alevden, toptan bah
settiler. Buna mukabil diyorlar ki; bütün cihan
ca malûm olan Türk Milleti.. Doğrudur, bütün 
cihan bilir ürk Miletini. Fakat yatağanına da
yanmış çıkacak her hangi bir tehlikeye karşı gö
ğüs göğüse çarpışmak için bekleyen bir Türk 
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i ferdi yerine her türlü tedbiri Allaha, tesadüfe 

veya kaza ve kadere bağıamaksızm tam yetişkin 
bir milletin düşüncesiyle, idaresiyle, bilgisiyle ha
reket etmeğe alılmış bir milletin halini göster
mek isteyince elbette kabadayılığını, fedakârlığı
nı memleket ve millete karşı bağlılığını vatan
perverliğine, bütün şeylerine inanmakla beraber, 
en ufak bir şeysi kaybolmadan belâyı defetmek 
için hattâ belânın kapumuza gelmesine cesaret 
ettirmeden onu uzaktan karşılamak için lâzım 
gelen tedbirin de tarafımızdan alınacağını elbet
te Cihan öğrenmiş olacaktır. Yaptığımız bu bil
gili harekettir ki bütün dünyanın ötesini berisini 
yalayan yalazayı memleketin içine sokmamakta 
âmil olmuştur. Eğer yangın saçağı sardıktan son
ra ateşi söndürmeye girseydik buna ne dereceye 
kadar yetişip yetişmiyeceğimiz belli olamazdı. Be
nim şöyle ve böyle oluşum akıllı ve bilgili insan
ların alacağı tedbirleri almaktan beni menetmez. 
Bilâkis onu davet eder. 

Hükümet bununla kalmamalıydı, daha başka 
tedbirler alınmalıydı derken, Hükümetin uya
nık ve daha uyanık olması lâzımgeldiğini söy
lerken tanıamiyle bunu düşünerek öyle söyle
diğini anladım Köprülü arkadaşımızın sözlerin
den. Onun düşündüğü ve onun dediği gibi Hü
kümet çok uyanıktır ve bu tedbir vaktinden 
evvel alınmış tedbirlerden birisidir. Bu ted
biri almak için tekrar Heyetinize müracaat 
etmiş bulunuyor. Hükümet hiç şüphe yokki 

I hazeri orduyu nasıl dört beş seneden beri ha-
I zar ordusunun beş mislini ayakta tutuyorsa, ne 

gibi şeyler sezerek, ne gibi tedbirler almak 
j icabettiğini de bilmektedir. Yalnız bu teklifi 
I bu karara varabilmek için tecrübe görmüş in

sanlar için kâ-fi gelecek eleman olduğuna inan
mak lâzımdır. Bunun üzerinde fazla düşüıı-

j meğe ve fazla konuşmağa mahal olacağını zan-
i netmiyorum. Arkadaşlarım, kendilerinin de 
j ifade ettikleri gibi, vatana bağlılıklarından 
I şüphe etmek kimsenin aklına gelmez. Tedbir 
i almak bakımından birisi az evvel birisi az son-
! ra alınması kararında olabilir. Fakat biz bir 
j adım evvel karar almak tarafını tutanlardan 
| bulunduğumuz için kararımıza onların da ittiba 
j etmelerinde fayda olur hiçbir mazarrat olmaz. 
| Çünkü dedikleri gibi memleketin işlerinde Sı-
i kıyönetim yoktur dedirecek kadar hafif tatbik 
ı edilmesinden bir şikâyet olabilir. Fakat de-
j mokrasiye olan fazla bağlılığımız bizi bu ba-
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kını dan daha fazla feragatlara sevkediyor ve 
bu kabil şikâyetlerin tekrarına meydan vermi
yor. (Soldan alkışlar). 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Sayın arkadaşlar, huzurunuza bugün mev-
zuubahis olan bölgenin eski bir kumandanı sı-
ı'atiyle çıkıyorum. 

Arkadaşlarım çok güzel söylediler, bu .söy
lenilen sözlere tecrübeli bir arkadaşınız sıt'a-
tiyle teyit etmek için o bölgenin bugün vazi
fe görmekte olan arkadaşların kuvvetini eksilt
memek bakımından maruzatta bulunuyorum. 

Bu konu edebiyat yapmak için iyi bir ze
mindir. Fakat hakikatte bu işte edebiyata ka
pılmak doğru olmaz. Burada realiteye tâbi ol
mak ve amelî görmek lâzımdır. (Soldan doğ
ru sesleri). 

Bir ordunun kuvveti yalnız silâhtan ibaret 
değildir. Ordunun esas kuvveti ordu temelinin 
zayıf olmamasındadır. Eğer biz bugün Or
dumuzun bu temelinde bir zaaf ve çatlak eseri 
gösterirsek memleketimize iyi hizmet etmiş ol
mayız kanaatmdayım. 

Ordunun buna ihtiyacı var mıdır? Bugün 
gizli bir hakikat değildir ki, o mıntakada, Sıkı
yönetim olan bölgede en büyük bir Ordumuz 
mevcuttur. Bu Ordumuz vazife görürken vazi
fesini kolaylaştıracak olan işlerde hiç bir va
kit tereddüde düşmemelidir. 

Ordunun buna, Sıkıyönetime ihtiyacı var 
mıdır? Hükümetin bu teklifi getirmiş olması bi
ze gösteriyor ki, bu ihtiyaç mevcuttur. Ohal-
de bize düşen vazife; bu ihtiyacı elbirliğiyle 
tatmin etmektir. Onun için bu kürsüden ben
den evvel söz söyliyen arkadaşımın teklifi veç
hile Heyeti Umumiyenin müttefikan bu kararı 
vermesi, itimat buyurunuz ki, Ordu için büyük 
bir kuvvet teşkil eder. (Bravo sesleri). 

Sıkıyönetimden millî bünyenin zarar göreceği 
tahmin olunuyorsa, Hükümetimizin tuttuğu yol 
bu zararı vermiyecek bir durumdadır. Sı
kıyönetimin tatbik edildiği mmtakalarda bir
çok halk Sıkıyönetimin olduğunun farkında 
bile değildir. Fakat Sıkıyönetime istinat eden 
Ordu her an kendisine gelmesi muhtemel ve 
hatıra gelmez inceliklerle hazırlanan fenalıkla
rın önlenmesi için bu idareye istinat eder. 
denildi ki: Hükümet ne vakit lüzum görürse 
derhal Sıkıyönetim ilân edebilir, doğrudur fakat 
öyle b i r ' gizli hazırlanma gelir ki • onu haber 
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aldığı anda evelden hazırlığı olmadığı için ma
zarratlarının önüne geçemez. Onun için bir em
niyet supap olarak Sıkıyönetimi elinde bulun
durdukça ordu aleyhine hazırlanması muhtemel 
fenalık zincirlerinin halkalarının birbirine bi
tişmesine dainua mâni olunabilir, ve bu suretle 
ordu hiçbir suretle sarsılmaz. Ben orada vazife 
gördüğüm en tehlikeli günlerde Sıkıyönetimden 
ordu hesabına çok fayda gördüm. Bugün beni 
istihlâf eden arkadaşınım da fayda görmekte 
olduklarına kaniim. Bundan dolayı arkadaşları
mın bu işi müttefikan kabul etmelerini ordunun 
kuvveti bakımından rica ediyorum. (Alkışlar). 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Sıkıyönetmin daha bir müddet kalması 
hakkında, Hükümetin ileri sürdüğü teklifi ka
bul etmek istemiyen arkadaşlar; burada belirt
mişlerdir ki; iktidar Pa~rtisi kadar, bu mevzu 
üzerinde beraberdirler ve hassasdırlar. Bu belir
tilen noktayı, milletimizin haricî bir tehlike 
karşısında nasıl birleştiğini gösteren en aşikâr bir 
delil olarak telâkki ediyorum ve öyle görüyorum. 
Çünkü o sayın Köprülü Fuad, tehlikeli ideoloj 
telkinlerinin hudutlarıma, İstanbul'un münevver 
gençliğine sızması ihtimali bulunduğunu, bu 
tehlikenin mevcut bulunduğunu çok güzel belirt
tiler. O halde bu tehlikeyi nasıl tutmak müm
kündür? Bu, hangi deliklerden ve ne şekilde gi
riyor? Bu tehlike dua ile, mânevi bir perde ile, 
daha açık bir tâbirle, maddi hiçbir şey kullan-
maksızm emniyet altına alınamaz. Ben öyle zan
nediyorum ki arzu ettikleri tedbirler Sıkıyöne
tim içinde mevcuttur. 

Sonra Refik Koraltan arkadaşımız, meşruti
yet devrinde bir defa Sıkıyönetim bu memle
kete girdi, meşrutiyet yıkılmcıya, Cumhuriyet 
ilân edilinciye kadar bundan kurtulamadık dedi
ler. Takdir ederler ki, meşrutiyet devrindeki 
halkın seviyesiyle bugünkü Cumhuriyet devri 
halkının seviyesi aynı değildir. Yine kendileri 
takdir ederler ki Türk milleti ana haklarına 
karşı çok hassastır. Bu hakların tehlikeye düştü
ğünü gördüğü anlarda en büyük kıymetlerini 
kaldırıp atarlar. Nitekim meşrutiyeti bu nokta
dan atmışızdır, Padişahlığı, Hilâfeti bu hakları 
kurtarmak için kaldırıp tam akta tereddüt etme
dik. Binaenaleyh bugünkü Sıkıyönetimi meşru
tiyet devrinin Sıkıyönetimi ile mukayese etme
lerinde ben büyük bir hata görürüm. 

Arkadaşlar, milletin ana haklarının herhan-
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g\ bir baskı altında bulun m asma tahammül 
edemiyen arkadaşlarımız bütün bir memlekete 
hariçten uzanana bir tehlikeyi günlükleri anda 
elbette birleşeceklerdir ve beraber olacaklar
dı .-. Amma bir edebiyat yakmak, işe muhalefet 
çeşnisi katmak için zannetmem ki, bu büyük 
faydayı inkâr etsinler. 

Refik Koraltan arkadaşımız Türk milletin'u 
büyüklüğünden, yüksekliğinden, meziyetlerin
den bahsettiler. Türk milleti bu hususta ken
dileriyle beraberdir, i ak;:' kabul buyursunlar 
ki, o büyük kabiliyette olan Türk milleti, tehli
keyi sezmiştir ve tedbirini almıştır. Ve asla gev-
şememiştir ve gevşemiyeeeklir. fîevşek vaziyeti 
Türk milletine yakıştıramayız. Ikıntı, kabul bu
yursunlar. Şu demek oluyor ki, Demokrat ar
kadaşla • İktida.' Partisindeki arkadaşlar bir 
nokta üzerinde birlemiyorlar. Buna bi
zim âti bakımından yürüteceğimiz siyasi, yolun 
bir beşareti. addedilme! idir. rayın. generalin bu
yurdukları. gibi harici tehlike karşısında bera-
!)d' olduğumuzu buraca ziiıiı;cn. nasıl belirtiyor
larsa bu. teklifi kabul etmek sureliyle reyleriy-
le de izhar etsinler' ki, birliğimiz harice karşı da 
açıklanmış olsun. 

Demokrat, arkadaşlar, hangi izahı, istiyorlar, 
insaf etsinler, normal vaziyete girmiş miyiz? Si
lahlan kim bırakmış, nereye bırakmış? İler 
gün yeni biı* silâh yapılırken, kergün başka bir 
silâh, icat olunurken ve her gün başka keşifler
de bulunulurken hattâ bu silâhlardan bir kısım 
bize doğru çevrilmiş iken hangi emniyet içinde 
olduğumuzu ben de bu arkadaşlardan sorarını. 
Kİ bette, herke;: gibi Hükümetten izahat istiyen-
ler de kulaklariyle hariçten gelen sesleri işit-
mişlerdir. .Boğazlar meselesi hakkındaki talep
ler', unutabilir miyiz? Arkadaşların salâhiyet
le izah ettikleri, o-ibi. ln% henüz normal vaziyete 
gelmiş değiliz. Hudutlarımızda çarpışmalar 
va.\ Sayın (ieneral. Kahrettin, bu mevzu üzerin
deki birliğimizin Ordunun maneviyatına, tesir ede
ceğini belirttiler, ayni şeyi bendenizde sizden rica 
edeceğim Burada vatanperverliğine şüphe obur 
yan eski bir profesör arkadaşımın izahatiyle an
ladım ki. haricî bir tehlike karşısında 'Demok
rat Parti arkadaş kiriyle biz iktidar Par-tiüi bir 
noktada toplanmış bıüiuiuyoruc Arkadaşlar bu 
birliğimizi burada göstermeliyiz ve bundan son
ra, memleketin yüksek menfaatleri uğrunda be
raber yürüyeceğimizi göstergeliyiz. Bunu siz-
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den beklemek, sizin vatanperverliğinizi bu kür-
süd.t ispat etmeniz elemektir. 

