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ları (1/206; 423,424, 452,489492 
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bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyon u raporu .(1 /210) 423 424,426,452, 

492:496 
15. — Yedek Subay ve Askerî Memur

lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci 
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430 
20. — Amortisman Sandığı hakkında

ki 2794 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/74) 430434 

21. — Avrupa Kömür Kurulu An
laşmasının bir yıl uzatılmasına dair olan 
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protokolün onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ekonomi Komisyon
ları raporları (1/180) 434 

22. — Çanakkale Milletvekili Niyazi 
Çıtakoğlu'nun, Belediye Kanununun 110 ! 

ucu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/47) 434449,451.402, 

452,500:503 
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nlına bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba- i 
kanlılığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/195) 449:450 > 

24. — Köy Enstitüleri Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Tarım, Millî Eğitim ve ' 
Bütçe Komisyonları raporları (1/190) 450:451, j 

452,452,504:507 

25. — Neuclıâtel'de imza edilen Sınai 
Mülkiyet haklarının- korunmasına ve ona-
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n I masına dair Anlaşmalım onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ekono
mi Komlsyonlan raporları (1/181) 451 

26. — Türkiye ile İtalya arasında im
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ilu 
eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
vo Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/187) 451:452 

6. — Özergeler 452 
1. — İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğ

lu. ve üç arkadaşının, Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarının 25 Ağustos 1947 Pazartesi 
gününe kadar ara verilmesi hakkındaki 
önergesi (4/36) . 452 

2. — Sivas Milletvekili Şemsettin Gün-
altay ve Erzincan Milletvekili Saffet Arı-
kaıı'ın, Gelir, Kurumlar, işletme, ve Gez
ginci İşler Vergileriyle Vergi Usul kanunu 
tasarılarını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyonun Temmuz başına kadar çalışma
larına devanı etmesi hakkında önergesi 
(4/37) 453 
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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Olurum 
Milletlerarası İş Konferansına iştirak ede

cek olan Çalışma Bakam Dr. Sadi Irmak'a 
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'in vekâlet ede
ceğine ve 

Gümrük ve Tekel eski Bakam Suad Hayri 
ürgüblü hakkında soruşturma yapan Karma Ko
misyonun işini bitirdiğine dair tezkereler oku
narak bilgi edinildi. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması, 

Devlet Demiryolları ve Limanlaıı İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması; 

İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması ; 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanunlar kabul olundu. 

Arazi Vergisine bir misli zam yapılması îıak-
kıııdaki kanun tasarısının tümü üzerinde-görü
şüldükten sonra 

Saat 17 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

ikinci Oturum 
Arazi Vergisine bir misli zam yapılması hak

kındaki kanun tasarısı istek üzerine Bütçe Ko
misyonuna gen verildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Tcadülüue dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun kabul olundu, 

Gedikli Erbaş Membalarına dair olan Ka-
ımrnn beşinci maddesini değiştiren 4260 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kaııuu tasarısını» birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Yardım Sandığı 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması ve bu 
Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
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Kanun kabuJ olundu. 

Nakil Vasıtaları hakkındaki 2827 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki kanım 
tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun kabul 
edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
ni um n 50 nci maddesinde değişiklik yapılması 

18.6.1947 O : 1 
I hakkındaki Kanun da kabul olunduktan sonra 

J8.VT.1947 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Tunceli 

F. /*'. Düşünsel Necmeddin tfahir Sılan 
Kâtip 

Rize 
Dr. /'\ Kurtuluş 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
J Rüsumu Sıhhiye Kanununun brinei ve 

dördüncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Vardım ve 
Büt<;e Komisyonları raporum (1/202) (Gün
deme) ; 

2. ~- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 
ve 2 arkadaşının. Bilûmum askerî malûllerin 
terfihi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi ve 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/44) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

' • •» 

BAŞKAN - Oturum açılmıştır. 
İcabedeit yoğunluğun olup olmadığında terini 

düt hâsıl olmuştur. Yoklama yapacağız. 
('Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN -— Yoklama sırasında gelenler isim

lerine işaret ettirsinler... Çiündeme devam edi-
voruz. 

Alildi! SAVUNMA KOMİSYONU SO/,<T 
sU Cîl. KYUP DURUKAN (Hatay) Kvrakı 
varide arasında bulunan bir teklifin gündeme 
alınmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN - Onu öğleden sonraki toplantıda 
bildirirsiniz, simdi gündeme devam edelim. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Ahmei Oğuz'un, 
hububat fitfa-tlan hakkında Hükümete' alınan 
non karara dair Ticaret Bakanı Atıf İnan'ın ce
nabı 

BAŞKAN - önergeyi okutuyorum. 

- Yüksek Başkanlığa 
Hububat fiyatları üzerine Hükümetçe alınan 

son kararın ehemmiyeti malûmdur. Memleketin 
büyük-bir çoğunluğunu teşkil eden Türk çiftçisi
nin istihsalini artırması, kalkınması ve ire

nin seviyesinin yükseltilmesi her fırsat
ta belirtilen ve erişilmesi şart koşulan 
başlıca gayelerden olduğu halde tesbit 
edilen fiyatlar bu yıl da hububat müstah
silinin. Fedakârlığını gerektirecek mahiyet alması 
maksadiylc Ticaret Bakanının aşağıdaki sorulara 
sözlü cevap vermesini teklif ederim: 

1. — Halihazır hububat stoklarının nevileri 
ne göre miktarları nelerdir? Bunlardan taahhü
de bağlanılan ve henüz sevkedilıniyen varmıdır/ 
Ayrıca ve valmz büğdava maksıır olmak üzere, 
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1946 Haziran başındaki mevcutla; bu tarihten 
1947 yılı Haziranına kadar yapılan mubayaa 
miktarı ve buna mukabil ayni devredeki ihra
cat miktarı ile memleket içindeki sarfiyat ve 1947 
Haziran başındaki stokların ayrı ayrı miktarları 
nelerdir/ 

2. — Bu yılki hububat fiyatlarının tesbitinde 
hangi mülâhazalar esas alınmıştır-? Bu meyan d a 
ihracat imkânları da derpiş edilmiş midir? 

3. — Türk çiftçisinin bugünkü geçim ve istih 
sal şartlar], yakın ve uzak memleketlerin istihsal 
durumları ve satış fiyatları muvacehesinde tes 
bit edilen fiyatların adaletine ve köylüyü talinin 
ettiğine Hükümet kaanimidir? 

4. — Bir mahsul devresi zarfında (1946 i la 
zirahindan 1947 Haziranına kadar) ihraç ednen 
hububatın fiyat farklarından doğan meblâğ kaç 
milyon liradır. Ve bunların sarf mahalleri le.n ne 
düşünülmüştür? 

5. — Bugünde hariçten hububat talepleri vâ* 
ki midir ve kaç kuruştur? 

G. - - Bugünkü dünya piyasasından ekistra 
buğday mubayaası ve memlekete ithali halinde li
man autrepolarmdaki maliyeti kaç kuruştur. 

Saygılarımla ... 
10 . VI . 1947 

t. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

â. —• Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
hububat fiyatları hakkında Hükümetçe alman 
son karara dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı 
Atıf înan'ın cevabı 

BAŞKAN .— Efendim, Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar'ın da aynı mahiyette bit sorusu 
vardır. Müsaade ederseniz onu da okuyalım.) 
Zaten kendilerinin İçtüzük mucibince eevap ver
me hakları mahfuzdur. Vekil her ikisine birden 
cevap verirse daha iyi olur. Kolaylık temin 
edilmiş olur. 

Yüksek Başkanlığa 
1947 senesi için tesbit olunan hububat alım fi-: 

yatları, bu yıl da, umumi fiyat manzumesi içinde 
düşük durumdadır. 

Fiyatların, hububat zürramı fedakârlığa mec
bur edecek şekilde tesbiti sebeplerinin Ticareti 
Bakanı tarafından sözle açıklanmasını rica ede
rim. 10 . V I . 1947 

Burdur Milletvekili 
' ' Ahmet Çına»' 

.1947 0 : 1 
TİCARET BAKANİ ATİF i AN (İzmir) — 

Muhterem arkadaşlarım; Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz ve Burdur Milletvekili Ahmet Çınar 
arkadaşımızın verdikleri soru önergelerini dinle
miş bulunuyorsunuz. 

Arkadaşlarımın sorularına cevap verirken ev
velemirde, Ahmet Oğuz'un önergesini esas tuta
rak cevap arzedeeeğim ve bu önerge muhteviyatı
na cevap vermekle Alımet Çmar arkadaşımızın 
suallerini de cevaplandırmış olacağım. 

Şimdi Ahmet Oğuz arkadaşımız diyorlar ki, 
sual önergelerinin başında; bu sene tesbit edil
miş olan fiyatlar hububat müstahsiliarmın fe
dakârlığını gerektirecek mahiyettedir. Binaen
aleyh, bunu memleket ölçüsünde bir konuşma-
konusu yapmak için aşağıdaki suallere cevap 
verilmesini istiyor. Sualler şunlardır: 

Halihazır hububat stoklarının nevileri.»* 
göre miktarları nelerdir? Bunlardan taahhüde 
bağlanan ve henüz sevkedilmiyen var mıdır? 

! Ayrıca ve yalnız buğdaya maksur olmak özere 
I 1946 Haziran başındaki mevcutlar, bu tarihten 
i 1947 Haziranına kadar yapılan mubayaa mik-
| t an ve buna mukabil aynı sene içinde yapılan 
I ihracat miktariyle memleket içindeki sarfiyatı 
i ve memleket içindeki istokların ayrı ayrı mik-
I tarlan nelerdir? 
I Muhterem arkadaşlar, içinde 5 - 6 soru olan 
j fakat bir madde içinde toplanan somya eevap 
! arzederken ifade edilmesi doğru olan ve olını-
| yan ve içte, dışta bilinecek ve okunacak olan 
j rakamlar olmak itibariyle, burada vereceğim 

rakamlar, şimdiden ifade edilmesinde mahzur 
I olanları ihtiva etmiyecektir. Onları ifade ct-
I m ekten çekinirim. Halihazır hububat istokları-

nın nevilerine göre miktarları nedir? 1946 yılı 
başındaki istoklarımız nelerdir? 1946 Hazira-
nındaki istoklarımızm yekûnunu, buğday ola
rak, söylüyorum: Geçmiş zamana ait bir ista-
tistikin rakamı mahiyetindedir ve ifadesi doğ
rudur, mahzursuzdur. 1946 yılının Haziran ba
şında 155 302 ton buğdayımız vardı. Şimdi 1947 
Haziran iptidasındaki stoklarımızın miktarı ne 
diyorlar? Arkadaşlar bendeniz bunu mutlak ka
tı bir rakamla ifade etmiyeceğim ve bu şekilde 
sorulmuş bir sual, sorulması zaruri olan ve fay
dalı olan bir sual diye almıyorum arkadaşlar. 
1947 yılı Haziran başında stoklarımı?; buğday, 
çavdar, arpa şu kadardır diye ifade etmeyi doğru 

I bulmuyorum, Yalnız şunu arzedeyim ki. 1947 
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Haziran başındaki stoklanınız bizi mevsime ekli-
yeeek kadar tatminkârdır. 

1946 senesi içerisinde ne kadar mahsul eli
mize geçtiği sorulmuştu; 1 . VI . 1946 - ol . V . 
1947 tarihlerine kadar 632 800 ton buğday, 
86 800 ton çavdar, 224 486 ton arpa ve 
ol 360 ton yulaf olmak üzere mubayaalarımızın 
yekûnu 984 030 tondur. 

İhraç edilmek üzere sattığımız miktar 203 751 
ton buğdaydır ki bundan 2 000 tonu hariç geri
ye 201 751 ton buğday kalır. Bunlar 1946 senesi 
içinde satışları yapılmış olan miktardır. 

1947 senesi içinde 2 000 ton buğday satılmış
tır. Burada derhal hatıra gelen bir şey olur. 
(.îecende başka bir vesile ile huzurunuzda mâru
zâtta bulunduğum zaman 1947 senesi içinde buğ
day satmadık demiştim. 2 000 ton buğday bu 
vâki olan mâruzâtımdan sonraki satıştır. 143 657 
ton arpa 78 717 ton da çavdar satıldı. 

18 402 ton yulaf sattık. Bakliyat olarak ta 
geçen senelerin birikintisi olarak ekle bulunan 
bakla, fasulye, nohut olarak 3 800 tona yakın 
bir miktar sattık. Bu satışlar 149 1.11 000 liralık 
ecnebi parası getirdi. Bunlardan 1.46 milyon 
871 bin livası tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

İkinci sual; 
AHMET OUÜZ (Eskişehir) Bir sual 

açıkta kaldı. Memleket dahilindeki istihlâk var
dır, onu da lütfen açıklayın. 

TİCARET BAKANI ATIP İNAN (Devam
la) — Müsaade ederseniz istokların ifadesinde 
fayda mülâhaza etmiyorum. Mahzurlu tarafı ola
cağı düşüncesiyle onu söylemedim. Aldığımız, 
ihraç ettiğimiz, dahilde sari eliğimizi söylersem 
yalnız suali soran değil toplama ve indirme ame
liyesi yapabilecek olan herkes isioklar yekûnunu 
bulabilir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) İçtüzük hü
kümlerine göre gizli bir konuşmada bunları söy-
liyebilirdiniz. 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devam
la) — içtüzük gereğince gizli bir konuşmayı he-
yetiumumiye kabul ederse arzedebilirim. Çünkü 
Yüksek Meclisin huzurunda söylenmiyecek hiç 
bir hakikat 'yoktur. Amma her istenilen şeyin 
nerede konuşulması lâzım geldiği hakkında, gizli 
bir görüşme yapılıp yapılmaması hakmda bir ka
rar verilebilir. 

Üçüncü sual : Bu yılkı hububat fiyatlarının 
[eşbitigıde • hangi nıüJâhasalar esas alınmıştır, 

bu nıeyanda ihracat imkânları da ınevzuubalıis 
edilmiş midir i Muhterem arkadaşlar; bu senek i 
fiyatların tesbiti esnasında, elbette bir fiyat tes
bit edilirken gözöuünde tutulması lâzım gelen 
esaslar unutulmamıştır. İşte bunlar gözöııüne alı
narak fiyatlar teshil edilmiş ve isabetli olduğu
na da inanılarak huzurunuza getirilmiş bulunu
yor. Bir kere memleketteki umumi istihsal, müs
tahsilin korunması mülâhazası, aymzamanda 
onun yanında müstehlikin de vaziyetinin ve meıı-
faatlarının müstahsilin vaziyetinin korunmasiyle 
telif edilmesi düşünüldüğü gibi dünya pazarla
rındaki fiyatlar ve gelecek yılın muhtemel istih
salini de nazarı itibare alarak, elde i stok bulun
durmak lüzum ve esaslarını nazarı itibara alarak 
fiyatları teshil ettik, ilimdi arkadaşım bu nıe
yanda ihraç imkânları da, derpiş edilmiş ini di
yorlar. Ihrac imkânuıı önden derpiş etmeye ve 
alınacak bir kararla bu kısmı mesnet tutmaya 
imkân yoktur. Daha ziyade ihraç yapılmaması 
ihtimalini galip tuttuk ve ona göre bu kararları 
aldık. 

Üçüncü sual : Türk çiftçisinin bugünkü geçim 
ve istihsal şartları yakın ve uzak memleketler is
tihsal durumları ve satış muvazenesinde tesbit 
edilen fiyatların darlığı bütün köylüyü tatmin 
ettiğim; Hükümet kaani midir? 

Arkadaşlar bu sualin cevabı bir tek cümle ile 
kaabili ifadedir. Hükümetiniz yukarda arzetti-
ğim şartları ve esasları nazarı itibara' alarak, tes
bit ettiği fiyatın mâkul olduğuna ve çiftçi için 
tatminkâr telâkki edildiğine ve edileceğine ina
narak kanaat ve kararını ifade etmiş vaziyettedir. 

Dördüncü sual: Bir mahsul devresi zarfında 
1946 Haziranından 1947 Haziranına kadar ih-
racedilen hububatın fiat farklarından doğan 
meblâğ kaç milyon liradır. Ve bunların sa
tış mahalleri için ne düşünülüyor. 

Bu suali dün başka bir kanun tasarısının 
müzakeresi esnasında, Toprak Mahsulleri Ofi
sine mütaallik muameleler için bakanlığıma 
tevcih edilen suallerden birisinin cevabı olarak 
arzetmiştim. Eğer arkadaşını istiyorsa ve he
yeti celileniz de arzu ederse, tekrar edeyim. 
Fakat cevabını dün verdiğimin aynı olacaktır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Vaz geçebi
lirim. 

TİCARET BAKANI ATIP ÎNAN (İzmir) — 
Bugün hariçten hububat talepleri var mıdır ve 
kaç. paradır? 
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Hariçten hububat talepleri son haftaya ka

dar devam etmiş bulunmaktadu-. Amma biz 
muhtelif mülahazalarla hububat satışını dur
durmak kararına vardığımız için, ilân edilmiş 
bir karar olarak değil, hükümetçe yazısız da 
olsa prensip kararı mahiyetinde bir karara var
mış olduğumuz için, son zamanlarda satış yap
mış ve son zamanların fiatlarmı tesbit etmiş 
değiliz. Eğer hububat satışı yapmak imkânları
nı haiz bulunsaydık, mutlaka senenin en müsait 
fiyatlariyle satış mümkün olurdu. 

6 neı sual: 
Bugünkü dünya piyasasında ekistra buğday 

mubayaa ve memlekete ithali halinde liman an
tre] »olarında maliyeti kaç "kuruştur? 

Arkadaşlar; bugükü dünya fiyatları muhte
lif aylara göre farklar arzetmektedir. Bunlar
dan birini alırsak, gelecek aylara ait, Eylül 
ayına ait bir fiyat, Şigago piyasasının fiyatı 23 
kuruş olark ifade edilmektedir. Arkadaşımın 
suali de bizim limanlarımıza kaça mal olur ma
hiyetindedir. Bunun Türkiye'ye kadar kilo ba
şına aşağı yukarı, takribi olarak ifade edilmesi 
mümkün olan nakliye sigorta, gözetme ve mü- i 
teferrik masraflar dâhil olmak üzere fi kuruşa I 
yakın bir masrafı vardır. Yani Gümrük ha- : 
riçtir, 28 kuruş 70 santime Türk limanlarına i 
bazı memleketlerden buğday alıp getirmek müm- j 
kündür. Bu suretle arkadaşımın suallerini \ 
bir tek nokta müstesna olmak üzere e.evaplan- | 
dırmış bulunuyorum. j 

Ayrıca sualleri olursa... ! 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir noktayı 

ravzih edeyim. 
Hükümet, sualimin merkezi sikletini teşkil 

eden, buğday mevcutlarının giriş ve çıkışları
nı bildirmekte, Yüksek Meclis huzurunda ve
ya gizli eelsede söylemekte ısrar ederlerse mese
le yoktur. Bu suretle bir soru kalmıyor. 

TİCARET BAKANI ATIF ÎNAN (izmir) — 
Gizli celse kararını almak, af buyurun, içtüzük '-
ün buna ait hükmünü bilerek ve hatırlayarak 
arzetmiyorum, gizli celse kararı almak Heye
ti Celilenin hakkıdır. Bir arkadaşın talebi vâ
ki olur ve Heyeti Celile buna karar verirse be
nim vazifem ancak vermekten ibarettir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Madde 153; 
Bakan kamu faidesi düşüncesiyle, soruya ister
se kapalı oturumda cevap verebilir. 
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TİCARET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) — 

Sual benim değildir. Bu sualin cevabını alma
mış olmaktan dolayı kendisini mutamin telakki 

i etmiyorsa arkadaşımız mutlaka bu sualin ce-
| vabınm verilmesinde büyük menfaat mülâhaza 

ediyorlarsa, o vakit gizli celsede de olsa verilme
sini isterim, der ben de noktai nazarımı arze-
derim. (İzahat kâfi sesleri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakanı dikkatle dinledim fa
kat daha ilk anda büyük bir sukutu hayale uğra
dım. Bir memleketin 15 milyon nüfusunu ilgi
lendiren hububat fiyatının tesbitinde hiç şüphe
siz ki, yine dünkü kendi tavsiyelerine istinat ede
rek arzetmek isterim ki, muayyen ve basit ra
kamları konuşturmak esastır. Bir işletmenin, 

en basit bir iş hayatının ieabı olan bir faaliyette 
de stokun yıl başındaki durumunu, yıl içerisin
deki .safahatını ve yıl sonundaki durumunu bil
mek kadar tabiî birşey olamaz. Bunun bugün 
yüksek huzurunuzda açıklanması Yüksek Mecli
sin olduğu kadar bizi dinliyen 15 milyon çiftçiyi 
de müteessir eder. Bunu meçhul bir şekilde bı
rakmak, varılan kararların isabetli olup olmadı
ğı hakkında bizleri şüpheye düşürür. 

BAŞKAN — Milletvekilleri, Hükümetin açık
lanmasını memleket zararına gördüğü hususlar 
hakkuıda bir takrirle gizli celse istiyebilirler. 
Kğer böyle bir sualiniz varsa, bir önerge verip 
gizli celse istiyebilirsiniz. 

AHMET OĞUZ (Devamla; — Eldeki mahsu
lün miktarını bildirmekte mahzur görüyüorlarsa 
gizli celseyi istemeyi Bakan da düşünebilirdi. 
((îürültüler). Mamafi asıl olan nokta bu husus
taki bilgilerin resmen millete bildirmiş olması 
lâzım olmasına rağmen bendeniz mütalâalamnı 
kısaca arzedeyim; mevzua girmeden evvel şu 
noktayı belirtmek isterim;. 1946 yılında sayın ar
kadaşlarım (Gürültüler, söylenmeler) 

Sayın arkadaşlarım, bendeniz bu mevzuda ko
nuşmaktan feragat ediyorum. Yalnız şu nokta
yı açıkça belirtmek isterim ki, bütün memleke
tin hububat politikasını, onun fiyat seviyesini 
tesbitte Hükümetin Yüksek Meclis huzurunda 
vermek istemediği (Soldan ne münasebet sesleri) 
rakamlara rağmen Türk köylüsü bugün bu iç 
fiyatlar ve dünya fiyatları muvaceresinde basit 
bazı malî kaynaklar temini kastiyle mağdur edil
miştir. (Soldan doğru değil sesleri). Türk köylü
sü bu uğurda yine donsuz, yine ceketsiz, yine 
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istihsal vasıtalarından mahrum bulunmaktadır. 
(Soldan gürültüler). 

BALKAN — Ahmet Oğuz'un sorusu bitmiş
tir. 

Ti HAR ET BAKAM ATİF İNAK (izmir) 
-- Müsaade ederseniz eevup vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET BAKANI ATİF İNAN (Devam 

la) • - Arkadaşlar, arkadaşını hiçbir sebep yok
ken ihtiyar ettiği ve şimdiki konuşma tarzının 
kendi mantığına ve. aklına, iktisap ettiği bilgiye 
ve kabiliyete hitap edilerek sual tevcih edilse 
vicdanının sesini ifade etmek kaydiyle, tekrar 
etmez, söylemez ve burada bu kayıtlar altında 
söylemek lâzımgelirse kendisinin genç,, güzel, hü 
viyetine başka bir hüviyetin karışmaması halinde 
nahoş bir tesirle. 

AHMFT OflUZ (Eskişehir) Olama/, asla. 
TİCARET BAKANİ ATİF İNAV (D.-vaml.-!-

- ... bu kayıtlar adında ş;mdi sövledgı sözü tek
rar edemez. 

Dediler ki: 1947 Haziranı başındaki isto-
kıın bildirilmemiş olması müstahsil ment'aatlannı 
korumak ve takdir etmek bakımından bilinme
si lâzımgelen, memleket ölçüsünde faydalı mü
talâa serdetmek için mutlaka mesnet olarak alın
ması lâzımgelen bilgidir. Bunun sebebini an
lamaya imkân yoktur. Türk köylüsü 1047 Ha
ziranın da 100 ton mu, :>00 ton mu, 400 ton mu 
istok bulunduğunu bilmekte kendisine verilmiş 
olan fiyatın isabetli veya isabetsiz olduğunu 
takdir etme ölçüsüne sahip olma bakımından ne 
kazanır, ne kaybeder? 

AHMET OOFZ (Eskişehir) Cok şey ka
zanır. 

ATİF İNAN ('Devamla:' Aksine olarak fa
raza hamdolsnn bugünkü ihtiyacımız tanıamiyle 
hesaplı denecek şekildedir'. İlerde buğday sıkın
tısına düşme vaziyetinde değiliz. Mahsul vazi
yetimizin müsait olusu iıibariyle yalnız önümüz
deki yıl değil ondan sonraki yılda dahi bazı dü
şüncelerin müsait şekilde tecelli edeceği mahiyet
te bulunuyor. (Soldan bravo sesleri). Buğda
yımız az olsa 

BAŞKAN — Suali çok genişletiyorsunuz. 
TİCARET BAKANI ATIF İNAN' (Devam 

la) - - Sordular da onun için temas ediyorum, 
bilinmesinde mutlaka fayda olan bir şeyi Hükü
met saklamaktadır dediler. (Soldan devam ses-
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leri). Hayır arkadaşlar, öyle değildir. Hiçbir 
zaman elde edilen malûmatı, verilen bilgiyi iyi 
esaslar dahilinde kullanma kaydının hükmü al
tında kendini bulundurmayı vicdani mecburi
yet telâkki edecek insanlar için bunun bilinme 
sinde fayda vardır, aksi halde zarar vardır diye 
bir iddiada bulunulamaz. Ne faydası vardır.' 
Türk köylüsünün bilfarz 200 bin ton buğdayı bil
mesinde'.' Bilâkis verilecek rakamlar herkes oku
yacağı için bazı tehlikeli mahzurlar olabilir. Me
selâ gelecek sene 4 ay sonra, Haziran basında 
ne kadar istokumuz vardır dense. Bunun ifa
de edilmesi gayet tabiîdir. Amma ö.\le zaman 
vardır ki, bir bilgiyi muvakkat bir zani.au için 
herkesin bilgisine» arzetmemekte fayda mülâhaza 
edilir. Bendeniz takdirimi bu yolda kullandı
ğım için aldığımız miktarı, sattığımız miktarı ve 
fiyatları sarahatle ifade ile ildiia edersek yalnız 
bu noktanın ifadesini eksik bıraktığımdan dola
yı kendisinin kürsüyü terketmis olmasını Ahmet 
Oğuz'un kendisinden haklı olarak beklenen, si
yasi hayata yeni atılmış olmasına rağmen, ol
gunluğunun iyi yolda seyretmekte olduğunu mü 
şahede etmekten zevk duyan insanlara eza veri
ci bir harekettir. 

Ondan sonra dedi ki; Türk köylüsünün yi
ne hakkı teslim edilmemiştir. Türk köylüsünün 
yine hakkı teslim edilmemiştir demek mütema
diyen Türk köylüsünün hakkı teslim edilmiyor 
demektir. Arkadaşlar dünkü konuşmanın taf-
silâtiyle sizi yeniden yormaklan içtinab ederim. 
Anıma Türk köylüsü donsuzdur, gömleksizdir, 
ayağı çıplaktır demek Türk köylüsüne hizmet et
mek demek değildir. Türk köylüsünün istediği 
şey hakikattir. Kendisinin bulduğundan, gördü
ğünden, aldığından, mütevellit memnuniyeti
nin kendi ağzından olduğu kadar belki onun ağ
zından ifade edilişinin daha mükemmel şeklini 
kendisinin vekâlet verdiği insanların kendi ağ
zından da işitmek ihtiyacıdır ve hakkıdır. Türk 
köylüsü yalnız ıstırabın, yalnız felâketin, yalnız 
mahrumiyetin esiri olan bir unsur değildir. Türk 
köylüsü aynı zamanda Cumhuriyet devrini ya 
şıyan, Cumhuriyet Hükümetlerinin her biri ta
rafından ayrı ayrı menfaatlerinin üzerine iitre-
miş olduğunu ve daha çok yapılması iâzn.ı olan 
ve yapılması istenen şeyler varsa da onların 
mümkün olmadığından dolayı yapılamamış oldu 
ğunu takdir etme hazzı ve gururu içinde aklı 
seliminin onu bu yola ve bu karara götürmüş 
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olmasının memnuniyeti içinde yaşarken, ^ürk 
köylüsü bu seneki alış şartlarındaki değişikliğin 
tabiî neticesi olarak alacağı fiyat farkının öne
mini müdrik iken, Türk köylüsü düne nazaran 
daha az borçlu, Türk köylüsü düne nazara^ al
mak istediğini, bugün daha fazla almak .İhti
yacına sahip olma bakımından, minnet hissi ^in
de, yani başkaları ona bir lûtfu inayet hejdiye 
ediyorlarmış ta onun için değil, bugün içinde 
yaşadığı hay atılı siyasi ve iktisadi şartları ba
kımından kendisini huzur ile refah ile, istikrar 
ile çalışma imkânı veren ve kendisi için bu im
kânların hazırlandığı bir vatanda huzuruna sa
hip olmanın saadetini idrak ederken onu borç
lu, ayağı donsuz, sırtı çıplak diye göstermek 
memlekete hizmet etmek demek değildir. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Şahsıma is
natta bulundu, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ sual meselesi bitsin, 
sonra da size söz vereceğim. 

AHMET ÇINAR (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar ; en önemli ziraat mahsûllerimizden bi
ri şüphesiz hububattır. Hububat kelimesinde as
gari 10 milyon yurddaşın işi, geçimi refah ve 
ıstırabı mündemiçtir. 

Orta Anadolu'nun susuz ve kıraç toprakla
rında iki yılda idrâk edilen hububat, bu kıraç 
topraklara bitip tükenmez mesailerini yorul
madan yılmadan koyan mukadderatları tabiat 
şartlarına bağlı milyonların hayatı mevzundur. 
Bu verimsiz topraklardan rızıklarını ve rızıkla-
rımızı çıkaran bu fedakâr insanların alın iteri 
ve el emeği hububat için Hükümetçe normal 
bir fiyat sağlanamamıştır. 

Demiryolu istasyonlarında Hükümet buğ
day fiyatını âzami 22 kuruş olarak tesbit et
miştir. Demiryol istasyonlarından uzaklaştıkça, 
uzaklıkla mütenasip olarak nakliye bedeli ke
sildiğine göre buğday fiyatı yurdun birçok i yer
lerinde daha aşağı düşücektir. Demiryol istas
yonundan 100 -150 kilometre uzak ve şosesi bu-
lunmıyan binlerce köyümüzdeki vatandajşlar, 
buğdaylarını 14, 15 kuruşa satmak zorundadır
lar. Bu, hububat zürraını müşkül bir durum 
meydana getirmektedir. Buğdayın tesbit edilen 
âzami fiyatı harbden önçektfbuğday fiyatının 
4 - 4,5 mislidir. Halbuki hububat zürraı için 
hayat harbden öncesine nazaran bazı maddeler-
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de 10 misli pahalüaşmıştır. Meselâ köylünün 
ençok ihtiyacı olan manifatura fiyatları, gerçi 
Hükümetçe makul şekilde tesbit edilmiştir, fa
kat halk Hükümetin tesbit ettiği fiyat üzerin
den ya hiç veya adam başına bir iki metre gibi 
sembolik mahiyette manifatura alabilmekte ve 
manifatura fiyatlarını karaborsa tesbit etmek
tedir. Meselâ Sümerbankın 100 kuruşa-sattığı 
mallar halka iki yüz kuruşa karaborsaya inti
kal etmektedir. 

Bu da mühim bir meseledir. Arkadaşlar dün 
de arzetmiştim, Arazi Vergisi münasebetiyle ar-
zetmiştim, biz tüccara yüz kuruştan manifatura 
veriyoruz, halk bunlardan iki yüz kuruşa alı
yor. Bu suretle Sümerbank ve dolayısiyle Devlet 
büyük ölçüde zarar görüyor. Manifaturanın ser
best satış fiyatları piyasada tesbit edildiğine 
göre bizim yüz kuruşta tutma vaziyetimiz bir-
şey ifade etmemektedir. Bunu istidraden arze-
diyorum. 

Şuhalde köylü en fazla parasını bağladığı 
giyim eşyasını çok pahalı ve harbden öncesine 
nazaran 10 misli fiyatla tedarik edebilmektedir. 
Bu suretle hububat zürramın hariçten tedarik 
ettiği eşya fiyatı ile mahsulünün Hükümetçe 
tesbit edilen fiyatı arasındaki nispet geniş öl
çüde zürra aleyhine bozulmuş ve dolayısiyle hu
bubat zürraının zaten dar olan geçimi büsbütün 
daralmış bulunmaktadır. 

Hububat fiyatı 1930 senesindeki buhran müs
tesna, yakın tarihimizin hiçbir safhasına umumi 
fiyatlara nispetle bu derece düşmemiştir. Köy
lümüzün kırmızı altın dediği buğdayın kilosu 
1908 - 1909 senelerinde 1,3 kuruşmuş. Buna mu
kabil bir metre kaputbezi de aynı fiyata imiş. 
Yani bir metre kaput bezinin değeri bir kilo buğ-
daymış. Bugün ise bir metre kaputbezi ancak 
6 - 7 kilo buğdayla alınabilmektedir. 

İstiklâl Harbini takip eden yıllarda altın 8 
lira iken buğdayın kilosu 15 -16 kuruştu. Bu da 
bugünkü fiyatlarla 50 kuruş demektir. 1935 -
1939 a kadar olan buğday fiyatlarını tetkik 
edersek bu fiyatların vasatisinin 5,2 olduğunu 
görürüz. Hayat pahalılığının o günlere nispet
le çiftçi için beş misli arttığı kabul edilirse o 
zaman ki 5,2 kuruş bugünkü 26 kuruşa tekabül 
eder. 1939 senesinden itibaren hububat fiyatla
rı gittikçe yükselmiş ve harb içjnde buğdayın 
kilosu 100 kuruşa kadar fırlamıştır. Ve, nihayet 
para kıymetinin düşürülmesi hâdisesinden önce 
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de buğday fiyatı 27 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 

Bu maruzatımızdan görülüyor ki, hububat 
fiyatlarının fiyat manzumesi içindeki bugünkü 
düşük durumu yakın tarihimizin hiç bir safha
sında görülmemiştir. Hububat zürraı için duru
mun ne derece üzücü olduğunu biraz daha iza
ha çalışalım, orta halli bir çiftçi en çok senede 
6 ton hububat kaldırabilir. Bu da bugünkü fi
yatlarla âzami bin liradır. Bunun dununda ka
zancı olan hububat zürraı sayısının milyonları 
aştığını da unutmamak lâzımdır. 

Bu bin lira da, bütün aile efradının ve hay
vanlarının şafaktan gün batımma kadar yorucu 
mesaisiyle elde edilmiştir. Ziraat âlet ve hay
vanlarının, tamir ve amortismanları için gere
ken meblâğla, hayvan yemi ve tohumluk çıka
rılırsa geriye ne zavallı bir meblâğın kalacağı 
meydana çıkar. Bu para bugünkü fiyatlarla bir 
ailenin normal manifatura ve kaput ihtiyacını 
bile güç karşılar. Bu şartlar altında hububat 
zürramın müşkül duruma düşmüş olması tabiî
dir. İhtiyaç fazlası buğdaylarımızı harice 40 
kuruşa satmaktayız. Şu hale göre buğdayın ha
kiki kıymeti 40 kuruştur. O halde buğday fi
yatını âzami 22 kuruş olarak tesbit etmek buğ
dayı yarı fiyatına zürradan almak demektir. 

7 Eylül kararlariyle ihracı serbest olan her 
maddemizin fiyatına zımnen % 40 zam yapılır
ken buğday fiyatı aksine 27 kuruştan 22 kuruşa 
indirilmiştir. Diğer müstahsıla iyi bir durum 
hazırlıyan 7 Eylül kararları 10 milyon hububat 
zürramı müşkül duruma düşürmüş ve fiyatlar 
da adalet prensipini ihlâl etmiştir. 

Hububat fiyatlarının artırılması neticesi 
olarak ekmek fiyatının artacağı ve dolayısiyle 
umumi hayatm pahalılanaeağı ileri sürülmekte
dir. Haddi zatında ekmekten başka diğer mad
delerin fiyatları sabit tutulmamıştır. Esasen 
umumi hayatın ucuzluğunu muhafaza iddiasiyle 
hububat zürramı müşkül duruma düşürmeğe 
hakkımız yoktur. Kaldı ki, Devletin harieî sa
tışlardan sağladığı kârnı müstahsıla intikal et
tirilmesi suretiyle hububatın alım fiyatının, ek
mek fiyatlarına dokunmadan, bir miktar artırıl
ması mümkündür. 

Netice olarak : stırabı bir vakıa ve bir ha
kikat olan ve harb yıllarının mahrumiyet ve za
ruretlerinden hâlâ kurtulamamış bulunan fe-
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I dakâr hububat zürraının mahsulüne mâkul bir 

alma fiyatı sağlanamamıştır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sual bitmiştir. Şimdi Ahmet 

Oğuz'un şahsı mevzuubahis olduğu için cevap 
verecektir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Tica
ret Bakanı her fırsatta benim şahsım ile o şah
sım içinde yaşattığı mevhum kuvvetlerden bah
settiklerini görüyorum. Acaba buna neden lü
zum görüyorlar. Hakikaten geçmişteki haya
tım ve hâdiseler bu yola sevkedecek mahiyette 
midir? Acaba Yüksek Meclis huzurunda şim
diye kadar yaptığım beyanat ve tenkitlerim bu 
kadar yersiz midir? Daha dün değil midir ki, 
kendilerine tavsiyelerini iade ettim. 1947 yılı 
bütçesinde yapılan tenkitleri yapılan konuşma
ları tekrar ederek tenkitlerin isabetini Yüksek 
Heyetinize sunulan rakamlarla arz ve ispat et
medim mi? Bu itibarla da Büyük Millet Mecli
sinde verimli çalışmalar elde edebilmek için 
bu noktalara kıymet ve ehemmiyet atfetmek 
lâzımgelir diyen ben değil mi idim? Bendeniz; 
Hükümeti irşat etmekten ziyade küçük yaşım-
danberi bu işlerle uğraştığım içi Yüksek Mec
lise bu noktalar hakkında bazı bilgiler vermek-
suretiyle tenvir etmek istiyordum ve Hüküme
tin bazı noktalara dikkat nazarını çekmek isti
yordum. (Soldan gürültüler). 

1946 yılı başında Yüksek malûmunuz olduğu 
üzere buğday fiyatları 27 kuruştan 22 kuruşa 
düşürülürken şöyle mucip sebepler zikredilmiş
t i ; orada deniliyordu ki, harb fiilen bitmiştir, 
fiyatlar düşmektedir, bu fiyatlar karşısında köy
lünün de iştira kudreti artacaktır. 

îki, dünya fiyatları (Bugünkü para muvace
hesinde) düşüktür. Şikago, New - York fiyatları 
10 - 12 kuruş arasındadır, ithalâta devam et
tikçe bu fiyatlar daha da ucuzluyacaktır, Türk 
köylüsünün de istihsal kabiliyetini de dünya fi
yatlarına uydurmak bir zarurettir. Bugün bu 
noktalardan, (vaktiyle çok yerinde ve mantıki 
olarak ele alman ogünkü esasların) hiç birisi 
varit değildir ve tamamiyle aksi istikamettedir. 
Bizim Polatlı, ve Şefaatli buğdaylarımız aya
rındaki bir numaralı manitoba buğdayları fop 
New - York 29 kuruştur. Diğer mallar 23 - 24 ku
ruştur. Son altı haftalık seyir fiyatların te-
zayüdüne doğrudur. Amerika'nın iyi istihsal 

1 senesi içinde olmasına rağmen Aralık ayı sa-
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tısları için bağlanan fiyatlar 22 - 23 kuurıiş 
civarındadır. Bunların Türkiye antrepolarına 
gelmesi kiloda 16 kuruş gümrük olmasa da|ri 
30 - 36 kuruş, arasında oynayacak mahiyette
dir. 

Hükümet gayet haklı olarak 1947 durumu 
etrafında titizlikle durmak mecburiyetinde ic|i. 
Geçen gün Sayın Ziraat Bakanı memleketin is
tihsal durumunu telhis ederken bu yılki mah
sulâtın geçen yıla nazaran % 10 - 20 nispetim
de fazlalık irae ettiğini söyledi. İyi bir kış 
geçirmenin neticesi olarak bahara girişin daha 
müsait olduğunu ilâve etti ve nihayet yağmur 
mevsiminin de bazı aksaklıkları bulunduğunu 
belirttiler. Bendeniz aynı esası alarak şu noktayı 
tebarüz ettirmek istiyorum. Bu yıl Cenup, ve Ce
nup Doğu illerinde yine kendi inançlarına katıla
rak !% 20 - 40 bir zayiat muvacehesinde, Orta 
Anadolu'da ve Şarki Anadolu'da bu zayiat nis
petinin daha hafif olduğunu belirtmek isterim. 
Şu halde girdiğimiz yıl, bir kıtlık yılı değildir, 
bir bolluk yılı da değildir. Geçen yılın istih
sal tonajının 4 milyon tona yaklaştığına göre 
ve bir evvelki ekiliş fazlalarını katlanılan bu 
gayri müsait havalar neticesinde bertaraf et
tikten sonra bir % 20 daha noksan alınmış bu
lunsa da, istihsal (Buğdaya maksur olmak üze
re) 3,5 milyon ton civarında olduğunu belirt
mek isterim. Ben arzu ederim ki, Sayın Bak$,n 
ne gibi mülâhazalara istinaden bu fiyatta İsrar 
edildiğine bilhssa işaret buyursunlar. Buna 
kâfi derecede temas etmediler. Fakat bana öy
le geliyor ki ; Hükümetin bu fiyatlara istinat 
edişinin tek sebebi şu olacaktır; memlekette 
havayici zaruriyenin başında olan ekmek fi
yatlarını yükseltmemek, olsa gerektir. Sayın 
arkadaşlarım; büyük şehirlerde müstahsil ©1-
mıyan vatandaşların yedikleri ekmeğin fiya
tını yükseltmek, hem pisikolojik bakımdan ve 
hem de.bugünkü hayat geçimi darlığı karşısın
da doğru olmaz. Fakat bendeniz arzedeeeğim 
bilgilerle, malûmatla bu memlekette, büyük şe
hirlerde ekmek fiyatlarını yükseltmeden dahi 
buğday fiyatlarına zam yapmanın kabil olduğu
nu ispat edeceğim. 

Sayın arkadaşlar arzettiğim ziraat mahsul 
durumunu gözönünde tuttuktan sonra, bu mem
lekette (toümjüzdeki yıl 100 bin ton; arpa, buğ
day, çavdar hepsi dâhil, veya 200 bin ton mal 
ihraç edilebilinirse bunun farkı fiyatiyle birik-
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tireceğimiz para 30 milyon lira raddesindedir. 

Yine Toprak Mahsulleri Ofisinin 1945 yılın
da 437 bin ton hububat mubayaa ettiğine göre 
ve sonra 1946 - 1947 devresindeki 600 bin ton
luk mubayaatı gözönünde tutulursa denebi
lir ki, bu yıl da 500 ton mubayaası muhtemel 
ve mümkündür. Şuhalde bir iki yüz bin ton hu
bubat ihracatına tekabül eden fiyat farkları 30 
milyon lira, köylüye altı kuruş farkı fiyat ver
mesini mümkün kılar ve ekmek fiyatlarını da 
yükseltmez. Diyelim ki, sürprizlerle karşı kar
şıya kaldık, tahminlerimiz tamamen yanlış çık
tı, mahsul aneak kendimize kadar yetişiyor. 

Zaten sayın arkadaşlarım hal bu şekil alın
ca mahsulâtın idraki zamanında acele para
ya ihtiyacı olan köylülerin tehacümü haricinde 
Toprak Mahsulleri Ofisine bir dirhem bile buğ
day verilemez. Meğer ki, münakale vasıtaları 
bu bakımdan kendi menfaatlerine göre ayarlan
mış olsun. Sayın Bakan İçişleri Komisyonunda 
ve dünkü müzakere esnasında, bu devre zar
fındaki fiyat farklarının 50 milyon lira civa
rında olduğunu ifade ettiler. Bir hesap yaptılar. 

BAŞKAN — Hakkınızı tecavüz ediyorsunuz, 
maksadı tasrih ediniz. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — O esnada bir 
hesap yaptılar bendeniz bu hesaba iştirak etmi
yorum. Malûmu âlileri Toprak Mahsulleri Ofisi 
1945 yılı bilançosunu kapadı. Bu müessesenin 
hesaplarından 27 milyon lira ihtiyat ve özel kar
şılıklar vardır. 9 milyon lira da zararı vardı. 
Bunlar takas edildi. Binaenaleyh 1946 yılma za
rarla girmiş değildir. 1946 yılındaki faaliyetle
rinden doğan 50 milyon liranın, ticari bir mües
sese olarak, vergi şeklinde % 40 mm verileceğini 
ifade ettiler. Bir Devlet müessesesi olarak âmme 
hizmeti gören bir işte fiyat farklarını kazanç 
olarak göstermemek Devlet İktisadi Teşekkülle
rinin vazifesi içine girer ve bu vergiyi vermeye 
bilir ve mümkündür de. Şu halde eldeki fonlar
dan da 500 - 600 bin ton için 3 - 5 kuruş farkı 
fiyat vermek mümkündür. Türk Köylüsünün bu
günkü istihsal vasıtalarını tedarik imkânlarım 
vermek için bu farkı vermek zaruridir. 

Üçüncü bir imkân olarak Ofis mubayaa etti
ği buğdayları değirmenlere ve ilgililere verirken 
2 kuruş ilâve eder. Ofisin masraflar karşıkğı ola* 
rak aldığı;bu iki kuruşu; kendi bünyesinde daha 
rasyonel çalışmak suretiyle eksiltmesi mümkün 
olduğu gibi, keza Maliyenin ffo 12,5 gibi. çuvala 
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başına 3,5 lira. tutan muamele vergisinden ufak 
biı* fedakârlığı mukabilinde köylüye yine bir 
farkı fiyat verilebilirdi. Dönül isterdi ki sayın 
Bakan burada, açıklamasında mahzur gördüğü 
rakamları verebilsin ve büyük şehirlerin ihtiya
cını ton olarak irae etmek suretiyle de ekmek fi
yatlarına zam yapmamak şartiyle bu işin ne şe
kilde halledilebileceğini adedler halinde herkes 
görebilsin. Benim ricam şudur: Hububat fiyat
larına Hükümet isterse zam yapabilir ve bunun 
malî kaynakları elimizde mevcuttur, bunların fi
yatına zam yapmamakta ısrar etmek, bir yıl 
evvel ileri sürülen mucip sebepler yani buğdayın 
27 den 22 ye düşürülmesi hakkındaki sebepler, 
bugün temamen aksine olmasına rağmen, Hükü
met sırf kendi dümenini döndürmek arzusuna 
atfedilmek lâzımgelir. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
- Dümen iyi ellerdedir ve dönmektedir. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu ise Türk 
Köylüsünün kalkınmasını, onun biraz daha nefes 
almasını temin etmek bakımından yerinde de
ğildir, vakit gecikmemiştir, bu hususta gerekli 
karar alınabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN - Soru müessesesi doğrudan doğ

ruya malûmat edinmeye matuftur. Sualden son
ra Bakan eevab verir, ondan sonra sual sahibi
nin onbeş dakika söz söylemeye hakkı vardır. Fa
kat bu müessese burada.... 

CEMİL SAİT) BAKLAS (Gazianteb) — De
jenere oluyor. 

BAŞKAN (Devamla) — .... iyi tatbik edilemi
yor. Çünkü Başkan heyeti umumiyeden tüzük 
hükmüne riayet hususunda müzaheret görmüyor. 
Bakan Mebusun, sözünü nakzedeceğim diye kür
süye geliyor ve söz uzayıp gidiyor. Eğer Heyeti 
umumiyeden müzaheret görmezsek bu soru mü
essesesi bu şekilde devam edip gidecektir. He
yeti umumiyenin, ıttılaına arzederim. 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlar; soru önergelerinin hu
dudu, suallerin okunması şeklinde belirmiştir. 
Fakat arkadaşlar, bu soru önergeleri dışında 
öyle mütalâalar serdettiler ki, öyle olaylardan 
bahsettiler ki bunların cevapsız kalması, hü
kümetçe bu kararın ittihazı sırasında nazarı 
itibara alınması lâzımgelen esasların hiç gözö-
nünde tutulmamış olduğunu ve müstahsili tat

min bakımından yapılacak işler varmış ta yapıl
mamış gibi bir intiba bırakmak istidadını ta
şır. Bu bakımdan bendeniz mutlaka konuşmak 
arzusunda olan ve konuşmak istiyen bir arka
daşınız olarak kürsüye çıkmıyorum. Fakat, 
B. M. Meclisi çalışmalarında onun itimadına 
dayanan hükümetin kararlarında ne kadar cid
dî mülahazaların hâkim olduğunu belirtmek 
bakımından fayda mülâhaza ettiğim ve buna 
samimiyetle inandığım için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum, sizinde fayda mülâhaza edeceği
nize inanarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Eğer bu kanatıma iştirak buyuruluyorsa mâru
zâtta bulunacağım ve suallerini bu suretle ce
vaplandırmış bulunacağım. (Soldan tabiî ses
leri; devam sesleri). 

Oh aide şimdi kısaca arzedeyim. Ahmet Çı
nar arkadaşımız fiat ahengi ve muadeleti ba
kımından isabet olmadığını iddia ettiler, böyle 
bir iddianın mesnedi olmak üzere bazı mad
deler fiatlaıımn on misline çıkdığmı söylediler. 
Dün bir arkadaşımız yine aynı konuda isabetli 
rakamlar zikretmeksizin müddeasmı ispat etmek 
istedi. Bunun için istinat ettikleri hatırımda 
kalan rakamlardan ikisi şuydu; buğday fiatı 9 
kuruştu, şimdi 22 kuruştur. Yani 2,5 misli fark 
vardır, onun rakamlarını misal alan Ahmet Çı
nar arkadaşımız buğdayın beş kuruş olduğunu 
söylediler. Şimdi burada arkadaşımız ne ka
dar dikkatli almış olduğunun belirtisi vardır, 

Dün yine aynı arkadaş dün bir yemeninin 
ilatı şimdi 18 liradır dedi. Buğday fiatını. 9 
kuruşa çıkardı, yemeni fiatmı 18 liraya çıkardı 
yine aynı arkadaş zeytinyağı fiatı daima müte-
mevviç ve mütehavvildir. Fiyat 4 0 - 5 0 - 6 0 oltır. 
Bu mütemevvie fiatı sabit tuttu. Ve bugünün de
ğil, geçirdiğimiz ayların yüksek zeytinyağı fiatı 
olan 280 kuruşu esas tutarak mukayesesini yap
tı. Arkadaşlar rakamları ele alırken bu mü-
lehavvil ve mütemevviç fiyatları esas tutmak sa
bit olanların seviyesini olduğu gibi belirtmemek 
doğru değildir. Buğday için beş kuruşluk fiatı 
dahi ayakta tutmak ve bunu himaye etmek za
rureti olduğu bu da cümlesinin malûmu olduğu 
halde malûmu iken buğday fiatını harbden ev
vel 9 kuruş göstermek suretiyle yapılan muka
yesenin kıymetini yüksek takdirinize arzederim. 

Sonra dediler ki fiatı artırmak mümkündür. 
ekmek fiyatının artacağını bir endişe olarak ya
şatıp da buğday mustabsılma verilmesi mümkün 
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olan menfaati esirgememek lâzımdır, diyen ar-j I 
badasıma, burada da tezat içinde bulundukla-1 
ftnı işaret «tmek mecburiyetindeyim. Ne yapa-| 
jjım ki arkadaşımın söylediklerinin isabetsizliği-1 
ai izah etmek mevkiindeyim, bana bundan baş-
Ma bir şey söylemek fırsatını vermediklerinden! 
dolayı bu tarzda konuşuyorum. | 

Şimdi buğday fiyatlarını artırdığımız tak
dirde bunun yalnız ekmek fiyatlarına değil bu-1 
tun maddelerin fiyatlarına sirayet etmesi gayeti 
tabiîdir. Bunu başka bir vesile ile arzetmiştim.) 
Bir kere başka maddelerin fiyatlarını böyle bıra-l 
hiırsak, buğday fiyatlarının acaba Ahmet Oğuzl 
arkadaşımın dediği gibi gelecek sene yapılacak! 
dış satışlarla telâfisi mümkün olur mu? Bunun 
da varit olmadığını bir aralık kendileri de far-
zşttiler. Ve bunu bir faraziye olarak bıraktı-! 
lar, ben de fazla temas etmiyeeeğim. Yalnız 
dediler ki; Toprak Mahsulleri Ofisi elinde mev-ı 
cut buğdayın fiyat farklarından dahi alacağı 
400 bin veya 500 bin tonluk miktarda köklünün 
buğdayına 4 - 5 kuruş fiyat farkı vermek sure-; 
tiyle müstahsili tatmin etmek mümkündür. Ar
kadaşım biraz daha derinliğine işi tetkik ederse 
hiç şüphe etmiyorum, derhal ve bizzat bunu; 
takdir buyuracaktır, Toprak Mahsulleri Ofisi-; 
nin dört kuruş fiyat artırması, yalnız Toprak! 
Ofisinin alacağı buğday fiyatına münhasır kal
maz. Kendileri dün demişlerdi ki; buğday fi- [ 
yatları toprak ofisinin empoze ettiği fiyatlara) 
göre teessüs eder. Binaenaleyh Toprak Ofisinin | 
alacağı 400 - 500 000 ton için kilo başına beş ku
ruş verdi mi, bütün memlekette fiyat o esasa 
göre tekevvün eder. Şimdi memlekette yalnız 
buğday alıcısı Toprak Ofisi midir? Alacağı yal
nız 500 bin ton mu? Şu veya bu şekilde hububat 
fiyatlarından tahassül eden 20 milyonluk farkı 
fiyatı alacağı mahsul miktarına taksim ettiği za
man kilo başına dört beş kuruş bir fiyat vermek j 
mümkün olur neticesine varıyor. Yanlış. Top-j 
rak Ofisi 500 bin ton alırken bir buçuk milyon I 
ton da başkaları alır. O fiyat üzerinden almaya 
mecburdur. Almadıkları takdirde Toprak Mah
sulleri Ofisi almaya mecburdur. 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi alsın veya 
almasın, yalnız Toprak Mahsullerinin buğday i 
verdiği yerlerde, en küçük kasabalarda dahi; 
umumi buğday fiyatı seviyesi üzerinden ekmek! 
fiyatı teesüs edecektir. ! . 

Dün konuşan arkadaşlardan birisi, bir nok- \ 
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taya işaret buyurmuşlardı; memlekette çiftçi
nin çoğu küçük müstahsildir ve kendi yiyeceği 
kadar buğday istihsal eder. Hiç buğday müs
tahsili olmıyan köylüler de vardır ve sayısı is-
tisgar edilecek miktarda değildir. Bu köylüler 
de beraber müstehlik, artırılmış olan fiyat üze
rinden, başlıca ihtiyacı olan ekmeği tedarik ede
cektir. Böyle bir halin bütün memlekete şâmil 
olduğunu f arzettiğimiz zaman içinde bulunduğu 
durumun ne olacağını, onu fecaatle ifade etme
nin doğru olup olmıyacağını yüksek takdirinize 
arzederim. 

Bu işi bir taraflı olarak mütalâa etmeye im
kân yoktur. Ahmet Çınar arkadaşımız idi zan
nederim, buğday "fiyatları dışarıda 40 kuruş, 
binaenaleyh biz 22 kuruşa aldığımız zaman yarı 
yarıya alıyoruz demektir. Bunlar hususi konuş
mada olsa cevap vermeden geçebiliriz. Fakat 
millet huzurunda konuşuyoruz. Hesabı Ahmet 
Çinar arkadaşım kadar kuvvetli olmayan her
hangi bir vatandaş, alâkalı veya alâkasız, 22 ku
ruşa almıyor 40 kuruşa satılayormuş ifdesini 
okuduğu ve bunun cevaplanmamış olduğunu gör
düğü takdirde vereceği hüküm şudur; hakikaten 
müstahsilin hakkı verilmemektedir. Vaziyet böyle 
mi, dünya fiyatı 40 kuruşa garanti edilmiş midir. 
Bugün verdiğimiz fiyatlar 1948 Haziranına ka
dar devam edecektir, demin huzurunuzda böyle 
arzcttim. Eylül ortasında Şikago'da buğdayın 
fiyatı farkı 23 kuruştur. Ahmet Oğuz arkadaşımın 
dediği buğday fiyatı 81 hektolitrelik buğday 
içindir, içinde maddei ecnebiye yoktur. Bu va
sıfta buğday bizde ne kadar vardır? Binaenaleyh 
bizimkilerin vasfma yakm ve hattâ üstün olan 
Şikago buğdayını misal olarak alırsak isabetli 
olur. Şikago buğdayının fob fiyatı 23 kuruş ol
duğuna göre bu buğdayı getirip memleketimizde 
istihlâk etmek mecburiyetinde kalırsak, Allah 
bu vaziyete düşmekten bizi esirgesin, 28 kuruşa 
mal edeceğiz. Binaenaleyh 40 kuruşa satılması lâ
zım geldiği hesabma dayanarak köylünün elin
den mahsulünün =% 50 eksiğine alındığını söy
lemek doğru mudur arkadaşlar? Bunun için söz 
almış ve cevap vermiş bulunuyorum. 

Sonra yine arkadaşlar; bir tavsiyede bulun
duğumu rica ettiğim zaman, güçlerine gider gibi 
davranıyorlar. Devalüasyondan evvel buğday 
fiyatları 27 kuruştu, ondan sonra indirdiniz deni
yor. Buğday fiyatları geçen senenin Haziran 
ayında 27 den 22 kuruşa indirilmiştir. Adı üstün-
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de kararlar ise 7 Eylülde alınmıştır. Bunları ileri 
sürerken sanki; 7 Eylülde fiyatlar 27 kuruştu da 
biz onu da 22 ye indirdik. Tarihler muayyen 
olması itibariyle sözlerindeki tezat kendisini gös
termiş oluyor. 

Eşya fiyatları: Ben size burada poplinin fi
yatı bu idi, basmanın ki şu idi diye uzun cetvel
ler okumıyaeağım. Dün Maliye Bakanı arkada
şım konuşurken ve bu kararların beklenilen ne-
tayiei müspet olarak belirmeye başladı dediği 
zaman, kimden çıktığını bilmiyorum, fakat sağ
dan bir ses geldi, «iflâs» dedi. Arkadaşlar, bir 
memlekette giyim eşyası fiyatlarının mütemadi
yen yükselmekte olduğu ve pahalılık canavarının 
dişlerinin bilenmiş olduğu iddia edilen bir yer
de o eşyayı getiren insanların iflâsından bahset
meye imkân olmaz. Bilâkis böyle bir yerde an
cak fiyat istismarı mevzuubahis olur. Bir taraf
tan tüccarın iflâsını, bir taraftan eşyanın yüksel
mekte olduğunu ifade nasıl kabili telif olur. Te
zatları ifade etmekle iktifa ediyorum. Bir 
memlekette eşya pahalılığından dolayı endişe 
başladığı zaman alanların almaktan içtinap 
ettiği, eşya mülkiyetinden kaçınılmaya başlan
dığı zamanda eşya fiyatlarını öğrenmek için en
dekslere de bakmaya ihtiyaç yoktur. Eğer yal
nız vitrinlere ve etiketlere bakmak zahmetini ih
tiyar etmiş olsalardı yalnız bu sebeple dahi 
millet huzurunda biraz tetkikten sonra, aksi id
dia edilebilecek hükümlere Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünde yer vermezlerdi. Evvelce 320 
kuruş olan basmalar bugün 250 kuruştur. Ev
velce 750 kuruş olan poplinlerin fiyatı bugün 
5-5,5 liradır. Mağazaları gezerlerse bütün bun
ları görürler. Teferruattan misal almağa lü
zum görmüyorum. Eşya mülkiyetinden içtinap 
edildiği ve fiyatların ucuzladığı bir sırada ken
di saflarından iflâs sesleri çıkmakta olduğu ve 
bunun eşya fiyatlarının tazyik ve tesiri altın
da olduğu söylendiği zamanda pahalılık artışı 
iddiası kıymet verilir bir iddia olarak dinlenir 
mi, dinlenmez mi? Yüksek takdirlerinize arzede-
rim. 

Şimdi buyurdular ki, istihsal vaziyetini de 
Hükümet nazarı itibara almamıştır. Nazarı iti
bara aldığımız esaslar arasında bunu da arzet-
tim. 

Arkadaşlar, istihsal vaziyetinde kuraklıktan 
müteessir olan yerlerden % 30 - 40 müteessir 
olan yerleri biliyoruz. Fakat biz memleket öl-
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çüsünde karar alıyoruz, filân mıntakaya göre 
karar almıyoruz, öyle yerler vardır ki, % 20 -
40 arasında zarar görmüştür. Amma buraların 
mahsulünün yüzde yüzü dahi memleket istihsa
linde ancak % 10 bir mevki işgal eder. 

Nihayet Kurdoğlu arkadaşımız, Tarım Baka
nı olarak burada izahat verirken mahsul vaziye
tinden bahsettiği zaman rakamlarını bugünün 
tahminleriyle aynı kıymette mütalâa etmek 
doğru olmaz. Ondan sonra hepimizin içinde se
rinlik artırıcı, ferah verici tesir yapan hava hâ
diselerini de nazara almak, hava hâdiselerini be
lirtmek kâfi gelirdi. Şimdi arkadaşlar, zanne
diyorum ki, arkadaşlarımızın ileri sürdüğü nok
talardaki tezatları teferruata girmeksizin kâfi 
derecede izah etmiş bulunuyorum. Bütün bun
lara rağmen çiftçinin satış işinde buğdayı arzet-
mekten çekinmesi gibi çiftçinin tatmin edilme
diğinden dolayı iğbirar duyması gibi iddialarda 
ısrar etmek istiyenler bu izahattan sonra da baş
ka noktai nazara sahip oldukları takdirde; bu 
noktai nazarlarını bildirmekte fayda mülâhaza 
etmeleri lâzımdır, biz de vaziyeti anladık de-
inek suretiyle aksi telâkkilerin millet içinde ya
yılmasından hâsıl olacak zarardan da içtinap 
etmek bakımından ifa edilmesi lâzımgelen bir 
hizmeti ifa edip etmemek hususunda kendileri
ni kendi takdirleriyle başbaşa bırakarak kürsü
yü terkediyorum. (Soldan alkışlar). 

AHMET ÇINAR (Burdur) - - Tasrih edece
ğim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oradan tasrihetmek mümkün 
ise ediniz. 

AHMET ALt ÇINAR (Burdur) — Arka
daşlar; Hasan Dinçer arkadaşımızın gösterdiği 
misallerden yalnız köylünün aldığı eşya üzeritv 
deki esasları kabul ettim. Buğday fiyatı için 
5 kuruştur, dedim. Binaenaleyh bunun 22 
kuruş olarak tesbit edilmesi, 4,5 misli bir artış 
yapmıştır, dedim. Halbuki diğer eşya ve meselâ 
manifatura eşyası, harbden evvelki fiyatlara na
zaran 30 misli artmış bulunmaktadır. Zavallı 
köylü (Zavallı deme sesleri). Tekrar ediyorum 
zavallı demeye mecbur oldum. (Deme, deme 
zavallı deme sesleri). Peki demeyeyim. Köylü 
Sümerbankm 75 kuruşa sattığı kaputu 2 lira
ya almaktadır, yine bir liralık basmayı 2 liraya 
almaktadır. Bunları hepimiz gördük. Bunlar 
görülen hâdiselerdir. Sümerbankm milyonlar
ca lirası karaborsacıların cebine giriyor. Bu 
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noktaya işaret etmek isterim. Dikkat büyütü
nüz. Niçin Devletin malını Sümerbanktan alı
yor ve karaborsacıya veriyoruz? Bunu karabor
sacı halka iki misli fiyatla intikal ettirerek ken
dileri zengin oluyorlar. Binaenaleyh benim 
manifatura eşyası, halka 10 misli olarak intikal 
ediyor deyişim doğrudur, hatalı değildir, bir 
vakıadır. Anadolu'yu gezdiğimiz zaman hetpi-
miz görüyoruz, bunlar birer vakıadır. Ezbere 
konuşmuyorum arkadaşlar. 

Dr. Kemal Cenap Berksoy (Yozgad) — Dev
let müessesesinin karaborsacı ile alâkası var mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, devam et
sinler. 

AHMET ÇİNAR (Devamla) —Amerika 'dan 
buğday getirme meselesine temas ettiler. Ameri
ka'da buğday 23 kuruş dediler. Fakat arkadaş
lar bu nazaridir. Amerika'dan Avrupa'ya, Bal
kanlara ne ile getirecekler? Balkanlar'a biz 
40 - 50 kuruşa satacak durumdayız. Bu sene 
de böyle olacağı muhakkaktır. Avrupa aç du
rumdadır. 

Sonra, 7 Eylül kararları dolayısiyle müs-
tahsıllar çok iyi duruma girmişlerdir. Bunu 
kabul ediyorum. Fakat hububat müstahsılları 
çok müteessir; olmuştur. Hububat eskiden bir 
kilo üzümle mukayese edilirdi, yani iki kilo 
buğdayın mukabili bir kilo üzümdü. Bugün bu 
mukayeseyi yapacak olursak buğdayın 45 - 50 
kuruş olması lâzımdır. Sonra iflâslar oluyorsa 
mevsim dolayısiyle oluyor. Avrupa piyasaları 
bugün Sümerbankm sattığı fiyatlarla rekabet 
etmeye ve mal satmıya müsait değildir. Mu
hakkak ki, Sümerbank satışından daha yüksek
tir. Bu şekilde mal satmaya devam edecek olur
sak karaborsacılar iş göreceklerdir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

<?. — Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çe-
vik'in, Edremit Belediye Başkam Cevdet pe-
nizer hakkındaki ilâm hükmünün vaktiyle tat
bik, edilmemesi hususunun hangi sebeplere da
yandığının açıklanmasına dair sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı Şinasi Devrin'in cevabı. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Millî Korunma Kanununa muhalefet suçun

dan hükümlü Edremit Belediye Başkanı Cevdet 
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Denizel''in cezasının affı hakkındaki Adliye 
Komisyonu raporu ve eki kanun tasarısı 1 1 . 
V I . 1946 tarihli Oturumunda konuşulurken 27 . 
I . 1945 tarihinde Yargıtayea tasdik edilmesi su
retiyle kesinleşen hükmün şimdiye kadar hangi 
sebep yüzünden yerine getirilmemiş olduğu hak
kındaki suale cevap veren Sayın Adliye Bakanı 
bu hükmün esbabı kanuniyeden dolayı bugüne 
kadar infaz «dilmemiş olduğunu söylemiş ol
dukları halde bu sebepleri izah etmemiş olduk
larından aşağıdaki hususların kendisinden söz
lü sual edilmesini teklif ederim: 

1. — Bir ceza hükmü Yargıtayea tastik edi
lince infazı lâzımgelir. Ancak ya mahkûmun 
talebi veya Başsavcı resen lüzum görerek dai
reyi hususiye kararı aleyhine itiraz veya tashih 
haklarından birini kullanırsa Yargıtay teşki
lâtının tevsiine dair olan kanundaki sarahat 
dairesinde hükmün tehir infazını yazı ile ma
halline bildirir. Bu halde hüküm tashih veya 
itiraz talebi hakkında ait olduğu mercilerden 
bir karar verilinciye kadar infaz olunmaz. 

Şuhale göre Yargıtay özel Dairesinin onan
ma akran aleyhine itiraz yoluna müracaat et
tiği dosyasından anlaşılan Başsavcılık Makamı 
hükmün tehiri icrası hakkında yazı ile Edremit 
Cumhuriyet Savcılığına bir emir vermiş midir. 
İtiraz talebi reddolununca neden dolayı hüküm 
infaz olunmamıştır. 

2. — Mahkûmun iadei muhakeme talebinde 
bulunduğu dosyasından anlaşılmaktadır. Ce
za Usulünün sarahatine göre iadei muhakeme 
istidası mahkemece kabul edilerek işin esasını 
tetkika mahkeme karar verecek olursa hükmün 
tehiri icrasına da karar verebilir. 

İade istidası esas itibariyle kabule şayan gö
rülmüş ve Edremit Mahkemesince hükmün te
hiri icrası hakkında bir karar verilmiş midir. 

3. — Yine bu dosya mündericatmdan Adalet 
Bakanlığının yazılı enıfrle bu hüküm aleyhine 
bozma talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ce
za Usulünün sarahatına nazaran yazılı emirle 
bozma talebi ancak ve ancak Yargıtayea tetkik 
edilmek suretiyle katileşen hükümlerde görü
len hataları ıslah için kanunun kabul ettiği fev
kalâde bir yoldur. 

I lalbuki bahis mevzuu hüküm aleyhine mah
kûm Yargıtaya müracaat etmiş özel Daire tem
yiz tetkikatından sonra hükmü onamış onan
ma kararı aleyhine Başsavcılık itiraz yoluna 
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giderek Ceza Genel Kurulunca da bu dilek 
reddedilmiş olmasına göre hangi kanuni mes
nede dayanarak Adalet Bakanlığı yazılı emirle 
bozma yoluna gitmiştir. 

4. —• îtiraz iadei muhakeme dileklerinin tet
kiki sırasında hükmün tehiri infazına karar 
verilmiş olsa bile bu karar ancak adı geçen 
taleplerin tetkik neticelerine kadar hüküm ifade 
eder. 

İtiraz talebinin reddi ile iadei muhakeme ta
lebi arasında; geçen müddetle iadei muhakeme 
talebinin reddi ile mahkûmun Meclise müraca
atla af talebinde bulunması hakkındaki dilek 
tarihi arasında geçen zamanın arasında hangi 
sebep dolayısiyle hüküm infaz edilmemiştir. 

5. — Hükmün infazı kanuna dayanmıyan 
sebepler yüzünden tehir edilmiş ise Adalet Ba
kımlığı bu netice karşısında ne düşünmektedir. 

13 . V I . 1947 
Eskişehir Milletvekili 

ismail Hakkı Çevik 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; sorunun esası hakkında 
izahta bulunmadan önce bir hususun yüksek hu
zurunuzda ayıklanmasında zaruret vardır. O da 
şudur: Soru mevzuunu teşkil eden ilâmın infa
zında bir gecikme olup olmadığı, varsa bunun 
kanuni mesnetlerinin nelerden ibaret olduğu hak
kındaki suale ilk defa olarak geçen Çarşamba 
günkü oturumda muhatap oldum. Çarşamba 
oturumundan önce ilâmın infazında bir gecik
me olup olmadığı hakkında Adalet Bakanlığına 
hususi veya resmî hiçbir müracaatta, hiçbir be
yanda ve hiçbir ihbarda bulunulmamıştır. Böy
le olunca o anda bana tevcih edilen suale vere
ceğim cevabın şu olması gerekirdi: infaz dos
yası tetkik edilmedikçe gecikme olup olmadığı, 
varsa kanuni sebeplere dayanıp dayanmadığı 
hakkında bir beyanda bulunmaya imkân yoktur. 
Adalet Komisyonu raporunda itiraz ve tashihi 
karar yoluna gidildiği belirtildiğine göre bun
lar ilâmın infazının geri bırakılmasını gerekti
ren sebepler olabilir. Bunları tetkik edeceğim, 
ilâmın infazında kanuni sebebe dayanmıyan bir 
gecikme varsa sorumluları hakkında icabeden NO 
ruşturmaya tevessül edeceğim, dedim -ve filha
kika Edremit'e Merkezden bir Başmüfettiş gön
dererek kendisine dosyayı bizzat tetkik etmesi 
emrini verdim. Öyle zannediyorum ki, bu du-
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rumda bundan başka bir cevap arzetmeme imkân 
yoktur. Bir de şu mütalâayı ilâve ettim: Katı 
bir malûmat sahibi olmadan adalet cihazını ima 
yoluyla ve müphem sözlerle zan altında bırak
mak, zihinlerde tereddüt uyandırmak doğru de
ğildir, dedim. Bu sözümün boşa çıkmadığını son 
zamanlarda yapılan neşriyat göstermiştir. Bu 
neşriyat şu yolda olmuştur: Adalet Bakanı sa
rih bir cevap verememiştir; affı Hükümet tek
lif ettiğine göre dosyayı bu yönden de esaslı bir 
tetkıka tâbi tutması icabetmez mi idi? Denildi. 
Bir defa arkadaşlar, vuzuhsuzluk iddiasının ye
rinde olmadığı aşikârdır. Dosya tetkik edilme
dikçe bir beyanda bulunamam demek zannederim 
gayet vazıh bir ibaredir. 

ikinci husus yanlış bir vakıaya dayanmakta
dır. Af kararını Hükümet şevket miş değildir. 
Dilekçe ve Adalet Komisyonları ilgilinin tale
bi üzerine affı uygun görmüşlerdir. Dilekçe Ko
misyonunda Adalet Bakanlığının affa taraftar 
olmadığı mütalâasını arzettik. Bu hususta Bü
yük Meclis hukuku hükümranisini kullanarak 
kararını vermiştir. Komisyonda gecikme hakkın
da hiçbir suale muhatap olmadık. Binaenaleyh 
bize o anda bir tetkik imkânı verilmiş değildi. 
Mamafih eldeki dosyayı tetkik imkânı verilmiş 
olsa}rdı dahi yine bir cevap arzedecek durumda 
olamazdık. Çünkü Büyük Meclise sunulan dos
ya dâva dosyasıdır, infaz dosyası ayrıdır, hü-
kümün infaz edilip edilmediği ancak o dosya
nın tetkikından anlaşılır. Bir ilâm kesinleştik
ten sonra Cumhuriyet savcılığında bir infaz dos
yası açılır, infaz dosyası eelbedilmiş değildiki 
bu dosya hakkında bir cevap verilebilsin. Niçin 
celbedilmemişti? Çünkü hiçbir arkadaş infaz 
durumu hakkında hiçbir tereddüt izhar etmemiş, 
sual sormamıştı. Arkadaşlar öyle zannediyorum 
ki geçen Çarşamba günkü oturumda verilecek 
tek cevap o gün verdiğim cevaptır. Binaenaleyh 
Köprülü arkadaşın bundan bir yarı başmakale 
mevzuu nasıl çıkarmış olduğunu doğrusu hay
retle karşılanın. 

Şimdi sorumun esas mevzuuna geçiyorum. 
Her şejrden Önce ismail Çevik arkadaşıma te

şekkür borcum vardır. Çünkü bu sorulariyle bü
tün bu tereddütleri izale etmek imkân ve fırsa
tını bana vermiş oldular. 

Sorulan Jşöj^pce karşılamak yerinde olur. 
Üç sayfa teşkil eden soru 5 bende ayrılmıştır. 
Müsaade buyurusamz, bent bent okuyayım 
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ve her bendin cevabını ayrı ayrı arzedeyim. 
Bunu mütaakip tarihler arasında ki teselsülü 
dikkatle takip imkânını vermek için ilâmın ke
sinleştiği tarihi mebde tutarak bu güne kadar 
hangi kanuni sebeplere dayanarak infazın ge
ri bırakılmış olduğunu arzedeyim. Bu suretle 
soru tam biı vuzuhla ceAraplandırılmış olur. 

Sorunun bir kısmı ahkâmı kanııniyenin iza
hımı taallûk ediyor. Maalesef bazı hususlarda 
kendileri ile mutabık değilim, sebebini arzedece-
ğiırı. Diğer bir kısmı, infaz ile hiç bir ilgisi 
olnrman mesaili mevzu ittihaz etmiştir. 

Nihayet ilâmın infazında bir gecikme var mı
dır, varsa kanuni mesnetleri nelerdir kısmı, 3 
neü kısmı teşkil etmektedir. 

Başlangıçta arzettiğim gibi ilk önce her ben
di ayrı 'ayrı okuyup cevabını arzedeeeğim. Ay
nen okuyorum: 

Millî Korunma Kanununa muhalefet suçun
dan hükümlü Edremit Belediye Başkanı Cev
det Denizer'in cezasının affı hakkındaki Adliye 
Komisyonu raporu ve eki kanun tasarısı 11 . 
VT . 1946 tarihli oturumunda konuşulurken 
27 . I . 1945 tarihinde Yargıtayca tasdik edil
mesi suretiyle kesinleşen hükmün şimdiye kadar 
hangi sebep yüzünden yerine getirilmemiş ol
duğu hakkındaki suale cevap veren Sayın Adli
ye Hakanı bu hükmün esbabı kanuniyeden do
layı bu güne kadar infaz edilmemiş olduğunu 
söylemiş oldukları halde bu sebepleri izah et
memiş olduklarından aşağıdaki hususların ken
disinden sözlü sual edilmesini teklif ederim. 

Cecen oturumda neden dolayı bu yolda cevap 
vermiş olduğumu yukarıda arzettim. Buna ilâve 
edecek tek sözüm derhal mahalline bir müfettiş 
göndererek gereken tetkikleri yaptırmış ve isteni
len bütün izahları verecek durumda olduğunu 
beyandan ibarettir. 1 ııci bende geçiyorum: 

1. — Bir ceza hükmü Yargıtayca tasdik edi
lince infazı lâzımgelir. Ancak ya mahkûmun la
le})! veya Başsavcı resen lüzum görerek dairei 
hususiye kararı aleyhine itiraz veya tashih hak
larından birini kullanırsa Yargıtay teşkilâtının 
tevsiine dair olan kanundaki sarahat dairesinde 
hükmün tehir birazını yazı ile mahalline bildi
rir. Bu halde hüküm tashih veya itiraz talebi 
hakmda ait olduğu mercilerden bir karar veri
linceye kadar infaz olunmaz. 

Şu hale göre Yargıtay Özel dairesinin onan
ma kararı aleyhine itiraz yoluna müracaat ettiği 

6.1947 0 : 1 
I dosyasından anlaşılan Baş Savcılık makamı 
i hükmün tehiri icrası hakkında yazı ile Kdremil 

C. Savcılığına bir emir vermişimdir. İtiraz ta
lebi reddolununca neden dolayı hüküm infaz 
olunmamıştır. 

I Bu okuduğum bir sayılı bendde, arkadaşımın 
bir ufak tashih yapmalarını rica ederim. 

Burada mesnet olarak gösterdikleri 1221 sa
yılı Kanunun itiraz ve tashihi karara taallûk 
eden maddeleri 3006 sayılı Kanunla ilga edilmiş
tir. Binaenaleyh bu mevzuda Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 322 nci maddesine dayan
mak mecburiyeti vardır. 

Şimdi diyorlar ki; şu hale göre Yargıtay özel 
Dairesinin onanma kararı aleyhine itiraz yoluna 
müracaat ettiği dosyasından anlaşılan Baş Savcı
lık makamı hükmün tehiri icrası hakkında yazı 
ile Kdıvnıit C. Savcılığına bir emir verilmiştir...» 

i towt arkadaşlar, Yargıtay Cumhuriyet Baş 
' Savcılığı 022 nci maddedeki hükümlere dayana-
| rak ilâmm infazının geri bırakılması hakkında 

emir vermiştir. Buna taallûk eden belgeyi okutu
yorum : 

C. Savcılığına 
Edremit 

29 . V . 1945 gün ve 944/185 sayılı yazı K. 
Millî K. K. nuna muhalefetten sanık Cevdet 

Denizer'in cezalandırılmasına dair ora As. C. 
Mahkemesinden verilen 7 . Y1I1 . 1944 günlü 
hükmün onanmasını mutazammm Yargıtay İkin
ci Ceza Dairesinden çıkan karara vâki itirazın 
reddine mütedair ('eza Genel Kurulu Kararının 
tashihi istenilmekle bu baptaki infazın neticeye 
kadar tehiri. 

25 . VI . 1945 gün ve 1531 sayılıdır. 
C. Başsavcısı Na. 

Muavin 
Selim Demirelli 

öyle zanediyorum ki, arkadaşımın bu kısım 
hakkındaki sorusunu tamamen cevaplandırmış 
oluyorum. 

Bu bendin son fıkrası, 4 ncü bendi alâkalan
dırır, o bentle birlikte cevaplandırmam doğru 
olur, oraya bırakıyorum. 