Dr. FAHRÎ ECEVl'T (Kastamonu) — De
ğerli arkadaşlarım. Yeniden huzurunuza çık
mış olmaklığınıa sebep burada Refik Koraltan 
tarafuıdan benim konuşmanı münasebetiyle kul
lanılmış olan bir kelimedir, bu kendisin" hitap 
etmiş olmamın tevsian tefsiri dolayisiyle vuku-
bulmuştur. 

Refik Koraltan bana diye başladı ve benim 
Türk milletine hitaı, ettiğimi söyledi. Türk 
millet ine hitabedebilu ek büyük bir şereftir. 
Türk milletinin anlayış; önünde seviyesi, dira
yeti. feraseti imtihana çekilme vaziyette olan 
kimse talihlidir. Amma ben burada sadece Re
fik Koraltan.'a hitabetim. Zira Refik Koral-
tan'ın unuttuğu veya ihmal ettiği veya nükte
lerine ve inceliklerine pek te akıl erdiremez gi
bi göründüğü ve öyle konuştuğu mevzuu Türk 
milleti hiç, şüphe yok son derece açık, son de
rece bariz olarak bilmektedir. Türk milleti 
varlığına yakından veya uzaktan veya pek 
uzaklardan gelebilecek tehlikeleri sezmek kabi
liyet ve kudretindedir. Asırlarca payidar olu
şunun hikmeti budur. Küçülse dahi açılmış 
avuç gibi. değil sımsıkı yumruk haline gelmesi
nin hikmeti bundadır. Binaenaleyh ben Türk 
Milletinin Allah göstermesin, feragat ve basi
retinden hiç şüphe etmem, hata ettiğini zan
nettiğim, bir arkadaşıma hitabederken hata et-
miyeceğine inandığını Türk Milletine hitabetmiş 
olnııyayım. Büyük Türk milletini bu çeşit ha
talardan tenzil ederim. Arkadaşa da yine bu 
millet safında bulunduğu ve bu milletin efra
dından olduğu için; bütün. Türk milletine has; 
olan duygu ve anlayışın devamını rica ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı, arasıra 
yaptığım gibi hekim olara1.: işaret etmek mecbu
riyetindeyim. 

Uzviyetin serhadlerinde bazı avamil var
dır ki, bilhassa hastalıkların sirayetini işa
ret eden epidemi zamanlar adında, salgın 
zamanlarında Yirulansm arttığı yani ze
hir! çoğalmış, zarar verme kabiliyeti fazlo-
la:;n!':i d üş manlar i faaliyefj sırasında uz-
nvr t . bütün dikkat ve hassasiyetiyle her ta
raftan gelecek olan tehlikelere karşı ayaku, 
durmak, vücut sağlığını muvazene halinde bu
lundurmağa Kon derece dikkat etmekten iba-
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rettir. Tehlikeleri dışarıdan gelecek olanlara 
karşı serhatlarinde alınmış çeşitli tedbirleri 
vardır. Amma içinde en hücra köşelere dahi 
bu tedbirler sâridir. Zira kanidi ki bazı un
surların, parazit ismi altında uzviyette yaşıyan 
bazı unsurların, dışarıdan gelebilecek her teh
likelerle derhal ihtilât ederek vücudu içinden 
yener. Uzviyet serhatlerinde ve bizzat içinde 
dahi çeşitli düşmanlara dışarıdan gelecek ve 
içeride uyanıcak olan düşmanlara hemen ce
vap verebilecek bir hassasiyette bir tepki ile 
sağlığı korumak için ayakta durur. 

Türk milleti tek ferdin uzvi bütünlüğünü 
garanti eden tedbirlerden daha sağlam tedbir
ler almak, binaenaleyh daha çok hassas ol
mak bütün Türk cemaatine sirayet edecek olan 
çeşitli tehlikeyi önceden sezerek, anlıyarak, 
bilerek tedbir almak durumundadır. Arkadaşlar 
bunu istedi. Hükümet eğer böyle bir tehlike se
ziyorsa bize bildirsin, bir gizli celsede dedi. Biz
ler, Türk Miletini biribirimizle lisanı hali ile de 
konuşmağı biliriz. Asırlar, bir çok uzun asırlara 
da sari olan devlet kurma adeti Türk Milletinin 
faik şiarı budur. Tehlikeleri sezer, bakışırken 
sezer, ve anlarlar. Bilmiyorum burada tehlikeyi 
sezmek için bakışmağa ve göz kırpmağa lüzum 
var mı? Tehlike daima burnumuzun dibinde bu
ram buram tütmektedir. Neyi tavsiye etmek 
istiyorlar. Dışarda Refik Koraltan arkadaşıma 
sordum, vallahi cevap vermedi, çekildi. Neyi tav
siye ediyorsunuz? Tehlikeyi takdir etmiyecek ka
dar gafil misin? 

Aziz arkadaşalarım, Demokrat Partinin mu
halefet safmdaki arkadaşlar, bu sıkı yönetimi 
bilhassa serhad şehir saydığımız bir noktada al 
ti ay daha devametmesi bu veçhile devametmesi 
hususunda bizimle beraber anlayışlı olmaları, bu
na karar vermeleri, mensup oldukları milletin bir 
uzvu oldukları için kendilerine yakışır. 

Eğer bu suretle ve bu veçhile münakaşa ve 
tereddütten sonra nihayet bizim kararlarımız üze
rinde bizimle beraber olmazlarsa zannediyorum 
ki faziletkâr Türk Milleti kendi gazetelerinin 
kendilerine karşı bahşedilmiş olduğundan bahset
tikleri tcvecühten bir haylisini kırpacaktır. (Kâ
fi. kâfi sesleri) 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Muhterem 
roka'1 a/!ar, benden sonra konuşan bir iki arka
da -i, bilhassa Mazhar Germen arkadaşım, çok 
vazıh söylemek istediğim halde, bilmiyorum 
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ben mi vazıh söyliyemedim yoksa kendilerinin bir 
dalgınlığına mı geldi, sözlerimi; adeta «örfi 
İdare hafif tatbik ediliyor bunu daha şiddetlen
direlim» mealinde lakırdı söylemişim gibi gös
terdiler. (Soldan gülüşmeler). Böyle bir şeyi 
ne söyledim, ne de aklımdan geçti. Mâruzâtım 
şayet açık, vazıh ve basittir. Biz, Sıkıyöne
timi memleketin menfaati bakımından, İstan
bul mıntakasındaki Sıkıyönetimi, memleket mü
dafaası için bir zaruret olarak görseydik bunu 
müzakere etmeğe dahi yanaşmazdık, derhal 
mutabık karar verirdik. Halbuki biz haricî va
ziyeti, haricî tehlikeleri, bütün bunları gör
mek hususunda Hükümetle mutabıkız, Zaten 
söylemeğe hacet yok. Görülen köy kılavuz 
istemez. Bunu bütün dünya da görmektedir, 
biz de pekâlâ görüyoruz. 

Yalnız, bu vaziyette dahi Sıkıyönetimin de
vamını faydalı bulmıyoruz. Yani zaruri olmak 
şöyle dursun, faydasız buluyoruz. Demin taf
sil âtiyle arzettiğim gibi... Muhterem arkadaş
larımızdan o mıntakada fiilî hizmet görmüş olan 
biri bu Sıkıyönetimin lüzumundan bahsettiler. 
Bence Ordunun mânevi kuvveti sağlam bulun
malıdır, onu sarsmamak lâzımdır. Yani propo-
gandalara karşı Orduyu korumak lâzımdır. 
Hakikaten bu çok mühim bir esastır. Ordu de
mek, millet demektir, Ordu bütün bir millet
tir ve bütün millet içinde yayılacak kötü fikir
lerin memleketin müdafaasına zarar vereceği 
muhakkaktır. Bunda mutabıkız ve bunun ak
sini kimse söyleyemez. Yalınız şunu arzedeyinı 
ki, bizim bugün Sıkıyönetimden fayda görme
memizin sebebi budur: Bu gibi muzır fikirler en 
kuvvetli tezehhürlerini ve en kuvvetli tezahür
lerini, en zararlı tesirlerini Sıkıyönetimin en 
kuvvetle tatbik edildiği zamanda göstermek
ten hali kalmadı. Yani, Sıkıyönetimle bunu 
önlemek kabil olmadığı anlaşıldı. Sıkıyöneti
min yaptığı işlerden olarak yalnız son zaman
da matbuatta seçimlere ait yazı yazdırmamak 
meselesini biliyoruz. Onun için, Sıkıyönetim 
temdidi bir parti, bir iç siyaset meselesi midir, 
memleketin müdafaası mıdır, bunu tâyin lâ
zımdır. Açık söyleyelim ki, biz bunu bir Millî 
Müdafaa meselesi addetmiyoruz. Millî Müda
faa için, Hükümet istediği tedbirleri getirsin, 
istediği bütçeyi getirsin, istediği tahsisatı iste
sin, burada tereddüt etmeden derhal mütte-
fikan kabul e4erâ, . Fakat hiçbir zaman fayda-



B : 12 4 . 1 
sini »örmediğimiz, hattâ harice karşı memleketi 
zayıf gösterecek ve hattâ bizzat Hükümeti zayıf 
gösterecek bir tedbirin lehinde bu kınam ayı/. 
Çünkü Sıkıyönetimle idarei umur eden bir Hü
kümet hiçbir zaman kuvvetli ve sağlam bir 
Hükümet addedilemez. Hükümet kendisini bu 
vaziyetten tenzih etmek için dahi bunu iste-
memelidir. Yani bu temdidi isteıuemelidiv. Çün
kü lüzumlu gördüğü bir anda bu idareyi he
men tatbik edebilir ve İm salâhiyete mâliktir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

NBCMEDDÎN S AHİR SILAN (Tunceli) — 
Sıkıyönetime siz de oy vermediniz mi idi? 

EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, belli bazı illerimizde Sıkı
yönetim süresinin uzatılması hakkında Hükü
metin teklifi burada tartışma konusu yapıldığı 
zaman olayın önemi dolayısiyle arkadaşlarımı
zın söylediği bazı noktaların açıklanmasında fay
da mülâhaza etmemiş olsaydım, düşündüğüm 
bazı hususları arztmek için kâfi kâfi sesleri kar
şısında kürsüye çıkmağa cesaret edemiyecektim. 

Bununla beraber sözlerimi mümkün olduğu 
kadar kısaltarak mâruzâtta bulunmağa, gayret 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, hudutsuz hürriyet mefhumu 
insanlar için uğrunda ihtilâller yapılan ideal 
bir mefhumdur. Bununla beraber bu ilıtlâllerî 
başaran milletler bile bu hudutsuz hürriyet 
mefhumuna bası kayıtlar koymak mecburiyetin
de kalmışlar ve bu kayıtlar için kanunlar vazet
mişlerdir. Sıkıyönetimin Olağanüstü ahvalde 
bu kanunlarla konulan kayıtların fevkine çıkmak 
suretiyle önemli bir tedbir olduğu da malûm
dur. Binaenaleyh, gerek anayasamızın ve gerekse 
diğer mevzuatımızın Sıkıyönetim esasları üze
rindeki hukuki bünyesine temas etmiyeceğim. 
Yalnız karşı Parti arkadaşlarımız söz aldıkları 
zaman umdum ki, düşündüm, ki, bu arkadaşlar, 
Sıkıyönetimin vücuduna rağmen İstanbul'da ve 
diğer vilâyetlerde insan haklarına ve insan hür
riyetine bunun bir gfma baskı yapmadığı ve bil
hassa geçirdiğimiz seçim devresinde uluorta 
yapılan münakaşalara rağmen secim hürriyetine 
tesir icra etmemek için vazifesinin bir çok icap
larından geri durduğunu ve bağımlı ve bağım
sız lierhangİT bir Partiye miensüp'olsun veya ol
masın bazı gazetelerin bunu vesile ittihaz ederek 
memleket için hakikaten muzıır telâkki oluna-
bilecek" birçok neşriyatına rağmen sırf "s-V-îm 
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hürriyetini bozmamak endişesi ile salâh^etini 
kullanmamış olduğunu görerek Hükümetin bu 
günkü teklifindeki maksadı anlamaları ve bu 
vesile ile olsun Hükümete ve Sıkıyönetimi uzat
mak istiyenlere teşekkür etmelesi lâzımdı, ben 
böyle ummuştum. Benim bu mâruzâtını Hükü
metin buradaki mucip sebepler üzerinde iza
hat vermesi yolunda talepte bulunan Çevik 
arkadaşımın bu isteğine de zannederim cevap 
teşkil eder. Benim mâruzâtımda aradıkları ce
vabı bulacaklardır. Bugün Sıkıyönetim bulunan 
vilâyetlerde bunun vücudu hissolunmamaktadır. 
Bütün Sıkıyönetim tedbirlerine rağmen siyasi 
partiler kongrelerini yapmakta ve Hükümeti, ka
nunun tecviz ettiği şekil ve hudut haricinde bile 
tenkit etmemekte, gazeteler bu tenkitlerinde 
bazan kanunun çerçevesini aşabilmektedirler. 
Buna rağmen dahilî hürriyet bakımından oralar
da herkes yalnız Büyük Millet Meclisinin vazet
tiği kanunlarla takyit edilmiş olup Sıkıyönetim 
hiçbir yerde, bu noktada harekete geçmemiştir. 
Son zamanda seçimi mütaakıp tebligata rağmen 
bu işde bir sual takriri mevzuu da olan iki ga
zete, ki - birisinin maksadı açıktır - üzerinde 
tatbik ettiği muamele hariç başka bir muamele 
yapmamıştır. Bütün bu hareketler, bu vaziyet, bu 
münakaşalar Sıkıyönetimin hakiki maksadı üze
rinde herkese bir fikir vermeğe kâfidir. 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız Hükümetin bu 
tedbirlere müracaat etmesinin bir zaaf telâkki 
olunabileceğini söylediler. Hükümet bütün Tür-
kiyeye âm ve şâmil olarak bu şekilde bir tedbir 
tasavvur etmiş olsaydı, bunun üzerinde münaka
şa edebilirdik. Fakat yine kendilerinden bir ar-

l kadaşm dediği gibi zamanında, tehlike olduğu 
j zaman silâh elde bütün millet ayakta olarak va-
| tanı müdafaa vaziyetinde, ayaklandığı zaman 
j dahi yine o zamanki Büyük Millet Meclisi, mille

ti temsil eden Meclis esaslı tedbirleri almıştır. 
Nitekim Refik Koraltan arkadaşımız da zanne
derim ki, savcısı veya âzası olarak bulunduğu 
İstiklâl Mahkemeleri bunun bariz bir misalidir. 
Şu halde İstiklâl Mahkemeleri, İhtilâl Mahkeme-

i leri, Sıkıyönetim gibi şeyler Türk Milletinin ha
yatı, bakası için zamanında alınması gerekli ted-

! birlerdir. Bu tedbirler alınmadığı zaman iti
mat ve şuuru yüksek olan Türk Milleti bu tedbir
lerin alınmasını bizden ister. Alınmadığı zaman 
evvelâ o bizi mesul eder. Büyük Millet Meclisi ola-

> ralr temsil ettiği "Türk Millerinin müdafaası için, 
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muvafık parti olsun, muhalif parti olsun, alın
ması lâzım olan tedbirlerde hepimiz beraber ol
malıyız arkadaşlar. (Soldan alkışlar). 

GENERAL SADIK ALDOĞAN (Afyon Ka-
rahisar) — Sıkıyönetimin daha 6 ay uzatılması 
hakkında Hükümetin tasarısından haberdarız. 
Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisine men
sup arkadaşlar da, Demokratlar da konuştular. 
Fakat hepsi sürenin uzatılması veya uzatılma
ması hakkında konuştular. Evvelâ Sıkıyönetim 
ne demektir? Bunu Anayasa sarahaten anlatıyor. 
Şimdi, İstanbul'daki Sıkıyönetim acaba bir Sikı-
yönetim midir? Yoksa değil midir? Evvelâ bu
nu arzedeyim ki, bu, Sıkıyönetim öyle bir hale 
geldi ki, bunun ne Sıkıyönetimliği kaldı ne de 
birşeyi. 

Y. MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Bundan sonra daha sıkı olması için çalışacağız, 
Hükümeti tazyik edeceğiz. 

GENERAL SADIK ALDOĞAN (Devamla) 
— Şimdi; Sıkıyönetim böyle Sıkıyönetimlikten 
çıktıktan ve bu da hiç Sıkıyönetime benzemedik
ten sonra bu müessesenin süresi niçin uzatılmak 
isteniyor? (Gürültüler). Sual soruyorum. Ceva
bını ben vereceğim. Hükümet Sıkıyönetimi şu
nun için istiyor: 

1. — istanbul'da toplanıp halk miting yap
masın. (Soldan alaylı bravo sesleri, gürültüler, 
söylenmeler). 

2. — Hükümet istediği zaman gazeteleri ka
patsın. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Asla, altmış se-
nedenberi kaç defa böyle yapılmıştır. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Din
leyiniz, dinleyiniz. 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Mugalâta dinlenilmez. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Sıkı
yönetimi haricî tehlike ile karıştırmak demek, 
Türk Ordusunun ne demek olduğunu bilmemek 
demektir. (Soldan gürültüler, sağdan alkışlar, 
bravo sesleri) Haricî tehlikeyi Sıkıyönetimle ve 
dolayısiyle ordu ile karıştırmayınız, ordumuzun 
kuvveti Sıkıyönetimde değildir, ve ordumuzun 
kuvvet olarak Sıkıyönetime ihtiyacı yoktur. 

NECMEDDÎN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Haricî tehlike milletle savunulur, millet olmaz
sa ordu olur mu? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) Acele et
me. Sıkıyönetimle ordu olmaz. 
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NECMEDDİN SAHlR SILAN (Tunceli) -+ 

Sıkıyönetime zaruret vardır. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — 

Efendim; siz söylüyorsunuz onu. Benden ev
vel buraya çıkan Fahrettin Altay dedi ki, ordu 
işliyebilmek için bizim Sıkıyönetime ihtiyacımız 
vardıı\ İşitmediniz mi? 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Anlamıyorsun, öyle demedi. Anlamaktan âciz
sin. Kafanda bir rahatsızlık var. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — 
Eğer Sıkıyönetimi sade mitinglere mâni olmak 
vo gazeteleri kapatmak için uzatıyorsanız iste
diğinizi yaparsınız. Benim diyeceğim bundan iba
ret. (Soldan, gürültüler),. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar). 

NECMEDDİN SAHlR SILAN (Bingöl) — 
Ayıp, ayıp. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz, cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Sıranız gelince söz vereceğim. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Arkadaşlar, 

benden evvel konuşan arkadaşın sözlerini şid-
letlo reddederim. En iptidai cemiyetlerde bile 
Devlet teşkilâtı emniyet üzerine kurulmuştur. 
Bu emniyet ve asayiş sağlanamazsa en iptidai 
cemiyet dahi - jandarma hükümeti, polis hü
kümeti, klan ... dahi - tutunamaz. Bütün tarih 
boyunca Devletin en mühim vazifesi içte ve dış
ta emniyet ve asayişi korumak olmuştur. En 
iptidai Devletlerde böyle olunca medeni cihaz-
lariyle, medeni uzuvlariyle ve medeni teşkilâ-
tiyle her türlü tehlikeyi önliyecek Hükümet 
neden boylu tedbirler almağı lüzumsuz görsün. 
Anayasa tedvin edilirken 86 ncı maddeyi ko
yanlar elbette düşünmüştür ki, bu maddeyi za
manında ve lüzumunda Büyük Meclis ve onun 
Hükümeti kullansın, Binaenaleyh, mesul Hü
kümet, diyor ki, bu gün bana yüklediğiniz me
suliyet yükünü taşıyabilmek için, dış ve iç emni
yeti koruyabilmek için böyle bir tedbir almağı 
lüzumlr. pörüyorrm. 10.r. maddeden ibaret olan 
Anayasanın hükümlerini yerine getirmek için 
86 ncı maddesindeki yetkiyi kullanacağım, bana 
bu yetkiyi verin diyor. Elbette bunu istiyen 
meşru Hükümet, bunu istiyen kabine, tabiî key
fe mayeşa, gelişi güzel bu arzuyu izhar etmi
yor. Bildiğimiz, bilmediğimiz birtakım zaru-
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retler var. Bu zaruretleri bu kürsüden muhte
rem arkadaşlar birer birer söylediler. Şu ha-
lo nazaran teklifin kabulünde Devlet ve millet 
hayatı için çok büyük fayda vardır. Kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ar
kadaşlar-; süresinin daha altı ay temdidim Bü
yük Meclisten rica ettiğimiz Sıkıyönetim mev
zuu Büyük Millet Meclisinin gündemine ilk de
fa giren bir mevzu değildir. 1940 senesinde Hü
kümet ve Büyük Meclis iç ve dış vaziyetleri 
gözönünde bulundurarak millî menfaatlerin, 
vatanı savunmasının zaruri bir ifadesi olarak 
memleketin çok mahdut bir bölgesinde Sıkıyö
netim ilânına karar vermiş ve zaruret olma
dıkça bu kararı devam ettirmemek için altı ay 
sonra bu işi zaruri kılan ahvalin nihayet bul
ması ihtimali olmamasına rağmen her kararda 
altı ay müddetle takyit etmek gibi bir de dik
kat göstermiştir. Ve bilirsiniz ki, muhalefet 
matbuatının, muhalefet edebiyatının Devlet 
mevzuatı arasında başlıca hedef olarak ele al
dıkları mevzulardan birisi de Sıkıyönetim ko
nusudur. Bununla demek istiyorum ki, mev
zu kendileri için yabancı değildir. Ve bu se
bepledir ki, mevzuun bugün gündeme alına
rak aceleye getirilmesi yolundaki ima yersizdir. 
Kaldı ki Hükümet vaktinde ve müddet bitme
den yirmi gün evvel Büyük Meclise temdit za
ruretini arzetmiştir. 

Mevzuun esası şudur: Bizim Anayasamız 
vatandaş hak ve hürriyetini temin bakımından 
ileri milletlerin Anayasaları, demokratik pren
sipleri ve hükümleri ihtiva eder. Bunu kendi
leri de kabul ederler, muhtelif vesilelerle Cum
huriyet Anayasasının en ileri bir Anayasa ol
duğunu tekrar ederler. Arkadaşlar; vatanda
şa bu kadar geniş hak ve hürriyet veren bu 
Anayasa ve o Anayasayı yapanlar, bu Devle
tin banileri vatandaş hak ve hürriyetlerini bu 
derece korurlarken millet haklarının, millet 
hürriyetinin, vatan savunmasının en az bu hak
lar kadar mukaddes olduğunu yakın, tarihin 
derslerinden istifade ederek tesbit etmişler ve 
bizlere vatanın huzuru, cemiyetin nizamı lü
zum gösterdiği zaman bu salâhiyetleri kullan
mayı bir vazife ve bir vedia olarak vermişlerdir. 
(Bravo sesleri). 
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Demokrat Partili arkadaşlarımız buyurdular 

ki, bu kararın sebebi ne olabilir? nede olsa ar
kadaşlar; Fuad Köprülü arkadaşımız milliyet
perver bir arkadaşımızdır. Memleket meselele
ri mevzubahsolduğu zaman samimiyetle ve sevi
nerek söyliyeyim ki vakit, vakit Parti mülâhaza
larının üstüne çıkmayı pek âlâ bilen bir arkadaş
tır. (Bravo sesleri) Son zamanlarda bunun te
zahürüne şahit olduk ve candan haz duyduk. 
Hükümetin sürsini uzatmayı teklif ettiği Sıkı
yönetimin lüzumunu tenliklerin mevcut olduğu
nu, bilhassa göz bebeğimiz olan ordumuzun, mil
letin savunma kaderini kendisine bağladığı or
dumuzun, arkasındaki bir bölgede millî nizamı 
bozmaya çalışan anasırın faaliyette bulundukla
rım açıkça belirtmek suretiyle kendileri de ifade 
ettiler. Bu bölgede sıkı yönetim süresinin uzatıl
ması için bu söylediklerinden daha kuvvetli se
bepler aramaya lüzum yokdur. Arkadaşlar Al
tı seneden beri devam eden ve sıkı yönetimi te
madi ettiren sebeplerin zail olduğuna kaani olan 
bir Hükümete Türk Milleti iktidar mevkiini teslim 
edemez, böyle bir Hükümet iktidara ehil olamaz. 