İkinci bent: 
2. — Hükümetin iadei muhakeme talebinde 

bulunduğu dosyalardan anlaşılmaktadır. Ceza 
Usulünün sarahatına göre iadei muhakeme isti
dası mahkemece kabul edilerek işin esasını tet-
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kika mahkeme, karar verecek olursa hükmün i e- 1 
hiri icrasına da karar verebilir. 

iade istidası esas itibariyle kabule şayan gö
rülmüş ve Edremit Mahkemesince hükmün tehi
ri icrası hakkında bir karar verilmiş midir? 

Cevap — fadei muhakeme istidası esas itiba
riyle kabule şayan görülmemiş ve Edremit Mah
kemesince hükmün tehiri icrasına dair bir karar 
verilmemiştir. Binaenaleyh iadei muhakeme se
bebiyle hiçbir geri bırakma muamelesi yapılma
mıştır. 3 sayılı bende geçiyorum: 

o. — Yine bu dosya mündericatmdan Adalet 
Bakanlığının yazılı emirle bu hüküm aleyhine 
bozma talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ce
za Usulünün sarahatimi nazaran yazılı emirle 
bozma talebi ancak ve ancak Y argıt ayca tetkik 
edilmemek suretiyle katîleşen hükümlerde görü
len hataları ıslah için kanunun kabul ettiği fev
kalâde bir yoldur. 

Halbuki bahis mevzuu hüküm aleyhine mah
kûm Yargıtaya müracaat- etmiş Özel Daire tem
yiz tetkikatından sonra hükmü onamış onanma 
kararı aleyhine Başsavcılık itiraz yoluna giderek 
Ceza Genel Kurulunca da bu dilek reddedilmiş 
olmasına göre hangi kanuni mesnede dayanarak 
Adalet Bakanlığı yazılı emirle bozma yoluna gil-
iştir? 

Arkadaşlar Adalet Bakanlığı bu hüküm aley
hine yazılı emirle bozma yoluna gitmiş değildir. 
Arkadaşımızın öne sürdüğü gibi Temyizin tas-
dikına iktiran etmiş aleyhine itiraz ve tashihi ka
rar yoluna müracaat edilmiş bir hüküm için 
Adalet Bakanlığı yazılı emir yoluna gitmiş de
ğildir. Adalet Bakanlığı, dosyanın tetkikından 
vuzuhla anlaşılacağı üzere iadei muhakeme ta
lebinin reddi hakkında Edremit Asliye Ceza 
Mahkemesince verilen karara yapılan itiraz hak
kında, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin itti
haz eylediği karar için 21 Haziran 1946 tarihin
de yazılı emir yoluna müracaat etmiştir. Bu I 
karar bilindiği gibi kaabili temyiz değildir ve 
aleyhine yazılı emir yoluna gidilmesi kanunen 
caizdir. Ceza mahkemeleri Usulü Kanununun 
343 ncü maddesinin birinci fıkrasını mütalâa, 
buyururlarsa mesele kolaylıkla anlaşılır. Esasen 
senelerden beri cereyan eden tatbikat bu mer- | 
kezdedir. Binaenaleyh muhterem selefim tara- I 
fnidan İni yolda verilmiş olan yazılı emir 343 
ncü madde hükümlerine tamaraiyle uygundur. 
Dördüncü ve beşinci bentlere geçiyorum. | 
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4. İtiraz iadei muhakeme dileklerinin tet

kiki sırasında hükmün tehiri infazına karar 
verilmiş olsa bile bu karar ancak adı geçen ta
leplerin tetkik neticelerine kadar hüküm ifade 
eder. 

İtiraz talebinin reddiyle iadei muhakeme ta
lebi arasında geçen müddetle iadei muhakeme 
talebinin reddiyle mahkûmun Meclise müraca
atla af talebinde bulunması hakkındaki dilek 
tarihi arasında geçen zamanın arasında hangi 
sebep dolayısiyle hüküm infaz edilmemiştir. 

5. Hükmün infazı kanuna dayanmıyan se 
bepler yüzünden tehir edilmişse Adalet Bakanh 
ğı bu netice karşısında ne düşünmektedir. 

Bu defa 5 sayılı bent hakkında Adalet Ba
kanlığının ne düşündüğünü daha geçen otu
rumda arzetmiş ve böyle bir geri bırakma ka
nuni sebeplere dayanmıyorsa derhal kanuni ta
kibata girişileceğini izah etmiştim. Bunun üze
rine de mahalline derhal bir Adalet müfettişi 
gönderdim. Ayrıca Burhaniye Ağır Ceza savcı
sından da malûmat talep ettim. Şimdi gerek 
Burhaniye Savcısından ve müfettişten aldığını 
işarlara dayanarak maruzatıma devam edece
ğim. 

İnfaz muamelelerini hükmün yargıtayea tas-
dikından itibaren ele alarak geri bırakılmanın 
kanuni mesnetlerini sırasiyle tarihleri ayrı ayrı 
zikretmek ve bu tarihler arasında herhangi bir 
boşluk olup olmadığını <hı belirtmek suretiyle 
tetkikten geçirelim : 

Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizce "m 
Millî Korunma Kanununa muhal i I' hareketinden 
dolayı Millî Korunma Kanunun un 14 ve 55 nei 
maddeleriyle Türk Ceza Kanununun 80 ve 59 nciı 
maddelerine tevfikan iki ay yedi gim hapis ve 
243 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair 
fidrem.it Asliye Ceza Mahkemesinden verilen hü
küm Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin 27 . I . 1945 
tarihli karariyle tasdik olunmuştur. 

Dairenin bu kararma karşı Yargıtay Başsav
cısı Ceza Genel Kuruluna itirazda bulunmuş iti
raz reddolununca Ceza Usulünün 322 ne i madde
sinin verdiği yetkiye dayanarak tashihi karar yo
luna müracaatla beraber infazın tehirini biraz 
önce arzettiğim yazı ile Edremit Cumhuriyet 
Savcılığına bildirmiştir. 

Tashih! karar talebinin de reddi üzerine 
dosya ilâm hükmünün infazı için Edremit Asli 
ye Ceza Mahkemesine gönderilmiş, Edremit As 
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üye Ceza Mahkemesi 18 . VIII . 1945 tarihli tez
keresiyle ilâmın infazı gerektiğini Savcılığa bil
dirmiş, savcılık 20 . VIII . 1945 tarihinde enp-
nıyet amirVğine hükümlünün yakalanması emrimi 
vermişti]?. Emniyet amirliğinden alınan cevapta 
hükümlünün İstanbul'da Gureba Hastanesince 
tedavide bulunduğunu bildirdiğinden ilânı İstan
bul O. Savcılığına gönderilmiştir, istanbul (\ 
Savcısı hükümlünün Gureba Hastanesinde teda
vide bulunduğunu tesbitten sonra infaza geçe
ceği sırada Gureba Hastanesi Sıhhat Kurulunun 
31 . VIII . 1945 tarihli raporu ile cezanın infazı
nın altı ay müddetle tehiri lüzumunu bildirmiş 
olduğundan savcı da kanunun yetkili kıldığı 
merciin usule uygun olarak tanzim eylediği bu 
rapor mündericatma uyarak infazı geri 
bırakmıştır. Gureba Hastanesi Sıhhat Kurulu
nun bu raporunda gösterilen müddet 2 . I I I . 
1946 tarihinde sona ermiştir. 

Şimdi arkadaşlar; tarihlere dikkat edelim, 
çünkü hiçbir ifade rakmlar kadar beliğ değil
dir. Tashihi karar talebinin reddi üzerine kesin 
bir mahiyet alan ilâmın infazı gerektiğini 18 
VIIT . 1945 de Edremit yargıçlığı savcılığa bil
diriyor. Savcılık 20 . VIIT . 1945 ile bu hüküm
lünün celbini istiyor. Bu tarihte hükümlünün 
Gureba Hastanesinde olduğu tesbit edilmiştir. 
Bunu aynı ra/uıanda ibrahim Taji .'«.rkad^sıraa 
da cevap alarak arzediyorum. 

Guraba Hastanesi Sıhhat Kurulunun taıızijm 
etmiş olduğu raporda gösterilen müddet 2 Mart 
194G tarihinde son ermiştir. Bu tarihten sonra 
da Savcılık hemen infaz için lüzumlu olan mu
ameleye tevessül etmiştir. Lütfen tarihleri zap-
tetsinler, bir yanlışlığa mahal kalmasın. 7 Mart 
1946 tarihinde yani ilk rapordaki müddetin bit
liği tarihten 5 gün sonra hastalığının geçmediği
ni öne süren hükümlü tekrar muayene edilerpk 
Balıkesir Hastanesi Sıhhat Kurulu tarafından 
verilen 7 . i l i . 1916 tarihli raporla infazın dört 
ay geri bırakılması lüzumu bildirilmiş, yine Ce
za Muhakemeleri lTsuiü Kanununun 399 nen 
maddesine dayanılarak infazın geri bırakıldığı 
anlaşılmıştır. Bu raporun müddeti de 7 . VIÎ 
1946 tarihinde sona eriyor. Bu tarihte yeniden 
muayyeneye tâbi tutulan hükümlü yine Balıke 
sir Hastanesi Sıhhat Kurulu tarafından verilen 
9 . VII . 1946 tarihli raporla infazn; 5 ay ge
ciktirilmesi, bu müddetin hitamında Ceza usu
lünün 400 ncü maddesi uyarınca 7 . VII . 19146 
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tarihinde sona ermiştir. Bunun üzerine Savcı
lık yine vazifesini yapmaya teşebbüs ediyor, fa
kat 9 . 1 . 1946 tarihinde hükümlü Balıkesir Has
tanesi Sıhhat Kurulu taraf nidan tekrar muayene 
edilerek verilen raporla infazın beş ay müddet
le geri bırakılması isteniyor. Görüyorsunuz ki 
lıütün bunlar bir tesülsülden ibarettir. Yapı
lan 4 ay geri bırakma müddetiyle beraber 9 . IV . 
1947 tarihine kadar ar/etmiş olduğum bu kanuni 
sebeplere binaen infaz tehir edümiş ve bu müdde
tin hitamında Savcılık hükümlünün getirilmesi
ni emniyet âmirine bildirmiş, zamanında gerekli 
tetkik ve takipleri yapmıştır. Müfettişin iş'arı
na göre hükümlü bu müddet hastalığını öne sür
müştür. 

Zannediyorum ki, arkadaşlar cereyan eden 
muameleyi bütün vuzuhu ile ve tarihleri biribi-
rine eklemek suretiyle arzetmiş oluyorum, arka
daşım başkaca bir malûmat istiyorlarsa.. (Sol
dan kâfi, kâfi sesleri, alkışlar). 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) —-
Sayın arkadaşlar; Edremit Belediye Reisi hak
kında kesinleşmiş hükmün hangi kanuni sebep
lerden dolayı af tarihine kadar infaz edilmemiş 
olduğunu Adliye Bakam izah ettiler. Bu izah
ların bir kısmı hakikaten ahkâmı kanuniyey« 
uygundur. Ve bunu tasdik ve kabul etmek zo
rundayım. Fakat bir kısmının da kanuna mu
gayir olduğunu söylemek borcumdur. 

Şimdi kanuna taallûk eden ihtilâfı izah ede
yim. Dediler ki, yazılı emirle bozma talebi, 
kesinleşen Temyiz kararının aleyhine değildir. 
Hüküm katiyet halini aldıktan sonra mahkûm, 
Edremit Mahkemesine müracaat ederek iadei 
muhakeme istemiştir, mahkeme iadei muha
keme talebinin esas itibariyle şayanı kabul ol
madığına karar vermiştir. Acele itiraz yoluna 
müracaat eden mahkûmun bu dileğide Edre
mit Mahkemesinin mensup olduğu mahkemece 
reddedildiği için bu yola müracaat zarureti 
hası! oldu. Bu hareketle Adalet Bakanının açık 
biı hataya duçar olduğu meydandadır. Evvelâ 
vazıh emirle bozma kaydı, bugün hâlen meri 
olan kanunun açık ifadesine göre, kanunen 
temyizi kaabil olduğu halde müddeti zarfında 
temyiz edilmemiş veya müddeti geçtikten sonra 
temyiz mahkemesince tetkikına imkân buluna
mamış olan hallerde müracaatı mümkün olan 
bir yoldur. Halbuki iadei muhakeme talebebi-
nin kabule şayan olmadığı, yalnız acele itiraza 
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i âbı olun isler hakkında ağır ceza mahkemesi 
reislerinin (Böyle birşey yok sesleri). Acele iti
raza tâbi (»lan hükümler hakkında ağır ceza 
mahkemesi reislerinin verdiği kararlar katidir. 
Binaenaleyh bu yolda Kdremit Adliye Ceza Mah
kemesince veıilen karar aleyhine iade istidası
nın reddedilmesi üzeritie tâbi olduğu ağır ce-
zu mahkemesince ittihaz olunan karar aleyhine 
yazılı emir verilemez. işte hata buradadır. Ya
ni Adalet Hakanlığı bu noktada esaslı bir ha
taya düşmüştür. 

8onra, iadei muhakeme talebinin hangi ta
rihte reddedildiğini açıkça söylemediler. Bizim 
İleri sürdüğümüz tez, hüküm katileştikten son
ra behemehal infazı lâzım gelir. Başsavcının iti
razı ve tashih yollarına müracaat ederek hük
mün infazını emretmiş. Buna bir diyeceğimiz 
yok. Dosya mahalline gidince mahkûm rapor 
almak iyin müracaat etmiş ve verdikleri bu ra
porlar dolayısiyle hükmün infazını tehir etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Şimdi arkadaşlar; Sayın Adalet Bakanı ben
den daha iyi bilirler, Usulün 399 ucu maddesi 
vardır, o maddede, hükmün infaz edilmemesi 
için kanun titiz davranmış ve esaslı bir şart 
koymuştur. Madde hastalık hükmün tehirine 
mâni teşkil etmez. Ancak mahkûmun hayatı 
üzerinde ciddi bir tehlike teşkil edecek olursa 
tehir edilir. 

AHMET SUNGUR (Vozgad) — Rapor 
böyle. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) - -
Yok, müsaade buyurun, rapor öyle değil. Ben 08 
sene bu memlekette avukatlık yaptım, belki 
>80Ü tane bu kabil iş takip ettim. Şimdi mem
lekette örf haline gelmiş olan bir usul vardır. 
Bir mahkûm hakkında verilecek olan cezanın 
tehiri infazı ancak ve ancak Adlî Tıb Mecli
since verilen raporun kabulde mümkün olur. 
Hiçbir memleket hastanesinin veya hususi tabi
bin verdiği raporla bir cezanın infazı tehir edi-

.lenıez. 
AHMET SUNGUR (Yozgad) — Osman Bö-

lükbaşı bir senedir duruyor. Boyuna konefrans 
veriyor. 

ÎSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devamla) — 
Müsaade buyurun da bunu bilenler konuşsun. 
(Devam sesleri). 

Sizi samimiyetle temin ederim ki, bu takriri 
verirken hiçbir siyasi mülâhazaya tâbi olmadım. 

Hepinizin şeref ve haysiyetini muhafaza etmek
le! mükellef olduğumuz Adliye cihazının, burada 
cereyan eden müzakereler, iyi işlemediği fikrini 
verdiği için mücerret bunun aydınlanmasını te
min. maksadiyle bu önergeyi verdim. 

Mevcut raporlarda hükmün infazı halinde 
mahkûmun sıhhati için ciddî bir tehlike teşkil 
ettiği hususunun yazılı olup olmadığım bilmiyo
rum. Fakat mademki Tıbbı Adlî Meclisine bu 
rapor gönderilmek suretiyle tekemmül ettiril
memiştir. Bu şekilde yapılan muamele ile bu 
iş tehir ettirilemezdi. 

Şimdi, mahkûm 1947 senesinde affı için Mec
lise müracaat etmiştir. Sayın Adalet Bakanı
nın izahatından anlıyoruz ki; 7 . III . 1946 ta
rihli raporun müddeti bitti. 7 . III . 1940 tari
hinden hükümlünün Yüksek Meclise müracaa
tına kadar (i ay geçmiştir. Bu müddet zarfında 
yine hükmün infazı yoluna gidilmemiştir, bunun 
sebebini öğrenememiş bulunuyorum, lütfeder
lerse memnun olurum. 

Sonra arkadaşlar; noksan gördüğüm bir mu
amele daha var; kabul edelim ki, İstanbul Gü-
reba Hastanesi ve Balıkesir Memleket Has
tanesi Sihhi Heyetinin verdiği raporlar 
üzerine yapılan muamele Usul Kanunu
nun temas olunan maddesine uygun. bu* 
lunsun, Fakat hangi sebeplerden dolayı 
243 liralık para cezası infaz olunamamış ve 
tehir edilmiştir? Sıhhi sebeplerden dolayı hapis 
cezasının tehiri para cezasının da infaz edilme
mesine sebep teşkil etmez. Görüyorum ki, bu 
işde infaz muamelesi yolunda cereyan etmemiş, 
bütün Meclis arkadaşlarımızın temas ettiği gibi 
bu yolda noksan muamele yapılmıştır, SÖyliye-
ceklerim bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI ŞtNASt DEVRİN* 
(Zonguldak) - • Cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Ne söyleyeceksiniz? 
ADALET BAKANI ŞÎNASı DEV İt IX 

(Devamla) — Soru sahibinin temas ettiği nok
taları izah edeceğim. 

Sayın arkadaşımın bir beyanını memnuni
yetle karşıladım. Dediler ki, hiçbir siyasi mü
lâhaza takip etmeden bu soruyu sordum. Ta
kip edecekleri maksadı tâyin bittabi kendileri
ne ait bir meseledir. Bu hususta mütalâa be
yan edecek değilim. Yalnız yazılı emir husu
sunda kanunun gayet açık olan hükümlerini uy.--



B• î 75 10 . 
sil olııpta başka bir tefsire tâbi tutmuş olmaları 
sebebini doğrusu aulıyaıuadml; 

Arkadaşlar; 
(.'e ",ı Muhakemeleri Usulü Kanununun yazllt 

emir hakkındaki 343 ııeü maddesi hükümleri £a-
yet sarihtir. Bu maddeye göre yargıç tarafın
dan ve mahkemelerden verilip Yargıtayca tetkik 
edilmeksizin kat'ileşen kaı*ar ve hükümlerde ka
nlına muhalefet bulunduğu takdirde Adalet Ba
kanı o karar veya hükmün bozulması için Yar-
gıtaya müracaat etmesi hususunda Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı emir verebilir. Binaenaleyh 
temyizi kaahil olupla Yargıtaym tetkikından 
geçmeksizin kat'ileşen hükümlerle temyizi kaahil 
olmamasından dolayı Yargıtay m tetkikma aıize-
dilemiyen meselâ sorgu yargıçlarının men'i mu
hakeme kararları, belediye cezalarına vâki itiıaz 
üzerine Sulh Mahkemelerinden verilen k-, arlar 
ve tetkik mevzuu olan hâdisede izah o 'u- l jğı ı 
üzere mahkemenin iade talebinin reddine dair 
verilen kararlar üzerine itiraz merciince ittihaz 
edilmiş olan kararlar aleyhine yazılı emir ycflu-
na müracaat edilebilir. Tatbikatta senelerdenberi 
tamamen arzettiğim şekilde nereyan etmektedir. 
Binaenaleyh bu husustaki görüşlerine iştirake im
kân yoktur, ve Mesliste bulunan bütün hukukçu 
arkadaşlarımın da arzettiğim bu hususu teyit ede
ceklerine eminim. 

Dediler ki kendi kararlarını müdafaa ediyor
lar. Hemen arzedeyim; yazılı emir benim zama
nımda deyil mııhteres selefim zamanında veril
miştir ve kanuna tamamen uygundur. Ben bu
rada yalnız hakikati ve Türk Adliyesinin şeref 
ve itibarını müdafaa ediyorum. (Soldan alkışlar). 

Sıhhat kurulundan alınan rapora temas ede-
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rek Savcı neden dolayı bu raporla amel etmiştir 
dediler. 

Arkadaşlar, rica ederim Sıhhat kurulunun 
ceza usulünün 399 ncu maddesine ıtyan, bir ra
porunu Savcı nasıl tâlil edebilir. 

Devletin resmî bir hastanesi sıhhat kurttnv 
larıuın verdiği rapor hakkında ancak aynı ehli
yette yetkili bir mercii mütalâa beyan edebilir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Teamül böy
le midir! 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Teamül böyledir. Teamül dışı 
hiçbir muamele yapılmamıştır, öyle zanediyo-
rum ki, meseleler tamamiyle vuzuhlanmıştır. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Pa
ra cezasını neden almadınız? 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (De-
vamla) — Demek oluyorki, arkadaşım hapis ce
zası hakkındaki hükmün geri bırakılmış olması
nın kanuni sebeplerini kabul buyuruyorlar, an
cak para cezasının derhal alınması gerektiğini 
öne sürüyorlar aradaki ihtilâf buna kalınca iş 
k Paylaşır. 

Arkadaşlar, ilâm bir küldür, para cezasının 
bundan ayrılacağını zanetmiyorum. Fakat mu
hakkak olan bir şey varsa, Savcı para cezasını 
herhalde hükümlüyü şebabet için geri bırakılmış 
değildir. 

Bütün bu mâruzâtım Burhaniye Saveısiyle 
dosyayı mahallinde tetkika memur Adalet Mü
fettişinin verdiği bilgiye dayanmaktadır. Gayet 
cazip ve her türlü tereddütleri izale edici mahi
yette olduğunu zaııediyornm. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

BAŞKAN -— (Umdeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekili Saffet Arıkan ve I 
Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'ın, Par- "i 
tiler Meclis Gruplarının Büyük Millet Mecli- \ 
sinde birer faaliyet unsurları olduğunun belirtil- \ 
mesi hakkında önergesi ve Anayasa Komisyonu \ 
raporu (4/32) [1] j 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
nn? 

[1] 222 sayılı basma'yazı tutanağın sonwida-
dir. 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Aziz ar
kadaşlar; takrir hakkında bazı mânı/atta buluna
cağını: 

Sivas Milletvekili arkadaşını Günaltay ile bir
likte sunduğumuz önerge kısa olmakla beraber 
mânası bakımından çok açıktır. Yani maksat 
hemen bir yıldır Büyük Millet Meclisinin çalış 
malarında yerleşen olayları, binnetice tüzük yo
lu ile de düzenlemektir. 

Filhakika Büyük Meclisinizde, diğer parlâ
mentolarda olduğu gibi, parti grupları ve ba
ğımsız milletvekilleri vardır. Parti grupları top-
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lantılarmı gizli yapmakta ve Büyük Millet Mec
lisi seçimlerinde aday göstermekledirler. Büyük 
Meeliste görüşülen konularda milletvekilleri, ge
reğinde, parti grupları adına söz söylemektedir
ler ve bu olaylar bir senedenberi muntazaman 
devam edegelmektedir. 

Biz, Büyük Meclis üyelerinin, seçmenleriy
le konuşup görüşmeye fırsat bulmak üzere Mec
lis çalışmalarına ara vereceğinin bahis mevzuu 
okluğu şu sırada bu önergeyi sunmakla, Büyük 
Meclisin gelecek toplantılarında, yukarıda ar 
'/ettiğim ve fiilen tatbik edilmekte olan olayla
rı Tüzük e bağlamak istedik ve önergemizde 
«bu durumun Büyük Millet Meclisince bir ka
rar ile belirtilmesine Yüksek Müsaadelerini» di
ledik. 

önergemiz; Anayasa Komisyonunda görüşü
lürken. şimdiye değin Büyük Meclisçe alınmış 
olan kararlar üzerinde duruldu ve bizim «du
rumu belirtmek» tedbirinden maksadımızın bir 
yorumlamak isteği olduğunu izah et m eki iğim üze
rine Komisyon, önergemizi bu yolda kabul etti 
ve müzakeresine karar verdi. 

Ancak, önergenin müzakeresi esnasında Ko
misyon, ortada madde olarak mücerret hukuki 
bir meselenin bal ve tefsiri keyfiyetinin mevcut 
olduğunu müşahede ederek hedefe metin yoru
mu ile değil, Tüzük'e bir fıkra ilâve etmek su
retiyle tesis yolu ile gitmenin uygun olacağına 
hemen ittifakla karar, verdi ve ben de bittabi 
buna muvafakat ettim. 

Şimdi, Komisyon raporu Yüksek Huzurunuz-
dadır. , Büyük Meclisinizde teessüs etmiş olan 
demokratik çalışmalarımızı Tüzük hükümleriyle 
de tevsik ve tesbit etmeyi teklif etmekle bir va
zife yapmış ve Büyük Meclisin arzusuna tercü
man olmuş durumda olduğumuza kaani olarak 
Anayasa Komisyonu raporunun kabul buyurul-
masıru riea ediyoruz. 

NECATI EKDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlarını; yüksek huzurunuza arzedilen İçtüzük 
teklifine göre içtüzük'ün 22 nei maddesine bir 
23 neü maddesine iki fıkra eklenmiş, 23 neü 
maddenin ikinci fıkrası çıkarılmış, 24 neü mad
deye bir son fıkra ilâve edilmiş, 85 nei madde
nin 4 neü fıkrasına da «bir parti grupu» keli
meleri ilâve edilmiştir. îetüzük'ün maddei nıalı-
susasına yani 230 ucu maddesine göre İçtüzük'-
t e ilâve veya çıkarma ameliyesinin yapılması. 
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buna mütedair bir teklifin mesbuk bulunmasiy-
Je meşrut ve mukayyettir. Madde sarihtir. 
Halbuki böyle ilâve çıkarma yapılması hakkın
da hiçbir teklif sebkat etmemiştir, böyle bir 
teklif yoktur. Anayasa Komisyonu vücuda ge
tirdiği bu tasarıyı iki sayın arkadaşımızın 10 . 
Yİ . 11)47 tarihli bir önergesine istinaden yap
mıştır. Bu önergeye* İçtüzük'ün herhangi bir 
maddesine bir fıkranın ilâvesi veya herhangi 
bir maddesinden bir fıkranın çıkarılması hak
kında hiçbir kayıt dercedilmemiştir. Mevzu u-
bahis önergede Meclis gruplarının Yüksek Mec
lisin faal uzuvlarından bulunduğunun yine Yük-
seksek Meclis karariyle tebarüz ettirilmesi iste
nilmiştir. Yüksek Meclisten beklenen bu karar, 
tefsir suretiyle mi, yoksa tesis suretiyle mi, bu 
cilıetler izah edilmemekle beraber bu kararın 
neticei hukukiyesi veya neticei siyasiyesinin ne
den ibaret bulunduğuna ve komisyonlara tatbik 
edilen hükümelerin Meclis Gruplarına tatbik edil
mesine ve edilenıiyeceğine mütedair önergede hiç
bir kayıt, sarahat, işaret mevcut değildir. Binaen
aleyh önerge. îçtüzük'ün 232 nei maddesinin tarı-
fatına uygun olarak verilmemiştir. Yerilmeyince 
bu önerge kanuna nazaran içtüzük'e nazaran ke-
enlemyekûndur. Şu halde Anayasa Komisyonu 
kanunen muteber olmıyan bu önergeye dayanarak 
bir tasarı vücude getirmiştir.. Bir teklif yapmış
tır-. Tarif atı. kanuniye uygun olmıyan bu önerge
ye dayanan bu teklifin, benim kanaatime göre, 
reddi lâzımgelir. 

İçtüzük'ün 22 nei maddesine ikinci fıkra ola
rak ilâve edilen şu fıkranın zannederim tashi
hine lüzum yoktur, cümlenizee malûmdur. Bu 
İçtüzük'ün 22 nci maddesine Anayasa Komis
yonunun nda ilâve edilen 2 nci fıkrada bir ka
nun ve nizam rayihası işitil m emektedir. Çünkü 
bu ikinci fıkranın muhtevası ve raüeddası ihbar
dır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Meclisin bir faaliyet uzvu olarak Meclis Grup
larının mevcut olduğunu ihbar etmektedir. 
Metine bu şekilde yani T. B. M. Meclisinin si
yasi, teşriî uzviyetini taşıyan bir grupun mev
cut olduğunu ihbar etmektedir Halbuki ihbar 
hiç bir hüküm ifade edemez. Bu suretle ihbar 
kanun tanziminin istihdaf ettiği maksat ve ga
yelerle kaabili telif değildir. Kanun demek mü 
let ve memleket hesabına o memlekette oturan 
vatandaşların leh ve aleyhinde yeni bir hüküm 
koymak, yeni bir kaide inşa etmek ve o hüküm-
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le vatandaşları, fertleri, şahsiyeti hakikiye ve
ya hükmiyeleri ilzam etmek demektir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Ne 
vakittenberi böyledir? 

NECATI ERDEM (Devamla) — İhbarda 
böyle bir ilzam kabiliyeti, bir hüküm kuvveti 
yoktur. İhbar sıdka ve kizbe muhtemel olan 
bir haberdir (Gülüşmeler). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Havadis ha
beri değil. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Zatı âlile
rine arzediyorum, ecnebilere değil. Sizden fe
yiz alacağız, sizden kanaat alacağız, derdimizi 
size anlatacağız, siz hakem olacaksınız, hüküm 
sizindir, fakat bildiklerimizi bizler de söyliye-
ceğiz. 

Maamaf ih Anayasa Komisyonunda bu ihbarı 
ihtiva eden 2 nci fıkra mülâhaza ve mütalâa 
edilirken bu fıkra ile, ihbarı ispat eden de
liller ve vesikalar nazarı itibara alınmamıştır. 
Bu fıkranın istinat ettiği delâili kanuniye ve 
vesikalar gerekçeye dercedilmemiştir ve ge
rekçeye bağlanmamıştır. Hattâ bağlamak im
kânı da yoktur. Çünkü şimdiye ka
dar Meclis gruplarının, Büyük Millet i 
Meclisinin teşriî sıfatını haiz bir uzvu 
bulunduğuna dair Anayasa'da ve İçtüzük'te hiç 
bir hüküüm mevcut değildir. Binaenaleyh bu 
ihbar hakikat ve nefsülemre uygun değildir. 
Bu ihbar hiç bir delil ile isbat edilemiyen Mec
lis gruplarının, Büyük Millet Meclisinin teşriî 
bir uzvu olduğunu ifade eden delilsiz mücer- j 
ret bir iddiadan ibarettir. 22 nci maddenin 2 
nci fıkrasının inşa suretinde, yani ilzam ifa
de edecek, hüküm ifade edecek bir şekil ve ma
hiyette tanzimine de imkân yoktur. Çünkü 
bu şekilde tanzim edilirse, yani Büyjük 
Millet Meclisinin faal bir uzvu olmak üzere 
Meclis gurupları teşkil edilecektir diye inşa şek
linde yeni bir hüküm ve bir kaide mahiyetinde 
yeni bir kaide koymak imkânı yoktur. Eğer 
konursa, şimdiye kadar hiç bir sıfatı resıniyesi 
tanınmamış ve teşriî sıfatı haiz bulunmamış 
olan gurupa teşriî sıfat bahşetmek olur. Halbuki 
İçtüzük Anayasanın mezuniyeti haricinde hiç 
bir grupa, hiçbir şahsiyeti hakikiye veya hükmi-
ye.ye bir teşriî sıfat izafe edemez. Denilmesin ki 
bu grupun cezasını teşkil eden Milletvekillerinin ; 
teşriî sıfatı bulunuyor da bunlardan teşekfriil j 
eden şahsiyeti hükmiyenin neden teşriî sıfatı bu- ' 
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Junmuyor. Böyle bir sual iradedilmesin. Çünkü 
Meclis grupları yalnız idari ve yalnız inzibati 
gruplardır. Büyük Millet Meclisi guruplara 
Millet vekilleri o grupları İdari ve inzibati bakım
dan ayrılmışlardır. Yoksa kendisine kanunun ver
diği teşri sıfatını, kendisiyle beraber diğer arka
daşlardan teşekkül eden bir grupa devir ve fe
rağ etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Ceza Muhakemeleri 
ti sulu Kanununun 49 ncu maddesinde «Devlet 
memurları, memuriyetten çekildikten sonra bile 
saklamakla mükellef oldukları vakıalar hakkında 
sırrın ait olduğu makam âmirinin haberi olmak
sızın şahit sıfatiylc dinlenemez. Bu gibi hallerde 
iera Vekilleri âzası hakkında, Reisicumhur ve 
Büyük Millet Meclisi âzası hakkında Meclis tara
fından izin verilir, şahitliği Devletin selâmetine 
zarar verecek derecede olmadıkça bu izin verilir» 
böyle bir madde var. (Tımlenizce malûmdur ha
lı -rlatnıak için okuyorum. 

Şimdi, şu maddei kanuniye ile İçtüzük'ün 24 
neü maddesine konulan hüküm arasında bir tena
kuz vardır, tenakuz olmasa bile bu 49 ncu maddei 
kanuniyenin tatbikına engel teşkil edecek bir 
hal mevcuttur. Müsaadenizle izah edeyim; bir 
ekalliyet partisi. Tabiî ekalliyette kalan kendisi
ne mensup Milletvekillerinin teşkil ettiği Meclis 
(4urupunda gizli bir karar almışsa, fakat bu ka
rarda herhangi bir vatandaşın hakkı mevzuubahis 
olmuş veya herhangi bir vatandaşın mahkemede 
derdesti niyet bulunan dâvasında gerek davacı
nın gerek maznunun iddia ve müdafaasını ilgi
lendiren hâdiseler, şahitler peyda olmuş, vesika
lar ibraz edilmiş o vatandaşın da yani davacı 
veya maznun bulunan vatandaşı da kendisini il
gilendiren hâdiselerin konuşulduğu, Meclis gu-
rupımda elde edilen veya mevcut olduğu anlaşı
lan kimselerin de şahit olarak dinlenilmesi ve
yahut Meclis grup unda ibraz edilen vesikaların 
mahkemeye celp ve tetkiki talep edilmişse Meclis 
gurupu azalarından, Meclis gıırupunu teşkil 
eden Milletvekillerinden herhangi birine celpna
me tebliğ edilip, filân husus hakkında şehadet 
etmen isteniyor dense oda davetiyenin altına ya
zıyor; benden Öğrenmek istediğiniz şeyler bizim 
Parti gurupumuzun gizli inikadında mevzuubahis 
eden hâdiselere talluk etmektedir ve bu gizli 
güruh konuşmalarını ifşa etmemeye söz verdim. 
nizamname öyle diyor. Binaenaleyh, siz benim 
hakkımda Büyük Millet Meclisine müracaat 
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ediniz. Benim şahsıma izin verecekse o vakit 
ben mahkemede şehadet ederim dese. Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine bir tezkere yazılıyor 
ve o Milletvekilinin şahit sıfatiyle istimama mü
saade buyurunuz deniliyor. Deniliyor amma ne 
Başkan ne Büyük Millet Meclisi ekseriyeti o giz
li hâdise acaba selâmeti memlekete taallûk edi
yor mu, etmiyor mu! Bu şahidin şehadetine mü-
sade edecek miyiz, etmiyecek miyiz ? Yük
sek Meclis ve onun Yüksek Başkanı 
buna vâkıf değillir. Ne yapalım, Mec
lis grupuna bir tezkere yazalım, o da 
böyle bir şey bilmiyorum, bizde yoktur diyecek
tir ve size zabıtları veremeyiz. Çünkü onda 
bizim ekalliyet partisini alâkadar eden esrar 
vardır orada. Biz onu diğer Partilere ifşa ede
meyiz. Bizim anlayışımıza göre bunun gizli tu
tulması Partimizin esas vaziyeti üzerine mües
sirdir. Şu halde bu şahide o grup âzasından 
bulunan şahide ait olduğu mahkemede şahade
tine izin vermek için yol kapanmıştır. 0 sefer 
mahkemedeki vatandaşın hukuku ihlâl edilmiş 
olur. 

Yok, madamki ekalliyet Meclis Orupu Bü
yük Meclisin bir uzvu mahiyetindedir. Meclis-
tarafmdan istenilen evrak, vesaiki ve zabıtları 
teslim etmekle mükelleftir denilecekse bu el
deki tasarı da bunu teyit eder, bunu ifade eder, 
buna işaret eder bir kelime yoktur. 

Böyle bir kelime, böyle bir kayıt ilâve edil
diği zaman artık ekalliyet partisinin ekseriyet 
partisi karşısında bulunmasında imkânsızlık ta-
hassül eder. 

îşte bu akalliyet partisinin hukukuna, hür
riyetine bir tecavüz teşkil eder. Bu suretle 
Usulü Cezaiyenin Yüksek huzurunuzda okumuş 
olduğum maddesinin tatbiki müşkülleşir. Ev
velce arzettiğim sebeplerle İçtüzük'ün 22 nci 
maddesine ilâve edilen ikinci fıkra aşağıdaki 
fıkraların kabulüne bir basamaktır, böyle bit 
Meclis Gurupu vardır. Binaenaleyh, şu olur. 
şu olur, şu olur demektir ... Aşağıdaki hükümler 
bu ikinci fıkraya bina edilmiştir. 

Arzettiğim sebeplerden dolayı ikinci fıkra 
yıkılırsa aşağıdaki fıkralar zaten ayakta duramaz. 

Binaenaleyh, bu teklifin reddedilmesine karar 
verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni!. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul)'— Efen

dim, bendeniz Meclisin müsaadesiyle ve Baş-
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kanlığın müsaadesiyle münasip görürseniz Maz
bata Muharririnden birkaç noktanın aydınlatıl
masını rica edeceğini. Vakıa zahmet olacak anı
nın lütfederseniz tenevvür ederiz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZOÜSC ALİ 
RİZA TÜREL (Konya) — Vazifedir. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Esbabı 
mucibe mazbatasında (Yapılan teklifin tesis su
retiyle imali) tensip buyurulmuştur. Bu mu
hakkak mıdır? Yani tesise mi hamletmişsiniz? 
Ve tesis yoluyla mı gidiliyor? 

ANAYASA KOMlSYONU "SÖZCÜSÜ ALİ 
RIZA TÜREL (Konya) — Evet. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) - - Fakat 
sonra bir fıkra daha vardır, aşağıda : (Bu mad
delerde yapılan değişiklikler, bugüne kadar de
vam edegelen fiilî duruma ve tatbikata da uy
gun olduğu için, ilâvesi teklif olunan hüküm
ler inşai olmaktan ziyade bu durumu belirtici 
bir hukuki mahiyet arzetmektedir). Bu biraz 
kaabili telif değildir gibi geliyor bendenize. 

Çünkü yukarıda tesis diye buyurdunuz, aşa
ğıda tesis midir, yoksa tekit midir, ne kaydedi
liyor bu fıkra ile? 

ALİ RİZA TÜR El i (Konya) — Siz konuşun, 
cevabını ben vereceğim. 

BAŞKAN --- Siz devam edin, suallerinizi so
run. cevabını verirler. 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Ohalde 
bendeniz birer, birer sorayım ve devam edeyim. 
Meclis grupları ve grupların muamelâtı ve iş
leri Meclisçe bir murakabe altına mı girecektir. 
üçüncü sualim, budur'? 

Dördüncü sualim; gruplar dışardaki makam
larla, herhangi bir müessese veya teşekkül ile 
muhaberede bulunacaklar mı, bulunmıyaeaklar 
mı? İstiklâli tamları var mıdır, yok mudur? 

Sonra efendim, grupların sıfatı resmîsi, ne 
merkezdedir, bir şahsiyeti hükmiye midir, de* 
ğil midir? 

Bendeniz bunları anlamak istiyorum. Ve bir 
de bu teklifin, tüzük tadili teklifinin sebebi 
hakikisi hakkında izahat verirseniz minnettar 
kalırım. Bendeniz bunlar hakkında tenevvür et
mek istiyorum. Cevap verecek misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Siz söyleyin sırası geldiği za
man cevap verirler. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Bende
niz bu notkaları anlamak istiyorum. Yapılan ta-
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dil teklifinde Tüzük'e bir madde konuyor ve 
birkaç madde de ilâve ediliyor. Burada esas' 
olarak Parti grupları faal bir uzuv olarak Mec
liste bulunurlar. Bu tebarüz ettirilmek isteni
yor. Şöyle deniyor, üst tarafını okumağa lü
zum yok. 

«Siyasi partiler, yalnız milletvekillerinden 
kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun 
çahşmalariyle ilgili çalışmalar yapan Meclis grup
ları vardır.» Böyle bir hüküm konması isteniyor. 
Bendeniz, bu hüküm yerinde olmadığını tebarüz 
ettirmek isterim. Eğer bir makamı resmî ise, bir 
mercii resmî ise, bir şahsiyeti kanuniye ise her 
halde kanunla bunu tebarüz ettirmek ve ka
nunda buna yer vermek icabeder. Mücerret 
bir tüzükte böyle bir tasrih, yahut bir sara
hat kâfi değildir. Çünkü Tüzük, Büyük Millet 
Meclisince muta olan bir Tüzüktür. Bizim için 
belki kanun hükmündedir. Fakat Meclisin hari
cinde asla kanun hükmünde değildir. Belki 
bii' nizamname hükmünde bile değildir. Bu, 
bir Meclis ailesi için yapılmıştır. Hattâ Tüzük 
ilân dahi olunmaz. Malûmu âliniz tüzük ilân 
olunmadan meri olur, fakat kanunlar ilân edi
lir. Ve kanunların ilân ve neşri hakkında ka
nım da vardır, o biraz tadile uğradıktan sonra 
elyevm meri olnınktadır. Binaenaleyh bütün 
uıüessesatı, bütün teşkilâtı hükümeti ve bütün 
halkı alâkadar eden, kanunlardır. Eğer biz 
bir şahsiyeti maneviye vermek istiyorsak, ya
hut bir sıfatı resmiye veyahut merci gibi, ma
kam gibi bizatihi resmî daire gibi bir mevcudi
yeti kanuniye vermek istiyorsak bunu kanun 
yolu ile yapmak icabederdi. Şunu da arzede-
yim ki, arkadaşlar bu, yanlış ve noksandır, 
tesrii iki yoldan da gelinebilirdi ve daha sağ
lam olabilirdi. Maksat temin olunabilirdi. Bu 
şekilde geliş doğru değildir, yani kanun yap
mak usulüne. (Jünkü, ancak kanun muta olur. 
Nizamname ancak bizim için meridir. Nizamna
meye bir hüküm korsak aharı, asla ilzam etmez, 
müteessir etmez, edemez; bir defa tesis deni
yor, dikkat buyurun arkadaşlar, alt tarafından 
tesis değildir deniyor, tenakusa düşüyorlar, 
esbabı mucibe lâyihasında makabline teşmil edi
yorlar. Farzımahal Tüzük yapıldıktan sonra* 
belki makabline teşmil edilebilir, diyecekler ki,! 

usul hükümleri makabline teşmil olunur, teşmil 
olunur amma müktesep hakkı ihlâl etmemek 
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şartiyle. Bunu usul hükmü olarak telâkki eder
sek makabline hakkı müktesebi ihlâl etmemek 
şartiyle teşmil etmek lâzımdır .Bu nihayet ni
zamnamedir, kanun değildir. Nizamname mil
leti alâkadar etmez, yazılış tarzına nazaran res
mî yer deniyor, evet milletvekillerinin yeri, hepi
mizin resmî yeri burasıdır, resmî mahiyeti haiz
dir, buna hiç şüphe yoktur. Hepimiz şahsi ha
kiki itibariyle resmî mahiyeti haiziz. Pekâlâ 
bilfarz burada üç parti olsa ve bu partinin mah
dut üyeleri bulunsa, lisebebin minelesbap o par
ti dağılsa Meclisteki grupun vaziyeti ne olacak
tır? 

CEMlL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Ba
ğımsız milletvekili olacaklardır. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — O vakit 
kanun mu yapacağız? (Bağımsız milletvekili 
olacaktır sesleri). 

Müsaade buyurun sırası gelince siz de söy
lersiniz. 

Meselâ bu Partiye mensup on kişi var, grup 
halinde çalışıyorlar, bu parti dağılsa ne ola
caktır? Grupun yedinde mahrem evrak olursa 
vaziyet, nasıl olacaktır?. 

Kezalik bir parti grupu daha var diyelim 
burada. Tekrar yapılan seçimde o parti gire
miyor, fakat yedinde bir takım mahrem, selâ
meti memleketi alâkadar eden bir takım evrak 
vardır. Bu evrak Mecliste mi kalacaktır, yoksa 
partisine mi verecektir. Bunu kanunla telif et
mek lâzımdır. 

Burada şahsiyeti mâneviye hariçteki şahsi
yetlerdir. Halk ve Demokrat Partilerde asıl 
şahsiyet hariçteki hükmi şahıslardır. Gruplar 
değildir. Evrakın sahibi onlardır. Mecliste 
mi kalacak onlara mı vereceksiniz? Bu mahrem 
evrakı söylemez bildirmez kendi partisine tes
lim eder. Bu gibi müşkülât ve mahzurlar ola
caktır. Bu tadil maksadı temin değil büsbü
tün teşviş edecektir. Sonra gruptan maksadı
mız nedir? Lâakal kaç kişi olmalıdır ki, bir 
grup olsun? iki mi 3 mü, 5 mi? Esbabı muci-
bede hiç bir kayıt yoktur. Kaç kişi olmalıdır? 
o! ur ki 3 kişi gönderir, grup mudur bu? Kaç ki
şi olmalıdır, lâakal, bunu göremedim, bilemiyo
rum, halledemedim, 2 mi, 3 mü, 5 mi diyeceksiniz. 

Sonra bu nizamname arkadaşlar Cemiyetler 
Kanunu ile gayrikaabili teliftir. Hani af buyurun 
ağır bir tâbir vardır, altı kaval üstü şişhane, Bu, 

— 391 — 
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da ona beziyor, başı Cemiyetler 'Kanununa alt ta
rafı Meclis Nizamnamesine bağlı. Bu vaziyette 

yapılıyor, buna ait evrakı verecek mi, vermi-
yecek mi? Bendeniz şimdi Ceza Muhakemeleri 

nasıl Cemiyetler Kanunu ile telif edilebilir? Çün
kü bu partiler doğuşu, menşei itbariyle Cemiyet
ler Kanununa tâbidir. Sonra geliyor Cemiyetler 
Kanununu tâdil eden bir madde, bu; meclis aile
si nizamnamesine bir fıkra konuyor. Ve bu tâdil 
Cemiyetler Kanununu alâkadar ediyor, çünkü o 
gurup Cemiyetler Kanununa göre bir şahsiyeti 
maneviye değildir. Şu hale göre başı Cemiyetler 
Kanununa bağlıdır, nizamnameye bağlanamaz, 
kanuna bağlanır şüphesiz. Bütün mevzuat bunu 
emrediyor. Onlar Milletvekilleri şahsiyeti hakikiye 
olarak buraya gelmişlerdir. Şahsiyeti hükmiye o-
larak burada kimse Milletvekili olmamıştır, âza 
olmamıştır. Şahsiyeti hakikiye olarak buraya gel
dik biz. 

Peki gruplar toplanacak. Toplanıyor, bermu
tat toplanıyor, müzakereler yapıyor, içtimai ar ya
pıyor, kararlar ittihaz ediyor, - kâfidir denmedi, 
karar ile müzakeresi de hafidir denmedi - o halde 
herhangi bir partiye mensup olan bir kimse diğer 
grupun evrakını okuyacak mı, okumıyacak mı? 
Lütfen bunu da kaydediniz. Meselâ Demokrat 
Parti gurup içtimaları yapıyor, hafidir diye zap
ta da ilâve etmedi. Müzakere yaptı, Halk Partisi
ne mensup birisi gelip okuyabilecek midir? Veya
hut Demokrat Partiye mensup birisi Halk Parti
sinin içtima evrakını okuyabilecek midir? Lütfen 
cevap isterim. Çünkü komisyon mahremiyet kay-
diyle takyid ediyor, komisyon öyle takyid etmiştir. 
Mahremiyeti Komisyonların mahremiyeti mad
desine maletmiş demek. Gurupların aleniyet mad
desinde diğer hükümler caridir, diyor. Diğer hü
kümler cari olduğuna göre ben okumalıyım, 
bunu. Siz de gelip Demokrat Partinin hafi ol-
mıyan müzakere zaptını okuyabilmelisiniz. Böy
le olmak icabeder. Bizatihi Meclis Grupları, 
bunu tekrar ediyorum, sıfatı resmiyeyi haiz mi, 
gruplar şahsiyeti mâneviye midir, sıfatı resmi
yeyi haiz midir, yani kanunların kabul ettiği, 
mevcudiyet verdiği meclisler gibi midir? Bunu 
anlamak istiyorum. 

Arkadaşım bir madde okudu, ben de diğer 
bir maddeyi okuyayım da onun üzerinde dura
yım. Meselâ bugün Demokrat Parti hafi bir iç
tima yapsa o hafi içtimain evrakını da bir mah
keme istese, Demokrat Parti Grupu bunu vere
cek mi, vermiyecek mi? Vermek için Meclisten 
mi soracak, ne yapacak? Mahrem bir müzakere 
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Usulü Kanununun 88 nci maddesini okuyorum: 
[Resmî dairelerde saklı evrak vesair vesikalar], 
Şimdi tam işin üzerinde duruyorum [Münderica-
tının ifşası, memleketin selâmetine zarar vere
ceği o dairenin en büyük âmiri tarafından beyan 
edilirse bu ve vesikaların gösterilmesi ve teslimi 
istenemez. Şu kadar ki, o beyan kâfi görülmezse, 
o dairenin mensup olduğu Vekâlete müracaat olu
nur] Bizim Tüzük'ümüzde de bir madde var. 
Fakat bu şekilde değil. İlân hakkında bir mad
de vardır. Fakat bu şekilde değildir, ilân hak
kındadır. îlân hakkında bir madde vardır. Şöy
le ilân olunacak, böyle ilân olunacak, on sene 
geçecek falan. Bunlara temas ediyor. Yani Tü
zük evrak verilsin, verilmesin diye menetmemiş-
tir. Yalnız ilân üzerinde durmuştur, yayın üze
rinde durmuştur, bizim Tüzük. Mademki Tü
zük'ümüz yayın işi üzerinde duruyor, o halde 
maddeleri birbirine raptedelim arkadaşlar. Tü
zük bir küldür, Komisyona hitap ediyorum, 
maddeleri birbirine raptedelim ve Tüzük üzerin
de duralım ve konuşalım ve mâna verelim, bu 
mahremiyet maddesine. Ben bakıyorum Tüzük'e, 
Tüzük mucibince amel edilecek. Şimdi aşağıda
ki maddelerde diyor ki, ilân edilmez. O halde 
mahkeme isterse ne olacak? Demokrat Partiden 
bir şeyi mahkeme isterse vermiyecek miyiz? Ve
receğiz. Bakınız madde ne diyor; resmî daire
lerde saklı olan. Resmî daire demek.. Kanunun vü
cuda getirdiği resmî makam ve merci demektir. 
Tüzük resmî daire vücude getiremez Yani, Mec
lis Grupu daire gibi kanunun tâyin ettiği, vücut 
verdiği meclisler gibi resmî daire ve merci ola
maz. Fert itibariyle sıfatı resmîyeyi haizdir 
gruplar. Şahsiyeti mâneviyeyi de haiz olamaz, 
Cemiyetler Kanunu mucibince dışarıdaki heyete 
bağlıdır. Halk Partisi de, Demokrat Parti de 
ve şüphesiz diğer partiler de öyledir. 

Ne olacaktır? Bu kanun yolu ile daha iyi 
halledilebilirdi. Bendeniz hattâ iki teşriî for
mül bile buldum, fakat söylemekte mazurum 
çünkü biz bu tadile taraftar değiliz. (Soldan, 
söyle Allah aşkma sözleri) Numara yapıyorum 
zanetmeyin namusumla temin ederim ki, iki for
mül buldum fakat söylemiyeceğim. (Soldan, söy
le yapma, sesleri) Neden söylemiyeceğimi biliyor 
musunuz? Fakat biz bu tadile taraftar değiliz, 
bu bize düşmez, bu tek parti zamanında yapıl-
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iniş bir tüzüktür ve hepimiz üzerinde düşüne
lim, mademki çok partili hayatı kabul ett|ik, 
bütün tüzük üzerinde bir tadilât yapmak ica)ae-
diyorsa beraber düşünüp yapmak lâzımdır. BJ>y-
le aceleye lüzum yoktur, bir iki madde üzeren
de, alelacele tadilât yapılmasını doğru görmüyo
ruz. Bunlar hakkında günlerce, aylarca düşü
nülebilirdi. 

Evet kanun yoluna gitmek daha iyi olurdu 
sizin için ve istediğinizi o yolla ve meşru ve 
kanuni mahiyette elde edebilirdiniz. Tekrar 
ediyorum, bu kanun değil tüzüktür. (Söyle, 
demek istediğini sesleri). Söylemiyeceğim, o da 
bende kalsın, müsaade buyurun zaman geliûce 
söylerim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Zamanı gel
medi mi? Şöyle Allah aşkına bizi üzüntüde 
bırakma. 

OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Daha 
gelmedi, zamanı gelince söylerim üzüntü4en 
kurtulursunuz. Ben haddimi bilirim, ekseriyet 
partisi senelerce çalışmış, teşküât yapmış, bü
tün erbabı ihtisası sinesinde toplamıştır, bizimse 
1,5 senelik bir hayatımız vardır. 

BAŞKAN — Mevzua devam ediniz. 
OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Demok

rat Parti kurulalı bir buçuk sene olmuştur, biz 
böyle bir tadil teklifinde bulunmuyoruz. Bi
naenaleyh mukabil teklif yapmak vaziyetinde,de 
değiliz arkadaşlar. 

Fakat bir şey daha var; esasen Demokrat 
Partinin fikirleri kabul edilmiyor, ağzından 
kuş tutsa hayır diyorsunuz. (Yok yok, öyle şey 
yok sesleri, gürültüler). Burada şöyle bir ka
naat vardır; Demokrat Parti hangi mütalâalar
la gelirse gelsin hüsnü kabul görmüyor arkadaş
lar. (öyle şey yok sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim, muhavere yapma
yın. Sözünüze devam edin. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Demok
rat Parti bir şey yapsa iyi de olsa, kuvvetli de 
olsa kabul edilmiyor. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

OSMAN NURt KÖNl (Devamla) — Şimdi 
izahat verdim. Mahkeme ne yapacak? Mahfe
me bir defa Anayasanın 59 ncu maddesini nazferı 
dikkate alacaktır. Bu madde der ki herkes mah
keme önünde haklarını korumak için gerekli ya-
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salı araçları kullanmakta serbestir. Bu hakkı 
müdafaa muhteremdir, kayıt altına alınamaz 
diyecek ve evrakı istiyecektir. Sonra bizim ni
zamnameyi okuyacaktır. Görecektir ki bu ni
zamname ne makamatı resmiyeyi ne de halkı il
zam eder. Binaenaleyh Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 88 nci maddeye esasen mahiyeti 
resmiyeyi haiz olmıyan parti grupları giremez. 
Buna imkânı kanuni yoktur. Sonra böyle bir 
tadil çıktığını farzetsek bile mahalline şâ
mil değildir, hakkı müktesep vardır. Meselâ 
bir mahkeme bir evrakı istese, tekrar istese, ara
da da bu nizamname yapılsa vermiyecek mi? Ha
yır vereceğiz. Çünkü mahkeme diyecek ki; be
nim kararım filân tarihlidir; hakki müktesep 
vardır. Ben bu evrakı sizden alacağım diyecek 
ve kanuni muamelesine tevessül edecektir. (Sol
dan, hep aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz). 

iyi anlaşılması için. Mamafih mâruzâtım 
bundan ibaret olacaktır. Şunu da arzedeyim ki 
bu, tadil, Kenan öner - Hasan Âli dâvası dc-
layısiyle meydana çıkmıştır, hakiki sebep bu
dur. Mahkeme evrak istemiştir. (Soldan ha
yır sesleri). 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Asin, asla. 
OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Arka

daşlar; evrak verilmek istenmiyor. Bilinmesi
ni istiyorum ki Demokrat Parti buna asla taraf
tar değildir, Demokrat Parti daima Adliyeye 
hürmetle bağlanmıştır, (boldan gürültüler) . 

Müsaade buyurun, hiddet göstermeyin. Ben
deniz biraz hızlı söyledim, affınızi istirham 
ederim, diyorum ki mahkeme bu evrakı iste
mekte haklıdır. Çünkü bir kararı vardır. Hakkı 
müdafaaya taallûk ediyor esas karar hakkında 
bir şey söylemiyorum. Mahkemenin hükmüne 
karışmıyorum, müdafaa hakkına ait hakkı mük
tesepten bahsediyorum kendi mütalâamı, müta-
lâaı teşriiyemi söylüyorum. Biz Demokrat Par
ti adaleti sevdiğimiz için, adalet taraftarı oldu
ğumuz için (Şiddetli gürültüler) müsaade bu
yurun, adaletin yerine gelmesi için, mahkeme
nin hakka daha evvel varması için çalışıyoruz 
tadile muhalifim ve bir önerge takdim ediyo
rum. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMlN SAZAK (Eskişehir) — Usul hakkın

da. Efendim Tüzük belki eskidir, bir çok ta« 
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dillere muhtaçtır, şudur budur. Olabilir amma, 
bir hâdise üzerine, bir mesele üzerine, böyle 
Meclisi alet ederek bunu şey etmeğe çalışmak 
bizim Meclisin kudsiyeti ile, kudreti ile, ne 
bileyim, uygun değildir, kelime bulamıyorum, 
ifade için. Bunu yapacaksak, esaslı tetkik 
ederiz, eskiden tek parti üzerine yapılmış bir 
Tüzük'tür, bugün iki parti vardır, belki yarın 
üç olur, dört olur. Bu esaslara göre bunu ye
niden tetkik etmek lâzımdır. Fakat herkesin 
bildiği, malûm ve muayyen bir mesele vardır, 
bunun için Meclisten böyle bir istifadeye kalk
mak bendenizce Yüksek Meclisin namına za
rarlıdır. Ben bunu iyi görmüyorum. (Sağdan 
alkışlar). 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinop) — 
Anayasa Komisyonunun mazbatasında biz, iki 
arkadaşın muhalefet şerhi vardır. Vakaa okun
duğu zaman mânası tamamiyle anlaşılıyor. 
Bununla beraber ben onu izah için kürsüye çık
tım. Arkadaşlar; ben meselenin polemik ci-
hetiyle katiyyen alâkalı değilim. Ben Mecli
sin iyi işlemesine hizmet etmek ve ona hizmet
kâr olmak kastiyle mâruzâtta bulunacağım, 

Dediler k i ; Meclisde parti grupları var. Bu 
gruplar Meclisin çalışmalariyle ilgili olarak 
çalışıyorlar. Bunları bir tanzim lâzımgelmez 
mi? âlâ. Tanzimi lâzımgelir. Anayasa Komis
yonunda da bunu söyledim. Vakaa çok te
essüf ederim, komisyonun toplanacağı tahtaya 
yazılmadığı için Anayasa komisyonu bu işe 
başladığı zaman bulunamadım. Sonradan git
tim fakat arkadaşlarıma orada da rica ettim. 
dedim ki ; gelin, Mecliste Parti Gruplarının ça
lışmaya başlaması, bilhassa birden ziyade Par
ti gruplarının çalışması, çalışmaya başlaması 
itibariyle Meclis nizamnamei dahilîsinde bazı 
maddelerin değişmesi ve belki de bazı maddele
rin konması lâzımgelir, onun için bence îçtü-
zük'ü yukarıdan aşağıya okuyarak hepsinde bir 
tetkik yapalım. Niçin acele ediyoruz diye rica 
ettim. Fakat arkadaşlara dinletemedim ve 
ekalliyette kaldım. Bence arkadaşlar, haki
katen içtüzük'ün bu noktadan okunarak göz
den geçirilmesi lâzım idi ve mesele de basit de
ğil idi. Demin bir arkadaşımın buyurduğu gi
bi ortada kanunlar vardır. Parti Gruplarının 
çalışmaları kendilerinin tüzüklerinin hükümleri
ne bağlıdır. O tüzükler yine kanunlarımızın 
hükmünce muteber hükümler ifade eden tüzük-
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lerdir. Şimdi, biz kendi tüzükümüze hüküm
ler koyarak başka bir uzuv hakkında yahut sta
tüsü başka bir şeyle tâyin edilmiş bir varlık hak-

| kında kendi tüzükümüze madde korsak, hüküm-
! ler korsak bu işlerle o işleri birbirine yaklaştı

rıp telif etmek lâzımgelmez mi? Onun için me
sele hakikaten üzerinde durulup biraz uzunca 
konuşulması lâzınıgelen bir meseledir. Yoksa 
muhterem komisyonun bizden istediği gibi bir 
günde karar verilecek bir mesele değildir. De
diler k i ; canım siz de yazın getirin. Alâ, fakat 
biraz müsaade isterim. Arkadaşlar, demin 
arzettiğim gibi yegane gayem Meclisin iyi ça
lışabilmesini temindir. Hususiyle Meclisin iki 
parti olarak çalışmıya başladığı zamandanberi 
komisyonda, bir iki misal ver dediler. Dedim 
ki ; meselâ ingiltere'de Meclis Reisi muhalif 
partiden seçilmek âdettir. Arkadaşlardan biri
si dedi ki bizde olmaz, çünkü bizde Meclis Reisi
nin ledelhece Reisicumhura vekâlet etmesi gibi 
zaruretler vardır, bu mütalâa ilmine hürmet 
ettiğim bir arkadaşındır. 

Peki Meclis Reisvekillerinin olsun bir tane
sinin muhalif gruptan olması düşünülemez mi? 
Bu hatıra gelmez mi? (Teklif ettik, kabul etme
diniz sesleri). 

Teklif ettiğiniz kabul edilmedi o başka me
sele. içtüzük'e koymak başka mesele. 

Sonra ... 
NÂZIM POROY (Tokad) — Siz yanaşmadı

nız. 
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) 

—• Rica ediyorum. Nazım Bey, bana yanaşmadı
nız gibi hitaplarda bulunma. 

Ben burada şu parti, bu parti münasebetiy
le söz söylemiyorum. Evet müracaat ettik o 
zaman kabul edilmedi diyorsunuz. Fakat bu
gün bu, içtüzük'e konamaz mı? Pekâlâ konur. 

Sonra gayet didişilen bir encümenimiz var
dır. intihap mazbatalarını, tutanakları tetkik 
eder. 30 kişiden mürekkeptir. Farzediniz ki, 
kura çekildi, 30 u da Demokrat Partiden çıktı, 
veyahut 30 u da Halk Partisinden çıktı, 
oiura. Bu sene gördüğümüz tecrübelere nazaran 
o encümenin muhtelit olması lâzımgelir amma 
bir nispet dâhilinde yani aHlk Partisine men
sup muhterem arkadaşlarımızın isimleri bir tor
baya konur, Demokrat Partiye mensup arka
daşların isimleri diğer bir torbaya ve bir nispet 

— 394 — 



fi : 75 18.6 
dâhilinde. Bu torbalardan kura çekilerek bir ı 
muhtelit encümen temin edilemez mi? Edilmek | 
lâzımgelir değil mi? 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — 3 sene 
sonra düşünürüz. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devjam-
la) — O halde bugün neye acele ediyorsunuz? 
(Sağdan alkışlar). 

Sonra arkadaşlar hertürlü çalışmada bir usul 
vardır. Nerede olursa olsun, metodsuz, düzen
siz, nizamsız, tüzüksüz bir çalışma olamaz. Ba
na bizim içtüzük'ün bir yerinde bir hüküm gös
terebilir misiniz ki, bu durumun bir kararla 
tesbiti teklif ederim sözünü kabul etsin ve 
üzerinde müzakere cereyan etsin. 

Takrir budur, şöyle bir durum vardır, bu 
durumun Meclisçe bir kararla belirtilmesine 
yüksek müsaadelerini rica ederim. Bence İçtü
zük'te böyle bir şey yoktur. Ancak bu teklif 
tefsir, Tüzük'ün filân ve filân maddesini tefsir 
veya Tüzük'ün filân ve filân maddelerine şu, §u 
fıkraların ilâvesini istiyorum, demek lâzımgelir-
di, teklif böyle olmalı idi. Olmadı, biz itiraz der -
meyan ettik, arkadaşlar bunun üzerinde muamele 
cereyan etmez dedik, kabul edilmedi. Yarın ben de 
herhangi bir şey hakkında makama böyle bir 
şey veririm, şu hususta bir karar verilmesi lâ
zımgelir, karar verilmesini rica ederim. Olur 
mu? Olmaz. Niçin? Çünkü nizamla çalışmıya 
mecburuz, başka türlü çalışmamızın neticesine 
varamayız. Bu mümkün değil mi idi? Onu 
alıp geriye isteyip şu şu maddeleri teklif ediyo
rum diyemezler miydi? Ali Rıza arkadaşımız, 
tefsirle bu meselenin halledilemiyeceğine karar 
verildikten sonra ben şu maddeleri teklif ediyo
rum, dedi. E, bu teklif yolunda mıdır? Bu jtek-
lifin yine Başkanlıktan geçerek gelmesi lafcım-
gelmez mi idi? Başkanlıktan geçerse bir gün, 
iki gün kaybedilirdi, fakat iş yolunda olurdu. 
Muhalefetimizin sebepleri bunlardır. 

Sonra hepimizin bildiğimiz bir şeyi söyleme
ğe mecburum. Oraya da yazdım, maddeleri ka
bul ederseniz diye. Fakat o maddeler hiçbir 
veçhile Meclisin haiz olduğu hak ve salâhiyetleri 
tâdil edemez başka birine veremez. Ekseriyeti, 
hattâ Teşkilâtı Esasiye ekseriyetini haizsiniz ar
kadaşlar, usulünde yapın, Anayasayı tâdil edin, 
istediğiniz hükümleri koyun. (Sağdan bravo ses
leri) Değil mi efendim, başka birşey yoktur. 

Onun için o yola gidilmedikçe, usul takip 
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edilmedikçe, konulan hükümler bence, sizi mak
sadınıza vasıl etmez, yahut hepimizi maksadımı
za vâsıl etmez. Diğer arkadaşların söylediği bazı 
sözleri söyliyeceğim fakat içtinap ediyorum. 
Her halde konulan şeyler, tesis mi, mevcut olan 
şeyleri teyit ne demektir? Bizim bildiğimiz mev
cut olan şeyleri teyit te olsa o behemehal tesistir. 
Bu tesis oldu mu içtüzük'ümüzün sarih hükmü 
mucibince ancak hükmü verdiğimiz, kararı verdi
ğimiz andan itibaren muteber olur. Yoksa evvelce 
bir grup vardı, o grup müzakereleri hakkında da 
bu tatbik olunur denirse bu olamaz. Onun hak
kında demin arkadaşlar söylediler, kanunlarunızda 
mükemmel hükümler vardır. Arkadaşlar Meclise 
gelecek; falan âza falan mevzuda şahadet etsin 
mi denecek? Siz etsin derseniz gidip şahadet ede
cek. Neden korkuyoruz? Birinci arzetmek iste
diğim bu. I ; j ^ j 

ikinci arzetmek istediğim nokta; içtüzük'ün 
sarih olan hükmünce, içtüzük hükümleri neşrü 
ilân dediğimiz şeye tâbi değildir. Kendi sarih 
hükmünce ilân olunamaz, ilân olunmıyan hiçbir 
hüküm hiçbir kimseyi takyit etmez. Yalnız bizim 
kendimizi takyit eder. Teklif edilen fıkra «Parti 
gruplarının gizli oturumlarında da bu hüküm 
uygulanır» şeklindedir yani gizli tutmak, sır tut
mak için söz vermek hükmü. Bunu, bu fıkrayı 
kabul ederseniz grupların ancak gizli oturumla
rında tatbik olunur. Yani bundan sonra her grup 
müzakerenin başında, ben bunu gizli yapıyorum, 

j diyecektir, gizli yapıyorum, diye karar vere-
( çektir. Çünki Komisyonlar öyle karar verirler. 

Komisyon müzakeresinde gizli olmasına karar ve
riliyor ondan sonra bu iş tatbik olunuyor. Niçin? 
Çünki Parlâmento hukukunda herşey alenidir, 
Meclisin müzakereleri alenidir. Böyle fevkalâde 
sebeplerden dolayı Devletin menafii âliyesine, 
yüksek siyasetine taalluk eden meselelerden do
layı gizli toplantı yapılmak icabediyorsa gizli 
yapılır. Amma bu, eski tâbirle, hilafı asıldır, is
tisnadır, aslolan aleni olmasıdır. Şimdi ben kendi 
kendime düşünüyorum Parti gruplarına bu giz
li toplanma kaidesi tatbik olunuyor, toplanüdığı 
vakit gizli olduğuna karar verilmezse o zaman 
parti grupu kendi asıl nizamnamesi ahkâmınca, 
cemiyetler kanunu ahkâmınca, sair kanunlar ah
kâmınca mı hareket edilecektir. Buna, hayır, de
necek bir şey yok. öyle hareket edilecek. 

Demin arkadaşlar Usulü Muhakemeden iki 
| şey zikrettiler; birisi şahitler hakkında, öbürüsü 
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her" hangi bir yerde mevcut dosyaları getirmek 
hakkında. Demekki bunlar ayrı ayrı şey. Tek-
JiL' edilen hükme ben muhalif kalacağını amma 
sizin kabul edeceğinize emin olarak arzediyorum 
bir işin gizli kalması için her ferdin, grup fert
lerinin verdiği söz dosyaya da teşmil olunacak 
mıdır? Hayır esas haklar açık olarak takyit 
edilmedikçe bakidirler. Çünkü Mecliste aslolan 
aleni olmaktır. O aleniyetten herhangi bir se
beple çıktınız mı? Ayrıldınız mı mutlaka tesis 
edeceksiniz. 

Teşmil edilecek mi? Diyeceksiniz ki, Usul 
muhakemelerinde, esas kanunlarda maddeler 
yok mu? O maddeler hükmünce hareket suretiy
le olacaktır. Alâ, buna birşey dediğimiz yok, 
tabiîdir. Mazbata Muharriri arkadaşım acaba 
benim gibi mi düşünüyor, bilhassa bu mühim 
noktadır ? 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Ben
deniz Sayın Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşı
mızla, onlardan daha evvel konuşan iki arka
daşın sözleri üzerinde durmıyacağım. Bu arka
daşlar nazari olarak evrakın mahkemeye veri
lip verilmemesi üzerinde durdular. Emin Sazak 
arkadaşımız usul hakkında konuşacakları hal
de muayyen bir mesele hakkında, yani Hasan 
Âli - Kenan Öner dâvası vesilesiyle bu teklifin 
geldiğini söylemişlerdir. Halbuki bununla hiç
bir alâkası yoktur. Çünkü arkadaşımız gazete 
okusalardı göreceklerdi ki, daha geçenlerde C. 
İL P. Meclis Grupu, Hasan Âli Yücel dâvası do-
layısiyle mahkemeye lâzımgelen cevabı, gru-
puna kabul ettirdikten sonra, bildirmiştir. 
Binaenaleyh kendilerinin zannettikleri gibi bu
nun dâva ile hiçbir alâkası yoktur. Ortada 
fiilî bir vaziyet vardır. O da şudur: İki Parti 
sistemi yerleştikten sonra hakikaten Meclis ça
lışmalarının ve partilerin hukuki vaziyetlerinin 
tahkim edilmesi lâzımdır. Onun için içtüzük 
bakımından bu tadile lüzum vardır. Biliyor
sunuz ki, kış Devresi toplantısına başladığı
mız zaman iki Parti gelmişti, Bağımsız arka
daşlar vardı. Komisyon mesaisine iştirak ede
cek arkadaşların adedi mahdut idi. Fakat C. 
II. P. arkadaşları ne nispette, D. P. arkadaşları 
ne nispette Komisyonlara girecekleri belli de
ğildi. Binaenaleyh Teşrinisani içerisinde, Mec
lis toplandığı zaman hangi teamüle istinaden 
encümenleri kurmakta devam edeceğiz? Arka
daşlar taknin yolu ile de olsa bu gelen şey 
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bunu da tesbit etmektedir. 

Sayın Tengirşenk arkadaşımız formül üze
rinde durdular, teamül yolu ile olmazsa taknin 
yoluna gidilir. Nasıl ki, Demokrat Parti, Di
vanı Kiyaset seçimine iştirak etmemek suretiy
le vâki teklifi reddettiler. Seçim nasıl yapıldı? 
Binaenaleyh bu bakımdan teamül yolundan ol
madığına göre taknin yolundan gidilmesi en 
doğru yoldur. Bunda da vaziyet bundan iba
rettir. Necati Erdem, Osman Nuri Koni, C. H. 
Partisi ve D. Parti Meclis Gruplarının Cemiyet
ler Kanununa bağlı olduğunu söylediler, buna 
hiç şüphe yoktur, bunda hepimiz müttefikiz 
Fakat gerek Demokrat Parti, gerek Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Gruplarını vücuda getiren 
topluluklar, Cemiyetler Kanununun tarif ettiği 
toplulukların hiçbirisine benzemez, âmme hu
kukunun tesbit ettiği birer birlik vücuda geti
rirler. Arkadaşlar Demokrat Parti Grupu ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu yalnız Cemiyet
ler Kanununa tâbi olsaydı, Meclis Gruplarının 
içtimalarmda birer Hükümet komiseri bulunma
sı iâzımgelirdi. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 
— Meclise giremez. 

CEMİL SAİD BARLAS (Devamla) — Mü
saade buyurun. Demokrat Partinin Meclis Gru-
punun veya Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunuıı, Meclis dâhilinde veya dışındaki top-
lantüarında da Hükümet komiserinin bulunma
ması, bunların bünyelerinin zaruri icabıdır. 
İşte biz bu gibi toplantıları da, bunun önemli-
sidir, diyoruz. Meclis çatışı altnıda değü de, 
Meclis dışmda toplandınız, memleketin dış poli
tikası hakkında ister iktidar partisi, ister mu
halefet partisi olsun, uzun boylu konuşacaktır. 
Herkes istediğini söylemekte serbesttir. Kendi
sini Hükümetin yolladığı üçüncü dereceden bir 
memur mu kontrol edecek? Binaenaleyh hâdi
seyi bütün çıplaklığı ile gözönüne alarak ölçmek 
lâzımdır. Bendeniz diyorum ki; bu İçtüzük'-
teki tadillerle grupların Meclisteki durumunu 
tesbit etmek zamanı gelmiştir, önümüzdeki dev
rede yeniden komisyonlar seçilecektir, Saynı 
Türel arkadaşımız ekseriyetin düşüncelerini izah 
edecektir. Fakat bunun taktiğinin zamanı gel
miştir. 

Mâruzâtım budur. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ 

RIZA TÜREL (Konya) — Sayın arkadaşlar, 
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çok vaktinizi almamak için muhterem hatiple
rin dermeyan ettikleri mütalâalara ve sorduk
ları suallere toplu bir şekilde cevap vermeye ça
lışacağım. Eğer Anayasa Komisyonunun bu İç
tüzük tadili teklifini huzurunuza arzederken da
yandığı hukuki mucip sebepleri kısaca burada 
anlatırsam zannederim ki hem birçok meseleler 
aydınlanacak, hem de yeni münakaşalar açıl
ması bertaraf edilmiş olacaktır. Onun için ar
kadaşlarımın bir kısım suallerini bu şekilde ce
vaplamış olacakım. Bunun dışında kalan sual
lere de vereceğim cevaplarla ayrıca kendilerini 
tatmin etmiye "çalışacağım. 

Arkadaşlar, görüşmeye esas tutulan önerge, 
Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay ile arka
daşı Saffet Arıkan tarafından Meclis Başkanlığı
na takdim edilmiş ve oradan da Komisyonumuza 
havale buyurulmuştur. 

Komisyonumuz ilk önce önergenin tetkiki sı
rasında hazır bulunan Saffet Arıkan'ı dinledi 
ve bu önerge ile ne istenildiği kendisinden sorul
du. Saffet Arıkan arkadaşımız netice itibariy
le bu önergenin bir yorum isteği mahiyetinde ol
duğunu izah ettiler. Komisyonumuz bu nokta 
üzerinde durdu ve oldukça uzun ve derîn hu-
huki münakaşalardan sonra önererenin hakikaten 
bir yorum isteği mahiyetinde olunabileceğini ka
bul etti ve ondan sonra işin esasına girdi. Bu 
münakaşaları burada, huzurunuzda tekrara lü
zum görmüvorum. Bunu bir yorum isteği ma
hiyetini haiz olduğunu kabul edince, Komisyo
nunuz senelerdenberi, bilhnssa bir yıldanberi, 
Mecliste iki partili hayatın teessüsündenberi mev
cut olan fiilî bir durumun hukuki bir şekilde 
ifadesini ve bunun Tüzük hükümleri ile yapıl
masını faydalı buldu. Buna ilâveten yalnız bu 
prensipi ifade etmek maksadı temine kâfi gelmi-
yeceğinden Meclis içindeki Grup teşekküllerinin 
yani, milletvekillerinden mürekkep ve Meclis 
çalışmalariyle ilgili faaliyette bulunan bu var
lıkların Meclis içinde birer suretle vazifelendi
rilmesi lüzumuna da kaani oldu ve İçtüzük 
teklifi bu kanaatin mahsulü olarak huzurunuza 
arzedildi. 

Arkadaşlar bu, başka memleketlerde de böy
ledir ve böyle olmuştur. Yani demokratik mem
leketlerin hepsinde partiyle Cemiyetler Kja-
nununa göre kurulmuş birer cemiyettir fakat 
onların Meclis içinde çalışan, münhasıran millet
vekillerinden mürekkep olan ve Meclis içinde, 
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Meclis çalışmalariyle ilgili çalışmalar yapan 
bir teşekkülü doğrudan dokruya Meclis içinde 
vazife sahibi olmuş ve resmî yer almıştır. Bu 
durum, birçok memleketlerde temsilî rejimin 
başmdanberi fiilî bir şekilde başlamış ve bir 
müddet sonra İçtüzük'e konulan hükümlerle ve 
aşağı yukarı bizim teklifimize benzer hükümlerle 
resmileştirilmiş ve kanunlaştırılmıştır. Bizim de 
yaptığımız bundan ibarettir, huzurunuza arzedi-
len teklif tasarısı bu kadar basittir. Ve doğru
dan dovruya Meclis çalışmalarının, Tengirşenk 
arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, hakika
ten daha metotlu, sistemli olması gayesini temi
ne matuftur. 

Görülüyor ki, arkadaşlar; Komisyonumuzda, 
yapılan teklif önergesi, bir taraftan bir yorum 
isteği halinde kabul edilmekle, diğer taraftan 
bunu bir tçtüzük tadili şekline sokarak yüksek 
tasvibinize sunmakla indi, ampirik bir yol tutul
mamış, doğrudan doğruya hukuk esaslarından, 
hukuk icaplarından ilham alınmıştır. 

Şimdi burada, aynı zamanda sorulan bir su
ale cevap teşkil eden bir mütalâamı arzetmek is
tiyorum. 22 nci maddenin ikinci fıkrasına ya
pılmasını teklif ettiğimiz ilâvede iki hüküm 
belirtilmektedir. Bunlardan birisi bir prensip 
ifadesidir. Bu prensip ifadesi, Meclis içinde 
mevcut olan, bugüne kadar mevcut olan bir rea
liteyi hukuki bir kaide halinde ifade edecek, o 
kaide de Meclis içinde bulunan Parti Gruplarına 
resmî bir mahiyet tanıyacaktır. Ondan sonra 
bunların Meclis çalışmalariyle ilgili çalışmalarda 
ne gibi rol sahibi olduklarını gösterecek madde
ler tesbit edilmiştir. Yaptığımız bu tadil teklif
leri de bu ikinci gayeyi temine matuftur. Grup
lara Komisyonlara aday göstermek vazifesinin 
verilmesini teklif ediyoruz. Parti namına konuş
tuğunu beyan edecek olan Grup Sözcüsü veya 
Başkanına tercih hakkı tanıyoruz. Ve nihayet 
bugün Komisyonlarda câri olan gizliliğin Grup
lar içtimalarmda da câri olacağını ifade eden bir 
hüküm ilâve ediyoruz. Bu itibarla üzerinde ar
kadaşlar çok durdular. Bunun altında herhangi 
bir hususi maksat saklı olduğunu telmih ettiler. 
Bilâkis bu, mevcut olan fiilî bir vaziyetin İçtü
zük'te ifadesidir. Bugün Parti Gruplarının iç
timaları prensip olarak mahrem değil midir? Par
ti Grupları kendi Tüzüklerine göre gizli toplan
tılar yaparlar ve üyelerin o toplantılarda konu
şulan şeyleri ifşa etmemek mecburiyetinde bulu-

397 



B : 75 18.6 
nurlar, işte bunları İçtüzük'e nakletmekle Par
ti Gruplarının resmî mahiyeti haiz olduğunu 
ifade eden diğer bir hüküm daha koymak isti
yoruz. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi bu tasarı, izam 
edildiği gibi veya tahmin edildiği gibi hususi 
maksatların ortaya çıkardığı bir şey değildir. 
Bilâkis Meclis içinde mevcut bir fiilî vaziyete 
hukuki bir mahiyet vermeyi istihdaf eden bir 
harekettir. Bunda istihdaf edilen gaye bir 
taraftan fiilî bir durumu hukuki kaide haline 
getirmek, diğer taraftan grupları vazifelendir
mektir. Bu suretle bu gruplara tüzük hüküm
leri dairesinde bir takım vazifeler ve yetkiler 
verilmesinde, bilhassa yeni girmiş olduğumuz 
iki partili hayat karşısında, Meclis çalışmala
rının memleket için daha faydalı ve verimli 
olmasını temin gayesi başlıca esastır. 

Bu suretle bu Tüzük tadili kabul edildiği 
takdirde Meclis Grupları başka memleketlerde 
olduğu gibi Meclis içinde resmî bir mahiyet al
mış bulunacaktır. 

Arkadaşlar bizim bu hareketimiz, şekil 
bakımından, komisyonların kanun teklif ede-
miyeceklerini fakat kendilerine havale edilen 
işleri ve istekleri kanun haline getirecekleri 
hakkındaki Yüksek Meclisin bir kararma da
yanmaktadır. Bu bakımdan da hareketimizde 
hukuki olmıyan bir cihet yoktur. Bu kararı 
vermek için Meclisin o zaman yaptığı müzkere-
lerin umumi havası içinde, komisyonlar kendi
liklerinden bir kanun teklifi yapamıyacakları, 
fakat herhangi teklifin onları bu teklifi bir ka
nun teklifi haline çevirmeye selâhiyetli kılaca
ğı mânası açıkça görülmektedir. 

Arkadaşlar, muhalefet azasından ve komis
yonumuz üyelerinden bulunan muhterem iki za
tın mazbataya yazdıkları iki üç itirazdan bir 
tanesi, üerinde bilhassa ciddî surette du
rulmayı istilzam eden bir mahiyet arzettiği için 
bunun hakkında kısaca maruzatta bulunmak 
mecburiyetindeyim. 

B. M. Meclisinin salâhiyet ve imtiyazlarının 
başka birine tanınması ancak Anayasa'nın ta
dili ile mümkün olabilir, buyuruyorlar ve bin-
netice yaptığımız işde böyle bir mahiyet mev
cut olduğunu soluyorlar, eğer yanlış anlamadı 
isem. 

Yani tekrar edeyim; Büyük Millet Meclisi-
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nin selâhiyetlerinin ve imtiyazlarının, muhale
fet şerhinden aynen okuyorum ibareyi, 

YUSUF KEMÂL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Evet aynendir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Devam edi
yorum okumaya «...imtiyazlarının ne nam altında 
ve neşekil ve surette olursa olsun, onun kendine!en 
başka birine tanınması, sarih ve katî bir hüküm 
halinde ifade edilmesi icabeden bir Anayasa işi 
olduğunu...» Hiç şüphesiz bu gayet tabiîdir. 
Fakat yaptığımız işde böyle bir mahiyet görmek 
imkânı var mıdır? 

YUSUF KEMÂL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Komisyonlara iştirak ettikten sonra mesele kal
madı. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Bir Ana
yasa Komisyonu azasının, hattâ herhangi bir, 
Meclis azasının böyle bir ihtima1! düşünmesi hü
kümranlık haklarına karşı büyük saygısızlık 
olurdu. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Teşekkür olunur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Büyük Mil
let Meclisi hükümranlık haklarını kullanan 
tek varlıktır. Ona şerik veya onun yanında 
onun salâhiyetlerini paylaşmış başka bir teşekkül 
yoktur, olamaz. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Parti Grupu var. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Parti gru
pu vardır fakat o tıpkı komisyonlar gibidir. Bi
zim memlekette yalnız bir tek Meclis vardır. 
Başka memleketlerde de gruplar vardır. Parti 
grupları bir realitedir. Müsaade ederseniz fikir
lerimi yine Anayasaya istinat ettirerek arze-
deyim. 

Anayasa'da ne sarih ve ne zımnî şekilde ko
misyonlardan bahseden bir madde yoktur. Ko
misyondan bahseden bir Anayasa maddesi gös
teremezsiniz. Fakat, içtüzük hükümleriyle Mec
lisin çalışmalarını ve kararlarını hazırlıyaeak 
birçok ihtisas komisyonları kurulmuştur. Dai
mî 20 komisyon var icabına göre vakit vakit 
kurulan geçici ve karma komisyonlar da bulun
maktadır. Onun için tekrar söyliyorum, Ana
yasada bu komisyonlardan bahsedilmiyor diye 
bunların içtüzük hükümleri içinde bulunması 
nasıl Anayasaya muhalif sayılmazsa bugün fii
len Mecliste vazife gören ve Meclisin faaliyetle
riyle ilgili parti grupu adı altında teşekküllerin, 
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taazzuvların Meclis içinde bir takım vazifelerle 
vazifelendirilmesinde ben hiçbir hukuki bir 
mâni görmiyorum. Ve bu husustaki kanaatim 
gayet samimidir. Nasıl bir hukuki mâni gö
rülebilir? Bir Meclis taazzuvu, fülen seneler-
denberi çalışmaktadır ve nihayet kendisine, 
İçtüzük hükümlerine göre verilmesini teklif et
tiğimiz vazifeler ve yine kendisine içtüzük mu
cibince tanınan yetkiler sayılı ve mahdut ve 
hiçbir zaman Anayasa prensiplerini ihlâl edecek 
şeyler değildir. Bir komisyona aday göster
mek veya .Mecliste grup mümessilinin tercihan 
söz söylemesini sağlamak, yahut bunların mü-
zakerelerindeki mahremiyetin komisyonlar mü
zakereleri mahremiyetine benzetilmesini temin 
etmek hangi bakımdan Anayasa prensipleriyle, 
Anayasanın ruhu ile veya lâl'ızlariyle tezat ha
lindedir cidden anlayamadım. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Teazt halinde, demedim demediğini şeyi isnat 
etmeyiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. 
ALİ RIZA TÜREL (Devanda) — Binaen

aleyh bu mühim nokta hakkında Anayasa Ko
misyonunun noktai nazarını bu şekilde arzet-
miş olmakla yaptığımız işin yalnız ve yalnız 
Meclis faaliyetinin daha verimli olmasını, bil
hassa iki partili hayatın teessüsünden sonra, 
daha verimli, daha muntazam, daha esaslı ol
masını temine matuf bir iş olduğunu açıklamış. 
bulunuyorum. Yoksa Anayasayı rencide eden 
herhangi bir teklifi yapmak Anayasa Komisyo
nunun aklından geçmiyeceği gibi bu Komisyo
nun vazifesi ve şiarı, kendisine bu tarzda vâki 
olabilecek bir teklifi, diğer her komisyon gibi, 
bilhassa Anayasa Komisyonu olmak haysiye
tiyle, bertaraf etmektir. Arkadaşlar; hülâsa 
edeyim ki, arzettiğiıuiz mesele gayet basit bir 
işin tanzimi gayesini istihdaf etmektedir. Ka
labalık Meclislerin teşkilâtsız çalışmasına imkân 
yoktur. Arkadaşlar, burada ifade ettiler ve he
pinizce de malûmdur. Büyük Millet Meclisi gibi 
Devletin en yüksek organı olan ve milletin hü
kümranlık haklarını kullanan bir teşekkülün 
bu vazifesini âzami verimle başarabilmesi içirt 
muhakkak metotlu bir teşkilâtla çalışması açık
ça bir zarurettir. Başkanlık Divanı, komisyon
larla çeşitli Meclis hizmetlerinin görülmesini 
sağlıyarı teşkilât hep bu zaruretten doğmuştur. 

Arkadaşlar; tekrar affmızı riea ediyorum. 
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Bu açık tahkikatı tekrarlamaktan maksadım 
bundan çıkarılacak neticeleri canlandırmaktır. 
Bunun için bazı tafsilâtın verilmesine lüzum gör
mekteyim. Anayasada Meclis teşkilâtı olarak 
yalnız Başkanlık Divanı vardır, Komisyonlardan 
bahsedilmemesi hiç kimsenin, onların kurulma
sının caiz olmadığı şeklinde anlamıyacağı bir-
şeydir. Bunlar kurulmuş ve vazifelendirilmiş-
lerdir. Tekrar ediyorum verimli bir Meclis ça
lışması için bu bir zarurettir. Zamanımızda 
Parti Gruplarının çalışmaları da Meclis çalış
malarında büyük ve esaslı bir önem kazanmış 
bulundukları cihetle bazı memleketlerde bu 
gruplar bir müddet fiilî bir varlık halinde ya
şadıktan sonra bugün bizim yapmak istediğimiz 
gibi Tüzük hükümleri ile resmen tanımışlar ve 
Meclis içerisinde vazifelendirilmişlerdir. Hattâ 
o kadar vazifelendirilmişlerdir ki. Üçüncü Cum
huriyet Fransasmda son zamanlarda grup ha
ricinde kalan mebus bulunmasına imkân bıra
kılmamış. Her mebusun evvel emirde bir grupa 
mensup olması veya iltihak etmesi zaruretini 
ifade eden Tüzük hükümleri konmuştur. 1932 
de Louis - Marin'in veyahut Andre Bretton'un 
teklifi üzerine. 

Arkadaşlar, bizzat Yusuf Kemal Bey arka
daşımızın da gayet güzel ve hakikaten yapıcı bir 
zihniyetle ifade buyurdukları gibi, Komisyon çalış
malarında teşkilâtlannıamaya ve gruplara da 
vazife vermeye lüzum vardır. Bugün grupların 
resmî bir mevcudiyet haline gelmelerini gerek
li kılan bir küçük delil daha arzedeyinı. 

Kendileri dahi Komisyon toplantısında bir
çok müzakerelerden sonra : « Müsaade ediniz, 
partimle görüşeyim iki gün sonra belki bizde 
yeni bazı teklifler getiririz dediler ve Komis
yon kendilerinin teklifini kabul ederek müzake
resini iki gün tehir etti. tki gün sonra, grup
ları ile ne konuştuklarını bilmiyorum, maalesef 
yeni bir teklif getirmediler. Bu küçük hâdise 
dahi Parti Gruplarının Meclis içinde haiz oldu
ğu kıymet ve ehemmiyeti göstermeğe yarar. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Faydaları mı var zararları mı? 

ALt RTZA TÜREL (Devamla) — Arkadaş
lar bu maruzatımla şimdiye kadar ileri sürülmüş 
olan bazı mütalâalara kısmen cevap vermiş olu
yorum. * 

Necati Erdem arkadaşımızın İçtüzük Min 230 
ncu maddesine taallûk eden sualleri bu mânı-
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zatım içinde cevaplandırılmıştır zannediyorum, j 

Büyük Millet Meclisi kararma dayandığımı- ] 
zı söyledik ve İçtüzük, hukuki mahiyeti bakı- j 
ramdan, tek Meclisli bir Parlâmentomuz olmak 
dolayısiylo hiç şüphesiz ki, kanun mahiyetin-
dediı*. Yani daimî, objektif ve riayeti mec
buri hükümleri ihtiva ettiği hallerde ilzam edi
ci bir mahiyet taşır. Neşrü ilân edilmemesine 
rağmen bugün meri olan bazı hükümleri Meclis 
dışında dahi ilzam edici bir mahiyet taşımak
tadır. Ancak parlamenter, şahit celbi meselesi. 
Şahit gelmezse zorla getirtmek gibi yapılacak j 
şeyleri... " 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Onun esasını kabul ediyor musunuz? 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Ben, Bü
yük Millet Meclisinden çıkmış, hiçbir tasarrufun 
hukuka aykırı olacağım kabul etmem. 

(Soldan, brabo sesleri). 
Bir tek misal verdim. Bunun dışında daha 

başka misaller de verilebilir. Meclisin tasarrufları 
hakmdaki beyanın, bem'm sade, mücerret bir 
iddiam değildir. Büyük Meclis bir karar verdi mi 
ve hiç şüphesiz bu, kanun kuvvetini haizdir, hu
kuk esaslarına uygundur, diye farzolunur, amma 
delilim bundan ibaret değildir. Büyük Meclisin 
vakti yoktur, kendilerin1' hukukî tafsilâtla sıkmak 
istemem, yalnız, Atıf Akgüç arkadaşımın yakın
da tercüme ettiği «Modern Parlâmentolar» isim
li kitabın «İçtüzük'Jerin hukuki mahiyeti» hak
kındaki kısmına göz atarsanız bu mütalâalarımın 
hukukî mesnedini oarada da bulmuş olursunuz. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Teşekkür ederim, sizden, daha çok öğrendik. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Zannedi
yorum ki arkadaşlarınım suallerine cevap vermiş | 
oldum. Yalnız Grup âzası için, Grup âzası olan 
şahide mahkemede şehadet yolu kapanmıştır diye 
bir ifad-ede bulundular. 

Bilmem Necati Erdem arkadaşım m; idi, yok
sa Koni arkadaşın mı idi. Böyle birşey asla mev-
zuubahis değildir. Bunu resmen ifade ediyorum. 
Günki biz gruplara Meclisten de daha büyük bir 
salâhiyet ve imtiyaz tanımak kararında değiliz. 
Meclisin haiz olduğu salâhiyet ve imtiyaza rağ
men Meclis üyeleri dahi bugün mahkemelerde şa
hit olarak dinlenebilir. Onların ne gibi hallerde 
dinlenebilmiyecekleri usul kanunlarımızda'tasrih 
edilmiştir. Yani bunlarla uzun boylu uğraşmıya t 
lüzum yoktur. I 
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Köni'nin suallerine kısmen cevap vermiş olu

yorum. Tesis yoluna mı gidiliyor, diye sormuş
lardı. Buna zannederim izahlarım arasında ce
vap verdim. İnşaî olmak, makabline şâmil midir, 
değil midir? Meselâ bu mesele değildir. 

Bu âmme hukukuna taallûk eden bir esa
sın ifade şeklidir ki mevcut olan bir ihtiyacı, 
belirmiş olan bir ihtiyacı hukukî, iktisadi, siyasi 
ve içtimai sebeplerle tekevvün etmiş olan bir 
ihtiyacı, fiilî bir vaziyeti bir norm jüridik, mü
şahhas bir hukuk kaidesi haline sokmayı ifade 
için kullanılmış bir tabirdir. . Kanunun haiz ol
duğu kuvveti artıran bir şeydir,. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) -
Tesis mi ediyirsunuz? Burasını sarih söylemiyor
sunuz. 

A. RIZA TÜREL (Devamla) — Şüphesiz te
sis ediyoruz. Çünkü Tüzük'e giren her hüküm 
tesisdir. Zira mecburi, daimî ve umumî mahi
yeti vardır. Şekil bakımından tüzün denmekle 
beraber maddi bakımdan bizim tüzük tamamen 
kanun mahiyetindedir. Bunu Yusuf Kemal ar
kadaşıma arzetmeyi fazla bulaurum. 

Bir de Meclis içinde Prt i gruplarının resmî 
yeri diye mazbatada ifade edilmiştir, arkada
şım buna da itiraz ediyorlar ve resmî yeri var
dır diyorsunuz, Parti dağılırsa evrakı ne olacak, 
Mecliste mi kalacak, bu evrak mahrem? Şüphesiz 
ki mevzuatımız böyle hallerde ne olabileceğini 
tâyin ve tesbit etmiştir. Parti dağılırsa bittabi, 
Gemiye ti er Kanununa göre iş yapılacaktır. Çün-
ki artık Partinin. Meclis içinde çalışan bir faa
liyet uzvu kalmamıştır. 

Bir partinin tüm halinde mütalâası onu bize 
bir cemiyet halinde telâkki ettirir. Bugün bizim 
bu tasarı ile meşgul olduğumuz mesele, parti
nin kendi bünyesinden ayırarak Meclis içinde 
vazifelendirdiği. Meclis faaliyetiyle ilgili çalış
malar yapmak üzere vazifelendirdiği ve yalnız 
milletvekillerinden mürekkep bir teşekkülün fa
aliyetine münhasırdır. Bu. parti demek değil
dir, partinin bir teşekkülüdür, amma öyle bir 
teşekkül ki, parti onu münhasıran ve münhasıran 
Meclis içinde çalışmaya memur etmiştir ve bu
raya yalnız milletvekilleri girebilir. Mesele bu
dur. Bu parti içinde bir cüzdür, parti hükmi 
bir şahsiyettir ve Gemiyetler Kanununa tâbi
dir. Bugün mevzuubahis olan Partinin bir par
çası, Meclis gruplarıdır. Binaenaleyh tenakus 
yoktur. 
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Hafi celse yaparsa diğer parti grup azaları | 

dinlemiyecek mi, asla böyle bir şey yoktur. Bun
dan böyle bir mâna, böyle bir hüküm çıkmaz. 

Muhkeme partiden evrakı isterse, verecek 
nü, vermiyecek mi? Dediler. Efendim; bü 
mesele hakkında; bugün aktüel bir dâva dolayi-
siyle bu kürsüden beyanda bulunmak mahkeme
nin kararı ve kanaati üzerinde müessir olur 
düşüncesiyle bu hususta mütalâalarımı arzetmi-
yeceğiın. (Bravo sesleri). 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob; 
— Bravo, teşekkür ederim. 

ALI RIZA TÜREL (Devamla) — Büyük 
Millet Meclisinin ilk kuruluşundanberi hiçbir 
zaman adalet cihazının kararları üzerinde mües
sir olacak bir münakaşa bu kürsüye getirilme
miş ve hiçbir zaman mahkemelerin kararları 
mevzuubahis olmamıştır. Bu sebeple şu veya 
bu maksadı güdüyorsunuz gibi sözlere asla ce
vap vermemeyi mahkemelerin istiklâline karşı 
bir saygı borcu biliyorum. Meseleyi kanun hü
kümleri halletmiştir Mahrem midir, değil mi
dir, verilir mi, verilemez mi meselelerinin bu
rada müzakeresi doğru değildir. Kanun hüküm
leri meydandadır. Böyle bir meseleyi bu şekle 
bağlamak hem haksız ve hem de tehlikelidir. 

Yalnız arkadaşlar, Koni arkadaşımızın bir 
beyanından sonra resmî daireden ne kasdettiği-
mizi izah için söylediğim bir cümleyi tekrar et
mek zorundayım. Koni arkadaşım, «Bunun se
bebi hakikisini ben söyliyeyim. Kenan Öner ve 
Hasan Âli Yücel dâvasında evrakı göndermemek 
için bu teklifi getirdiniz.» dedi. «Mahkeme ka
rarlarına darbe vurmak istediğimizi» söyledi. 
Kararlarına hürmetkar ve istiklâline taraftar 
olduğum söyledikleri mahkeme işleri hakkındaki 
bu ifade, Meclis kürsüsünden söylenen bu söz
ler, mahkemelerden birinde bugün görülmekte 
olan bir dâva etrafında Mecliste bir münakaşa 
kapısı açabilecek mahiyette olduğu için, bu ha
reketi, ifade ettikleri saygı hissi ile kaabili telif 
görmedim. 'Bu sözler, mahkemelere hürmetkar 
olduğunu söyliyen Demokrat Parti üyesinin ifa
desi olmaması lâzımdı. Hattâ ilâve buyurdular; 
partisi adına söylediğini ifade ettiler. Eğer De
mokrat Parti mahkemelerin istiklâlini bu şekilde 
anlıyorsa ben şahsan bu fikirde olamam ve bun
da tehlike görürüm. Tekrar ediyorum, mahkeme 
işleri doğrudan doğruya veya dolayısiyle bu kür- | 
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süye gelmemeli ve konuşulmamalıdır. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Efendim; maksat hâsıl oldu. Sözcü, bu sözleri 
söyledikten sonra ben çok müstefit oldum. Yal
nız bir noktaya işaret edeceğim. Tüzük hüküm
leri şudur, budur, şahit celbederiz, hattâ tevkif 
ederiz gibi şeyler, Tüzük hükümleri kanunlara 
tearuz ettiği zaman, Tüzük hükümlerinin ka
nun hükümlerini ihlâle sebebiyet vereceği esa
sını ben katiyen kabul etmem. Vakıa Tüzük 
hükümlerini kabul Büyük Millet Meclisinin sa
lâhiyeti dahilinde, kanun yapmak hattâ Ana
yasa yapmak yine onun yetkisi dahilindedir. 
Sonra Anayasa Encümeni Anayasaya müteallik 
bir mesele kendisine havale edildiği zaman hu
dutsuz salâhiyeti haizdir. 

BAŞKAN — Tüzük teklifinin reddi hakkın
da bir önerge vardır, onu arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebepler dolayısiyle Ko

misyon tasarısının reddini talep ederim. 
işbu isteğin reye konması zamanında öner

ge takdim kılındı. 
istanbul Milletvekili 

Osman Nuri Koni 

BAŞKAN — Ret önergesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Ret önergesi kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

İçtüzük'ün bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında İçtüzük teklifi 

MADDE 1. — içtüzük'ün 22, 23, 24 ve 85 
nci maddeleri aşağıda yazılı olduğu gibi değiş
tirilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Komisyonlar ve Parti Grupları 

Madde 22. — Her toplantının başlangıcında 
görevleri ertesi toplantıya kadar sürmek ve 
üyeleri Kamutayca göreli çoklukla seçilmek 
üzere, yirmi komisyon kurulur. 

Siyasi Partilerin yalnız Milletvekillerinden 
kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun 

- 4 0 1 -



B : 75 18 .6.1947 O : 1 
çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapan Meclis 
(irapları vardır. 

Meclis görevleri ile karşılıklı Komisyonlar: 
i. Anayasa Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 

kâtip;; 
İçtüzük işleri bu Komisyona havale olunur. 
2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, iki aylıklı 

kâtip;; 
3. Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 

(10 üye, Bir aylıklı kâtip); 
4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, bun

lardan birini Başkanlık Divanı İdareci üyeler 
arasından ayırır. Bu Komisyona Kitaplık Mü
dürü kâtiplik eder); 

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı ko
misyon : 

6 Bütçe Komisyonu (35 üye, Bir Kalem 
Müdürü ile yardımcısı, bir Başkâtip, Yardım
cısı ve bir memur) 

Bu Komisyon kendine bir de Başkanvekili 
.seçer. 

Genel Bütçe raporunu yazmak ve savunmakla 
ödevli bir Sözcüden başka bu Komisyon bir veya 
ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak 
ve savunmakla ödevli özel sözcüler de seçebilir. 

Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfebe 
sırasİyle); 

7. Adalet Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, Bir ay
lıklı kâtip); 

0. (Jahşma Komisyonu (15 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, Bir aylıklı 
kâtip) ; 

12. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, 
Bir aylıklı kâtip); 

13. içişleri Komisyonu (30 üye, Bir aylıklı 
kâtip); bu Komisyon gereğinde bir başkanvekili 
seçer; 

14. Maliye Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip) ; 

15. Millî. Eğitim Komisyonu (20 üye, Bir ay
lıklı kâtip); 

1G. Millî Savunma Komisyonu (25 üye. Bir 
aylıklı kâtip); 

17. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
(20 üye, Bir aylıklı kâtip); 

18. Tarım Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

19. Ticaret Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye. Bir ay
lıklı kâtip); 

(ierekli görülürse Komisyonların üyeleri Ka
mutayca daha çok veya daha az olarak seçilir. 

Yukarıdaki Komisyonlarla karşılanmıyan da
irelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işler
den iseler, Bütçe ve Maliye Komis.yonlarmda, 
bundan başka bütün tasarılar ve teklifler İçişleri 
Komisyonunda görüşülür. 

BAŞKAN ----- Birinci maddenin, 22 nci mad
denin değiştirilmesini ihtiva eden kısmı hakkın
da mütalâa var mı? Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Dönemin ilk toplantısında Ko
misyon seçimlerine yardımı olmak üzere, Millet-
vekillerinin, oluınluk kâğıtlarından anlaşılan, 
uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel Baş
kanlıkça bastırılıp üyelere, dağıtılır ve ilân tah> 
tasına asılır. 

Komisyonlara aday gösterme işi, Partilerin 
Meclis Gruplarınca yapılır. Hazırlanan aday cet
velleri her Grupun İdare Kurulu Başkau-ığm» ı 
Meclis Başkanlığına sunulur. 

Bağımsız Milletvekilleri kendi adaylıklarını 
koyabilirler. 

Adayları gösteren cetveller, Meclis Başkan
lığınca birleştirilerek bastırılıp üyelere, dağıtılır 
ve ilân tahtasına asılır. 

Kamutayda Komisyon seçimleri, bu cetvelle
rin dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar. 

Dönemin diğer toplantıları başında Komis
yonlar, toplantıların Birinci Birleşiminden sonra 
gelen ilk Birleşimin yapıldığı gün seçilir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde hakkında muta 
lâa var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Mad 
de kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bir Komisyonda kapalı otu
rum yapılmasını ilgili Bakan, yahut Komisyon 
üyelerinin üçte biri istiyebilir. 

Kapalı Oturumda Komisyon üyelerinden ve 
Bakanlardan başkası bulunamaz. 
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Kapalı Oturum yapılması, görüşmelerin sır 

olarak saklanmasına söz verilmek demektir. Par
ti Gruplarının gizli oturumlarında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde hakkında müta
lâa var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Söz, isteme ve yazılma sırasına 
göre verilir. 

Kamutay isterse, görüşülen meseleler için 
yana, veya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz 
söylenilmek kararlaşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Ka
mutaya bildirir. 

1947 O : 2 
Komisyon veya bir Parti Grupü adına söz 

istediklerinde, Başkan veya Sözcüler sıraya bağlı 
değildir. 

Son söz Milletvekillerinindir. 
BAŞKAN — 85 nei madde hakkında mütalâa 

var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu birinci maddenin tümünü oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde içtüzük maddesi olarak kabul, edil
miştir. 

Vakit geçti, iş de çok. Müsaade ederseniz 16 
da toplanalım. (Muvafık sesleri) 16 da toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 14,15 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 16 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize). 

BAŞKAN — Oturura açılmıştır. 

1. — DEMEÇLER 

1. — Büyük Britanya Aram Kamarası'mu 
daveti üzerine Londra'ya giden heyet adına An
talya Milletvekili Nurullalı Emd Sümer'in de
meci. 

NURULLAH ESAT SÜMER (Antalya) 
Muhterem arkadaşlar, Avam Kamarasının dave
ti üzerine Meclisimizi temsilen Londra'ya giden 
heyet, yurda dönmüş bulunmaktadır. İlk işi
min, bize kendisini temsil etmek gibi şerefli ve 
mümtaz bir vazifeyi tevdi etmiş olan Büyük 
Meclise teşekkürlerimizi arzetmektir. Bu borcu 
yerine getirdikten sonra pek kısa olmak üzere 
bazı mâruzâtta bulunmama müsaadelerini rica 
ederim. 

Harb sonunda maddi ve mânevi hayat ve ha
reketlerin mihraklarından biri ile yakından te
mas etmek, büyük ve şuurlu bir milletin feda
kârlıklar ve ıstıraplarla geçen uzun savaş yılla

rından sonra tekevvün eden yeni şartlara uy
mak için bütün varlığiyle sarfettiği gayreti ya
kından görmek bizler için mazhariyet sayıla
cak derecede öğretici olmuştur. Umumi intiba-
ımız odur ki, ingiltere, övülecek bir seciye kuv
vetiyle, karşılaştıkları bütün zorluklara göğüs 
germiş, daha iyi bir geleceğin temellerini kur
maya çalışmaktadır. 

Arkadaşlar, davet sahipleri bizleri derinden 
duygulandıran bir samimiyetle kabul ettiler. 
Parlâmento üyeleri vo Hükümet erkâniyle te
maslarımız ve muhaverelerimiz tam bir sami
miyet içinde cereyan etti. Istekelri üzerine ter
tip ettikleri hususi bir toplantıda, biz de kendi
lerini yurdumuzun iktisadi ve siyasi mevzuları 
etrafında, gereği gibi, tenvir ettik. Sorulu ce
vaplı, hulâsa semereli ve faydalı bir konuşma 
oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ziyaretimiz bun-
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dan başka ayrıca mühim olarak Türk - İngiliz 
dostluğunun yeni tezahürlerine ve Türk - ingi
liz İttifakının, barış ülküsüne bağlı,, iki millet, 
bakımından taşımakta olduğu kıymetin bir ke
re daha belirtilmesine vesile teşkil etti. 

Dar olan zamanınızı fazla işgal etmemek 
için hulâsa edeyim; bu ziyaret karşılıklı anla

yışın, karşılıklı takdir ve saygı duygularını, yü
ce Meclisin arzu ettiği gibi kuvvetlendirilmiştir. 

Bu münasebetle Britanyalı meslektaşlarımı
za, Heyetinize gösterdikleri sıcak kabulden do
layı teşekkür etmek bir kadirbilirlik borcudur. 
Bunu bu kürsüden ifade etmekle derin bir vic
dan hazzı duymaktayız. (Alkışlar). 

2. — Büyük Britanya Avam Kamarasından 
Bir Heyetin Büyük Millet Meclisi adına sonbahar
da yurdumuza davet edilmesi hakkında Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Kâzım Karabehir'in söy
levi 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dostluk ve ittifak
la bağlı Türk ve İngiliz milletlerinin mukadde
ratım ellerinde tutan Parlâmentolar arasındaki 
temasın devamında her iki tarafın samimi arzu
su olduğu malûmdur. Bu düşünce ile Britan
ya Avam Kamarasından bir heyetin Türkiye'ye 
Büyük Millet Meclisi adına önümüzdeki sonba
harda yurdumuza davet edilmesini uygun gö
rürseniz gereği Başkanlıkça yapılacaktır. (Mu
vafık sesleri, sürekli alkışlar). İttifakla kabul 
edil misti ı*. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
EKİN (Diyarbakır) — Efendim, gündemimizin 
altıncı maddesinde İskân Kanununun bazı mad
delerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna yeniden bazı fıkralar eklenmesine 
dair Kanun tasarısı vardır. Teşkil buyurdu
ğunuz Geçici Komisyon raporunda, bu tasarı
nın ivedilikle görüşülmesini oyunuza arzet-
miştir. Şimdi bunun yeğlikle müzakeresi için de 
Komisyon namına izninizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Komisyon Başkanı 
gündemin altıncı maddesinde bulunan tasarı
nın yeğlikle görüşülmesini teklif ediyorlar. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Bu tasarının yeğlikle müzakeresi ka
bul edilmiştir. Aktarma tasarılarından sonra 
görüşülmesi yapılacaktır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, gelen kâğıtların ikinci numarasın-
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da Askerî malûller ve şehit yetimlerine bu de
fa hükümetimizin müsaadeleriyle yapılan, ma
aşlarına ekleme tasarısı vardır. Bu tasarının 
bugünkü gündeme alınmasına ve ivedilikle mü
zakeresine izninizi istirham ediyor ve bu hu
susta bir takrir takdim ediyorum. Kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

Yüksek Bakanlığa 
Gelen evrak meyanında bulunan (2/44) Bi

lûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki ek 
kanun teklifinin gündeme alınarak ivedilikle ve 
tercihan müzakeresinin reye konmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

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

Şu halde Gündeme alıyoruz ve ivedilikle gö
rüşeceğiz. 

Ayrıca yeğliği teklif edilmektedir; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporuf1/215) fi] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... maddelere geçil
miştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyoları ve Li-
manian İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
(1928 - 1946 yılları karşılıksız borçlan) adiy
le yeniden açılan 44 ncü bölüme (146 669) lira 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz var mı? (Yok sesleri). 
Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 226 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edlmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. -— istanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/219) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mil Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
49 OOO liralık aktarma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
21 Yabancı memleketler yollukları 32 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
22 Devlet hesabına okuyan öğ

rencilerin ve bunlara refakat 
eden öğretim üyelerinin staj 
giderleri ve yollukları 11 000 
BAŞKAN — - Kabul edilmiştir. 

34 Kitaplıklar için satınalma-
eak kitap, dergi, gazete ve 
diğer yayımlar bedelleri ile 
ciltletme bedelleri 17 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

35 4489 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönde
rileceklerin her cesit gider
leri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 227 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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B. Düşülen Eklenen 
36 Dış kongre giderleri 6 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
44 Tesisler İT 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok-
tur. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

i. - - Orman Genci Müdürlüğü 1917 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu rapora (1/217) fi] 

BAŞKAN —- Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?.. Yoktur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Orman (ienel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 88 100 
liralık aktarma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
G 4178 vç. 4598 sayılı Kanun

lar gereğince verilecek zam
lar ve. v.-ırdımlar 10 000 

1] 228 saydı basmayazı tutanağın savanda
dır. 
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B. Düşülen Eklenen 

BAŞKAN •— Kabul edil
miştir. 

J2 Kira karşılığı 18 100 
BAŞKAN - - Kabul edil
miştir. 

14 Yolllnklar -İ0 000 
BAŞKAN Kabul edil
miştir. 

17 Teknik hizmetler igderleri 88 100 
BAŞKAN -•- Kabul edil
miştir. 

20 Yapı ve onarma işleri 30 000 
BAŞKAN --- Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen?... 
yoktur. 

Maddeyi cetvelle birlikte reyinize arzediyo-
i'iıııı. Kabul edenler..,. Etmiyenler.... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDK 2. ----- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - - İkinci maddeyi kabul edenler.... 
ICtıniyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE o. Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık o\a sunuvorum. 

5. - - Orman Genci Müdürlüğü 1917 yılı Büt
çe 'Kanınıuna bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapdması hakkında kanun tasarısı re. 
Hii.tre Komisyonu raporu. (1/218) j l | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı/ 

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

Or:uıın Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDİ.-: 1. Orman Genel Müdürlüğü 1947 
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yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
17 nei bölümünün S ne i (Örnek Orman İşletme
si kuruluş ve tesis giderleri) maddesinden 
(20 «66) lira düşülerek, aynı cetvelde (1937 -
1946 yılları karşılıksız borçları) adiyle yeniden 
açılan o'l/A bölümüne olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDK o. Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

ti. •-•• İskân Kanun unun bazı maddelerinin 
kaldırıimasına. değiştiril ine sin e, ve bu kunutıa 
yeniden bazı madele ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun i a sar isiyle İstanbul Milletvekili Fuad 
Hulusi Demirılli ve. 6 arkadaşının, iskân Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilme sine dair 
o'an 28İS ve -'İ667 saydı Kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve derici Ko
misinin raporu (1/208, 2/52) | 1 | 

BAŞKAN Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz alanları okuyorum: Necıııeddin Sahir Sı
lan, Sabit Sağıroğlu. 

NEOMEDDfN SAHÎ.E SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; şimdi görüşmeye başladı

ğımız kanun tasarısı 1934 yılında yürürlüğe gir
miş olan 2510 sayılı iskân Kanunundaki bazı 
sert hükümleri kaldırmakta ve bazı hükümleri de 
değiştirmektedir. 

Böylece, Hükümetimizin bundan on ay ön- • 
ce okuduğu beyannamede vatandaş hakları bakı
mından üzerinde durduğu bir konu, daha şâmil 
bir şekilde, hal yoluna girmiş bulunmaktadr. 

Hükümetimiz, beyannamesinde bu konuyu şu 

[1] 225 Sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. 

flj 229 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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sözlerle belirtmiştir: 

«Vatandaşları bir taraftan diğer tarafa nakle 
ait kanunların Hükümete verdiği yetkiyi kullan-
mıyacağız; haklarında bu kanun hükümleri tat
bik edilen vatandaşların yurtlarına dönmeleri 
mümkün görüleceklerin peyderpey ihtiyari ola
rak memleketlerine gitmeleri konusu üzerinde 
incelemeler yapacağız». 

Arkadaşlar, Hükümetimiz, mesuliyet mevki
ine geldiği gündenberi geçen şu on aylık devre 
içinde, diğer sahalarda olduğu gibi bu yöndeki 
vaitlerini de sadakatla tutmuş, Tunceli'ne ait 
özel İdare Kanununun kaldırılması vesilesiyle 
Büyük Meclis huzurunda belirtildiği ve diğer 
kaynaklardan da öğrenildiği gibi çeşitli zaruret
lerle ve mkilâplarımızı koruyucu hareketlerle 
nakledilmiş olan vatanda şiardan bir kısmının 
peyderpey yurtlarına dönmelerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilmiş ve bu vatandaşlar yuva
larına kavuşmuştur. Bunların arasında tama-
miyle gidemiyenlerden bir kısmı da özel izinlerle 
bu imkânlardan faydalanabilmiştir. 

Hükümetimiz, yine bu devrede, vatandaşların 
bir yandan diğer yana nakline ait kanunların 
verdiği yetkiyi kullanmadığı gibi sunduğu bu ta
sarı ile 2510 sayılı Kanunun nakillere ait hü
kümlerini de kaldırmaya cesaretle karar ver
miştir. 

Arkadaşlar, bu, Hükümetimizin halk hizme
tinde kendisine olan güveninin en canlı bir ifa
desidir. 

Nakil muamelelerinin cereyan ettiği zaman
ların, inkılâplarımızı muhat olan hususiyetlerin
den sonra zaman zaman sınırlarımıza kadar yak
laşmış olan İkinci Dünya Harbi içindeki şartla
rın, bugünün siyasi gelişmelerine göre, tama-
miyle dağıldığı iddia edilemez. Bu itibarla alın- j 
m iş olan bu kararı cesaretle ve güvenle verilmiş I 
bir karar mahiyetinde telâkki ederim. 

Bu sebeple, adı geçen kanunun, nakillere ait 
hükümleri bakımından, en geniş şekilde tatbik ! 
sahası olduğu bir yerin, Tunceli'nin Milletvekili J 
sıfatiyle, yurtlarına dönecek olan Tunceli'li va
tandaşlar adına şükranlarımı bildiririm. ı 

Bu sözlerle, yine bu kanundan faydalanacak 
olan diğer vatandaşların duygularına da tercü
man olabildiğimi sanıyorum. 

Arkadaşlarım; şimdi esaslı iki nokta üzerin
de durmak istiyorum. 

Esas itibariyle 2510 sayılı Kanunun ikinci I 
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maddesi, vatanımızı iskân bakımından mmta-
kalara ayırmış bulunmaktadır. Ancak, memle
ketimizin iskân bakımından muhtelif mmtakalara 
ayrılmasına bugün lüzum görülmemekte oldu
ğundan yeni tasarı ile buna ait hükümler de or
tadan kaldırılmaktadır. 

Ancak, Bakanlar Kurulu karariyle ve mem
leketin yüksek menfaatleri itibariyle Ağrı, 
Sason, Tunceli ve Zeylân bölgelerinde evvel
ce, iskân ve ikametin yasaklandığı mahdut bir 
kısım yerlerin, yine bu şekilde bırakılması el
zem görülmüş ve Bakanlar Kurulu kararı olma
dıkça hiçbir kimsenin buralara girmesine, iskân 
ve ikametine izin verilmiyeceği tasrih olunmuş
tur. 

Arkadaşlarım; esas itibariyle yasaklanması 
istenilen bölgeler için bugün yürürlükte olan 
2510 sayılı Kanunun muaddel ikinci maddesiyle 
konulan hüküm şöyledir : 

«Üç numaralı mmtakalar: Yer, sıhhat, iktisat, 
kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebepleriyle 
boşaltılması istenilen, iskân ve ikameti yasak edi
len yerlerdir.» 

Yine adı geçen kanunun muaddel on üçüncü 
maddesinde Bakanlar Kurulu karariyle nakil 
ve iskân edilecek olanlar şöyle tesbit edilmiştir: 

«C. Verimsiz veya azmaklık ve bataklık veya 
tehlikeli veya askerlikçe yasak topraklardaki in
sanlar; 

G. TTarsî, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî, as
kerî sebeplerle nakline lüzum görülenler.» 

İşte, bu yetkilere dayanılarak, Doğuda ve 
Güneydoğuda olduğu gibi, Tunceli çevresinde de 
Mazgirt ve Pertek İlçeleri dışındaki İlçelerde 
Bakanlar Kurulunca 20 . V . 1937 ve 6 . VIII . 
1938 günlerinde onaylanan 2/6662 ve 2/9409 sa
yılı kararnamelerde yazılı sınırlar içindeki yer
ler yasak bölge olarak tesbit olunmuş ve buralar
da oturanlar başka yerlere nakledilmiştir. 

Memleketimizin yüksek menfaatleri itibariyle 
ve o zamanlar tekevvün etmiş olan olaylar kar
sısında, ıslah ve tedib hareketlerinin istilzam et
tiği zaruretlerle, yasaklanmış ve boşaltılmış olan 
yerlerin yeni tasarı ile yasak bölgeler olarak ta
nınmasında, 2510 sayılı Kanunun kabulünde 
ve tatbikmda Bakan olarak, Başbakan 
olarak Cumhuriyet Hükümetlerinde vazife almış, 
nakil kararnamelerini imzalamış bulunan ve bu
gün Cumhuriyet Halk Partisi dışında, karşı saf-
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larda, çalışanların da bu esaslar üzerinde bizlerle 
beraber olduğunu sanırım. 

Arkadaşlarım, 
Toprak teşkilatındaki hususiyetlerden başka 

çeşitli sebeplerle hayati bir mahiyet taşımakta 
bulunan bu yerlerin gizli maksatlar ve hain 
emellerle vatanımızın selâmet ve salâbetini, vatan
daşların huzur ve emniyetini bozmak istiyenler 
için gizli yuvalar ve barınaklar haline gelmesine 
asla müsaade edilemez ve bu yönden bir gedik 
açılamaz. 

Bu itibarla, Bakanlar Kurulu kararı olmadık
ça adları sayılan bölgelere hiçbir kimsenin gir
mesine, iskân ve ikametine izin verilmemesinin 
açıkça belirtilmiş olmasını çok yerinde bulurum. 

Bu arada, bu yasak bölgelerin hepsinde ay
nı vaziyetin bulunduğunu bilmemekle beraber, 
Tunceli çevresindeki iki yasak bölgenin berisin
de ve bitişiğinde ıslâh ve tedip hareketleri sonun
da, kendiliğinden başlamış ve ilgili makamlarca 
da boşaltılmış bölge olarak kabul edilmiş olan ve 
sonraları, halk yararına, sınırları biraz daha da
raltılmış bulunan yerlerin yeni tasarı dışında bı
rakılmış olmasını da Tunceli'ler adına teşekkür
le karşılarım. 

Ancak, yasak bölgeler şuurlarında ekime el
verişli hiç toprağı olmıyan, zaruret içinde yaşı-
yan ve oralardan ayrılamıyan yurttaşların, Hü
kümet emirlerine ve yasaklarına itaatsizlik suç
ları ile tatbik edilen cazaları dahi göze alarak, 
kaçak suretiyle bu bölgelere girdikleri de olmak
tadır. 

Sonra, yasak bölgelerde üreyen çekirgeler eki
me elverişli olan yerlerdeki tarlalara üşüşmekte 
ve zaten darıdan ibaret olan vatandaşın yiyece
ğini de götürmekte, yok etmektedir. 

Diğer yandan, bu bölgeler, yıllardanberi üre
yen vahşi hayvanlarla, yabandomuzu, kurt ve 
diğer zararlı hayvanlarla doludur. Bir ayınm 
ilk yaşta bir yavrusu olduğu halde, iki yaşında, 
iki, üç yaşında üç yavru doğurduğu nazara alın
dığı takdirde, halkın ve idare âmirlerinin de
diği gibi, o sahada üreyen zararlı hayvanların 
geniş tarzda çoğalması ciddî tehlike olarak te
lâkki edilmektedir. 

Bu itibarla, bunlarla da esaslı bir şekilde mü
cadele için gerekli tedbirlerin genişletilmesini 
zaruri görürüm. 

Bundan başka, bu yerlerin jeolojik haritala
ra alınmamış vç yeraltı zenginlikleri henüz ince-
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lenmemiştir. Evvelce bu maksatla gönderilen
ler de yasak bölgelere bırakılmamıştır. Bu 
itibarla, bu maksatlarla olacak muvakkat gi
rişlere de izin verilebilmesini sağlamaklığımız 
yerinde olacaktır. 

Sonra, yasak bölgelerde dört, beş metre bo
yundaki sık meşelikler de heder olmakta, geniş 
ceviz ormanlarının bereketli mahsullerinden de 
istifade edilememektedir. 

Bugün, Tunceli ti merkezinin bulunduğu Ka
lan merkez ilçesi içinde Azizaptal, Sultanbaba, 
Kırmızıdağ ile Dolubaba garbmdaki sahada 
ceviz mahsulü çok bereketlidir; hattâ az miktar
da badem de bulunmaktadır. Fakat, bunlardan 
da istifade edilememektedir. 

Diğer yandan ekime elverişli boş topraklar 
yüzüstü duruyor. Nazimiye - Mameki yolu üze
rinde Pirtarla, Uzuntarla ve Şehir Karakolu 
civarındaki topraklarla diğer ilçelerde benzeri 
yerlerde muvakkat karakollar kurulmak ve mu
rakabe temin edilmek ve hiçbir suretle iskân 
ye ikamet edilmemek şartiyle ekime elverişli boş 
topraklardan, vatandaşların, münhasıran tarım 
işlerinde, faydalanması da hatıra gelebilir. 

Bu itibrla, Hükümetimizce kesin bir zaruret 
görüldüğü takdirde iskân ve ikamet edilmemek, 
münhasıran tarım işlerine maksur olmak şartiy
le, civardaki topraksız köylüleri bu yerlerden 
faydalandırmak hususunda dahi Bakanlar Ku
rulumuzun yetkili olması yerinde olur. 

Bunu temin için de, muvakkat girişleri dahi 
yasaklıyan on ikinci maddenin Komisyon adına 
Sözcü arkadaşımız tarafından açıklanmasını, 
Bakanlar Kurulunun, dilediği ve kesin bir za
ruret gördüğü zaman, münhasıran tarım işleri 
için muvakkat giriş müsaadelerini verebilmekte 
de yetkili olduğunun belirtilmesini dilerim. 

Tasarının diğer önemli bir noktası da evvel
ce Bakanlar Kurulu karariyle nakledilmiş ve 
haklarındaki kararnamelerin kaldırılması sure
tiyle serbest duruma girmiş olan vatandaşların 
geride bırakmış olduğu gayrimenkuller üzerin
deki tasarruf haklariyle tasfiye şekillerine ait 
hükümlerdir. 

Bu konuyu, iyice belirtebilmek için yeni ta
sarı ile 2510 sayılı Kanunda tesbit edilmiş olan 
hükümleri kısaca telhis için müsaadenizi dile
rim. 

Yeni tasarıda bu yönde tesbit edilen hüv 
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kümler şu suretle tasnif edilmiştir: 

1. — Yasak bölgeler halkından olan ve ta
sarının yayımından itibaren bir yıl içinde iskâ
nını istiyenlerden muhtaç olanlar eski illerinde 
veya bu illere civar illerde yerleştirilecektir. 
Bu takdirde evvelce mürettep oldukları yerler
de verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 sayılı 
Kanunun dokuzuncu maddesine göre geri alı
nacaktır. 

2. — Yasak bölgeler dışındaki yerlerden nak
ledilmiş olanların geride bıraktıkları gayri-
menkulleri karşılığında 2510 sayılı Kanunun 
yirmi yedinci maddesi mucibince istihkak maz
batası verilmek suretiyle malları Devlete geç
miş ve o kanunun yirmisekizinci maddesi ge
reğince mürettep yerlerinde ellerindeki maz
batalara mukabil hiç mal almamış olanlara 
mazbata muhteviyatı olan malları tamamen ge
ri verilecektir. 

Buna imkân bulunmadığı hallerde mazbata 
muhteviyatı dört misli üzerinden Hazinece nak
den ödenecektir. 

3. — Ellerindeki mazbataları muhteviyatı
nın tamamına veya bir kısmına mukabil alınan 
mallar geri almmıyacaktır. Ancak, kısmen kul
lanılmış olan mazbatalar muhteviyatın da dört 
misli üzerinden Hazinece nakden verilecektir. 

: 4İ — İskân Kanununun yirmiyedinci madde
si mucibince kendileri tarafından 1(yeya Hükü
metçe tasfiyfe edilmiyen mallar üzerinde bu gi
biler her türlü tasarrufta serbest olacaktır. 

• 5; — Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış 
bedelleri sahiplerine ödenmiş veya ödenmek üze
re emanete alınmış olan gayrimenkuller hak
kında hiç bir iddia dinlenmiyecek ve sahiple
rinin hakları ancak bedellerine inhisar ede-

'' çektir. 
Arkadaşlar; 
2510 sayılı Kanunun yirmiyedinci maddesi 

de nakledilenlerin gayrimenkullerini tasfiye hu
susunda iki şekli tesbit etmiştir: 

A) Vatandaşın eliyle tasfiye, 
3 ) Devletin eliyle tasfiye. 
Yeni tasarı, yukarıda arzettiğim tasnife göre, 

yeni bir tasfiye esasını kabul etmektedir. An
cak konulan yeni hükümlerle tasfiyenin içtimai 
adalete tamamiyle uygun bir şekilde tekemmül 
edebileceği iddia olunamaz. 

Çünkü, 2510 sayılı Kanunun yirmiyedinci 
maddesi mucibince bir yıl içinde kendi eliyle 
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malını tasfiyeye koşan ve fakat resmî daireler
deki zaruretlerle, gecikmelerle, şu veya bu se
beplerle gayrimenkulleri Devlet eliyle tasfiye 
edilen vatandaşların vaziyeti açıktadır. Bun
ların hali ne olacaktır? 

Tabiî 2510 sayılı Kânun bu tarzda bir mua
meleyi derpiş etmemiştir. 

Yeni tasarıya göre, bunların bu yönde hiç 
bir iddiaları dinlenmiyecektir. Hâlbuki gayri
menkulleri kendi eliyle veya Devlet eliyle tas
fiye edilmiyenlere malları geri verilecektir. Bü> 
mümkün olamazsa Hazinece dört misli nakden 
ödenecektir. 

Arkadaşlar; 
Vatandaşların kendi eliyle gayrimenkulleri

ni tasfiyeleri halinde bir yıl içinde tasfiye et
meleri meşruttur. 

Bu vaziyette bulunan bir vatandaş da bu 
süre içinde gayrimenkulunu tasfiye ediyor. Fa
kat, tescil işi, resmî dairelerdeki gecikmelerle, 
şu veya bu sebeplerle görülemiyor. 

Arada, hepimiz için ayrı bir ıstırap konusu 
olmuş olan yer depremi, Erzincan felâketi olu
yor, Tapu vesair işlere de uzun zaman bakıla-
mıyor. Sonra, buna imkân olduğu zaman da tas
fiye müddeti geçtiği ileri sürülmek suretiyle, 
vatandaşın kendi eliyle tasfiyesine koşduğu 
gayrimenkullerin satışlarını tescil izni veril
miyor, Devlet eliyle tasfiyesine başlanıyor. 

Bu vaziyet karşısında vatandaş da ilgilileri 
protesto ediyor, aynı zamanda İskân Kanununu 
tatbikle ödevli olan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, İskân Umum Müdürlüğüne, Tapu TJ-
mum Müdürlüğüne.başvuruyor. Tescil için yazılar 
yazılıyor, emirler veriliyor. Fakat, gayrimen
kullerin Devlet elile tasfiyesine devam olunu
yor. 

Halbuki, İçişleri Bakanlığının, İskân Umum 
Müdürlüğünün yazılı bildirişleri şu kesin hük
mü taşımaktadır: 

«Tasfiyeye bir yıl içinde başlanılmış olması 
kanun icabıdır; tescil daha sonra da olabilir.» 

Buna rağmen, tasfiye Devlet eliyle oluyor; 
fakat nasıl? Bu tasfiyelere ait satışlarda Ar
tırma ve Eksiltme Kanununa uyulması da ka
nun icabıdır. 

O kanunun yedinci maddesine göre satışın 
en az dört defa ilânı şarttır; halbuki bu, ya
pılmamıştır. 
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Yine, bu maddeye ve B, C fıkralarına göre, 

satış bedeli 15 000 lirayı geçerse en büyük şe
hirde iki gazete ile ilânı meşruttur. 200 000 
lira değerinde bir gayrimenkul 21 000 liraya 
satıldığı halde kanunun yedinci maddesindeki 
hükmü dikkate alınmamıştır. 

Yine o kanunun on dördüncü maddesi ye
dinci, sekizinci, dokuzuncu maddelerdeki kayıt 
ve şartlara uymıyarak yapılan ilânların hüküm
süz olduğunu, yapılan ihalenin mefsuh oldu
ğunu belirtmektedir. 

Adı geçen kanunun kırk dördüncü madde
si, talipler arasında anlaşmaya daveti icabede-
cek işaretlerin konulmasını yasaklamıştır. Hal
buki, müzayede kaimelerine işaret konulmuştur. 

Yine o kanunun yetmişinci maddesi, hile veya 
vait ve tehdit ile olan satışların muteber ol
madığını belirtmekte ve yetmiş ikinci maddesi 
de Komisyonda bitarafane vazifesini yapmıyan-
lar hakkında takibatta bulunulacağını ve farkın 
tazmin ettirileceğini âmir bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; 
Artırma ve Eksiltme Kanununa aykırı olan 

ihalelerin, resmî makamlarca tahkik ve tevsiki 
suretiyle, feshi tabiî olduğuna göre bu tarzdaki 
tasfiyelerin de hükümsüz olması gayet tabiîdir. 

Sonra, Medeni Kanun mucibince hüsnüni
yetle iktisap edilen mallar üzerinde üçüncü şa-
hısarın da hakları mahfuzdur. 

Fakat, iktidarında olmıyan sebeplerle, hak
lı veya haksız, yerinden ve yurdundan uzaklaş
tırılmış, elinde toprağı kalmamış olan vatan
daş bugün, döndüğü zaman ne yapacaktır? Eli 
böğründedir; gözü, hürriyeti kanunen takyit 
edildiği bir zamanda, elinden giden toprakları 
üzerindedir. 

Bu topraklar üzerinde üçüncü şahsın son 
yıllarda teessüs eden hakkı kanunun teminatı 
altındadır. Fakat yıllardanberi, ceddinden ge
len topraklar üzerinde onun tasarruf hakkı ta
nınmamaktadır. 

Tabiî, tasfiye işlerini tasfiye edebilmek için 
bunlara ait iddiaların dinlenmemesi hakkında 
Hükümetin ve Komisyonun tesbit ve aynen ka
bul ettiği fıkraya da zaruret vardır. Fakat, 
Artırma ve Eksiltme Kanununa aykırı olarak 
yapılan tasfiyelerde de umumi hükümler daire
sinde muamele ifa edileceğini ifade etmek, 
hukuku şahsiyenin mahfuz olduğunu belirtmek 
adilâne bir harekettir. Bu gibi vatandaşlara, hiç 
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olmazsa, adalet kapısı açık bulundurmalıdır. 

Çünkü, vatandaş nakledildiği yerden, hür
riyeti kanunen takyit edilmiş olduğu için, ay
rılamamış, gayrimenkullerinin bulunduğu yere 
gidememiş, kendisini zarara uğratanlar aley
hinde dâva açamamış, dâva açmak için vekil 
tutamamış, belki de gücü yetmemiştir. 

MUZAFFER AKALTN (Kastamonu) — Ye
ter yahu... 

NECMEDDİN SAHİIJ SILAN (Devamla) 
— Arkadaşlar; Muzaffer Akalın arkadaşım ba
na «Yeter» diyor. Yüksek Müsaadenizle şunu ar-
zedeyim ki, bu Millet Kürsüsünde hepimiz bir 
vazife görmekteyiz. Eğer arkadaşım benim ko
nuşmalarımla bu tasarının ve gündemdeki diğer 

taHarıların Büyük Meclisin bugün çalışmalarına ara 
vereceği mülâhazasiyla, görüşülmesinin gecike
ceğini düşünüyorsa, Yüksek oylarınızla Baş

kanlık Divanı Kâtibi olarakda çalışmakta olduğu
ma göre hitabet kürsüsünden sonra hitabet 
kürsüsündeki vazifeme döner ve tasarıları sü
ratle okuyarak yine buradaki sözlerimle geçen 
zamanı telâfi ederim. (Alkışlar). Bu itibarla, 
bu tasarıyı inceleyen komisyonun sözcüsü olma
sı hasebiyle de arkadaşımın beni sükûnetle 
dinlemek için tahammül etmelerini dilerim. 

Arkadaşlar; Şimdi yine konumuza devam 
ediyorum. 

Bugün, böyle bir vatandaş, dâva açmak is
terse belki de zamanaşımı bakımından bir zor
luğa, bir imkânsızlığa uğrayacaktır. Vakaa, 
gayrim enkul 1 erde zamanaşımı yan il m ly orsam, 
on yıldır. Fakat özel Kanunların kendisine gö
re bir takım hükümleri vardır. 

Bu itibarla bu gibi vatandaşların haklarını 
adalet mercilerinde arayabilmeleri imkânları 
ifade edilmelidir. Hattâ bunun için tasarıda
ki geçici ikinci maddenin üçüncü bendinin ikin
ci fıkrasının sonuna şöyle bir fıkra da konula
bilir : 

«Artırma ve Eksiltme Kanununa uygun ol-
mıyarak yapılan tasfiye satışlarında zamana
şımı aranmaz. Bundan doğan iddialar ve dâ
valar umumi hükümler dairesinde mahkemeler
ce hal ve rüyet olunur.» 

Böyle bir fıkraya lüzum görülmediği takdir
de, bu gibi vatandaşların umumi hükümler da
iresinde haklarını Kanun yollariyle arayabile
ceklerinin Komisyon tarafından Yüksek huzu
runuzda açıkça belirtilmesi, Kanunlarımızın bu 
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efisı kâfil ve âmir bulunduğunun söylenilmesi 
dahi bu vaziyette olan vatandaşlar için bfyük 
bir teminat olur, onlara sükûnet ve huzui* ve 
emniyet verir. 

Kaldıki, nakledilenler arasında, o zaman ol
duğu gibi bugün de henüz küçük yaşlarda Olan, 
reşit olmıyan veya reşit olmuş bulunan, okul
larda okuyan veya okumıyan masum çocuklar 
da vardır. 

Yakaa, 2510 sayılı Kanun, tasfiye hükümleri 
arasında reşit olsun olmasm çocuklar için; ayrı 
bir hüküm koymuş değildir. Hükümler umumi
dir. 

Fakat, bunların arasında nakilden önce; bü
yüklerinden hibe suretiyle veya sair şekiller
de uhdelerinde tapu sicili teessüs etmiş (olan 
veya nakledildikleri yerlerde ana ve babaları
nı kaybetmek suretiyle, miras yolu ile, gjayri-
menkullere sahip olması gereken çocuklar da 
vardır. 

Bunların, bu çocukların ve reşit olan genç
lerin yerlerine döndüğü, hayata atılmak : iste
diği zaman elindeki topraklarının böylece git
tiğini, başka ellere geçtiğini öğrendiği zaman, 
nasıl bir ruh haleti içinde olacaklarını yüksek 
takdirinize arzederim. 

Arkadaşlar; Bir evlek yer için, bin miktar 
su için, bir tarlaya giren bir hayvan için ıje acı 
vakıalar ve facialar olduğunu bilenlerdenizj 

Bu itibarla topraksız köylünün toprak sa
hibi olabilmesini kanunlarla sağlarken toprak
ları böylece tamamen ellerinden çıkmış . olan 
vatandaşların da kanunî yollarla haklarını; arar 
yabilmeleri mümkün olacağını ifade ye teyit et
meliyiz. 

Arkadaşlarım; Büyük Meclisin vatanda? hak
ları üzerinde gösterdiği büyük hassasiyet, di
lekçe Komisyonumuzdan gelen kararlar dûlayı-
siyle olsun, başka vesilelerle olsun zaman zaman 
açılan görüşmelerle meydandadır. Bu itibarla, 
ben de tasfiye işlerindeki böyle bir durumu yük
sek huzurunuzda belirtmiş oldum. 

Gerektiği zaman Millet ve Memleketin, yük
sek menfaatleri bakımından sert tedbirler alan 
Büyük Meclisin ve Devlet Babanın, vatandaş
ları kanunların teminatı altında bulundurması
nı ve bu tasarı ile de şefkat ve adalet elini • 
uzatmış olmasını bir daha şükranla selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — 2510 sayılı İs
kân Kanunu hakkında yapılacak değişikliklere 
dair Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı teşkil 
buyurduğunuz Geçici Komisyonda incelendi. İs
tanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ile 
6 arkadaşının hazırladığı bu mevzua ait kanun 
teklifini de Yüksek Heyetiniz Komisyonumuza 
havle buyurduğu için bunu da incelemelerimizin 
içine aldık. 

Yeni Hükümet iş başına geldiği vakit Büyük 
Millet Meclisinde okuduğu programda vatandaş
ların bir taraftan diğer tarafa nakli hakkındaki 
yetkisini kuUanmıyacağını ve haklarında bu 
kanun hükümleri uygulanan vatandaşlardan 
yurtlarına dönmeleri mümkün görülenlerin pey
derpey ve ihtiyarî olarak memleketlerine dön
meleri konuları üzerinde incelemeler yapılaca
ğını belirtmişti. Bu kanun tasarısı ile Hükümet 
programında yer almış olan bu konunun esaslı 
bir şekilde tahakkuk mevkiine konulmuş olduğu
nu görüyoruz. Filhakika kanun tasarısı jeolo
jik sebeplerle tabu âfetler yüzünden bulunduk
ları yerlerde barınamaz bir hale gelenlerin yer
leştirilmesi müstesna olmak üzere, Hükümetin 
vatandaşları yerleşmiş bulundukları yerlerden 
başka taraflara nakletmek yetkisini kaldırmakta 
ve şimdiye kadar nakledilmiş bulunanların da, 
bugün mevcut olan yasak bölgelere ait olan hü
küm saklı kalmak şartiyle eski yerlerine dönmek
te serbest bırakmaktadır. Kanun tasarısında 
yerlerine dönmekte serbest bırakılanların döne
cekleri yere kadar parasız şevkleri ve tasarruf 
haklarının geri verilmesine ait hükümler de yer 
almış bulunuyor. Tasarıda memleketin iskân 
bakımından üç bölgeye ayrılmasına mütaaüik hü
kümler de kaldırılmış bulunduğu gibi bununla 
ilgili maddeler de değiştirilmiş bulunuyor. Ko
misyonumuz memleketin huzur ve selâmetini 
olağanüstü tedbirlere başvurmadan ve vatan
daşın hürriyetinde kısıntılar yapmaya ve vatan
daş mecbur kalmadan sağlamak hususunda gös
terdiği titizlikten ve buna imkân bulmaktaki 
başarısından dolayı, Hükümeti tebrike lâyik 
görmüştür. Türk vatanının toprakları üzerinde 
hâkim olan sükûn ve emniyetle, milletinizin 
genel menfaatlerinde gösterdiği birlik ve bera
berlik, Hükümetinizi bu kanun tasarısını yük
sek huzurunuza sunmaya imkân vermiştir. Bu 
kanunda yapılan değişikliklerle, memleket ida-
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^ e ^ d e demokrasi .alanında yeni ve vicdanları 
tferahlatıc-ı bir inkişafa şahit bulunuyoruz. Ta
darı üzerinde, komisyonumuzun yaptığı deği
şiklikleri sırası geldikçe ve talep buyurduğunuz 
zaman arzedeeeğim. 

Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının 
yapmış olduğu kanun tekliflerine gelince; yer
leşmiş vatandaşlarımızın bir taraftan diğer tara
fa nakledilmemesi, olağanüstü tabiat şartları 
dışında bir taraftan diğer tarafa nakledilmeme-
leri ve nakledilmiş olanların da yerlerine geri 

< dönmelerinde serbest kalmaları prensipinde, Hü-
ıkümet tasrısı ile bu arkadaşların teklifleri ara
sında hiçbir fark yoktur. Bunu bilhassa ifade ve 
tebarüz ettirmek isterim. 

Diğer hükümler arasında ayrıldığımız ve bir
leştiğimiz noktaların izahını da maddeler geldik
l e yapmak mümkündür. 

.Şimdi Sayın Necmeddin Sahir Sılan arka
daşımızın beyanları sırasında temas ettiği bir iki 
nokta hakkında cevabımı gayet kısa olarak ar-
zetmeme müsaadenizi rica ediyorum. . 

Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımız evvelâ 
yasak bölge halkından o bölge civarında oturup-
ta ekeceği müsait arazisi bulunmıyanların yasak ; 
bölge dâhilinde müsait olan arazi dahilinde ça
lışabilmelerini temin için kendilerine müsaade 
verilmesinin muvafık olacağını beyan buyurdu- < 
lar. Bu arada yasak bölgede üreyen çekirgele
rin ve diğer zararlı hayvanlarm da mazarrat
larından korunması tedbirine temas buyurdular. 
Ve netice itibariyle bu bölgelere muvakkat giriş 
müsaadesi verilmesinde ısrar ettiler. ». 

Arkadaşlar, bu yasak bölge dediğimiz yerler, 
içinde artık hiçbir kimseye ait hususi emlâk ve 
arazi kalmamış olan yerlerdir. Bu bölgeleri ya
sak bölge olarak ilân edilmesi akabinde o bölge 
halkının tasarruf hakkı tamamen ortadan kalk
mış oluyor. Binaenaleyh bu yasak bölge içinde 
artık, benim arazim vardır, ağaçlarım vardır 
cevizimi toplıyaeağım, diye bir iddia mevzuuba-
his olamaz. Tekrar arzediyorum, yasak bölge 
dahilindeki arazi tamamen Devlete intikal etmiş
tir, bunun mukabilinde sahiplerine mazbata ve
rilmiş ve nakledildikleri yerlerde iskân edilmiş
lerdir. *H 

Şimdi, iskân edildikleri yerlerden ayrılmak 
isterlerse yine ayrıldıkları illerde, buna imkân 
yoksa ona civar illerde iskân hakları tanınmak
tadır. 3 
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Bununla beraber arkadaşlar, Komisyonu

muzun bu mevzu üzerinde tesbit ettiği metin 
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımızın noktai 
nazarmı temin ve ifade etmeye müsait bir hü
kümdür, şu şartla ki, Bakanlar Kurulu inzibat 
ve asayiş bakımından bunda bir mahzur görme
sin vo tatbik kaabiliyeti bakımından imkânsızlık 
olmasın, ileride maden aramaları gibi mevzular 
dolayısiyle bugün geri kalmış olan bu yerlerde 
iş ve çalışma sahaları meydana çıkarsa yukarıda 
arzettiğim şartlar dahilinde izin verilebilir. 
Komisyonumuzun yüksek huzurunuza getirdiği 
metin buna izin vermeye mâni değildir. Bu nok
tayı bu suretle açıkladıktan sonra sayın arka
daşımızın ikinci teklifi hakkında Komisyonun 
görüşünü arzetmek isterim; Necmeddin Sahir 
Sılan arkadaşımızın endişesi benim tesbit etti
ğime göre şu nokta üzerinde toplanmaktadır; 
Tunceli mıntakasmın* yasak bölgesinin- dışında 
kalan ıhalkm, kanunun verdiği bir yıllık tasfi
ye hakkını zamanında kullanmaması yüzünden 
bu tasfiye meselesi şayet Devlet tarafından ya
pılmışsa ve bu tasfiyenin artırma, eksiltme ka
nuna mugayeret gibi veya başka bir sebeple 
kusurlar, yanlışlıklar veya kanunu tatbikte 
hataları olmuşsa bunların ıslahı ve bertaraf 
edilmesi hususunun Komisyonumuzca derpiş 
edilmemiş bulunduğunu beyan buyurdular. 

Halbuki sayın arkadaşımız, bu mülâhazala
rını komisyonda da öne sürdüler ve münakaşa 
ettik; Bu itibarla derpiş edilmemiş değildir. 
Komisyon görüşmeleri sonunda şu neticeye vâsıl 
oldu. Her muamelede tatbikedenlerin vazifele
rini suiistimal etmeleri, kanunsuzluk yapabil
meleri hata işlemeleri mümkündür, Fakat bu 
takdirde umumi hükümlere göre hareket etmek, 
hattâ bu hatayı işliyenler hakkında cezai ve hu
kuki bakımdan kanuni takibata girişmek müm-
dündür. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Esasen hukuku şahsiye tamamen mahfuzdur. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Bu 
itibarla umumi hükümler dairesinde muamele. 
yapmak şıkkı ve esası haricinde kanuna ayrıca 
hususi bir ihüküm konulmasına komisyonumuz 
lüzum görmemiştir. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan tasarılar hak
kında oyunu kullanmamış arkadaş var mı? Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 
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SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Arka-j 

daşlar, Tunceli işlerinden uzun boylu bahsetmi-j 
yeceğim. Hakikaten Hükümet birtakım isyan \ 
mıntakaları olan yerlerde güzel icraat yaptı ve | 

•:- oralarım hakikaten temizledi. Fakat bunları j 
yaparken o civar halkından birçok kimselerde 
tehcir edilmişti. Bu bir haksızlıktı. Lâkin! 
şimdi bu kanunla bu hatalar tashih ediliyor,; 
herkes yerine geliyor. Bu hataların bundan i 
sonra tekerrür etmiyeceği hakkında Hükümet: 
teminat veriyor. Bu da şayanı şükrandır. 

Şimdi Neemeddin Sahir Süan arkadaşımızın son 
sözlerinde bir noktaya ilişti. Bu nokta benim de; 
zflınimî tırmalıyor: Hükümet bu haksızlıkları) 
tamir ederken, bu haksızlıkları ortadan kaldı-i 
urken yeniden oraya gidecek birtakım vatandaş
lar gene birtakım haksızlıklarla karşılaşmasın-; 
lar. Bunların tasfiye edilen emvali vardır. Bul 
iş o kadar tuhaf olmuştur ki, bir kazada 5 bin; 
lira kıymetinde arazisi olan bir adam o kazada 
bu gibi islerle uğraşan birtakım adamlar me-ı 
murlarla anlaşmışlar ve bunlar ilân edilmiş gibi! 
hiç kimesenin gelemiyeceği bir yere bir ilân as-| 
mışlar ve 5 bin liralık yerleri 300 liraya almış-; 
lârdır. Sonra bu 300 liraya alınan yerler yine; 
başka adamlara 5 bin liraya satılmıştır. Böyle; 
hâdiseler vardır. Bunlar şimdi müruruzaman! 
gibi dâva haklarını belki kaybetmiş olabilirler.; 
Fakat bir haksızlık, bir zulüm ortadan kaldırı-t 
ürken onun diğer bazı anasırı ortada kalmama-j 
İldir. Şimdi böyle yeri satılmış bir adam gele-| 
eek, bunun birçok arazisi vardır, hepsi 50 binj 
lira edecekken 5 bin liraya satılmıştır. Buj 
adam ne yapacaktır? Belki bu adam bu yüzden; 
orada muzır bir unsur olmak vaziyetine düşe-î 
çektir. 

Bu hususu Meclisin takdirine arzeder ve naJ 
zara almasını çok muvafık bulurum. \ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş-f 
ka söz îstiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-f 
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, i 

tskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 

bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair kanun 

MADDE 1. — 2510 sayılı İskân Kanunumu! 
2848 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gez

ginci çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; 
Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve ya
yılışının düzeltilmesi amaciyle Bakanlar Kuru
lunca yapılacak programa uygun olarak İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
tertiplenir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler.^ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değişeirilmiştir. 

Jeolojik olaylar ve tabiî âfetler dolayısiyle 
bir mahal halkının yerlerim terk etmesinde lü
zum ve zaruret bulunduğu, kendilerinin baş
vurmaları veya ilgili Bakanlığın teklifi üzerine 
Merkezi tskân Komisyonunca yanılacak inceleme 
sonunda anlaşıldığı takdirde Bakanlar Kuruluı 
karariyle o mahal halkı Sağlık ve Sosval Yardım 
Bakanlığınca başka yerlere yerleştirilir. 

BAŞKAN — îkinci madde hakkında PÖZ isti 
yen? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sa-
vılı Kanımla deriştirilen 9 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Göçebeler, gezginci çingeneler îcisleri Bakan
lığının mütalâası alınarak Saelık ve Sosval Yar
dım Bakanlığınca üyenin görülecek yerlerde yer
leştirilirler. Bunlar da bu kanunda yazılı yar
dımlardan ve her türlü ' muafiyetten istifade 
ederler. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz îs
tiyen var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2510 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Hükümetçe içerde bir yerden diğer bir yere 
yerleştirilenlerden veya dışardan kendi kendine 
gelen muhacir ye mültecilerden ihtiyaçlı olanlar: 

A) îskâna tâbi tutulanlar. 
B) Kendilerinin, zat, ev, sanat ve ticaret eş

yalarının, alât ve edevatının, yiyeceklerinin, 
tohumluklarının, koşum ve damızlık hayvanları
nın ve gümrükten muaf bütün eşyalarının kalk
tıkları yerden yeya sınırdan yerleşecekleri yere 
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kadar nakliye masrafları Hükümetçe verilir. 

C) Bunların kaldırıldıkları veya sınırla
rımızdan içeriye girdikleri günden iskân edildik
leri güne kadar geçen zaman zarfında ve iskân
larından itibaren bir yıl içinde yatacakları, yiye
cekleri, yakacakları ve tedavileri Hükümetçe pa
rasız temin olunur. 

Ç) Bunlardan çok fakir olanlarına bir de
falık giyecek de Hükümetçe verilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isti-
yen var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2510 sayılı Kanunun 17 uoi 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

İskân edilecek her aileye nüfuslarına göre 
dağıtılacak çeşitli toprak miktarı ve dağıtış şekli 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlık
larınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından 
tasdik edileeek bir cetvelle tesbit olunur. 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkında söz isti-
yen var mı? Yoktur. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2510 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hükümetçe iskân edilen muhacirler ve mül
teciler enaz on yıl süre ile yerleştirildikleri yer
de oturmaya mecburdurlar. Bunlardan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ile başka 
yerde yurt tutmak istiyenler haklarında 2510 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 5 nci bendi 
hükümü uygulanır. 

Göçebe ve gezginci Çingenelerin göçebeliğe 
ve gezginciliğe dönmelerine müsaade edilmez. 

Bunlardan bu maksatla iskân yerlerini terke-
denler yerleştirildikleri yere döndürülürler. 

BAŞKAN — 6 nci madde hakkında söz isti-
yen Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyeri-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 2510 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hükümetçe iskân edilenlere borçlu veya borç
suz olarak iskân voliyle verilen gayrimenkuller 
on yıl süre ile hiç bir suretle satılamaz, bağış
lanamaz, terhin edilemez, haciz olunamaz. Tapu
larına o yolda kayıt düşürülür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izniy-
niyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
terhini caizdir. 
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BAŞKAN — Yedinci madde hakkında söz is-

tiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADE 8. — 2510 sayılı Kanunun 3683 sa
yılı Kanunla değiştirilen 37 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhacir ve mültecilerle Hükümetçe bu kanun 
hükümlerine göre yerleştirilenler aşağıdaki mua
fiyetlerden faydalanırlar: 

1. Vergi muafiyeti: 
A) Yukarıda yazılı kimseler beş yıl Arazi, 

Bina, Kazanç, Buhran, Muvazene, Hava kuvvet
lerine yardım ve Yol Vergilerinden muaf tutu
lurlar. 

Bu muafiyet süresi Hükümetçe iskân edilen
lere bu kanun hükümlerine göre yapılacak iskân 
yardımlarından Bina ve Arazi Vergileri için 
gayrimenkullerin temlik edildikleri tarihi, Ka
zanç, Buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine 
yardım ve Yol Vergileri için bu kimselerin yur
da geldikleri ve serbest iskâna tâbi olanlar da 
muhacir kâğıdının verildiği yılı takibeden yıl
dan başlar. 

Ancak, muhacirlerin huduttan girdiği, mül
tecilerin yerleşmek talebinde bulundukları, göçe
belerin ve içerde bir yerden diğer bir yere yer
leştirilenlerin iskânına başlandığı tarihten mua
fiyet başlangıcına kadar geçecek zaman zarfın
da, mezkûr vergiler aranmaz. 

Hükümetçe iskân yerleri değiştirilenler yeni
den muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar ki, na
kil tarihinde eski muafiyeti hitama ermiş olan
ların naklin bittiği tarihten yeni mahallerinde 
iskân yardımlarının bittiği tarihe kadar geçen 
zamana ait vergileri de aranmaz. 

Bu maddedeki yıl tarihi, taallûk ettiği vergi 
kanunlarında. mükellefiyete esas tutulmuş olan 
yılı ifade eder. 

Eski iskân mevzuatına göre iskân hakkına 
malik olup da İskân Kanunu hükümlerine göre 
yerleştirilmeleri icabedenler hakkında da yu
karıdaki hükümler uygulanır. 

B) Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe 
temlik, edilen toprak ve yapılardan bu temlik 
dolayısiyle Veraset ve İntikal Vergisi ve Ferağ 
harcı ve resmi alınmaz. 

O) Noterlerce yapılacak borçlanma senet
leri pula, harca ve ücrete tâbi değildir. 
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2. Tapu muafiyeti : 
Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek 

borçlu ve gerek peşin paralı olarak verilen bü
tün yapı ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya 
bağlanarak senedi verilir. 

Temlik ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma 
ve ipotek konup kaldırma muameleleri hiçbir llar-
ea, masrafa ve pula tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Sekizinci madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9.' — 2510 sayılı Kanunun 4062 sa
yılı Kanunla değiştirilen 39 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Bu kanun hükümlerine göre veya bu 
kanundan evvel Hükümetçe iskân edilmiş ve 
iskân edilecek muhacirlerle mültecilere, göçebe
lere, gezginci çingenelere ve içerde bir yerden 
diğer bir yere yerleştirilmiş olanlara verilmiş 
veya verilecek olan iaşe, ibate, döner sermaye, 
sanat ve ziraat alât ve edevatı ve hayvanlar, 
koşum ve araba takımları ve tohumlukları ile te
davi ve bilûmum iskân yardımları ve iskân had
di dahilindeki yapı ve topraklar ve bağ ve mey 
vekil, yerleri parasızdır. 

2. Hükümetçe iskân edilenlere evvelce 
borçlanma suretiyle verilmiş olan yapı ve top
raklardan iskân haddine tekabül eden borçların 
ödenmiyen taksitleri tahsil olunamaz ve tahsil 
olunanlar da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprakların iskân 
haddinden fazla olan kısımları ile 2510 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin 3 ncü bendi muci
bince verilen ev yeri ve topraklar borelanmıya 
tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 sayılı Kanun I hü
kümlerine göre Sağlık ve Sosyal Yardım, tahsi
lat da Maliye Bakanlığınca yapılır. İlk taksit 
sekizinci yılın Eylülünde başlar ve 20 yılda ve 
40 taksitte alınır. 

Vâdesinden evvel tediye edilen borçlar yıllık 
yüzde altı iskontoya tâbi tutulur. 

3. 2510 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinde 
yazılı süreler içinde izinsiz iskân yerini terk ve
ya gaybubet ederek iki yıl sonunda mürettep 
yerlerine avdetle yerleşmemiş veya aynı yerlere 
iadeleri mümkün görülmemiş olanlarla iskân 
olduğu yerden Hükümetçe naklen baş
ka yere iskân olunanlara, evvelce iskân edilmiş 
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iken bilâhara serbest iskâna tâbi tutulanlara, es
ki yerlerinde verilen gayrimenkuller tapuda 
numaralarına tescil edilmiş olsa bile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının işarı üzerine vali ve 
kaymakamlar tarafından tapuları iptal ve verilen 
gayrimenkuller istirdat olunur. 