Buyurdular ki sıkı yönetim iş görmüyor. Biz 
sıkı yönetimi icab etmediği halde bütün salâhiyet
lerini istimal etsin diye tesis etmiyoruz. Sıkı 
yönetim öyle bir müessesedir ki lâzım olduğu 
zaman salâhiyetini kullanabilir. Sıkı yönetim 
öyle bir müessesedir ki sivil otoritelerin adlî oto
ritelerin salâhiyetlerini formalitelere tâbi ol
maksızın fakat ancak zaruret halinde ve süratle 
kullanır. Böyle bir emniyet süpapınm mevcudi
yeti bir çok ahvalde salâhiyet istimaline hacet 
bırakmaz. Biz sıkı yönetimi ilân için ihtilâli 
bekleyemeyiz, harb halini bekleyemeyiz. Biz ordu
muzun gerisinde müzmir anasırın faaliyetlerinin 
zarar verici neticelerini bekleyemeyiz iktidardan 
gaflet beklenmemelidir. (Soldan bravo sesleri al
kışlar,) 

Sizin istediğiniz, sizin şiarınız, şimdiye ka
dar olduğu gibi hadiselere takaddüm etmektir. 
Altı senedir, bu memleket büyük felâketlerden 
krutulmuşsa bunda millî fedakârlığın, millî şuu
run büyük tesiri olmakla beraber hiç şüphe 
yok ki Büyük Millet Meclisinin hâdiselere takad
düm eden kararları almasını bilmesinin tesiride 
çok büyük olmuştur. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) Arkadaşlar, biz tstanbulda muhalif gaze
teleri kapatmak, îstanbulda mitinglere mâni ol
mak için bu sıkı yönetimi tesis etmiş değiliz. 
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Yazık size General siz ordu içinde bulundunuz 
yazık. Şimdiye kadar hangi muhalif gazete mu
halefet yaptığı için kapatılmıştır? Kapatılan 
tek gazete; Büyük Millet Meclisinin, memleketin 
ulvi müessesesi olan büyük Meclisin şahsiyetini 
hariçte ve dâhilde düşürmeğe matuf neşriyat 
yapılmamasını dinlemeyen gazete olmuştur. Ve 
zamanı gelince de sıkı yönetim o gazetenin millîei 
karekterini göz öünde bulundurarak tekrar çık
masına müsaade etmiştir. 

Bugün muhalefet matbuatı içerisinde hak
sız veya haklı, yerli veya yersiz bu kadar ten
kit yapanlar vardır. Şimdiye kadar birisinin 
kapatılmasına, bilhassa Basın Kanununun ted
vininden sonra, teşebbüs edilmişmidir. 

Dediler ki, mitinglere mâni olmak için Sıkı
yönetim kuruyorsunuz. Arkadaşlar izinsiz ve 
kanunsuz mitiglere mâni olmak için Sıkıyöne
time ihtiyacı yoktur. İçtima atı Umumiye Ka
nunu valilere bu salâhiyeti vermiştir. (Soldan, 
bunları bilmiyorki sesleri). 

NECMEDDÎN S AHIR STLAN (Tunceli) 
— Aklı erer mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) — 
Sıkıyönetim süresinin uzatılması zaruri oldu
ğuna ve bu kararın vatan menfaatine uygun oldu
ğuna ve millî huzur ve cemiyet nizamının bu ka
rarı zaruri kıldığına Hükümetinizin tam kanaati 
vardır. Neticeye ister iştirak etsinler ister et
mesinler. Köprülü Fuad arkadaşımın da sebep
lerin mevcut olduğuna tam kanaati vardır. 
Demokrat Partili bir arkadaşımız hafi celse is
tediler. Hafi bir celsede izahata lüzum ve ihti
yaç yoktur. Millet ve memleket hakkında al
dığımız ve tatbik edeceğimiz kararların sebep
lerini aleni celsede millete söylemek vazifemiz
dir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, daha dört arkadaş 
söz almıştır. Konuşmanın yeterliği hakkında 
önerge vardır, okunacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Hükümetin teklifinin oya 
konulmasını teklif ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Ali Rıza Erem 

BAŞKAN — Efendim, şahsi mevzuubahs ol
duğu için yüksek müsaadenizle yalnız Orgl. 
Fahrettin Altay'a söz vereceğim. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
İki noktayı arzedeceğim. 

Birisi; bir arkadaşımız, Sıkıyönetimin Or
duya faydası yoktur dediler. Evet, ben bu sözü 
tekzibetmek için çıkmadım. Kürsüye çıkan bir 
mütehassısın ihtisası dahilindeki sözünü ancak 
o ihtisası haiz olan bir adam tekzibedebilir. 
Orduya faydası vardır, şeklindeki bir müte
hassısın sözünü yoktur söziyle tekzip lâzımge-
lirse onu benden daha salahiyetli olan Mareşa
limizin yapması lâzım gelirdi. Maatteessüf ken
dilerini burada göremedim. (Soldan Bravo ses
leri). 

ikincisi : Bir arkadaş Sıkıyönetimin asker
likle alâkası yoktur gibi birşey söylediler. Çok 
rica ederim. Sıkıyönetimin kanunen kumanda
nı asker olduktan sonra bunun askerlikle alâ
kası olmaz olur mu( Gülüşmeler). 

Ben hulusla samimî olarak ifade ettim. Or
dunun ihtiyacı demedim, Ordunun kuvvetini 
artırır ihtiyaç varki Hükümet tatbik ediyor de
dim. Bu yolda söylenmiş sözü başka suretle 
ifade etmek doğru olmaz bu bakımdan sözleri
mi izah etmek maksadiyle mâruzâtta bulun
dum. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini kabul 
edenler... Etmiyenler... Müzakerenin yeterliği 
kabul edilmiştir. 

Şuhalde Hükümetin teklifini oyunuza sunu
yorum. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekir
dağ, Çanakkale ve Kocaeli İllerindeki Sıkıyö
netimin altı ay daha uzatılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1917 yıh Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/22) [1] 

[1] 14 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı giderleri için ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (955 501) 
lira ödenek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. Lira 
1 Aylıklar 437 550 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
2 Ücretler 216 220 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
3 4805 sayılı kanun gereğince ve

rilecek % 5 emekli keseneği 20 340 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

4 Geçici tazminat 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

5 1688 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 5 040 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

6 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 24 700 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir 

7 Büro giderleri 37 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

8 Basılı kâğıt ve defterler 7 000 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir 

9 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 10 627 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

10 Kira karşılığı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

11 Taşıt giderleri 42 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

12 Yolluklar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir 

13 Giyecekler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

14 4598 sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

15 Sağlık, temizleme giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

B. Lira 
16 Yoksul yolcuları besleme, dona

tım ve cenaze giderleri 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

17 İlâç ve lâboratuvar giderleri 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

18 Mahkeme giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

19 Geri verilecek paralar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

20 Yapı kurma ve onarma işleri 27 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir 

21 Uluslararası kongre ve kurumlara 
katılma giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

22 Kitap, dergi karşılığı ve baskı 
ücret ve giderleri 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

23 Taşıma giderleri 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

24 Yapı giderleri 5 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

25 Geçen yıl borçlan 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

26 1938 - 1945 yıllan borçları 89 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

27 1715 sayılı kanunun 8 nci madde
si gereğince kâğıt paralar amor
tisman karşılığı 2 955 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı giderlerine karşüık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (955 501) lira tahmin edilmiştir. 

1 

B - CETVELİ 

Resimler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Genel bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edümiştir 

Lira 
278 800 

16 701 

460 000 
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B. Lira 
4 Geçen yıldan devredilecek nakit 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

< (Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1947 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileriyle taşıtları 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Sayısı ve adı bağlı (E; işaretli cetvelde 
yazılı tertipten 3656 sayılı korunun 9 nı-u mad
desi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler 
için aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle 3556 sayılı kanunun 13 neti 
maddesi hükümlerine giren uzmanlık yerleri Ba
kanlar Kurulunca onanır ve ertesi yıl bütçesiy
le Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tertip
ten alınacak kadroların eldeki kadrolara ek 
olmaması gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu ter
tibe Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1928 - 1945 yıllarına ilişkin olupta Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 

. 1Ö46 6 : İ 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıllari 
bütçelerinde bulunan borçlar 1947 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü te^ki âtı hakkındaki 3820. sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işareıli cetvelde gösterilenler 
1947 yılı içinde kullanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Oy vermiyen arkadaşlar varsa, lütfen oy

larını versinler... 
Oy verme işi bitmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1947 yılı Bütçe Kanununa oy vermek suretiyle 
(276) arkadaş katılmıştır. Yeter sayı vardır. 
Kanun (276) oyla kabul edilmiştir. 

Aralık ayının 6 ncı Cuma günü saat 15 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,8 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 4üD 
Oyverenler : 2 7 ö 

Kabul edenler : 276 
Oya katılmıyanlar : 182 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmet Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yeğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevat Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi AÜıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

/Kabul c 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuad Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 

'.denli rj 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza ivırsever 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyııeloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğiu 
Alıf Tüzim 
Asını Us 

ÇORUM 
Naiın Atalay 
Di. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berknıan 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cav i t Ekin 
Şeref Uluğ 
İhsan 11. Tiğrei 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

Dr. İbrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
ıvemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
GL Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
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Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Cemal Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Gl. Kâzım Karabekir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arıman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Methmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkrran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğaı. 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşıkl Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Tasçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kansu 
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KIRŞEHİR 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksa 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Haziım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Momduh Ispartalıgil 

MALATYA 
•Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Tevfik Temelli 
Mahmut Nedim Zapçı 

MANİSA 
Yunus M* Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 
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MARDİN 

Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuat Siımen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed AH Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

8ÜRD 
Sabri Çeliktuğ 

Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar . 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
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AFYON KARAHİSAR 
(jii. badıiv Aidoğan 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen (Ba
kan) 

ANTALYA 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Emin Arkayın (Ö.) 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Kesit Bozüyük 
Menıduh Şevket Eseııdal 

BİNGÖL 
Tahsin Baııguoğlu 

BOLÜ 
Hasan Cemil (J anı bel 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nureddin Ünen 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 

M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Suheyp Karafakıoğul 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak (1.) 

EDİRNE 
Fethi Erinçağ 

ELAZİĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (İ ) 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Önıer Asım Aksoy 
Bekir Kaleli 

GÎRESUN 
Celâl Msnd Aı-seven 
(Ö.) 
Kâzım Okay 
Ahmet Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Söknıensüer (Ba
kan) 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 

Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (İ.) 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Di'. Adnan Adıvar (<")) 
Enis Akaygen 
Cilıad Baban 
Abdürrahman M. Berkan 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
U-) 
Zeki Rıza Sporel 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. O. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr, Hüseyin Itnlki Cu
ra (Ö.) 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (İ.) 
Sami (iülcüoğlu 
Atıf İnan (Bakan) 
Said Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran Örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih İlter (Ö.) 
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5. — ÇEŞİTLİ KÂĞITLAR 

Burhaniye, Devrek, Erzurum, İvrindi, Ereğ
li, Kuyucak, Bartın, Bigadiç Cumhuriyet Halk-
partisi, 

İzmir, Malatya, Kızılay, dernekleri, 
Yüksek Mühendisler Birliği ve 

Millî Eğitim Şûrası kongre Başkanlıklarının 
toplanan kongreler münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisine sevgi ve saygılarını bildiren tel yazıla
rına Meclis Başkanlığınca cevablar yazılmıştır. 

DÜZELTİŞ 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 14 sayılı basmayazıda aşağıdaki dûzeltişler yapılacaktır: 
D - Cetveli 

Yanlış 

"3S 

Sayfa Sütun Satır 

21 

Doğru 

2 3-4 İzmir şehir ve liman Bakteriyoloji İzmir şehri ve liman bakteriyoloji 
evi kapıcısı evi odacı ve kapıcısı 

L - Cetveyli 
23 5-6 İkinci sınıf sahil sağlık merkez İkinci sınıf sağlık merkez tabibi 

tabibi 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 14 

1947 yılı 

Hudut ve Sahiller Sağlık G. M 
bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/22) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . IX . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/644 - 6/2314 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 tarihinde 
Büyük Meclise sunulması kararlaştırılan, 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gelir bütçe gerekçesi 

Katma bütçe ile idare edilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1947 yılı gelir ve 
gider bütçelerinden 1946 yılma nazaran hâsıl olan değişikliklere ait gerekçe tasarısı aşağıda açık
lanmıştır. 

B. M. 1946 1947 

1 1 191 6:.-5(J 406 800 İdarede mevcut 138 memurun yeniden tesbit edilen barem esas
larına göre bir yıllık maaşları karşılığı 453 600 lira olup bundan bu 
sene (L) cetveline alınarak mevkuf tutulacak 18 memurun bir se
nelik maaşları tutarı olan ve maaş bölümüne konulan ödeneğin % 10 
nu mütecaviz bulunan 46 800 lira tenzil edildikten sonra bu mad
deye 406 800 lira ödenek konulmuştur. 
Geçen seneye nazaran 215 170 lira nispetinde görülen fazlalıktan 
57 236 lirası geçen sene 4598 sayılı kanun gereğince memurlara ve
rilen bir üst derece maaş farkından ve mütebakisi yeni barem 
esaslarına göre hazırlanan cetvele göre bilhesap tâyin edilen fark
tan mütevellittir. 

1 2 2 000 2 000 1946 yılı ortalarına kadar açık maaşı almakta bulunan Urla Tahaf
fuzhanesi müdürünün bir vazifeye tâyini suretiyle elyevm başka bir 
memura açık maaşı verilmekte ise de 1947 yılında herhangi bir 
surette bu tertipten maaş verilmemesi muhtemel olan memurlar 

".-' için 2 000 liralık ödenek aynen teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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B. M. 1946 1947 

32 996 28 750 1946 yılı içinde emekliye ayrılan veya dul ve yetim maaşına hak
lan bulunanlara verilmesi lâzımgelen ödenek kâfi gelmediğinden 
1946 yılı kesin hesap cetvelinde gösterilmek üzere Maliye Bakanlı
ğından alman ödenek izni ile tediyat yapılmıştı. Gerek bu tedi
yeleri karşılamak ve gerek yeniden emekliye ayrılacaklarla bunla
ra verilmesi düşünülen % 25 nispetindeki zamlarla aynı yardım 
karşılığı olarak 1947 yılı için 15 754 lira fazlası ile 28 750 lira 
ödenek teklif olunmuştur. 

7 848 21 600 3820 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı 8 aded ücretli dai
mî memurun ücretlerinin yeni maaş baremi esaslarına göre yapılan 
hesap neticesi taayyün eden para olup 13 752 lira fazlası ile tek
lif olunmuştur. 

119 702 169 620 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil hizmetliler 
kadrosu yekûnu 164 dür. 1947 yılı hizmetliler kadrosu ise 8 hiz
metli noksanı ile 156 olarak tesbit rdilmiş ve tasarruf edilen öde
nekle kaptan, makinist, şoför, elektrikçi gibi bazı sanatkârların 
ücretlerinin bunların tedarikinde ve vazifelerinde bağlı kalma
larında mâruz kalman güçlükler gözönünde tutularak, beş on 
lira gibi cüzi zamlar yaplmnştır. Bununla beraber 3946 yılı öde
nek yekûnu tecavüz edilmemiş, bilâkis bir miktar tasarruf temin 
olunmuştur. Her ne kadar bütçemizin geçen yılın 119 792 lirası 
na mukabil 49 828 lira fazlası ile hizmetliler ücreti olarak 169 620 
lira ödenek konmuş isede bu fazlalık hizmetlilere verilmek+e 
olan 15 liva ayın yardım parasının aylık ücretlerine eklenmesi su
retiyle yeni tesbit edilen aylık ücret bareminden ileri bulunmak
tadır. 

10. 000 5 000 Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önlemek maksadı 
ile ve lüzîimii halinde Bütçe Kanununun 4 ncü maddesinin ver
diği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulundan alınacak karar 
üzerine aylık ücretle kullanılacak hizmetliler için 1947 yılında 
5 000 lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu madde 5 000 
lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

16 000 20 000 Harbin sona ermesi münasebeti ile deniz ticaretinin gelişmesinden 
dolayı limanlarımıza gelen deniz taşıtlarının çokluğu ve bunların 
bir çoğunun geceleri gelerek deniz üzerinde veya karada sıhhi 
işlemlerini yaptırmalarından dolayı bu görevi yapmağa yetkili 
memurlara 1587 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince veril
mekte olan ücretin artırılmasına zaruret duyulmuş bu yüzden bu 
madde 4 000 lira fazlası ile 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

57 236 20 340 1947 akçalı yılında istihdam edilecek 120 memurun bir yıllık ma
aşları tutarı olup bütçeye konulan 406 800 lira ödeneğin % 5 şi 
olan emekli keseneği karşılığıdır. Geçen sene bir üst derece ma
aş için verilecek miktarda dâhil olduğu halde 57 236 lira olan 
ödenekten 36 896 lira noksanı ile teklif olunmuştur, 

( S. Sayısı : 14 ) 



M. 1946 1947 
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O 5 112 180 Genel Müdürlük merkez teşkilâtının Ankara'dan İstanbul'a nakli 
münasebetiyle bundan sonra geçici tazminat namı ile bir tediye 
yapılmıyacaktır. Ancak: Ankara 'da Bakanlık nezdinde bulun
durulacak bir irtibat memuruna ayda verilecek 15 liradan bir yıl
lık tazminat için 180 liralık Ödeneğe lüzum görüldüğünden 1947 
yılı için 4 932 lira noksanı ile 180 lira ödenek istenmiştir. 

0 2 520 5 040 1947 yılı içinde 30 seneyi bitirmiş 2 memurun ikramiyesini karşı
lamak maksadı ile bu madde 2 520 lira fazlasiyle teklif olun
muştur. 

1 10 200 12 700 Gerek merkez ve gerek taşra teşkilâtında çalışan maaşlı ve üc
retli memurlara verilmesi gereken çocuk zammına ait ödenek
tir. 1947 yılında ancak kifayet edeceği anlaşılmış olduğundan 
2 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

2 1 000 1 000 Doğum yardımının 1947 yılında da 1 000 lira ile karşılanabileceği 
tahmin edildiğinden bu madde aynen teklif olunmuştur. 

3 1 000 1 000 Bu madde geçen yılın aynı olarak ipka edilmiştir. 

4 50 580 000 Memurlara ait olalnı tay ve emeklilere, ücretlilere ait olan kısmı 
da ilgili tertiplere nakledildiğinden bu tertibe ödenek konulma
mıştır. 

1 3 000 3 000 1946 yılı için kabul olunan ödeneğin 1947 yılında kifayeti anlaşıl
dığından aynen teklif olunmuştur. 

2 5 000 10 000 Genel Müdürlük 38 merkez ve idare ve üç tahaffuzhaneden iba
rettir. Bu binalarda mevcut demirbaş ve döşemelerin bir çoğu 
müruruzamanla yıpranarak kayıttan düşülmüş ve bunların yeri
ne yenilerinin alınması lâzım gelmiştir. Bundan başka genel mü
dürlüğe ait olup Ankara 'da bulunan apartmanlarda mevcut de
mirbaş eşyanın bir kısmının onarılması icap ettiğinden bu maddeye 
1946 yılına nazar ran 1947 yılı için 5 000 lira fazla ödenek konulmuş
tur. 

3 10 000 9 000 Bu maddeden 1 000 lira düşünülmüştür. 

4 6 600 5 000 1947 yılı içinde aydınlatmanın 5 000 lira ile sağlanacağı tahmin 
edildiğinden bu maddeden 1600 lira düşülmüştür. 

5 14 100 10 000 1947 yılı için 10 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından 
bu maddeden 4 100- lira düşülmüştür. 

0 5 000 7 000 Bastırlımasma lüzum ve zaruret hâsıl olan ve karşılığı gelir bütçesino 
giren kaplı patente ile diğer evrakların bastırılmasnı ve ciltlendi
rilmesin! teminenbu madde 2 000 lira fazlası ile 7 000 lira lolarak 
teklif edilmiştir. 

1 2 127 2 127 Posta Telgraf Genel Müdürlüğünün istatistik cetveline göre bu mad
de ödeneği 2 127 lira olarak konmuştur. 

( S. Sayısı : 14 ) 



M. 1946 1947 

9 2 3 400 8 500 Genel Müdürlüğün nakil münasebetiyle yeni binası dahilindeki işle
rin çabuk görülmesini temin maksadı ile yaptırılacak dahili telefon 
tesisatı için bu maddeye geçen yıla nazaran 5 100 lira fazla ödenek 
konmuştur. 

10 0 4 000 4 000 Bu maddeye ait ödeneğin 1947 yılında da kifayet anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

10 42 852 42 000 Bu madde 852 lira düşülmek «uretiyle 42 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

12 1 4 000 4 000 Mevcut ödeneğin 1947 yılında da kâfi geleceği anlaşıldığından ay-
aynen teklif edilmiştir. 

12 2 3 480 5 000 Kâtip ve idare memurlarından bir kısmının tephir işleri öğretil
mek üzere kısa bir zaman için tahaffuzhanelere gönderilmesi düşü
nüldüğünden bu madde 1 52,0 lira faslası ile 5 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

12 3 3 000 6 000 1947 yılı içinde toplanacak beynelmilel sıhhi kongre ve konferans
lara gidecek memurların yol giderini karşılamak üzere ve döviz 
farkı da gözönüne alınarak bu madde 1946 ya nazaran 3 000 lira 
fazlasiyle 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13 15 000 15 000 Bu maddeye mevzu ödenek hizmetlilere verilmekte olan giyecek
lerin satın alınmasına ancak yetişmekte olduğundan bu madde ge
çen senenin aynı olarak ipka edilmiştir. 

14 1 000 2 000 1946 yılında tedavi ücreti olarak alman ödeneğin kâfi gelmediği 
anlaşıldığından 1947 yılı için bu maddeye 1 000 lira eklenmiştir. 

15 1 6 000 6 000 Tahaffuzhanelerde meveut etüv kazanlarından bazılarının onarıla-
bilmesi için bu madde ödeneği aynen ipka edilmiştir. 

15 2 15 000 12 000 îtlâfıf arda kullanılan kükürdün bir miktar ucuzlamasından dola
yı bu maddeye ait ödenekten 3 000 lira düşülmüştür. 

15 3 5 000 6 000 Mevcut ödeneğin kâfi gelmemesine binaen bu maddeye 1 000 lira 
ilâve edilmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

15 4 31 000 31 000 Bu maddedeki ödeneğin olağanüstü bir hal karşısında kullanılması 
gözönünde tutularak 1947 yılı içinde aynen teklif olunmuştur. 

16 100 100 Bu maddede mevcut ödenek 1947 yılında da kâfi geleceğinden 
aynen teklif olunmuştur. 

17 500 500 Bu maddede mevcut ödeneğin 1947 yılında da kâfi geleceği anlaşıl
dığından aynen teklif olunmuştur. 

18 300 1 500 3820 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı kadro cetvelinde mevcut 140 lira 
ücretli avukatın vefat etmesinden ve bu ücretle bir avukat bulun -
mıyacağı kanaati hâsıl olmasından dolayı elde mevcut işlerin ve zu
hur edeceklerin mahkemede takibi için hariçten tutulacak avukat 
ücretini karşılamak üzere bu maddeye 1 200 lira fazla ödenek kon
mak zarureti görülmüştür. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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B. M. 1946 1947 

19 O 1 000 1 000 Bu maddeye mevzii ödenek 1947 yılında da kâfi geleceğinden aynen 
teklif olunmuştur 

20 0 22 000 27 000 Senelerdenberi ödenek noksanlığı yüzünden tamirleri yapılmıyan 
idareye ait binalardan müstacelen tamirlerine lüzum görülenlerinin 
onarılması maksadı ile bu maddeye mevzu tahsisat geçen yıla na
zaran 5 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

21 0 7 000 17 000 Milletlerarası Hıfzıssıhha Ofisine katılma karşılığı olarak her se
ne peşinen verilmekte olan bu ödenekten başka 1944 ve 1945 yılla
rında kambiyo değişikliği yüzünden tediye edilemiyen 2 117,10 is
viçre frangının tediyesini temin için yeni kur farkları da gözönün-
de bulundurularak bu madde 10 000 lira fazlası ile 17 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

22 0 500 500 Mevcut ödeneğin 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

23 1 4 500 4 500 Mecut ödeneğin 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

23 2 1 500 1 000 1947 yılı için 1 000 liranın kifayeti anlaşıldığından bu maddeden 
500 lira çıkarılmıştır. 