Bunlardan izinsiz iskân yerini terk veya 
gaybubet edenlerin iskân hakları sakıt olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoktur.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 2510 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Baka
nın veya tevkil edeceği zatın Başkanlığı altın
da Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Millî Savun
ma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Ekonomi, 
Tarım Bakanlıklarınca ve Ziraat Bankasınca 
seçilecek zatlardan ve vukuf ve ihtisaslarından 
istifade edilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hariçten alınacak en çok üç zat
tan müteşekkil Merkezî îskân Komisyonu bulu
nur. 

Merkezî İskân Komisyonu başlıca Türkiye'ye 
gelecek muhacirlerin veya bu kanuna göre içer
de yerleştirilecek vatandaşların iktisadi, içtimai, 
sıhhi vasıflara ve şartlara göre mürettep yerleri
ni tetkik etmek, iskân programları hakkında 
tetkiklerde bulunmak, iskâna yarıyacak toprak 
ve yapıları araştırıp bulmak, muhacirlerin sevk 
şartlarını mütalâa eylemek, iskân tahsisatının 
sarf yerleri hakkında mütalâada bulunmak, ha
riçten ve dâhilden yeni yurtlarına yerleşecek 
olanların şevkleri ve müstahsil hale girinceye 
kadar bakımlariyle alâkadar olan Devlet daire
leri şubelerinin müzaheretlerini ve çalışma birli
ğini yapmaya yarıyan tedbirleri düşünmek gibi 
görevlerle mükelleftir. Kararları istişari mahi
yeti haizdir. 

Merkezî İskân Komisyonunun çalışma tarzı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tanzim 
ve Bakanlar Kurulu tarafından onanacak bir 
yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında söz is
tiyen?. Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 2510 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun icra sureti tüzük ve yönetme-
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likleri ili-, tâyin olunur. Hükümetçe iskân edi
lenlerle "bütün muhacir ve mültecilerin bu kanun
daki muafiyetlerden istifade etmek üzere ne yol-
oa hareket edecekleri bu Tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN -— 11 nci madde hakkında söz isti -
yen var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - 2510 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Ağrı, Sason, Tunceli ve Zeylân yasak bölgele
rine Bakanlar Kurulu kararı olmadıkça hiçbir 
kimsenin girmesine, iskân ve ikametine izin ve
rilemez. 

BAŞKAN 12 nci maddede söz jstiyen var 
mı? 

GEÇMEDİ) İN SAH İR SILAN (Tunceli) -
Sayın arkadaşlarım; tasarının tümü üzerinde
ki görüşmelerde, yasak bölgelerle tasfiye işlerine 
ait olan sözlerime, düşüncelerime karşı, sözcü 
arkadaşımızın verdiği izahlara teşekkür etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Ancak, bu samimi duygumu belirtirken söz
cü arkadaşımızın bu iki konu üzerindeki sözleri
me ait yanlış anlayışını da düzeltmeyi yerinde 
ve lüzumlu görüyorum. Tabiî, şimdi burada, 
yalnız yasak bölgeye ait sözler üzerinde duraca
ğım; tasfiye işlerini de, müasaadenizle, geçici 
ikinci maddenin görüşülmesinde arzedeceğim. 

Arkadaşlar; yasak bölgelerde, Hükümeti
mizce tesbit edilecek yerlerde ve zamanlarda, 
muvakkat mahiyette, münhasıran tarım ve ma
den işlerinde faydalanabilmelerini ileri sürdü
ğüm insanlar, vatandaşlar, sözcü arkadaşımızın 
sandığı gibi, yasak bölge halkından olanlar, ev
velce oralarda toprakları bulunanlar değildir. 

Esasen, yasak bölge halkından olanlar hak
kında uygulanacak işlem geçici ikinci maddede 
tesbit edilmiştir. Bu gibiler, bugün iskân edil-
imş bulundukları yerlerden ayrılmak isterlerse, 
evvelce bulundukları illerde ve bu, mümkün ol
mazsa ona civar illerde iskân edileceklerdir. 
Çünkü, bu gibilerin toprakları esasen Devlete in
tikal etmiş bulunmaktadır: bunu ben de bili
yorum. 

Benim, üzerinde durduğum nokta, bugün 
yasak bölge olarak sınırlandırılmış olan yerlerin 
berisinde ve bitişiğinde öteden beri yaşamakta 
bulunan, türlü olaylara rağmen başka yerlere 
gitmiyen ve gidemiyen, nakle tâbi tutulmıyan 
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ve fakat tarım işleri için bulundukları yerlerde
ki toprakları asla elverişli olmıyan vatandaşla
rın, yaşama geçinme ve çalışına imkânlarını 
sağhyabilmek üzere, gerektiği zaman, Hükü
metçe yasak bölgelerin kenar kısımlarında, tah
sis edilecek yerlerde, muvakkat şekilde, Devle
tin zabıta ve murakabesi altında, tarım ve ma
den işleri için faydalanabilmelerini istihdaf et
mektedir. 

Tekrar ediyorum : Benim istediğim, bu mad
denin mâni ve âmir hükmü karşısında Bakan
lar Kurulumuzun., dilediği zaman, bu maksat
larla, muvakkat girişlere dahi izin verebilmek 
hususunda yetkili olmasını temin etmeye ma
tuf bulunmaktadır. 

Bu ciheti, böylece açıkladıktan sonra. Ko
misyonca tesbit edilen maddenin noktai nazarı
mı temin ve ifade etmeye müsait olduğu ve 
Bakanlar Kurulumuzun ileride maden aramaları 
gibi mevzular Are bugün tarım işleri gibi çalış
malar dolayısiyle, esasen geri kalmış olan çevre
lerde. yasak bölgelerde, iş ve çalışma sahaları 
meydana çıktığı takdirde, «izahat ve asayiş ba
kımından mahzurlu görülmemek ve tatbik ka
biliyeti bakımından da mümkün olabilmek 
saıtiyle, vatandaşlara izin verebileceği ve mad
denin bu şekilde yazılmış olmasının bu gibi 
izinleri vermeye mâni olmıyaeağı sözcü arka
daşımız tarafından açıklanmış olduğuna göre 
istihdaf edilen esas temin edilmiş bulunmakta-
dı.\ 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen... Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kara-
riyle nakledilmiş olanların mürettep yerlerin
de oturma mecburiyetiyle haklarındaki bütün 
kayıtlar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN -•- Geçici madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎGt MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre nakledilmiş olupta gerek hak
larındaki kararnamelerin kaldırılması ve gerekse 
bu kanunun yürürlüğe girmesiyle serbest kala
cak olanlar hakkında aşağıdaki esaslar dâhilin
de muamele yapılır: 

1. Yasak bölge olarak tesbit edilmiş ver-
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ler halkından olup da bu kanunun neşrinden 
itibaren bir yıl iyinde iskânım istiy eni erden 
muhtaç: olanlar eski illerinde veya bu illere ci
var illerde yerleştirilebilir. 

Bu takdirde bunlara mürettep yerlerinde ev
velce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 sayı
lı Kanunun 39 ucu maddesi hükmüne göre geri 
alınır. 

2. Birinci bentte tasrih edilen yerler dışında 
kalan bölgeler halkından olupta 2510 sayılı 
Kanunun 27 nei maddesi mucibince geride bı
raktığı gayrimenkul ler karşılığında istihkak 
mazbatası verilmek suretiyle malları Devlete 
intikal etmiş ve aynı kanunun 28 nci maddesi 
gereğince mürettep yei'lerinde ellerindeki maz
batalara mukabil hiç mal almamış olanlara 
mazbata muhteviyatı ulan malları tamamen geri 
.verilir. Buna imkân bulunmadığı hallerde maz
bata muhteviyatı dört misli üzerinden Hazinece 
nakden ödenir. 

Kilerindeki mazbataları muhteviyatının ta
unun ma veya bir kısmına mukabil mal alınış olan
ların namlarına tescil edilmiş olsun olmasın bu 
malları geri alınmaz. Ancak istihkak mazbata
sında bakiye kalan miktar hakkında yukar-
daki hükme göre muamele yapılır. 

İstihkak sahibi olanların 1948 yılı sonuna 
kadar bulundukları yerlerin en büyük mülkiye 
üstüne başvurmaları ve Hazinece de bu gibi 
istihkakların 1949 yılı sonuna kadar ödenmesi 
mecburidir. 

3. 2510 sayılı Kanunun 27 nei maddesi gere
ğince kendileri tarafından veya Hükümetçe tas
fiye edilmiyen mallar üzerinde bu gibiler hor 
türlü tasarrufta serbesttirler. 

Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış bedel
leri sahiplerine ödenmiş veya ödenmek üzere 
emanete alınmış gayri menkuller hakkında hiçbir 
iddia dinlenmez. Sahiplerinin hakları ancak bu 
bedellere inhisar eder. 

Kendi yurtlarına dönenler Hükümetin uh
desinde veya idaresinde veya emanette bulunan 
menkul veya gayrimenkul mallarını tasarruf et
mek isterlerse bu tasarruf tarihinden itibaren 
mürettep yerlerinde kendilerine Hükümetçe is
kân yoliyle verilen gayrimenkuller 2510 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesi hükmüne göre geri 
alnıır. 

4. Yukardaki hükümler gereğince bu gibi
lere aynen iade edilen gayrimenkuller için te

killeri tarihimlen itibaren bu kanunun neşrini 
takibeden yıl sonuna kadar geçen süre içinde ta
hakkuk eden arazi ve binalara mütaallik her 
türlü vergiler aranmaz. Ancak bunlardan tahsil 
edilmiş; ulanlar geri verilmez. 

5. Hazine adına tescil edilmiş olupta bu 
suretle geri verilmesi gereken gayrimenkullerden 
dolayı Hükümetçe eski sahiplerine yapılacak 
ferağ ve tescil işlemlerinde harç. ve resim aran
maz. 

0. Bu suretle serbest kalanlar, muhtaç olup 
olmadıklarına bakılmaksızın, gidecekleri yerle
re kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu ka
nuna göre parasız sevkolunurlar. 

7. Serbest kalıpta yukarıdaki fıkralara gö
re iskân isteğinde bulunmıyanlar mürettep yer
lerini terkettikleri takdirde bunlara evvelce ve
rilmiş gayrimenkuller hakkında 2510 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddesi hükmü uygulanmaz. 

8. Mukabilinde mal alınıpta mahsubu yapıl-
mıyan mazbataların nıahsupsuz kalan bakn-eıe-
rinin mahsuplar!, bütçeye irat ve masraf kaydı 
suretiyle yapılır. 

AHMUT VRZlROÖLU (Afyon Karahisar) 
lvf endim, bu geçici ikinci maddenin 6 nei 

bendindeki hüküm hakkında Hükümetten bir 
sorum var, onun için söz almış bulunuyorum. 

A Hıncı bentte: «Bu suretle serbest kalanla
rın muhtaç olup olmadıklarına bakılmaksızın 
gidecekleri yerlere kadar bir defaya mahsus ol
mak üzere bu kanuna ^övv parasız sevkedilir» 
denilmektedir. 

Kanun katiyet, ikt'sap ettikten ne kadar za
man sonra bu <>ibi vatandaşların yerlerine dön
meleri temin edilecektir? Bu hususta Hükümetin 
tenvir etme-ini istirham ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane^ — Arkadaşlar, bu kanun Yük
sek Tasvibe iktiran ettikten sonra Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile îçişleri Bakanlığı, 
bu kanunun süratle tatbiki için bir talimatna
me hazırlayacaklardır. Bu talimatnameye gö
re kanun çıkar çıkmaz ilgililer kendi vasıtala-
riyle veya Münakalât Bakanlığı ile de temas 
olunarak hazırlanacak bir itinere göre Devlet 
vasıtalariyle yerlerine gönderileceklerdir. Han
gi vatandaşların, hangi istasyonlardan hareket 
edecekleri veya kendi vasıtalarını kullanacak
larını tesbit edeceği? ve bunları iki veya üç 
ay zarfında yerlerine sevkedeceğiz. Gerekirse 
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tamamının Devlet vasıtasiyle gönderilmesi sağ
lanacaktır. 

AHMED YEZÎRO&JJV (Afyon Kerahisar) - -
Teşekkür ederim. 

NECMEDDlN SAIIİE Sili AN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; bu madde tasfiye hükümlerini ih
tiva etmektedir. Ben, buna ait düşün çeleri mi, 
tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, açık
ladım. Ancak On ikinci madde münasebetiyle 
belirttiğim gibi, sözcü arkadaşımızın bu yön
de ileri sürdüğü mütalâaların bir kısmı yan
lış anlayışa dayanmaktadır. Bu itibarla bu ko
nuda yeniden söz almak zorunda kaldım. 

Sözcü arkadaşımız. Devlet eliyle yapılmış 
olan tasfiyelerde Artırma. Eksiltme Kanunutıa 
aykırı hartketlerin veya başka sebeplerle işle
nen kusurlarla yanlışlıkların veya kanunu 
tatbikteki hataların İslah edilmesi, bertaraf 
edilmesi hususlarının komisyonca derpiş edil
mediğini ifade etmiş olduğumu söyledi ve bu 
yöndeki mülâhazalarımı komisyonda da ileri sür 
düğümü belirti. 

Arkadaşlar; ben, O-eçici Komisyonun tasfiye 
işlerini derpiş etmemiş olduğunu iddia etmedim: 
ancak benim kah ve tavsif ettiğim şekildeki 
tasfiye muameleleri karşısında şahsi hakların 
umumi hükümler dairesinde mahfuz tutulduğu
na dair komisyon raporunda hiçbir kayda ras-
lamadım. Bu sebepledir ki komisyon görüşme
lerine katılmak suretiyle de ortaya attığım, 
ileri sürdüğüm vaziyetleri ve düşünceleri yük
sek huzurunuzda dahi açıklamayı vazife bil
dim. 

Arkadaşlar; ben gayrimenkullcrin tasfiyesi 
hakkında fTükümetçe teklif ve komisyonca ka
bul edilen şekiller üzerinde esas itibariyle mu
tabık bulunuyorum, bunu tasarının tümü hak
kındaki görüşmelerde de açıkça söyledim. 

Ancak 2510 sayılı Kanunun 27 nei maddesi
ne göre. bir yıl içinde, vatandaş eliyle tasfiye 
edilmiş ve fakat tescil işi şu veya bu sebepler
le yapılmamış, yaptırılmamış ve Devlet eliyle 
t.esfiyesine gelmiş ve fakat tesfiyeleri kanun 
dairesinde yapılmamış olan gayrimenkul! erin 
vaziyeti üzerinde durulmasını da zaruri gör
düm. 

Btı sebepledir ki, izah ettiğim gibi, Artırma 
ve Eksiltme kanununa aykırı olan veya sair sebep
lerle usulünde yapılmıyan tasfiye muamelelerin-
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den dolayı vatandaşların zamanaşımı gibi her
hangi bir zorlukla karşılaşmaması ve umumi 
hükümler dairesinde, kanuni yollarla, şahsi hak
larım aramak imkânının mahfuz tutulması hu
susun Büyük Mecliste ifade ve teyit edilmesini 
rica ettim. 

Sözcü arkadaşımız, arzettiğim şekildeki tas
fiye işlerinde vazifelerini kanun dairesinde gör
memiş olanlar, suiistimal etmiş olanlar hak
kında cezai ve hukuki bakımdan kanuni takip
lerde bulunmak mümkün olduğunu vatandaş
ların şahsi haklarını umumi hükümlere göre 
aramak imkânına malik bulunduğunu ve bu 
itibarla umumi hükümler dairesinde hareket et
mek esası haricinde bu maksatla kanuna ayrıca 
hususi bir hüküm konulmasına lüzum görülme
diğini söyledi. Diğer bir arkadaşımızda esasen 
şahsi hakların tamamen mahfuz olduğunu ifade 
ve teyit etti. 

Şu halde vatandaşların kanuni yollarla şahsi 
haklarını aramalarına mâlik olacakları ve zama
naşımı gibi bir zorlukla kârşılaşmıyacakları 
burada açıkça belirtilmiş olduğuna göre, ortada 
bir mesele kalmamıştır. Bu itibarla bende mad
denin bu izahlarla, olduğu gibi kabulünü yük
sek takdirinize arzediyoru.ru 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen... Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi 2510 sa
yılı Kanunun 7 nei maddesinin A ve B fıkra
ları, 2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı Kanunla 
değiştirilen 10 ucu maddesinin O ve Ç fıkraları, 
2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı Kanunla değiş
tirilen 11 nci maddesi, 2510 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi, 2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesi, 2510 «ayılı 
Kanunun 14, 26, 27, 28 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN —- 13 ncü madde hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 14 ncü madde hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler .... Et
miyenler ... Madde kabul edil mistir. 
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MADDE 1.\ -- Bu kanun hükümlerini Ha

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 15 nci maddeyi kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

7. —. ti ey han Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve 
2 arkadaşının, bilûmum askerî malûllerin terfi
hi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi ve Millî 
Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (2/44) 
[1] 

BAŞKAN - Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

öl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, bundan 40 yıl önceden baş-
iıyarak Kafkas'ın karlı dağlarında Allalıuek-
ber'den Çardaklıbel'e, Kütülammâre'den en şi
mal hudutlarımıza kadar. Rumeli'nin birçok mu
harebe meydanlarında yedi kalesinde ve nihayet 
mukaddes Boğazlarımızda. Çanakkale'de bun
dan sonra da istiklâlimizin elimizden alınmak, 
esaret zincirinin boynumuza takılmak istendiği 
günlerde büyük Türk evlâdının. Büyük Atamı
zın - Onun Büyük ve mânevi huzurunda saygıyla 
eğilirim - kaldırdığı Sancak altında 3 sene Ana
dolu'da İnönü'lerde, Sakarya, Dundu. Afyon 
yon dağlarında savaşa savaşa en kıymetli uzuv
larını, gözlerini, kollarını, bacaklarını kaybeden 
malûl gazilerle mübarek kanlarını bütün bu .mu
harebe meydanlarında yerlere sererek mukad
desatımızı, varlığımızı kurtaran şehitlerimizin 
eşleri ve çocukları son harp yıllarının doğurdu
ğu buhran ve geçim darlığı yüzünden çok sıkın
tıdadırlar. Düşman ateşinin bükemediği bellerini 
geçim darlığı büktü. Düşman bombalarının 
solduramadığı rengini geçim darlığı soldurdu. 
inlediler ve sızlandılar. Sayın arkadaşlarım, 
belki geç kaldık, iniltilerini duyduk, sızılarını 
anladık, fakat son yılların malî vaziyeti belki 
buna müsaade edememiştir. 

Sayın Sinanoğlu'nun önergesi. Savunma ve 
Bütço Komisyonlarının yüksek gayretiyle bu
gün önümüze gelen tasarı işte bu kardeşlerimi
ze, bu mübarek vücutlara yardım etmek gaye
sini istihdaf etmektedir. İBu arkadaşların bu-

[1] 231 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

gün ellerine geçen paranın size kısa bir hesabını 
yapayım. Bir binbaşının eline geçen para 191 
liradır. 

Bunun tam 6ü lirasını eve evriyor. Geriye 
kalan 130 liradır. Beş nüfuslu bir malûl gazi 
«ırkaadşnı buna verdiği bir hesaptır, bu. Be
nini tabur arkadaşımdır, gözlerini kaybetmiştir. 
130 lira ile •"> nüfus geçiniyor, 3 çocuk ta tahsil
dedir. 

10Ş3 numaralı kanundan evvel şehit yetimle
rine bağlanan miktar. 36 liradır. Bundan ver
diler çıktıktan smıra tasavvur buyurunuz ellerin
de kalan kaç kuruştur. Ve bu bir insanı, bizim 
göğsümüze emanet bırakılan o mukaddes vücu
dun hay t mı idameye kâfi gelir mi? Bu sebepten 
ötürü yüksek şefkat ve refetinize müracaatla bu 
kanunun kabulünü istiyorum. 

Sayın arkadaşlar. Bütçe ve Savunma Ko
misyonlarının vardıkları netice, şudur: Malûl 
gazi arkadaşlarımıza bugün, ellerine geçen para
nın yüzde ellisini, ^ehit eş ve yavrularının bu 
gün almakta oldukları maaşa yüzde yüz zam. 
Bunu daha çoğaltmak istemiştir. Fakat komis-
von arkadaşlarımız, bir ellerini şehit yavrula
rın m göğsüne, diğer ellerini de Devletin Hazi 
nesine ve torbasına atmışlardır. Birinin acısı, 
değerinin ağırlığını tattılar ve ancak bu neti-
etye varabildiler. Eğer bu tasarıyı biranevvd 
kr.bııl buyurursanız, göğsünüzde emanet olan 
bu yavruların ıstıraplarını dindireceksiniz, yüz
lerini güldüreceksiniz. Şimdi belki de üzerleri
mizde ucan şehitlerin ruhlarım şadedeceksiniz. 
'Alkışlar). 

BAŞKAN Tasarı hakkında başka söz As-
liyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

fimekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Harb malûlü bulunan subay 
ve askerî memurlardan harbde fiilen ateş al
tında veya harekât sahasında veyahut bu sa
haya gidiş esnasında herhangi bir sebeple mâ-
iûl olmuş bulunanlara 1683 sayılı Kanuna ve
ya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve 
bağlanacak malûl aylıklarının çeşitli ka
nunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapümış olan 
zamlariyle birlikte toplamına % 50 si eklenir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
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t iyen vat' mı? 

Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Sayın ar
kadaşlar: harekât sahasında veya bu sahaya gi
diş tâbiri var. İla rekât sahasına giderken veya 
harbe girerken bir müfreze gönderilecek. Bu 
müfreze orada vazifesini yapacak. Dönüşte ka
zaya uğradı, birisinin iki ayağı ezildi. Şimdi 
bu mâ İdi bundan istifade etmiyecek mi.' Bina
enaleyh Komisyondan rica ediyorum, bu, «gidiş 
esnasında» tâbiri kaldırılırsa bu gibi zavallıların 
da bundan istifade etmeleri mümkün olur. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BİRSEL (izmit*) - Arkadaşlar, biz bunu harb 
malûllerinden bir kısmının bir mahrumiyete mâ
ruz kalmamaları için koyduk. Yalnız harb saha
sında, ateş altında ve hareket sahasında iken mâ 
I fil olanlara değil, oraya giderken yolda meselâ 
Ulukışla'dan Kafkasya'ya kadar yaya gidişten 
donma veya herhangi bir sebep dolayısiyle ma
lûl olanları da tasarı içine alsın diye bu fıkrayı 
koyduk. Sayın Doktorun endişelerini şu nokta

dan varit görmüyorum; bir harb sahasından diğeri
ne giderken ınâlûliyel vâki olmuşsa o da hare
kât sahasına gidiştir. Fakat terhis edilmek üzere 
harb sahasından dönen bir kıtanın dönüş esna
sında şu veya bu sebeple herhangi bir kaza neti
cesinde veya herhangi bir sebepten mütevellit 
arıza vazife maluliyetinden gibi addedilebilir. 
Bir harb sahasından diğerine gitmek, harb saha
sına gidiş olduğu için endişeler'iıe mahal olma
dığı zannındavmı. 

BAŞKAN 
yorum. Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunu-
.'denler... Etmivenler... Kabul 

MADDE :î. Subay ve askerî memurlar
dan şehit olanların dul ve yetimlerine ve şehit 
erat dul ve yetimlerinden hayal kaydiyle aylık 
alanlarına: 

A) 1683 sayılı Kanundan evvelki hüküm
lere göre bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının 
ve çeşitli kanunlar ile 4992 sayılı Kanunla yapıl
mış olan zamlarının baliğine % 100 ü; 

B) 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış ve 
bağlanacak aylıklarının 4992 sayılı Kanunla ya
pılmış olan zamlariyle birlikte baliğine % 30 u. 

Eklenir. 
BAŞKAN — İkinci madde halikında söz is

tiyen. Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Harb malûlü erlerden (JHarb 
Okulu ve muadili öğrenciler ve gedikliler da
hil) 551 sayılı Askerî Malûllerin Terfihi hak
kındaki Kanunun birinci maddesinde yazılı ma
lullük derecelerinden bir, iki, üç ve dördüncü 
derecelere girenlerle girecek olanların terfih 
zamları birer misli artırılır. Beş ve altıncı de
recelerine girenlerle girecek olanlara onar lira 
terfih zammı verilir. 

Çeşitli kanunlarla terfih zamları hakkında 
kabul edilmiş olan hükümler bu maddeye göre 
yapılacak ödemeler hakkında da av nen uygula
nır. Bu zamlar da dul ve yetimlere intikal etmez. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... etmivenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Genel bütçeye giren dairelerle 
katma ve özel bütçeli dairelerden veya me
muriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edil
miş olan müesseselerden veya bunlara bağlı yer
lerden aylık, ücret ve ödenek alanlar bn aylık, 
ücret ve ödenekleri aldıkları sürece, yıllık gay
rî safi iradı 1500 lira ve daha ziyade olan binala
ra sahip bulunanlar bu gayrimenkule sahip bu
lunduğu sürece ve gündelikli amele ve işçilerle 
seyyar ve usta işçiler dışında kazanç vergisi öde
yenler bu verginin taalluk ettiği iş ve meslekleri 
yaptıkları sürece yukarıki maddelerde yazılı 
za m la rdan faydalanmazlar. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edlmiştir. 

MADDE 5. Eşkıya müsademesinde, mü
sademe esnasında yaralanarak 551 sayılı Ka 

nundaki derecelere girecek şekilde malûl ka
lanlarla şehit olanların veya yaralanma netice
si tedavi sırasında veya yapılan cerrahî ame
liyat sonunda ölenlerin dul ve yetimleri de bu 
kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümlerin
den faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun birinci maddeyi 
gereğince; malûl subay ve askerî memurlara ya
pılacak zamlar; Sayıştaym tescilinden sonra ve 
genel hükümler dairesinde ödenir, 
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tkinei maddedeki ödemeler ilgili askerlik şı^- I 

belerinden alınan resmî kayıtlara istinat ettiri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabıjl 
edilmiştir. ! 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihini k^-
valıyan ay başında yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurutu 
yürütür. 

«İNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Sayın 
vo büyük Türk Milletinin yüksek ve âdil vekil
leri; şimdi şu sakfm etrafını kaplıyan aşağı 
yukarı iki milyon şehidin ruhu sizin vermiş ol
gunuz yüksek kararı duyarak, evlâtlarım sîz
lere emanet, canlarını vatan namına feda ettik
lerinden dolayı memnuniyetle huzur ve huşu için
de makamlarına dönmek üzeredirler. 

Arkadaşlar, yüksek ordumuzun fedakârlık
larını her yerde, Oaliçya'da, Avrupa'nın muhte
lif yerlerinde, Çanakkale'de, Trabulusgarp'ta, 
Sina Oölüııdc, İrakta, Kafkas'larda kanlarımı 
seve, seve akıtan bu şehitleri düşünen siz yük
sek vekiller, milletin takdirine mazhar oldunuz. 
Her zaman, her vakit milleti düşünen sizlere. 
ve sizlerin Hükümetinize burada millet ve onun 
şehit yetimleri ve malûl gazileri namına teşekkür 
etmeyi kendim için bir borç, bilirim. Sağ olun. 
(Soldan alkışlar). 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

8. — Tekel İdaresinin yabancı memleketler
de kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara kahlma\sı-
na yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı \ve 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (i/193) [1] 

BAŞKAN —- İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 72 nci birleşim tuta
nağın dadır. 
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| Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki 4036 sayılı Kanunda değişiklikler 
yapılmasına dair 4896 sayılı Kanuna bazı hü

kümler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayüı Kanunun 8 nci maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir: 

İdare, yukarıki hükümler dairesinde yurt 
dışında özel hukuk hükümlerine tâbi ortaklıklar 
da kurabilir. Ancak bu ortaklıklara İdarenin 
döner sermayesinden ayrılacak paraların topla
mı 7,5 milyon lirayı geçemez. İdare bu ortaklık
lara ödenmiş sermayenin % 25 ine kadar kredi 
ile mal verebüir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

9. — Maden ocaklarında yeraltında çalışan 
işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene 
ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinden ba
ğışıklığı hakkında kanun tasarısı ve Çalışma, E-
konomi, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/184) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle damga res

minden bağışık tutulması hakkında kanun 

MADDE 1. — Toprakaltı işletmesi halinde 
bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla 
ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeral-

[1] Tasarının birinci görüşülmesi (72) nci 
Birleşim tutanağındadır. _ 
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tında çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primleri 
Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergilerinden ve bu ücretlerin ödenme
sinde düzenlenen alındılar damga resminden ba
ğışıktır. 

Yeraltında çalışan işçilerin hastalıklarında 
veya hastalık sebebiyle verilen istirahat müdde
tinde kendilerine ücret verildiği takdirde bu üc
retler dahi yukarı ki fıkrada yazılı bağışıklık hük
müne tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Et mi yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Km ,lu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul edenler. . 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ulaştırma Komisyonları raporları (1/167) [1 \ 

BAŞKAN — îkinei görüşülmesidir. Maddi 
lere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cuhuriyeti Hükü
meti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara'da 5 Mart 1947 tarihinde akit 
ve imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki ve imza protokolü onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihindo 
yürürlüğe girer. 

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 
Birleşim tutanağmdad&r. 

(72) nci 
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BAŞKAN — İkinci raddeyi kabul edenle;*... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kakıl eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza Munuyorum. 

/ / . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hol ânda Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dşşişlcri -ve Ulaştırma Komis
yonları raporları (1/17(1) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde-
delere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 

olan Analşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. --•• Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Holânda Hükümeti arasında Ankara'da 
1.9 Mart 1947 tarihinde akit ve imza edilmiş 
olan Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma 
ile P̂ ki onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ~ Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
y ü rütür. 

BAŞKAN— Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

12. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza 
edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlan
tılarının yürürlük süresinin üç ay daha uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/182) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

[1, 2] Birinci f/örüşülmeleri 72 nci Birleşim 
t utanağındadır. 
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Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen T)- I 
caret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan ara
sında 1 Haziran 1945 tarihinde imza edilen ve 
süresi 20 Mart 1947 tarihine kadar uzatılmış 
olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantı-
1 arının 20 Haziran 1947 tarihine kadar üç ay 
daha uzatılması hakkında Yunan Büyükelçiliği 
ile teati edilen mektupler kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Birinei maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

13. — Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırı
lacak tütün, hakim ve işletme evleri, irin gelecek 
yıllara, geçici yüklenmelere girişilmesi .hakkında 
kanım tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Ko-
misgonları raporları (1/206) fi] 

BAŞKAN —- Tasarının'ivedilikle görüşülme
sini Komisyon istiyor. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Hangi tasarı
nın ivedikliğini kabul ediyoruz! | 

BAŞKAN — Şimdi okudum. Siz konuşuyor
dunuz Emin Bey. İvedilik kabul edildi. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işletme evleri için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetçe onanacak progrcj-

[1] 199 sayılı basmeıyazı tutanağın sokunda- i 
dır. ' . I 
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ma göre yaprak tütün bakım ve işletme ev ve 
ambarları yaptırmak veya satınalmak ve yıllık 
ödeme miktarı (5 000 000) lirayı geçmemek üze
re (25 000 000) liraya kadar gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmeye Gümrük ve Tekel 
Bakanı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geç
memek üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni 
ve Maliye Bakanlığının kefaleti ile bono çıkar
maya Tekel Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. . 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 3821 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayût cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisifonu raporu (i/210) [i] 

AHMET SUNGUR (Yozgad) —Efendim; 
gündemin 14 ncü maddesinde, Vakıfların kurulu-
.şu hakkındaki kanunda kadro değişikliği vardır. 
İlgililer bunu beklemektedir. Müsaade buyurur
sanız bu tasarının yeğlik ve ivedilikle görüşül
mesini teklif ve rica ediyorum. Bu hususta bir 
de önerge takdim ediyorum. Kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıflar Gtenel Müdürlüğü Kuruluşu hak

kındaki kanunda değişiklik yapılması hususunda
ki tasarının ivedilikle ve yeğlikle görüşülmesini 
teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Ahmet Sungur 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünde değişiklik yapılacakmış. Geç 
kalınırsa aman dünya koparmış. Gideceğimiz va-

[1] 210 sayüt basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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kit nedir bu acele; yemin ederim ki bu gibi acele j 
işlerden hayır görmedik. Daima böyle gideceği
miz zamanda, herkesin kafası meşgul olduğu sı
rada bu gibi işler aceleye getiriliyor. Dört gün 
sonra olsa bu değişiklik acaba kıyamet mi kopar? i 
Madem ki bekliyorlar, vaktiyle çıkarırdınız bunu. 
Rica ederim Meclisi böyle acelecilikten kurtara
lım. 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Alınmıştır. 

Tasarının yeğlikle görüşülmesini kabul eden- | 
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et- j 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. Mad
delere geçilmesini kabul buyuranlar... Kabul et
miy enler... Maddeleıe geçilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasma dair olan 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V . 1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Sayı Aylık 
11 Asistan 8 30 
10 Başhemşire 1 35 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V . 1940 tarihli ve 3821 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelden, ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Sayı Ücret 
13 Asistan 8 60 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi cetvelle kabul edenler... Kabul | 
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j etmiyenlur... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cet /tlın Gureba Hastanesi kısmından 160 

j lira ücretli hemşire kadrosu çıkarılmıştır. 
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 

var mı i . Yok. Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Ka-
I nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sa

yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (12 915) 
| liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1947 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oya koyuyorum. 
Evvelki tasarılar için oylarını kullanmıyan 

arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar... Oy top
lama muamelesi bitmiştir. 

15. — Yedek Subay ve Askerî Memurlar hak
kındaki 1076 saydı Kanunun 8 nci ve bu Kanu
nun 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/204) [1] 

BAŞKAN — Bir Önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 2 numaralı tasarının ivedilikle 
görüşülmesine müsaade buyurulmasını arzede-
rim. 

â Millî Savunma Bakanı 
Cemil Cahit Toydemir 

BAŞKAN — önerge işin ivedilikle görüşül-

[1] 198 sayılı basmayazı t ut n ağıyı sonunda-
I dır. 
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meşini istiyor, kabul edenler... Etmiyenler.^. 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tedek Subay ve Askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 8 nci ve 23 ncü maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 107Ş sayılı Kanunuun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yedek subay ve memurluğa ayrılmak için lâ-
zımgelen şartlar: 

a) Askerî Ceza Kanununda yazılı tardı ge
rektirecek kadar hükümlü olmamak, 

b) Namuslu ve haysiyetli olmak, 
c) Sivil okulların herhangi birinden fena 

hallerden dolayı tardedilmiş bulunmamak, 
d) Mezun olduğu okulun askerlik öğretme

ni tarafından yedek subay olabileceği onanmak, 
e) Yabancı kız veya kadınla evli olmamak 

veya nikâhsız yaşamamak. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1076 sayılı Kanunun 11 . VI . 
1937 tarihli ve 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Yedek subay ve memurluğundan çıkarılmayı 
ve yaşlarına göre haklarında Askerlik Kanunu
nun uygulanmasını gerektiren sebepler şunlar
dır: 

a) Ordu dışında şeref ve haysiyet bozucu 
halleri âdet edindiği, bir askerî kurulca yaptırı
lacak inceleme ile Millî Savunma Bakanlığınca 
anlaşılanlar, 

b) Ordu içinde veya dışında tardı ve ihracı 
gerektirecek kadar herhangi bir mahkeme tara
fından hüküm giymiş olanlar, 

c) Ordu dışındaki memuriyetinden müeb-
beden mahrumiyet cezasına hükümlü olanlar, 

d) Hileli müflis olduğu ilân edilenler (Tek
rar itibarı iade edildiği takdirde rütbesi geri 
verilir.), 

e) Yabancı kız veya kadınla evli olanlar ve
ya nikâhsız yaşıyanlar. ._. .. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
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Madde kal al edilmiştir. 

MAfrlHJ 3. — Ba kanun yayımı tarihinde 
yürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur! Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

16. —-Rüsumu Sıhhiye Kanununun birinci ve 
dördüncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/202) [1] 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan ve Rüsumu 

Sıhhiye Kanununun birinci ve dördüncü madde
lerinin değiştirilmesine dair olan tasarının ivedi
likle görüşülmesinin oya konulmasını riea ede
rim. 

Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanı 
Dr. Behçet Vz 

BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Yeğlikle görüşülmesi de teklif edilmektedir. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Yeğlikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı1? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 21 Nisan 1340 tarihli ve 500 sa
yılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sıhhiye Resmi : 
Buharlı, motorlu ve yelkenli gemilerden aşa-

[1] 230 sayılı basmayazı2 tutanağın sonıtnda-
cUr. 
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gıda yazılı üç derece üzerine sıhhiye resmi alı- I 
mî : 

1. ilâ 250 tonilâtoluk gemiler için beher toni
lâto başına (4) kuruş, 

251 ilâ 750 tonilâtoluk gemiler için beher 
tonilâto başına (6) kuruş, 

751 ve daha yukarı tonilâtoluk gemiler için 
beher tonilâto başına (8) kuruş. j 

Bn resini safi tonilâto üzerinden hesap olu
nur. 

3057 ve 3058 sayılı Kanunlar hükümleri mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Kabul edenle r„. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kapalı pat.en.ta resmi: 
Limanlarımız arasında sefer yapan ve kabo

taj hakkını haiz olup 1 ilâ 50 tonilâtoya kadar 
olan istimbot ve römorkörlerle motorlu, yelken
li ve kürekli küçük gemilere 20 seferlik, 51 to
nilâtodan 250 dâhil tonilâtoya kadar olan ve 
buharlı olmıyan küçük gemilere de yıllık pa-
tenta verilerek bedeli olan 2 buçuk lira alınır. 

20 seferlik patentaya bağlı gemilerden ayrı
ca sıhhiye resmi alınmaz. Yılık kaplı patenta
ya bağlı gemilerden her sefer için sıhhiye resmi 
alımı'. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is
tiyen yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Kanun tasarılarına oy vermiyenler varsa oy

larım kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

17. — Gedikli Erbaş Membalanna dair olan 
2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
4260 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 3280 ve 4637 sayılı Kanunların birinci i 
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maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarının kaldırılman 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma AV 
misyonu raporu (J/201) [1] 

BAŞKAN — Bir Önerge vardır, o tutacağım : 

Yüksek Bakaşnlığa 
17 , VI . 1947 tarihli 74 neü birleşimde bi

rinci görüşülmesi yapılan 197 sayılı tasarımlı, 
îçtüzükün 76 nci maddesi gereğince gündeme 
alınarak ikinci defa görüşülmesini arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Cemil Cahit Toydemir 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş 
tir. 

İkinci görüşülmesidir. Birinci maddeyi oku
tuyorum. 

Gedikli Erbaş membalanna dair olan 2505 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 4260 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun 

MADDE 1. — 2505 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesini değiştiren 15 . VI . 1942 tarihli, 4260 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Askerî lise ve orta okullardan, sıhhi hal
lerin dışındaki sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşını 
bitirmiş iseler çıkarılmalarını mütaakıp, 18 ya
şını bitirmemişi erse askerlik çağma girdiklerinde 
ve yoklamaları yapılmaksızın er olarak kıtalara 
verilirler. 

B) Harb ve Deniz Harb Okulları ile Ordu 
hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında 
bulunan öğrencilerden derslerde başarı göster-
miyenlerle subay olanııyacaklarma dair okul 
idare kurulu tarfmdan verilen kararla okuldan 
çıkarılanlardan 3514 sayılı Kanım geçerliğine 
bağlı olmıyanlar çavuşlukla kıtalara gönderilir
ler. 

O) Yukarıdaki fıkralarda yazılı öğrenciler, 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetinden baş
ka askerî okullarda parasız okudukları sürenin 
yarısı kadar fazla hizmete tâbi tutulurlar. Bun
ların muvazzaflıkları kıtaya girmelerinden baş
lar. 

[1] Birinci görüşülmesi 74 neü Birleşim, tuta-
1 nağındadır. 
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D) Bunlardan istiyonlcr lâzım olan şartları 

haiz iseler muvazzaflık hizmetlerinden başka 12 
yıl hizmeti taahhüt etmek şartiyle yönetmeliği
ne tevfikan gedikli erbaş yetiştirilirler. 

BALKAN —- Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3280 sayılı kanun ile 4637 
sayılı Kanunun 1 ne i maddesinin birinci ve ikin
ci fıkraları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci" mn-Meyı ovunuza sunu
yorum. Kabui ».ı -nler... Etmiyenler... ivaouî 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

18. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı Kanunla deği§lirüen 3 ncü maddesi
ne-bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/51) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. 

Cemil Said Barlas, Muammer Alakant, Nihat 
Erim söz almışlardır. 

tik söz Cemil Said Barlas 'mdır. 
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Sa

yın arkadaşlar; 10 - 15 tane kanunun sırtı sıra 
çıkması dolayısiyle belki yorulmuşsunuzdur, sa-
at de geçiyor, biliyorum, fakat elimizde bulu
nan bu kanun, mühim bir hukuk prensipine 
mütaallik hükmü ihtiva eden bir kanundur. Ben
ce bugün konuşulan kanunların en mühimlerin-
dendir. 

1] 224 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Malûmu âliniz şimdiye kadar 30 sene müd

detle çalışmış olan veya yaş haddini doldurmuş 
olanlar tekaüde sevkediliyordu, tekaüt olma hak
kı 25 senede ihtiyarî idi. Şimdi Hükümet tara
lından getirilmiş olan bu-tasarı ile 25 senede ih
tiyari olarak tekaüt olma hakkı mecburi bir şek
le sokulmaktadır. Benim itirazım bu nokta üze
rine değildir. 

Burada en mühim nokta, tekaüde sevkeder-
ken tekaüt kararlarını inzibat komisyonları tas
dik ettiğine göre ve aşağı yukarı bir nevi inzi
bati mahiyet taşıyacağına göre, burada Devlet 
Şûrasına ait idare ve Yargı mereilerinden hiç
birisine başvurulamaz gibi, bugüne kadar mem
leketimizin hukuk telâkkisine uymıyan bir kayıt 
konduğunu görüyoruz. Bu hususta Sayın Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünden şimdiye kadar bunun 
mümasili var mıdır, bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, mülki ve askerî tekaüt kanunları 
tatbik edildiğine göre bunun askerler ve hâkim
lere de şümulü var mıdır? Yoksa yalnız valile
re ve idari makamlara ait ise acaba bu tasarı, 
içişleri Komisyonundan soruyorum, onlardan 
da geçmiş inidir? Düşüncelerini söylemişler mi
dir? Bu hususta aydınlanmak istiyorum. On
dan sonra observationda bulunacağım. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Sa
yın arkadaşlarım, ben de bu tasarının ikinci mad
desi üzerinde maruzatta bulunmak istiyorum. 

İkinci maddede; 25 senelik hizmeti olanlara 
ikramiye hakkı veriliyor yani bunlardan tekaüt 
olmak istiyenlere otuz senelik ikramiyenin yarı
sının verilmesi kabul Duyuruluyor. Fakat, evvel
ki hükümlerde 30 senelik hizmeti olanlardan 
emekliye çıkmadan ölenlerin ailelerine bu ikra
miyenin verilmesi tasrih kılınmış iken bu kere 
25 seneyi doldurup ta emekliye çıkmadan ölen
lerin ailelerine bu yarım ikramiyenin verileceği 
hakkında bir kayıt konulmamıştır. 

Bir memur kendisi 25 sene hizmet ettikten 
sonra kendiliğinden tekaütlüğünü istemez ve si-
cillen de tekaüt edilmezde 30 seneyi beklemek 
üzere vazifesine devam ederse ve fakat 30 seneyi 
doldurmadan evvel ömrü vefa etmez ölürse ök
süz kalan ve daha şayanı himaye olan ailesine bu 
yarı ikramiyenin verilmesi iktiza eder. Adaletin 
tam olarak tevzin ve tecellisi de kanaatimce öyle 
mümkündür. 

Eğer Yüksek Heyetinizce de tasvip buyuru-
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iursa bu noksanı tamamlamak için bunlardan 25 j 
seneyi doldurduktan sonra ölenlerin ailelerine de 
bu yarım ikramiyenin verilmesi için maddeye bir 
fıkra eklenmesini rica ediyor ve bu hususta bir 
de takrir takdim ediyorum. Kabulünüzü istirham 
ederim. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Usul hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ HİZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş

lar; bu kanun bütün memurların'hayatına taal
lûk eden çok mühim bir kanundur. Halbuki bu 
kanunu İçişleri Komisyonu tetkik etmemiştir. 
Bunun evvel emirde İçişleri Komisyonu tarafın
dan tetkik edilip, önümüzdeki devrede daha esaslı 
surette görüşülmesini arz ve teklif ediyorum. 
((jlülüşmeku muvafık sesleri). 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sayuı 
arkadaşlar; şimdi huzurunuza getirilmiş olan ta
sarıya göre, biı* memur 25 sene hizmet ettikten 
sonra, idarenin şalisi takdiriyle Devlet ve âmme 
hizmetinden ıızaklaştırılabilecektir. En yüksek 
memurların, vali, müsteşarlar dahi İnzibat Ko
misyonunun, Bakanlığın, Bakanlar Kurulunun 
bu adam artık yaşlanmıştır, vazife ifa edemiye-
cek mahiyette gibi bir kararla, ilmî bir esasa 
istinat etmeksizin, muayyen ölçüler düşünülmek-
sizin, meselâ 46 yaşma gelmiş artık vazifelerini 
hakkiyle ifa edem iyeeektir gibi bir sebeple vazife
den uzaklaştırılmasını icabettirecektir. Bu, hu
kuku idare sistemimizde bir gediktir. Bu mesele 
üzerinde uzun uzadıya durup mevcut olan siste
mimiz üzerinde açacağı gediğin fenalığını teşrih 
etmek istiyorum. Bu, hukuki idareye taallûk eden 
tasarıyı İçişleri Komisyonundan, Adalet Ko
misyonundan geçirilmesi elbette lâzımdır. 

Birkaç ay sonra Meclise umumi bir Tekaüt 
Kanun ı.ı sevkedilecektir. O tasarıda bu noktalar 
uzun uzun tetkik edilebilir. Binaenaleyh Komis
yona havale" edilmesi için bir takrir takdim edi
yorum. Kabul Duyurulmasını arzediyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Arkadaşlar; bu 
kanunun şevkine saik olan esbabı ben de kabul 
ediyorum. Fakat kanunun birinci maddesinin 
son fıkrası bizim Devletimiz başta olmak üzere 
bütün hukuk devleti addedilen devletlerde ka
bul edilmiş olan hukuki bir prensipi baltala
maktadır. Hattâ daha ileri giderek, bu fıkra
nın Anayasamızın dahi hem metnine hem ruhu-
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na aykırı bir fıkra olduğunu söyliyeceğim. 
(Doğru sesleri). Hükümet cihazının, gerek Hü
kümet olarak, gerek administrasyon (İdare) 
olarak alacağı her türlü kararların zir kaza mer
ciine gitmesi, bugün hukuk devleti diye tanınan 
devletlerde bir ana umdedir. Bu umdeyi ihlâl 
edici şekilde ne teklif yapılır, ne de kanun çıka
rılır. Ben, bu fıkranın buraya, ya şümulü dü-
şünülmiyerek yahutta iyi tetkik edilmiyerek ko
nulduğu kanaatinde olmak istiyorum, bu itibarla, 
bu kanunun bu şekilde müzakere edilmiyerek 
bir kere de, Adalet ve İçişleri Komisyonuna gön
derilmesinin münasip olacağı fikrindeyim. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar; şu anda görüşülmekte olan kanun 
tasarısı Hükümete, 25 yıl fiilen hizmette bulu
nan memurları tasfiye etmek yetkisini vermek
ledir. Bilmiyorum faydasız olduğu anlaşılan ve
rimli olmıyan memurların tasfiyesi cihetine gi
dilmesi isteniyorsa neden Memurin Kanununa 
çalışamıyan, faydalı olmıyan memurların tasfi
yesi için böyle bir hüküm konulmamıştır? Böy
le bir hükümle de maksat temin edilebilirdi. Ma
ma l'ih şimdi böyle bir kanun görüşüldüğüne gö
re, kanaatımea, bu kanun kabul edildiği takdir
de, 25 yıl fiilen hizmet etmiş olan memurların 
tasfiye edilmesinden bir takım mahzurlar doğa
caktır. 

Birincisi; maddi mahzurdur. Filhakika tekaü
de sevkedilenlere tekaüt maaşı ve ikramiye ve
rilecektir. Ancak bunların çoğu 45 - 50 yaşla
rında ve verimli çağda bulundukları sırada te
kaüt olacakları ve çoğu da hayatta başka bir iş 
tutamlyaeakları için mağdur olacaklardır. Fakat 
asıl mahzuru bilhassa manevi cihette aramak lâ-
zımgclir. Bu gibi genç yaşta tekaüt edilecek olan
lar evvelâ işsiz güçsüz kalacakları için memnun 
olmıyan bir zümre vücude getireceklerdir. Son
ra memur 25 seneyi doldurduktan sonra tekaüde 
sevkedilebileceğini daima gözönünde tutacağı 
için ahlâkan bir takım fenalıklarda bulunmak zo
runda da kalacaktır. 

İşte bu iki nokta bilhassa memuru manevi 
hayatı bakımından küçültecek ve istikbali bakı
mından emniyetsizliğe götürecek durumdadır. 

Sonra, kanun tasarısının birinci maddesinin 
son fıkrası tekaüde sevkedilen memurlara idare 
ve yargı mercilerinden hiç birisine başvurma 
hakkını tanımamaktadır. Bu, neden konulmuş
tur? Anlıyamadım. Madem ki, Bütçe Komis-
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yonu raporunda denildiği gibi iyi bir takdir im
kânına mâlik bir teşekkül olarak Bakanlıklar 
inzibat komisyonları bu konuda karar vermek
tedirler ohalde memurun durumu inzibat ko
misyonlarında esaslıca incelenecektir ve bir ne
tice ve karara bağlanacaktır. O takdirde ne
den inzibat komisyonu karariyle tekaüde sevke-
dilen memurlar Danıştayda haklarını aramak
tan mahrum kalsın. 

Birinci maddenin (C) fıkrasının son bendi
nin çıkarılması uygun olur. Bu hususta bir de 
takrir hazırladım, kabulünü rica ederim. 

KÂMÎL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, tasarının ehemmiyeti hakkında benden 
evvel söz almış arkadaşların fikirlerine iştirak 
ediyorum. 

Tasarıya göre tekaüde sevkedilmesi kabul 
edilen memurların bu kararlara karşı idarî 
veya adlî mercilere başvuramıyacakları zikre
dilmiştir. Bugünkü hukuk devleti mefhumu ile 
ne dereceye kadar kaabili telif olan bu kaydın 
tetkik edilmesi için diğer komisyonlara, bilhassa 
komisyonumuza Adalet Komisyonuna havale 
edilmesini, ve bir kerede orada incelenmesini 
bendeniz teklif ediyorum ve bunun için de bir 
önerge takdim ediyorum. Kabulünü dilerim. 
(Muvafık sesleri). 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Arka
daşlarımın aynı mütalâalarına ben de iştirak 
ediyorum ve tekrar ediyorum. 

Hakikaten mevzuatı hukukiye ve esasiyeye 
uymıyan bir kanun tasarısıdır. Hakkı itiraz 
verilmiyor, ne kazai, ne idari mercide. Şunu 
söyliyebilirim ki, aşağı yukarı bu kanun tasa
rısı varlık vergisi kanununa benziyen bir ka
nundur, ondan farkı yoktur. 

Binaenaleyh, bunun Adalet ve İçişleri Ko
misyonuna havalesini istiyorum. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim, ben Yüksek Heyeti meşgul 
etmek istemiyorum. Suut Kemal Yetkin ar
kadaşım bu tasarının reddi hakkında bir tak
rir vermese idi, hiçbir şey söylemeden diğer 
komisyonlara havalesini takdirinize terkedecek-
tim. Fakat bunda hiçbir iştirakimiz yoktur. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Benim 
red hakkında bir takririm yoktur. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Şu halde, tasarının diğer Komis
yonlara gönderilmesi hakkında Bütçe Komis-
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yönümüzün hiçbir itirazı yoktur. Bu kabul edi
lirse, geldikten sonra fikirlerimizi arzederiz. 
(Muvafık sesleri). 

Eğer ret hususu bahis mevzuu değilse bir 
şey söylemiyeceğim. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu istiyor mu? 
(Hepsi istiyor sesleri), önergeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Serdettiğim sebepten dolayı tasarının İç

işleri Komisyonuna verilmesini dilerim. 
Siird 

Ali Rıza Esen 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı Adalet Komisyonunu ilgilendirdi

ğinden Adalet Komisyonuna tevdiini dileriz. 
Manisa Konya İsparta 

Kâmil Çoşkunoğlu S. Çumralı S. Koksal 
Samsun Trabzon Gümüşane 

R. Isıtan R. Tarakçı T. Tüzün 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BÎRSEL 
(İzmir) —• Buna bir itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — Tasarının Komisyonlara veril
mesi hakkındaki önergeleri kabul edenler ... Et-
miyenler ... Tasarı Adalet ve İçişleri Komisyon
larına verilmiştir. 

19. — Polis mensuplarının yaş haddine dair 
olan 2388 sayılı Kanunun 1 7ici maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve îçişleri Ko
misyonu raporu (1/214) [1] 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Buna ait bir önerge vardır, 

Yüksek Başkanlık Yüksek katına 
Gündemin (B) gurupunda 11 nci maddeler

deki kanun tasarılarının yeğlik ve ivedilikle mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar ... Nazarı itibara alınmıştır. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yeğlikle görüşülmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 213 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dıt. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 

(Hayır sesleri). Maddeler geçilmesini kabul eden
ler ... Etnıiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Polis Memurlarının Yaş hadlerine dair olan 2388 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. - - Polis Memurlarının Yaş had
lerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aşağıda vazıh şekilde değiştirilmiştir : 

Yaş 
haddi 

A) Her derece emniyet müdürleri, 
emniyet ve polis müfettişleri 60 

B) Emniyet müfettiş muavinleri, 
emniyet âmirleri 58 

(') Komiser sınıfı memurlaı (Baş-
komiser, komiser, komiser nrua-

.vini)) 56 
D) Polis memuru 52 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi; (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Kaliul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ4] 2. - Dahiliye memurlarından- bir 
kısmının tahdidisinlerine dair olan 2109 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4034 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

BAŞKAN -r- Madde hakkında söz istiyen 
var im: (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. -— Bu kanun hükümlerini İçiş
leri Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 2 
20. — Amortisman ti andığı hakkındaki 2794 

sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/74) [1] 

BAŞKAN -~ Tasarının ivedilikle konuşul
ması isteniyor; ivedilikle konuşulmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... 

VEDAT DÎOBELÎ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlarım ; bu kadar sıkışık bir zamanda söz 
almak zaruretinde kaldığını için affımzı rica 
ederim. 

Amortisman Sandığı Kanun tasarısı Devlet 
tahvillerinin ve borçlarının itfası şekillerini tan
zim (itmek üzere kurulmuş olan bir sandıktır. 
1935 ten bugüne kadar 12 sene İşlemiş olan bu 
kanun şimdi değiştiriliyor. Bu kanun tasarısı 
Bütçe Komisyonuna ilk geldiği zaman değişik
liklerini birer birer mütalâa ettik. Heyeti idare 
uıeyanına Hazine umum müdürünün girmesini 
kabul etmekle beraber heyeti idareye hiçbir üc
ret verilmemesini kabul etmişken ve bunu Bütçe 
Komisyonu çoğunluğu tasvip etmiş bulunmakta 
iken. vazifem dolayısiyle gitmiş olduğum Di
yarbakır'dan dönüşümde hayretle tasarının ta
mamen değişmiş ve bunların da ücrete tâbi tu
tulmuş olduğunu gördüm, 

Efendim, eski kanun ile yeni tasarı arasın
da farklar vardır. Birinci fark, sandık hükmi 
şahsiyet mahiyetini alıyor; bunun lüzum ve 
edemi lüzumunu Yüksek Heyetiniz takdir ede
cektir. 

İkincisi, Yönetim Kurulu Merkez Bankası 
Umum Müdürü ile, aynı banka üyelerinden iki 
kişiden ibaretti. Şimdi birde Hazine Genel 
müdürü ilâve ediliyor. 

Üçüncüsü; sermaye artışı noktasıdır ki, bu
nun üzerinde de duracak değilim. 

Dördüncü fark: Eski kanunda, 2794 sayılı 
Kanunun bir maddesinde idare meclisi azalarına 
hiçbir munzam ücret verilmiyeceği tasrih edil
mişken, hangi zarurettense tasarıda bu kanun 
hükmünü kaldırıyor ve munzam bir iş yapmakta 
oldukları bahanesiyle bu arkadaşlara munzam 
şekilde ödenek teklif ediliyor. Hükümet tasa 
rısında ileri sürülen mucip sebepler şudur : 

Bir tanesi, Sandığın sermaye ve faaliyeti 

218 saydı basmayazı tutanağın sonundu* 
dır. 
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artmıştır deniyor. Her ne kadar sandığın sej-- j 
mayesi beş milyon iken bu tasarı da 150 mil
yona çıkarılmış isede, bunun işin mahiyetini de
ğiştiren bir yenilik olduğuna kaani değilim. 
Esasen Sandığın sermayesi 10 milyonluk avans
la takviye edilmiş ve ayrıca sandığın malı bu
lunan kıymetli madenlerin ve dövizlerini sa
tışından elde edilen 65 milyonluk para ile san
dığın aktifi artırılmış bulunmaktadır. 65 mil
yonluk bir işte bugüne kadar fahriyen devam 
eden bu arkadaşlara Hazine Umum Müdürü
nün ilhakiyle neden bir ücret verilmesi zaru
reti hâsıl oluyor, bunu anlıyamadım? 

1935 yılında çıkarılan 2734 sayılı Amortis
man Sandığı Kanununda yönetim kurulu üye
lerine hiçbir suretle hakkı huzur verilmiyeeeğini 
arzettim. Vakaa bugün sandığın sermayesi art
mıştır; fakat bu artış ek ücreti gerektirmez. 
Merkez Bankası üyelerine asgari 500 lira veril
mektedir, Umum Müdürün maaşı ise malûm
dur. Bir ek vazife dolayısiylc bunlara böyle mun
zam bir ücretin verilmesini bendeniz doğru 
bulmuyorum. Kaldı ki, munzam bir ücretin mun
zam bir işe verilmesi ieabediyor; halbuki bu mun
zam bir iş değildir, ilk önce Hazine Umum Mü
dürünün vaziyetini mütalâa edelim: Maliye Ba
kanlığı Teşkilât ve Kuruluşu hakkındaki Kanu
nun 3 ncü maddesinde bu Umum Müdürün vazi- j 
feleri sayılır; bu maddeye göre, Hazine Umum 
Müdürü Amortisman Sandığı ile olan işleri dü
zenlemek - atlayarak söylüyorum - Hazine bono ! 
ve tahvillerini ihraç, tediye, itfa ve kayıt işleri- I 
ni yapmakla ödevlendirilmiştir. j 

Amortisman Sandığı bu makamdan emir ala- | 
cak ve ona bağlı kalacaktr. Bu böyle olduğu halde, | 
bir taraftan Hazine Umum Müdürü Amortisman i 
Sandığına emir verecek, şu bonunun itfasını I 

şu şekilde yap diyecek; diğer taraftan bu emri aynı ; 
zat sandıkta telâkki edecek. Bir şahsın bu şekil- j 
de iki ayrı varlık mahiyetinde iki yerde vazife j 
görmekle - vazifenin mahiyeti bir olduğuna göre - i 

tfmir verip emir almakla beraber iki yerden üc- j 
ret alması zaruretini bize ispat etmez. Hazine • 
Umum Müdürünün bu tezatlı durumundan sonra 
diğer üç üyeye geçiyorum. 

Diğer üç üyenin birisi Merkez Bankası l'müııı 
Müdürü, iki üyesi de Merkez Bankası Meclisi j 
İdare âzasındandır. Merkez Benkası Kanunu İda
re Kurulunun görevlerine ait maddesinde îdare j 
Kurulu üyelerinin âzami maaşları 500 lira ola- \ 
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rak tesbit etmiştir; bu arkadaşlara kendi işti
gal sahaları dışında munzam bir iş verildiği 
takdirde Heyeti Vekile kararı bu 500 liranın 800 
liraya çıkarılacağı her ne kadar tesbit edilmiş 
İse de, bir nevi nakit demek olan ve bu itibarla 
tedavüldeki para miktarına tesir yapan, bono 
işi ile de alâkadar olması gereken Merkez Ban
kası İdare Heyetinin bu işi munzam bir iş telâk
ki etmesini ben katiyen doğru bulmuyorum. Bir
an için Hazine bonolarının tedavüldeki para 
hacmine olan tesirini bir tarafa bıraksak dahi, 
memleket hizmetinde munzam bir iş yaparken 
muhakkak bunun karşılığını beklemek lâzım 
mıdır? Haftada bir kaç saat toplanan İdare Ku
rulu bu munzam işi de yapmak için haftada 
iki saat ihtiyarı zahmet ederlerse kâfidir. 1935 
senesinde bu kanunu çıkraran muhterem heyetin 
belirttiği lüzum' için de pekâlâ aldıkları para 
ile iktifa edebilirler. 

Bu tenkitlerime verilecek iki mukadder ce
vap vardır, Bunları da peşinen cevaplandırmak 
isterim. Denecek ki, efendim her külfet bir ni
met mukabilidir. Arkadaşlar nimeti burada gö
rüyorsunuz : üç üye, Merkez Bankasının Umum 
Müdürü ve îdare Meclisi üyeleridir. Bundan 
başka bu memleket, kendilerine nimet olarak ne 
verecektir. 

Sandık Yönetim Kurulunun dördüncü üyesi 
ise çok önemli bir yer işgal etmekte ve dolgun 
bir maaş almakta bulunan Hazine Umum Müdü
rüdür. Bu bir nimet değil mi arkadaşlar? Bil
iş üzerine alma muhakkak bir nimet ve bu nimete 
bir nimet daha mı ilâve edecek bu memleket? 

Külfet meselesine gelince; bu bir külfet de
ğildir arkadablar. Bu bir vazifedir. Hem de öy
le bir vazife ki asıl vazifesi içinde mündemiçtir. 

İkinci mukadder suale cevabım; «efendim bu 
ödev başkasına verilseydi, dışarıdan dört kişilik 
bir idare heyeti teşkil edilseydi bunlara hakkı 
huzur vermiyeeek mi idi?» Yolunda olacaktır. 
Böyle bir mukadder suale cevabım şudur: Mem
leketimizde, arkadaşlar, eleman ve teknisiyen 
darlığı vardır; bir elemanı bir tek mahalde, bir 
tek vazifede ödevlendirip diğer bir iş için başka
sını aramak yokuna giderek çok zorluk ve sıkıntı 
çekeriz her iş parçasına ayrı bir eleman bulmayı 
sağlamış olduğumuzu kabul etsek dalü, bu 
kabarık memur yekûnu karşısında tahsisat bul
mak zorluğu başgöstermiyecek midir? Bu arka
daşları elbette yolsuz vatani hislerle çalıştırma-
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nın mümkün olmıyacağı aşikârdır. Fakat kendi
leri esasen nimet görmüşlerdir; görmekte olduk
ları vazife ise esas işlerinde mündemiçtir. Bu iti
barla arkadaşlarımın mâruzâtımı hüsnü telâkki 
etmelerini rica ederim. (Soldan alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYON F SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bir noktayı belirtmek iste
rim. 

Bu tasarı Bütçe Komisyonunda birinci defa 
görüşüldüğü zaman, gerek bazı metinlerin tesbiti 
ve gerek raporun tanzimi için Riyasetçe yapılan 
tetkikat sırasında bazı noksanlıklar görülmüş ve 
Komisyona arzedilmiştir. Komisyon bu arzedilen 
noksanlıklar üzerine yeni bir görüşme yapılmış
tır. Bu tasarı bu suretle meydana gelmiştir. 
Bundan usule münafi hiçbir şey yoktur. Sayın 
Vedat Dicleli'nin bu işde, usule münafi bir ha
reket olduğu kanaatini tevlit edebilecek beyana. 
tına karşı bu suretle vaziyeti açıklamak isterim. 

Diğer noktalardaki izahlarına gelince; bu 
mütalâalar tasarının beşinci maddesine taallûk 
eder müsaade buyurursanız beşinci madde geldiği 
zaman kendilerine cevaplarımızı arzeylerim. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) Arkadaş
lar, bendeniz maruzatımda Bütçe Komisyonumu
zun Riyaset Divanına herhangi bir telmihte bu
lunmadım. Yalnız, bulunmadığım esnada imzamı 
atmış olduğum bir tasarının bambaşka bir şekil 
almış olduğuna da hayretimi gizleyemedim. im
zam dahi zuhulen müspet çıkmıştır.; halbuki ben 
•bu tasarıya muhali tim. kayıtlarda bu muhalefet 
şerhim vardır. 

Sonra arkadaşlar; açık konuşmak lâzım ge
lirse, benim samimi kanaatim budur; belki al
dan iyonun: bu tasarı tamamen burada çalışan
lara para vermiye müteveccihtir. İdare Kurulu 
üyeleri hiç şüphesiz çalışıyor, yoruluyor, bu baş
ka mesele. Fakat bu kanunun hedefi de yalın;'. 
munzam para vermeyi istihdaf eder bir mahiyet 
taşımamalıdır. 

Sayın Başkanlıktan önergemin oya konulma 
sun rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Tümü hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maliye Bakanının bir önergesi var
dır, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
• Gündemin birinci defa görüşülecek işler kıs

mında 4 numarada yazılı ve Amortisman'Sandı
ğı Kanununda değişiklik yapılmasına dair tasa-
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rınırı ivedilikle konuşulmasına karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Halid Nazmi Keşmir 

(Ret, ret, sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade edin, esasen demir 

anlaşılmadı. İvedilikle görüşülmesi teklifini tek
rar oyunuza sunacağım. Kabul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde birinci görüşülmesini yapıyoruz. 
Tümü hakkında başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktıniyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun 

MADDF 1. 14 . VI . 1935 tarihli ve 27İU 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Devletin iç ve dış borçlarına ilişkin tahvil 
ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu borç
ları elverişli şartlarla azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için gereken müdahale ve işlemleri 
yapmak vazifesiyle ödevli olmak üzere Maliye 
Bakanlığına bağlı bir Amortisman Sandığı ku
rulmuştur. 

Sandık, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk 
hükümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDH 2. —- Aynı Kaininim ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Amortisman Sandığı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası fîeııel Müdürü ve Hazine Oe-
uel Müdürü ile Maliye Bakanlığınca adı geçen 
Banka İdare Kurulu Üyeleri arasından seçile
cek iki kişiden mürekkep bir Yönetim Kurulu 
taralından idare olunur.» 

BAŞKAN ikinci madde hakkında söz is
tiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Amortisman Sandığının itibarî sermayesi 
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1.50 ÜÜÜ ÜÜÜ milyon liradır. Bu sermayenin kar
şılığı şunlardır: 

A) Bütçenin gelir artıkları; 
I) i Devlet tahvillerinin zaman aşımına uğ

ramış kupon, ikramiye ve amortisman karşılık
ları; 

C) '2999 sayılı Kanunun 41 nei maddesi ge
reğince Devlete intikal edecek paralar ile aynı
lar karşılıkları; 

Ç) 2-'î08 sayılı Kanun gereğince zaman aşı 
m ma uğrayıp Devlete geçecek olan faiz, temet
tü ve ikramiyeler ile ortaklıklara ilişkin hisse 
senetleri ve tahvil karşılıkları; 

D) Sandığın hesap neticelerine göre gerçek 
leşen aktif fazlalıkları ve diğer çeşitli gelirler. 

BAŞKAN — üçüncü madde hakkında söz 
isiiyen yoktur. Maddeyi kaimi edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun ti ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Amortisman Sandığı sermayesinin 15ü milyon 
liraya varmasından sonra, gerçekleşecek aktif 
fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirleri bütçeye gelir 
olarak kaydolunur. 

BAŞKA K - - 'Dördüncü madde hakkında söz 
istiyen yoktur. 'Kabul edenler... Ktmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunu teşkil eden 
üyelere bu görevlerinden dolayı, Bakanlar Ku
rulunca belirtilecek miktarda bir ücret verilir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğim veçhile. Yönetim Ku

rulunu teşkil eden üyelere ücret verilmesi hak
kındaki (5) nci maddenin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİH 
BİİJSEL (İzmir) — Efendim, bir noktayı be
lirtmeyi borç bilirim. Sayın Vedat Dicleli ar
kadaşımız, Komisyonda hepimizin sevdiği, kıy
metine ve iyi ahlâkına, temiz arkadaşlığına 
hürmet ettiğimiz ve. sevdiğimiz bir arkadaştır. 
Tasarıda yapılan bu değişikliğin böyle bir ücret 
vermek endişesiyle yapıldığı yolundaki sözlerinin 
beni fencide ettiğini ifade etmek isterim. Ne 

başkanlık divanı ne de bu tasarıyı kabul eden 
Komisyon üyeleri herhangi bir maksatla tasarıda 
değişiklik yapmamıştır. Esasen kendileri şim
diye kadın -.geçen maddeleri kabul etmekle bu 
ödeneklerin yerinde've haklı olduğunu da kabul 
buyurmuş mevkidedirler. 

Şimdi arkadaşlar vaziyet şudur: Bir amor
tisman sandığı kurulmuştur-. Bu amortisman 
dığı Maliye Bakanlığının kontrolü altındadır. 
Bu sandık şimdi görüştüğümüz kanun tasarısı 
ile kendisine verilen vazifeleri ifa etmek mev
kiindedir. Bunun bir idare kurulu vardır. Bu 
kurul Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Mü
dürü ile Yönetim Kurulundan iki zattan ibaret
ti. Maliye Bakanlığının bu işle alâkalı dairesi
nin başında bulunan bir arkadaşın da Bakanlı
ğın bu kurulda vazife ve mesuliyet almasının 
maslahat ve işin menfaatına uygun olacağı an
laşıldı ve bu suretle bu işte çalışan arkadaş da 
buraya ithal edildi. 

Şimdiye kadar idare heyeti üyelerine bir üc
ret verilmiyordu. Bu defa kabul ettiğimiz se
bebi şudur; bir kere sandığın hiçbir surette 
yaptıkları işler Hazine Umum Müdürünün va
zifesi dâhilinde olan işler değildir, Merkez 
Bankasının işleri dâhilinde de değildir. Bu, ta
mamen ayrı ve müstakil bir iştir. Şimdiye ka
dar da öyle idi. Bu işin başında bulunan arka
daşlar bir mesuliyet deruhte etmektedirler. 
Yönetim Kurulunun sizce de malûm olduğu üze
re, herkesçe de malûm olduğu üzere gerek husu
si hukuk kaidelerine, gerek umumi hu
kuk kaidelerine göre bir takım mesuliytleri var
dır. Biz 9 kişiden mürekkep olan Cumhuriyet 
Merkez Bankası İdare Kurulundan iki üyesini 
alıyoruz, Merkez Bankası Yönetim Kurlunun 
vazifesinin dışında olan bir işin başına getiriyo
ruz ve mesuliyet deruhde edeceksin diyoruz. 
Umum Müdürüne de Hazine Umum Müdürüne 
de aynı şeyi söylüyoruz. Dünyada nimetsiz kül
fet olmaz tezini ben de kabul ederim. Anıma 
bu külfet değil mi? Hakikaten külfettir. Arka
daşlar mesuliyettir, Bilhassa bedava iş gördür
mek üzere mühim bir mesuliyeti yükletmek 
doğru mudur, takdir buyurursunuz. Biz bun
da tecelli edecek takdirinizin en doğru takdir 
olacağına kaniiz. 

Yalnız şunu tebarüz ettirmek isterim.ki ar
kadaşlar ; diğer memleketlerde Amortisman San
dığının emsali vardır. Ve bu sandığın yöne-

- 4 3 3 -
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tim kuruluna bu vazifeleri ve mesuliyetleri için 
ayrıca bir ücret verilmektedir. 

Takdir, sizindir 
BAŞKAN •— Maddenin tayyı hakkında ve

rilmiş olan önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... İ l 

miyeni er... Kabul edilmiştir. Madde tayyedil-
miştir. 

MADDE 5. - - Amortisman Sandığına, ihti
yacı nispetinde kısa süreli avans vermeye Ma
liye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN Beşinci maddeyi kabul edenler... 
Eamiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE f>. — Amortisman Sandığının işlem
leri Artırma ve Eksiltme ve Genel Muhasebe 
Kanunlarına bağlı değildir. Sandığa ilişkin 
mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas 
edenler, zimmete geçirenler veya her ne suret
le olursa olsun suiistimal edenler Devlet mal
ları ve paraları hakkında işlenen bu gibi suç
lara uygulanan cezalara çarptırılırlar. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. • 2794 sayılı kanunun i) ncıı 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihimle 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi kabul eden 
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - • Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

21. — Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının 
bir yıl uzatılmasına dair olan Protokolün onan
ması hakkında kanun tasarısı ve dışişleri ve Eko
nomi Komisyonları raporları (î/189) 11] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

[1] 212 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dit. 
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istiyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabrıl edenler ... Btmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

4906 sayılı Kanunla onanmış bulunan Avrupa 
Kömür Kurulu Anlaşmasının bir yıl uzatılma
sına dair Protokolün onanması hakkında 

kanun 

MADDE I. --• Avrupa Kömür Kurulu ku
rulmasına mütedair -l Ocak 1946 tarihli Anlaş
manın uzatılması hakkında uiup Türkiye. Bel
çika, Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, Yuna
nistan, Lüksembıırg. Helanda. Norveç, Polonya. 
Büyük Britanya, ve Kuzey irlanda Birleşik Kı-
rallığı ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Londra'da imzalanmış bulunan 12 Aralık 194(1 
tarihli Protokol kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN - Birinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gir e t*. 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi kabul edenler ,.; 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE :>. Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

22. ~• Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtak-
oğlu'nun, Belediye Kanununun 110 nen madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (2/17) 
[ i l 

BAŞKAN • Tümü hakkında söz istiyen var 
m? 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDO-
ĞAN (Kars) — Efendim; ivedilikle görüşülme
si hakkında önerge vardır. 

BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görüşül
mesi hakkında iki önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek gurupları 

içinde 6 ncı numaradaki kanun tasarısının ive-

[1] 221 say ıh- basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

m 
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dilikle müzakeresini arz ve rica ederini. j 

Gümüşane 
Şükrü SÖkmensüjer 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Kanununun 110 ncu maddesine fık

ra eklenmesine dair kanun teklifinin, Beledjiye 
idarelerinin içinde bulunduğu malî sıkıntıyı kar
şılamaya matuf bulunması sebebiyle ivedilikle 
müzakeresini üstün saygılarımla arz ve teklif 
ededim. 

Çanakkale Milletvekili 
Niyazi Çıtakoğlu 

BAŞKAN — Her iki önerge tasarının ivedi
likle görüşülmesi hakkındadır. Oya sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

NİYAZİ ÇITAKOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın arkadaşlarım; Belediye Kamı mı hlılı 110 nıeu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifini Yüksek Meclisinize.arzederken, han
gi düşünceleri ti tesiri altında bulunduğumu 
açıklamak ve bu mey anda bazı arkadaşların 
endişelerini bertaraf etmek için Huzurunuzda 
•söz aldım. 

Bu husustaki fikirlerimi derli toplu ifade 
edebilmek ve sîzleri de fazla yormamak düşün
cesiyle sözlerimi bir plân Çerçevesi içinde arzc-
deceğim : 

•1. Bugün asker ailelerine ne şekilde yar
dım edilmektedir ? 

2. Bu yardımı sağlıyan kaynaklar neler
dir? 

•'j. Asker ailelerine yardım için ihdas edi-
1" ıı Vergilerden artan meblağ ne suretle mey
dana gelmiştir ve gelmektedir? 

4. Yürürlükte olan Belediye Vergisi Ka
mımı. belediyelere tahmil edilen vezaifi tama
men karşılıyacak durumda mıdır? 

Arkadaşlarım, malûmunuz olduğu veçhile 
(4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanunu) 
15 Ağustos 1941 tarihinde Yüksek Meclisin tas
vibine iktiran etmiştir. Bu kanunun birinci 
maddesi kısaca şöyle der : 

Hazarda ve seferde 45 günden fazla askerî 
hizmette bulunanların muhtaç ailelerine mahallî 
belediyeler tarafından yardım edilecektir. Bu 
yardım, vatandaşın askere alındığı tarihten iti
baren başlar ve terhisini takibeden on besıuei 
güıvsûha erer. 

İkinci maddeye göre ; Yardım istiyenleriu 
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talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encü
menleri, köylerde ihtiyar meclisleri tarafından 
tetkik edilerek kanunen yardıma müstahak 
olanların adedi ve mahallî rayice göre nüfus ba
şına ne miktar aynı veya nakdî yardım yapıla
cağı teapit olunur. -

Bu iki maddeyi gözden geçirdikten sonra 
ilerdeki izahatıma esas teşkil edeceğinden bir 
nebzede dördüncü maddeye temas edeceğim: 

Dördüncü maddeye göre : Belediyeler, asker 
ailelerine yapacakları yardım için şu kaynak
lardan faydalanırlar : 

a) Halen mevcut belediye vergi ve resim
lerine cüzi bir miktar zam yaparak. 

b) Sınai müe&eseler ve elektrikle işliyen 
nakil vasıtalarında kullanılan eeryan hariç be
lediye hudutları içinde sarf olunan elektriğin 

) beher kilovotma 1 kuruş ve havagazımn beher 
metre mikâbına 20 para ilâve edilerek (Kâfi,, 
kâfi sesleri). 

Müsaade buyurun, tasarının bazı itirazlar
la karşılanacağını hissediyorum. Bu sebeple 
durumu etraflıca izah edeyim ki, mesele açık
lansın. 

c) Belediye sınırları dahilinde işliyen oto
büslerin biletleriyle tarifeli nakil vasıtalarının 
yalnız birinci mevki biletlerine birer kuruş 
zam yaparak. 

d) Nihayet sinema, tiyatro ve mümasili ey-
lence yerleri bilet hasılatının % 10 mı alarak. 

'Sayın, arkadaşlarım, böyle ufak tefek ve be
lirsiz zamlarla biriken bu para milyonlara ba
liğ olmasına rağmen halka bir yük teşkil et
memektedir. 

Şimdi hâtıra şöyle bir sual geliyor : 4109 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar asker ailelerine muntazaman yar
dım yapıldığı halde, nasıl oluyorda elde bir 
miktar, hemde hatırı sayılır bir miktar para 
artmış bulunuyor. Bunun sebebini şu nokta
larda aramak icabeder : 

Malûmualiniz olduğu veçhile bugünkü ikti
sadi ve içtimai şartlar ve ihtiyaçlar karşısında* 
nakil vasıtalarına rağbet artmakta ve bu ihti
yaç günden güne daha şümullü bir şekil almak
tadır. Bu arada sayfiyelerde oturan halkın git
tikçe fazlalaşmasını, tatil günlerindeki müna
kale ve eğlence ihtiyacının düne nazaran çok 
artmış bulunmasını sayabiliriz; Daha birçok se-
sebeplerle bu varidat artarken, asker ailelerine 

— 435 — 
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yapılan yardım da yekûn itibariyle hergün bi
raz daha küçülmektedir. 

Arzettiğim bu dui'uıııun ispatı olarak, henüz 
anormal sayılan şu nazik zamanlarda ki, Ordu
muzun mevcudu gözönünde tutulursa, asker 
ailelerine en çok yardım yapıldığı devirlerden 
biridir. Buna rağmen elde artmış para mevcut
tur. Yani realite bize gösteriyor ki, böyle bir 
durumda bile bu fasıldan para artmaktadır. 
Tabiî müstahak olan asker ailelerine kanuni 
yardımın muntazaman yapılmakta olduğunu 
söylentiye lüzum görmüyorum. 