24 1 4 500 4 500 Mevcut ödeneğin 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

24 2 1 200 1 200 Mevcut ödeneğin 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

25 0 2 000 2 000 Mevcut ödeneğin 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

26 0 110 89 Tahakkuk eden borca nazaran 1947 yılı için 89 lira teklif olun
muştur. 

27 0 4 217 2 955 İdare gelirlerinin % 1 olarak bilhesap teklif olunmuştur. 

Gelir Büdcesi gerekçesi 

Avrupada harbin sona ermesi münasebeti ile her ne kadar limanlarımıza gelen ticnret gemileri 
ile Boğazlardan transit olarak geçen gemi adedi normal zamanlardaki miktara ulaşmamakta ise de 
geçen yıl tahmin edilen Sıhhiye resminden 1947 yılında 35 000 lira ve kaplı patente'den 300, bula
şık resminden 4 000 lira bir fazlalık elde edileceği anlaşılmış ve 1947 yılı gelir bütçesi bu tahmine 
göre yapılmıştır. 

Memur aylıklarının yeni esasa göre tesbiti dolayisiyle hazineden yapılacak yardım miktarı 
İfiO 000 lira fazlası ile 450 000 liraya çıkarılmıştır,. 

Genel müdürlüğün 1947 yılı gelir ve gider bütçeleri yukardaki bildirilişe göre denkleştirilmiş 
olduğundan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 14 ) 



Rapor 
25 . XI . 1946 

İncelenmesi tevdi buyrulan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe tasarı
sını inceledim. Müşahede ve bu hususa ait mütalâamı sırasiyle arzediyorum: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçesinin toplamı 955 501 lira 
olup geçen 1946 yılı bütçesine nazaran 238 601 lira bir fazlalık göstermektedir. 

Bütçenin muhtelif bölümlerinden yapılmış olan ve müfredatı biraz aşağıda arzolunacak olan 
109 743 liralık azaltma göz önüne alınacak olursa zam gören bölümlere konan yeni gider topla
mının da 348 344 lira olduğu anlaşılır. 

I 
Azaltma yapılan bölümler 

2 nci ücretler bölümünün, 3 ncü geçici hizmetliler ücreti maddesinden (5 000) lira, tasarrufu 
mümkün görüldüğünden, 

3 ncü % 5 emekli keseneği bölümünden (36 896) lira yapılan zamların tabiî neticesi olarak, 

4 ncü Geçici tazminat bölümünden (4 932) lira Genel Müdürlüğün İstanbul'a nakli dolayışiyle 
artık tesviyesine lüzum kalmadığından, 

6 ncı Özel kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünün aynı yardım madde
sinden (50 580) lira yeni bütçede ilgili tertiplere neklinden, 

7 nci Büro giderleri bölümünü, 3 ncü sıtma madesinden (1 000) lira, 4 ncü aydınlatma madde
sinden (1 600) lira 5 nci öteberi giderleri maddesinden (4 100) lira Genel Müdürlüğün istan
bul'a nakli dolayışiyle bu maddeler giderlerinde görülen azalmadan, 

11 nci Taşıt giderleri bölümünden (852) lira tasarrufu kabil görüldüğünden, 

15 nci -Sağlık, temizleme giderleri bölümünün 2 nci etüv ve temizleme gereçleri satınalma, 
işçi giderleri maddesinden (3 000) lira fare itlafında kullanılacak kükürtün bir miktar ucuzla
masından, 

23 ncü taşıma giderleri bölümünün 2 nci para taşıma giderleri maddesinden (500) lira, taşımala
rın kanun gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasınca parasız yapılacağından, 

26.ncı (1938 - 1945) yılları borçları bölümünden (21) lira, 

27 nci kâğıt paraların itfası karşılığı gider bölümünden (1 262) lira, yıllık tahakkukun eksikli
ğinden ötürü 

indirilmiştir. \ . . . ': " ' . . . „ - , ' 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gider bütçesinin muhtelif bolüm ve maddelerinden 
indirilen ve yukarıda taallûk ettiği işlem ve görevleri açıklanan giderlerin heyeti umumiyesi itiba
riyle Genel Müdürlük çalışmaları üzerinde müessir olmıyacak bir mahiyette olduğu ve tasarruf edi
leceği tahmin edilen giderlere ait bölüm ve maddelerin (1946) yılındaki son on aylık gider tutarla
rına bakarak ve (1947) yılında bu tasarrufun yapılabileceği ve bir kısmı azaltmaları da son yapılan 
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zamlar dolayısiyle bazı ödenek ve zamların birleştirilerek diğer bölümüne aynen götürülmsei yüzün
den tevellüt ettiği anlaşılmış olduğundan; bu bahiste arz ve tenkide şayan bir cihet görülememiştir. 

II 

1946 yılı bütçesine nazaran zam gören bölüm ve maddeler 

1 nci aylıklar bölümünün, memurlar aylığı maddesine, (215 170) lira, zam yapılmıştır. Bu far
kın (57 300) lirası 4598 sayılı kanun gereğince verilmesi zaruri bir ve iki üst derece maaş farkla
rından ve (157 870) lirası da.yeni esaslar üzerinden hesap edilen (138) memurun bir yıllık maaş 
farkından ileri gelmiştir. 

3 ncü emekli, dul ve yetim aylıkları maddesine geçen seneki ödeneğin kifayetsizliği ayni zamanda, 
emeklilere ayrıca verilmesi düşünülen zamlar ve karşılığı olarak (15 754) lira, 

2 nci ücretler bölümünün 1 nci memur ücretleri maddesine, daimî ücretli memurlar ödeneklerinin 
maaşlı memurlar gibi hesap edilmesinden ötürü (13 752) lira, 

2 nci hizmetliler ücreti maddesine, hizmetli ücretlerinin ödenekleri yeni esaslara göre hesap 
edilmesi ve olağanüstü zamlarla aynı yardım giderlerinin bu maddeye getirilmesi sebebiyle 
(49 828) lira, 

4 ncü gece pratika ücreti maddesine savaşın sona ermesi ve iş hacimlerinin genişlemesi yü
zünden artacak giderleri karşılamak üzere (4 000) lira, 

5 nci 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi bölümüne; 
Bu sene 70 lira aylıklı iki memurun da istihkakı verilebilmek için (2 520) lira, 

6 nci özel kanunları gereğince yapılacak zam ve yardımlar bölümünün 2 nci Çacuk zammı 
maddesine: Bu zammın iki misli çıkarılması hasabiyle (12 500) lira, 

7 nci Büro giderleri bölümünün: Döşeme ve demirbaş maddesine: Yenilenecek döşeme ve de
mirbaşlar için (5 000) lira, 

8 nci Basılı kâğıt ve defterler bölümüne: Yeniden bastırılacak basılı kâğıt baskı fiyatlarının 
yükselmiş olmasından ötürü (2 000) lira, 

9 ncu Posta, telgraf ve telefon ücreti bölümüne: Son alman karar gereğince Ulaştırma Ba
kanlığı tarafından takdir olunan fazla giderin karşılanması için (5 100) lira, 

12 nci Yolluklar bölümünün: 2 nci Geçici görev yolluğu maddesine: Giderinin 1946 yılın
da yetmediği için (1 525) lira, 

3 ncü Yabancı memleketler yolluğu maddesine: Bugünkü kurlara göre gideri yetişmiyeceği 
için (3 000) lira, 

14 ncü 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları bölümüne: 1946 
sensi ödeneğinin yetersizliğinden ötürü (1 000) lira, 

15 nci Sağlık malzeme giderleri bölümünün: 3 ncü İstanbul ve İzmir Liman ve Şehir Bakteriyo
loji evleri giderleri maddesine: Tahakkuk eden mübrem ihtiyaçlarını temin için (1 000) lira, 

18 nci Mahkeme giderleri bölümüne: Evvelce kullanılmakta olan 140 lira ücretli bir memur 
kadrosunun kaldırılması üzerine lüzum görüldükçe ödenek giderleri karşılamak üzere (1 200) lira, 

20 nci Yapı kurma ve onarma işleri bölümüne yurdun muhetlif 37 mahallinde teşkilâtı olan ve 
bulundukları binaların mühim bir kısmı idareye ait bulunan binalarda yapılacak onarma gider
leri karşılığı olarak (5 000) lira, 
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21 ııci Uluslararası Kongre ve Kurullara katılma gideri bölümüne: Her sene Milletlerarası Hıf-
zıssıhha Ofisine katılma gideri olarak peşin verilen ödenekten başka 1944 - 1945 yıllarında kambiyo 
farkından ödenememiş olan 2 117 isviçre franklık borcun tediyesi için (10 000) lira, 

Zam ve ilâve yapılmıştır. 

Tenkidi: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesinin yukarıda arz olunan bölüm ve 
maddelerine yapılan zam ve ilâvelerin: 

a) Son kararlar gereğince yapılan zam ve birleştirilmelerden; 

b). 1946 yılı bütçesine bu bölümler için tahsis edilmiş olan giderlerin, fiyatların yükselişi 
dolayısiyle, yetersizliği tahakkuk etmesinden; 

e) Tahakkuk etmiş ve 'ödenmemiş borçların tediyesi zaruretinden; 

d) Uzun seneler tamir görmemiş veya miatları 1 anlamlanmış demirbaş ve döşemelerin ye
nilenmesi ve onarılması gereken binaların da onarılması lüzum ve mecburiyetinden mütevellit 
olduğu ve yapılmasında zaruret bulunduğu anlaşılmıştır. Sayın komisyonca aynen uygulanma
sını teklif ederim. 

III 

1946 yılı bütçesinin aynı olarak gider ve ödenek teklif edilen bölümler 

1 nei Aylıklar bölümünün 2 nci açık maaşı maddesi (2 000) lira, 

(i ner Yapılacak zam ve yardımlar bölümünün 2 nci doğum yardımı maddesi (1 000) lira, 

3 ncü ÖJiinı yardımı maddesi (1 000) lira, 

7 nci Büro giderleri bölümünün 1 nci kırtasiye maddesi (3 000) lira, 

10 ucu Kira, karşılığı bölümü (4 000) lira, 

12 nci Yolluklar bölümünün 1 nci sürekli görev yolluğu maddesi (4 000) lira, 

13 ncü diyecekler bölümü (15 000) lira, 

15 nci sağlık giderleri bölümünün, 1 nci Etüv âletleri ve araçları onarma ve işletme giderleri 
maddesi (6 000) lira, 4 ncü sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri madde
si (31 000) lira, 

16 nci yoksul çocukları besleme, donatım ve cenaze giderleri bölümü (100) lira, 

17 nci ilâç ve lâboratuvar giderleri bölümü (500) lira, 

19 ncu Geri verilecek paralar bölümü (1 000) lira, . . 

22 nci kitap ve dergi karşılığı ve baskı ücreti ve giderleri bölümü (500) lira, 

23 ncü taşıma giderleri bölümünün 1 nci eşya taşıma ambalaj ve sigorta giderleri maddesi 
(4 500) lira, 

24 ncü vergi giderleri bölümünün 1 nci vergi ve resimler maddesi (4 500) lira, 2 nei sigorta 
maddesi (1 200) lira, 

25 nci Geçen yıl borçları bölümü (2 000) lira, 
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Olarak giderleri 1946 yılının aynı miktarında bırakılmıştır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yıh bütçesinin gider ve ödenek bakımından 
1946 yılının aynı olarak teklif edilen bölüm ve maddelerinin delâlet ettikleri işlem ve görevle
rin ve sarfı zaruri giderlerin mahiyeti bakımından yeterliği geçmiş 1946 yılı tecrübeleriyle sabit 
olmuş ve bugüne kadar bu bölüm ve maddeler üzerinde lıiç bir suretle götürmeler yapılmadığı gibi 
son on aylık giderlerinin toplam ve durumda da bu noktayı teyit etmiş olduğundan vâki teklif 
veçhile tasvibini uygun bulurum. 

<*v IV 

Gelir bütçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1947 yılı gider bütçesi toplamı 955 501 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

1946 senesi gelir toplamı 716 917 lira olduğuna göre bu sene için teklif olunan gelir geçen 
seneden 238 584 lira fazladır. «• 

Tasarının incelenmesinden anlaşıldığına göre bu fazlalık gelir bütçesinin : 

Birinci resimler bölümünün her üç maddesine; 

ikinci çeşitli gelirler bölümünün dört, beşinci 
maddeelrine; 

Üçüncü genel bütçeden yardım bölümü ile, 

Dördüncü geçen yıldan devredilen nakit bölümüne yapılan zam ve ilâvelerden meydana gelmiş 
tir. 