Diğer taraftan bugünkü medeni şartların in
kişafı nispetinde belediye hizmetlerinin de yün
den güne vüsat kesbettiği meydandadır. Nite
kim Yüksek Meclisin <> Nisan 1930 tarihinde 
kabul ettiği 1580 sayılı Belediye Kanunu, bu 
müesseselere birçok sosyal ödevler talim il et
miştir. Bu kanunun 15 nei maddesi tetkik bu
yuru] ursa, çeşidi 76 yi bulan âmme hizmetinin 
belediyelere verilmiş olduğu açıkça görülür. 
Yine bu kanunun 18 nei maddesi elektrik, mez
baha, imar plânı, etfaiye, mezarlık ve her türlü 
su tesisleri gibi birçok şümullü ve çok mas
raflı işlerin 15 sene zarfında belediyeler ta
rafından ikmalini emretmektedir. Fakat, tees
sürle arzedeyim ki. bu kanunun neşri tarihin
den bugüne kadar 15 değil 17 sene geçtiği hal
de. yukarıda saydığım vazifelerini üzerine ge
tirmiş belediyeler parmakla gösterilecek kadar 
azdır. Varidat kaynakları pek mahdut olan 
küçük belediyelerin acıklı durumlarını ise hepi
miz biliyoruz. Meselâ bunların içinde çok yakın 
tanıdığım Çanakkale'nin ne elektriği vardır ne 
de su tesisleri. Tarihin en şanlı zaferlerine sah
ne olan bir beldenin, üstelik yârü ağyarın gözü 
önünde bulunan Çanakkale'nin coğrafi durumu
nu da düşünecek olursak, vaziyet hakikaten yü
rekler acısıdır. 

Burada, kısaca açı bir hâtıramdan da bahset
meyi faydalı buluyorum. 

. Bendeniz milletvekili seçilmeden evvel, bir 
müddet Siyasal Bilgiler Okulunda Komün Bil
gisi okuttum. Talebeme belediyelerin hizmetleri 
yanında varidat- kaynaklarının gülünç denecek 
kadar cüzi oluşunu itiraf ederken âdeta utanır
dım. Fakat maalesef arkadaşlar hakikat dün 
ne ise bugün de aynıdır. Üstelik, belediyelerin 
ifa etmeye mecbur oldukları âmme hizmetleri 
günden güne artmaktadır. Talebelerin bugün 
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mezun olmuş, kimi nahiyelerde müdür, kimisi 
kazalarda kaymakamlık etmektedir. Üzerlerine 
aldıkları yurt vazifeleri, arasında, sırf parasızlık 
yüzünden yerine getiremedikleri birçok âmme 
hizmetlerini ve bu yüzden duydukları ezayı ya-
kinen biliyorum. Yüksek Meclisinize sunduğum 
bu tasarı kabul edildiği takdirde sudan ve me
deniyet nurundan mahrum yaşıyan birçok küçük 
vatan köşeleri, yıllar boyunca beklediği bu ni
metlere ka vuşac aktır. 

Ben de üzerlerine aldıkları ödevleri canla 
başla yapacaklarına emin olduğum dünkü ta
lebelerime böyle bir varidat kaynağı bulmuş ol
manın zevki içinde sözlerime nihayet verirken 
tasarı üzerinde kıymetli çalışmalariyle beni tak
viye eden İçişleri ve Bütçe Komisyonlarındaki 
arkadaşlarınla huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
borç bilirini. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bu mühim kanu
nun konuşulması, maalesef Yüksek Meclisin 
dinleme tahammülünün azaldığı bir zamana te
sadüf ediyor. Su hava içinde söz aklğıma müte
essirim. 

Sayın arkadaşlar, huzurunuza getirilen bu ka
nun teklifi ile yardıma muhtaç asker ailelerine 
tahsis tahsis edilmek üzere 4109 sayll kanunla 
Sağlanan gelirden mühim bir kısmının muayyen 
bazı -belediye işlerinde kullanılması ve belediye 
sınırları içinde oturanların yol vergilerine ı% 50 
ye kadar zam yapmak yetkisinin belediye encü
menlerine verilmesi istenilmektedir. 

4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara 
Yardım hakkındaki Kanunun Yüksek Meclisçe 
kabulü sebepleri malûmdur. En mukaddes va
tan borcunu yapmak üezre smrlara koşan yurt 
çocuklarının millete emanet ettiği muhtaç aile
lerini sefalet v<> yoksulluğun pençesinden kur
tarmak için milletin şefkat kucağını açması ve 
askerlik ödevini yapanların geride bıraktıkları 
ailelerinin geçimleri hususunda içlerinde en küçük 

endişe ve üzüntünün izleri bulunmadan vazifelerini 
bihakkın yapmaları gibi en ulvi ve en insani ga
yeleri istihdaf etmektedir. 

Bu kanun hazarda ve seferde tatbik edileceği 
için sefer ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde ge
lir menbaları sağlamış bulunmaktadır. 

Fevkalâde bir hal olan seferde hasıl olacak 
ihtiyacın büyüklüğü gözönünde tuiulnıak sure
tiyle bulunan gelir kaynakları tabjatiyle vatan-
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daşlara oldukça ağır mükellefiyetler tahmil (et
mektedir. 

Bu kaynakların hepsi birden harekete geçtik
leri takdirde ağır bir yük teşkil edeceğini düjşü-
nen kanun vaz'ı, ancak hakikî ihtiyaç ve zaru
retler nispetinde bunlara baş vurulmasını terhin 
için dördüncü maddenin sonuna şöyle bîr hüküm 
konmuştur «şu kadar ki bu zamların hepsimin 
birden yapılması mecburi olmayıp, ihtiyaçları 
nispetinde ve hangisi münasip ise, ona zam yap
mayı takdire, belediyeler salahiyetlidir.» de
miştir. 

Ve yine kanun vazıı, tahmil eden ağır nıü-
kellefiyetin uzun müddet devam ettirilmesine 
mani olmak için 9 ncu maddeyi tedvir etmiştir. 
Bu maddede, «ihtiyaç azaldıkça, belediyeler ve 
köy ihtiyar heyetleri tarafından bu kanun muci
bince yurttaşlara tahmil edilecek mükellefiyet
ler de. ihtiyacı karşılayacak hadlere irca olunur 
denilmiştir. Burada da vazıı kanunun maksadı 
açıkça görülmektedir. 

Bunlardan başka, Yüksek Meclis, vatandaş
lara tahmil edilen bu fedkârlğın suiistimal 
edilerek, diğer belediye işlerinin daimî bir vergi
si haline getirilmemesini hassasiyetle dikkate 
almış 12 nei maddeye çok sarih ve kati bir hü
küm ilâve etmiştir. 12 nei madjdede deniliyor ki; 
«bu paralar asker ailelerine yardımdan başka 
işlere ve maksatlara sarf olunmaz» 4109 sayılı 
Kanunun bu katî hükmü bugün y ü r ü r l ü k t e ^ . 
Şimdi' yüksek tetkikinize arzedilen Niyazi pı-
takoğlu arkadaşımızın kanun teklifi yürürlük
te bulunan yukarıda arzettiğim kanun hüküm
lerine sarahatan muhaliftir. Yüksek Meclis 
tatbikatta bir birine zıt iki hükmün yan yâna 
yürümesine elbette müsaade ve müsamaha ede
mez. ' 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum asker aileleri
ne yardım için yurttaşlara tahmil edilen rjıü-
kellefiyet bir vergi değil daha ziyade vergi şek
linde tecelli eden bir fedakârlıktır. Bu teklifi 
kanuni halkın fevkalâde bir zamanda seve jse* 
ve katlanacağı fedakârlığı daimi bir vergi-hâ
line sokuyor. Belediyelerin azamî-gelir sağla
mak temayül ve arzuları gayet tabiîdir. ıBu 
kanun teklifi kabul Duyurulduğu takdirde mem
lekette adeta seferi vaziyet varmış gibi en şon 
gelir menbaları dsrharekete geçirilmek suretiy
le mükellefler üzerinde bir baskı ve sıkıntı {ya
pacaktır. -: ' . 
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Arkadaşlar; Devlet bütün harekâtında açık 

ve samimi olmalıdır. Vatandaşlara şu hizmet 
için bize şu parayı vereceksin dediğimiz zaman 
onun behemehal mahalline sarf etmeliyiz. Muh
taç olan asker ailelerine yardım edeceğim di
ye alman paranın başka yere sarf edilmesi hal
kı aldatmak gibi bir mâna taşır. Bu da yurtta
şın fedakârlık hiserini zedeler. Esasen halkın 
fedakârlığı çok defa istismar ve israf edildiği 
için bir çok kimselerde sosyal yardımlara kar
şı bir isteksizlik uyanmıştır. Eğer belediyele
rin normal gelirleri fevkalâde hizmetlerini kar-
şıhyamıyorsa ve bugün için behemehal bunla
rın yapılması elzem ise bunu sarahatan ve açık
ça bu nam altında halktan istemelidir. Çok ri
ca ederim arkadaşlar halkın fedakârlık duygu
larım köreltecek ve binnetice muhtaç asker ai
lelerinin yardımını zaafa düşürecek olan ve 
yürürlükte bulunan 4109 sayılı kanuna muha
lif olan bu kanun teklifini kabul etmiyeüm. 

Arkadaşlar, bir de bu kanun teklifinin ihti
va ettiği Yol Vergisine yapılacak % 50 Zam ci
hetine Yüksek Müsaadenizle kısaca temas et
mek istiyorum. 

Şehir ve kasaba sakinlerinin hepsini de zen
gin ve müreffeh olarak elbette kabul edemeyiz, 
büyük bir ekseriyet maişetlerini ancak günde
lik dar kazançlariyle temin etmiye çalışan hayat 
pahalılığı ve yükü altında bulunan fakir kimse
lerdir; bu fakir ve kimsesiz çoğunluk her an 
kendilerine tahmil edilen mükellefiyet ve ge
çim yükünün artmasını değil bilakis hafifletme
sinin intizarı içindedir. 

Arkadaşlar artık bu zam politikasını bırak
malıyız. Sayın Eecep Peker Hükümeti prog
ramından Yol Vergisinin daha âdil esaslara 
bağlıyacağını vâdetmişti. Bu vaidin tahakkukunu 
henüz görmek nasip olmadı bu kanun teklifi va-
dedildiği gibi adalete doğru bir adım değil bi
lâkis adalete karşı bir gerileme olacaktır. 

Daha fazla izahatla vaktinizi almak istemi
yorum. Bu yersiz ve 4109 sayılı Kanun hü
kümlerine tezat teşkil eden teklifin reddini ri
ca ederim. (Sağdan alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Arkadaşlar, kabul buyur
duğunuz 4899 sayılı Kanuna göre özel idare ve 
belediye memur ve devamlı hizmetlilerinin üc
retlerine bir zam vermek zorundayız. Bu zam 
mecburiyeti karşısında belediye bütçelerinde hu-
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sule gelen açık 9 milyon liradır. Bu 9 milyon I 
liranın 3 527 000 lirası Maliye Vekâletinden al
dığımız yardımla kapatmaktayız. Diğer kısmm 
kaptı İmasın a bugün için maddeten imkân bu
lamadık. İler türlü tasarruflara başvurduk, 
belediyelerin gelir kaynaklarım ve kullandık
ları vasıtaları, kadroları gözden geçirdik, kapat
mak mümkün olmadı. Binaenaleyh belediyelerimi/. 
böyle bir açık karşısmdadır. 

Bununla beraber arkadaşlar belediyelerin 
omuzlarına yüklenmiş olan vazifelerin ağırlığı 
ve bilhassa halkın menfaatine vücuda getirmek 
mecburiyetinde oldukları âmme tesislerinin bu 
memlekette birauevvel meydana getirilmesi hu
susunu Yüksek Heyet de kabul etmiştir, Hükü
metleri bu yolda teşvik etmiştir, belediyeleri 
mizin varidat kaynaklarını .çoğaltmak için Hü
kümetimiz Yüksek Meclisin bu temayülünü de 
gözönünde tutarak belediyelerin malî kaynak
larını artırmak için lâzım gelen hükümleri ihti
va eden bir tasarıyı Yüksek Meclise sunmuştur. 
Fakat arkadaşlar bu tasarı Gelir Vergisi ile alâ
kalı olduğu için Gelir Vergisi Kanunu çıkmadan 
bu tasarıyı çıkarmaya imkân yoktur. Gelir Ver
gisi tasarısı ise Büyük Meclisin komisyonlarında 
incelenmektedir, bizim sunduğumuz tasarı üze
rinde esaslı bir çalışma vardır. Esas itibariyle 
Gelir Vergisi kanunlaşınca proje halinde hazır
lanmış olan bu tasarıya da katî bir şekil vererek 
Meclisin tasvibine sunmak imkânı mevcuttur. 

Sayın arkadaşlarım, Nizayi üıtakoğlu'nun 
yapmış olduğu teklifte iki ana esas mevcuttur. 
Bunlardan bir tanesi; belediye sınırları içinde
ki Yol Vergisi mükelleflerine % 50 bir zam yap
mak, diğeri de Asker Ailelerine Yardım Kanu
nundaki gelirden bir kısmının belediye gelirleri 
araşma alınmasıdır. Her iki esas ta İçişleri Ko
misyonunda bulunan Belediye Vergi ve Resim
leri Kanun tasarısı içinde meveuttur. 

Belediye sınırları içinde yaşayanlardan bele
diye geliri olarak Yol Vergisi alınması aşağı 
yukarı dünyanın her memleketinde mevcuttur. 
Belediye sınırları içindeki yol mükelleflerinden 
alınacak vergi doğrudan doğruya belediyeleri
mizin mezbaha gibi, su gibi, kanalizasyon gibi, 
elektirik gibi medeni dünyada her insan için esaslı 

bir ihtiyaç olan tesisleri vücuda getirmeye yarıya-
caktır. Aynea Asker Ailelerine Yardım Kanununa 
göre fon olarak elde mevcut ve donmuş bir hal
de bulunan ve sarf edilmemiş olan paralarla âza-
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mi üç milyon liralık bir kaynak sağlıyacak bu 
Yol Vergisi ile bu güzel ve zaruri işleri sağla
mayı faydalı görmekteyiz. Bu gelir kaynağı ile 
•bir taraftan da açıkları kapatmaya çalışacağız. 
Eğer yetmezse bir taraftan da daha esaslı su
rette üzerinde duracağımız tasarruf yolu ile 
bu senenin açığını kapatmak yoluna gitmiş bu
lunacağız. önümüzdeki yıl içinde, Meclis açıl
dığı zaman Gelir Vergisi kabul edilir edilmez 
buna muvazi olarak belediyelerin takatim artı
rıcı ve kendi omuzuna yüklenmiş bulunduğu 
âmme hizmetlerini az çok yerine getirme im kâ
nını sağlayıcı tasarıyı yüksek huzurunuza arze-
deceğiz. 

Arkadaşlar, Asker Ailelerine Yardım Kanu
nuna gelince; Büyük bir seferberlik mevzuuba-
his oldluğuna göre Yüksek Meclis bir kanun ka
bul etmiştir. Bu kanun işlemiştir. Bu kanunun 
bir maddesine göre gümrüklerden belediye his
sesi olarak alınan resmin % 50 zam kısmı ile 
İçişleri Bakanbğı emrinde İller Bankasında bir 
fon tesis edilmiştir. Bu fon birlikte 9 milyon 
liraya baliğ olmuştur. Ve hemen, hemen don
muş bir haldedir. Şimdiye kadar muhtaç olan 
belediyelerin asker ailelerine yardım olarak 
bizden istemiş olduğu yardımı yapmış bulun
duğumuz halde yine 9 milyon lira teraküm 
etmiş bulunmaktadır. Yalnız 1947 senesinde as
ker ailelerine yardım için 15 belediyeye yardım 
e tmi | bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 4109 sayılı Kanunun bir 
maddesinde bu kaynağın başka belediye hizmet
lerine tahsis olunamayacağına dair hüküm Bü
yük Millet Meclisinin kabul buyrduğu, hatırım
da kaldığına göre 4889 sayılı Kanunla değiştiril
miştir. Bu kanunla belediyelerce, amma yalnız 
bir belediyece değil, bütün belediyelerce bu ka
nunla temin edilmiş olan kaynaklardan yapıl
mış olan tasarruflar belediye su işlerine tahsis 
edilmiş ve bu suretle (4109) sayılı Kanunun 
başka hizmetlere tahsis edilmiyeceği hakkında
ki prensipinden ayrılma yoluna gidilmiştir. 

Şimdi Arkadaşlar, Belediye gelirlerini artır
mak için yapılmış olan bu teklifle asker ailele
rine yardım işini bir tarafa atmış değiliz. Asker 
ailelerine yardımı sağlıyan büyük gelir kaynak
lan 4109 sayılı kanunun 6 ve 7 nei maddele
rinde mevcut olup bu kaynaklar yine asker aile
lerine yardım işine mahsus kalacaktır. Bu kay
naklara müracaat, edilmemiştir. Ancak belediye 
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resimlerine ait tenvirat gibi, tanzifat gibi ver
gilere yapılmakta olan bir iki milyon liralık zam
lar ile İller Bankasında içişleri Bakanlığının em
rinde az çok donmuş olarak duran dokuz mil
yon lirayı belediyelerin elektrik, su gibi medeni 
ihtiyaçları, bilhassa ollli bin nüfustan aşağı olan 
.şehirlerin ihtiyçlarmı kısmen karşılamış olaca
ğız. Zannediyorum ki Büyük Meclisin terviç 
ettiği âmme tesislerini biranevvei vücuda getir
me işi için bu tedbir zaruridir. Ayrıca bu ka
nun belediyelere bizzat kendi bütçelerine, asker 
ailelerine yardım için tahsisat koymaya mâni 
olmamakla beraber bu gelirler belediye kaynak
ları içine «•irince dahi her şeyden evvel asker aile
lerine yardım esası düşünülecek ve ondan son 
ra, artan para ile âmme tesislerinin vücuda ge
tirilmesine çalışılacaktır. Ortada bu tertibe hiç
bir mâni mevcut değildir. 

Sayın arkadaşlar, şu noktayı da arzetmek 
isterim ki, memleketimizde 609 belediye mev
cuttur. Bu 609 belediyenin 3/4 ü 50 000 nüfus
tan çok az olan belediyelerdir. Bunların taka
ti bu âmme hizmetlerini tesise müsait değildir. 
Elde birikmiş olan parayı bankada mahfuz tut-
maktansa bu belediyelerin temiz suya ve diğer 
medeni vasıtalara kavuşması için kullanmak da
ha faydalıdır-. Tasarının kabulünü istirham ede
rim. (Doğru sesleri alkışlar). 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
- Sayın arkadaşlar, arkadaşım Nuri Özsan'ın 

mâruzâtından sonra Yüksek Heyetinize arzede-
ceğim hususa t tabiatiyle kısa olacaktır. 

Bendeniz, Belediye Kanununun 79 ncu ıııad-. 
desine yeniden eklenmek istenen iki fıkradan ev
velâ birincisini teşkil eden 18 nci fıkrada ki be
lediye sınırları içerisinde yol vergilerine %50 ye 
kadar zam meselesidir. 

Yol. Vergisini zaten şehir ve kasaba sakinleri 
vermektedir. Şimdi (k 50 belediye sınırı içinde
ki sakinlerine ayrıca zam olunca şehir ve kasaba 
sakinleri için ağır bir külfet teşkil edecektir. 

Keza ikinci fıkra ile yani 4109 sayılı Kanu
nun delaletiyle zam edilmesi istenilen 423 sayılı 
Belediye Yergi ve Resimleri Kanununun ancak 
1, 2 ve 18 nci, 41 nci maddeleri dışmda kalan 
yani 40 küsur maddelik bir hükmü ihtiva etmek
te olan vergiyi [bunun içerisinde tenvirat, tanzi
fat, kaldırım resmi, vesaire nakliye parası gibi 
birçok vergilerden birisine yeniden % 50 zamme
dilmek isteniyor. Ancak belediye meclisinin bu 
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I zamları yaparken tercih hakkı 4409 sayılı Ka

nun hükmüne göre tanınmış oluyor. Bu ikinci 
fıkra ilede belediyelere salâhiyet verildikten 
sonra yine vergi mükellefleri için ağır bir kül
fet yükletiliyor demektir. Çünkü 4109 sayılı 
Kanunun 6 nci ve 7 nci maddeleri dışında ka
lan 4 ncü maddesi hükmüne dâhil vergilerden 
istisna edilenler şunlardır: Birinci ve ikinci mad
desi Müsakkafatta u ve Kazanç Vergisinden alman 
belediye hissesidir. 18 nci madde ise harita . 
masrafıdır. Yani bunlara zam yapmak hususu 
tanınmıyor. 423 sayılı Belediye Vergi ve Resim
leri Kanunun ihtiva ettiği diğer vergilere % 
50 ye kadar zam yapılması hakkını tanımış olu
yoruz. Bu itibarla vatandaşlara yeniden ağır 
bir vergi tahmil edilmiş olduğundan bunun red
dini istirham ediyorum. 

•RMlN SAZAK (Eskişehir) - E f e n d i m , as
ker ailelerine yardım edeceğiz diye halkı mükel
lef kılıp aldığımız parayı başka yere dağıtmı-
yalım. Verilecek yer ne kadar hayırlı olursa ol
sun bundan daha çirkin birşey olacağını tasav
vur etmem. Alalh göstermesin yarın yine bir 
seferberlik dolay isiyle asker ailelerine yardım 
yapacağız diye teklifler yaparız. Çok rica edi
yorum. Bu doğru değildir. Demokrat mebus 
dedi diye aksini yapmayın Allah aşkına (Gülüş
meler). Hükümetin ve Meclisin şerefi bu para 
kimin için alındı ise götürü]) onun eline verme
lidir. Günahtır, vebaldir, kimin namına alındı 
ise, yol, için asker ailesi için, kimin namına 
alınmış ise terhis de edilmiş olsalar yine kendi
lisine gönderilmelidir. 

Dr. SAÎM ALİ DlLEMRE (Rize) - - As
ker parasını alıpta vermiyoruz, böyle bir şey 
yok. 

EMİN SAZAK (Devamla) - 9 milyon lira 
alınmıştır, asker aileleri için Doktor Bey, şim
di bunu alıp belediyelere veriyoruz, şadırvan 
yapsın diye. 

Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Böyle 
birşey yok. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Ben mi yanlış 
! anladım bilmiyorum, Dahiliye Vekilini de ara

dım sormak için, göremedim. 
Benim anladığım bu, 9 milyon lira varmış, 

toplanmış, bu para hareketsiz kalmış, şimdi 
bunu kasabalara verelim, az çok yardım olsun 
diyorlar. Rica ederim, büyük günaha giriyoruz. 
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Dr. SAİM ALİ DtLEMRE (Rize) - Söz isti

yorum Reisbey. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Sayın arka

daşlar, şunu verelim bunu verelim de belediye 
teşkilâtında memurlara zam yapalım. Ancak böy
le Yol Vergisi vesaire diye mühim işler üzerinde 
acele acele şurada kim düşünebilir. Hepimiz rey 
vereceğiz, doğru mu eğri mi bilmiyoruz. Belki iyi 
düşünülürse daha güzel birşeyler bulunabilir. 
Bir arkadaş bir takrir veriyor, hepimiz onun 
peşine takılıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz, ne 
bileyim böyle kolay mı oluyor, nedir. Böyle adet 
olmuştur. Birkaç defa tövbe ederiz, yine ya
parız. Bu son zamanlarda çıkan müstacel kanun
lar muhakkak hatalıdır, hata; hata, hata. Ni
çin bunda ısrar ediyoruz? Yapalım, çıkaralım, fa
kat üzerinde iyice düşünelim, taşınalım. Bence 
yol yaptıracağım, diye para alııp memur maa
şına eklemekte hiçbir menfaat yoktur. Amma 
acele ne düşünülür, ne konuşulur. Hele bu as
ker ailelerine ait olan paradan, isterse memle
keti ihya edecek bir yol için olsun, buraya beş 
para sarf etmek bizim için, memleket müdafaası 
için, kanunların hükmünü yerine getirmemek 
şeklindeki telâkki bakımından olsun, çok fena 
olur. Çok rica ve istirham ederim, böyle birşey 
yapmıyalım. Kimin hakkı ise. kime verilme-
mişse, götürüp ona verelim. 

CEMİL SAİI) BARLAS (Gazianteb) — Hep
si verilmiştir. 

EMIX SAZAK (Devamla) Allah için şa
hit oldun mu, ne vakit gördün de, hepsi verildi 
diyorsun? 

Yapmayın, Allah Lillâh aşkı için yapmayın. 
Sıkıcı birşeydir. Bu hak kimin ise ona verelim. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLİ (İstanbul) - • 
Sayın arkadaşlar, Emin Sazak arkadaşımın söy 
lediklerine tamamen ben de iştirak ediyorum. 
Yalnız bir iki nokta var. asker aileleri için beş 
altı senede teraküm eden 9 milyon liranın muat
tal bir halde kaldığından bahisle bunu belediye
lerin emrine verip, belediyelerin nafi hizmet
leri için sarfı istenmektedir. 

Bendeniz buna tamamen muarızım. Sebepleri
ne gelince: Asker ailesi için toplanan bir para 
nihayet bugün lüzumu yoksa belki ileride bize 
lâzım olur. Çünkü memleketimizde beş vilâyette 
Sıkıyönetimin daha altı ay temdidi gösteriyorki, 
her halde gerek dahilî ve gerek haricî siyasette 
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tam mânasiyle bir sükûnet yok demektir. Bu iti
barla bu paraya ilişmiyelim, yerinde dursun. 
İnşaallah ihtiyacımız olmaz. Lâzımgelen yerlere 
o zaman dilediğimiz gibi sarf ederiz. Bunu ka 
bul etmemenizi rica ediyorum. Meclisi Âliniz 
neye karar verecek bilmiyorum. $ayet karar ver -
mek taraftarı bulunursa ekseriyetle bütün bu 
sıkmtüar içinde bulunan dar gelirlilerle eshabı 
maaşın maaşlarına yüzde elli nispetinde zam yap
tığımız gibi, hiçbirimizin aklına gelipte, bizi 
evimizde rahat yatıran, hudutlarda gece gündüz 
nöbet bekliyen askerlerin ailelerine maaş zam
mı yapalım diye düşündük mü' Bunu bendeniz 
Komisyonda da teklif ettim. 

Arkadaşlarım, vallahi bizim Silivri kazasında 
ayda altı buçuk yedi lira askre ailelerine veril
mektedir. Bu yalnız ekmeğine, tuz parasına yet 
mez. Eğer bu paranın sarfı muhakkak lazımsa 
bunu nazarı itibara alarak bunların maaşlarına 
zam yapalım. Ondan sonra bize miras kalan ve 
sarfına hakkımız olmıyan paraları lâzımgelen 
yerlere verelim. Bunu rica ediyorum. 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar huzurunuza getirilmiş olan bu ka
nun tasarısı belediyelerimizin çok âcil ve müb-
rem ihtiyaçlarını karşılamak zarureti yüzünden 

getirilmiş bulunuyor. Belediyelerimizin gelirlerine 
mütaallik olan 324 sayılı Belediye (Mirleri hak
kındaki Kanun tasarsı meriyete konduğu zaman 
belediye hizmetleri dar bir ölçüde tutulmuştu. 
Aradan zaman geçtikten sonra vatandaşlarımızın 
belediyeden beklediği hizmetler genişlemiştir, 
ihtiyaçlar artmıştır. Bilhassa 1930 yılında yeni
den meriyete giren Belediye Kanunu bütün me-
denni dünya memleketlerinde olduğu gibi Türk 
vatandaşları için mahallî ve müşterek âmme hiz
metleri mevzuunda belediyelerimizin çeşitli hiz
metleri yapmakla mükellef olduğu hükmünü ka
imi etmiş bulunuyor. Halbuki yine hepimiz bili-

;/. ki şehir ve kasabalarımız, istediğimiz bayın
dırlığa kavuşamamıştır. Belediyelerimiz halkı
mızın muhtaç olduğu tesisleri yapamamıştır. Bu 
itibarla belediyelerimiz kanunun kendilerine tah
mil ettiği vazifeleri de ve vatandaşlarımız me
deni bir insan ihtiyaçlarım taşıması itibariyle 
beklediği vazifeler bu gelirlerle yerine getirmiye 
imkân bulamamıştır. Bu zaten Yüksek Meclisin 
malûmu olmak dolayısiyle zaman zaman belediye 
gelirlerini artırmaya temayül göstermiş ve bu 
gelirleri artırmak maksadı ile tetbirler almak, 
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esası Hükümetin programında da özel İdarele
rin, mahallî müesseselerimiz olan belediyelerin 
de gelirlerini artırmak işini ele almış bulunuyor. 
Hükümet belediyelerin gelirlerini artırmak için 
bir kanun tasarısını Yüksek Meclise sevketnpş, 
bu kanunun halen İçişleri komisyonumuzda ince
lenmesine devam olunuyor. Fakat bu kanun ta
sarısını İçişleri Komisyonundan sonra diğer mü
teaddit komisyonlara gideceğinden kanunlaş
ması kısa zamanda mümkün olmıyacaktır. 

Fakat belediyelerin geniş ve müstacel ihtiyaç-
'arı vardır. Bu ihtiyaçlar hakkında yüksek he
yetinizi • kısaca tenvir edebilmek için şunları .ar
şedeyim ki 324 sayılı Belediye Gelirleri hakkın
daki Kanun eski dar •ihtiyaçları karşılamak 
maksadiyle tedvin edildiği halde gelirler de git
tikçe azalmış bulunmaktadır. Misal; oktruva re
simlerini kaldırdık yerine % 10 lan koyduk. 
Bu suretle bu kaynağın geliri yarıya indi. 
Kilo ve kantar resmini ticari hayatta 
güçlükler uyandırıyor diye değiştirdik ve 
hakikaten isabet ettik. Netice itibariyle 
kıymet esasından kilo esasına döndük. Fakat 
bu kalemde de belediye resimleri % 50 kaybetti. 
Yanlış anlaşılmasın, tasrih edeyim. Bunları iade 
edelim demiyorum. Fakat Bunların tasrih edil
mesinde fayda vardır. Kanunlarda yapılan de
ğişikliklerden dolayı belediye gelirleri ya
rısını kaybetmiştir. Kazanç Vergisi his
sesi % 3 e ve Bina Vergisinden bele
diye hissesi % 5 e inmiştir. Buna 
mukabil hizmet sahası çoğaldığı gibi birtakım' 
masraflar yükliyen kaunlarla birkat daha be
lediye bütçeleri zayıflamıştır. % 4 Beden Ter
biyesi hissesi, % 1 Merkez Bankası hissesi ve 
% 5.de tiler Bankası hissesi olarak alınmakta
dır. Bunların yerinde alınıp alınmadığını şimdi 
münakaşa edecek değilim. Fakat günden güne 
gelirler daralmış ve masraflar artmıştır. H|tttâ 
son kabul edilen Mahalle Muhtarları Seçimi 
Kanununda bile belediyeye külfet tahmil eden 
hükümler kabul edilmiştir. 

. Bunlara ilâveten maaşlara yapılmasını ka
bul ettiğimiz zammın tevlit ettiği hususlar var. 
Bunu içişleri Bakanı izah ettiler, ben tekrar et-
miyeceğim. 

Şimdi tç^aî^i Komisyonunda incelenmekte 
olan Belediye gelirleri tasarının kanuniyet iktisap 
etmesine kadar bu yılların açığını karşılamaya 
imkân vermek üzere bir .müstacel tedbire ih-
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tiyaç olduğunda zannediyorum ki, arkadaşları
mızın bir şüphesi ve kannat ayrılığı olmasa 
gerekti.' : 

Şimdi meşe!-, bunların tedbirlerini tâyin et-
mekto ve bu tedbirlerin tâyininde birleşmektir. 
Bu tedbirler meyanında Niyazi Çitakoğlu arka
daşımızın yine mevcut ve İçişleri Komisyonun
da incelenmekte olan tasarı arasında Asker Aile
lerine Yardım Kanununun gelirini ele almış, 
bunlardan belediye için faydalanma düşünülmüş
tür. İçişleri Komisyonu da Yol Vergisine % 50 
zam salâhiyetini ilyâve etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; Yol Vergisine bir misli 
zam, hususunu anlatırken arkadaşlarımın kıy
metli mütalâalarına da cevap vermiş olacağını. 

Bir defa arkadaşlar; bu zam Belediye Mecli
si karar verdiği. takdirde tatbik edilecektir. 
Yani fiilen vergi ödeyeceklerin mümessilleri olan 
Belediye Meclisi karar verdiği takdirde tatbik 
edilecektir. 

Sonra dediler ki, şehir ve kasaba halkı zaten 
bir Yol Vergisi vermektedir, biz buna bir zam 
daha yapıyoruz. Arkadaşlar şehir ve kasaba 
halkının vermekte olduğu Yol Vergisi vilâyet 
ve kazalar arasındaki yolların yapılması içindir. 
Şimdi biz bunu şehir ve hasabalarm belediye 
sınırları içindeki yollar için kabul edeceğiz. 
Malûmu Âliniz yol vergisi diye aldığımız para 
Belediye bütçesine değil, özel İdareler bütçele-
riıifl intikal etmektedir. Tabiatiyle şehir ve 
kasaba yolları bu vergi ile yapılacak yolların 
dışında kalmaktadır. 

Diğer taraftan köylülerimizi düşünün. Arka
daşlar köylü vatandaşlarımız da Yol Vergisi adı 
ile bir vergi vermekte bulundukları halde ayrıca 
köylerini şehir ve kasabalara isal eden yollara 
birleştirmek için, bu yolları imece suretiyle 
yapmak mecburiyetindedirler. Şimdiye kadar 
şehir ve kasabalar için böyle bir mükellefiyet 
yoktu. Bu teklif edilen zammı, belediye mec
lislerinin kararına muallâk olarak kabul edilen 
zam ile, şehir ve kasabalı ile, köylü vatandaş
larımız arasında mükellefiyet bakımından bir 
adalet ve muvazenet kurulmuş olacaktır. 

Üzerinde çok durulan asker ailelerime yar
dım kanunun gelir kaynaklarından belediyele
rin bazı hizmetleri için faydalanılması mesele
sine gelince; arkadaşlar, evvelâ şunu arşedeyim 
k i ; bu teklif yeni bir kanun mükellefiyeti tefc-
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lifi değildir. Zaten asker ailelerine Yardım Ka
nunu gereğince kabul edilmiş olan ve belediye
lerimizin müracaat etmiş olduğu gelir kaynak
larının asker ailelerine yardıma mütaallik tah
sisin genişletilmesinden ibarettir. Şu halde 
yeni bir vergi koymuyoruz. Mevcut bir vergi
nin tahsis edileceği sahayı genişletmiş oluyoruz. 
Mesele bundan ibarettir. 

Sonra bilhassa şunu tebarüz ettireyim : Bu 
tahsisin daha ziyade genişletilmesi münasebetiy
le asker ailelerine yapılacak yardım da acaba 
bir eksiklik olacak mı? Bu tahsis onların ihti
yacının aleyhine mi yapılıyor? Bu tahsisin ge
nişletilmesi arkadaşlar çok önemli bir nokta
dır. Bu hususta yüksek heyetinizi tenvir et-
mekliğime müsaade Duyurulmasını rica ederim. 

Tasarı asker ailelerine yani yardıma muhtaç 
asker ailelerine yine kanunda gösterilmi*-; olan 
maişet hadleri dahilinde yapılacak yardımlar 
tamamlanmadan bunun on parasmn. alınıp baş
ka hizmetlere tahsisine mânidir. Ve bunu men 
edici hükümleri tamamen derpiş etmiş ve tasa
rıya vuzuhla kaydetmiş bulunuyor. 

Tasarı bir defa asker ailelerine Yardım Ka
nununun gelir kaynaklarına tamamen mürcaat 
yetkisini belediyelere tanımıyor. Bu kaynaklar 
arasında altıncı, yedinci maddeler vardır. Bun
lar eskisi gibi. münhasıran asker ailelerin yar
dıma muhtaç kalmakta devam edecektir. Diğer 
taraftan asker ailelerine Yardım Kanununun bu 
azettiğim altı ve yedi numaralı gelir kaynakla
rından önceki kalemlerle asker ailelerine yar
dım ihtiyacım sağlayamıyan ve bütün bu ge
lir kaynaklarına müracaat etmeye mecbur ka
lan ve buna rağmen ihtiyacını karsılıyamayıp da 
merkezdeki fondan yardım talebinde bulunan be
lediyeler bütün bu gelirlerin asker ailelerine yar
dım ihtiyacından başka hiç bir şeye harcıyamı-
yacaklardır. Şu halde görüyorsunuz ki arka
daşlar, kanunen asker ailelerine yapılacak as
garî maişet haddi dahilinde tamamen yapılma
sını ön plâna alınmış ve bunun pratik müeyyi
deleri de kanıma geçmiştir. Bütün bunlar ya
pıldıktan sonra fazla para arttığı takdirde be
lediyelerin, diğer hizmetler için bu kaynaklar
dan, faydalanın ası derpiş edilmiştir. 

, Bu hizmetler hangi hizmetlerdir? Niyazi Çı-
takoğİu arkadaşımızın teklifine nazaran bu 
hizpıctler, belediyelerin âdi gelirleriyle karşı-
1 ana.may.an bütün hizmetlerdir, -Halbuki îeiş-
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leri Komisyonu ki, Bütçe Komisyonu da aynen 
kabul etmiştir, bu kaynaklara müracaatı bele
diyelerin bütün hizmetleri için kabul etmemiştir, 
harta, imar plânı, su, mezahab ve elektrik işleri 
için kabul etmiştir. Diğer bir şart daha var; 
belediyeler kendi gelirleriyle bu hizmetleri kar
şılayamamış bulunacaklardır. Bir şart daha 
var, belediyeler asker ailelerine yardım para
larından artan kısmı bu saydığım hizmetlere 
sırasiyle tahsis edeceklerdir. 

Tahsis edilen para, şehir haritası yapılmamış
sa, elektrik tesasatı yapılmamışsa, bu hizmet
lere muayyen bir sıra ile harcanabilecektir. 

Sonra; arkadaşlar yine bu vergiyi ödiyeeek 
olan vatandaşların temsilcisi bulunan ve onlar 
tarafından seçilmiş olan belediye meclislerinin 
karar vermesine bağlı tutmuştur. 

Bir arkadaşımız dediler k i ; ey amma asker 
ailelerine yardım adı ile alınıyor, başka yerlere 
harcanıyor. Arkadaşlarım; bunu alırken niçin 
alınacağını, elektrik için mi, su için mi. Beledi
ye Meclisi kararlaştıracaktır. Binaenaleyh Öy
le halkı aldatmak için başka namla alıp, baş
ka yere harcamak gibi bir şey yoktur. Bunun 
asker ailelerine yardım dışındaki hizmetlere har
canmasına bu gelir kaynaklarının derpiş ettiği 
vergi ve resmi Ödemek mükellefiyetine tâbi olan 
halkı temsil eden heyet karar verecektir. Hal
kı aldatma telâkkisi bir zühuldür ve yanlıştır 
Böyle bir şey katiyen mevzuubahis değildir. 
Mesele yalınız mahallî ve müşterek mahiyetteki 
âmme hizmetlerine ait tesislerden mühimlerini 
yine o mahaldeki salahiyetli meelisin karariy-
le tahakkuk ettirilmekten ibarettir. 

Sonra arkadaşlar; bu saydığımız hizmetleri 
ve I esişleri bir şehir ve kasaba esasen yapmış 
bulunuyorsa bu kaynaklara asla müracaat ede-
miyeceklerdir. Görülüyor ki bir sürü tahdit ve 
kayıtlarla bu kaynaklara müracaatlar edilebi
lecektir. Asker ailelerine Yardım Yergisinden 
artanların su işlerine tahsis edilebileceğini Yük
sek Meclis geçenlerde bir Kanunula kabul bu
yurmuştu. Bu günkü teklif de bundan farklı 
bir şey değildir. Şimdi bu izahatı arzettikten 
sonra tasarıya muhalefet eden arkadaşlarımı
zın temas ettiği bir kaç mülâhazaya cevap ar-
zetmekliğime müsaadenizi rica ederim. 

Arkadaşımız Nuri dediler ki ; «Asker ailele» 
rine Yardım Kanunu ağır bir kanundur. B. M, 
Meclisi bunu asker ailelerine yardım gibi fev~ 
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kalâde bir ihtiyaç karşısında kabul etmiştir. Ve I 
bü ihtiyaç nispetinde kademe ile müracaat edil- J 
mek üzere gelir kaynaklarını sıralamıştır» Ar- j 
kadaşlar gelir kaynaklarına sıra ile müracaat j 
edilmek kaydı bu günkü kanunda da mahfuz I 
tutulmaktadır. 

Sonra zam politikasını artık bırakalım de- I 
diler. Arkadaşlar, belediyelerin yetişmiyen ge
lirleri ile şehir ve kasabaların mahalli hizmet
lerinin yapıldığını iddia eden birisi çıkabilir mi? 
Hem zam yapmıyalım hem de belediye hiz
metlerini hakkı ile yapalım. Bugünkü gelirler
le belediye hizmetlerini yerine getirelim, bu 
ikisini telife imkân düşünebilir misiniz! 

Yine bir arkadaş buyurdular ki işte bu as-
ker ailesine zam kanununda, belediyelerin mu- j 
ayyen tesislerine para harcamak vesilesiyle yeni-
den bir sürü zamlar yapılıyor. Buna misal ola
rak belediye gelirlerini ele aldı ve saydı. 

AHMED YEZİROCİLU (Afyon Karahisar) — 
423 sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 18 nci maddeleri 
haricinde kalan vergiler, Belediye Meclislerinin I 
tahsil edeceği vergiler dedim. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Söy
lediğiniz misalleri not ettim, yanlış olmasına ih
timal venıiiyorum, verdiğiniz misaller arasında 
Kaldırım masarifi nisaiyesini de saydınız. 

Halbuki bu zamdan hariçtir. 
Diğer taraftan bu zamları bugün huzurunu

za gelmiş olan bu kanunla tesis etmiyoruz. Esa
sen Asker Ailelerine Yardım Kanunu bunu ka
bul etmiş ve belediyelere bunun için mezuniyet 
vermiş bulunuyor. Biz sade tahsisin sahasını ge
nişle; mis oluyoruz. Bunu da açıklamak istiyo
rum. 

!>n son olarak t »mı a s edeceğim bir nokta kal
dı. Bunu da cevaplandırmama izninizi rica ede
rim, bir arkadaşımız, zannederim Sayın Eski
şehir Milletvekili Kmiıı Sazak iller Bankası'nda 
birikmiş olan fonun' nüfusu 50 binden aşağı şe
hirlere ve kasabalardaki bu arzettiğim tesislere 
uaıvanmasına itiraz ettiler ve dediler ki bunu 
böyle yapacağınıza asker ailelerine yardım pa
ralarını memurlar içinvtezyit ettiğiniz, gibi onları 
da zam ebelim, oraya.verelim. Arkadaşlar ev
velâ bu fon hakkında nasıl bir hüküm derpiş et
miştir. Oylarınızı salâhiyetle kullanabilmeniz 
için iki cümle ile bunu arzcdeyim ve bu para na
sıl birikmiştir; an Utayım: .... , . ....... 

İkinci Dünya. Harbinin başk'.-ıgıcı sırasında 
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lueriyele konmuş olan bu Asker Ailelerine Yardım 
Kanunu bütün gelir kaynaklarına müracaat et
tiği takdirde bile. bazı yerlerde fakir beldele
rin. geüH az şehir ve kasabaların asker ailele
rine yardımı sağlıyamamak ihtimalini düşünmüş 
ve bu gibi yerlere yardım yapabilmek üzere, mer-
1: z lo içişleri Bakanının emrinde ve iller Ban-
i asında bir fon tesis edilmiştir. Bu fonun kay-
na.kları ikidir: 

BÜMSİ. gümrük resmine munzam % 10 bele
diye hissesi vardır. Ona %• 50 zam. Yani c/'c 10 
ıııın. r'( 50 si miktarında bir zam. 

Bir de şehir hudutları haricindeki muayyen 
tarifeli nakil vasıtalarının, birinci ve ikinei 
mevki biletlerine, yani şimendiferlerde ve va
purlarda. Birinci ve ikinci mevki biletlerine 
(/c 3 kadar Bakanlar Kurulu karariyle zam ya
pılacak. 

Arkadaşlar; eğer Devlet bir harbe girift iş 
olsaydı askere alınmış olanlar ve bunların yar-
bv.a n.ul-tac aMeleri arı;'.«•• aktı. Aksine olarak 

belediyelerin gelir kaynağı azalacak ve banka
daki fonu da hareıyacaktık. Bugün yurdumu
zun bir dünya harbine girmemesi saadet eseri 
olarak bu paranın birikmesi imkânı hâsıl olmuş
tur. Bir arkadaşımız dediler ki ilende yine müş
kül vaziyetler karşısında kalınabilir, onun için 
bu parayı ihtiyatta bırakalım. Arkadaşlar, bu 
para bir senenin, iki senenin, üç senenin mah
sulü değil. Bu para devam edecek bir gelir kay
nağıdır. Bu gelirin yıllığı şehir ve kasabaları 
mızdaki yardım ihtiyacını tamamlıyamamak va
ziyetine düşünlerin ihtiyacına cevap verebilecek
tir. Bu itibarla zarurete düşenlerin ihtiyacına 
cevap verebilecektir, senelik gelir. Bu itibarla 
yılların mahsulü olan bu toplanmış gelirlerden, 
şehir ve kasabalarımızın çok muhtaç olduğu âm
me tesisleri için faydalanılmağının çok yerinde 
olacağına Komisyonunuz kanaat getirmiştir ve 
esasen bunun da tamamını içişleri Bakanlığı har-
camıyacaktır, birkaç milyonunu ihtiyat bıraka
caktır. 

Sonra bu hükmü kabul buyurmanızla adilâne 
bir nokta ortaya çıkmış oluyor. Dikkat buyuru-
lursa Asker Ailelerine Yardım Kanununun gelir 
kaynakları içinde münhasıran büyük şehir ve 
kasabalarımıza yani banliyö trenleri, şehirin sı
nırları içinde muayyen tarifeli nakil vasıtaları, 
vapurları, elektrik ve havagazı tesisleri olan 
şehir ve kasabalarımıza ait kaynaklar vardır. 
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Bundan malımın olan küçük .şehir ve kasaba
larımız asker ailelerine yardım temini, için gelir 
kaynakları biH.abi ötekilerine nispetle çok zayıf 
kalmaktadır. İşte bunu düşünen içişleri Komis
yonu. teklif sahibi Çıtak oğlu arkadaşımızın tek
lifinde dâhil olmamakla beraber, tasarıya bunu 
ilâve etmiştir, Bütçe Komisyonu da yerinde 
bulmuştur: nüfusu 50 000 den aşağı olan yerle
re bu saydığım harita, imar, su, mezbaha ve 
elektrik ihtiyaçları için ve sırasiyle bu kaynak
lan faydalanma imkânını bu tasarı sağlamakta
dır. Tasanda bu madde o kadar güzel tedvin 
edilmiştir ki. haksızlığa, adaletsizliğe yer ver
memek için ihtiyacın bir plân dairesinde ele alın
ması ile ilgili hükümler de tasarıya konmuştur. 
leabederse maddelerin görüşülmesi sırasında 
tekrar izalı ederim. 

Heyeti umumiyesiyle , kaani bulunuyoruz 
ki. lasarıya vukubulan itirazlar hakiki bir mah
zurun ifadesi değildir, tasarı kabulünüze lâyık-
ıır, lakdir Yüksek Heyetinizindir. 

KEMAL Tl'liAN (İsparta) Ufak bir iki 
noktayı tamamlıyacağıın, bunun mümkün oldu
ğu kadar da kısa olmasına çalışacağını, çünkü 
arkadaşlar, bu tamamlamaya zaruret vardır. 

Şimdiye kadar bu kürsüden bu tasarıya iti
raz eden arkadaşlarımız bilhassa memleketin 
yarınımı ait bir emniyet unsurunu böyle her
hangi bir şekilde dağıtıp serpistiriyormu.su/ gi
bi bir ifadede bulundular. Bu; bit*. 

ikincisi : Sanki muhtaç ailelerden, bunların 
ekmeklerinden alıyoruz ve bu paraları beledi
yelerin süsüne ve memurların ihtiyacına sarfe-
diyoruz. Bunu aynen böyle söylediler. Ben kı
sa kesiyorum. Hattâ bu yolda paranın nasıl 
toplandığını dahi bilıniyerek toplanan paraları 
sahiplerine dağıtalım kimden alınmışsa, madem
ki asker ailelerine vermiyoruz, yine onlara da
ğıtalım. Yahut asker ailelerine yardımı hangi 
ölçü dahilinde yapıldığını bilmediklerinden bu 
paraların hepsini onlara verelim gibi bir takını 
ifadelerde bulundular. Onların mütalâaları ve 
fikirleri asker ailelerine, yardım prensiplerine 
uymıyan ve eldeki tasarıya hiç yaklaşmıyan 
şekildedir. Halbuki ne bir emniyet meselesi 
var ne de aileler muhtaç bırakılıyor. Sonra, ya
zıktır, günahtır, yapmasak ne olur gibi bir eda 
da takınarak adeta muhtaçlara kasit edasını 
bu teklife vererek Yüksek Meclisi vazifesinde 
tereddüde düşürecek bir hale soktular. Yüksek 

Meclisi böyle bir levha karşısında bırakan bu 
arkadaşların mütalâalarını cevapsız bırakırsak 
zannederim vazifemizi tam yapmış olmayız. Çün
kü. alman karar hakikaten mühimdir. Ye so
kağa, köye aksettiği zaman üzerinde durulma
sı lâzım yel en birşeydir. Bu itirazları yapan 
arkadaşlar hakikaten bu kanunu tetkik ede
rek, bilerek ve daha iyi tedbir yolu göstere
rek bir mütalâa da bulunsalardı cevaba lüzum 
.yoktu. Fakat Meclis ekseriyeti bugün alman ka
rarla o hale getirilmek istendi ki. canım bizi 
;öyJiyor diye aksini yapmayınız şeklinde ayrı 
bir propaganda mevzuuna da yer verilmiş oldu. 
Binaenaleyh bunu cevaplamak lâzım gelir. 
Hiçbir zaman bu Meclisin çoğunluğu böyle bir 
zan. altında değildir ve olamaz. Böyle bir his 
altında Meclis ekseriyetinin memlekete hizmet 
kaabiliyetini azaltmak yerinde olmaz. Bilelim 
ki. bu Meclis memlekete karşı hizmet yapacağı 
zaman hiçbir tesir altında kalmadan en iyi ka
rarları verir ve aldıkları kararlar isabetlidir. 
Herhangi bir vergi mevzuu çıktığı zaman artır
ın ıyalını. yazık olur diyorlar. Peki elimizde bir 
para vardır, bu birikmiş bir fondur, bugün için 
sarfedilmemek mevkiindedir. Bunu yine bele
diyeler elile sarfedelim. diyoruz yazık olur 
manzarası veriliyor ve bir emniyet eksikliği 
şekline sokuluyor burada bu gibi yersiz sözleri 
sarfetmek doğru değildir ve bu hal bu kubbenin 
altında katiyen caiz değildir. 

Arkadaşlar; geçen devreyi hatırlıyalım. ay
nı fondan böyle bir tahsisi mümkün kılan yine 
bir kanun çıkmıştı. Onu Emin Sazak'm bil
mesi lâzımgelir. Kendileri de o kanuna ya rey 
vermişler yahut ellerini kaldırmışlardı amma 
bugün geldiği zaman buna başka bir hüviyet 
/ererek mütalâa etmektedirler. 

İkincisi : Hiçbir vergi zammına gitmiyelim 
diyorlar. Halbuki vergi zammına gitmek 1 âzını -
geldiği zaman gideceğiz. Memlekete karşı de
ruhte ettiğimiz mesuliyetleri düşünerek yapacağız. 
Yoksa mevcut idare ne yaparsa yapsın, başının 
çaresine baksın demiyeceğiz, ne belediyeyi, ne hu
susi idareleri ne de köyü kendi haline bı
rakacak değiliz. Tabiî Meclis memleketten ver
gi halinde yani muayen kanuni usuller dahi
line fedakârlık istemesini bilecektir. Ve isti-
yecektir. Bu gibi şeyleri devamlı bir polemik 
mevzu yapmak herhalde doğru birşey olmasa 
gerektir.. 
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liinaenaleyh bendeniz zannediyorum mesele

yi izah etmiş oldum. Esasen işin teknik cihetini 
de Akalın arkadaşım izah etmiştir. Mesele ay
dınlanmıştır. Tasarının kabulünü rica ederim. 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Efen 
dini fazla lâfa sahiden lüzum yok. Yalnız Emin 
Sazak dedi ki; günahın çoktur, doktor, anlama 
dan lâf söyledin, dedi. Ondan sonra da kalktı 
gitti. (Gülüşmeler). 

Bu doğru birşey değildir. Şimdi o kasabalar
daki 600 - 650 tane... Herkes söylenir. Söylenir 
amma cami aptesthaneleri olmasa herkes donuna 
edecek. Bırakın Nuruosmaniye'de de, Yenicami-
dc de öyle idi. Pislik kokusundan geçilmez, lâ-
ğmı diye, kanalizasyon, diye birşey yoktur, bu 
kasabalarda, belediyelerin elleri, kolları bağlıdır. 
Ver asker ailelerine bu parayı, ver fukaraya bu 
parayı, ondan sonra da mikrop ağzını açsm. Bu 
adanı nerede oturaeak, ne yapacak? Bunların 
içtiği su, yediği gıda, bunların hepsi belediyeler
ce düşünülecek. Ondan sonra da bilmem mezba
ha ve saire yapılacak. 

Arkadaşlar, yediği sucuk, pastırma, bunlar 
bile belediyelerce düşünülmesi lâzım şeylerdir. 
Ben bunları tafsil etmeyi fazla bulurum. Bir 
adama muavenet et, eline parayı, isterse yazı 
mı turamı diye para oynasın. Böyle yardım ol
maz. Onun bu gibi eahillikleriyle de mücadele 
etmek lâzımdır. Arkadaşlar, burada söylendi, 
Muzaffer Akalın arkadaşımız teferruatiyle an
lattı Bu para çok ve mütemadiyen tezayüt edi
yor. Çünkü asker ailelerine yardım için bir 
misil daha zammedilecek. Bugün 9 milyon lira
dır, yarın 10 milyon lira olsa bunun yalnız % 3 
faizi 300 bin lira eder. Demek ki bu para olduk
ça tezayüt ediyor. Bu membaları bırakmıyoruz 
ki. Şimdi yine zammediyoruz. Güya askere mu
avenet, nereden geliyorsa oraya verilsin. Zavallı 
filân. Eğer Ahmet Silivrili olmasa bizde de hiç 
muhabbet, hubbu vatan filân kalmıyacak. 

BAŞKAN — Dr. Hikmet Fırat! :Kâfi, k l u 
sesleri). 

Dr. HtKMET FIRAT (Malatya) — Arka
daşlar; huzurunuza seyrek gelen bir arkadaşınız 
sı.fatiyle müsaadenizi rica ediyorum. Fazla rahat
sız etmiyeeeğim. 

Belediyelerin ihtiyacını tavsif edip vaktinizi 
izaa edecek değilijft. Yüksek himaye ve lütuf-
larımza uğramakla belediyelere de iyi bir güne 
nasip olacağını kaviyyen ümit ediyorum. Yalnız 
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bugün tasarıda mevcut olan Yol Vergisine (/c 50 
zamla asker ailelerine tahsis kılman paranın 
şümulüne ait bulunan keyfiyette hiçbir yenilik 
yoktur. Ve yeni bir vergi de mevcut değildir, 
Vol Vergisine ••% 50 zam dahi yoktur arkadaşlar. 
Bu zam, yalnız belediye- meclislerinin, yani 
Halk Partisinin yerden göğe kadar itimal etmiş 
olduğu halkm güvenine tâbidir. Demokratik bir 
idarede halk idaresi demek belediyeler demektir. 
Şüphesiz ki bu, en eski bir demokrasi idaresidir. 
itimat buyursunlar ki yalnız halkın kendi ar
zusu lâhik olur ve musip görürse % 50 zamme
decek, ihtiyaç duymazsa zam yapnııyacaktır. 
İtimat buyursunlar ki, belediyeyi temsil eden 
insanlar bir araya gelmiş şauurlu arkadaşlardır. 
Bunlar ihtiyaçları hakla ve tamamiyle Ölçecekler
dir. Yoksa lâalettayin ve mutlak zam konmamış
tır .Asker ailelerine yapılacak tahsis de aynen 
böyledir. Yalnız şimdiye kadar asker ailelerine 
vâki yardımların, itimat buyurunuz ki, usul ve 
bir nizamı vardu*. Bazı arkadaşlarımızın tarif 
ettiği gibi, isimlerini arzetnıiyeyim, 3 - 5 lira
dan ibaret değildir, Bugünkü hayat şartları, ya
şayış ve mesken vazyeti ve yaşama kabiliyetleri 
gözöııüne alınacaktır Bu ölçü dahilinde bir miktar 
tâyin edilecektir. Maamafih bu, bununla kalmaz 
İdare heyeti veya daha yüksek bir makam tasdi
ki ile bu kabul edilir ve bu miktar bununla 
kalmaz. 

Binaenaleyh bunlar bu derece teminatlı ve 
şümullüdür. İtimat buyurunuz ki asker ailele
rinin bugünkü güne göre ihtiyaçları müemmen
dir, miktarlıdır ve ölçülüdür. Bu ölçü dâhilinde 
olan nispet de müemmendir. Çünki bu kanunun 
6 ncı ve 7 nci maddelerinin sarahati dahilinde 
bu parayı belediyeler asla başka bir yere sarfede-
mezler. Bu kadar teminatlı bir vergi karşısında 
asker ailelerine yardım az yapılıyor diye düşün
meye hakkımız yoktur. Bu samimî düşüncelere 
ben de iştirak ederim, fakat arzediyorum ki kay-
fiyet müemmendir. Ben yalnız iki vergi üzerin
de sözümü arzettikten sonra bu vergilerin acele 
olarak bugünkü duruma bir cevap vermek mak-
sadiyle sunulduğuna katiyen kanaatim vardır. 
Fakat bu belediyeleri tatmin etmez. Belediyelerin 
hakiki ihtiyaçlarını temin etmek için, belediye 
Yergi ve Resimleri Kanununu inceleyip, bunun, 
biran evvel bütün ihtiyaçları temin edecek bir 
şekilde Meclise gelmesini bilhassa İçişleri Baka
nından rica ediyorum. 
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İkinci ricam; Belediye kanunu üzerinde de 

İçişleri Bakanlığının tetkikat yaparak bu kanunu 
günün ihtiyaçlarına göre tadil etmesidir. Çünki 
bugün belediye reislerinin idari bakımdan yetki
leri eok tahdit edilmiştir. Belediye reisleri muh
telif vekaletlerin baskısı altındadır. Benim gön
lüm ister ki belediye reisleri ve belediyeyi temsil 
eden diğer* arkadaşlar bu vazifelerinde kendi
lerini daha .şümullü olarak memleket hizmetine 
versinler. Bunun için kanunun yeni baştan tet
kik ve tadilini rica edeceğim. 

BAŞKAN" -- Tasarının tümü hakkındaki gö
rüşmenin yeterliği hakkında Önegeler vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini tek

lif ederim. 
Tokad Milletvekili 

Refik Ahmet Sevengil 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeler. Maddelere geçilmesini rica 

ederim. 
Corum Milletvekili 

Necdet Yüeer 

BAŞKAN" - Önergeleri kabul edenler... Kitini
ydiler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

Diğer önergeler vardır, onları da okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Bele

diye Kanununun 110 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin reddini arz 
ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Asker ailelerine yardım paralarının bele

diyelerin diğer ihtiyaçlarına sarfı esas itibariyle 
doğru olmadığı " gibi keyfiyet Maliye Encüme
nince de incelenmemiştir. Teklifin Maliye En
cümenine verilmesini teklif ederiz. 

Vri'n Milletvekili Konya Milletvekili 
Osman Ağarı Dr. Aziz Perkün 

Konya Milletvekili Niğde Milletvekili 
Milat .«fakir Al tan Vehbi Sandal 

VEHBÎ SARI DAL (Niğde) Takriri izah 
etmek istiyorum. 
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BAŞKAN Müzakerenin yeterliği kabul 

edilmiştir. 
Tasarının reddine ait olan önergeyi reyinize 

aı/.ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okutacağını : 
ı Vehbi Sandal ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu). 

VEHBİ SARI DAL ı Niğde) Önergemi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN Müzakere kâfi görülmüştür. 
önerge, tasarının Maliye Komisyonuna gitmesi
ne lüzum göstermektedir. 

VEHBİ SSARIDAL (Niğde) Maliye Ko
misyonuna ne için gitmesi lâzımdır, onun hak
kımla söz söyliyeeeğim. 

Dr. S Al Al ALİ DİLEMRE (Rize) Bu ka
dar belli bir iş için boyuna lâf söylenmez ki, 

VI IP.Î SARİ DAL (Niğde) - Arkadaşlar, ta
sarının birinci maddesinin 19 diye yazılı olan 
fıkrasını dikkatli bir surette okuyacak olursak 
bahsin şu olduğunu görürüz. Asker ailelerine 
yardım parası özel kanunu ile ancak asker aile
lerinin ihtiyacı için tahsil edilir. Bu paranın 
ııünırükJere zam suretiyle veya belediyelerin 
asker ailelerine yapacakları yardımdan artır
mak suretiyle teraküm eden fon bu 19 ucu fık
rada mevzuubahis değildir. Esasen, 19 ncu fık
rada tasarı sahibi ve encümenler, İçişleri ve Büt
çe Encümenleri, şunu ileri sürmek istiyorlar. 
Belediyeler muhtaçtır. Neye muhtaçtır? Yol 
yapmıya. elektrik tesisatı yapmıya, su tesisatı 
yapmaya. Yol için Yol Vergisine ';<•• 50 zamme
diliyor. Biz onu nıevzuubahs edecek değiliz. 
daha ziyade diğer maksatlar için, su meselesi 
için, elektrik meselesi için, belediyeler diyorlar 
ki; ben bunları yapmıya muhtacız. 

NAŞÎT FİRAT (Samsun) — Efendim; esas 
hakkında konuşuyor. Encümene istediğinizin 
esbabı değildir bu. 

VEHBÎ SARJDAL (Niğde) ~ Belediye mec
lisi ben muhtacım, bu asker ailelerine yardım pa
rasını ben tahsil edeceğim, elektrik yapacağım, 
diyor. O bahistir, efendim, oku maddeyi, mad
de odur efendim. (Sağdan, doğru sesleri). Ben 
muhtacım, elektrik yapacağım, su yapacağım, 
bana şimdiye kadar kaynak göstermediniz, elim
de bir kaynağım var o da asker ailelerine yar
dım parasıdır. Bu parayı tahsile karar veriyo
rum. Böyle bir tasarıyı .müzakere etmek, ince-
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lemek bizim Meclisimizin ihtisas komisyonlarım
dan bilhassa vergi işlerinde ihtisas komisyolıju 
olan Maliye Komisyonunun yetkisi içindedfy. 
Bu işin bir kere Maliye Komisyonundan geçme
si icabetmez mi idi? Teklifimiz budur. | 

Belediye Meclisi asker ailelerine yardımı 
parasını tahsile karar verirse, meselâ îstanbtıl 
vo Eskişehir Belediyesi gibi o zamana kadar 
tahsil etmediği parayı şimdi tahsile karar vere
cek. Belediyeler su yapmak için muhtaçtır, elek
trik yapmak için muhtaçtır. O halde bu para
yı almak lâzım ise, arkadaşlar verginin adını 
değiştirelim. Asker ailelerine yardım değil, Şu 
vergisi elektrik vergisi diyelim. 

Dr. SAÎMİ ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Sen 
beni iyi dinlememişsin. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — îyi dinle
dim. Bendeniz arzediyorum; tasarının ihtisas 
komisyonu olan Maliye Komisyonunda bir kere 
daha incelenmesi gayet yerinde olacaktır. 
(Alkışlar, reye reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyoruıh. 
Tasarının Maliye Komisyonuna gitmesi isteni
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Müsaade buyurun, tereddüt hâsıl oldu. Ka
bul edenler ... lütfen ayağa kalksınlar... Oturu
nuz. Önergeyi kabul etmiyenler ayağa kalksın
lar... önerge kabul olunmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Belediye Kanununun 110 ncu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3 . IV . 1930 tarihli ve 1580 
; sayılı Belediye Kanununun 110 ncu maddesine 
aşağıda yazılı 18 ve 19 ncu fıkralar eklenmiştir: 

18. Belediye sınırları içindeki Yol Verg|si 
ödevlerine belediye meclisleri karariyle % İSO 
ye kadar zam yapılır. Nafıa hissesine tâbi ol-
mıyan bu zam yol vergileriyle beraber Özel İda
relerce tahakkuk ve tahsil edilerek hesaplarijfle 
birlikte ilgili belediyelere yaptırılır. Tahsilatı 

takibeden aynı ilk on günü içinde yaptırmıyan öteel 
îdare muhasiplerinden belediye lehine % p.0 
gecikme tazminatı alınır, özel îdare tal 
cetvellerine bedenî görevli olarak yazılanları 
lediyeler, beldenin bayındırlık işlerinde çalıştırı
lırla?, 

19. Yukaaki fıkrada yazılı gelirlerle m*s-
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raflarının karşılanması mümkün olmıyan su, 
elektrik, mezbeha tesisleriyle harita ve imar 
plânı işlerini yapmak veya bu tesislerden mev
cut olanları ıslah etmek veya genişletmek mak-
sadiyle belediye meclisleri; bütçeyi tasdika yet
kili makamca onanmak şartiyle, ihtiyacın dere
cesine göre ve belirli sıra ile, Asker Ailelerin
den Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki 4109 
sayılı Kanunda yazılı gelirlerin (6 ve 7 nci mad-
delerdekiler hariç) tahsiline karar verebilirler. 

Asker Ailelerine Yardım işleri için 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki gelirleri tah
sil etmekte veya 8 nci maddede yazılı bulunan 
umumi hesaptaki fondan yardım görmekte olan 
belediyeler sözü geçen kanunda belirtilen gelir
leri asker ailelerine yardım işlerinden başka bir 
maksada harcıyamazlâr. 

Nüfusu 50 binden az olan beldelerin su, elek
trik, mezbeha, harita, imar plânı işlerine yu
karda sayılan gelirlerin de yetmemesi halinde, 
4109 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
olup İçişleri Bakanlığı emrindeki fondan bu 
belediyelere sırasiyle harita, imar plânı, su 
elektrik, mezbeha, kanalizasyon işleri için yardım
da bulunur. Yardım işinin sıralanışında yu
karda sayılı hizmet nevileri dâhilinde tesbit 
edilen masrafları enaz ve masrafları müsavi 
olanlar arasında nüfusu ençok olan şehir ve ka
sabalar öne alınır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, arazi vergisine yapılacak zam 
hakkındaki taaarmın konuşulması sırasında her 
iki taraftan arkadaşlarınızdan pek çoklarının 
serdettikleri sebepler birinci maddenin 18 numa
ralı bendindeki % 50 ye kadar zam yapılması 
hususunda verilen salâhiyetle, yani vergiye yapı
lacak zamla alâkalıdır. Bu sebeple hepinize ha
tırlatırım. Vakaa kanun belediye sınırları içeri
sinde oturanlardan bu vergiye tâbi olanlara ya
pılacak zammı ihtiva etmekte ise de bir belediye 
sınırı içerisinde hepimizce malûmdur, ekseri
yeti teşkil eden fakir kısmıdır. Vakıa hali vakti 
yerinde olanlar varsa da bunlar ekseriyeti 
teşkil etmezler ve bu zam da onlara tesir etmez. 
Fakat günlük ihtiyacını ogün kazanıp temin 
edenlere tesiri çok büyük olacaktır. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında konuşurken bazı 
arkadaşlar bu zammın % 50 olacağını ve bazı 
arkadaşlar,da, tam ve katı olarak % 50 mahi
yetinde delildir, belediye heyetleri takdir ede-
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çektir buyurdular. Gerçi maddenin yazılışı 
«Bunu belediye meclislerinin takdir edeceği» 
şeklinde amma, hiçbir belediye bugünkü ihti
yaçları ve masrafları karşısında bunu % 50 den 
aşağı tutmıyaeaktır. Bu itibarla bendeniz he
yeti umumiyesi itibariyle birinci maddenin 18 
numaralı bendinde yazılı % 50 zammı zait görü
yorum. Bu hususta bir takrir takdim edeceğim. 
Esasen Bakanın ve söz sahiplerinin tasfir bu
yurdukları şekilde kabul edilirse bu masrafları 
karşılıyaeak mahiyettedir. Binaenaleyh % 50 
zamla vergi almak demek, muazzam bir vergi 
külfetini fakir halka tahmil etmek demektir. 
Teklifimin kabulünü Yüksek takdirinize sunu
yorum. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu değiştirgesinin birinci 

maddesinin (18) numaralı bentte yazılı Yol Ver
gisine % 50 ye kadar zam yapmak salâhiyetini 
havi hükümlerin reddini teklif ederim. 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1947 yılı Yol Vergisine 
yapılacak zamlar belediye daimî komisyonları
nın teklifi ile il genel meclisinin daimî komis
yonu tarafından belirtilecek taksitlerde tahsil 
olunur. 

REFİK AHMET SEVENGIL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar, 1580 sayılı Belediye Ka
nunun 110 ncu maddesine ilâve ettiğimiz bu 
fıkra ile Yol Vergisine % 50 ye kadar bir zam 
icrası kabul edilmiş oluyor. Bundan sonraki 
madde yürürlük maddesidir. Kanunun yayı
mından sonra yürürlüğe girmesine dairdir. İk
tiza ederdi ki, vergiye zam hükümü kanunun 
neşrinden sonraki zamana ait olsun. Halbuki 
bir geçici madde ilâve ediliyor. Bu geçici mad
deden benim anladığım, kanun hükmünün makab
line teşmilidir. Bütçe Komisyonunun çoğun
luğunu teşkil eden arkadaşları bu hükme şevke-
den nokta, Yol Vergisine ait nakdî mükelle
fiyetin senevi olarak tahakkuk ettirilmesidir. 
Halbuki bu vörg^ i tesl* edea 1585 sayiîi lEamt» 
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nun 9 ncu maddesinin ikinci fıkrasında bu ver
ginin Vilâyet Umumi Meclislerince tesbit edi
lecek zamanlarda ve iki müsavi taksitte alın
ması hükmü vardır. Bu madde bil âhara tadil 
edilmiş olmakla beraber muaddel maddelerde 
hükümde ayniyet muhafaza edilmiştir. Yani ver
gi taksit, taksit alınır denmiştir. Yine aynı 
maddede Valiler tarafından bir ay evvel bu za
manların ilân edileceğine dair hüküm vardır. 
Bütün bunlardan çıkan mâna şudur: bendenizin 
naçiz anlayışıma göre mükellefin, vatandaşın 
kendisine tamhil edilen vergiyi ne zaman ve
receğini bilmesi lüzumu düşünülmüştür, vatan
daş vergiyi ne zaman vereceğini bilmesi gerek
li olduğu kadar ne miktarda vereceğini de bil
melidir. Bu vergi hususi kanunundaki madde 
ile taksitiendirilmiştir ve bu sene için birinci 
taksiti tahsil edilmiştir, tahsil zamanları maaş 
ve ücret sahipleri için Mart ve Ekim ayları ola
rak tâyin edilmiştir, diğer mükellefler için de 
iki taksit olarak zaman ayrılmıştır. Birinci 
taksiti tahsil edilmiş olan bir verginin bugün 
ancak ikinci taksitinin alınması mevzuubahis-
tir. Bu geçici madde kabul edilecek olursa ev
velce tahsil edilmiş olan bir vergi taksiti için 
tavandaştan yeniden bir zam istemek gibi bir 
vaziyet hasıl oluyor demektir. Bendeniz bunu 
vergi prensipiyle kaabili telif göremedim. O iti
barla yürürlük yayın tarihinden itibar edildiği
ne göre 1947 senesi için zammın da ikinci taksi
te münhasır kalmasını yüksek tasvibinize arzedi-
yorum. 

Belediyelerimizin ihtiyaçlarının kapatılması 
için gelir bulmak lüzumu hakkında gerek encü
mende, gerek Yüksek Meclis huzurunda zaman 
zaman söz söyliyenlerden birisi de bendenizim. 
Amma portesi zaten az olan bu vergi ile temin edi
lecek menfaat çok değildir ve bu bir nevi ma
kabline şâmil vergi tarh etmek gibi bir yol açıl
masına sebep ve zemin teşkil etmemelidir. 

Günün geç bir saatinde ve yorulduğunuz bir 
sırada bu mevzu üzerinde daha fazla konuşma
yacağım. Geçici maddenin tadiline dair bir öner
ge veriyorum, 1947 senesi, vergisinin ikinci 
taksite münhasır olarak kabul edilmesini vergi 
prensipleri bakımından zaruri gördüğümü ar-
zederim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A K l F 
EYlDOĞAN (Kara).— Arkadaşlar esasen geçi
ci madde Bütçe Komisyonunun koyduğu madde-
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dir. İçişleri Komisyonu, Bütçe Komisyonunun 
noktai nazarına aynen iltihak etmektedir. 4r-
kadaşımızm buyurdukları endişeyi, bu geçici 
madde ile yetkili kılınmış olan meclisler, encü
menler pek güzel halleder, bertaraf ederler. 
Esasen kanunun bunu takip eden maddesimje, 
kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer denildi
ğine göre, makabline teşmil gibi hiçbir vaziyet 
yoktur. Buna mahallî meclisler yetkilidir. 

REFİK AHMET SEVENGÎL (Tokad) \-
1947 senesi için vergi tam olarak mı, nısıf olarak 
mı alınacak? Lütfen buna cevap veriniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKjF 
EYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade buyuriın 
da mahallî meclisleri serbest bırakalım. Onlar 
miktarını tâyin etsinler. Eğer böyle tahdit ede
cek olursak % 25 üzerinden karar vermek mev
kiinde olan genel meclis ve daimî encümenleri 
c/c 50 den karar vermeye sevketmiş oluruz. O-
nun için müsaade buyurun da mahllî meclisler 
kendi salâhiyetlerini kullansınlar. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) ı— 
Amma madde makabline şâmil oluyor. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Şâmil olamaz. 
BAŞKAN -.— önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Kanununun 110 ncu maddesine fık

ra eklenmesine dair kanun tasarısının geçici mad
desinde aşağıda gösterildiği şekilde değişiklik 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

GEÇİCİ MADDE — 1947 yılı Yol Vergisine 
yapılacak zam ikinci taksite münhasırdır. 

Tokad Milletvekili 
Refik Ahmet Sevengil 

GEÇİCİ MADDE —. 1947 yılı Yol Vergisine 
yapılacak zam ikinci taksite münhasırdır. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum. İ a -
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etki
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Bu kamum Bakanlar Kurfclu 
yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

6.Mî 0 : 2 
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
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23. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/195) [1] 

BAŞKAN =— Tasarmm ivedilikle görüşülme
si hakkında önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini saygılarla teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
İzmir Milletvekili 

Atıf İnan 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.... 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmındaki kadrolar kaldırıl
mış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuş ve bunların uzman
lık yerleri bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAM — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Birinci maddeyi cetvelleriyle bir
likte kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hatay İli Kurulmasına dair 
7 . VII . 1939 tarihli ve 3711 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı, Tiearet Bakanlığı Teşkilât ve 
Vazifelerine dair 27 . V .1939 tarihli ve 3614 

[1] 219 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

i 



S : 15 18.6 
sayılı kanuna ek 21 . VI . 1943 tarihli ve 4442 I 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı ve 3656 sayılı Ka
nuna ek 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 sayılı 
Kamına bağlı (1) sayılı cetvellerden Ticaret Ba
kanlığına ait kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Yok. Maddeyi cetvelleriyle bera
ber kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte müstahdem olanlardan kadro 
aylık ve unvanları değiştirilmemiş olanların ye
niden tâyinlerine lüzum olmadığı gibi, değişti
rilmiş olanların da yalnız tâyin işlemleri yapı
lıp işe başlama kaydı aranmaksızın aylıkları
nın ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 30 . 1 . 1942 tarihli ve 4180 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak 
K/373 sayılı Kararla Bakanlık Teşkilâtına ekle
nen ücretli kadrolarda bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte müstahdem bulunan müfettişler 
27 . V . 1939 tarihli ve 3614 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre hazırlanan tüzükte yazılı imti
han ve yaş şartlarına bakılmaksızın Bakanlık 
müfettişliklerine tâyin edilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu 
madde hakkında söz istemiştim. (Madde ka
bul edildi sesleri). 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Vaz 
geçtim.. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmındaki kadrolar kaldırılarak yerine 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 . Vî . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. | 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka

bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Tasarının 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

24. — Köy Enstitüleri Kanununa eh kanım 
tasarısı ve- Tarım, Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/190) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında süz istiyen 
yoktur. Bir önerge var okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan (Köy 

Enstitüleri Kanununa ek kanun tasarısı) nm te-
zelden yürürlüğe girmesi bu alandaki Millî Eği
tim hizmetlerinin düzenlenmesi bakımından ge
rekli bulunmaktadır, ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı • 
Sivas Milletvekili 

Reşat Şemsettin Sirer 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... önerge kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Köy Enstitüleri Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Köy Enstitülerinden mezun 
olan öğretmenlerden : 

A) 17 . IV . 1940 tarihli ve 3803 sayılı ve 
19 . VI. 1942 tarihli ve 4274 sayılı Kanunlar ge
reğince kendilerinin işlemesi için okul arazisi 
tahsis edilememiş olanlara; 

B) Enstitüden mezun olanlardan köy öğ
retmenliğine tâyin edilenlere hizmete başladık
ları tarihten başlıyarak altı ay müddetle, 

istihsal tazminatı adı ile aylıklariyle birlik
te ayda 25 lira verilir. 

(B) fıkrasına göre Enstitülerin 1946 yılı me
zunlarına verilecek olan istihsal tazminatı bu 

[1] 215 sayıh basmayazı tutanağın sonunda^ 
dır. 
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kanunun yürürlüğe girdiği tarihi kovalıyan 
ay başından itibaren verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkına söz istiyen... 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Birinci maddede yazılı 
istihsal tazminatı, 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Milî Eğitim Bakanlı
ğı kısmındaki 546 ncı (3238, 3704, 3803, 4274, 
4357, 4459 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek 
Köy Okullariyle Enstitüleri ve Köy Eğit
menleri ücret ve giderleri) bölümünün 5 nci 
(Köy öğretmenleri gerekli yol paraları, do
natım ve çalışma vasıtaları karşılıkları ve 
tazminat) maddesinden ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
ten... Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve 1948 yılı sonuna kadar yü
rürlükte kalır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

25. — Neuchâtel'de imza edilen Sınai 31ülki-
yet haklarının korunmasına ve onarılmasına dair 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ekonomi Komisyonları raporları 
(1/181) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilimtşir. 

Neuchâtel'de imza edilen Sınai Mülkiyet Hak
larının Korunmasına ve Onarılmasına dair An

laşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 Şubat 1947 tarihinde Neu
châtel'de imzalanan «İkinci Dünya Harbinde 
zarar gören Sınai Mülkiyet Haklarının Korun-

[1] 217 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r. 
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masına ve Onarılmasına dair Anlaşma» onan
mıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isti
yen yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarını birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Belediye Kanununun 110 ncu maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
oyunu kullanmıyan arkadaş var mı ? Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

26. — Türkiye ile İtalya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/187) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasında Ankara'da imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Ekleri

nin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile italya arasında 
12 . IV . 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile Ekleri akbul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

[1] 216 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. . 
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BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden

ler... Ktmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının hhinci görüşülmesi bitmiştir. 
Açık oyların neticesini arzediyorum : 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 

Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağJı (A) işaretii cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki tasarıya (343) oy verilmiştir. Ye
ter sayı vardır..Tasarının (343) oyla kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oy sayısı; (347) dir, yeter sayı vardır. Tasarının 
(347) oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 

Oy sayısı; (345) tir. Yeter sayı vardır. Ta
sarının (345) oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması lıakkında Kanun. 

Oy sayısı; (340) dır. Yeter sayı vardır. Ta
sarının (340) oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek Kanun. 

Oy sayısı; (293), yeter sayı vardr. Tasarı
nın kanunluğu (293) oyla kabul edilmiştir. 

Son tasarıya oylarını vermiyen var mı? 
Oy toplama işi bitmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev

leri hakkındaki kanunda değişiklikler yapılması
na dair olan 4896 sayılı Kanuna bazı hükümler 
eklenmesi. Oy sayısı; (314), yeter sayı vardır. 
(3) red vardır. Tasarı (311) oyla kabul edil
miştir. 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi üc
retlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Damga resmin
den bağışık tutulması hakkındaki Kanun. 

.Oy sayısı; (305), yeter sayı vardır. Kanun 
(305) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Çekoslo-
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vakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Havâ-
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun. Oy sayısı; (304)), yeter sayı 
vardır. Tasarının kanunluğu (304) oyla kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holân-
da Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun. 

Oy sayısı; (311) dir. Yeter sayı vardır. Ta-
sarmnı kanunluğu (311) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen 
Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında Kanun. Oy sayısı (308) dir. Yeter sayı 
vardır. 1 oy çekinserdir. Tasarının kanun)u&u 
(307) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme evleri ic/n gcecek jıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun. 
Oy sayısı; (296) dır. (1) ret (2) çekinser var
dır. Yeter sayı vardır. Tasarının kanunluğu (2'W) 
oyla kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkın
daki kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
3821 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun. Oy sayısı 
(282) dir. Yeter sayı vardır. Tasarının kanun
luğu (275) oyla kabul edilmiştir, i'i) reL ve (4) 
çekinser vardır. 

500 sayılı Rüsumu Siniye Kanununun birin
ci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın-
ki Kanun oy sayısı (287)-dir. Yeter sayı vardır. 
Tasarının kanunluğu (285) oyla kabul edilmiş
tir, iki çekinser vardır. 

Belediye Kanunun 110 ncu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair Kanuna verilen oy sayısı 
(293) tür. Yeter sayı vardır. 28 ret, 4 çekinser 
vardır. Taşarının kanunluğu (261) oyla kabul 
edilmiştir. 

Köy Enstitüleri Kanununa ek Kanuna veri
len oy sayısı 277 dir. Yeter sayı vardır. Tasa
rının kanunluğu (276) oyla kabul edilmiştir, 
bir ret vardır. 

6. ~ ÖNERGELER 

i . — İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu ve 
üç arkadaşının Büyük Millet Meclisi çalışmaları

na 25 Ağustos 1947 Pazartesi gününe kadar 
ara verilmesi hakkındaki Ödenrgesi (4/36) 

m-



îzmir Milletvekili 
Şükrü Saraçoğlu 

Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltv 

Seyhan Milletvekili 
Hilmi Uran 

Erzincan Milletvekili 
Saffet Arıkan 

Yüksek Başkamğa 
Gelir Vergisi, Kurumlar Yergisi, işletme ve 

Gezginci işler Yergisi ve Yergi Usulü Kanunla 
rı tasarılarını incelemek için kurulmuş olan ge
çici komisyonunun bu tasarıları konuşmak üze
re Meclisin tatili sırasında ve Temmuz ayı ba
şına kadar toplanması hususunun içtüzük'ün 
43 ncü maddesi gereğince Kamutayca karar al-
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2. — Sivas Milletvekili Şemsettin Oünaltay \ 

ve Erzincan Milletvekili Saffet Arikan'tn Gelir, i 
Kurumlar, İşletme, ve Gezginci İşler vergileriyle 
Vergi Usul Kanunu tasarılarım görüşmek üzer* 
kurulan Geçici Komisyonun Temmuz taşına ka
dar çalışmalarına devam etmesi hakknda öner
gesi (4/37) 

Şimdi iki önerge vardır, müsaadenizle oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşüle

cek önemli konu kalmamıştır. Milletvekili arka
daşlarımızın seçim çevrelerinde seçmenleri ile 
görüşmelerine fırsat vermek üzere 25 Ağustos 
1947 Pazartesi gününe kadar çalışmalarımıza 
ara verilmesinin Büyük Meclisin kararma arze-
dilmesini teklif ederiz. 
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tına alınmasını arz ve teklif ederiz. 

1 . VI . 1947 
Sivas Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Ş. Günaltay S. Arıkan 
BAŞKAN — Birinci önergeyi 'oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci önererevî ovunuza sunuyorum. 
ABlDtN POTUOÖLU (Eskişehir) — Efen

dim ; Gelir Vergisi Kanunu malûmu âliniz mü
him malî kanunlarımızdan biridir. Bu, muhte
lit Komisyona havale edildiği zaman, Sayın 
Maliye Bakanımızın da ifade buyurdukları veç
hile geçici komisyona, bunu tetkika memur olan 
arkadaşlardan maada, mevzu ile ilgili arkadaş
lar da gelirler, fikirlerini söylerler, komisyo
nu tenvir ederler. Hakikaten çalışmalarımızda 
komisyona dâhil olmıyan birçok arkadaşlarımı
zın fikirlerinden istifade ediyorduk ve istifade 
etmek ihtimali de çok kuvvetlidir. Meclis ta
til olunca birçok arkadaşlar, hattâ komisyona 
dâhil olan arkadaşların bir kısmı da girecek
lerdir. Böyle mahdut mahiyette bir komisyon
dan bu kanunun çıkması her halde iyi bir netice 
vermez. Onun için muvafıksa çalışmanın top
lanma zamanına tesadüf ettirilmesini rica edi
yorum. Bu itibarla önergenin reddini isterim. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde 25 Ağustos Pazartesi günü toplan
mak üzere oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,55 

DÜZELTÎŞ 

71 nci birleşim tutanak dergisinin 143 ncü saiıif esindeki (düzeltiş) te geçen (Ümraniye) ve (Um-
ranlı) kelimeleri (imraniye) ve (imranlı) olacaktır. j ! 

74 ncü tutanak dergisi 316 ncı sayfasının 2 nçi sütununun, 29 ncu satırının başındaki «ziyade» 
kelimesi ile sonundaki «i» harfi fazladır, çizilecektir. 
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Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme önel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayın » 465 
Oyverenler : 3 4 l 

Kabul edenler i 343 
Oya katümıyanlar 122 

Reddedenler ı 0 
Çekinserler ı 0 

Açık Milletvekillikleri ı 0 

AFYON KABAHÎSAB 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AGEI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaçlı 
Avni Refik Bekmaa 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muamer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe övmen 
61. Naci Tmas 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Muıtafa Korkut 
Nurullah Esat Sumar 

[Kabul 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkaym 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germe» 
Nuri Göktepa 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burem 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Tlaeim Çarıklı 
Eminittin Çelikte 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

fîilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlm 
İsmail Hakkı Uzunçarsıl 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhli» Snner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Haaan Cemil Çambeî 
Lûtfi G5ren 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhaan Yalçm 

edenler] 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
BURSA 

Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Garçeker 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel o ğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çaîgüner 
Abidin Ege 
Naili Küeüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneel 

Dr. Behçet IV 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicltli 
Cavit Ekii1 

İhsan II. Tiğrel 
Şeref Uhığ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agayğullurı 
Fethi Ei'iiLÇüâ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağla? 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağrroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgdl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumltt 
Cevat Dursunoğlu 
Münir HüsreT Göle 
Temalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagfinay 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZİANTEB 

Ömer Aıım Akıoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aair Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimofclu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmenaüer 
Tahsin Tttzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulue. 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Dr. Celâl Raınazanoghı 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker (Başba-
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

tZMÎR 
Şerket Adalan 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 

Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrefc 
b»fl 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoglu 
Atıf înan '^ 
Rahmi Köken 
Sait Ödyak 
Şükrü Saracogln 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyido&an 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacın 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen: 
Teıer Taskrran 
Hüsamettin Tuşraç. 

KASTAMONU 
.Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptogan 
Tahsin Toakan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahrî Ee«vit, 
F*thi Maferre 
Baki Tümtîirk 

KAYSERİ 
FiVH Anavdın 
Gl. Salih Avcın 
Sait Armi Feysioftln 
Kâmil Oün fa 
R#*'d öwıov 
Faik Seler 
Ömer Taseıoğhı 
R̂ Hiit Tnrcmt 
Haymllah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın | 
Korgl. Kemal Do&anj 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
îsrmafl Hakkı Baltacıoglu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Büstü Aksal 
Cenap Aksa 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhıin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
Sedad Çumrah • 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr; Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halie Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Eaenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim KarakSyli 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka, 

Kâmil Coskuno&lu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 

Hilmi öztarhan 
MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Resid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiaznn Sevüktekîn 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Nuri özıan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NÎGDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulu soy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtuu 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Han'di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kaîgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüke* 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblam 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
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Sinan Tekeliofcln 

SÖRD 
Sabri ÇeliktuJ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuı 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Stıphİ Battır 

StVAB 
Mitat Şükrü Blcda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sîrec 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakır Um* 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Btmin Atag 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Kesini? 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfttifoğîu 
Galip Pekel 
Nanra Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Danis Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenis 
Eekiya liolaofla 
Haindi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

UEFA 
Otman Ağan 
Atalay Akan 
Vaafl Gerger 
Bari Soyer 

Emin Sazak I 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç (Baş
kan V.) I 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varma» 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülg-ani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Allan 
Saîm Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygan 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevri Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Olman Nuri KÖn! 
Fnad Köprtll 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkim 

VAN 
İbrahim Arvaa 
Huaaffer Koçak 
Rflatû Oktar 

YOZGAD 
Zîya Arkant 
Kâmü Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergenee 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naioı Kroraer 
Nuri Tarhan 

Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tanngver 
Hüseyin Cahit Yalanı 

IZMlR 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (t.) 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (î.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Ali Rua Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güreoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıe 

MALATYA -
Dr. Cafer özelçi 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hafim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâcin 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Ofcuz Bekata 
lamet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Taheiîi Banjrnoölu 

BlTLtS 
Arif ördemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Dr. Zihni Ülgen (î. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atrf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Abdürrahman Konuk 

(Oya hıtı 
Muhittin Baha Pam 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipfk 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsev*r 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneîoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşnd Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmed Aykat 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah ' 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 

ESKÎŞEHtR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 

10ya katılmıyanlar] 
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MANİSA 
İsmail Ertem 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras (t.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürcü 
Dr. Mitat Sakaroğl» 

NİĞDE 
Halid Mengi (Hasta) 

B : 75 
ORDU 

Şerket Akyazı 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad 8iraen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

İ8.6.1947 6 : İ 
Ahmet Remzi Yürcgir 

SttRD 
Etem lzset Beni©* 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan). 
E a ver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

TOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 
Şinasi Devrin (Bakan) 

ZONGULDAK 
Ali Rıza lneaalismdAJMİb 
(D 
Orhan Seyfl Orkası 
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AFYON KARAHÎSAR M A A V A Y A M M I S M a M I N e j M 

Mehmet Askar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçobam 
Dr. Cemal Tunoa 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak , 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevat Akkerman 
Mebruro Aksoley 

o --

iması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oyvereuler : 347 

Kabul edenler : 347 
Oya katılmıyanlar : 116 

Reddedenler : 0 
\ Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 0 

{Kabul edenler] 
Hilmi Athoğlu 
İbrahim Rauf Ayâ&lı 
Avni Refik Bekinin 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergün 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl.. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

!— 41 
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AYDIN 
Neşet Akkor 
GL Ref et Alpman 
ismin Arkayın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 

5 T -

Eminittin Çeliköa 
Süreyya örgeerren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi ŞeremeÜi 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarsılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lfttfi Gören ^ 

i 



Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Harndi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçük» 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncal 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Oğütmta 
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Mehmet Oktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğln 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğus 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barla* 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
I&mail Sabuncu 
Ahmed Ulu* 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Ttxün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulu* 

İÇEL 
Halil AtaUy 

. 1947 O : â 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Ayda? 
Rifat Güllü 
iSaıt Koksal 
Kemal Turan 
$evki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Kıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçeüi 
Mekki Hikmet Geienbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Sılivrıli 
Orgi. C. Lahit T oy demir 

IZMIR 
Şevket Adalaa 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Huiki Cura 
Lâtıie Bekir Çeyrekbası 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğiu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Alı Yüeei 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer TaşKiran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Fok 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alfitaş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
di. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh İspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
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Mustafa Naim KarakÖylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkai 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Kaşıt Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Kıza Çuhadar 
Hasan Regid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Ol. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Gl. Kiazıra Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 
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NlĞDE 

Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Talisin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satar 

. 1947 O : â 
Sınan Tekelioglu 

SIIRD 
Sabri Çeliktutf 
A\\ Rıza Esen 
Lûtfi Yavua 

SINOB 
Lûtfi Aksoj 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Uünaltay 
Kâmü Kitapçı 
Muttalip Oker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkef 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atao. 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Fekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekei 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet SertngU 

TRABZON 
Sim Daj 
Danis Eyiboglm 

Terojel Göksel 
Ali Rıza Ifd 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka • 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbryık 

TUNCELİ 
Nacmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasf i Gerger 
Ra-ti Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koftr 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

I Oya katilm%yanlarl 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

Tayiur Sökmen (1.) 
BÎLECİK 

Memdulı Şevket Esendal 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
BİTLİS 

Arif Özdemir 
BOLU 

Dr. Zihni Üİgcn [l il) 
BURDUR 

Dr. M. Şerif Korkut 
BURSA 

Atıf Akgüç 

Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ismet Eker 

DİYARBAKIR 
Fazd Ahmed Ayka§ 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
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J5LAZIĞ 

Fuad Afralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş-; 
kan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
(D 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
J)r. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (1.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu (1.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t Gürsoy 

Adnan Menderes 
insan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer Özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem (I.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsa 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (I.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SHRD 
E tem İzzet Benice 

SİNOB 
Cevdet Kerim lııcedayı 
(Bakan). 
Enver KÖk 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (I.) 
İsmail Mehmet Uğur 
(D 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berkaoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 

Ali Rıza Incealeandaroğln 
tf.) 
Orhan Seyfi Orhoo 



B : 75 18 . 6 .1947 0 : 2 
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ması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Üye uyun 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinaerier 

Açık Milletvekillikleri 

465 
345 
345 
120 

O 
O 
O 

fKabul edenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâç/in 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
IV l üş t ak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uran 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Hibıi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bokata 
Avni Refik Bolunan 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Erpun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe ö}7men 
01. Naci Tmaı 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Calip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
Emin Arkayıa 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Maahar Gtrrraan 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabcyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Binal 
Osman Niyazi Burca 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin ÇelikSs 
Süreyya örgeevran 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetll 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uztınçar^h 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düftnael 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A d al 
Hasan Cemil Canibe! 
Lfttfî 05r«n 
Cemil özçağlar 
CalJU Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fal^retü» Altay 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Zehra Budur.*) 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Para 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet (Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
01. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynelo£lu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasana Ilgaı 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yttcer 

DENİZLİ 
Reşnd Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemdi Çalgünar 
Abidin E g t 

Naili Küçüka ! r 

Hulusi Oral '! 
Kemal Cemal öncel i 
ür . Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
îhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziva Ağca 
Saff»! Anka* 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akg51 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrer Gole 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vekbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 
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ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğns 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asını Aksoy 
Cemil Aleyli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoglu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
ŞÜkrfl Sökmensüer 
Tahsin Türün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
OL Eyüp Durtütan 
Suphi Bedir Ulue. 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzmı Ayda* 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şerld Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaeelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kazım Karabekir 
Recep Peker •'" 
Ahmet Kemal SİİİTTİİİ 
Orgl. C. Cahit Toydemîr 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arunan 
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Münir Birsel j 
Dr. Hüseyin Hulki Ca
ra 
Lâtife Bekir Çeyrekbası 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüo§lu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidogan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tucraç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptogan 
Tahsin Coşkan 
Ham di Çelen 
Dr. Fahrî Eoerit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kamil Gündeş 
Reşff'd öz*oy 
Faik Seler 
Ömer Taşeıoğlu 
Redt Tnrcut 
Hnrmn*h Ürkfin 

KIRKLARELİ 
fcühtü Akın 
Kororî, K«nnî Doca* 
Nafi Atnf Kansu 
Şevket ödül 

KTRSEHÎR 
îamaîî Hakkı Baltaeıoglu 
Nihat. Erdem 
Şevket Torcmt 

KOCAELİ 
Tsmail "RüstÜ Aksal 
C#m ap Akan 
Fuad Balkan 

. 1947 O : 2 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bin al 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Bmli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündü» 
Memduh îspartalıjril 
Ömer özdpâc 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Frrat 
Mustafa Naim Karaköy-
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANÎSA 
Yunus M. Atakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka1 

Kâmil Coskunoglu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Needet Otaman 
Yaşar ö«ıy 
Hilmi örtarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

Hasan Resîd Tankut 
Abdullah Yayeıoğîu 

MARDÎN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazun Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Haiid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Oürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soy«r 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fur tun 
Amiral H. GSkdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Cülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeliojjlu 

SHRD 
Sabri Çeliktuğ 
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B : 75 18.6.1947 O : 2 
Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

BÎNOB 
Lûtf i Aksoy 
Suphi Batnr 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
01. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayıköztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşntir 
Cemal Kovalı | 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 

Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELÎ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

Suul Kemal Yetkin 
VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Emin Erisirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

10ya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Cumhur 
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esen dal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BÎTLIS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Madik Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Şimer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdulhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoglu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
tsmet Eker 

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

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Sarakaya | 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik ı 
Hatan Polatktn 
Abidin Potuoglu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hatan Fehmi Ataç 
(Başkanvekili) 
Euip Tör 
Ahmet Kemal Varraea 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergen«kon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Oihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr, Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannörer 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Senihi Yürüten 
İZMİR 

Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Hilmi Çoruk (î.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioglu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gttrsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer Ozelçi 
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MANİSA 
ismail Ertem 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MABDÎN 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Güren 
Nuri özsan 
Pr. Mitat Sakarozu 

B : 75 18 
NÎĞDE 

Halid Mengi (î.) 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Keu,al Çelik 
Kasım Ener 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

6.1947 0 : 2 
Ahmet Remzi Yüragir 

SİÎRD 
Etem izzet Benie* 

SÎNOB 
Cevdet Kerim înetfdayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SÎVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

tsnıail Mehmet Uğur 
TEKİRDAĞ 

Cemil Uybadın 
TOKAD 

Recai Güreli 
YOZOAD 

Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berkaoy 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (î.) 
Orhan Seyfi Orhon 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

üye sayun 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
4Ö5 
340 
340 
125 

0 
0 
0 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
TTalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
nilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 

[Kabul 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş '* 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

edenler] 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Oaman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin ÇelikÖ» 

Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçaraılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünael 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
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Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BUR8A 
Zehra Buduna. 
Fahri Bük 
Aciz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil Öı 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Ata'tay 
Münir Çağıl 
Hasene ilga» 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Resad Aydınlı 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz '~ '— 

DİYARBAKIR 
Yedat Dicleli 
Cavit Ekin 
ihsan Hantit Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağâoğulları 
Fethi Erimçağ 
M. Nedim Gündüsalp 

B : ?5 m.6 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem j... 

ELAZIĞ | 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. 1. Tali öngören 

ERZİNCAN | 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Duıolu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir llüsrev Gölti 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koca güney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
CemH Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolal 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaim^ğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmenıüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukafl 
Suphi Bedir Uluç 
Halil Atalay 

, mi 0 : 2 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçclli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzını Karabekir 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevsat Arunan 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
11 
Ksat Çınar 
Sfdat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Sami Üter (î.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri "Eeevit 
Fethi Mağara 

Bakı Tümtürk 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Resid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğla 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenup Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz PerkÜn 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdııh tspartalıgil 
Ömer özdek 
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MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANÎSA 
Y. Muammer Alakan t 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğln 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgör«ı 
Rıza Erten <* v 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan (I.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Ofcuz Bekata 

B : 75 18.6 
MUĞLA 

Nuri Ozaan 
MUŞ 

Bari Dedtoğlu 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluaoy 

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

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüker 

tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif Özdemir 

. 1947 O : 2 
SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Sabri Çeliktuf 
AH Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Aâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl, Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abıdin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Sun Day 
Ali Rıza Işıl 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüa 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Sunar 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Raif Karadeniz 
Zekiye Molaofclu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahîr Süaa 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasf i Gerger 
Rani Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvaa 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöa 
ihsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
iaim Kromer 
Nuri Tarhan 

îhsan Karaşioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Randa 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 

[Oya katılnii ı/ani ar / 
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DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Oeak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Abidiıı Potuğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varmea 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 

B : 75 PL8.6 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü | 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalm 
Hilmi Çoruk 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Salt Azmi Feyzioğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu (î.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanıkj 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

. 1947 O : 2 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıg 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem (1.) 
Feyıullah Usla 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Hmin Soysal 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroglu 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Yusul Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SffitD 
E tem İzzet Benle* 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Enver K8k 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk ı 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 
a.) 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cesaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reeai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Galip Pekel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 

ZONGULDAK 
Şinati Devrin 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Orhan Seyfi Orhon 



B : 75 18 .6 .1947 O : 2 
Emeldi dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek kanuna veri

len oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir,*) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal Otoban 

•ası 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eead Uraa 
Ali Kemal Yi&itoftlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cerdet Gölet 
Mümtaz ökme& 
Fakihe öynıen 
Ol. Naei Tına* 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
OL Refet Aipman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Oöktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

Üye aayııı : 465 
Oyrerenler 203 

Kabul edenler 203 
Oya kat ıimıy anlar i72 

Reddedenler : û 
Çekinaerler : 0 

Açık MilletTekillikleri : 0 

/Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çeliköı 
Süreyya örgeerren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Buduna 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasiojlu 

Ali Rıza Kırterer 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene ilga» 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENIZLI 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgtiner 
Abidin Ege 
Naili Küçttka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
thsan H. Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğüt m sn 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngörea 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salım Altug 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Durulu 
Münir Hftsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gi. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Ofuı 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Alerli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bariaa 
Dr. Muzaffer CanboUt 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yttzatlı 
Dr. Galip K. ZaimogU 

GÜMÜŞANE 
Şer ket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
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Gl Eyüp Durukan 
Suphi Redir Uluç 

İÇEL 
Salih İnin kur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzrm Aydar 
Rif.1t Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvıç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Ol. Kâzım Kırubekir 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adulan 
Benal N. Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Haaaıı Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahıran Sürmen 
Te*er Taskrran 
Hüsamettin Tugacj 

KASTAMONU 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Ham d i Çelon 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın ; 
Sait Azmi Feyziofclu 
Kâmil Oünt'eş 

B : 75 
R#$!d Öaaoy 
Faik Sele? 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğa» 
Nsfi Atuf K%nau 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
tsraail Hakkı Baltacıoğlu] 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rü>tü Akaal 
Cenap Akau 
Ftıad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
AH Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Eıenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylti 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Tevfik Tamtlli 

18 . 6 .1947 O : 2 
Şefik Tngay-

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
K&nil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafk Edgüer 
Şevket Raşit Hatipogîu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar öaey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgöreu 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri ösaan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NIGDE 
Ferit Ec#r 
Rif at Güraoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. G5kdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Rıxa Işrtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Kar at aş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörflker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi atı 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioglu 

SttRD 
Sabri Çeliktug 

SÎNOB 
I J fit fi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin 0 Ünal tay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkea 
Şakir Uma 
Abidin Ynrdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atsa 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

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

TRABZON 
Sırrı Day 
Danış Eyibojlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğln 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarrmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Oıman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Rari 8oyer 
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Esat Tekeli 
Suııt Kemal Yetkin 

VAN 
Rüsttl Oktar 

B : 75 
YOZOAD 

Ziya Arkan* 
Kâmil Erbek 
Sırrı Iç5ı 

18 . 6 .1947 O : 2 
ZONGULDAK 

tsınail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

Sabri Koçer 
Naim Krom er 
Nuri Tarhan 

I Oya kattlmıy anlar I 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğhı 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Mebrnre Aksoley 
Falih Bıf ki Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Arni Refik Bekman 
Arif Çubukçu (t.) 
Emin Halim Ergun 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Dr. Galip Kahraman 
Raaih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı UzunçartTİı 

BİLECİK 
Menıduh Şevket, Esen d al 

BİNGÖL 
Tahsin Banfiruoğlu 

BtTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Dr. Zihni Ülgeri (t. ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Araal 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüaeyin Bingül 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeyneloğhı 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoglu 
Atıf Tûzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
tsmet Eker 

DENÎZLÎ 
Reaad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
$*ref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Durıunoğlv 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Ab i din Potuoğltı 
Ketn;ıl Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
îam^ıil Sabunun 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 
Edip Tor 
Tahsin Tüafl» 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Rasira Yurdraan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
IIAÜI Atalay 
Saim Ergenekoa 
Hefık Koraîtan 
ûı», Aziz Kösal (1.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (I.) 
Enis Akaygtn 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
GL Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demireîii 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi TannÖTer 
Hüseyin Cahit Yalgın 

İZMİR 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çerrekba-

Atıf İnan fBakan) 
Ekrem Oran 

Haydar Rıiştü Öktem 
Dr. Kâmran örs (I.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Himi Çoruk (î.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Uma? 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
(Bakan) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Güraoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Hlvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Mehmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Feynülah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Resid Tan kut 

MARDİN 
Abdfirreaak Satana 
Dr, Aziz Uras (t.) 
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MUĞLA 
Abidin Çakır 
Neeati Erdem 
Asım Gitara 
Dr. Mitat Sakarofro 

NİĞDE 
Halid Mengi (t.) 

ORDU 
Yutul Ziya Ortaa 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

ıttTTB 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirınen 
Ali Zırh (t.) 

B : 75 18.6 
SAMSUN 

Hüteyin Bark 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Dr, Sadi Konuk 

SEYHAN 
Keoaal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yürefir 

SttRD 
Etem tuet Banla» 
Ali Rıza Esen 
Lû t fi Yavuz 

. 1947 O : 2 
SINOB 

Cevdet Kerim Ineedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşena 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reeai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Bakan) 

VAN 
İbrahim Arvaa 
Mnsaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (1.) 
Orhan Seyfi Orhan 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair olan 4896 sayılı Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Askar 
Şahin Lâcin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eamd Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğhı 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

ü ye sayın : 465 
Oyverenler 314 

Kabul edenler 31) 
Oya katümıyanlar 151 

Reddedenler 3 
Çekinaerler u 

•çık Milletvekillikleri 0 

/Kabul edenleri 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bakma» 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen , 
Gl. Naei Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahramaa 
Mustafa Korkut 

Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

Neşet Akkor 
GL Rasat Alpmea 
Emin Arkayın 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Buran 
Orgl. İzzettin Çalışlar 

Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikfla 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambal 
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Lûtfl Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Şiran 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budun* 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir firhaıı 
A bdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmasipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr, Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağtî 
Hasene tlgaz 
Snheyp Karaf akıoğltı 
Necdet Yücer 

DENÎZLI 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Kttçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekm 
İhsan llâmid Tigıol 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündü zalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

B : 75 18.6 
ELÂZIÖ 

Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

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

GAZİANTEB 
Ömer Asım. Aksey 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. A bdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Disdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Salih hıankur 
Dr. Helâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâ/rm Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

. 1947 O : 2 
İSTANBUL 

Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arı in an 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtif» Bekir Çeyrekba-
•ı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Samih Üter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskırau 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtft Akın 

Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kanau 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
ür. F. Şerafettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür-Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yi 
git 

KONYA 
Dr. Hulusi A lata»? 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Cebeeoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkfln 
TevL'ik Fikret Sılay 
Ali Rrza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
OrgL Aamı Gündüı 
Memduh tspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 

MANİSA 
Y. Muammer Alakaııt 
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Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğîn 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoglu 

MARDİN 
îrfan Perid Alpay» 
01. Seyfi Düzgöreu 
Rıza Ertan 
Gl. Kîazım Sevuktakin 

MUĞLA 
N'nri öztan 

MUŞ 
Bari Dedeoğltı 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eear 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyar 
Şükrü Stter 
Hüseyin Ulusoy 
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ORDU 

Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fnrtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Mam di Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakrr 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataa 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yorüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Sab ri Çeliktuğ 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tneedayı 

. 1947 0 : 2 
StVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin GünaHay 
Hikmet T*ık 
Kâmil Kitapçr 
Muttali p öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
01. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezarofchı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoglm 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevenpil 

TRABZON 
Sırn Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

Ali Sanal iüğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
A t alay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Su ut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvaı 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

TOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

I Reddedenler] 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

StNOB 
Suphi Batur 

I Oya k a! il mı yanlat/ 

AİTON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Vesdroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıf ki Atay 
Hilmi Atlıoğln 
Arif Çubukçu (1.) 

Emin Halim Ergun 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Raaih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzuncaradı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BUR8A ı i t n ; r 

Atıf Akgüç ,>f ta m r u 
Sadık T a ^ ç ^ ı p ] 
Mustafa.f^m^gaflBfcşr 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırserer 

ÇANKIRI 
Ahmet thsan Ziyneloği* 
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ÇORUM 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
t sı net Eker 

DENIZLI 
Reçad Aydrnh 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakarı) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kal fa «ri 1 il.) 
Osman Ocak 
Şeref Ulug 

ELAZIĞ 
Fuad Ağvalı 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Cflvat Dursunoğlu 
Kem alettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Pulatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Umail Sabuncu 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 

V;dip Tor 
Tahsin Türün 
Ahmet Kemal Varınca 

fHAKKARÎ 

HJAHHAHAŞ 

IHIHttAŞ 
arI§oİ3tr^î)S 4asi!. -ŞomuA 
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HATAY 

I İnsan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yıırdman 

İÇEL 
Ifaydar Aslan 
Halil Atalajr 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltau 
Dr. Aziz; Koksal (l.j 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var î } 
Rnis Akaygen 
Cîhad Baban 
Celâl Baya» 
G1. Refel Bele 
Mareşal F o ^ Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Pund Hulusi Dem i reli i 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. .Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 

IZMÎR 
Fkrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs (t.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzeffer Akahn 
Hilmi Çoruk (t.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

;^-uÛl 'frfrjŞ -11 - iü 
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KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoğlu 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyamk 
KONYA 

Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Ba
kan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet \. Gürsoy 
Adnan M en dere* 
ihsan Şerif özgen 
\hmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. U M Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
FVyjsullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankuf 

MARDİN 
Abdülkadir Kalar 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (t.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakarojln 

NÎĞDB 
Hal id Mengi (î.) 

ORDU 
Yuauf Ziya Ortaç 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

-' '• i-r-

Ali Zırh (I.) 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
E tem tzset Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yaraş 

SİNOfi 
Enver Kok 
Yusuf Kemal Ten gir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan; 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı îçdz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu(I . ) 
Orhan Seyfi Orbon 

— zn — 
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Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
kuvvetlerine yardım vergileriyle, Damga resminden bağışık tutulması hakkında kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAft 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktao 
Ahmet Alpaslan 
Fîalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Effftd Uraa 
Ali Kemal Yigitoglu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekmun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
TV Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. "Refet Alpman 
Rmin Arkayın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

\ Üye aayıaı : 465 
j Oyverenler 305 

Kabul edenler : 305 
Oya katılmıyanlar : 160 

Reddedezıier 0 
Çekinaerler 0 

Açık Milletvekillikleri ; 0 

[Kabul edenleri 
Nuri GÖktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Otman Niyazi Burcu 
Orgl. Tzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikds 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thaan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Aîtay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Purn 

Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Tılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kiram» 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoru* 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağı] 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoglu 
Necdet Ytte*r 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmaa 
Cemil Çalgfiner 
A b i d k B g ı 
Naili Küçüka 
Hulûıi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
thaan H. Tigral 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğullsn 

Fethi Erimçağ 
Mahmut N. GttndûsaJp 
Dr. Bahattin Ogütmta 
Mehmet öktem. 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngftran 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akfftl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz üumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğns 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bakir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Karan Ofcay 
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Ahmed Ulut 
Fikret Yüzath 
Dr. Gelip K. Zairaofln 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüerr 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
OK Eyüp Dnrukan 
Suphi Bedir Ulue, 
Rasinı Yurdman 

ÎÇEL 
Salih înankur 
Dr. Celil Remazanoğlu 

tSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Ol. Kâzını Karabekir 
Recep Peker 
Senihi Yürüten 

ÎZMİR 
Banal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Huüd Ovan 
Lâtife Bekir Çayrek-

Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KABS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlttr 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
A&Jurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

B : 75 18.6 
KASTAMONU 

Gi. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Haindi Çelen 
Dr. Fahri ficevlt 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
01. Sn I ih Avgın 
Sait Azmi Feyzioglu 
Kâmil Gündeş 
Resid özaoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğln 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgî. Kemal T>^« 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
îjmail Hakkı BaltaemfU 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Akau 
Fuad Balkan 
Dr. Fani Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi0t 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataa 
Mitat Şeirir Altaa 
Gİ. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dftndftr 
Rasim Ereî 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Terfik Fikret Sılay 
Ali Rma Türel 
Halis Ulusan 
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KÜTAHYA 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asını Gündü* 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabm 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coskunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Vaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gİ. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gİ. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğln 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süe? 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Gokdalay 

Dr. Zeki M. Sezer 
Ham di Şarlan 

RİZE 
Talisin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem ra 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata» 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yftrüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Gül ek 
Sinan Tekelioğln 

SÖRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
liûtt'i Aksoy 
Suphi Batur 

8İVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gİ. Fikri Tirkaş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç, 
Ziya Ersin Cezaroğhı 
Fayrk öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Naznn Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırtı Day 
Daııiş Eyiboğlu , 
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Baif Karadenis 
Zekiye Molaoglu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa R. Tarakçıoğiu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Ntcmeddin Sabir Sılan 

B : 75 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfİ Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

18.6.1947 O : 2 
Suut Kemal Yetkili 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

Sırrı İçoz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

I Oya kat ılmıy anlar J 

AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazım Bozea 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tüne» 
Ahmed Yeziroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKABA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Haşit Börekçi 
Arif Çubukçu (t.) 
Emin Halim Eıguu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Raslh Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Urun çarşılı 

BÎLEOlK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoglu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Olgen (t. Ü.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüe 
Sadık Tahsin Anal 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
(M 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancı oğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Ut 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIB 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoglu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
İsmail Sabuncu 

GUMÜŞANE 
İlasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
(I.) 
Abdülganİ Türkmen 

tyEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Faruk Nafis Çhmlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Könl 
Fuad Köprülü 

Dr. Mim Kemal öke 
Dr. .'-.kil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Şevket Adaları 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 

KARS 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hilmi Çoruk (t.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu (I.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmst Tahtakılıs 

MALATYA 
A.UlviBeyda|ı 
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Dr. Hikmet Fırat 
Ur, Cafer özelçi 

MANİSA 
ismail Ertem (t.) 
Feyaullah Ualu 

MARAŞ 
Dr, Kâmil Idü 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (î.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Aann Gfirsu 
Dr. Mitat Sakaroftlu 
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NİĞDE 

Halid Mengi (Hasta) 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Hasan Oavid BelûJ 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
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Hilmi Uran 
Ali Münil Yegana 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Eteni İzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Cevdet Kerim tneoday t 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Şr*er 
(Bakan) 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recaİ Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Baruttu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka (Bakan) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
İsmail Ergener 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (Hasta) 
Orhan Seyfi Orhon 

*>*<( 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON ITAltATTtgAtt 
Mehmet Aakar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaad Uraa 

ANKARA 
Naki Cerad Akkenaan 

ü: jre sayın t 465 
Oyrerenler i 304 

Kabul edenler : H 0 4 
Oya katümıyanlar .101 

Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 0 

/Kabul edenler] 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Muammer Eriş 
ihsan Ezffi 
Oevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tma* 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 

Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
OL Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. izzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikte 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
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BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan. Cemil Çambel 
Lütfi Gören 
Cemil özçağlar 
fbsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aıiı Duru 
Ahmed Münir Erhan . 
Abdürrahman Konuk 
Cemil ö ı 
Faik Yümasipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Oökeaı 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kımrar 
Nurettin ünaa 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Eifat Dolunay 
M. Abdülhalik Benda 
01. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
S4«>i4psar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Plasene İlga* 
Suhayp Karafakroğhı 
Naadat Yüaar 

BSMtZLÎ 
Dr. Samdi Barkman 
CamiiÇalgünar 
Abidin Ege 
Naili Kttçöta 
Hulusi OraJ 
Dr. Behçet Ua 

DİYARBAKIR 
Vedat Diclali 
Cavit Ekin 
îhaan llimit Tigrei 
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Şeref Uluğ I 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğullart 
Fethi Er İm çağ 
M. Nadim Gündüsalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Oktern i 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgftM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Duuılu 
Münir Hüsrev Göl» 
Kem alettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagünej 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ömer Aşım Akaoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bakir Kaleli 
Dr. Abdurrahmaa MaV* 

atREBUTf 
Münir Akkaye 
Eşraf Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret YüzaÜJ 
Dr. Galip K. Zaimoflu 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmenaüer 
Tahain Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulııç 
Rasiuı Yurdman 

.1947 0 : 2 
İÇEL 

Salih İnankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

.. İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Senihi Yürütan 

ÎZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu » * 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yüael 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alpioğau 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelee 
Dr. Fahri EoevH 
Fethi Mafru* 
Baki Tümtürk 

KAYSKRt 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
KftmiiGündeş 

Raşid özaoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğla 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOOAELÎ 
ismail Rüştü Aksı! 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulûs! Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binaî 
Gi. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrab 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
RAJİBI Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülla 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziı Perkün 
Tevfik Fikret &fay 
Ali Rıza TüreJ 
Halis Dk«» 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Oı gl. Aşım Gündüz 
Ömer Ösdak 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmat Sadık İÜ 

Mustafa Naim Karaköylft 
Osman Taner 
Abdülkadir Taaa^gü 
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Tevük Temelli , 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zn.be ı. 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Arhmkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit H'atipoğhı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet 'Olanıan 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
DT. Kemali Bay izi t 
Rıza Çuhadar 
A hd u 11 a h Yay cıoğl u 

MARDİN 
frfan Ferid Alpay» 
Gl Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalar 
Ol. Kiazım Sevüktekih 

MUĞLA 
Nnri Ozsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

B : 75 
Rifat Gürıoy 
V«hbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Kaindi Şarlan 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Ftrat 
Rıza Tartan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed AH Yörtiker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Giüek 
Sinan Tekel i oğlu 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
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Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Gücaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mnttalip öker 
Gl. Fikri Tirke* 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cp/aroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

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

TRABZON 
8ı rn Day 
Daniş Eytboğln 
Temel Göksel 

Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmul Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Aka» 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 

VAN 
Rüştü üktaf 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmed Güreli 
Sabri Koçer 
Naim Rromer 
Nuri Tarhan 

fOya kattlmıyanlar} 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr,. Cemal Tunç* 
A hin «d Veürbğlm 

AMASYA 
Zeki Tarhan . 
AH Kemal Yiğitoğln. 

^ÜNKARA 
Falih Rıf ki Atay 
Hilmi Âtlioğlu 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu" (t.) 
Emin Halim Ergun 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı). "" 

ANTALYA 
H asili Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Milat Aydın 
Dr. Mazhar Görmen' 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
tamail Hakkı Uzuhçarşıb 

BtLEClK 
Memduh Şevket Etendal 

BÎNOÖL 
Tahsin BanguoğHı 

BİTLİS 
Arif öademir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zjhjıi Ülgen "(I. Ü.) 

BURDUR 
Dr' M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsa! 
Mustafa Fehmi Gerçe-
ker 
Muhittin Baha P a n 
Dr. M, Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Biti gül 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım U« ' 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(İ.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç 
Feyzi Kalt'ağil (1.) 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. î. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin. Sazak 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven (I.) 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (t). 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Oihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Retet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri K5ni 

B : 75 18.6 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özclen 
Ahmet Kemal Silivrili 
{I. Sn phi Taun över 
Orgi. C. Cahil Toyde-
nıir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

ÎZMtR 
Şevket Adalan 
Ekrem Oran 
Haydar Kü.ştü. Ok İr m ' 
Dr. Kâmran örs (î.) 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalm 
Hilmi Çoruk (î.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

KONYA 
Fafcin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gûrsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem 
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Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşit Tankut 

MARDİN 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (T). 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi (î.) 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid. Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh (1). 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Mttnif Yeğen* 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Elem izzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Cevdet Kerim tneedayı 
\ Bakan) 
Enver Kök 
Vusul' Kemal Teııgir-
şerik 

SİVA8 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Üybadm 

. TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Al'üned Bamlçu-
Hasan Saka (Bakan) 

URPA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN -.;, 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 

Ali Rıza tncealemdaroğlm 
(I.) 
0rhan Seyf i Orhoc 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 

Anlaşmanın onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
i KamıB kabul edilmiştir.) 

üye aayıaı [65 
Oyrerealer s i i 

Kabul edenler ; ı l 
Ora katılmıyanlar i ^ 4 

Reddedenler o • 
Çekinaerler û 

Açık Milletvekillikleri : o 

AFYON KARAHlSAB 
Mehmet Aşkar 
Kemal öaçoban 

AOEI 
Mftştak Aktan 
Ahmet Alpaalan 
Halici Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaad Urae 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
İbrahim Rauf Ayaslı 
Hıfzı Oğuı Bekata 
Arui Refik Bekmaıı 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğu 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökroen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tına* 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Niyaai Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nnruîlah Esat Sümer 

AYDIM 
Neşet Akkor 
'OL Befet Alpma» 
'Kmin Arkayın 
il i tat Aydın 
Emin Bilgen 

Nuri Oöktep* 

/ Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Kaat Altan 
Fuat Bilal 
Gaman Niyazi Bureu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikda 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
tsmail Hakkı Uzunçareılı 

BÎLEOÎK 
fleşil Bozüyük 
Dr. Muhlis Suneı* 

BİNGÖL 
Feridun Fikri DüşÜnael 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağl&r 
ihsan Yalçm 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budan*. 
Fahri Bük 
Aaia Duru 
Ahmed Münir Erhau 
Abdürrahrnau Konuk 
Cemil öı 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
îhaan KaraaiogTu 

edenler] 
Ali Rıza Kıreeter 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr, Akif Arkaç 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
GL Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Heıene ilga» 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
C«mil Çalgfiner 
Abidin Ege 
Naili Küçttka 
Hulûai Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
îhaan İL Tigrel 
Şeref Ulug 

EDÎRNE 
Mehmet E. AğaogulUrı 
Fethi Erinıçağ 
Mahmut N. Güudflıalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Muatafa Arpacı 

Fahri Karakaya 
Hatan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngöre* 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgÖl 
Salim Altug 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Httsre* Göle 
Kemalettin Kamu 
GL Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuı 
Kemal Zeytinoğiu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Ab»/ 
Cemil Alerll 
GL Aşir Atlı 
C«mil Said Barla» 
Dr. Muzaffer Caaboiat 
Bekir Kaleli 
Dr. AbdurrahmanMeMr 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşraf Diıdar 
KAaan Okay 
îamail Sabime* 
Ahmed Ulua 
Fikret Yttıatlı 
Dr. Galip K. ZaimufU 

482 



GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Söttmensüer 
Tabiin Tisi» 

HATAY 
Abdullah CîUi 
(-) Kyup THirakaa 
Suphi Bedir Ukıç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankor 
Dr. Cemi Ramasaneflu 

İSPARTA 
Kâza* Ajdar 
Eiiii Öttü 
Sait Kökaal 
Şevki YalVA« 

İSTANBUL 
AH Rıza Arı 
Kanık Natiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Geienbeğ 
Ol. Kâzım Karabakir 
Osman Nuri Koni 
Recep Peker 
Or«l. O. Cahit Toydesatr 

İZMİR 
Benei N. Anma* 
Münir Birsel 
Dr, Hüseyin Hulki Cusa 
Lâtife Bakir Çeyrek»*-
t» 
Esat Çaaar 
Sedat Dikne* 
Sami Gülctioğlıı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyıdo#nn 
Azis Samih fiter 
Şerafcftİa Earaee* 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahır.Riı Sürmen 
T «er Taskaan-
Hüsamettin Tuge? 
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KASTAMONU! 

Ol. Abdullah Alptcgan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit \ 
Feıhi Mağara 
Baki Tümtark 

KAfttRt I 
Fikri Abaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Aııui Feysioglaa 
Kâmil Güm'es 
Reaid öaeoy 
Faik Seier 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürktü 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
rvor«?l. Kemal Doğa* 
Kafi A tuf Kaıısu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Lam a il Hakkı Balt&cjoğlu 
SMnat Erdem 

KOCAELİ 
İsmail Rü>tü Aksal 
Cenap Aksu * 
Faad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikme* 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya TUH* 

KONTA 
Dr, Hulusi Akta» 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adi! Binal 
Gl. Ali Fuad Ceheaoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dindar 
Raaim Bral 
Şevki Ergun 
Huiki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. AsU Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halk Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

.1947 O : â 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündü* 
Memduh Ispartahgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karekiylü 
Osman Taner 
AbdülkadirTaaaafü 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay . 
Mahamd Nedim Zabcı 

MANtSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artsnkal 
Kamu Ooakono^u 
Rıdvan Nafk Edgüer 
Şevket Kaş it Hatipoflu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar öa»j 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayisit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpay* 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalat 
Gl. Ki&om Sevüktekin 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NtÖDE 
Ferit Keer 
Rifat Güraey 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süsr 
Hüseyin Ulusoy 

ÖRDÜ 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Gokdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalmaa 

RİZJE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Sam AH DilemN 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirto** 
AH Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakap Kalf ay 
Ömer Karataa 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörükeı 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıhla* 
Sinan Tekatieğlu 

SîtRD 
Sabrı Çeliktu* 
Ali Bua Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

8İVAS 
Mitat Şükrü Blsda 
Şemsettin Günaitay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapsı 
Muttalipöksr 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

Emin Atat 
Ziya Ersin Ceaaro|h» 
FayıkÖatrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Korali 
Mustaf a Lâtif oğla 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevenfil 

TRABZON 
Sim Day 
Danis Eyibefitt 
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Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenia 
Zekiye Molaoğiu 
Hamdi Orhoü 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa R, Tarakçıoğln 
Muammer Yarrmbıyık 

AFYON KARAHİSAR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Hasim Boaca 
Hatan Dinçe r 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Afcmed Vesiroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
AH Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğto 
Raait Börekti 
Arif Çubukçu (î.) 
Emin Halim Ergnn 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Raaih Kaplan ] 
Tayfur Sökmen (1.) ' 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Örgl. lzzeddin Çalışlar 
Ol. Kâzım Özalp 

BtLEOİK 
Memduh Şevket Ksendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguo$lu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Şiran 
Dr. Zihni Ülgen (t. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr M. Şerif Korkut ] 

B : 75 18 .6 
TUNCELİ I 

tfecmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger. 
Raai Şoyer 

. 1947 O : 2 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arra». 
Muzaffer Koçak 
Büstü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkan* 

Abidin Potuoğlu I 
Emin Sazak 

GİRESUN I 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş
kan V.) 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (I.) I 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Hım Atalay 
Saim Ergrnekon 
Refik Koraltan 
Di, AzteKösal (I.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adate 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Aka.fgen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. Refct Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demiralli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten | 

Kâmil Er bek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergeneı-
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
N aiııı Kromer 
Nuri Tarhan 

I İZMİR 
Şevket Adnlan 
Kkretn Oran 

I Haydar Rıiştü Ükte» 
Dr. Kâmran örs (I.) 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Himi Çorak (I.) 
Ziya Orbay 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umaj t 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu (î.) 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Sedad Pek 

KONYA 
Fa tin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Or. Ahmet t. Oünoy 
Adnan Menderes 
thaan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 

l Dr. Cafer özelçi 
MANİSA 

İsmail Ertem (I.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Foysullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reeid Tankut 

(Oya kat%U 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal. 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
d.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingöl 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeymeloglu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kaeaneıoğlu 
Atıf Tttzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Resad Aydmlı 
Kemal Cemal Öneel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

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

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğht 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 

i Oya kat\lm\y anlar] 
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MARDÎN 
01. Seyfı Düzgören 
Abdürreaak Satana 
Dr. Aziz Uras (î.) 

mu&LA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gursu 
Nuri özsan 
Dr Mitat Sakarogltr 

NİĞDE 
Halid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaş 

B : 75 ljk.6 
BÎZİ 

Hasan Cavid Belftl ! 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kental Çelik 
Kasım Ener 
Kasını Gülek 
< <avid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Fiilini Uran 
AH Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yür«t;ir 

SttRD 
Rum İzzet Beniee 
T/ûtfi Yavuz 

• • • i ^ 
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SÎNOB 

Cevdet Kerim tneedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşens 

StVAS 
N«zif Ergin 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
tsmail Mehmet Uğur 
( t . ) • • • > ' ' 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reeai Güreli 

TTalid Nazım. Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutşv 
Hassan Saka (Bakan) 

YOZGAD 
Celal Arat 
Dr. K. Cenap Berksojr 
Sırrı tçoz 
thaın Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgil 
Âli Rıza Incealemdar-
oğlıı (Hasta) 
Orhan Seyfi Orüâ* 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Oya sayısı • 465 
Oyveraoler : 308 

Eabul edenler : 307 
Oya katılmıyanlar : 157 

. Reddedenler 0 
Çekinserler : ı 

Açık Milletvekillikleri : 0 

AJTON KARAHI8AB 
Kemal özçoban 
Aiuntd Veziroğlu 

AÛRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaaıl Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerraan 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşli 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu ••••'•• ••'-

[Kabul 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş •'•* 
ihsan Erğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen ... 
bakine öymen 
01. Naci Tmaı 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Niyazi Aksu -
Dr. Galip Kahraman . 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
Emin Arkayın i 

edenler] 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoglu 
Muzaffer Akpınar 
EsatAltan 
Fuat Bilâl 
Oeman Niyazi Bureu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikös 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
îsmail ffakkı Uzunçarşılı 

BtLİOtK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşflnaei 

BİTLU 
Muhtar Ertan r. 

BOLÜ 
Haaan Şükrü Adal r 
Hasan. Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özeağlar 
thsan Yalçın . >->•> 

BUBJ>UR 
Orgl. Fahrettin Alta* 
Ahmet. Ali Çınar 
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BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ari* Buru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdtirrahman Konuk 
Üemil ö ı 
F«ik Yrimaaipek 

ÇANAKKALE 
Niyam Çıtakoğlu 
îhsan Karasiöğlu 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M Abdülhalik Re»4fc 
Ol. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
ftdip Alpaar • 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Haeene İlgaz 
Suheyp Karafakroğlv 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Haradi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Kttçftk» 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat DieUH 
Carit Bküt 
îhaan Hamit fSfreî 
Şeref Ulut 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğullan 
Fethi Erâbçağ* 
M. Nedim Gflndözalp 
Dr. Bahattin öfftttaea 
Mehmet ökteın 

ELâÜĞ 
Muıtafa Arpaeı 
Fahri Karakaya 
Kamiı KifUâfls 
Pr. t. Tali ÖOf5ren 

B : 75 18. € 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akg»1 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
ttaif Dinç 
Nafiz Duralu 
M tin ir Hüsrer Oölt 
Kem al ettin Kamu 
Ol. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aknoj 
Cemil AleTİi 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Caııbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. AbduTrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
tamail Sabuncu 
Alını ed Ulus -
Fikret Yüzath 
Dr. Oalip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmenıüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ol. Eyüp Durakan 
Suphi Bedir Uluç 
Hasmı Yurdman 

İÇEL 
Salih tnanknr 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Gflllü 
Sait Kökstl 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 

. im 0 : 2 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kftzım Karabekir 
Oıman Nuri Koni 
Reeep' Poker 

İZMİR 
Benal Neveat Anman 
Münir Birsel 
Dr, Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba 
V 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf hıaıı 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Ey i doğan 
Aziz Snıııi îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tczer Taşkıran 
Hüaametiin Tugaç 

KASTAMONU 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri EeeTİt 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Pikri Apaydın 
01. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyrioğlu 
Reşid özıoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Tuffut 
Hayrutlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zflhtfi Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafî Atuf Karımı 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
tnıuail Halik* BaÜaeıoğ 

I Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Akan 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mit at Şakır A İtan 
Muhsin Adil Binil 
Gl. AH Fuad Obeeoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Nairn Hazım Onat 

] Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Tfire-i 
Halia Ulutan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

I Orgl. Asım Gündüı 
Memduh tgpartalıgi! 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Eeenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy 
İÜ 
Osman Taner 
Abdülkadir Taaangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali RÎB» Artunkal 
Kâmil Coçkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgfler 
Faik Knrdoğin 
Dr. M. Needat Otaman 

I Yaşar özey 
I Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
\ J>r Kemali Bıybdt 

^ 4 8 6 — 



Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Al paya 
Gl. Seyfi Düzgöreu 
Rıza Erten 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri Ozsan 

MUŞ 
Bari Dedeo&lu 
Halid Onaran >rv v" 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şerket Akyasn 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

B : 75 
RÎZE 

Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahrî Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kal ?ay 
Ömer Karatas 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörük»* 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Sabri Çeliktug 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Oünaltay 

1B. 6.1947 0 : 2 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Ceaaroglu 
Fayrk öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmİ Keşmir 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengfi 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş EvibogTn 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenî» 
Zekiye Molaoğra 
Hamdi Orhon 

Ali Sarıaliofcîu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarrmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılam 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Ram Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içö« 
Ahmet Sunjrur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
<aim Kromer 

Nuri Tarhan 

[Çekinserler] 

URFA 
Atalay Akan 

[Oya kaU Inııy anlar ] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 

tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sumeıj 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esenda1 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arıal 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Muhittin Baha Parı 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeynelogiu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Atım Ua 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reaad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
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DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Ovman Ocak 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroglıt 

ERZURUM 
Cevat Dursunofchı 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlaa 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip T5r 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmtn 

İÇEL 
Haydar Allan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 
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İSTANBUL 

Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Üihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demir#lli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi TanrıBver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalgın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adatan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (t.) 
Hasan Ali Yücel 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalm 
Hilmi Çoruk (I.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündea 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıy*nık| 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yî-
» t 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
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Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Günoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif örgen 
Ahmet Tahtakılıg 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
İsmail Ertem 
Şevket Raçit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil tdil 
i m i n Soysal 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (t.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Giiı-su 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
TîrJîd Menfri (t.) 

ORDU 
Yn*uf Ziya Ortaş 

RİZE 
Ta >->ı Bekir Baltu (Ba 
k ı O 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hflaeyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satar 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎÎRD 
Etem izzet Benle* 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Cevdet Kerim îrıcedayı 
(Bakan) 
Enver K5k 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk ı 

SİVAS 
Nazif Ergfn 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sir*r 
(Bakan) 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Re«aî Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZOAD 
Celal Arat 
Dr. K. Cenap Ber-ksoy 
Thian Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Eriîjirgil 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (I.) 
Orhan Sevfi Orhcm 
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Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara geçici 

yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Üye sayısı : 465 
Oyrerenler : 296 

Kabul edenler : 293 
Oya katılmryanlar 166 

Reddedenler : i 
Çekinserler : 2 

Aç* MületYekilliklari : 0 

AJYON KARAHÎ8AB 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uraa 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ami Refik Bakman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tmas 

ANTALYA 
Numan Aksoj 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Suma* 

AYDIN 
Neşet Akkor 
OL Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktept 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Binal 
Osman Niyazi Burca 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoa 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarfdı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtf i Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçıa 

BURDUR 
OrgL Fahrettüı AlUçr 

BURSA 
Zehra Budune 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahmaa Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

edenler] 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 
M. Abdulhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloglu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay, 
Münir Çağıl 
Hasene Hga* 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüctr 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemdi Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cayit Ekin 
Ihaan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. AJaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündttttlp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Afcca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine. 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrey Göle 
Kemalettin Kamu 
GL Vehbi Köoagûnay 
Şükrü Koçak * HJI, 

ESKİŞEHİR 
Hatan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoj 
Cemil Alevli 
Gl. Aşjr Ath 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
ismail Sabunca 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoglu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
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Şükrü Sökmensüer 
Tahsin TÜzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
&. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulufi 
Rasinı Yurdman 

İÇEL 
Halil Ataiay 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kazım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Recep Peker 

İZMİR 
Benal N. Arıman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrekbaaı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih İlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüıamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
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Dr. Faarı Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAtfEERl 
Fikri Apaydın 
Gl. balıh Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Keaıd OzMOf 
Faik fcieler 
Kesit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Ketual Doğa* 
Nalı Atuf Kaiısu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baitacıoglu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Akanı 
Fuad Balkan 
Dr. Fau l Ş. Bürgt * 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 
Halia Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündü* 
Memduh Ispartatıgil 
Ömer özdük 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy 
Osman Taner 
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Abdülkadir Taşangil 
Teviik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaçar Osey 
Hilmi Oztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferıd Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazun Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy«r 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluıoy 

ORDU 
Şevket Akyan 
Mehmet Furtun 
Amiral H. GÖkdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 

Yakup Kalgay 
Ömer Karataf 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
MehmedAii Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sınan Tekeiioğio 

SİIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SINOB 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü BJeda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tir'kes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atae 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemil Uybadm 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Peke! 
Nazım Poroj 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sârıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
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Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Sim t Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvaı 

B : 75 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

İŞ. 6.1947 O : 2 
Kâmil Erbek 
S i m îçöz 
Ahmet Sungıir 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 

Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

/Reddedenler/ 

KONYA 
Hulki Karagülle 

/Çekimerler ] 
KONYA 

Dr. Aziz Perkün 
UEFA 

Atalay Akan 

[Oya katılmıy anlar] 

A7Y0N KAKAHÎHAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Âtay 
Hilmi Atlıoğlu 
Raşit Börekçi 
ismet inönü (Cumhur 
başkanı) 

ANTALYA 
Raıih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Maah&r Gormea 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banpruoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Celal Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıo^lu 
.Atıf Tüzün 
Asım Ua 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 
îsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (I.) 

Osman Ocak 
EDİRNE 

Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Fuad A&ralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Baffel Arık*» 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğln 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atae 
(Başkanvekili) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varma* 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Sairn Ergenekoa 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Oihad Bûbûû 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demireİli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrüi 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toydeml* 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (I.) 
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Haaan İ l i Yüetl 
KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Hilmi Çoruk 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Günde* 
Ömer Taşçıoğlu 
H*yrullah Ürküa 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Amiral ŞükÛr Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Tevfik Fikret Süay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güraoy 
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Adnan Menderee 
İhsan Şerif Özgem 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Aia-kaal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğln 
Feyzullah Udu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Haaan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (1.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürou 
Dr. Mitat Sakarofclu 

NİĞDE 
Tlalid Mengi (1.) 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yür«gir 

SltRD 
Etem İzzet Beniee 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
İjûlfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

SfrAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barut$« 
Danis Eyiboğlu 
Hasan Saka (Bakan) 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berkeoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza İncealemdar-
oğlu (I.) 
Orhan Seyfi Orhoa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değsiklik yapılmasına dair olan kanuna verilen 

oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekimserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
282 
275 
176 

3 
4 
0 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak , 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
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ANKARA 
Naki Cevat Akkerman 
Mebrure Aksoley 
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İbrahim Rauf Ayasîı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
ihsan Ez&ü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numaıı Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Ewt Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fnat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. izzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklr 
Eminittin Çeîiköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BlNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi. Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Knraf akı oğlu 
Necdet Yflcer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdı Berkin an 
Cemil Çalsrüner 
Abidin Epre 
Naili Küeflka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uîug 

EDtRNE 
Mehmet E. Ağaoguîlarr 
Fothî Erimea£ 
Mahmut N. Oündüzalp 
Dr. Bahattîn ögütt»«n 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZÎNOAN 
Ziya Ağca 
AbdüîhaV Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabrî A k g « 
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Salim Altug 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrer Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocaeüney 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zevtinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil AîtTİi 
Gl. Asir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Münir AVkaya 
Eşref Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulna 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galin K. Zaimoğlu 

GÜMtTSANE 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tphsin TIJHIB 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulu* 
Rasim Yurdman 

ÎCEL 
TMfl Ataîay 
Salih înauVor 

İSPARTA 
Rifat mm 
Sait Kfflrsaî 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 

Faruk Nafiz Çamlıhel 
Dr. Nikola Fakaçellî 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker * -,—»> 

İZMİR 
Benal N. Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 

Latife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tusraç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdî Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tiimtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgra 
Resid özsoy 
Faik Seler 
Haymllah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgî. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
îsmaîî Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürçre 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
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Muhsin Adil Bin al 
61. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim. Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangiî 

MANİSA 
Yunus M. Alakan t 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faâk Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

B : 75 18.6 
MARDİN I 

îrfan Ferid Alpaya 
61. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
61. Kiazrm Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ec«r 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soycı 

Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
•Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furttm 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Haradi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Nasit Frrat 

. 1947 O : 2 
Rıza Tşrtatı 
Yakup Kalpay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekeliogîu 

SHRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza E w ı 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bloda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Knmil Kitançr 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
61. Fikri Tirke? 
Snkir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin CezaroŞln 
Favrk Aztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Ferzi Eken 
Halid Nnzmi Keşmir 
CVmnl Kovalı 
Mustafa Lfltifoglu 
Galip Peke! 
Nazım Poroy 

Refik Ahmet Serengil 
TRABZON 

Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza içil 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ham di Orhon 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Rari Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kamil Erbek 
Sırrı Îç5z 
Ahmet Sunerur 

ZONGULDAK 
îsmail Erçener 
Ahmet Gürel 
Sabri Ko§er 
Naim Krom er 
Nuri Tarhan 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

[.Reddedenler] 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

SİNOB 
Suphi Batur 

fÇekiuserler] 

KONYA 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

AFYON KARAHÎSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 

[Oya katttmıy anlar j 

Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

Dr. Cemal Tunca 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 
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ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Raşit Börekçi 
İsmet înönti (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
!>r. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Ol. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçarşdı 

BtLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banffuoğlu 

BITU8 
Arif Özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
; - . /.-hn; i Igeıı {l. Ü.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgfic 
Sadık Talisin Anal 
Mustafa FehmrOerçeker 
Dr. M. Talât Srmer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Btefftl 
Behget GBkçtn 
thsan Karaaioğlu 

Ahmet thsan Zeyneloglu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Dr. OşiAİ^K^şûttcıo^u . 
Arrf Tûfûn , t . 
Asım Us - -

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekto 
(Hasta) 
îsmet Eker 

B : 75 18.6 
DENİZLİ 

Reşad Aydmlı 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet öktena 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağtroglu 

ERZURUM 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZtANTEB 
Cemil Said Barlas 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven ' 
Kânm Oka; 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç, (Baş
kan V.) , ; ı t 
Edip T6r 
Ahmet Kemal Varınca 

Selim.Seven (ö,) 
HATAY 

Hasan Mursatoğîu 
AbdÛlgani Türkmen 

ÎÇBL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (Hasta) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA r 
Kâzım Ayda» 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL * 
S^lamonAdato 
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Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
01. Kof et Bole 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. A'di Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. O. < 'ahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yatçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
^8$dar Rüştü öktem 
Dı\ Kânvrap örs (t.) 
Hasan Âli Y;üeel 

KASTAMONU 
MuzefferAkalm 
Hilmi Ç$r^ »(Pdşsia) 
Ziya Orbay , 

KAYSSİİ 
Sait Açmi Feyziojjlu.. 
Kâmil Gündeş ,; 
Ömer Taşçıoglu 
Rpait TurşufaY 4 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay . \ 

Ki^pişu 
Şahîr KuruÜupğiu, 
Şevket Torgut 

KOCAEl£ 
Ahmet Şş^^aş^anık 
ibrahim Şfeeyy^TJğit 
Fatin Gökmen î i M A . ^ 
Dr. Sadi Irmak,|Ja£a|5 
tevfik., Fikret ySüay , 
(Ba§jk^nX) . 
Ali Rıza T ü g e ^ , i% 

Ör. AhmeJüf. Öftaloy 

Adnan Menderes 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydagı 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Malımud Nedim Zabcı 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu ., -, 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. KâmU idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir KalaT 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gflrsn 
Dr^ MilatASaMroJJ*,~ 3 

Nîorcş ;;;^ 
Halid Mengi (Hasta) '̂  

Yusuf Ziyş 
RİZE 

Hasan Cavid Belül 
Ali Zırh 4KpAMA 

SAMSUN 
Hüseyin Berk « r 

Çemü B İ ^ ^ M A 
pr. Sadi jfonîir 

ŞenalÇeJİk ., 
Kanm'Pnfr^. J^;}, 
itasını Gttlak \.l #".. 
Cavid Oral ^ 
ijr. K f n ^ t a ^ f , ' ^ 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegjn* ., 
Ahmet Remzi Ywg4r 

Btem lazetj^çşiaf 
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FvUtfl YftVtlI . 
SÎNOB 

Tiûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tneedayı 
(Bakan) -
Enver Kok 
Yusuf Kemal Tunerir^nk 

SÎVAS 
Nî!?if Ererin 
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Necmettin Sadak 
îsmail Mehmet Uğur 

TEKÎRDAO 
Cemil Uybadra 

TOKAD 
Recat Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
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Danis Tîyibojlu 
Hasarı Saka (Bakan) 

ÜRFA 
Vasfı Gerger 

YOZÖAD 
Celâl Arat 
Dr. K Cenap Berksor 

îhson Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirdi! 

Ali Rrza îneealemdaroğlu 
(t ) 
^rhan Sevfi örhon 

500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştinlmesi hakkındaki kanu
na verilen oyl ı rm sonucu 

Üye »ayısı }6 r 

Oyverenler 287 
Kabul edenler 28^ 

Oy» kaîılmryanlar î 78 
Reddedenler 
Çekinserler 2 

Açık Milletvekillikleri o 

(Kanun kabul edilmiştir. 

AFYON KARAHISAR 
Kemal Özçoban 
Ahmed V>ziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Hal M Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Baad Ura» 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf A yaşlı 
Ffıfo Oğu« Beka!» 
Avni Refik Bakman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Pakihe övme*) 
Ol Naef tma* 

/Kabul 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Niyazi Ak.su 
Dr. Galip Kahramna 
Mustafa Korkut 
Nuru! Sah K;at »Sn mor 

AYDIN 
Neşet Akkor
ca Rol»* Alpmm 
Emin Arkayı» 
Mi tat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi A£abeyoğln 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilâl 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzettin Çalışlar 
Flacîm Çarıklı 
Emininin Çelikte 
Süreyya örgoevren 

edenleri 
Hilmi $eremetli 
Fahrettin Tiritofrlu 
İMnaiî Hakkı Uzun çarşı 1 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Ha&an Gem i i Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Ihaan Yalçm 

BURDUR 
Org), Fahrettin Aİtay 
Ahmet Ali Çruar 

BURSA 
Fahri Bük 
Atomad Münir Prhsî; 
Cemil ör. 
Muhittin Baha Pare 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
NurHını On en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
di. £ekl Soydemir 

ÇORUH 
AJi Çoruh 
Ali Ruta Era» 

ÇORUM 
Edip Alpaar 
Münir ÇajJri 
Hanen t İlgaz 
Suheyp Kar*fakm$lw 
Necdet Yüeer 

DF.NÎZLI 
Dr, İlamdı Berkman 
Ceanjl Çalgüner 
Abidin Egs 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
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Dr. Behçet Uz (Bakan) 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulu* 

EDİRNE 
Mehmet E, Ağaoğulları 
Fethi Erimeağ 
Mahmut N. GündÜzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hasan Kiaioğlu 
Dr. ibrahim T. öngSren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
ByÜp Sabri Akgül 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüarer Göle 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Aleyli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bariae 
Dr. Musaffa* Canbelat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdmrrahman Melek 

OİRE8UN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
ismail Sabunou 
Ahmed Ulua 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaİmoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tabiin Tüzün 
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HATAY 

Abduliah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulufj 
Rasim Yurdman 

İÇEL r 
Halil Atalay 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzını Aydar 
Kifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtift Bekir Çeyrekba-

Esat Çınar 
Sedat Dikmen. 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Müze ffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coskan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk | 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
GL Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
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Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Duğ&u 
Nafi At uf K ansü 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baiiaeıoğlu 
Nihat Erdeni 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Akam 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerafettin Bürge 
Ali Dilemen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alata$ 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rrza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asrm Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabat 

MANİSA 
V. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coçkunoğlu 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otama* 
Yasar özey 
Hilmi öztarhaıı 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Ertan 
Gl. Kiazım Sevüktekia 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Ualid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürtoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyam 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemrs 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naait Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
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Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yöruker 

BEYHAN 
Dr. Makbule Dıbla» 
Sinan Tekelioğlu 

8ÜRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaha? 
Hikmet laik 
Kâmil Kitapçı 
Muttalipöker 
Reşat Şemsettin Sirer 

Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKlRDAÖ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğhı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğl* 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 

Ali TUza îşti 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhoıt 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Varımbıyık 

TUNCELÎ 
Necmeddin Bahir Sılaıı 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Eaat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştö Oktar 

YOZÖAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Krbek 
Sırrı Içö* 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Torban 

/Çekinserler J 

İSTANBUL URFA 
Faruk Nafiz Çamlıbel Osman Ağan 

(Oya hal%lmıyanlar 1 

AFYON KARAHİ8A& 
Gi. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hatim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tüne* 

AĞRI 
-Müştak Aktaii 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
Raşit Börekçi 
İsmet inönü (Cumhur 
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
lUsih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 

BtLECtK 
Meuniuh Şevket Kumda! 

BÎNOÖL 
Talisin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertaıt 
Arif özdetnir 

BOLU 
Celal Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen ( t Ü.) 

BURDUR 
Dr, M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Buduna 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahmarı Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmasipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğhı 
Atıf Tüzün 
Aiim Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 

tt) 
tsraet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (ö.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Ahidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınea 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
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Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Rsms—nojln 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Öa lanı un Adato 
Dr. Adnan Adtvar (t.) 
Enis Akaygen 
Oihad Baba» 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele 
Mareşal FaW Çakmak 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. AJril Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silirrili 
H. Suphi Tannüver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüte 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (ö.) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Azia Samih Ilter 
Tezer Taçkıran 
Hüsamettin Tugae, 

B : U 18.6 
KASTAMONU ! I 

Hilmi Çoruk (I.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ j 
Kâmü Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu I 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIKŞMlft ' 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanıkl 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündaı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Ba
kan) 
Hulki KaragûlU 
Tevfik Fikret Süay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bosbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Özge» 
Vhmet Tahtakılıç 

MALATYA ] 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özeldi , 

MANİSA j 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Feyıuilah Ualu | 

I MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tank ut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Abdftrrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (l.) 

MUĞLA 
r Abidin Çakır 

Necati Erdem 
Asım Günra 

I Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroglu 

NİODB 
Halid Mengi (1.) 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
I Yu*uf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SHRD 
Ete» İzzet Beniee 
Lfttf i Yavuı 

SİNÛB 
LÛtfiAksoy 
Suphi Batar 
Cevdet Kerim tnoedayı 
(Bakan) 
Enver KÖk 
Yusuf Kemal Tangir-
•enk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAO 
Cemil Uybexlın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Cemal Kovalı 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutfu 
Sırrı Day 
Danış Eyiboflu 
Hasan Saka (Bakan; 
Ali Sanalioğlu 

VAN 
İbrahim Arva* 

YÖZOAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksey 
t lisan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgiİ (1.) 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Orhaa Seyit Orhom 
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Belediye Kanununun 110 nou maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanuna verilen oyların sonuca 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaad Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hıfar Oğuz Bekata 
Ettin Halim Bugün 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe Oymen 

ANTALYA 
Numan Akeoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Befet Alpman 
Batin Arkayın 
Mitat Aydın 
Dr. Maahar Germen 
Nuri Goktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Musaffer Akpınar 
Esat Attan 
Foat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Bminittin Çeliköt 
Gl. Kâzım Özalp 
Süreyya örgeevre» 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritogu 
ismail Hakkı Utunçaratlı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Oye sayı» : 465 
Oyverenler ;Q3 

Kabul edenler 261 
Oya katılmıyanlar 17'.: 

Reddedenler : 8 
Çekinaerler : 4 

Atık Milletvekillikleri : 0 

1 Kabul edenler] 
BtLECtK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
Ihaan Yalçın 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Buduna 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 
M.Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğhı 

ÇORUH 
Ali Çoru> 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Haaene İlgaz 

DENlZU 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 

Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dunılu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev G51e 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
tamail Sabunen 

Ahmed Ulut 
Fikrat Yüzatiı 
Dr Galip K. Zeimoflu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüerr 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ğh Eyüp Dnrukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kâran Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekîr 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMÎB 
Şevket Adaları 
Banal Ntvzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Ourt 
Lâtife Bekir Çeyrek-
bası 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğln 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
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Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Afcâurrahmajı Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
GL Abdullah Alptogeo 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSEBİ 
Ol. Salih Av em 
Sait Azmi FeyziogUı 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrollah Ürkfln 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kertıal Doğan 
Nafi A t uf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
lenfti! Hakkr Baltaeıoflı 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Akaal 
Cenap Akan 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
S«dad Pek 

KONYA 
Hr. Hulusi Alataş 
0.1. Ali Fuad Cebe»©?: 
Sedad Çuınralr 
t)r. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Halkî Karagülle ' 
Kaim Hazım Onat 

B : 75 18 .6 
Tevfik Fikret Sılay 
Mal is Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl, Asım Oündtia 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
A Ulvi Beydagı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
<)'UT!:m Taner 
Abdülkadir Taşangü 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakan! 
Korgl. Ali Rııa Artunkal 
K A :r. i 1 Coşku noğl u 
Rıdvan Nafiz Edgtier 
Fî.ıik Knrdoğlu 
Dr. M. Ncedet Otaman 
Yaşar özey 
Hîimi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayisit 
Rnca Çuhadar 
Dr, Kâmil îdîl 
Abdullah Yaycıoglu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
01. Seyfi Düzgüren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUŞ 
Bari Dedeoglu 

NÎÖDB 
Ferit Ecer 
Rifat Güraoy 
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İbrahim Refih Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gükdalay 
Dr. Zeki M. Sezer 
İlamdı Şarlan 

RİZE 
Dr, S a im Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Frrat 
Rıza Isıtan 
Yaknp Kalgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali YoVükat 

SEYHAN 
Dr Makbule Dıbîan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioglu 
Hilmi Uran 

SttRD 
Sabri Çeliktüg 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Güııaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin SH-r 
Gl. Fikri Tirkaa 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Enin Cezarogta 
Fayıköztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoglu 
Galip Pekel 
Naznn Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sim Day 
Danis Eyiboglu 
Temel Göksel 
A1İ Rıza Işıl 
Raif Karadenii 
Zekiye Molaoğln 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğln 
Mustafa R. Tarakçıogl* 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neomeddin Sahir Sıla» 
Mahmut Tan 

URFA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Semt Kemal Yetkin 

VAN 
Musaffa? Koçak 
Rüştü Oklar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Naim Kromar 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

IReddedenler ] 
ANKARA 

İbrahim Rauf Ayaşh 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Ali Rrta Uavmrfm 

Nurettin Önen 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Subeyp Karafakaoglu 
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KONYA 

Mitat Şekir Alta* 

MUĞLA 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 

nserUrJ 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ılmıti] anlar] 

URFA 
Osman Ağan 
Atalar Akan 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Nuri Tarhan 

ERZURUM 
Kail Dinç 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuı 
Hatan Polatkas 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğhı 

tSTANBUL 
Gaman Nuri K5ni 

AJTON KARAHİSAR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Boaca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tun©» 

AÖEI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Palih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoglu 
Arif Çubukçu (î.) 
Muammer Eriş 
îamet înönfi (Cumhur-
başkanı) 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Batin Kaplan 
Tayfur Sökmen 
NuralUn Saat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Eaendal 

BİNGÖL 
Ti-tvşi-n.Paiiguoğlu 
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Ahmet Kemal Silivrıîî 

KARS 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
FetM Erimçag 
Dr. Bahattin Optman 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrali 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sn bit Sağrroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Etsin Saıak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlaı 

. GÎRESUN 
Oeiâi Esad Arseven 
Kâann Olcay 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tftr 
Ahmet Kemal Vanne* 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdüigani Türkmen 
Rasim Turdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekoa 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramaıanoglu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baba» 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafia Çnmht*i 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. ik i l Muhtar özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Öenlhİ Yürüten 

İZMİR 
Esat Çrnar 
Beit Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâm ran örs (î.) 
Hasan Ali Yücel 

[ÇekınserUrJ 

AĞRI 
Müştak Aktan 

BURSA 
Faik Yıtmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ERZURUM 
Kail Dinç 

I Oya katıl mıyanla r / 

[Çehıns 

BURSA 
Faik Yıtmazipek 

I Oya katıh 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Arif Oîîdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni ülgeri (1.0.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
A.bdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
1>T. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karasioglu 

ÇORUH 
Dr Cemal Kıtzanejoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantakin 
(î.) 
tsmet Eker 
Veode* Yttee* 

DENİZLİ 
Reşad Aydralı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Bg» 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmed Aykaç, 
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KARS 

Ariı Samih Üter 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (î.) 
Dr. Fahri EO*TİI 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KCRŞEHtR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
tbrahim Süreyy* Yiğit 

KONYA 
Mubsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Dr. Ahmet t. Güraoy 
Adnan Menderes 
Ömer Ozdek 
İhtan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaküıe 

MALATYA 
ur. Cafer özelçi 
Mahmud Nedira Zabcı 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raeit Hatipoglu 
Feyaullab Usln 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Resid Tanknt 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsn 
Dr. Mitat Sakarogln 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi (t.) 
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Hüseyin Ulnaoy 

ÖRDÜ 
Ynıuf Ziya Ortaç 
Harndi Yalman 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba
kan) 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegana 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etero izzet Benice 

SÎNOB 
ijûtl'i Aksoy 
Suphi Batur 
Enyer Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
N&zif Ergin 
Necmettin Sadak 
îsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Aluned Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

VAN 
îbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
S i m Iço* 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişi rgil 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (t.) 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

t 
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Köy Enstitüleri Kanununa ek kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
üye sayısı ı 465 
Oyrerenler ı 277 

Kabul edenler t 276 
Oy» katılmıyanlar 188 

Reddedenler : l 
Çekinserler ı 0 

Aeık Milletvekillikleri : o 

edenler] 
ÂFTON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
E«ad Uras 
Ali Keraal Yigitoğlu 

ANKARA 
Naki C«vad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Enin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe övmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpuıar 
Esat Alfan 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 

[Kabul 
Eminittin Çelikös 
Süreyya örgeevren 
öl. Kâzım Özalp 

Milini Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlm 
İsmail Hakkı Uzunçarsıb 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambtl 
Lfltfi Gören 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Orffî. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budune 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazinek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim At al ay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Ktmal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hatan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngörtn 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı AkgSl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrer Göle 

Kemal ettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagünsy 
Şükrü Koçak 

ESKÎŞEHlîi 
Ahmet Oğuz 
Tlasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Ath 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuneu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Tahsin Tözün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şirki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
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Oıman Nuri Keni 
Recep Peker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arıma» 
Münir Brreel 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtifi Bikir Çeyrek-
bap 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Ödyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Teıer Taskrran 
Hüsamettin Tuşraç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyıioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kamu. 
Şirket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu| 
Nihat Erdem 
Şevk»t Torırut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 

B : 75 18.6 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sadad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
MitatŞakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Raafcn Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. A*iı Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüı 
Memduh îspartalifil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık BU 
Osman Taner 
Abdülkadîr Tasan gil 

MANİSA 
Y. Muammer Alakanı 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâımil Coskunoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayİzît 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaveıoğlu I 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gî. Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 
Abdiilkadir Kalav 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

. 1947 O : 2 
MüĞLA 

Nuri onan 
MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rifat Güraoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süef 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 
Hant di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörükeı 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlo 

SltRD 
Sabri Çeiiktnğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavnı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sİrtr 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Binin Atat 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfttifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengfl 

TRABZON 
Temel Gökset 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıaiioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

TTEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Snut Kemal Yetkim 

VAN 
İbrahim Arvas 
Mtssaf f er Koçak 
RÜttüOktar 

YOZGAD 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 
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IRnhlnlcnla'l 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 

I Oya katılmt yanlar / 

AFYON KARAHÎSAR 
Gt. Sadık Aldoğaıı 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
$ahin LSçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atar 
Hıfzı Ofcuz Bekata 
Arif Çubukçu (t.) 
Muamer Eriş 
lamet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
G1. Naci Tmas 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah E««t Sumtr 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burca 
Orgl. îzzeddin. Çalışlar 

BÎLEOÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguogra 
Feridun Fikri Düşün
sel (Başkan V.) 

BÎTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adaî 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Üigen (t. Ü.) 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atrf Akgüç 
Sadık Tahsin Anal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahmaıı Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingili 
İhsan Karasioğln 
AH Rıza Kırseysr 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazanoıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
îsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENtZLt 
Resad Aydmlı 
C«mıil Çalgflner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fasıl A hm «d Aykas 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

EDÎRNE 
Fethi Erimcr*" 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı ' 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sajrroğlo 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

OAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş
kan V.) 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varme* 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalar 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramasaneğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Admto 
Dr, Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Feyzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbd 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Fuad Köprüi 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Siliyrili 
EL Suphi Tannftye* 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalsın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Esat Çınar 
Atıf înan (Bakan) 
Ekrem Oran 
Haydar Rü&tü öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih Üter 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hilmi Çoruk (î.) 
Dr. Fahri Eeeyit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Dr. Fazıl $. Burs* 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
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îh. Ahmet t Ottraey 
Aeman Mandana 
Ömer ösdek 
Ihaan Şerif Oıgen 
Ahmet Tahtakıua. 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat I 

Mustafa Naim Karakdrlü] 
Dr. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zeheı 

MANİSA 
Hidran Nafiı Edguar 
İsmail Ertem ; 
Şevket Basit Hatipoflu 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Feysullah Uslu 

MARAŞ 
Baaan Resid Tankut 

MAEDtN 
Dr. Ariz Uras ( t ) 

B : 75 16. 
MUĞLA 

AbidinÇakır 
Necati Erdem 
Anm Gürsa 
Dr. Mitat Sakaroza 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİGDB 
Halid Mengi (Hasta) 
Hüseyin Ulusoy 

OBDU 
Yusuf Ziya Orta* 

Tahsin Bekir Baha 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
FiftdSbmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 

Cavid Oral . 
Dr. Kemal Sat» 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreglr 

SttRD 
Etem Inet Beniee 

SÎNOB 
Lûtf i Aksoy 
Suphi Batuı 
Cevdet Kerim Ineadayı 
(Bakan). 
Eaver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

mu* 
Şemsettin Oûnaltay 
Hikmet laik 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reeai Güreli 
Halid Nasmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barut** 
Sim Day 
Dauiş Eyibotln 
Hasan Saka (Bakan) 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 
Sırrı îçös 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ali Rısa lûeealemdaMflu 
(Hasta) 
Orhan SeyflOrhe* 



T. B. M. M. Basımevi 



S.Sayısı: |98 
Yedek Subay ve Askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı Kanunun 8 nci ve bu kanunun 3240 sayılı Kanun
la değiştirilen 23 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/204) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 4 .VI. 1947 
Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 815, 6 -1554 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedek Subay ve Askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 8 nci ve 23 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1683 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; yabancı kız veya kadınla evli veya nikâhsız olarak yaşı-
yan subay, askerî ve mülkî memurları müstafi saymakta ve bu suretle ordudan çıkarılan subay ve as
kerî memurları 1076 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine tâbi tutarak yaşlarına göre Askerlik Kanunu 
gereğince işlem göreceğini kaydedip bunlara yedek subay olarak da Orduda görev vermemekte
dir. 

Mülkî memurlardan yabancılarla evlendiği için müstafi sayılanlar ile serbest meslek erbabı ye
dek subaylardan yabancılarla evlenenler yukardaki hükümlerden hariç kalıp Orduya yedek su
bay olarak girebilmektedir. 

Mezkûr kanunun istihdaf ettiği gayenin tamamiyle istihsali için yedek subaylığa ayrılmak şart
larını belirten 1076 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle yedek subaylıktan çıkarılma sebeplerini gös
teren 1076 sayılı Kanunun 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü maddesinin bu esaslara göre de
ğiştirilmesi için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/204 
Karar No. 32 

Yüksek 

Yedek Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 8 nci ve 23 neü maddele
rinin değiştirilmesine dair Millî Savunma Ba
kanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar Kurulunca 
9 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulan 
ve 6 . Y i . 1947 tarihinde Komisyonumuza ha
vale buyurulan kanun tasarısı; Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu halde 
9 . V I . 1947 günü Komisyonumuzda görüşülüp 
incelendi: 

Hükümetin gerekçesinde bildirildiği ve 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin de ver
diği izahata göre; 1683 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi; yabancı kız veya kadınla evli veya ni
kâhsız olarak yaşayan subay, askerî ve mülki 
memurları istifa etmiş saymakta ve bu suret
le Ordudan çıkarılan subay ve askerî memur
ları 1076 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gere
ğince; yaşlarına göre; haklarında askerlik işlemi 
yapılmakta ve kendilerine Orduda yedek subay 
olarak da görev vermemekte olmasına rağmen; 
mülki memurlardan yabancılarla evlendiği için 
istifa etmiş sayılanlarla, serbest meslek sahibi 
yedeksubaylardan yabancılarla evlenenler yu
karıda arzedilen hükümlerden hariç kalmakta 
ve Orduya yedeksubay olarak girebilmektedir. 

Ve bu sebeple; Orduda yabancı kadınlarla 

( S . 

Komisyonu raporu 

11. VI.1947 

Başkanlığa 

evli subay ve askerî memur bulundurulmama
sı hakkındaki hedef ve gaye tamamiyle elde 
edilememiş olmaktadır. 

Hükümetin pek yerinde olan bu maksat ve 
gayeyi temin eylemek üzere hazırlamış olduğu 
kanun tasarısı Komisyonumuzun toplantısında 
hazır bulunan üyeleri tarafından hiçbir tashih 
ve değiştirmeye lüzum görmiyerek olduğu gibi 
ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın Yüksek tasviplerine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma Ko-
misyonu Başkanı Sözcü 

Konya 
A. F. Cebesoy 

Ankara 
N. Tınaz 
Erzincan 
Z. Ağca 

Gazianteb 
A. Atlı 
Kayseri 

S. Avgın 
Konya 

Dr. H. Alataş 
Mardin 

Dr. A. Ur as 

Hatay 
E. Durukan 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzurum 
E. S. Akgbl 

Kars 
II. Tugaç 
Kırklareli 

K. Doğan 
Kütahya 

M. îspartalıgil 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 
Çankırı 

Z. Soydemir 
Erzurum 

V. Kocagüney 
Kastamonu 
A. Alptoğan 

Kocaeli 
Ş. Okan 
Mardin 

K. Sevüktekin 
Van 

R. Oktar 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Yedek Subay ve Askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 8 nci ve 23 ncü maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarın 

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yedek subay ve memurluğa ayrılmak için lâ-
zımgelen şartlar: 

a) Askerî Ceza Kanununda yazılı tardı ge
rektirecek kadar hükümlü olmamak, 

b) Namuslu ve haysiyetli olmak, 
c) Sivil okulların herhangi birinden fena 

hallerden dolayı tardedilmiş bulunmamak, 
d) Mezun olduğu okulun askerlik öğretmeni 

tarafından yedek subay olabileceği onanmak, 
e) Yabancı kız veya kadında evli olmamak 

veya nikâhsız yaşamamak. 

MADDE 2. — 1076 sayılı Kanunun 11 . VI . 
1937 tarihli ve 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yedek subay ve memurluğundan çıkarılmağı 
ve yaşlarına göre haklarında Askerlik Kanunu
nun uygulanmasını gerektiren sebepler şunlardır: 

a) Ordu dışında şeref ve haysiyet bozucu 
halleri âdet edindiği, bir askerî kurulca yaptırı
lacak inceleme ile Millî Savunma Bakanlığmea 
anlaşılanlar, 

b) Ordu içinde veya dışında tardı ve ihracı 
gerektirecek kadar herhangi bir mahkeme tara
fından hüküm giymiş olanlar, 

c) Ordu dışındaki memuriyetinden müeb-
beden mahrumiyet cezasına hükümlü olanlar, 

d) Hileli müflis olduğu ilân edilenler (Tek
rar itibarı iade edildiği takdirde rütbesi geri 
verilir.) , 

e) Yabancı kız veya kadınla evli olanlar ve
ya nikâhsız yaşıyanlar. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. P«ker Başbakan Yardımcım 

M. ökmen 
Derlet Bakanı Adalet Bakam 
M. A. Renda Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
C. C. Teydmir Ş. 83km$ntü«r 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

H. Saka E. N. Keşmir 
Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 

Reşat Ş. Sirer C. K. încedayı 
Saflık ve Sosyal 

Ekonomi Bakam Tardım Bakam 
T. B. Balta Dr, B. UM 

Gümrük ve Tekel Bakam Tarım Bakanı 
T. Coşkon F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 
Ş. Kaçak A, tnan 

Çalışma Bakam 
Dr. 8. Irmak 

( Ş. Sayısı: 198 ) 





S Sayısı; 199 
Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 

Tekel, Bütçe Komisyonları raporları (1 206) 

6 . VI . 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işletme evleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 6 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırüan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
' • ' • - . R. Peker 

Gerekçe 

Tekel İdaresi taraf nidan satışa arzedilen mamul tütün ve sigaralar için lâzım olan yaprak tütünlerin 
müstahsıldan satmalındıktan ancak iki buçuk (sene sonra imalât için fabrikalara verilmesinde fennî 
zaruret vardır. : * > * < * - • i 

Adı geçen İdarenin yıllık tütün ve sigara ratışları halen 18 milyon kilo kadardır. Mamullerin 
nefasetini muhafaza ve idame bakımından elde daimî olarak ortalama 45 milyon kiloluk yaprak 
tütün stoku bulundurulması ve istihlâk senede;: seneye artmakta olduğundan ilerideki senelere ait 
stokların bu miktardan daha fazlaya çıkarılması gerekmektedir. 

Tekel idaresinin yaprak tütün stokları İstanbul, îzmir, Samsun, Adana ve Malatya gibi fabH-
ka merkezleri olan yerlerde muhafaza edilmekte olup buralara senelik istihlâk ile mütenasip olarak 
stoklarına her sene ilâvesi gereken tütünler istihsal mmtakalarma yakın olan Bursa, Bandırma, 
tzmit, Adapazarı, Tokad ve saire gibi merkezlerde ambarlanarak mütaakıp mubayaa devresine 
kadar işlenmekte ve bilâhara da stok merkezlerine taşınmaktadır. 

Tekel İdaresinin halen elinde stok olarak (mevcut bulunan 37 350 000 kilo tütünden ancak 
17 890 000 kilosu fennî şartları haiz ve bu ^maksatla inşa edilmiş olan depolarda muhafaza edilme
sine mukabil geriye kalan 19 460 000 kilo gibi mühim bir kısmı başka maksatlarla yaptırılmış ve 
her türlü hava tesirlerinin kolaylıkla nüfuzuna müsait kısmen veya tamamen ahşap binalarda ve nor
mal istiap hadlerinden çok daha fazla miktarlarda istif edilmek suretiyle ambarlanmış bulun
maktadır. 

Fenni şartları ihtiva etmiyen bu gibi binalarda istiap hadlerinden de fazla olmak üzere ambar-
lanmasına mecburiyet hâsıl olan tütünlerin yarıya yakın kısmı manipülâsyona tâbi tutulmamakta ve 
bundan başka yine gayri fennî olan bu binalarda tütünler üzerinde hasar yapan haşaratla da gereği 
gibi mücadele edilememektedir. 

Bu yüzden, işlenmeden fabrikalara sevkedilen bir kısım balyalar çürük, küflü, ezik ve basıklı 

T. C. 
liaşbakanhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71/698, 6 - 1597 



ve hastalıklı yaprakları da ihtiva etmesinden dolayı idare zarar görmektedir. 
Filhakika, yapılan incelemelere göre; 
a) Ambarsızlık veya bazı ambarların fenni şartları ihtiva etmemesi yüzünden takriben 10 mil

yon kilo tütünün işlenmemesi sebebiyle tütünlerin içinde bulunan takriben % 10 nispetindeki bıçak 
yani yüksek nevi tütünlerimizin kıymetlendirilen emesi neticesinde husule gelen kıymet farkından 

.dolayı 1 000 000 lira; 
b) Tütünlerde bakımsızlığın ve haşaratın yaptığı zararların önlenmesi sağlanamadığından 

1 400 000 lira; 
e) Yersizlik dolayısiyle alun noktalarından yapılan sevkiyatın geciktirilmesi ve kış mevsimine 

rastlaması dolayısiyle ödenen nakliye ücret farkları 400 000 lira; 
d) Tütünlerin vaktinde manipülâsyona tâbi tutııîınaınası neticesinde lıusule gelen fazla fire, 

toz ve kırık zayiatı yüzünden 1 400 000 lira; 
Olmak üzere her sene İdarenin uğradığı zarar ceman 4 200 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 
Bundan başka bilhassa İstanbul'da bakım ve işleme evi olarak kullanılan binalardan ahşap olan

larının arzettiği yangın tehlikesinden dolayı bu maksatla kullanılmıyarak boşaltılması ve bu gibi 
binalarda bulunan tütün depolarının şehir için yangın tehlikesinin önlenmesi bakımından işyerle
rinden uzak semtlerde kapı ve pencereleri demir, kâğıt- ve dört tarafa açık binalara nakledilmesi 
lüzumu İstanbul Belediyesi Daimî Encümenince karar altına alınmış bulunmaktadır. 

GerekTekel İdaresinin her sene uğramakta olduğu zararın ve gerekse yangın tehlikesi gibi maıı-
zurlarm önlenmesi için, tütün stoklarının fennî şekilde bakım ve işleme ve muhafazası bakımın
dan yurdun muhtelif alım, transit, bakım ve işleme bölgelerinde yeni bakım ve işleme evleri ya
pılması kesin bir zaruret halini almıştır. 

Yukarıda belirtilen zaruretler karşısında 1947 senesinden itibaren f> senede ikmal edilmek üzere 
ilk plânda İstanbul'da iki işleme evi ile iki bakım evi, Samsun, Bandırma, Trabzon,, İzmit, Mudan
ya ve-Adapazarı'nda birer bakım evi ile işleme evi , Alaçam, İnegöl, Agonya, Yayladağ, Gümüşha
cıköy, Üskübi, Borçka, İzmir, Düzce, Hopa, Pazar, Tokad, Çarşamba, Sındırgı, Bergama, Ada
na, Malatya, Akhisar, Muğla, Aydın, Bitlis, Silvan ve Keşan'da birer bakımevi olmak üzere ce
man 31 aded bakımevi ile sekiz aded işleme evi yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Hükümet programında da yer almış olan yeni bakım ve işleme evleri bilhassa fennî icaplara gö
re inşa edilecek ve bu binalarda tütünlerimizin, istif, bakım ve işleme bakımından fennî şartlara 
uygun bir şekilde muhafaza edilmeleri neticesinde yukarıda arzedilen ve senede 4 000 000 lirayı ge
çen zararla önlenmiş ve yapılacak bu binaların bedeli bu suretle birkaç sene içinde karşılanmış 
olacaktır. ? < . •• 

Kanun yürürlüğe girer girmez derhal faaliyete geçilebilmesi için yıllık ödeme miktarı 5 000 000 
lirayı geçmemek şartiyle 25 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesini 
ve bu maksatla bono ihracını sağlamak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük re. Telci Komisyonu . 10 . VI . 1947 

Bms No. 1/206 
Karar No. 12 

Yüc« Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tü- Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve fi 
tün işleme ve bakım evleri için gelecek yılla- Haziran .1947 gün ve 6/1597 sayılı Başbakanlık 
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta-
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- â -
sarısı Komisyonumuzda incelendi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Uoşkau ve 
Tekel İnceleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Fik
ri Fesçioğlu görüşmelerde hazır bulundular. 

Tasarının gerekçesinde etraflı olarak anlatıl
dığına ve Komisyonda yapılan açıklamalara gö-
ro ambarsızlık veya teknik şartları haiz ambar
ların azlığı yüzünden istihlâk hacmiyle mütena
sip yaprak tütün stokları bulundurmaya ve 
imalden önce fermantasyona zaruri zamanı bek
lemeye . imkân kalmamakta ve bundan başka 
böceklerle mücadele edilmemek, vaktinde satın-
almamak ve işleyememek gibi sebeplerle Tekel 
idaresi her yıl önemli zararlara uğramaktadır. 

3437 sayılı Tütün Kanununun 40 ncı mad
desi idareye tütünlerin iyi saklanmasına elve-

T. B. M. M 
Bütçe Komisyo 

Esas No. İ/2C 
Karar No, 106 

Tetoel Genel MücRirlüğünce yaptırılacak tü
tün bakım ve işletme evleri için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Güm
rük ve. Tekel • Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 6 . V I . 1947 tarihli ve 6/1597 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Gümrük ve Tekel Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle Gümrük ve 
Tekel Bakanı 'Tahsin Coşkan ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
Yardımcısı hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

Tekel idaresi, tütünün nefisliğini temin için 
bunları iki buçuk yıl ambarlarında bekletmek 
fennî zaruretinde bulunmaktadır ki, yılda 18 
milyon sarfiyata göre 2,5 yıllık stok miktarının 
45 milyon kilo yaprak tütün olması gerekmek
tedir. 

Bugün İdarenin elinde fennî şartları haiz, 
ancak 18 milyon kiloyu istiap edecek İdare malı 
depoların bulunduğu ve geri kalan miktarın mü
him bir kısmının hiçbir fennî şartı haiz olmıyan 

ıişli nitelikte ambarlar vücuda getirmek ödev 
ve sorumunu yüklediğinden gerekli bakım ve 
işleme evleri yapımının bir programa bağlanma
sı ve bu maksatla geleoek yıllara geçici yüklen
melere girişilmek üzere yetki istenmesi Komis
yonumuzca da memnunlukla karşılanmış ve ka
nun tasarısı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güm. ve Tek. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Mardin Erzurum Malatya 
S. Düzgören K. Kamu 

Erzurum Kastamonu Kırşehir 
M. H. Göle F. Mağara N. Erdem 

Konya Trabzon Urla 
// . Vlusoy D. Eyiboğhı O. Ağan 

ve başka maksatlarla yapılmış binalarda sak
landığı ve bu yüzden İdarenin her yıl; 10 mil
yon kilo tütünün işieamemesinden bir milyon, f$n-
ni olmıyan depolarda haşeratın yaptığı tahrip
lerden 1 milyon 400 bin; 

Vaktinde fennî dopalara getirilemiyen tü
tünlerin müsait olmıyan mevsimde naklinden 
dört yüz bin; 

Manikülâsyorisuz kalan bir kısım tütünlerin 
husule getirdiği fire, toz ve kırıktan 1 milyon 
400 bin olmak üzere dört milyondan fazla bir 
zarar kaydettiği açıklanmıştır. 

Hükümet, bu zararı karşılamak üzere ge
rekli yerlerde 1947 yılından başîıyarak beş yıl
da ikmal edilmek üzere 31 bakımevi ile sekiz 
işletme evinin yaptırılmasını uygun bulmuş ve 
tasarıyı bu maksatla sevketmiştir. 

Tasarıya göre yıllık ödeme miktarı 5 milyon 
lirayı geçmemek üzere 25 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi istenmektedir ki; yukarıda arz ve izah 
edilen zararın telâfisini hedef tutan ve her yılki 

Bütçe Komisyonu raporu 

nu 
)€ 
t 

Yüksek Başkanlığa 

11. VI. 1947 
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ödeme miktarı hemen bir yıllık zarara tekabül 
eder vaziyette* olan bu teşebbüsü Komisyonumuz 
da yerinde gördüğünden tasarıyı teklifte olduğu 
gibi ayniyle kabul etmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına ar/edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 

Bu rapor Sözcüsü 
Bursa 
F. Bük 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 

/ . H. Tigrel 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Niğde 

R. Gürsoy 

Ankara 
N. G. Akkerman 

Bursa 
S. T. Arsal 

Diyarbakır 
8. Uluğ 

îzmir 
S. Dikmen 
Samsun 

M. A. Yürüker 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetçe onanacak progra
ma göre yaprak tütün bakım ve işleme ev ve an-
barları yaptırmak veya satın almak ve yıllık öde
me miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek üzere 
25 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Gümrük ve Tekel Ba
kanı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçme
mek üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni 
ve Maliye Bakanlığının kefaleti ile bono çıkar
maya Tekel Genel Müdürlüğü yetkilidir 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
ft. Peker Başbakan Yardımcısı 

3 ; ü M, ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Rendu 

Millî Savunma Bakam 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Adalet Bakam 
Ş. Devrin 

içişleri Bakam 
Ş. 8okmen$ü«r 

Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı Mili! Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

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

Gümrük re Tekel Bakanı 
T. Coskan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakam 
A. îfum 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 
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S. Sayısı: 210 
Vakıflar Genel MUdrırlüğU Kuruluşu hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvelerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/210) 

T.C. 
Başbakanlık , , ' — ; • ? • » " 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 . VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/845, 6 - 1627 " ' " " . ' 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) vo (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 6 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

Asistan olarak hastanelere tâyin edilen Tıp Okulu mezunlarına Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca 30 ar lira aylık verildiği halde Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel ile Vakıf Gureba 
Hastanesindeki sekiz asistan kadrosu 15 lira aylık muadili 60 lira ücret olarak tesbit edilmiş bu
lunduğu cihetle bunlara halen 15 lira aylık karşılığı olarak 150 şer lira ücret verilmektedir. Hal
buki, aynı okuldan mezun olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrindeki hastanelerde çalı
şan asistanlar 30 liranın emsal tutarı olan 225 lira üzerinden aylık almaktadır. 

Vakıflar Teşkilât Kanununa dâhil bulunan asistanların da 30 ar lira üzerinden aylığa geçiri
lerek aynı okuldan mezun olan ve aynı durumda bulunan asistanların aylıkları arasındaki bu far
kın giderilmesi gerekli görülmüştür. Bir de Vakıf Gureba Hastanesi başhemşireliğinde bir ya
bancının istihdam edilegelmiş olması dolayısiyle bütçenin (D) cetveline dâhil hizmetliler arasında 
bulunmakta idi. 

Artık yabancı başhemşire istihdam edilmesine ihtiyaç kalmamış olduğundan bu hizmete halen 
bir Türk başhemşire tâyin edilmiş bulunmaktadır. Hemşireler ücretli memurlar durumunda bu
lundukları halde başhemşirenin hizmetli durumunda kalması uygun görülmediğinden kadroya 
diğer emsalleri gibi 35 lira aylıklı bir başhemşirelik ilâve edilerek (D) cetevlindeki 160 lira üc
retli hemşireliğin kaldırılması düşünülmüştür. 

Bu hususları sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . VI . 1947 
Esas No. 1/210 
Karar No. 116 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Başbakanlı
ğın 10 . VI . 1947 tarihli ve 6/1627 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakia Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapan 3821 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelden 30 lira aylıklı 8 asis
tan ile 35 lira aylıklı bir başhemşirenin eklen
mesi ve aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 60 
lira ücretli 8 asistanla 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelden 160 lira ücretli 
bir başhemşire kadrolarının kaldırılması ve kal
dırılan kadrolara tekabül eden ve yıl sonuna ka-
darki istihkak tutarlarının tertiplerinden dü
şülerek aylık ve emekli keseneği tertiplerine ak
tarılması maksatlariyle hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Bu değişikliğin sebebi; bütün sağlık teşkilâ
tında asistan kadroları 30 lira aylık aslı üze
rinden teshil edildiği halde Vakıflar Genel Mü

dürlüğüne bağlı sağlık müesseselerinde asistan
lara evvelce tâyin edilmiş olan 30 lira aylık kar
şılığı 60 lira ücret verilegelmiş olduğundan bu 
farkın kaldırıl ması ve şimdiye kadar bir ecnebi 
istihdam edilen Gureba Hastanesi Başhemşire
liğine halen bir Türk Başhemşire tâyin edildi
ğinden bunun da ücretinin aylık olarak tesbiti 
lüzumundan ileri gelmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir. Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Bu Kapor Sözcüsü Kâtip 
Edirne Vozgad Ankara 

M. N. Gündüzalp A. Sungur F. Öymen 
Ankara Aydın Balıkesir 
('. Gölet R. Alpnıan F. Alta7i 

Balıkesir Bursa Diyarbakır 
S. Örgeevren- F. Bük $. TJluğ 

İzmir Kastamonu Mardin 
*S'. Dikmen M. Akalın R. Erten 

Niğde Samsun 
R. Gür soy M. A. Yörüker 

Tokad Urfa 
R. A., tfevenyil E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel MüdüHüğü Teşkilâtı hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayüı Kanuna bağlı (k) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması \ hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğjü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V . 1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlümü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V . 1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelden, ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (Ü) 
işaretli cetvelin Gurcba Hastanesi kısmından 160 
lira ücretli hemşire kadrosu çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 12 915 !i 
ralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1947 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. 8. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. VftffMIt 
Adalet Bakanı 

5. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 
Bakanı 
İrmak 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

11 Asistan 
10 Başhemşire 35 

D. 

13 Asistan 

Ĉ l ÖAVtLI ÖfiTVtl 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

8 00 

wm*m**m*tm+*m 
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[8] SAlfîLI OETVBI. 

. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Aylıklar 
Memur aylığı 12 300 
Ücretler ; 

Memurlar ücreü 11 840 
Hizmetliler ücreti 1 575 

Bölüm toplamı 12 300 12 915 
4805 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı 615 

GENEL TOPLAM 12 915 12 915 

>VQ^< 

(S. Sayım :Ölöy 



S. Sayısı: 210 
Vakıflar Genel Müdorlüğü Kuruluşu hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayıl( cetvelerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/210) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/845, 6 - 1627 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 6 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

Asistan olarak hastanelere tâyin edilen Tıp Okulu mezunlarına Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca 30 ar lira aylık verildiği halde Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel ile Vakıf Gureba 
Hastanesindeki sekiz asistan kadrosu 15 lira aylık muadili 60 lira ücret olarak tesbit edilmiş bu
lunduğu cihetle bunlara halen 15 lira aylık karşılığı olarak İ50 şer lira ücret verilmektedir. Hal
buki, aynı okuldan mezun olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrindeki hastanelerde çalı
şan asistanlar 30 liranın emsal tutarı olan 22(5 lira üzerinden aylık almaktadır. 

Vakıflar Teşkilât Kanununa dâhil bulunain asistanların da 30 ar lira üzerinden aylığa geçiri
lerek aynı okuldan mezun olan ve aynı durumda bulunan asistanların aylıkları arasındaki bu far
kın giderilmesi gerekli görülmüştür. Bir del Vakıf Gureba Hastanesi başhemşireliğinde bir ya
bancının istihdam edilegelmiş olması dolayısiyle bütçenin (D) cetveline dâhil hizmetliler arasında 
bulunmakta idi. 

Artık yabancı başhemşire istihdam edilmesine ihtiyaç kalmamış olduğundan bu hizmete halen 
bir Türk başhemşire tâyin edilmiş bulunmaktadır. Hemşireler ücretli memurlar durumunda bu
lundukları halde başhemşirenin hizmetli durumunda kalması uygun görülmediğinden kadroya 
diğer emsalleri gibi 35 lira ayliklı bir başhemşirelik ilâve edilerek (D) cetevlindeki 160 lira üc
retli hemşireliğin kaldırılması düşünülmüştüjr. 

Bu hususları sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

10 .VI . 1947 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . VI . 1947 
Esas No.1/210 
Karar No. 116 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Başbakanlı
ğın 10 . VI . 1947 tarihli ve 6/1627 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapan 3821 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelden 30 lira aylıklı 8 asis
tan ile 35 lira aylıklı bir başhemşirenin eklen
mesi ve aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 60 
lira ücretli 8 asistanla 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelden 160 lira ücretli 
bir başhemşire kadrolarının kaldırılması ve kal
dırılan kadrolara tekabül eden ve yıl sonuna ka-
darki istihkak tutarlarının tertiplerinden dü
şülerek aylık ve emekli keseneği tertiplerine ak
tarılması maksat] ariyle hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Bu değişikliğin sebebi; bütün sağlık teşkilâ
tında asistan kadroları 30 lira aylık aslı üze
rinden tesbit edildiği halde Vakıflar Genel Mü

dürlüğüne bağlı sağlık müesseselerinde asistan
lara evvelce tâyin edilmiş olan 30 lira aylık kar
şılığı 60 lira ücret verilegelmiş olduğundan bu 
farkın kaldırüıııası ve şimdiye kadar bir ecnebi 
istihdam edilen Gureba Hastanesi Başhemşire
liğine halen bir Türk Başhemşire tâyin edildi
ğinden bunun da ücretinin aylık olarak tesbiti 
lüzumundan ileri gelmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir. Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Edirne Yozgad Ankara 

M. N. Gündüzalp A. Sungur F. öymen 
Ankara Aydın Balıkesir 
C. Gölet R. Alpman E. Altan 

Balıkesir Bursa Diyarbakır 
S. Örgeevren F. Bük 8. Uluğ 

İzmir Kastamonu Mardin 
S. Dikmen M. Akalın R. Erten 

Niğde Samsun 
R. Gürsoy M. A. Yörüker 

Tokad Urfa 
R. A. Sevengü E. Tekeli 

«S ( İ Sayıau 21Öİ 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kmıun tasarısı 

AJADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V . 1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 1.3 . V . 1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelden, ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Gureba Hastanesi kısmından 160 
lira ücretli hemşire kadrosu çıkarılmıştır. 

GEÇİGÎ MADDK 2. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 12 915 H 
ralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1947 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
E. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakam 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. 8. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M* Okmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. t ne edayı 

Sa. ve So, Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Bakam 
Irmak 

D. 

ttûkümetîn teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

11 Asistan 
10 Başhemşire 

Sayı Aylık 

8 
1 

30 
35 

(â] SAYILI CfcTVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

13 Asistan 8 60 

.(S. S*y*l;21ÛX 
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[3] SAYILI ÖETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

1 Aylıklar 
1 Memur aylığı 12 300 

2 Ücretler „•»•-, 
1 Memurlar ücreti 11 340 
2 Hizmetliler ücreti ' 1 575 

Bölüm toplamı 12 300 12 915 
4805 snyılı Kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı 615 

GENEL TOPLAM 12 915 12 915 

>*<i 

(S, Sayısı,: 210)' 



S. Sayısı: 212 
Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının bir yıl uzatılması
na dair olan Protokolün onanması hakkında kanun ta

sarısı ve Dışişleri ve Ekonomi Komisyonları 
raporları (1/189) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 21 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/811, 6 - 1.401 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4906 sayılı Kanunla onanmış bulunan Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının bir yıl uzatılmasına 
dair protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . Y . 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerçekçe 

Avrupa'nın kömür ihtiyaçlarını sağlıyan başlıca kömür havzalarının İkinci Tünın Savaşında tah
rip edilmiş olması yüzünden milyonlarca insanın ısınma ve bir çok memleketler sanayiinin de 
işleme imkânlarından mahrum kaldığını gören Birleşik Krallık Hükümeti'nin önayak olmasiyle 
ve bu durum karşısında gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak amaciyle, Türkiye, Belçika, Da
nimarka, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, H o l n d a , Norveç, Birleşik Krallık ve Amerika Bir
leşik Devletleri ÎTü küm etleri arasında varılan bir Anlaşma gereğince kurulan Avrupa Kömür Ku
rulunum faaliyet süresinin yukarıda anlatılan durumun devam etmesi dolayısiyle 1 Ocak 1947 
tarihinden başlıyarak daha bir yıl uzatılması hakkındaki Protokol Hükümetimiz taraf nidan im
zalanmış bulunmaktadır. 

Protokol'da Avrupa Kömür Kurulunun bir yıl daha sürecek olan görevlerinin Birleşmiş Mil
letler teşkilâtınca bu işlerle uğraşmak üzere kurulacak bir teşekküle ne yolda devredileceği ve 
her üye Hükümetin istediği zaman üç ay önceden haber vermek şartiyle. Kuruldan çekilmesinin 
mümkün olduğu hakkında hükümler vardır. 

Kömür buhranının şiddetle hüküm sürdüğü bir devrede bu durumu imkân nispetinde düzelt
mek için Milletlerarası tedbirler alınmasını sağlamak amaciyle kurulan işbu kurulun çalışma
larına katılmakta devamımız memleketimizin bu alanda da Milletlerarası işbirliğinin devamını 
sağlamak bakımından uygun mütalâa edilmiştir. 

Bu bakımdan Protokolün Yüksek Meclîsçe onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



2 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/189 
Karar No. 29 

11 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

490Ü «ayılı Kanunla onanmış bulunan Avru
pa Kömür Kurulu Antlaşmasının bir yıl uzatıl
masına dair Protokolün onanmasına dair Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 5 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 21 . V . 
1947 tarihli ve (i/1401 sayılı tezkeresi ile Yük
sek Meclise sunulup, Komisyonumuza havale 
edilen kanun tasarısı ve gerekçesi Dışişleri Ba
kanlığının temsilcisi huzuru ile incelendi. Mem
leket. menfaatlerine uygun görülen tasarı aynen 

ve oy birliği ile kabul edildi. 
Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik Kocaeli (îümüşaue 

M. §. Esendal N. Erim E. Tor 

Bolu Diyarbakır Kütahya 
. C Çambel E. A. Aykac -~t- Gündüz 

Manisa Samsun 
A. R. Artuvkal ('. Ilüsel 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. fi. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

E sus No. 1/189 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının bir yıl 
uzatılmasına dair Protokolün, onanması hakkın
da Hükümetçe Meclise sunulan tasarı ve Dışiş
leri Komisyonu gerekçesi Komisyonumuzca gö
rüldü. 

Hükümet gerek gerekçesinde de izah edildiği 
veçhile Anlaşmanın imza edildiği tarihteki kö
mür buhranı hakkındaki sebepler halen de de
vam etmekte olduğundan ve Anlaşmaya, devam 
hakkındaki karara iştirakimiz Milletlerarası İş 
birliğinin devamını sağlamak bakımından fay
dalı görülmüştür. 

Bu sebeple Anlaşmanın tasdikine karar ve
rildi. 

Saygılarla sunulur. 
Ekonomi Komisvonu 

13 . VI . 1947 

Başkan V. 
Gazianteb 

('. S. Harlan 
Ankara 
M. Eriş 

(Jazi.au teb 
C. Alevli 
izmir 

/»'. Artman 

Bu rapor Sözcüsü ve Kâtip 
Zonguldak 
N. Kromer 

Eskişehir 
A. Oğuz 

Hatay 
R. Yurdmav 

Malatya 
A. Taşangil 

(/orum 
.V. Yürtr 

tjünıüşane 
T. Tüzün 

izmir 
/.. B. Çeyrekbast 

Ordu 
I/. Furtuv 

( S. Sayısı ; 212 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFl 

iW6 sayılı Kanunla onanmış bulunan Avrupa 
Kömür Kurulu Anlaşmasının bir yıl uzatılması
na dair Protokolün muınması hakkında kanun 

t4sarısı 

MADDE 1. Avrupa Kömür Kurulımuu 
kurulmasına- 'mütedair 4 Ocak 1946 tarihli An
laşmanın uzatılması hakkında olup Türkiye, 
Belçika. Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, Yu
nanistan, Lüksemburg, İJolanda-, Norveç, Polon
ya, Büyük Britanya ve Kuzay İrlanda Birleşik 
Kıra İlığı ve Amerika Birleşik Devletleri ara
sında Londra'da imzalanmış bulunan 12 Ara
lık 1940 tarihli Protokol kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Derlet Bakam 
R. Pektr Başbakan Yardımcıaı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
Af. A. fonda 

AiiJlî Savunma Bakam 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Milli E&itim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakam 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel. Bakanı 
T. Coşkun 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Kaoak 

Adalet Bakacı 
Ş. DMHH 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 
Bayındırlık Bekini 

C. K. Înc4daf\ 

Sağlık ve Soayal T. Bakanı 
Dr. B. V* 

Tarım Bakacı 
F. Kurd&flv 

Tiearet Bakamı 
A Um 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

S. .Sayısı : 312 ) 



AVRUPA KÖMÜE KURULU TEŞKİLİNE MÜTEDAİR 4 OCAK 1946 TARİHLİ ANLAŞMA
NIN UZATILMASI HAKKINDAKİ PROTOKOL 

Avrupa Kömür Kurulu teşkiline mütedair olarak 4 Ocak 1940 tarihinde Londra'da imza edilen 
Anlaşmanın 10 ncu maddesinin Anlaşmanın bir yıllık bir ilk süresi olacağını derpiş ettiğini ve 
üye Hükümetlerin bu Anlaşmanın yürürlük süresini uzatmak istediklerini gözönünde tutan 
aşağıda • imzası bulunanlar şu hususlarda uyuşmuşlardır : 

1. Anlaşma, işbu Protokolü imzalıyanlar arasında 1 Ocak 1947 tarihinden itibaren bir yıllık 
yeni bir süre için her üye Hükümetin üç ay önceden Birleşik Kıralhk Hükümetine haber vere
rek Anlaşmayı bozabilmek hakkı mahfuz kalmak kaydiyle yürürlükte kalacaktır. 

2. Birleşmiş Milletlerin teşebbüsü ile kömür ve enerjiye luütaalJik meselelerle uğraşmak üzere 
yeni. bir teşekkül kurulduğu takdirde işbu Protokolü imza edenler Avrupa Kömür Kurulu görev
lerinin, alacak ve borcunun, memurların ve arşivinin yeni teşekküle devredilmesi ve Anlaşmaya 
son verilmesi için alınacak tedbirleri aralarında gözden geçireceklerdir. 

'•>. İşbu Protokol ol Aralık 1946 tarihine kadar imzaya açık tutulacaktır. 
Londra'da 12 Aralık 1946 tarihinde, imzalayan Hükümetlere tasdikli suretlerini verecek olan 

Birleşik Kıralhk Hükümetinin arşivlerine konmak üzere bir nüsha olarak yapılmıştır. 

Belçika Hükümeti adına 
Çekoslovakya » 
Danimarka. > 
Fransa 'Cumhuriyeti » 
Yunan » 
Lüksemburg » 
II olanda » 
Norveç » 
Polonya » 
tsveç » 
Türkiye > 
Büyük Britanya ve Kuzey 
küm eti adına 
Amerika Birleşik Devleti 
adına 

•» 
» 
y» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İrlanda 

eri 

Hü-

Hükümeti 

Max Buyse 
B.Messany 
Antlıon Vestbrik 
Gueronik 
B. Mostras 
\i. Clasen 
10. Michicls van Verdııyııen 
• loha.n Melander 
0. Alexamlro\viez 

İ. Ş{ıdi Kavur 

0. (t. Sargent 

W. .). Cal İm an 

»-©-« 
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S. Sayısı: 213 
Polis mensuplarının yaş haddine dair olan 2388 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/214) 

T..C. 
Başbaknhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü / 13 .VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-843 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 12 . VI . 1947 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• R, Peker 

Gerekçe 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair olan 8 Mart 1934 tarih ve 2388 sayılı ve Dahiliye me
murlarından bir kısmının yaş hadlerine dair olan2169 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki 21 . V . 1941 tarih ve 4034 sayılı Kanun, ikinci, birinci ve derece fevki Em
niyet Müdürleriyle Emniyet ve Polis Müfettişleri için yaş haddi olarak (60) üçüncü sınıf 
Emniyet Müdürleri ve bunlara muadil memurlar için (58) dördüncü sınıf Emniyet Müdürleri 
için (56), Emniyet Amirleriyle bu derecedeki Emniyet Müfettiş muavinleri için (55), Komiser 
sınıfı için (53), yaşı son had olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu yaş tahdidinde Polis vazifelerinin ağırlığı ve yıpratıcılığı göz önünde bulundurularak po
lis memurlarının gençliği vee zindeliği esas kabul edilmiş ise de yılların verdiği tecrübelerden 
anİaışlmıştır ki, bu mesleğin fiilî vazif eleriyle uğraşan bizzat Polis memurlarıdır. Bunların 
genç ve zinde olmaları Polis görevinin daha süratli ve daha emin görülmesinde fayda sağ
lamaktadır. Bu bakımdan değiştirme tasarısında Polis memurları hakkındaki eski hüküm aynen 
ipka edilmiştir. 

Komiserlerden itibaren Âmir sınıfına gelince, bunlar mûtat olarak nokta, devriye, karakol 
merkez halinde dağılmış olarak vezife gören Polis kuvvetini merkezlerden sevk ve idare etmek
le görevli bulunduklarından bunlar da bilhassa bilgi, tecrübe ve ihtisas gibi unsurlar ön plâna 
geçmektedir. 

Emniyet Müdürlerinin sınıfları ne olursa olsun görev, yetki, sorumluluk bakımlarından ara
larında hiç bir fark yoktur. Vazife bakımında^ tamamen birbirinin aynı olan bu hizmet men
suplarından bir kısmının (56), bir kısmının (58), diğer bir kısmının (60) yaşında, yaş haddine 
uğramaları Adalet ve hakkaniyet kaidelerine uygun görülmemekte ve yüksek sınıf kadrola
rının pek dar olması dolayısiyle aşağı derecelerdeki meslek mensuplarının şevk ve yagretini 
kırmaktadır. 
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Zabıta hizmetinde sevk ve idare uzuvları için her şeyden evvel meslekî bilgi, tecrübe ve ih

tisas birinci derecede aranması gerekli şartlardandır. 
Zabıta Âmirlrinin hizmet yılları arttıkça tecrübe ve hâdiseler üzerindeki görüş kabiliyetleri 

de o nispette artmakta ve bu suretle mesleğe daha çok faydalı ve vücutlarından daha fazla 
istifade edilir birer unsur haline gelmektedirler. 

Tam vücutlarından istif ade edileceği bir sırada yukarda arzedilen kanunlar dolayısiyle yaş had
dine uğramakta, kendilerinden beklenen randıman temin edilememektedir. 

Nitekim mevzuubahis kanunlardan birisi (7) diğeri (13) yıl tatbik edilmiş ve bu tatbikat do
layısiyle yaş haddine uğramış tecrübeli ve bilgili memurların yerlerini aynı ihtisas ve tecrübede 
memurla doldurmak, bazen kaabil olamamış yahut müşkülâtla bu boşluklar kapatılabilmistir. Bu 
yüzden Emniyet Teşkilâtı zaman zaman zor duruma düşmüştür. 

Fiilî vaziyette 3201 sayılı Emniyet Kanununun96 ncı maddesine dayanılarak ifası Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne ait bir iş dolayısiyle memurin aylığı ve derecesi düşünülmeden, icabı halinde bi
rinci derecedeki bir Emniyet Müdürünün veya üst derecedeki bir Âmirin işgal ettiği makamı 
daha aşağı derecedeki bir Emniyet Müdürü veya mensubu işgal etmektedir. 

Bundan başka memurların kanuni sürelerini doldurdukları halde kadro darlığı yüzünden ter
fi ettirilip dah yukarı derecelere çıkarılamıyan ve fakat ehliyet ve kabiliyetleri üst derece aylı
ğı almaya kâfi görülen memurlar üst derece aylığı almakta iseler de kadrolarını işgal edemedik
leri cihetle terfi etmiş sayılmamaktadırlar. Nitekim (60) lira aylık alan üçüncü sınıf bir Emni
yet Müdürü kadro darlığı yüzünden ikinci ve hattâ birinci sınıf Emniyet Müdürü aylığı alan (70) 
ve (80) lirayı fiilen almakta oldukları halde fiilî kadrolarına terfi ettirileınemektedirler. 

Harcırah ve Tekaüd Kanunlarına göre alınmakta olan üst derece aylığı müktesep bir hak 
olarak telakki edilip ve bu suretle muamele yapılmamakta olduğu halde yukarı kadroyu işgal 
etmediği için üçüncü sınıf bir Emniyet Müdürünün (56) yaşında ve üst derece aylığı olarak 
(35) lirayı alan bir Komser Muavinin (53) yaşında yaş haddi dolayısiyle tekaüde sevkedilmeleri 
4598 sayılı Kanunun ruhuna da aykırı düşmektedir. 

Devletçe her yıl ağır masraflar kabulü suretiyle Polis Okullarında, Polis Enstitüsünde ve lüzu
mu halinde mahallerinde açılan kurslarla devamh olarak yetiştirilen ve bu suretle meslekî bilgi 
ve tecrübeleri her zaman ve her vesile ile arttırılmaya çalışan Emniyet Âmirleri, Komiser sı
nıfı memurları ( Başkomiser, Komiser ve Komiser muavinleri) için de yukarıda Emniyet Mü
dürleri ve muavinleri hakkında serdedilen mucip sebeplerle mülâhazaların hepsi aynen varit bu
lunmaktadır. 

Bu kanun zabıta kadrosunda vücutlarından meslekî bilgi ve tecrübelerinden faydalanılacak 
unsurların gününden evvel ve tam verimli zamanlarında meslekten ayrılmamalarını mümkün kıla
caktır. 

Esasen; mevcut yaş hadleriyle tasarıda teklif edilen yeni yaş hadleri arasında da iki üç yıl gi
bi az bir fark mevcut bulunmakta ve diğer devlet memurları hakkındaki yaş hadlerine mütedair 
kanun hükümlerine de aykırı görülmemektedir. 

%' içişleri Komisyonu raporu 
T.B.M.M. *; 

İçişleri Komisyonu 
tisas No. 1/214 ' ~ 13 . VI . 1947 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 
Polis memurlarının yaş haddine dair olan nulması kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyo-

2388 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril- nunraza havale olunmakla İçişleri Bakanı huzu-
mesi hakkında ki içişleri Bakanlığınca hazırla- riyle incelendi. 
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise su- Hükümet gerekçesinde gösterilen sebepler Ko-
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mîsyonumuzca da tamamen varit görülmekle be
raber maddelerin müzakeresinde 1 nci maddeye 
dâhil polis hizmetine mensup muhtelif katago-
riler için gösterilen yaş hadlerinden polis me
murlarından gayrisinin 2, 3, 4 sene farkla ar
tırıldığı halde polis memurlarının yaş haddi yi
ne eskisi gibi 50 yıl üzerinde bırakıldığı görül -
mış ve içinde bulunduğumuz şartlara göre mes
lekteki rüsuh ve tecrübeleri Devletçe değerli 
görülmek iktiza eden polis memurlarımızın bu 
yaşta emekliye ayrılıp yerlerine gençlerden bu
günün istihdam şartlarına göre mesleke rağbet 
edecek matlûp vasfı haiz kimseler bulunamıya-
cağı düşünülerek gerek memur statüsünün ge
rek yeni Tekaüt Kanununun ve gerek polis mes
leki ile ilgili gençlerin alâkasını cazip mevzua
tın yürürlüğe girmesine değin meslekin bu mü
cerrep elemanlarının bir müddet daha istihdam-

HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair olan 2388 
say üt Kamımın birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Polis mensuplarının yaş had
lerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Yaş haddi 

A) Her derece Emniyet Müdürleri, 
Emniyet ve Polis Müfettişleri 60 

B) Emniyet Müfettiş Muavinleri, 
Emniyet Âmirleri 58 

C) Komiser sınıfı, memurlar (Baş-
komiserler, Komiserler, Komiser Mu
avini) 56 

D) Polis memurları 50 

MADDE 2. —• Dahiliye memurlarından bir 
kısmının tahdidisinlerine dair olan 2169 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4034 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır. 

larını sağlıyabilmek üzere polis memurlarının 
yaş haddinin de 52 ye çıkarılması oybirliğiyle 
uygun görülmüş 2, 3, 4, ncü maddeler aynen ka
bul edilmiş olmakla beraber ivedilikle müzakere 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

Bulunmadı. A .Tüzün A. Eyidoğan 
Kâtip 
îsparU Antalya Balıkesir 

*9. Koksal R. Kaplan F. Tiritoğlu 
Bolu Çanakkale Çorum 

fl. Ş. Adal Dr. N. Çttakoğlu S. Karafakıoğlu 
Giresun Kocaeli Konya 

E. Dizdar C. Aksu Ş. Ergun 
Tokad 

A. O. Pekel 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Polis memurlarının yaş hadlerine dair olan 2388 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Polis memurlarının yaş had
lerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci mad 
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Yaş 
haddi 

A) Her derece emniyet müdürleri, 
emniyet ve polis müfettişleri 60 

B) Emniyet müfettiş muavinleri, 
emniyet âmirleri 58 

O) Komiser sınıfı memurlar (Baş-
komiser, komiser, komiser mua
vini) 56 

D) Polis memurları 52 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 3. 

yürürlüğe girer. 
Bu kânun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini IÇJŞT 
leri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
fi. Peker 

Devlet Hakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
('. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. titrer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
£. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensütsr 

Maliye Bakanı 
II. N. Ke§mir 

Bayındırlık Bakanı 
t\ K. Incedayı j 

Sağhk ve Sosyal Y. Bakanı ' 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğln 

Ticaret Bakanı 
A. inan 

MADDE 3.• ••- Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 
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S. Sayısı: 215 
Köy Enstitüleri Kanununa ek kanun tasarısı ve Tarım, 

Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/190) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 21 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 820, 6 -1403 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 5 . V . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

3803 sayılı kanun, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıklarını Enstitüden çıkar çıkmaz 
ilk defa 20 lira, 6 ay hizmetten sonra 30 ve 15 yıl hizmetten sonra da 40 lira gibi küçük miktarlarda 
tesbit etmiş fakat buna mukabil bu gibi öğret menlere arazi ve istihsal vasıtası verilmesi esası 
kabul edilerek bunların köyde müstahsil bir duruma getirilmesi suretiyle gelir kaynaklarının ve 
geçim vasıtalarının artirilması gayesi güdülmüş tür. 

Halbuki uygulamada bir kısım öğretmenlere tâyin olundukları köylerin arazi durumunun mü
sait olmaması dolayısiyle arazi verilemediği gibi bir kısım köy bütçelerinin müsaadesizliğine bi
naen kamulaştırma yoliyle arazi sağlamk da mümkün olamamakta ve binnetice müstahsil duruma 
sokulamıyan bu gibi öğretmenlerin gelirleri bunların aynı zamanda müstahsil olacakları düşün
cesiyle küçük miktarlarda tesbit edilmiş bulunan aylık ücretlerinden ibaret kalmaktadır. 

Keza Enstitüyü bitirerek köylerdeki okullara tâyin edilen öğretmenlere arazi verilmekle be
raber bunlar derhal müstahsil hale geçmemekte ve her bölgenin iklim ve ekim durumuna göre bir 
yıla kadar değişen bir süre sonunda ancak istihsal sağlıyabilmektedirler. Bunların da bu dönem 
içindeki geçim vasıtaları sadece yukarıda yazılı ylık ücretlerinden ibaret klmaktadır. 

Binaenaleyh gerek çeşitli sebeplerle kendilerine hiç arazi verilmemiş olanlara gerekse Ensti
tüyü bitirecek köyde işe başlıyanlardan arazi verilmiş olduğu halde iklim ve mevsim icabı der
hal müstahsil hale geçmeleri mümkün olmıyanlarm aylık istihkaklarına bu eksikliği karşılamak 
üzere, istihsal tazminatı adiyle bir miktar ilâve yapılması zarurî görülmüş ve bu maksatla ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasarı 1947 yılı bütçesine ayrıca bir ödenek ilâvesini istilzam ettirmeyip geçici madde de 
gösterildiği üzere bu maksatla yapılacak giderler Millî Eğitim Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin 546 
ncı bölümünün 5 nci maddesindeki ödenekten karşılanacaktır. 



— * — 
Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/190 
Karar No. 12 

30, V. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek ola
rak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan kanun 
tasarısı Millî Eğitim Bakanı hazır olduğu halde 
Komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Bakanlığın gerekçesinde ve izah olunduğu 
veçhile Enstitü mezunu öğretmenlerin müşkül 
durumlarını bir derece azaltmak için vâki tek
lif yerinde görülerek kabul edilmiş ise de tah
sisatın azlığı nazara alınarak 20 liarlık tazmi
natın 25 lira olarak kabulü Komisyonumuzca 
muvafık görülmüştür. 

Havaleleri gereğince Millî Eğitim Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Tarım Komisyonu 

Başkanı 
İzmir 

R. Köken 
Aydın 

İV. Göktepe 
Denizli 

K. C. Öncel 
Malatya 

M. N. Karaköylü 
İmzada bulunamadı 

Seyhan Siird 
K. Ener A. E. Esen 

Bu rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 

Manisa 
H. öztarhan 

Çorum Denizli 
İV. Atalay C. Çalgüner 

İzmir 
8. Gülcüoğlu 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Sinob 
E. Kök 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

7. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonnu 

Esas No. 1/190 
Karar No. 10 

0 .Yİ , 1947 

Yüksek Başkanlığa 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek 
olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
Kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı Temsilci
si hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca gö
rüşülmüştür. 

Bakanlığın ve Tarım Komisyonunun gerek
çesinde izah olunduğu veçhile Enstitü öğretmen
lerinin müşkül durumlarını bir derece azaltmak 
için vâki teklif yerinde görülerek kabul edil
miş ve Tarım Komisyonunun gerekçesinde be
lirtildiği gibi tahsisatın azlığı nazara alınarak 
yirmi liralık tazminatın yirmi beş lira olarak 
kabulü Komisyonumuzca da muvafık görülmüş

tür. 
Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkam Bu rapor Sözcüsü 

Manisa 
R. N. Edgüer 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
İzmir 

E. Çınar 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Diyarbakır 
C. Dursunoğlu 

Balıkesir Çorum 
E. Çeliköz H. İlgaz 

Kars Maraş 
T. Taşkıran E. Soysal 

Trabzon Trabzon 
Z. Molaoğlu M. R. Tarakçıoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No 1/190 
Karar No 120 

13. VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek 
olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 21 . V . 1947 tarihli ve 6/1403 
asyılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Tarım ve Millî Eğitim Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza ve
rilmekle Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin 
Sirer ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve Malî 
KoutroJ Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Köy Enstitüleri Kanununun ikinci maddesin
de ve Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 6 ncı bölümünü teşkil eden madde
lerde belirtilen hükümlere göre köy okulunun 
bulunduğu köy sınırı içindeki ziraata elveriş
li araziden öğretmenin ve ailesinin geçimine 
ve okul talebesinin ders tatbikatına yetecek 
miktarda arazinin okula tahsisi gerekmektedir. 
Buna mukabil de yine 3803 sayılı Köy Ensti
tüleri Kanununun 7 nci maddesinde bu öğret
menlere verilecek ücret ayda 20 lira olarak tes-
bit edilmekte ve bunun altıncı ders yılı başın
da 30 ve 15 nci ders yılı başında 40 liraya çıka
rılacağı yazılı bulunmaktadır. Şu hükümlerin 
mukayesesinden anlaşıldığına göre öğretmen, 
kendisinin ve ailesinin geçimini, geniş ölçüde, 
okula tahsis edilecek araziden müstahsil vaziyete 
geçerek temin edecektir . 

Arazi hususunda tatbikatta iki türlü aksak
lık husule geldiği görülmüştür. 

1. — Bazı köylerin arazi durumunun ve ba
zılarının köy bütçelerinin müsaadesizliği sebep
leriyle öğretmenlere gerekli arazi temin edile
memekte ve bu suretle öğretmenler müstahsil 
vaziyete geçerek geçimlerini sağlıyamamikta-
dırlar. 

2. — Köye tâyinlerinde hemen arazi tahsis 
edilen öğretmenler de tâyin edildikleri mevsi
me ve köyün bulunduğu mahallin iklimine göre 
ekseriya uzun müddet müstahsil vaziyetine geçe
memektedirler. 

Bunlara ilâveten tahsis edilen arazinin ve

rimsizliği ve sair sebeplerle istihsal azlığının da 
geçime tesir ettiği de görülmektedir. 

Yukarıda arzedilen hallerde köy öğretmen
lerinin geçimi yalnız 20 liradan ibaıet ufak bir 
paraya kalmaktadır ki bunun da mühim sıkın
tılar doğurduğu tabiî bulunmaktadır. 

Tasarı bu manzuriarı Kisnıen önliyebilmek 
üzere gerek kendilerine arazi verilemiyen ve 
gerekse ilk tâyin edilmesi sebebiyle hemen müs
tahsil vazıyetine geçmesi mümkün olmıyan öğ
retmenlere istihsal tazminatı adiyle ayda 20 lira 
verilmesini sağlamak maksadıyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Tasarı, Komisyonumuzca da uzun tartışma
lardan ve incelemelerden sonra esas olarak ka
bule değer görülmüş ise de görüşmeler neticesin
de bu tedbirin dâvayı esasmdan halleder olma
dığı ve bunun için esaslı tedbirler düşünülerek 
işin kökünden halli gerektiği sonucuna varılmış 
ve Hükümetin de bu noktada Komisyonla muta
bık ve esasen bu konuyu kati şekilde halledecek 
çalışmalar yapılmakta olduğu ve süratle bu 
tedbirleri ihtiva edecek bir tasarının Meclise ge
tirileceği iıade edildiğinden Komisyonumuz ta
şanımı geçici bir süre için yürürlükte kalmasını 
uygun bulmuş ve bu süre içinde gerekli tasarı
nın gelmesini temin için tasarının yürürlük mad
desini ona göre belirtmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde de şu değişik
likler yapılmıştır. Komisyonumuz enstitüden 
mezun olanların bu haktan faydalanmalarını altı 
ay için kabul etmiş ve bu suretle altı ay sonun
da öğretmenlerin müstalısıi vaziyete geçmelerini 
sağlamak istemiştir. Bu esasa göre 1946 yılı me
zunlarına verilecek istihsal tazminatının bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi kovalıyan ay 
başından itibaren verilmesi gerektiğinden bu ka
yıt da maddeye eklenmiştir. 

Tasarıda diğer komisyonlar bu tazminatın 
25 liraya çıkarılmasını uygun bulmuşlardır. Ko
misyonumuz da bu noktaya iltihak etmiştir. 

Yukarda arzedildiği şekilde yapılan değişik-
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İlkle tasarı Kamutayın onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

E. Öymen N. C. Akkerman C. Gölet 
Antalya Aydın Balıkesir 

N. E. Sümer R. Alpman E. Altan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Köy Enstitülerinden mezun 
olan öğretmenlerden; 

a) 17 . IV . 1940 tarihli 3803 sayılı ve 19 . 
VI . 1942 tarihli 4274 sayılı Kanunlar gereğince 
kendilerinin işlemesi için okula arazi tahsis edil
memiş olanlarla; 

b) Enstitüden mezun oldukları yılda arazi 
tahsis edildiği halde derhal müstahsil duruma 
geçmiyenlere; 

istihsal tazminatı adiyle aylıkları ile birlikte 
ayda 20 lira verilir. 

(b) Fıkrasına göre verilecek tazminatın sü
resi, öğretmenlerin Enstitüden mezun oldukları 
tarihten bağlıyarak bir yılı geçemez. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
istihsal tazminatı, 1947 Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmındaki 546 ncı (3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek Köy 
Okullariyle Enstitüleri ve Köy Eğitmenleri 
ücret ve giderleri) bölümünün 5 nci (Köy öğret
menleri gerekli yol paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat) maddesinden 
Ödenir. 

Balıkesir Bursa Bursa 
8. örgeevren S. T. Arsal F. Bük 
Balıkesir Diyarbakır Diyarbakır 
V. Dicleli î. H. Tigrel §. Uluğ 
Eekişehir izmir Kırşehir 

A. Potuoğlu 8. Dikmen Ş. Torgut 
Samsun Tokad Urfa 

M. A. Yörüker R. A. Sevengil E. Tekeli 
Yozgad 
S . îçöz 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTt 
RÎŞÎ 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Köy Enstitülerinden mezun 
olan öğretmenlerden, 

A) 17 . IV . 1940 tarihli 3803 sayılı ve 19 . 
V I . 1942 tarihli 4274 sayılı Kanunlar gereğince 
kendilerinin işlemesi için okula arazi tahsis edil
memiş olanlarla, 

B) Enstitüden mezun oldukları yılda ara
zi tahsis edildiği halde derhal müstahsil duru
ma geçemiyenlere, 

İstihsal tazminatı adiyle aylıklariyle birlik
te ayda 25 lira verilir . 

B fıkrasına göre verilecek tazminatın sü
resi, öğretmenlerin Enstitüden mezun oldukla
rı tarihten başlıyarak bir yılı geçemez. 

GEÇÎCÎ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

«•• 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Köy Enstitiileri Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy Enstitülerinden mezun 
olan öğretmenlerden, 

A) 14 . IV . 1940 tarihli ve 3803 sayılı ve 
19 . V I . 1942 tarihli ve 4274 sayılı Kanunlar ge
reğince kendilerinin işlemesi için okul arazisi 
tahsis edilememiş olanlara, 

B) Enstitüden mezun olanlardan Köy öğ
retmenliğine tâyin edilenlere hizmete başladık
ları tarihten başlıyarak altı ay müddetle, 

İstihsal tazminatı adı ile aylıklariyle bir
likte ayda 25 lira verilir. 

B fıkrasına göre Enstitülerin 1946 yılı me
zunlarına verilecek olan istihsal tazminatı bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi kovalıyaran 
ay başından itibaren verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Ve 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

B. Teker 
Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Be§at§. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Co§kan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Sa 

M. fi. k. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve 1948 yılı sonuna kadar yü
rürlükte kalır. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü madem ay
niyle kabul edilmiştir. 

> * * ^ -•«-
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S. Sayısı: 216 
Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında ka

nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/187) 

T. a. 
Jiaşbakanlık " « • . 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 .V . 1947 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71/812, 6 - 1364 
i Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * !; 

Türkiye ile İtalya arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Eklerinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30. İV . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmaların 4931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 . IV . 1947 tarihli ve 3/5739 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Türkiye ile İtalya arasında İkinci Cihan Savaşı yüzünden tamamen durmuş olup Avrupa'da 
silâhlı çarpışmaların sona ermesinden sonra münferit tacirler arasındaki özel işlemlerden ibaret 
kalan iki memleket ticari mübadelelerini halen mevcut şartlara uygun bir şekilde ve genel bir 
çerçivesi içinde düzenlemek, suretiyle gereği gibi geliştirecek esasları tesbit etmek hususunda İtalya Hü
kümetiyle uyuşulmuş ve 12 Nisan 1947 tarihinde Ankara'da bir Ticaret Anlaşması ve bir de öde
me Anlaşması imzalanmıştır. 

7 Eylül 1946 tarihinde alınan kararlara muvazi bulunan ticaret politikamıza uyulmak suretiyle 
yeni Ticaret Anlaşmasında İtalya Hükümetiyle olan ticari mübadelelerimiz ahdî listelere bağlan* 
ımyarak bunların Tarafların genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre serbest dövizle yapıl
ması derpiş edilmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce başlamış bulunan özel takas iş
lemlerinin ise başladıkları zaman konulan esaslara göre tasfiye olunacakları tasrih edilmiştir. 

İki memleket arasındaki ekonomik münasebetlerin gelişmesini takibetmek ve bunu kolaylaş
tırmaya yarayacak tekliflerde bulunmak üzere bir Karma Komisyon kurulmuştur. 

1 Mayıs 1947 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Anlaşmanın yürürlük süresi bir yıldır. Önce
den haber verilmek şartiyle bozulmadığı takdirde birer yıllık süreler için kendiliğinden yenilenmiş 
sayılacaktır. , • 

Aynı tarihte yürürlüğe giren ve yürürlük süresi Ticaret Anlaşmasının aynı olan ödeme Anlaş
ması ile Türkiye ile İtalya arasında yapılacak ithalât ve ihracat bedelleri ve bunlara müteferri 
giderlerin her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejime uygun olarak serbest dövizle 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. » ^ 



Her iki Anlaşma ve ekli mektuplarda kararlaştırılan esasların memleketimizin meni'aatlarınâ 
uygun ve İtalya ile ekonomik münasebetlerimizi gereği gibi geliştirecek mahiyette oldukları mü
talâa edilmektedir. Bu düşünce ile Anlaşmalar ve eklerinin Yüksek Meclisçe onanması için ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 11 . VI . 1947 

Esas No. 1/187 
Karar No. 30 

Yükseli Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasında Ankara'da imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri
nin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . IV . 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılıp, Komisyonumuza havale olunan kanun ta
sarısı, gerekçe ve ilişikleri, Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisinin huzuru ile incelendi. 

Memleketimizin menfaatlerine uygun görü-
Un tasarı aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

Türkiye ile İtalya arasında Ankara'da im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle ekleri
nin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığmca 
hazırlanan ve Bakanlar Karulunea 30 . IV . 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lıp Dışişleri Komisyonunca kabulden sonra Ko
misyonumuza havale olunan kanun tasarısı, ge* 
rekçe ve ilişikleri Ticaret Bakanlığı mümessili 
huzuriyle incelendi. 

Tasarı memleketimi z menfaatlarina uygun gö
rülerek kabul edildi. 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik Kocaeli 

M. §. Esendal N. Erim 
Afyon K. Burdur Diyarbakır 

Dr. G. Tunca F. Altay F. A. Aykaç 
Gazianteb Kütahya Manisa 

Df. A. Melek A. Gündüz A. R. Artunkal 
Muğla Tokad 

N. Erdem N. Poroy 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Bu liapor Sözcüsü 

Başkanı Y. ve Kâtip 
Ankara Niğde 

^1. Çubukçu H. Ulusoy 
Eskişehir İçel Kayseri 

/ / . Polatkan U. Atalay H. Ürkün 
Muş Yozgad Trabzon 

B. Dedeoğlu Z. Arkünt M. Yartmbıyık 
Trabzon Aydın 

A. R. Işıl E. Bilgen 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/187 
Karar No. 27 

13 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlga 
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HÜKÜMETİN TEKÎLÎFİ 

Türkiye ile İtalya arasında Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları Üe eklerinin onan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
12 . IV . 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Randa 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Dtvri* 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr, 8. Irmak 

İçişleri Bakanı 
§f. Söhmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Tiz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlfi 

Ticaret Bakanı 
Atıf tnan 
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TÜRKIYE HÜKÜMET! ÎLE ITALYA, HÜKÜMET! ARASINDA TICARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile italya Hükümeti iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek 
üzere aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır; 

Madde — 1 . 

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan Genel 
İthalât ve İhracat Rejimine göre yapılacaktır. 

Madde - 2. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait. ödemeler bu gün
kü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan özel takaslı veya serbest dövizli iş
lemler bu işlemlerin iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette 
yürürlükte bulunan Genel Rejim Hükümlerine uygun olarak tasfiye olunacaktır. 

r İ " - ••• Madde — 4 . 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara ihrç eden 
memleketin yetkili makamlarınca verilmiş ilişik Örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacaktır. 
Bedeli 100 Türk Ijirasmı veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini asmıyan göndermeler için menşe 
şahadetnamesi aranılmaz. 

Madde — 5. 

iki memleket arasındaki ikdisadi münasebetlerin gelişmesini takip etmek ve bunu kolaylaştırma 
ya yarıyacak her türlü tekliflerde bulunmak, üzer" Türk ve İtalyan temsilcilerinden terekküp edecek 
ve iki memleket yetkili makamlarının isteği üzerine toplanacak olan bir karma komisyon kurula
caktır. 

Madde — 6. 

fşbu Anlaşma 1 Mayıs 1947 tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir yıl olacaktır. 
Anlaşmanın bitimi tarihinden iki ay evvel yapılacak bir ihbar ile bozulmadığı takdirde, kendi

liğinden birer yıllık süreler için yenilenmiş sayılacaktır. 

Türkiye Hükümeti adına İtalya Hükümeti adına 
B. Z. Sanus Luigi Gortese 
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Menşe şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen : 

Ad Ad 
ikametgâh İkametgâh 
Sokak Sokak 
Malın cinsi : * - * 
Ambalaj tarzı : 
Koli adedi : 
Marka No. ; * 

Gayrisâfi ağırlık . . . . . . Kg. 
Kıymeti ; 

Malın gönderildiği yol : 
Türkiye ile italya arasındaki 12 Nisan 1947 tarihli Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince, 

Türk 
Ticaret Odası yukarda vasıfları gösterilen malların menşeli olduğunu 

tasdik eyler. italyan 
• < - • • : • • < A 

' • ' • • • ' • . " < " " ' * 

Ankara, 12 Nisan 1947 

Bay Başkan; 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen Hükümetimin, İtalyan Dev
let Tekel Muhtar idaresi tarafından özel takas karşılığı i talya'ya ihraç edilmek üzere satmalın-
iniş olup işbu mektuba ilişik listede müfredatı gözüken tütün partilerinin henüz italyan malları 
ile karşılanmamış olan kısımlarının yukarıda anılan anlaşmaların yürürlüğe konulması tarihin
den itibaren altı ay zarfında yürürlükte bulunan Türk genel rejimi hükümlerine göre yetkili Türk 
makamlarının önden verilmiş müsaadesi alınmak şartiyle İtalyan malları karşılığı ile tasfiye edile
bilmesine muvafakatini zatı devletlerine bildirmekle şeref duyarım 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim Bay Başkan. 

Ekselans Elçi Luigi; 
Bay Elçi Luigi Cortese 

italyan Ticaret Heyeti Başkanı 
Şehirde 

B. Z. Sanus 
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İtalya Tekel İdaresi tarafından takas yolu ile 1945 ve daha önceki rekoltelerden satınalımmş 
olup ihracına 25 . III . 1947 tarihinde henüz müsaade edilmemiş olan tütünlerin durumu : 

•*•» 

Tütün ihraç eden tiearetevleri 

Nemlitütün : İstanbul 
Abdi Fuad Aka : İstanbul 
İbrahim Tarhan : İstanbul 
öztürk : İzmir 
Hilmi Selvili : İzmir 
Eğetütün : İzmir 
Utitaş : İzmir 
Esnaf ve Ahali Bankası : İzmir 
İşbirliği : İzmir 

Tasarlanan takaslar 
(Takribi T. L.) 

200 000 
890 000 
290 000 
52 000 
54 000 

187 000 
40 000 

356 000 
226 000 

2 295 000 

Ankara 12 Nisan 1947 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihli ve aşağıdaki şekilde yazılmış mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duya
rım 

«Bugünkü tarihde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen Hükümetimin, İtalyan Dev
let Tekel Muhtar İdaresi tarafından özel takas karşılığı İtalya'ya ihraç edilmek üzere satın-
alınmış olup işbu mektuba ilişik listede müfredatı gözüken tütün partilerinin henüz İtalyan mal
ları ile karşılanmamış olan kısımlarının yukarıda anılan anlaşmaların yürürlüğe konulması tari
hinden itibaren altı ay zarfında yürürlükte bulunan Türk Genel Rejimi hükümlerine göre yetkili 
Türk makamlarının önden verilmiş müsaadesi almmak şartiyle İtalyan malları karşılığı ile tas
fiye edilebilmesine muvafakatini zatı devletlerine bildirmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim Bay Başkan». 
Yukarıdaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim Bay Başkan, 

Bay Prof. Burhan Zihni Sanus 
Türk Ticaret Heyeti Başkanı 

Şehirde 
f/uigi Cortese 

( S. Sayısı : 216 ) 



TÜBKİYE HÜKÜMETİ ÎLE İTALYA HÜKÜMETİ ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASİ 

Türkiye Hükümeti ile İtalya Hükümeti, 'Türkiye ile İtalya arasındaki ödemeleri kolaylaştırmak 
üzere aşağıdaki Anlaşmayı akdetmişlerdir: 

Madde — 1. * '* ' 

İtalya'ya ithal edilen veya edilecek olan: Türkiye menşeli malların karşılıkları ile bunlara 
müteferri masraflar İtalya'da yürürlükte bulunan Genel Rejime uygun olarak serbest dövizle tesvi
ye olunacaktır. 

'* i * . - r- •; V * i • " Madde — 2. ' " ! • - r ? ' 

Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan İtalya menşeli malların karşılıkları ile bunlara 
müteferri masraflar Türkiye'de yürürlükte bulunan Genel Rejime uygun olarak serbest dövizle 
tesviye olunacaktır. & 

l. • •'. ; ; , ; Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında her iki memleketin yetkili makamları tarafından onan
mış olup da Anlaşmanın sona erdiği zaman bitirilmemiş olan işlemler, işbu Anlaşmanın hü
kümlerine göre tasfiye edilecektir. • , 

' ı - * - i Madde — 4. 

İşbu Anlaşma, bugünkü tarihte imza edilmiş olan Ticaret Anlaşmasiyle ayni günde yürürlüğe 
girecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır. 

Ankara'da 12 Nisan 1947 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 
Türkiye Hükümeti adına İtalya Hükümeti adına 

B. Z. Sanus L. Cortese 

Ankara, 12 Nisan 1947 

Bay Başkan, *-.....$.»,*,, v ir 

15 Ekim 1938 tarihli Türkiye - İtalyâı ödeme Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası yanında üffcio Italiano dei Cambi adına açılmış olan (A) hesabında ka
lacak bakiyenin «Ufficio Italiano dei Cambi» nin isteği üzerine Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği 
emrine tahsisine Hükümetimin muvafakat ettiğini bildirmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. Bay Başkan. 

Bay Prof. Burhan Zihni Sanus Luigi Cortese 
Türk Ticaret Heyeti Başkanı 

Şehirde 

(S., Sayısı; 216), 
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Ankara, 12 Nisan 194? 

Bay Başkan; 

Bugünkü tarihli ve aşağıdaki şekilde yazılmış mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«15 Ekini 1038 tarihli Türkiye - İtalya ödeme Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankası yanında llfficio İtaliano dei Cambi adına açılmış olan «A» hesabında ka
lacak bakiyenin Ufficio İtaliano dei CJambi'nin isteği üzerine Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği 
enirine tahsisine Hükümetimin muvafakat ettiğini bildirmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim Bay Başkan.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim, Bay Başkan. 

Bay Elçi Luigi Cortesc B. Z. Sanus 
italya Ticaret Heyeti Başkanı 

Şehirde 

~~a«g|fc > # < £•****— 

( S. Sayısı : 21b ) 



S. Sayısı: 217 
Neuchâtel'de imza edilen Sınai Mülkiyet Haklarının Ko
runmasına ve Onarılmasına dair Anlaşmanın onanma

sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ekonomi 
Komisyonları raporları (1/181) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü â . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/797, 6 -1265 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Neuchâterde izma edilen Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ve Onarılmasına dair Anlaşma
nın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1947 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulduğunu arzederim, 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Savaş ertesinde milletlerarası işbirliği ve harb yarlarının tasfiyesi zihniyetinin yeni bir gösteri
şi olmak üzere İkinci Dünya Savaşı yüzünden zarara uğrıyan haklardan sınai mülkiyet hakları-
mn korunması ve onarılması için 5 Şubat 1947 tarihinde Neuchâtel'de toplanan Milletlerarası Kon
feransta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına iki delege bulunmuş, dört günlük görüşmelerden 
sonra hazırlanan Anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan metin, İsviçre'de Milletlerarası Büronun tav
siye ettiği proje ve konferns esnasında İngiltere tarafından teklif edilen mukabil tasarı esas tutu
larak hazırlanmıştır. 

Konferansta, normal zamanlarda bile milletlerarasında birtakım ihtilâflara meydan açmaktan ge. 
ri kalmıyan ihtira beratları, fabrika markaları sınai model ve resimleri meseleleri gibi dolaşık ve 
karışık bir dâvaya, bilhassa harbden sonra bir çok hukuki mefhumları altüst etmiş bir uzun yağma ve 
istırkap devrinden sonra, herkesi tatmin eden, bir formül bulunması kolay olmamıştır. Bilhassa 
Avrupanm belli başlı sınai memleketlerinin uzun yıllar düşman istilâsı altında sınai şahsiyetlerin
den mahrum kalması ve Avrupadaki huzursuzluk yüzünden vukubulan muhaceretler dolayısiyle 
mevzuubahis beratların, marka ve modellerin öteye beriye dağılarak Millî Hüviyetlerini kaybetmele
ri Sınai Mülkiyet Haklarının yerine getirilmesi teşebbüsünü en ziyade güçleştiren sebeplerdendi. 
İmzalana metin, 1920 de Londra'da kabul ve imza edilen Anlaşmadan farklı olmamakla beraber ih
tiva ettiği yeni hükümler bakımından Londra Anlaşması şümulünü aşmaktadır. 

Konferansın sonunda hazırlanan Anlaşma i metniyle iki protokolün hükümlerine göre, kabulümü
zün kesinleşmesi için, bu belgenin Türkiye Büyük Millet Meclisince onanması lâzım gelmektedir. 

Teklif edilen kanun tasarısının kabulü suretiyle Anlaşmaya katılmamızın kesinleşmesinden bil
hassa iki bakımdan fyda umulmaktadır. 

Sınai keşifler ve haklar sahasında yeryüzünd istikrarın sağlanması mümkün olacağı gibi, bütün 
diğer âkıd taraf devletler için olduğu üzere, sınai mülkiyet haklarımız da korunmuş olacaktır, 



- I — 
Öte yandan; Cumhuriyetin kurulması gününden beri, Hükümet Milletlerarası hareketlere karşı 

büyük bir ilgi göstererek, mevcudiyetini her sahada ispata gayret etmiştir. Bilhassa ikinci Dünya 
Savşmdan sonra bu hareketler kuvvet bulmuş, ve birlik siyasetinde ileri adımlar atılmıştır. 

Bu itibarla bu zihniyetin, yalnız teknik bakımdan olsa dahi, yeni bir tezahürü olan bu Anlaşma
ya taraf olmakla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iyi niyetini diğer devletlere bir kere daha göster
miş olacaktır. 

Sözü geçen anlaşmanın onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. 31. 
Dışişleri Komisyonu 7 .VI. 1947 

Esas No. 1/181 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

ikinci Dünya Harbinde zarar gören sınai mül
kiyet haklarının korunmasına ve onarılmasına 
dair olan anlaşmanın onanması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanıp, Başbakanlığın 
8 . V . 1947 tarihli ve 6/1265 numaralı tezkere
siyle Yüksek Meclise gönderilen kanun tasarısı 
havale üzerine Komisyonumuzda Dışişleri Ba
kanlığının yetkili memurları da bulunduğu bal-
görüşüldü. Memleket menfaatlerine uvgun görü
len bu anlaşma hakkındaki tasarının kabulüne 
karar verildi. 

Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Bilecik 
Başkanı 

M. §}. Esendal 
Bu Rapor Sözcüsü 

Tokad 
N. Poroy 

Bolu Burdur 
II. C. Çambel F. Altay 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Muğla 
N, Erdem 

Kâtip 
Gümüşane 

E. Tor 
Çoruh 
A. üs 

Kütahya 
A. Gündüz 
Samsun 

C, Bilsel 

( S, Sayısı; 2X7 ) 
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Ekonomi Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/181 
Karar No. 12 

13 . VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

îkinci Dünya Harbinde zarar gören sınai 
mülkiyet haklarının korunmasına ve onarılma
sına dair olan Anlaşmanın onanmasına dair 
Hükümetçe Meclise sunulan tasarı ve Dışişleri 
Komisyonu gerekçesi görüldü. 

Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları mümessil
leri huzuriyle Anlaşmanın metni ve tasarı üze
rinde izahat alındı : 

ikinci Dünya Harbi dolayısiyle bilhassa iş
gal altındaki memleketlerdeki sınai mülkiyet 
haklarının yeniden teminine hizmet edecek olan 
bu anlaşma Komisyonumuzca memleketimizin 
de menfaatini koruduğundan tasarının kabulü
ne karar verildi. 

Yüksek Meclise arzolunur. 
Ekonomi Komisyonu Başkanı 

Giresun 
I. Sabuncu 

İmzada bulunamadı 
Kâtip 

Zonguldak Ankara 
N. Kromer M. Eriş 
Eskişehir Gazianteb 
A. Oğuz G. Alevli 

Hatay izmir 
K. Yurdman B. Anman 

Malatya Ordu 
A, Taşangil M. Furtun 

Sözcü 
Gazianteb 
C. 8. Barlas 

Çorum 
N. Yücer 

Gümüşane 
T. Tüzün 

izmir 
L. B. Çeyrekhaşı 

Trabzon 
T. Göksel 

HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Neuchâtel'de imza edilen'Sınai Mülkiyet Hakla
rının Korunmasına ve Onarılmasına dair Anlaş

manın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Şubat 1947 tarihinde Neu
châtel'de imzalanan «ikinci Dünya Savaşında za
rar gören Mülkiyet Haklarının Korunmasına 
ve Onarılmasına dair Anlaşma» onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanla- Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakam 
M. A. Renda Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma -Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

içişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakam 

C. K. încedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B.TJz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

( S . Sayısı: 217) 
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ÎKÎNCÎ DÜNYA HARBÎDE ZARAR GÖREN SINAÎ MÜLKİYET HAKLARININ KO

RUNMASINA VE ONARILMASINA DAÎR ANLAŞMA 

Aşağıda imzaları bulunan, Sınai Mülkiyetin Korunması Milletlerarası Birliği Üyesi Hükümetler 
Temsilcileri, uygun görülen yetki belgelerini ibrazdan sonra ikinci Dünya Harbinde sınai mülkiyet 
haklan üzerinde görülen zararları karşılamak üzere aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 

Sınai mülkiyetin korunmasına, ihtira beratları, faydalı modeller, fabrika veya ticaret markaları ve 
sınai resim ve modeller taleplerinin depo edilmesine veya tesciline mütedair Paris Birlik Sözleşmesi
nin 4 ncü maddesi mucibince derpiş edilen rüçhanlı müddetlerden 3 Eylül 1939 tarihinde inkıza et
memiş olanlar ile bu tarihtenberi fakat 1 Ocakl947 tarihinden evvel meydana gelmiş olanlar, 
Âkid Taraflardan herbirine işbu Sözleşmeye tevüikan hak sahipleri veya hak sahipleri yerine geçen
ler lehine 31 Aralık 1947 tarihine kadar uzatılacaktır. 