Yapılan zamlar 

1943 yılından beri idare gelirinde görülen çoğalmanın son senelerde mahsûs bir nispette art
ması ve alman son kararlarla limanlarımızın muvaredatınm çoğalması gozönüne alınarak: 

1 nci resimler bölümünün 1 nci sıhhiye resmi maddesine (35 000) lira, 2 uci kaplı patente 
maddesine (300), 3 ncü bulaşık resmi maddesine (4 000) lira, 

2 nci Çeşitli gelirler bölümünün 4 ncü çeşitli gelirler maddesine (1 284) lira, 5 nci gayrimen
kul gelirler maddesine (12 000) lira, 

3 ncü Genel bütçeden yardım bölümüne (170 000) lira, 

4 ncü geçen yıldan devredilecek nakit bölümüne (16 000) lira, 
zam yapılmıştır. 

Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde yapılan bu zamlardan resimlere ait olan kısmı; tahmin 
olunduğu gibi Hükümetçe son alman karaların tesiriyle ımıvaredatm artması ve o nispette de 
alınacak rüsumun çoğalması kuvvetle muhtemeldir. Kezalik; Gayrimenkul gelir kısmına konul
muş olan 12 000 lira da idarenin sahip bulunduğu apartmanların bugün tahakkuk etmiş gelirleri 
olduğuna ve Hükümet yardımı olarak konan 170 000 liranın da genel olarak memur ve ücret
lilere yapılan zamlarla iki misline çıkarılacak olan çocuk zamlarına karşılık olduğuna göre 
tahsisi tabiî olduğundan tasarının gelir kısmına ait bu zammın isabetini gerektirmektedir. 

s V. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçe tasarısı üzerinde çalışırken, mut-
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tali olduğum bazı hususlar hakkında sayın encümeni tenvir etmeği esas kuruluşu çok eski olan 
bu idarenin eski ve yeni durumlarını karşılaştırarak ve yurt sağlığı bakımından yapmakta oldu
ğu önemi sağlık işini kısmen olsun tebarüz ettirmeği ve 1946 senesinin kısaca çalışmalarına ait bazı 
notları da buna ekliyerek halen Hükümet yardımına muhtaç bir duruma düşmüş olan bu ida
remizin kendi kendini müreffehen idare edebilmesini ve Hükümet yardımından tamamen müstağni 
kalabilmesini temin edecek ve alınması gereken bazı tedbirleri raporuma derç etmeyi faydalı 
mülâhaza ettiğim için avzediyorum. 

1. — Vzifesi: a I 

Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün vazifesi (deniz, kara, hava) yollariyle yabancı 
mamleketlerden yurdumuza gelmesi melhuz bulaşıcı ve salgın hastalıkların girmesini önlemek 
ve her nasılsa girmiş olanlarını yurdumuzun diğer taraflarına yayılmasına meydan vermeden 
olduğu yerde söndürmektir. 

Genel Müdürlük bu görevini; Umumi Hıfzıssıhha kanununa, 1926 tarihli Milletlerarası Paris 
Sağlık sözleşmesini T . XII . 1934 tarihli 2593 sayılı kanunla Hükümetimizle iştirak edilerek 
«havai seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhi sözleşme» ye tevfikan yapar. 

;>. — Teşkilâtı: 

(.k-nel M-üdiirlük merkez teşkilâtı istanbul'dadır. . . . - , .<•» 

Mülhakat teşkilâtı: 

a) Başlarında müteaddit tabip bulunmak üzere sahil sıhhiye merkezleri ile; 

b) Biri Aııadolukavağmda, diğeri Tuzla'da üçüncüsü Urla'da olmak üzere üç aded tahaf
fuzhane ; 

c) Biri İzmir diğeri istanbul'da olmak üzere iki liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi; 

d) 27 aded sahil sıhhiye idaresi; 

e) Ve üç aded hava istasyonları sıhhi denetleme merkezinden ibarettir. 

.V. — (IMü) ı/ılı çalışmaları: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yukarıda yazılı teşkilâtı (1946) senesinin eylül 
ayı sonuna, kadar geçen dokuz aylık müddet zarfında aşağıda yazılı işlemleri yapmıştır. 

4 468 832 tonilâto tutarında 4 441 Türk vapuru 
2 837 655 » » 2 283 Yabancı bayraklı 

769 225 » » 40 811 Motor ve yelkenli 

Sahil sıhhiye teşkilâtı olan limanlarda muamele görülmüştür. 

Keza yabancı bulaşık limanlardan gelen (263) Türk (153) yabancı gemi ile 11 061 müretteba
tına (12 405) yolcusuna genel yönetmelikçe emredilen sıhhi işler ve tedbirler uygulanmıştır. 

Yine bu müddet içinde: 

Deniz işleriyle ilgili (8 361) birinci (4 474) şahsa ikinci (2 412) kişiye takviye veba aşısı (20) 
kişiye de tifo aşısı yapılmıştır! Bundan başka: 

Türk bayraklı (97) vapur (2) yelkenli ve (1) motöre yabancı bayraklı (6) vapura fare öldürmo 
ameliyesi yapılmış ve yine bu müddet zarfında Yeşilköy ve Ankara hava meydanlarına gelen 
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(65) Amerikan (46) İngiliz (15) Fransız (2) îsveç(l) Yunan ki, cem'an (129) uçakla (729) yolcu 
ve (491) mürettebatına sıhhi işlem tatbik edilmiştir. 

İstanbul Şehir ve Liman Bakteriyoloji Müessesesinde (376) fare otopsisi (5 768) kan, idrar ve 
sair tahlilât yapılmış İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji evinde de muhtelif kan, idrar ve ifrazat 
tahlilâtiyle beraber (500) hayvan. (13) insan üzerinde kuduz bakımından incelemeler yapılmıştır. 

1946 mesaisini kısaca yukarıda arzettiğim Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilâtı
nın çok uyanıklığı ve memleket sağlığını bulaşıcı hastalıklardan koruma hususunda hassaslığı sa
yesindedir ki, Akdeniz limanlarının bir çoklarında birkaç senedenberi veba vakaları sık* sık görüldüğü 
ve bu limanların uzun zamanlar veba ile bulaşık oldukları halde; hastalığın yurdumuza girmesine 
imkân vermemiştir. 

Gelir durumu: ' 

Lozan muahedesinden önee: Uzun seneler yabancı ellerde kabnış ve o zamanki kayıt ve şart
lar içinde büyük gelirler sağlamış olan ve eski tâbiri ile bu karantina idaresi yabancı kontroldan 
kurtulup Türk Sağlık teşkilâtına katıldığı zamanlarda dahi kendi kendini ve hattâ başkalarını 
da beraberce ye müreffehen idare edecek bir durumda idi. İkinci Dünya harbinin zuhuruna kadar 
bu kurumumuz gelirinin fazlasiyle Haydarpaşa bulaşıcı hastalıklar hastanesini,. Heybeli ada sa
natoryumunu ve Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesesini de idare etmekte idi. 

Bu idarenin ikinci Dünya harbinin patlaması ve deniz ticaret faaliyetinin felce uğraması yü
zünden geliri çok azalmış ve o tarihten itibaren idare ettiği müesseselerin idaresinden sarfı nazar 
kendi kendini dahi idare edemez bir hale gelmiştir. 

Genel Müdürlük gelirinde görülen bu kifayetsizliğin sebeplerinden olan muvaredat noksan
lığı genel savaşın sona ermesi ve yabancı memleketlerle ticari münasebetlerimizin artması ile 
ortadan tedricen kalksa dahi idarenin en önemli gelirlerinden madut olan rüsumu sıhhiyenin; Sa
vaştan evvelki nispetler üzerinden alınması idarede mühim bir genişlik ve ferahlık temin edemez. 
Ve edemiyeeoktir. Artık bu rüsum 1 340 tarihliye 500 sayılı kanunda o zaman için tesbit edilmiş 
had ve nipetler dâhilinde alınmamalı ve her şeyin, her resmin bir kaç misline çıktığı zamanda bu 
resim do mâkul bir nispet dâhilinde artırılarak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü idaresi 
nin kendi kendini idare edebilecek bir duruma getirilmesi ve memleket sağlığı bakımından alınması 
gereken sıhhi tedbirleri almak ve yeni yeni çıkan ve en önemli ulaştırma vasıtası olmak istidadını 
gösteren hava vasıta ve meydanlarının mübrem ihtiyaç ve tesislerini de bir an önce kurmağa imkân 
bulmalıdır. „ * 

Sayın Encümence tasvip buyrulduğu takdirde bu noktanın ayrıca incelenmesi ve 1947 yılı 
Hudut- ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçe tasarısının aynen kabul Duyurulmasını dile
rim, 

Bursa Milletvekili 
Dr. M. Talât Simcr 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/22 
Karar No. 7 

28 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1947 bütçesi hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 
1946 tarihli ve 6/2314 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
lıavale buyurulmakla. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Behçet Uz ve Genel Müdürlüğün yetkili 
temsilcisi ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol (îeııel. Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

GİDER BÜTÇESİ: 
Genel Müdürlüğün gider bütçesi, geçen yıla 

nazaran 238 601 lira fazlasiylc 955 501 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Bu fazlalığın mühim kısmı 
bütçenin birinci kısmını teşkil eden aylıklar, üc
retler vesair özlük haklarda olup bu da memur 
aylıklarına yapılan ilâvelerden, çocuk zamlarının 
bir misli artırılmasından ileri gelmekte ve mik
tarı da 216 116 liradan ibaret bulunmaktadır. 
Diğer artışlar yönetim giderleriyle daire hizmet
lerinde görülmekte olup sebepleri Hükümet ge
rekçesiyle raportörün raporunda belirtilmiş bu
lunmaktadır. Komisyonumuz yapılan bu ekleme
lerle bazı indirmeleri Genel Müdürlük hizmetle
rinin gereklerine uygun görmüş ve gider bütçe
sini teklif veçhile 955 501 lira olarak ayniyle ka
bul etmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde de yap

makta olduğu hizmetler sebebiyle aldığı resim
lerde geçen yıla nazaran bir artış kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Harp yıllarında hemen kapalı 
kalan boğazların açılması yüzünden boğazlardan 
gelip geçmekte olan gemilerin günden güne faz

lalaşması, bilhassa sıhhiye ve bulaşık resimlerinin 
artmasını mucip olmuştur. 

Bu Genel Müdürlüğe ait gelirlere ilâveten 
Hazineden yapılan yardım bu yıl 170 000 lira 
artırılmak surfetiyle 460 000 liraya iblâğ edil
miş ve bu suretle gelir bütçesinin, giderleri 
karşılaması imkânı temin edilmiştir. Gelir 
tahminlerinde geçen yılın on aylık rakamları 
esas tutulduğundan 1947 yılında da talimin 
edilen gelirin sağlanacağı anlaşılmıştır. Bu su
retle gelir tahmini olan 995 501 lira da Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Kanun tasarısı : 
Tasarıdaki maddeler her yıl Bütçe Kanun

larında tekrarı gereken hükümleri kapsamakta 
olup Komisyonumuzca ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzcdilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Ankara 

N. C. Akkerman 
Balıkesir 
E. Allan 
Bursa 

Dr. M. T. Simer 
İstanbul 

Dr. Adnan Adıvar 
Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
A. Sungur 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 
Ankara 

C. Gölet 
Balıkesir 

S. Öryçevren 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
İstanbul 
O. N. Koni 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
A. Poluoğlu 

Kocaeli 
S. Dikmen 

Kocaeli 
1. E. Aksal 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı giderleri için ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (955 501) 
lira Ödenek verilmiştir. 

MADDH 2. — Hudut ve Sakiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 194? yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (955 501).lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1947 yılında elde edilecek ge
lir çeşitle tinde ıı her* birinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ucu 
maddesine giren hizmet I ileriyi e taşıtları kad
roları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adı bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı tertipten 3656 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler 
için aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunla
rın kadrolariyle 3556 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi bükümlerine giren uzmanlık yerleri Bakan
lar Kurulunca onanır ve ertesi yıl bütçesiyle 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tertipten 
alınacak kadroların eldeki kadrolara ek olma
ması gereklidir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçlun bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu tertibe Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

1928 - 1945 yıllarına ilişkin olupta Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış vo karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1947 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

MADDE 6. —• Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdülüğü teşkilâtı hakkındaki 3820 sayılı kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 

rlüğü 1947 yılı bütçe kanun tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

MADDE \. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayı ısı : 14) 
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bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1947 
yılı içinde kullanılmaz. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakam 
0. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Başbakan Yardımcısı 
M. Ökmen 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 

İrişleri Bakanı 
$. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Ke§mir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tnc edayı 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Çoşkan F. Kurdoğlu 

\J1 aştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
Ş. Koçak A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

B. K. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 14) 
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A CETVELİ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği islenen kaimi edilen 
Ödeneğin çeşidi ı/ıra ima Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ik rami ı/esi re 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve üorel lor 

Aylıklar 
Memurlar aylımı 
Arık maaşı. 
Illmekli, dul ve volim aylıkları 

Bölüm toplamı 206 626 437 550 437 550 

Ücretler 
Memur la r ücreti 
11 r/metliler ücreti 
(îeciei hizmetliler ücreti 
(iece p ra t ika ücreti 

Bölüm toplamı 153 640 216 220 216 220 

4805 sayılı kanun gereğince ve
rilecek % 5 emekli keseneği 57 236 20 340 20 340 
Geçici tazminat 5 112 180 180 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 2 520 5 040 5 040 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
(/ocuk zammı. 10 200 
l)o£um vardımı 1 000 
Ölüm yardımı 1 000 
Avın vardım 50 580 

7 848 
119 792 
10 000 
M; ooo 

21. 000 
1(İ9 (İ20 
5 000 
20 000 

21 (İ00 
109 020 
5 000 
20 000 

Bölüm toplamı 62 780 

Birinci kısım toplamı 487 914 
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i t 

B. M. 

7 
1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Isıtma 
Aydınlatma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 
5 000 

10 000 
6 600 

14 100 

38 700 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
10 000 
9 000 
5 000 

10 000 

37 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
10 000 
9 000 
5 000 

10 000 

37 000 

8 Basılı kâğıt ve defterler 
9 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

5 000 7 000 

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 000 2 000 

7 000 

10 
11 

12 

13 
14 

1 
2 

1 
2 
3 

Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yoluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya-

2 127 

3 400 

5 527 

4 000 
42 852 

4 000 
3 480 
3 000 

10 480 

15 00 

2 127 

8 500 

10 627 

4 000 
42 000 

4 000 
5 000 
6 000 

15 000 

15 000 

2 127 

8 500 

10 627 

4 000 
42 000 

4 000 
5 000 
6 000 

15 000 

15 000 

2 000 

îkinci kısım toplamı 122 559 132 627 132 627 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Sağlık, temizleme giderleri 
Etüv âletleri ve araçları onar
ma ve işletme giderleri 
Etüv ve temizleme gereçleri sa-
tınalma karşılığı ve işçi gider
leri 
İstanbul ve İzmir Liman ve 
Şehir Bakteriyoloji evleri gi
derleri 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme gider
leri 

Bölüm toplamı 

6 000 

15 000 

5 000 

31 000 

57 000 

6 000 

12 000 

6 000 

31 000 

55 000 

6 000 

12 000 

6 000 

31 000 

55 000 

Yoksul yolcuları besleme, do
natım ve cenaze giderleri 100 100 100 
İlâç ve laboratuvar giderleri 500 500 500 
Mahkeme giderleri 300 1 500 1 500 
Geri verilecek paralar 1 000 1 000 1 000 
Yapı kurma ve onarma işleri 22 000 27 000 27 000 

II - Çeşitli olanlar ' 
Uluslararası Kongre ve Ku-
rumlara katılma giderleri 
Kitap, dergi karşılığı ve baskı 
ücret ve giderleri 
Taşıma giderleri 
Eşya taşıma ambalaj ve sigorta 
giderleri 
Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

— . (S . Sayısı : 

7 000 

500 

4 50Ö 
1 500 

6000 

:14) 

17 000 

500 

4 500 
1 000 

5 500 

17 000 

500 

4 500 
1 000 

5 500 
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ödeneğin çeşidi 

Yapı giderleri 
Vergi ve resimler 
Sigorta 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1938 -1945 yılları borçları 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt paralar 
amortisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 500 
1 200 

5 700 

100 100 

1947 yıh 
Hülriimetçe 

istenen 
Lira 

4 500 
1 200 

5 700 

113 800 

için 
Komisyonca 
kal ul edilen 

Lira 

4 500 
1 200 

5 700 

113 800 

2 000 
110 

4 217 
-:-_ :z - -. _ 

f> 327 

2 000 
89 

2 955 
: • - — - • . - — — : -

5 044 

2 000 
89 

2 955 
--=—=. = : 

5 044 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

487 914 
122 559 
100 100 

6 327 

704 030 
132 627 
113 800 

5 044 

704 030 
132 627 
113 800 

5 044 

GENEL TOPLAM 716 900 955 501 955 501 

( S. Sayısı : 14 ) 
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B - CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

Birinci kısım 
Resimler 
Sıhhiye resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık resmi 

Bölüm toplamı 

îkinci kısım 
Çeşitli gelirler 
Para cezası 
Faiz 
Satılacak mallar 
Çeşitli gelirler 
Gayrimenkul gelirler 

220 000 
3 500 

16 000 

239 500 

1 200 
1 

500 
1 716 

0 

255 000 
3 800 

20 000 

278 800 

1 200 
1 

500 
3 000 

12 000 

255 000 
3 800 

20 000 

278 800 

1 200 
1 

500 
3 000 

12 000 

Bölüm toplamı 3 417 16 701 16 701 

Üçüncü kısım 
Genel bütçeden yardım 
G-eçen yıldan devredilecek na
kit 

290 000 

184 000 

460 000 

200 000 

460 000 

200 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

239 500 
3 417 

474 000 

278 800 
16 701 

660 000 

278 800 
16 701 

660 000 

GENEL TOPLAM 716 917 955 501 955 501 

( S. Sayısı : 14 ) 
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C - CETVELİ 

Sayısı 

500 
2864 

3058 

Tarihi 

21/Nisan/1340 
13/Arahk/1935 

31/Temmuz/1936 

Özeti 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerinden alınan resimlerden bazı
larının affına ve bazılarının indirilmesine 
dair kanun. 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı kanu
na ek kanun. 

Görevin çeşidi 

Daire memuru 
Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Basra akinist 
Marangoz 
Kaloriferci 
Badanacı ve boyacı 
Sürekli başişçi 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret I Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Taşra teşkilâtı hizmetlileri 

Etüv makinisti ve elektrikçi 1 
» » » 2 

Makinist yardımcısı ve ateşçi 3 
» » » 1 

Hizmet otomobili şoförü 1 
Odacı 1 
Yapı onarma işçisi 2 
Korunma evi sürekli işçisi 4 
Sürekli isçi (Enez'de) 1 
Sürekli işçi (Silifke) 1 
Hasta bakıcı 1 
istanbul Şehir ve Liman Bakteri
yoloji evi odacısı 2 

130 
115 
100 
115 

80 
75 
80 
75 

260 
150 
100 
130 
85 

175 
150 
115 
100 
130 

65 
85 
75 
55 
50 
75 

75 

izmir Şehir ve Liman Bakteriyo
loji evi kapıcısı 

41 

Koruyucular 

Başkoruyucu 

Koruyucu 

Transit koruyucusu 

Beniz taşıt araçları adamları 

Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 

» 
Ateşçi 
Yağcı 
Tayfa 

» 
Motorbot şoförü 

» » 
Dümenci 
Sandalcı 

65 

1 
6 
4 
8 
30 
7 
3 

100 
85 
80 
80 
75 
80 
75 

1 
3 
3 
1 
6 
1 
7 
6 
4 
4 
11 
9 

175 
160 
150 
130 
85 
85 
80 
75 
150 
130 
85 
75 

156 
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Senedi 
bahrî No. 

5536 
108 
206 
11 

1695 
4714 

10 
206 

1037 
19 

3926 
406 

63 
407 
577 

3925 
243 
243 

65 
54 

244 
680 
505 

506 

Plâka No. 
1 

Ç«jMi 

İstimbot 
» 
» 

Motörbot 
» 
». 
> 
» 
» 
» 
> 

Sandal 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

Takma motorlu 
sandal 
Sandal 
Yük arabası 

» » 

Motc 
Markası Motor No. 

Kampuvant 
Jost yerli 
Motori marino 
Gieniffer 
Mazot M. K. yerli 
Kelvin 
Dizel 
Fir banks dizel 
Kelvin 
Moti marino Milano 
Kelvin 

Lockwood 

Yük arabası hayvanı 
Vidanj makinesi 
Kamyonet Fort 

12514 
18 

806661 
5705 

226 
179874 

30340 

5265330 

irlfi ve motorsuz taçıt kad trosu 
Hangi hizmet için kullanıldığı 

Çanakkale S. S. M. Deniz servisinde 
Büyükdere 
istanbul 

» 
> 
» 
» 

izmir 
Mersin 
istanbul 
Zonguldak 
istanbul 

» 
» 
» 
> 
> 

Çanakkale 
Zonguldak 
Mersin 

» 
Trabzon 
Ereğli 
izmir 

> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

Urla korunma evi 

» » 
> » 
> > 
> » 

Genel Müdürlük M 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

* 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

!. Temizleme işle 
Urla tahaffuzhanesinde hasta na-
kil hizmetinde 



L - CETVELİ 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

9 

13 

13 

13 
14 
7 

12 

Urla Tahaffuzhanesi muavin 
tabibi 
İkinci sınıf Sahil Sağlık Mer
kezi tabibi 
ikinci sınıf Sahil Sağlık îdare 
memuru 
Tephirci 
Sıhhat Zabıta memuru 
Hava İstasyonları sıhhi denet
leme Merkezi tbibi 
Hava İstasyonları sıhhi denet
leme Merkez kâtip ve tephircisi 

1 

2 

1 
3 
5 

3 

3 

40 

20 

20 
20 
15 

60 

25 

18 

E - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

2 3 Geçici hizmetler ücreti 
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R - CETVELİ 

B. : 2 - M. : 4 — G-ece pratika ücreti 

(îece pratika işlerini ifaya müheyya bulunacak memur ve hizmetlilere 1587 sayılı kanuna göre 
verilecek gece pratika ücreti bu tertipten verilir. 

B. : 8 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satınalma karşılığı ile bunların kaplattırılnıası ve 

kaplı olarak alınması gereken defterlerin parası bu tertipten ödenir. 

B. : 9 - M. : 2 — Telefon ve diğer haberleşme ücret ve giderleri 

Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri taşra teşkilâtında mevcut telefonların 
tesis giderleri ve şahıslara gönderilen mektup ücreti bu maddeden ödenir. 

B. : 11 — Taşıt giderleri 
Yeniden satmahnacak veya yaptırılacak deniz taşıt araçlarının bedeli veya yeniden satmalınacak 

makine aksamiyle mevcut taşıt araçlarının onarma ve işletme giderleri ve lüzumunda dışardan ki
ra ile tutulacak deniz araçları ücreti bu tertipten ödenir. 

B. : 13 — Giyecekler 
Elbise almağa hakkı olan dağıtıcı, odacı, kapucu, bahçıvan, marangoz, boyacı, sürekli aylık 

ücretli işçilerle sahil sağlık koruyucuları ve deniztaşıtı araçlar adamlarına verilmekte olan giyim 
eşyası bedeli bu tertipten ödenir, 

B. : 15 - M. : 1 — Etüv aletleri ve araçları onarma ve işletme giderleri 

Korunma evlerinde mevcut etüv makineleriyle kazanlarının ve bunlara ait alât ve edevatın onar
ma ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Etüv ve temizleme gereçleri satmalma karşılığı ve işçi gündeliği 
Pare öldürme işlerinde kullanılmak üzere satın alınması gereken kükürt, alkol, kibrit gibi ge

reçlerle bu işlerde kullanılan leğen, sacayağı ve ekleri ve bu işlerde çalışacak olan işçilerle sıhhi 
nezaret tesisinde dışarda tutulacak işçilere verilecek gündeliklerle tıbbi muayene için gelecek ta
bibin yolluğu bu tertipten ödenir. 

J 

M. : 4 — Smır ve kryılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 
Bu işleri yapmak için gereken bütün giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 17 — İlâç ve lâboratuvarlar giderleri 
Aşı tatbikatında kullanılacak saf alkol, pamuk ve tendirdiyot gibi tıbbi gereçler bu tertipten 

satın alınır. 

B. : 20 — Yapı kurma ve onarma işleri 
Arsa veya yapı satmalma karşılığı ile yapı kurma, onarma, boya, badatıa, kiremit aktarmast ve 

yapı ile ilgili giderler bu tertipten ödenir. 
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