Madde — 2 

Harç artırmasına ve herhangi neviden cezaya tâbi tutulmadan, anılan Sözleşmenin tanıdığı hak
lara sahip bulunanlara veya hak sahipleri yerine geçenlere, her muamelenin veya formalitenin 
ikmali, her harem ödenmesi ve umumiyetle her memleket kanunlarının ve tüzüklerinin âmir bu
lunduğu her vecibenin yerine getirilmesi, 3 Eylül 1939 tarihinde veya bu tarihten sonra iktisap 
olunan sınai mülkiyet haklarının muhafazası veyahut harb vukua gelmeseydi bu tarihten itibaren 
30 Haziran 1947 tarihinden önce yapılacak bir talep ile iktisap edilecek hakları temin için 30 Ha
ziran 1948 de inkızaya uğrıyan bir müddet verilecektir. 

Madde — 3. 

3 Eylül 1939 tarihinden sonra ve 30 Haziran 1947 den önce normal himaye müddetlerinin vâ
deleri hulul eden fabrika veya ticaret markalarının tesciline ait tecdit, normal müddet inkıza-
sı tarihinden itibaren ve 30 Haziran 1948 den önce yapılmak şartyle makabline şâmil olacak
tır. 

Madde — 4. 

îşbu Anlaşma ile birliktte fabrika veya ticaret markalarının Milletlerarası tesciline müteda
ir bulunan Madrid Anlaşmasına dâhil bulunan memleketler, şu hususta da mutabıktırlar: Mil
letlerarası Tescil Defterine tescil olunan fabrika veya ticaret markalarına ait tescillerin tecdidi, 
Madrid Anlaşmasının 1 ncı maddesi hükmüne göre Âkid Taraflardan birisinin menşe memleketi 
bulunmak üzere ve 30 Haziran 1948 tarihinden önce yapılmak şartiyle bunun normal müddet 
inkizası tarihinden itibaren makabline şâmil olacaktır. 

Madde — 5. 

1) 3 Eylül 1939 ile 30 Haziran 1947 tarihleri arasındaki devre, gerek beratın işletilmesi, 
fabrika veya ticaret markasının kullanılması, sınai, bir resim veya modelin işletilmesi için der
piş edilen müddetin, gerekse Birlik Sözleşmesinin mükerrer 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
derpiş ettiği 3 senelik müddetin hesabında nazarı itibara alınmıyacaktır. 

2) Bundan başka 3 Eylül 1939 tarihinde yürürlükte bulunan beratlara, sınai resim ve mo
dellere, fabrika veya ticaret markalarına, Birlik Sözleşmesinin 5 nci maddesinin derpiş ettiği 
müeyyidelerden hiç birisinin 30 Haziran 1949 tarihinden önce, tatbik olunmıyacağı hususunda 
mutabık kalınmıştır. 

( S. Sayısı: 217 ) 



', Madde — 6 • "*? 
A., t 

1) 3 Haziran 1939 tarihinden sonra 31 Aralık 1946 tarihine kadar ihtiraı, faydalı modeli veya 
sınai resim ve modeli hüsnüniyetle işletmeye başlamış olanlar, iç mevzuatın tesbit ettiği şartlar 
dâhilinde buna devam edebileceklerdir. 

2) İhtiramı ispat eden ve 3 Eylül 1939 ile 1 Ocak 1946 tarihleri arasında beratı için bir ta
lepte blunmuş olan muhteri veya bunun yerine geçen - birinci maddeye tevfikan ihtira beratı tale
binde bulunmuş olanlar muvacehesinde - harb yüzünden kullanamadığını ispat şartiyle, bilfiil işlet
memiş bulunsa bile, hüsnüniyetle işletenlere benzetilecektir. 

Madde — 7 

işbu Anlaşmanın hükümleri, asgari himayeyi haiz olup sınai mülkiyet hakları sahiplerinin Âkit 
Taraflardan birini iç mevzuatının bahşettiği daha geniş hükümlerin tatbikini istemeye mâni bu
lunmadığı gibi Âkıd Hükümetler tarafından akdedilmiş veya edilecek mugayir olmıyan daha uy
gun Anlaşma ve Anlaşma ların mevcudiyetine halel vermez. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşma hükümleri birbirleriyle hali harbde bulunmuş olan memleketlerin akdettikleri ve
ya edecekleri Anlaşma veya Barış Anlaşması hükümlerinin tatbikına mâni değildir. 

Madde — 9 

1) Sınai Mülkiyetin Korunması Birliği üyelerine açık olan işbu Anlaşma biran önce onana
caktır. Onama belgeleri İsviçre Federasyonu Hükümetine tevdi ve bu Hükümet tarafmdan keyfiyet 
diğer Hükümetlere tebliğ olunacaktır. İşbu Anlaşma, onıyan Devletler arasında mehilsiz olarak 
derhal yürürlüğe girecektir. 

2. — İşbu Anlaşmayı imzalamamış bulunan Devletler, talepleri üzerine Anlaşmaya iltihak 
edebileceklerdir. İltihaklar İsviçre Konfederasyonu Hükümeitne bildirilecek bu Hükümet de keyfi
yeti diğer Devletlere tebliğ edecektir. 

İltihaklar, resen ve tam olarak mehilsiz bir şekilde bu Anlaşma maddelerinin kabulünü ve keza 
bu Anlaşmada gösterilen bütün faydalardan istifadeyi tazammun eder. 

Madde — 10 

İsviçre Konfederasyonu Hükümetine Akıd Taraflardan birinin yapacağı tebliğ üzerine, bu An
laşma, kısmen veya tamamen sömürgelere, protektoralara, manda veya vesayet altmda bulunan 
memleketlere, hâkimiyet altındaki diğer memleketlere veyahut metbuiyet altındaki memleketlere 
teşmil edilebilir. 

İşbu Anlaşma bir nüsha olarak imzalanacak ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti arşivlerine tev
di olunacaktır. İsviçre Konfederasyonu Hükümeti bu Anlaşmayı imzalıyan veya Anlaşmıya iltihak 
eden her Hükümete musaddak bir nüshayı tevdi edecektir. 

Neuchâtel, 8 Şubat 1947 

( S. Sayısı: 217 ) 



Kapanış Protokolü 

İkinei Dünya Harbinde zarar gören Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ve Onarılmasına 
dair Anlaşmayı imzalamak üzere toplanan aşağıda imzaları bulunan temsilciler, şu hususta mutabık 
kaldırlar: 

I 
3 Eylül 1939 ile 30 Haziran 1947 tarihleri arasındaki devre içinde Âkid Hükümetlerden biri

nin memleketinde markası müseecel olup müessir şekilde savaşın devamını veya cemiyet hayatı 
için esaslı olan itharat ve hizmetlerin bakasmı ve yahut savaştan doğan felâket ve ıstırapların 
tahfifini teminen bu memleket Hükümeti hesabına taklit veya sahte marka taşıyarak ithal edi
len mamulâtın bu suretle kullanılması bu mamûlâtm sahibi aleyhine bir tecavüz addedilmiye-
cektir. 

n 
Birinci madde hükümleri, 1 Ağustos 1940 ile 4 Mayıs 1945 (Dâhil) tarihleri arasında Çekoslo

vakya uyrukları tarafından Berlin'de Alman Beratları Bürosuna tevdi edilen ve ihtiraı da Al
manya'da keşfedilmemiş olan berat taleplerine de şâmildir. 

Bu ifadenin tasdikiyle, aşağıdaki temsilciler işbu Protokolü kabul ettiler. 
Neuchâtel, 8 Şubat 1947 

İkinei Dünya Harbinde zarar gören Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ve Onarılmasına dair 
Anlaşmayı imzalamak üzere toplanan aşağıda imzaları bulunan temsilciler, şu hususta mutabık 
kaldılar: 

Kapanış Protokolünün 1 sayısında gösterilen kaideler, Müttefik ve Ortak Milletler memleketle
rine veya bu memleketlerin savaş esnasında düşmanı olan bir memleketten ithal edilen beratlara 
kıyasen tatbik olunacaktır. 

Bu ifadelerin tasdikiyle, aşağıdaki temsilcilerişbu Protokolü kabul ettiler. 
Neuchâtel, 8 Şubat 1947 

( S. Sayısı : 2İ? ) 



S. Sayısı: 218 
Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/74) 

T. C. : " '* 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 30 . XI. 1946 

Sayı : 71 - 683, 6/2803 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2794 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 26 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
U Peker 

2794 sayılı Amortisman Sandığı hakkındaki; Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ınüte-
r - . . . . dair kanun tasarısı gerekçesi . , 

Devlet tahvilleri piyasasının tanzimi için, icabında müdahalelerde bulunmak ve normal itfalar 
haricinde, müsait ahval ve şeraitten istifade ederek fevkalâde itfalar ile Devlet borçlarını hafif
letmek ve mümkün mertebe süratle ödemek gayesiyle kurulmuş olan Amortisman Bandığına baş
langıçta beş milyon liralık bir sermaye tahsis edilmişti. 

Sandık ayrıca 4058 sayılı Kanunla çıkarılan tasarruf bonolarının ihraç ve tediyesine, vâde ve 
faizlerinin tâyin ve tesbitine mütaallik muamelelerin ifası ile de görevlendirilmiş ve bilâhara is
tihsal olunan 3136, 3248, 3332 ve 3589 sayılı Kanunlar ile Sandığa Hazinece on milyon liralık avans 
verilmiş ve bu para ile Sandık haricî borçlarımıza ait tahvilleri vaktinden evvel mubayaa ve iç 
borca tahvil suretiyle memleket maliyesine başarılı hizmetlerde bulunmuştur. Hazinece Sandığa 
verildiği yukarıda işaret edilen 10 milyon liralık avansın şimdiye kadar 5 207 748 lirasının mahsu
bu yapılmıştır. 

2794 sayılı Kanunla Amortisman Sandığına tahmil edilmiş olan tahvil piyasasının düzenlenme
si işi, aşağıdaki mâruzâttan anlaşılacağı veçhile, hâlen eskisine nazaran daha büyük bir önem ka
zanmış bulunmaktadır. 

Amortisman Sandığının kuruluşu sırasında; tedavülde bulunan Devlet tahvilleri tutarı 
200 000 000 lirayı aşmamakta iken bu miktar [bugün 600 000 000 lirayı geçmiş bulunmaktadır. 

Bayınırlık ve Ekonomi sahalarındaki kalkınma programlarının uzun vadeli istikrazlar ile kar
şılanması malî politikamızın başlıca esaslarını teşkil eylediğinden yukarıda işaret edilen konsolide 
borç miktarının ilerde daha artması beklenebilir. Bu artışlar, 2794 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
mucibince tahvil piyasasını düzenleme işi ile görevlendirilmiş olan Sandığa daha fazla malî so-
rumluluk yükliyeeeğinden, bu Müessesenin malî imkânlarının biranevvel takviyesi icabetmek-
tedir. 

îlk kuruluş gününden bu güne kadar geçen müddet zarfında biriken yıllık kârlar ile kanu
nun 4 ncü maddesinde yazılı çeşitli membalardan temin olunan gelir ve sahibi bulunduğu döviz, 



kıymetli ırıadeu vee diğer menkul kıymetlerin fiatlarmdaki artışlar dolayısiyle, Sandığın 30 . IX.. 
1946 tarihindeki aktif mevcudu 65 051 841 liraya çıkarmış bulunduğundan bugünkü ve yakın 
gelecekteki ihtiyaçlar nazarı itibara alınarak sandık sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılma
sı uygun görülmektedir. 

Bu artışı Sandık, doğrudan doğruya kendi membalarından temin eyliyeceğinden, bu konuda 
bütçe için yeni bir yükleme mevzuubahis olmıyaeaktır. Bilindiği gibi, Sandığın gelir menbaları, 
bütçelerin gelir artıkları, Devlet tahvillerinin zaman aşımına uğramış kupon ve amortisman be
delleri, 2243 numaralı Kanunun 17 nci maddesi mucibince Devlete intikal edecek mebaliğ ve 
ayniyat bedelleri ve 2308 numaralı Kanun gereğince zaman aşımına uğrayıp Devlete intikal eden 
faiz, temettü ve ikramiyelerle ortaklıklara ait hisse senetleri ve tahviller bedellerinden ibaret bu
lunmaktadır. 

Olağanüstü hallerde satış için arzolunan tahvilleri tamamen mubayaaya Sandığın nakit mev
cudu kâfi gelmediği takdirde, Hazinenin kısa vadeli avans şeklinde Sandığa nakdî yardımda 
bulunması tasarıda ayrıca derpiş edilmiştir . 

Sandığın aktif fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirlerinin, mevcudun 150 milyon liraya vusulüne 
kadar sermaye ekleneceği ve bu miktar aşıldıktan sonra husule gelecek fazlalıkların genel bütçe
ye irat kaydolunacağı, tasarının 2 nci maddesinde ayrıca tasrih olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesinde yapılması düşünülen değişiklik Amortisman Sandığı İdare M<v 
lisine Mzine Genel Müdürünün katılması teklifinden ibaret bulunmaktadır. Bilindiği veçhile şim
diye kadar Sandığın İdare Meclisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürü ile ban
kanın İdare Meclisi Üyeleri arasında Maliyece seçilen iki kişiden terekküp eylemekte idi. Devlet 
borçlrı işinde en ziyade yetki ve bilgi sahibi bulunan Hazine Genel Müdürü idare Meclisine katıl
ması faydalı olacağı mülâhaza edilmiş ve işbu madde yeni şekli ile bu maksatla sevkedilmiştir. 

Yine bu Cümleden olmak üzere kanunun 9 ncu maddesinde bir değişiklik yapılması derpiş edil 
mistir. Malûm bulunduğu veçhile, 2794 sayılı kanunun anılan maddesinde îdare Meclisini teşkil eden 
Başkan ve Üyelere, Sandığa ait hizmetlerinden dolayı huzur hakkı verilmiyeceği kayıtlı bulunmak
ta idi. Bu hüküm, ilk kuruluş yıllarında, Sandık işlerinin mahdut olacağı göz önünde tutularak 
sevkedilmiştir. Bugün ise vaziyet tamamile değişmiş, işlerin hacmi ehemmiyetli bir surette ar
tmış bulunmaktadır, Sandık sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılması karar altına alındığı takdir
de, idare Meclisinin mesaî ve sorumluluğu daha da artacağından, Meclisi teşkil eden Başkan ve 
Üyeler Bakanlar Kurulunun takdir edeceği ek bir mesaî ücreti verilmesinin muvafık olacağı müta
lâa edilmiştir, 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 29 . I . 1947 

Esas No. 1/74 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 26 . XI . 1946 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale olunmakla Mali
ye Bakanlığı temsilcileri de hazır oldukları halde 

okunup görüşüldü. 
tç ve dış Devlet borçlarına ait tahvil piyasa

sını düzenlemek görevi ve beş milyon lira sermaye 
ile 1935 yılında kurulmuş olan Amortisman 
Sandığına ait faaliyetler; Devlet Borçlarının 
artması ve bu sandığa yeni mükellefiyetler yük-
letilmesi gibi sebeplerle bir kat daha önem kazan-
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mı,ş, sandığın sermaye ve teşkilâtının genişletil
mesini gerekli kılmıştır. 

Nitekim 3136, 3248, 3322 ve 3589 sayılı ha
nımlarla Sandığa Hazineden sağlanmış olan 
avanslar ve 4058 sayılı Kanunla tanınmış olan 
tasarruf bonosu ihracı yetkisi sandık faaliyetle
rinin artması üzerine hâsıl olan genişleme zaru
retinin neticelerinden başka bir şey değildir. 

Bununla beraber hâlen 600 milyonu aşmış 
olan, ekonomik ve bayındırlık alanlarındaki kal
kınma hamlelerimizi hızlandırabilmek maksatjiy-
le ileride daha da artırılması muhtemel bulunan 
Devlet Borçlarını her türlü piyasa temevvüçle-
rinden korumak ve bunlara istikrar sağlıyabil-
ınek iyin Sandığın bugünkü durumunun da kâfi 
gelmiyeceğine ve bunun Hükümet gerekçe ve ta
sarısında yazılı olduğu şekilde yeniden takviye
sinin lüzumlu bulunduğuna Komisyonumuz! da 
kanaat getirmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin (B) bendindeki 
ibareye daha ziyade vuzuh verebilmek için bent 

2794 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 30 . XI . 1946 tarihli ve. 
6/2803 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Maliye Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Maliye Ba
kanlığı Müsteşarı hazır olduğu halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı, bütün Devlet tahvillerinin alınij, sa
tım, itfa vesaire gibi esaslı işlerini yürütmek ve 
düzenlemek hususlarını 2794 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde yapmak maksadiyle ku
rulmuş olan Amortisman Sandığının beş mil
yon liradan ibaret olan sermayesinin 150 mil
yon liraya çıkarılmasını, aynı kânunla üyeleri 
belirtilen Yönetim Kuruluna Hazine Genel Mü
dürünün de katılmasını, sandığın hesap neti
celerine göre gerçekleşecek aktif fazlalarının 

teki kupon kelimesinden sonra bir «İkramiye» ke
limesi eklendiği gibi, aynı maddenin (C) ben
dinden de 2999 numaralı Kanunun 67 nci madde 
siyle mülga bulunan, 2243 numaralı Kanunun 
17 nci maddesi çıkarılmış ve buraya mülga mad
denin yerine kaim olmuş olan (2999 numaralı 
Kanunun 43 neü maddesi) konmuş ve tasarının 
diğer hükümleri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
izmir Samsnu 

8. Adatan R. Isıtan 
Kâtip 
Urfa Çankırı Kastamonu 

V. Gerger R. Dolunay H. Çelen 
Konya Malatya Samsun 

»S. Çumrah M. N. Zabct ö. Karataş 
Sinob Tokad 

L. Aksoy (J. Kovalı 

sermayesine eklenmesini, sermayenin 150 mil
yon liraya varmasından sonraki aktif fazlalık-
lariyie başka çeşitli gelirlerinin Devlet büt
çesi gelirleri arasına girmesini, Yönetim Kuru
lu üyelerine ek mesai ücreti verilmesini ve ge
rektikçe sandığa Maliye Bakanlığınca kısa süreli 
avans açılmasını sağlamak maksadiyle hazır
lanmış olup. gerekçesindeki sebeplere ve Ko
misyonda yapılan açıklamalara göre tasarının 
tamamı esas itibariyle kabule değer görülmüş 
ise de bu sandığın hukuki mahiyeti üzerinde du
rulmuş ve icra eylediği muameleler bakımından 
bir takım haklara sahip ve veeibelere ehil ol
ması, ihtilâfların halli için mahkemelerdeki du
rumunun tesbit edilmesi gerektiği noktaları in
celenmiş ve bu görüşmeler sonunda sandığın hü
viyetini belirten ve aşağıda arzedilen hükümle
rin tasarıya eklenmesi uygun bulunmuştur, 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu • ' j 13. VI. 1947 
Esas No. 1/74 
Karar No. 119 

Yüksek Başkanlığa 

( Ş. Sayısı : 218 ) 



Tasarının birinci maddesi, 2794 sayılı Ka
nunun birinci maddesini değiştirmekte olup Ko
misyonumuz bu maddede sandığın görevlerini 
ve hüviyetini belirtmeyi uygun görmüş ve 
görevlerini belirttikten sonra sandığın Maliye 
Bakanlığına, bağlı tüzel kişiliği haiz ve özel hu
kuk hükümlerine bağlı bir müessese olmasını 
kabul etmiştir. Bu suretle sandığa her türlü 
hak ve vecibelere ehil ve sahip olmak imkân 
ve yetkisi temin edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi: aynı kanunun ikin
ci maddesini değiştiren bir madde olup Komis
yonumuzca tasarıya yeniden eklenmiştir. Bu 
madde ile 2794 sayılı Kanunda tesbit edilen 
ve bugüne kadar sandığı idare eden heyete Ha
zine Genel Müdürünün „de katılması suretiyle 
sandığın yeni hüviyetine göre yönetim kurulu 
meydana getirilmiş bulunmaktadır. Hükümet 
teklifinde bilinci madde arası uda olan bu hük
mün esas kanuna uyularak ayarlanmasını Komis
yonumuz uygun bulmuştur. 

Tasarının üçüncü maddesi; aynı kanunun 
dördüncü maddesini değiştirmekte olup bu 
yeni hükme '/öve sandık sermayesi 150 milyon 
liraya çıkarılmakta ve gelir kaynakları ara
şma sandığın hesap neticesindeki aktif fazla
lıkları ve başka çeşitli gelirlerinin de girmesi 
temin edilmektedir. 

Alınan izafilara göre sandığın (fi) milyon 
liradan ibaret olan sermayesi sonradan sandı
ğa yüklenen görevleri de başarabilmesi için 
muhtelif kanunlarla 10 milyon lira avans veril
mek suretiyle takviye edilmiş, dış borçlara ait 
tahvillerin, vaktinden evvel satınaJınması ve 
iç borca çevrilmesi gibi önemli işlerin başarıl
ması imkân dahiline girmiş bulunmaktadır. 

»Sandığın, kuruluşundan bugüne kadar geçen 
süre içinde elde ettiği kârlardan ve 2794 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı kay
naklardan ve elinde bulunan döviz, kıymetli 
maden ve başka menkul kıymetlerin fiyat ar
tışlarından hâsıl olan bugünkü aktif mev
cudu 65 milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. 

Sandık, kuruluşundaki beş milyon lira ser
mayesi ve bilâhara verilen ve 10 milyona eri
şen avanslarla o sıralarda miktarı ancak 200 
milyon.liraya varan Devlet tahvillerinin yuka
rıda. sayılan işlerini düzenlemiş ise de hâlen 
Devlet havilleri miktarı 600 milyon Jirayr.gey-
nıekte ve yeni ekonomi kalkınmasının' da uzun 

süreü istikrazlarla sağlanmasına Hükümetçe 
önem verilmekte olmasına göre bono miktarının 
daha da yükselmesi tabiî bulunmaktadır. Ayrı
ca, 4058 sayılı Kanunla çıkarılan Tasarruf Bo
nolarına ilişkin bütün işlemlerin yapılması işi 
de yine bu sandığıu görevleri arasındadır, 

Bu vaziyet' karşısında sandık sermayesinin 
150 milyon liraya çıkarılması yükletilen işleri 
ferahlıkla yapmasını sağlıyacak bir tedbir olma
sı ve şimdiden sermaye hesabına geçecek olan 
aktif mevcudunun 65 milyonu geçmiş, bulunması 
itibariyle eldeki kaynaklariyle pek yakm bir sü
re içinde seçmeyenin 150 milyonu bulacağı ve 
böylece Devletin malî itibarını daima canlı ola
rak ayakta tutacağı ve bu suretle Devletten ay
rıca bir yardım görmeden yeter bir sermayeye 
kavuşacağı anlaşılmış bulunmakla Hükümetçe 
yapılan bu teklif Maliye Komisyonunun değişti-
rişine göre Komisyonumuzca da kabul edilmiş. 
yalnız ((J) fıkrasındaki hükmü 2999 sayılı Ka
nunun (41) nci maddesi koymuş bulunduğun
dan bu fıkradaki madde numarası değiştirilmiş 
ve maddede yazıya ilişkin bazı değişiklik de ya
pılmıştır. 

Tasarının (4) ncü maddesi, sandık sermaye
sinin 150 milyon liraya varmasından sonra aktif 
fazlalariyle kayalıklarından elde edilecek gelir
lerinin Devlet bütçesine girmesi hakkındaki hük
mü ihtiva etmekte ve esas kanunun 6 ncı mad
desini değiştirmekte olup ayniyle kabul edil
miştir. 

Tasarının (5) nci maddesi, Yönetim Kurulu 
üyelerine bu görevlerinden dolayı Bakanlar 
kurulunca belirtilecek miktarda bir ücret veril
mesi hükmünü tesis etmektedir ki Hükümet tek
lifinin dördüncü maddesine tekabül eder. Ger
ili 2794 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi san
dığın ilk tesisindeki îdare Heyetine böyle bir 
para verilmemesini âmir ise de sandığın bugün
kü hüviyetine göre yönetim kurulunun sorum
luluğu bir tüzel kişiliği idare edenlerin derece
sinde teessüs etmiş olmakla beraber idare edile
cek işin de kemiyet ve keyfiyet itibariyle art
mış olması yönetim kurulu üyelerine bu çalışma
larından dolayı ayrıca bir ücretin verilmesini 
Komisyonumuz çoğunlukla uygun bularak bu 
maddeyi tasarıya esas kanunun dokuzuncu mad
desini değiştiren bir hüküni hâlinde değil ba
ğımsız bir madde olarak eklemeyi uygun bul
muş ve. buna mukabil ayrı bir madde jle esas 
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kanunun 9 ucu maddesini kaldırmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesi, amortisman sandı
ğına, ihtiyacı nispetinde kısa sureli avans vef-
nıeye Maliye Bakanlığına yetki vermek
te olup Hükümet teklifinin beşinci maddesi kar
şılığıdır. Komisyonumuz sandığın idare edece
ği işlerin icaplarını yerine getirmek için ge
rekirse böyle bir avansla kuvvetlendirilmesini 
uygun ve lüzumlu görerek maddeyi ayniyle ka
bul etmiştir. 

Yedinci madde dahi yeniden Komisyonumuzca 
tasarıya eklenmiştir. Bu madde ile tesis edilein 
hükümler, kamu tüzel kişilikleri için kabul edi
len esaslara eşit olarak sandık işlemlerinin Ar
tırma, Eksiltme ve Genel Muhasebe Kannuulan-
n.fl bağlı olmaması, sandık mallarının Devlet ma
lı sayılması ve haklarında buna bağlı hükümle
rin uygulanmasına dairdir. Komisyonumuz san
dığın yeni hüviyetinin bir neticesi olarak bu 
hükümleri de tasarıya eklemiş bulunmaktadır. 

Sekizinci madde, yukarıda arzedilen sebeple 

2794 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmünün 
kalırıiması maksadiyle yazılmıştır. 

Arzedilen bu değişikliklerle yeniden hazır
lanan kanun tasarısı Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.-

Başkan 
Edirne 

Sözcü 
İzmir 

M. N. Gündüzalp M. Birsel 
Afyon K . 
ili. Aşkar 
Aydın 

R. Alpnıan 
Bursa 

F.Bük 
İzmir 

8. Dikmen 
Kocaeli 
1. R. Aksal 

Ankara 
N .C. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
Kastamonu 
M. Akalın 

Mardin 
B. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

S. T. Arsal 
Eskişehir 

A. Petuoğlu 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Niğde 

B. Gürsoy 
Samsun Tokad Uri'a 

M. A. Yörüker B. A. Sevengil E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı Ka
nunim bazı maddelerinin değiştirilmesine müte

dair ka7iun tasarısı 

MADDE 2. — 2794 sayılı Kanunun 4 neti 
madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Amortisman Sandığına 150 milyon liraya 
kadar sermaye vermeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Bu sermayenin karşılığı şunlardır: 
A) Genel bütçelerin gelir artıkları, 
B) Devlet tahvillerinin zaman aşımına uğ

ramış kupon ve Amortisman bedelleri, 
C) 2243 sayılı Kanunun 17 nci maddesi mu

cibince Devlete intikal edecek mebaliğ ile ay
niyat bedelleri, 

Ç) 2308 sayılı Kanun gereğince zaman aşı
mına uğrayıp Devlete intikal edecek olan faiz, 
temettü ve ikramiyeler ile Ortaklıklara ait his
se senetleri ve tahvil bedelleri, 

D) Sandığın hesap neticelerine göre ta
hakkuk eden aktif fazlalıkları ve diğer çeşitli 
gelirleri.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Amortisman Sandığı sermayesinin 150 mil-

MALİV E KOMtSYONUNNUN DEGtyTt RI Sİ 

Amortisman Sandığı hakkındaki' 2794 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

mütedair kanun tasarısı 

MADDE 2. — 2794 sayılı Kanunun 4 nciı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortisman Sandığına 150 milyon liraya ka
dar sermaye vermeğe Maliye Bakanlığı yetkili-
dir. 

Bu sermayenin karşılığı şunlardır : 
A) Devlet tahvillerinin gelir artıkları; 
B) Devlet tahvillerinin zam an aşımına uğ

ramış kupon, ikramiye ve amortisman bedelleri; 
O) 2299 sayılı Kanunun 43 noü maddesi 

mucibince Devlete intikal edecek mebaliğ ile ay
niyat bedelleri; 

Ç) 2308 sayılı Kanun gereğince zamanaşı
mına uğrayıp Devlete intikal edecek olan faiz, 
temettü ve ikramiyeler ile ortaklıklara ait his
se senetleri ve tahvil bedelleri; 

D) Sandığın hesap neticelerine göre tahak
kuk eden aktif fazlalıkları ve diğer çeşitli ge
lirleri. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 2794 sayılı Kanunun birinci ; MADDE 1. - - Hükümetin birinci maddesi 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: , aynen kabul edilmiştir. 

«Maliye Bakanlığının kontrolü olatında ol
mak ve Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Mü- ' 
dürü ile Hazine Genel Müdürü ve Merkez Ban- > 
kası tdare Meclisi üyeleri arasından Maliyece se- j • 
çilecek iki kişiden mürekkep bir heyet tarafın- ! 
dan idare edilmek üzere bir Amortisman Sandı- j 
ğı teşkil edilmiştir.» i 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 14 . VI . 1935 tarihli ve 2794 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Devletin iç ve dış borçlarına ilişkin tahvil 
ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu borç
ları elverişli şartlarla azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için gereken müdahale ve işlemelyi 
yapmak vazifesiyle ödevli olmak üzere Maliye 
Bakanlığına bağlı bir Amortisman Sandığı ku
rulmuştur. 

Sandık, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk 
hükümlerine bağlıdır. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Amortisman Sandığı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Genel Müdürü ve Hazine Ge
nel Müdürü ile Maliye Bakanlığınca adı geçen 
Banka İdare Kurulu üyeleri arasından seçile
cek iki kişiden mürekkep bir Yönetim Kurulu 
tarafından idare olunur.» 

MADDE 3. —- Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortisman Sandığının itibarî sermayesi 
150 000 000 milyon liradır. Bu sermayenin kar
şılığı şunlardır : 

A) Bütçenin gelir artıkları; 
B) Devlet tahvillerinin zaman aşımına uğ

ramış kupon, ikramiye ve amortisman karşılık
ları ; 

C) 2999 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ge
reğince Devlete intikal edecek paralar ile ayfın-
lar karşılıkları; 

Ç) 2308 sayılı Kanun gereğince zaman aşı
mına uğrayıp Devlete geçecek olan faiz, temet
tü ve ikramiyeler ile ortaklıklara ilişkin hisse 
senetleri ve tahvil karşılıkları; 

D) Sandığın hesap neticelerine göre gerçek
leşen aktif fazlalıkları ve diğer çeşitli gelirleri, 

MADDE 4. — Aynı kanunun 6 ncı madde
si aşğıdaki şekilde değiştirilmiştir: | 

Amortisman Sandığı sermayesinin 150 milyon 
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yon liraya vusulünden sonra, tahakkuk edecek 
aktif fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirleri Devlet 
Bütçesine gelir olarak kaydolunur.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 9 neu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«İdare Heyetini teşkil eden üyelere mesai 
saati dışındaki çalışmalarından dolayı, Bakanlar 
Kurulunca tâyin edilecek miktarda munzam me
sai ücreti verilir.» 

MADDE 5. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
madde eklenmiştir: 

«Amortisman Sandığına, ihtiyacı nispetinde 
kısa vadeli avans vermeye Maliye Bakanı yetkim 
lidir.» 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
E. Saka 

Millî Eğitim Bakam 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalınma Bakanı 
": i ' Dr. S. İrmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

ve So. T. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kıırdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Sa. 

Mal. K. 

MADDE 4.— Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

nci maddesi 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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liraya varmasından sonra, gerçekleşecek aktif 
fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirleri bütçeye gelir 
olarak kaydolunur. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunu teşkil eden 
üyelere bu görevlerinden dolayı, Bakanlar Kuru
lunca belirtilecek miktarda bir ücret verilir. 

MADDE 6. — Amortisman Sandığına, ihti
yacı nispetinde kısa süreli avans vermeğe Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Amortisman Sandığının işlem
leri Artırma ve Eksiltme ve Genel Muhabesebe 
Kanunlarına bağlı değildir. Sandığa ilişkin mal
lar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas eden
ler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa 
olsun suiistimal edenler Devlet malları ve para
ları hakkında işlenen bu gibi suçlara uygulanan 
cezalara çarptırılırlar. 

MADDE 8. — 2794 sayüı kanunun 9 neu 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütxr. 

(S. Sayısı 





S. Sayısı: 219 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tica
ret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Ticaret ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/195) 

31 :V . 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker_ 

Gerakçe 

I - Ticaret Bakanlığı kadrolarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, muayyen ve mah
dut ihtiyaçların icabettirdiği değişiklikleri istihdaf etmekte olup, bu değişiklikler Ticaret Bakan
lığını gerek vazife bölümü ve gerek kadrolar bakımından tamamen yeniden teşkilâtlandırmak gaye
sini gütmemektedir. 

Ticaret Bakanlığı, 1939 yılının Mayıs ayında Ekonomi Bakanlığının ikiye bölünmesi suretiyle 
meydana gelmiştir. Bu bölme esnasında yapılmış olan Teşkilât Kanunu ile karşılanması gereken 
ihtiyaçlar o sıralarda belirgin halde bulunmakta idi. Bu sebeple, Teşkilât Kanunu daha ziyade 
Ekonomi Bakanlığının ikiye bölünmesi suretiyle bîr Ticaret Bakanlığı ihdası ameliyesine ceva vermiş
tir. Binaenaleyh, Bakanlığın görevleri esasına göre yeniden teşkilâtlandırılması ihtiyacı âsjk*r bulun
maktadır. Bu konunun bu defa ele alınmamış olması iki sebepten ileri gelmiştir. 

Birincisi; 1947 Devlet Bütçesinin âzami tasarruf kaidesi altında yapılmış olmasıdır. 
İkincisi; geçen sekiz yıllık tecrübe devresinin en büyük kısmını harb yıllarının teşkil etmiş ol

ması ve teşküât konusunda ise daha ziyade normal yıllar tecrübesine dayanmak gereğidir. 
II - Yukarıda arzedildiği gibi muayyen ve mahdut maksatlarla takdim edilmiş olan kanun tasa* 

rısı, şu üç ihtiyaca cevap vermektedir: 
1. — Harb içinde ticari münasebetlerimizin durduğu memleketler ile bu münasebetlerin yo 

niden kurulmasına başlanmış olduğundan, Ataşelik Teşkilâtının genişletilmesine lüzum hâsıl olmuş
tur. Mevcut 29 aded ticaret müşavir, ataşe, muavin ve kâtipleri kadrosu 40 a çıkarılmaktadır. 
Bu kadrolardan bir kısmı «L» cetveline alınacağından, tasavvur edilen ataşeliklerden bu yıl ancak bir 
kısmı açılabilecektir. • \Vuugu.1!"-1:' /"' • - ı ^ -« -«^ î 

2. — 1939 dan beri Ticaret Bakanlığının gelişmiş ve genişlemiş olan görevleri, normal kadrosiyle 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/833, 6 / 1532 

file:///Vuugu.1
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birlikte, buna eklenmiş olan birtakım olağanüstü kadrolar marifetiyle ifa edilebilmiştir. Hernekadar, 
olağanüstü kadrolar olağanüstü hizmetler için ihdas edilmişlerse de, bu hizmetlerin bir kısmı normal su
rette Bakanlığın uhdesinde kalacak mahiyet arzetmektedir. Bu cümleden olarak, fiyat murakabesinin 
topyekûn ilgası mümkün olduğu zaman dahi, zaruri ihtiyaç maddeleri fiyatlariyle Hükümetin.muhte
lif tarihlerde bir suretle ilgilenmekten berî kalmadığı bir realite olarak müşahede edilirse, bu kabîl 
hizmetleri normal şartların istilzam ettiği hudutlar dairesinde olmak üzere görebilecek asgari bir 
kadroya ihtiyaç bulunduğu takdir olunur. 

Bu gerekçe altında teşkilâta eklenen kadrolar üç Bakanlık Müşaviri ve dört Müfettiş ile bir Ra
portörden ibarettir. Bakanlık Müşavirleri bugün olduğu gibi Tetkik Heyeti hâlinde çalıştırılacaklar 
ve ileride esaslı Teşkilât Kanunu yapıldığı zaman bu unvanla teşkilâta alınacaklardır. Bu suretle, 
1 Temmuzda ilga edilecek olan 148 adet Millî Korunma memur kadrosundan ancak 8 kadro normal 
teşkilât içine alınmış olmaktadır. 

5. — Kanun tasarısının ödenekle ilgili hükümleri yalnız yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde yazılı 
kadro değişikliklerinden ibaret olup, bu değişikliklerin verdiği fırsattan faydalanarak mevcut kad
rolarda herhangi bir ödenek artmasını tazammun etmeksizin, ihtiyaçlara göre bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 

IIT. - Yapılması teklif olunan kadro ilâvesinin (memleket içinde ve dışında kullanılacak yeni 
19 aded kadronun) tazammun ettiği ödenek artışı 231 647 lira olup bu meblâğ 1947 yılı bütçe
sinin Ticaret Bakanlığı kısmının 829 ncu bölümünün birinci maddesiyle verilen "2 430 437 liralık 
ödeneğe dâhil bulunmaktadır. 

Bu ınüösseebtle ilga .edilecek Millî Korunma kadrolarının tutarı «sağıda gösterilmiştir. 

Karar sayısı "Sayı Yıllık tutarı 

373 Harb Ekonomisi ve Propaganda Büroları ve Bakanlık 82 233 805 
teşkilâtını takviye için verilen diğer kadrolar. 

515 Millî Korunma Muhasebesi 4 17 514 
593 Fiyat Murakabe Teşkilâtı 112 566 790 

650 - 624 tdare masrafı 200 000 

148 1 018 109 

TV. - Kanun tasarısının bazı maddeleri hakkında lüzumlu görülen izahlar: 
Treçici Madde 1. — Kadro değişikliklerinde vazife unvanı değişmiyen memurların dâhi 

yeniden tâyinlerinin yapılması ve işe başlama kaydı aranması yolunda bir usul tatbik edil
mekte ve bu usulün neticesi olarak bir gün içinde bütün Bakanlık teşkilâtı memurlarının mü
zekkereler ve hattâ kararnamelerle tâyini gerekmektedir. Geçici birinci madde ile bu formali
te bertaraf edilmek istenilmiştir. 

Geçici Madde 2. — K/373 sayılı Kararla Bakanlık teşkilâtına eklenen kadrolarda çalışan 
müfettişlerden Bakanlık kadrolarına alınabilecek ehliyette olanların, şimdiye kadar müfettiş de
rece ve aylıklariyle çalıştırılmış oldukları nazara alınarak, müfettiş olarak tâyinlerinin yapıla
bilmesini sağlamak maksadiyle bu madde konulmuştur. 

3. — Ticaret Bakanlığına ait yeni «D» cetveli teklif edilen kadrolara uygun olarak tanzim 
edilmiş olup tutarı 1947 Bütçe Kanununa ekli «L» cetveli tutarına muadildir. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/195 
Karar No. 25 

6 . VI .1947 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 31 mayıs 1947 gün 71/833 ve 
6/1532 sayılı Yüksek yazılarına bağlı «Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetve-
lin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yar 
pılması hakkında kanun tasarısı» havalesi ge
reğince Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin huzuı-
riyle Komisyonumuzda incelendi. 

Tasarının gerekçesinde yazılmış ve. Ticaret 
Bakanlığı Temsilcisinin de açıkladığı üzere 1939 
yılında Ekonomi Bakanlığından bölünmek sure
tiyle meydana gelmiş olan Ticaret Bakanlığı için 
yapılan Teşkilât Kanunu bugünkü ihtiyaçları
na cevap verebilecek bir surette yeniden ele 
alınması düşünülmüş ve 1947 Devlet bütçesinin 
âzami tasarruf kaideleriyle Ekonomi Bakanlı
ğından ayrıldıktan sonra aradan geçen zamanın 
harb yıllarını teşkil etmiş-olması yeni teşkilât 
konusunda ise normal yıllar tecrübesine dayan
mak* gereği göze alınmıştır. 

Bu1 maksatla takdim edilmiş olan tasarının 
cevaplandırılacağı üç ihtiyaç okunarak: incelen
miş ve. yapılması teklif: edilen yeni teşkilatın 
memleket" ticareti için faydalı olacağı: kanaatiyle 
aynen kabul, edilmiştir. Ancak bir numaralı 
cetvelin: hukuk müşavirliği kısmındaki- yedinci 

dereceden, bir aded ikinci hukuk müşavirinin 
6 ncı dereceden 70 lira. olması icabederken yan
lış yazılmış olduğu verilen izahattan anlaşılarak 
o suretle tashih edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Baş. Y 
Ankara 

A. Çubukçu 
Amasya 
E. Vras 

Bu rapor Sözcüsü ve Kâtip 
Nîgde 

İT. Ulusoy 
Bilecik 

i/. Malay 
Meşruhat aşağıda. 

Muş. 
J5. Dedeoğ}u. 

Aydın 
E. Bilgen R. Bozüyük 

Meşruhat aşağıda. 
Kayseri Konya 

H. Ürkün N. S. Qnai 
MeşçuİL&t. aşağıda. 

Van. 
M. Koçak 

Şimdiye, kadar cari kadro cetveli ile. istenilen 
yeni kadro cetveli Komisyonumuza gelmemiş 
olduğundan, değişikliği istenilen kadro, mahiye
ti nmlûm. olmadığı için ve bilhassa tasarrufa 

ihtiyacımız, olduğundan muhalifiz. 
Kayseri İçel Aydın 

U. Ürkün B. Malay R. Büçen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/195 
Karar No. 117 

13. Vî. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ|ı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmındia 
değişiklik yapılması hakkında Ticaret Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 31. V . 1947 
tarihli ve 6/1532 sayılı tezkeresiyle Yüksek 

Meclise sunulan kanun tasarısı Ticaret Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Ticaret Bakanı Atıf İnan ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı, Ticaret Bakanlığı kadrolarında 

( Si Sayı»: 219) 



— t — 
bazı değişiklikler yapılmasını hedef tutmakta 
ise de Bakanlığın esas teşkilâtlandırılmasına, 
görevlerinin kesin olarak tâyin ve tesbit edil
mesine dair hükümleri taşımamaktadır. Buna 
sebep olarak da : 

1. Ticaret, Bakanlığının Ekonomi Bakan
lığından ayrılışım mütaakıp hemen harb yılla
rının başlaması ve bu suretle Bakanlığın ola
ğanüstü şartlar ve görevler içinde çalışmak za
ruretinde kalması ve bunun neticesi olarak 
sulh şart ve gereklerine uygun bir tesisin daha 
bir müddet incelenmesine ihtiyaç bulunması; 

2, 1947 yılında bütçelerdeki tasarruf lüzu
munun bunu mümkün kılmaması; 

Göstermektedir. 
Binaenaleyh tasarı ile istenilen, Bakanlığın 

Olağanüstü vaziyetten normale geçişinde günün 
ihtiyaçlarına hemen uyulabilecek surette, kad
rolarında geçici bir düzeltme yapılmasıdır. 

Bu açıklamaya göre tasarı Komisyonumuz
ca da esas olarak yerinde görülmüş ve kadrolar 
üzerinde yapılan incelemelerden anlaşıldığına 
göre türlü kanunlarla alman kadrolar birleşti
rilmiş ve bunlara üç Bakanlık müşaviri, dört mü-
fetiş, bir raportör kadrosu merkez kuruluşuna 
ve dış kuruluşta çalışmak üzere de ataşe, ataşe 
muavinliği ve kâtipliği için 11 kişilik bir kadro 
eklenmiştir. Bu suretle dış kuruluşta harb so
nu dünya durumu itibariyle evvelce harb sıra
sında münasebetlerimiz kesilmiş olan memle
ketlerle yeniden temasa girmek gereği de te
min edilmiş bulunacaktır. Bu ek kadroların kar
şılığı 1947 yüı bütçesine tamamiyle konmuştur. 
Komisyonumuz, tasarının yukarıda arzedilen 

sebeplere binaen kabulünü uygun görmüş ise 
de Bakanlığın esas kuruluş ve görevlerini ke
sin olarak belirten kanunun da mümkün olan 
süratle hazırlanıp gönderilmesi temennisinin ra-
p o rumuzda yer almasını uygun bulmuştur. 

Komisyonumuzca tasarının maddeleri üze
rinde tertip, usul ve yazıya ait değişiklik ya
pılarak birinci maddedeki kaldırılan kadrolara 
ait hükümler ayrıca bir ilga maddesi olarak 
tasarıya eklenmiştir. 

Cetvellerde de evvelce kabul edilen teşkilât 
kanunlarına uygun unvan düzeltmeleri yapıl
mış ve Ticaret Komisyonunca da kabul edildiği 
veçhile ikinci hukuk müşavirlik kadrosu 70 
olarak düzeltilmiş ve bu suretle hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur, 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Bu rapor Sözcüsü 

Diyarbakır 
î. H. Tigrel 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
8. T. Arsal 
Diyarbakır 
§•• Uluğ 

îzmir 
8, Dikmen 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Mardin 
R. Erten 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

C. Ekin 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 

V. Dicleli 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Niğde 

R. Gürsoy 
Yozgad 

A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve. Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa^ 
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı i 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 30/VI/1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, Hatay 
tli kurulmasına dair 7/VII/1939 tarihli ve 3711 
sayılı kamına bağlı (2) sayılı, Ticaret Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifelerine dair 27/V/1939 tarihli ve 
3614 saydı Kanuna ek 21/VI/1943 tarihli ve 4442 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı ve 3656 sayüı Ka
nuna ek 3/VHI/1944 tarihli ve 4644 saydı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvellerden Ticaret Bakan
lığına ait kadrolar kaldırılarak yerine bağlı (1) 
saydı cetvelde yazılı kadrolar konmuş ve bun
lardan uzmanlık yeri olanlar bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte müstahdem olanlardan kad
ro aylık ve unvanları değiştirilmemiş olanların 
yeniden tâyinlerine lüzum olmadığı gibi unvan
ları değiştirilmiş olanların yalnız tâyin işlemle
ri yapdıp işe başlama kaydı aranmaksızın aylak
larının ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3780 saydı Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 30/1/1942 tarihli ve 4180 sa
ydı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak K/373 
sayılı kararla Bakanlık Teşkilâtına eklenen ücret
li kadrolarda bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müstahdem bulunan müfettişler 27/V/1939 
tarihli ve 3614 sayılı Kanunun 4 ncü maddespe 
göre hazırlanan tüzükte yazdı imtihan ve yaş 
şartlarına bakdmaksızın Bakanlık Müfettişlikle
rine tâyin edilebilirler. 

5 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği' 

siklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 saydı Kanuna bağlı (1) saydı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmındaki kadrolar kaldırıl
mış ve yerine bu kanuna bağlı (1) saydı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuş ve bunların uzman-
hk yerleri bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

I 

MADDE 2. — Hatay İli kurulmasına dair 
7 . VII .1939 tarihli ve 3711 saydı Kanuna 
bağlı (2) sayılı, Tiearet Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 27 . V . 1939 tarihli ve 3614 
sayılı Kânuna ek 21 . VI . 1943 tarihli ve 4442 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı ve 3656 sayılı Ka
nuna ek 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 saydı 
Kanuna bağlı (1) saydı cetvellerden Ticaret Ba
kanlığına ait kadrolar kaldırdmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu knunun yürürlü
ğe girdiği tarihte müstahdem olanlardan kadro 
aylık ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeni
den tâyinlerine lüzum olmadığı gibi, değiştirilmiş 
olanların da yalnız tâyin işlemleri yapdıp işe baş
lama kaydı aranmaksızın aylıklarının ödenme
sine devam olunur,. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin Geçici 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmındaki kadrolar kaldırılarak yerine 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

MADDE 2. —• Bu kanun 30 . VI. 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru 
yürütür. 

Başbakan 
B. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

//. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakam 

T.Cofkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Bakanı 

Dr. & Irmak 

B. EL 

GEÇÎCl MADDE 3. — Hükümetin 
ü<»üncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

jeçıcı 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4..— Hükümetin üçüncü 
ayniyle kabul edilmiştir. 

maddesi 

(.$ StyantŞl?). 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI OETVEL 

D. 

2 
6 
2 
3 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
8 

"3 
7 

Görevin çeşidi S 

Merkez memurları 

Müsteşar 
Hususi Kalem Müdürü 
Bakanlık Başmüşaviri 

» Müşaviri 

Teftiş Heyeti Reisliği 

Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Müfettiş muavini 
Raportör 

Hukuk Müşavirliği 
Birinci hukuk müşaviri 
İkinci > » 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

ayı 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
4 
5 
5 
4 
4 
1 

1 

Aylık 

325 
70 

125 
100 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 
50 

100 
60 

•—•«s- T*.-*.-,» ^«»«^ îrfaifcjfcrta^ 3 
5 
3 
6 
8 
9 
5 
5 
7 

10 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 

Umum Müdür 
» » Muavini 

Aktüer 
Şube müdürü 
Raportör 

» 
ölçüler ve ayar müdürü 
Fen müşaviri 

» » 
Ayar fen memuru 

Dış Ticaret Dairesi Reisliği 
Reis 

> muavini 
Müşavir 
Raportör 

» 
» 

Mütercim 

1 
1 
1 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

14 
4 
4 
6 

10 
2 

100 
80 

100 
70 
50 
40 
80 
80 
60 
35 

125 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 

(S. Sayı 

D. 

*3 
5 
5 
6 
7 
8 
.9 
5 
6 
7 

4 
5 
5 
6 
8 
9 

A 

4 
5 
5 
7 
B 
9 
8 

6 
7 
9 
7 

8 

8 

Görevin çeşidi 

Teşkilâtlandırma umum Müdü 

Umum Müdür 
» » muavini 

Müşavir 
Şube müdürü 
Raportör 

» 
» 

Merkez Başkontrolörü 
Merkez kontrolörü 

> » 

Standardizasyon Müdürlüğ 

Müdür 
» muavini 

Müşavir 
Raportör 

» 
» 

Sayı 

rlüğü 

1 
1 
3 
5 
1 
5 
.4 
1 
1 
2 , 

ü 

1 
1 
3 
2 
3 
3 

Konjektür ve Neşriyat Müdürülüğü 
*» JT •* J *• 

Mudur 
» muavini 

Müşavir 
Raportör 

» 
» 

Kütüphane şefi 

' 1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Zatişleri ve Levazım Müdürlüğü 
Zatişleri müdürü 
Levazım müdürü 
Ayniyat muhasibi 
Doktor 

Evrak Müdürlüğü 

Müdür 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 

s ı : 219) 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Aylık 

100 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
80 
70 
60 

90 
80 
80 
70 
50 
40 

fıts 
90 
80 
80 
60 
50 
40 
50 

70 
60 
40 
60 

50 

50 



8 
D. 

9 
10 
11 
12 
13 

5 
6 

7 
8 

9 

ıc 

4 
5 

Görevin çeşidi 

Merkez dairelerinin müşterek me 

Büro şefi 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Memur 

> 

Dı§ teşkilâtı memurları 

Ticaret müşaviri 
Ticaret müşaviri veya ticaret 
ataşesi 
Ticaret ataşesi 
Ticaret Müşavir veya ataşe mu
avini 
Ticaret Müşavir veya ataşe mu
avini 
Ticaret Müşavirliği veya ataşe
liği kâtibi 

tiler Memurları 

Mm taka ticaret müdürü 
"» » » 

Sayı Aylık 

murları 

6 
28 
27 
21 
18 

6 

1 
7 

4 

6 

10 

2 
4 

40 
35 
30 
25 
20 

80 

70 
60 

5U 

40 

35 

90 
80 

I). 

fi 
G 
4 
r> 
7 
ş 
9 
5 
e' 

7 
8 
9 

10 
10 

5 
7 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Mmtaka ticaret müdürü 
» » » muavini 

Lfıboratuvar şefi 
» şef muavini 

Kimyager 
•jŞ 

» 
BaşkontrolÖr 
Başkontrolör, başkontrolor mu
avini veya kontrolör 

» » » 
> * * 

Kontrolör 
;ş> 

* veya fen memuru 
Müşavir 
Raportör 

» 
* 

Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Memur 

> 

[2] SAYILI CETVEL 

Uzmanlık yeri kadroları 

3 îç Ticaret Umum Müdürü 
5 » * » » muavini 
3 Aktüer 
5 ölçüler ve ayar müdürü 
2 Dıs Ticaret Dairesi Reisi 
4 » » » » muavini 
5 Müşavir 
6 Raportör 
7 » 
o Teşkilâtlandırma Umum Müdürü 

1 
1 
1 
1 
1 

6 
1 
1 
1 

100 
80 

100 
80 

125 
90 
80 
70 
60 

100 

5 Teşkilâtlandırma Umum Mü
dür muavini 

5 Müşavir 
4 Standardizasyon müdürü 
5 » » muavini 
4 Konjektür ve neşriyat müdürü 
4 Mıntaka ticaret müdürü 
5 » » » 
5 Başkontrolör 
5 Müşavir 
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[3] NUMARALI CETVEL 

L-CETVELİ 

Görevin çeşidi Sayı AyUk 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

Fen müşaviri 
Raportör 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

Şube müdürü 
Merkez kontrolörü 

> > 
Raportör 

Standardizasyon Müdürlüğü 

Raportör 
» 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

Mümeyyiz 1 

00 
50 

70 
70 
60 
50 
40 

70 
50 

35 10 

D. Görevin çeşidi 

Dış kuruluş memurları 

5 Ticaret müşaviri 
8 Ticaret müşavir veya ataşesi 
9 Ticaret müşavir muavini 

10 » » kâtibi 

ÎUer memurları 

6 Mıntaka müdürü 
7 Raportör 
8 » 
6 Başkontrolör, başkontrolör 

muavini ve kontrolör 
8 Başkontrolör, başkontrolör 

muavini ve kontrolör 
9 Kontrolör 

Sayı Aylık 

80 
50 
40 
35 

70 
60 
50 

70 

50 
40 
35 
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Bütçe Komisyonunun dcğistirisine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Görevin çeşidi Sayı Aylık I). Görevin çeşidi 

Merkez memurları 

Müsteşar 1 125 
Hususi Kalem Müdürü 1 70 
Bakanlık Başmüşaviri 1 125 

» Müşaviri 3 100 

Teftiş Heyeti Başkanlığı 

Başkan 1 
Başmüfettiş 2 
Birinci sınıf müfettiş 4 
ikinci » » o 
Üçüncü > » 5 
Dördüncü » » 4 
Müfettiş yardımcısı 4 
Raportör 1 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 
İkinci » » 

İç.Ticaret (ienel Müdürlüğü 

Genel Müdür 
» » yardımcısı 

Aktüer 
Şube müdürü 
Raportör 

» 
Ölçüler ve ayar müdürü 
Fen müşaviri 
» » 

Ayar fen memuru 

Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Başkan 1 
* yardımcısı 2 

Müşavir 14 
Raportör 4 

» 4 
> 6 
» 10 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 
;>o 

100 
70 

1 
l 
1 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
2 

100 
80 
100 
70 
50 
40 
80 
80 
60 
35 

125 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

7 Tercümeci 

Sayı Aylık 

60 

1 
1 
3 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
2 

100 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
70 
70 
60 

1 
1 
3 
2 
3 
3 

90 
80 
80 
70 
50 
40 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 
5 » » Yrdımcısı 
5 Müşavir 
6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 » 
9 » 
5 Başkontrolör 
6 Kontrolör 
7 > 

Standardizasyon Müdürlüğü 

4 Müdür 
I » yardımmcısı 
5 Müşavir 
6 Raportör 
8 » 
9 » 

Konjektür ve Yayın Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
5 > yardımcısı 
5 Müşavir 
7 Raportör 
8 Raportör 
9 Raportör 
8 Kitaplık şefi 

Özlükişleri ve (lereç Müdürlüğü 

6 Özlükişileri Müdürü 
7 Gereç Müdürü 
9 Ayniyat saymanı 
7 Doktor 

Kâğttişleri Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

90 
80 
80 
60 
50 
40 
50 

1 
1 
1 
1 

70 
60 
40 
40 
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D. Görevin çeşidi 
f-tt--

Sayı Aylak h D . 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

9 Büro şefi 
10 Mümeyyiz 
11 İnceleme memura 
12 Memur 

,13 » 

dt§-,kurulw m&murları 

5 Ticaret müşaviri 
6 Ticaret müşaviri veya ticaret 

ataşesi 
7 Ticaret ataşesi 
8 Ticaret müşavir veya ataşe yar

dımcısı 
, 9 Ticaret müşavir*veya ataşe yar

dımcısı 
.10 Ticaret Müşavirliği veya Ataşe

liği kâtibi 

ÎUer memurlar* 

4 Mı n t aka ticaret müdürü 

6 
28 
27 
21 
18 

40 
35 
30 
25 
20 

80 

70 
7 ;60 

4 

6 

,50 

h40 

10 35 

90 
80 

6 

8 

9 
10 
10 

5 
-7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Öörevin çeşidi Sayı 

Mıataka ticaret, müdürü yar
dımcısı 

» » » tj»r-
dımcısı 
Lâboratuvar şefi 

» » yardımcısı 
Kimyager 

Başkontrolör 
» Başkontrolör yardım- . 

eısı veya kontrolör 
Başkontrolör, »kontrolör yar
dımcısı veya kontrolör 
Başkontrolör, başkontrolör yaadım-
cısı veya kontrolör 
Kontrolör 

» 
> veya fen memuru 

Müşavir 
Raportör 

> 
> 

Mümeyyiz 
înceteme memuru 
Memur 

16 
16 
27 
10 
2 
4 
8 
9 
4 

20 
7 
7 

CETVEL [2] 

3 îç Ticaret Genel Müdürü 
5 » » » »yardımcısı 
3 Aktüer 
5 ölçüler ve ayar müdürü 
2 Dış Ticaret Dairesi Başkam 
4 Dış Ticaret Dairesi Başkam 

yardımcısı 
5 Müşavir 
6 Raportör 
7 > 
3 Teşkilâtlandırma Genel Müdürü 

1 100 
1 80 
1 100 
1 80 
1 125 

90 
80 
70 
60 

100 

Teşkilâtlandırma Genel Müdü
rü yardımcısı 
Müşavir 
Standardizasyon müdürü 

» » yardım
cısı 
Konjektür ve yayın müdürü 
Mıntaka ticaret müdürü 

Başkontrolör 
Müşavir 
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D. Görevin çeşidi 

OBTVEL [8] 

Sayı Aylık j D. Görevin eesidi 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

7 Fen müşaviri 
8 Raportör 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

6 Şube müdürü 
6 Merkez kontrolörü 
7 » » 
8 Raportör 
9 > 

Standardizasyon Müdürlüğü 

6 Raportör 
8 » 

Merkez dairelerinin müşterek memurlun 

10 Mümeyyiz 1 

60 
50 

70 I 
70 I 
60 I 
50 ! 
40 

70 
50 

35 

Dış kurullar memurları 

% Tiearet müşaviri 
8 Ticaret, müşavir veya ataşesi 
9 •» » veya ataşesi yar

dımcısı 
İC Ticaret müşaviri kâtibi 

tiler memurları 

6 Mıntaka müdürü 
7 Raportör 
8 » 
6 Başkontrolör, başkontrolör 

yardmıcıseı ve kontrolör 
8 Başkontrolör, başkontrolör 

yardımcısı ve kontrolör 
9 Kontrolör 

10 » 
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S. Sayısı: 221 
Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun, Belediye 
Kanununun 110 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/47) 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 

Belediyelerimize muhtelif kanunlarla verilen hizmetlerin medeni şartlara göre düzenlenme ve 
başarılması gün geçtikçe Belediyeleri malî bakımdan müşkül durumlara sokmakta olduğu görül
müştür. Bugün yürürlükte bulunan 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile ek ve tadil
leri 1293 tarihli (Vilâyet Belediye) Kanununda yazılı mahdut hizmetleri karşılıyacak şekilde ya
pılmış; elestikiyetten, iktisadi hareketleri takip etmekten mahrum donmuş bir vergi sistemidir. 
Yukarda da belirtildiği gibi, yeni Belediye Kanunumuz ve diğer mevzuatın Belediyelere yüklediği 
külfetleri karşılamaktan uzak olan bugünkü gelir sisteminin kifayetsizliğini telâfi eylemek amaciy-
le esasen bugün yürürlükte bulunan 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanununun 12 nci mad
desindeki tahsisi varidat usulünü kaldırmak en elverişli ve vatandaşlara yeni ve alışılmamış bir 
külfet tahmil etmiyen bir hareket olacağı düşüncesiyle ilişik tasarıyı hazırladım. Bu tasarıda: 

Asker aileleri yardım işlerinden arta kalacak paraların Belediyelerimizin mübrem ihtiyaçları
na karşılık tutulması esası yer almıştır. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 
Çanakkale Mille+vokili 
Dr. Niyazi Çıtakoğlu 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. BM M. 
İçişleri Komisyonu 11 . VI . 1947 

Esas No. 2/47 
Kurar No. 36 

Yüksek Başkanlğa 

Çanakkale Milletvekili < Niyazi: Çıtakoğlu 'mm 
Belediye^Kamunımun 110 nen maddesine bir f ik-
ra . eklenmesine MÎair kanun teklifi kamisyonu-
muza havale -olunmakla İçişleri Bakam huzuru 
ile incelendi: 

Tasarınm-tümü üzerine müzakere açıldı. Ko
misyonumuzda geçen Dönemde Hükümet teklifi 
olarak gelip kadük olmuş ve tekrar incelenmesi 
Hükümetçe talep edilmiş belediye gelirleri ka
nunu tasarısı 48 maddeyi ihtiva etmekte ve bun
lardan-bir kısmı bugün yürürlükte bulunan 
belediye vergi ve resimleri kanunundaki hüküm

leri bazı küçük farklarla tekrarlamakla beraber 
belediyelere büyük ölçüde gelir sağlıyaeak olan 
bir kaç önemli maddenin esasında şimdiki ka
zanç vergisiyle yakın âtide bunun yerine kaim 
olacak Umumi Gelir Vergisi ve İşletmeler Ver
gisi üzerinde belediyelere munzam kesir tarhı 
yetkisinin mi tanınması yoksa bu vergiler tahsi
latından belediyelere hisse mi ayrılması lâzım 
geleceğini tâyin etmek için üzerinde uzun çalış
malar olan mezkûr kanun tasarılarının alacağı 
keşin şekli şimdiden kestirmek mümkün olamı-
yacağı, olsa bile bu tasarıların yürürlüğe girerek 
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yeni ölçülerle geniş tahsilat imkânlarının ger
çekleşmesi tahminen 1949 hattâ 1950 yıllarının 
hululüne bağlı kalacağı, o zamana kadar da gelir 
kaynaklarının artmasını bekliyen belediyelerin bu-
günkü müzayakalarının o yıllara kadar uzayıp git
meye maddeten tahammülleri olamıyacağı anlaşıl
mış; yine belediye vergileri tasarısında gösterilen. 
önemli kaynaklardan tekel maddeleri hasılatından 
belediyelere hisse ayırmayı Maliye ve Gümrük 
«Tekel Bakanlıklarınca şimdilik muvafakat edil-
miyerek bu hisselerin hizmet sahaları daha şü
mullü olan özel İdareler için nazara alınacağı 
dermeyan edilmiştir. 

Bu durum karşısında İçişleri Bakanından alı
nan izahata göre Niyazi Çıtakoğlu'nun tekli
finin esasına hükümetçe mutabakat gösteril
diği ve bunun bir fıkra olarak belediyelerimi
zin Ana Kanunu olan 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 110 ncu maddesine bir fıkra olarak 
eklenmesiyle beraber yol mükellefiyetine % 50 
ye kadar zam için Belediye Meclislerine yetki 
verilir ise belediye sınırı içindeki mükellefler
den bu zam nakden alınır veya karşılığı be
denî mükellefiyet ifa ettirilirse şimdilik bu iki 
kalem varidatın belediyelerimizin içinde bulun
duğu sıkıntılı durumdan bir dereceye kadar 
kurtarmak ve hattâ şehir haritası ve imar plânı, 
su, elektirik ve mezbaha gibi birinci plânda ge
len tesis vee hizmetlerin en küçük kasabalar
dan baslıyarak vücuda getirilmesine yol açılaca
ğı tezahür ve tebellür eylemiştir. Bu iki kalem 
gelirin belediyelerimizin Ana Kanununda 110 
ncu maddede sayılan varidat arasına alınması esa
sı kabul edildıktfıı sonra bu maddede mevcut 
17 fıkraya ilâveten 18 nci fıkranın yol parası 
belediye hissesi ile ilgili hükümlere 19 ncu fık
ranın da Niyazi Çıtakoğlu'nun teklif konusu 
olan hükümlere tahsisi kararlaştırıldı. 

Bu veçhile fıkra fıkra müzakereye geçildik
te: Belediye sınırları içinde oturan Yol Vergisi 
ödevlerine Belediye Meclisleri karariyle % 50 
ye kadar vergi zammı yapılması ve bunun mez
kûr vergi aslında olduğu gibi ayrıca bir de na
fıa hissesine tâbi tutulmaması oy birliğiyle ka
rarlaştırıldı. Yol parasının aslı özel İdarelerce 
tahakkuk ve tahsil ettirilmekte olduğuna göre 
zammının da mezkûr idarelerce aynı suretle ta
hakkuk ve tahsil ettirilerek hesaplariyle birlikte 
tahsilatı takip eden ayın ilk on günü içinde be
lediyelere yatırılması zaruri görüldü. Ye bun

lardan müddeti içinde yatırılmıyan paraların 
% 10 gecikme tazminatı ile birlikte alınması 
yolunda özel İdare ve Muhasiplerini mecbur tu
tan bir müeyyide hükmünün fıkraya derci em
sali diğer mevzuatımızın ruhuna eşkâline uygun 
görüldü. Yol mükellefiyetini nakden ödiyecek 
durumda olmayıp da bedenen çalışmayı arzu 
edenler esasen özel İdarenin tahakkuk cetvelle
rine bedenî görevli olarak yazılmış bulunacak
larından bunların da belediyeye ait % de her 
ne kadar zam kararlaşmış ise ona tekabül eden 
süre ile belediye sınırı içindeki Bayındırlık iş
lerinde çalıştırılması yetkisinin fıkraya derci ço
ğunlukla kararlaştırıldı. 

19 ncu fıkraya gelince; Niyazi Çıtakoğlu'nun 
teklifinin esası asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardım hakkındaki kanunda yazılı gelir 
kalemlerine müracaat yetkisinin «Beldelerin âdi 
gelirlerle karşılanması mümkün olmayan ve muh
telif kanunlarla belediyeler tarafından ifası mec
buri olan vazife ve hizmetlerle 19 ncu madde
nin 4 ve 5 numaralı fıkralarındaki işlerin ya
pılması gerekli olağanüstü masrafları karşıla
mak maksadiyle» genişletilmesini istihdaf eyle
mekte ve ancak bu yetkiyle 4109 sayılı kanun
daki asker ailelerine yardım maksadına da halel 
gelmemek kayıt ve şartını taşımaktadır. 

Komisyonumuz ana kanunun 19 ncu madde
sinin 4 ve 5 numaralı fıkralarında sayılan ve 
bir kısmı menafii umuma ait imtiyazat mevzuu 
olan hizmetlere kadar şümullenecek şekilde yetki 
genişliği vücude getirilmesine taraftar olma
mıştır. 

Ancak içinde bulunduğumuz şartlar dâhilin
de 4109 sayılı Kanunda yazılı gelir kaynakların
dan gerek belediyeler elinde gerek İçişleri Ba
kanlığı emrindeki fondan asker ailelerinin ihtiva-
emdan fazla olarak biriken varidatın 4889 sayılı 
Kanunla kabul edilen ve içme sulerını sağlamak 
hedefine münhasır olup yetki hududunu beledi
yelerin vücude getirmeye mecbur oldukları ha
rita, imar plânı, içme suları, elektrik ve mez-
beha işlerinin ve tesislerinin vücude getirilmesi 
için gereken olağanüstü masrafları karşılamak 
maksadiyle bir miktar daha genişletmiye ihtiyaç 
ve zaruret bulunduğu anlaşılmıştır. Esasen asker 
ailelerine verilecek aylıkların en geniş imkân 
ölçüleriyle tesbitine belediye meclisleri ile ida
re heyetleri yetkilidir. Son günlere kadar bu 
yetkiye dayanarak ihtiyaç görüleri beldelerde ma-

( S, Sayısı: 221) 



aş hadleri de yükseltilmiştir; buna tevessül et-
miyen yerlerde aynı usule göre yükseltmek im
kânı da mevcuttur. Şu kadar ki son zamanlar
da yapılan terhisler dolay isiyle 4109 sayılı Ka
nuna göre gerek belediyelerde gerek merkez fo
nunda asker aileleri ihtiyacından artan miktar
lar teraküm etmektedir. Diğer taraftan şimdiye 
kadar hemen hiçbir belediye 4109 sayılı Kanun
da yazılı gelir kaynaklarına yaptığı tarhiyatta 
âzami nispetlere henüz varmış değildir. İstanbul 
belediyesi gibi pek mahdut bir iki şehir ve kasa
bamızda mezkûr kanunun 7 nci maddesine yapı
lan salmalar bir senelik asker ailelerine yardım 
parasının ancak % 6 sini tutmaktadır. Bizim 
yapmak istediğimiz yetki genişliğinde 4109 sayılı 
Kanunda yazılı kaynakların belediyelerin mecbu
ri hizmetlerinden olan su, elektrik, mezbeha, ha
rita ve imar plânı işlerini karşılamak üzere «As
ker ailelerine yardım maksadına halel gelmemek 
şartiyle» belediyenin ana varidat kaynakları ara
sına alınması ve aynı zamanda asker ailelerine 
yardım esasının beldelerin asli vazifeleri cümle
sinden olarak sayılması başlıca hedef tutulmak
tadır. 

Yukarıda saydığımız tesis hizmetleri tamam 
olan yerlerde asker ailelerine yardım maksa
dının haricinde bu kaynaklara müracaat olu-
namaz.4109 sayılı Kanunda yazılı gelirlerin 6 
ve 7 nci maddelerindeki kısımları ki, bu me-
yanda salma tamamiyle yetki dışı bırakılmıştır. 
Aynı veçhile 4109 sayılı Kanunun 7 nci mad
desindeki gelirleri tahsil etmekte ve 8 nci mad
dede yazılı fondan yardım görmekte olan bele
diyeler bunları asker ailelerine yardım işinden 
başka maksada harcıyamazlar. 

Teklif tasarısına bu münasebetle dercini bil
hassa ellibinden az nüfuslu şehir ve kasabala
rımız için çok faideli bulduğumuz bir hükmün 
mucip sebeplerini de kaydeylemeği elzem gö
rüyoruz. 4109 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
göre İçişleri Bakanlığı emrinde 9 milyon lira 
kadar bir fon toplanmış ve bu tasalı ile toplan
makta devam edecektir. Bu fondan evvelemirde 
muhtaç asker ailelerine kendi mahallî kaynak
ları yetmiyen belediyelere gereken yardım ak
çeleri her yıl gönderildikten sonra geri kalan 
paradan nüfusu ellibinden az olan ve şimdiye 
kadar maddi imkânsızlıklar, varidat darlıkları 
ve hattâ borçlanma halinde karşılık tedariki 

zorlukları karşısında kıvranan belediyelerimizin 
sırasiyle harita, su, elektrik, mezbaha ve imar 
plânı işlerinin tamamlanmasına çaresaz olmak 
keyfiyeti küçük kasabalarımızın ve son yıllar
da yeni teşkil edilen ilce merkezlerimizin inki
şaf hamlelerini hızlandırmak bakımından çok 
faideli olacağı mülâhaza edilmiştir. Yardım 
işinin sıralanışında harita, su, elektrik mezba
ha, imar plânı diye kararlaştıdığımız hizmet 
nevilerinden şimdiye kadar hiç birine eli değ-
miyen belediyelerin önce haritalarını yaptır
mak haritaları yapılmış olanların içme sularını 
getirtmek her ikisi mevcut olanların elektrik 
tesisatını vücuda getirmek bu da yapılmış ise 
mezbahasını yaptırmak ve şu dört hizmeti ta
mam olan yerlerin imar plânlarına yardım etmek 
ve her hizmet nevi dahilinde de vücuda gele- <" 
cek tesislerin tanzim kılınacak proje ve keşif 
evrakına göre tesbit edilen masrafları en az 
olandan başlıyarak bu masraflarda müsavat ha
linde nüfusu en çok olan kasabayı öne alamk 
suretiyle objektif bir ölçü kullanarak küçük 
belediyelerin kalkınmalarını sağlamağı plân-
laştırmak uygun olacağı kanaatine vrılmıştır. 

Bu kanaatle 19 ncu fıkraya gereken kayıt
lar dercedilerek fıkra metni çoğunlukla kabul 
edilmiştir. 

2 ve 3 neü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
İvedilikle müzakere edilmek ve havalesi ge

reğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

C. Uybadın A. Eyidoğan 
Kâtip 

İsparta Bolu Çanakkale 
S. Koksal î. Yalçın N. Çttakoğlu 

Çorum Giresun Gümüşane 
Muhalifim Muhalifim A. K. Varınca 

S. Karafakıoğlu E. Dizdar 
Kocaeli Konya Tokad 

C. Aksu. Dr. A. Perkün R. Güreli 
Antalya 

19 ncu fıkra olarak eklenen ve 4109 sayılı 
Asker Ailelerine Yardım Kanununun bele
diyeler varidatı arasına alınmasına ait 19 ncu 

fıkraya aleyhtarım. 
R. Kaplan 
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Bütçe Komisyonu raporu 

îr. #. M. M. 
Süitçe Komisyonu 14 .VI. İP47 

£sas İVo. .8/47 
#a ra r tfo; 122 

Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu ta
rafından Belediye Kanununun 110 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fi içişleri Komisyonunun raporiyle birlikte Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Hükümet 
adına içişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer ha
zır olduğu halde incelt udi. 

Niyazi Çıtakoğlu'nun teklifi (324 sayılı Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanunu, eski Beledi
ye Kanununun şimdikinden daha dar ölçüde ol
mak üzere belediyelere yüklemiş olduğu hizmet
leri ancak karşılıyabilmek için konmuş alâsti-
kiyetten ve iktisadî hareketleri takip edebil
mekten mahrum donmuş bir Vergi ve Kesim 
Kanunu) olduğundan Belediyelerin yeni ve müb-
rem ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 4109 
sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanununda ya
zılı gelir kaynaklarından faydalanılması ama
cını gütmekte ve bu maksatla 4109 sayılı Ka
nunda yazılı tahsis kaydını kaldırmaktadır. 
Bu yetki Belediye Meclisleri kararı ve bütçeleri 
tadile yetkili makamların onanmasiyle kullanı
labilecektir. 

İçişleri Komisyonu Hükümetçe Meclise su
nulan ve ilgili Komisyonlara havale buyurulmuş 
olan Belediye gelirleri hakkındaki kanun tasa
rısının bir taraftan Kazanç Vergisinden alı
nan belediye hissesi bakımından, geçici bir Ko
misyonda görüşülmekte olan Gelir Vergisi Ka-
nunlariyle münasebeti bulunması ve bu yüzden 
kanun haline gelmesinin zamana ihtiyaç göster
mesi itibariyle ve diğer taraftan da Belediye
lerin bu yıla ait ihtiyaçlarını tedbirlemek za
rureti dolayısiyle Niyazi Çıtakoğlu'nun teklifi 
Yol Vergisine % 50 ye kadar zam yapılması 
kaydını da ayrı bir fıkra halinde eklemek su
retiyle ve teklif üzerine diğer bir takım ilâve 
ve değişiklikler yaparak kabul etmiştir. 

Yol Vergisine Belediye Meclisleri karariyle 
% 50 ye kadar yapılabilecek zam vergisinin aslı 
gibi özel idarelerce tahakkuk ve tahsil edile
rek Belediyelere yatırılacak ve ödevini bede

nen yerine getirmek istiyenler yol mükellefiyet 
tinde olduğu gibi belediye hizmetlerinde çalış
tırılacaktır. 

Niyazi Çıtakoğlu'nun Asker Ailelerine Yar
dım Kanununun gelir kaynaklarına ait teklifi 
üzerine İçişleri Komisyonu aşağıdaki değişik
likleri yapmıştır. 

A) Bu gelir kaynaklarına teklifte olduğu 
gibi belediyelerin kanunen ifası mecburi olan 
bütün hizmetleri için değil münhasıran su, elek
trik, mezbaha tesisleriyle harita ve imar puan
ları iğlerini yapmak veya bu tesislerden mevcut 
olanları düzeltmek veyahut genişletmek için mü
racaat edilebilir. 

B) 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım 
Kanununun gösterdiği gelirlerden 6 ve 7 nci 
maddelere ait olanlar eskisi gibi yalnız esker aile
lerine tahsis edilmiş olarak kalacak ve yedinci 
maddedeki gelirleri tahsil etmekte ve 8 nci mad
dede yazılı bulunan genel hesaptaki fondan 
yardım görmekte olan belediyeler sözü geçen 
kanunda belirtilen gelirleri asker ailelerine yar
dım işlerinden başka bir maksada harcıyamıya-
caklardır. 

İçişleri Komisyonu teklife şu hükmü de ek
lemiştir: 

Nüfusu 50 binden az olan belediyelerin hari
ta, su, elektrik, mezbaha ve imar pilânı islerine 
belediye gelirlerinin yetmemesi halinde 4109 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı olup İç
işleri Bakanlığının emrindeki fondan bu beledi
yelere yardımda bulunulacaktır. Yardim, bu 
işlerin kanunda yer alan sırasına göre yapıla
cak ve hizmet nevilerine göre masrafları en az 
olanlar ve "masrafları eşit olanlar arasmda da 
nüfusu en çok olan kasabalar öne alınacaktır. 

Komisyonumuz şehir ve kasabalarımızın baş
ta gelen önemli kamu hizmetlerine ait tesislerle 
harita ve imar plânlarının yaptırılabilmesi ve 
aylık ve ücretlere yapılmış olan zamlardan do
layı belediye bütçelerinde meydana gelen açığın 
kısmen de olsa karşılanması için gerek Asker Aile-
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fartitâ Ifae&m K-ammunutt gûliı* kayttaklaınadan 
faydalanılmasını ve gerek yol vergisine % 50 ye 
kadar zam yapılmasını zaruri ve lüzumlu bul
muştur. 

Bu gelir kaynaklarının önemli bir kısmı an
cak büyük şehirlerimizin istifadesi mümkün olan 
tfevitertlett olftufiî •öiketfe" nüfusu elif" binden 
aşağı şöHirve" kasabaiafîttMzm' htfritayimar filâ
nı, su, elektrik ve mezbaha isterine" harcanmak 
üzere 4Î09 sayılı'Kanunun" 8 nci' maddesi" gere
ğince içişleri' Bakanîığî emrfhdetoplanaır pata
nın' ihtiyaçtan fozia' kısmının' harcanması' da bil
hassa yerinde- görüldü. 

Arîeak bu işlerin sonuna kanalizasyon tesisi
nin eklenmesi, imar plânı işinin sırada haritayı 
taiop etmek üzere yer alması ve nüfusu 50 Bine 
kadar belediyeler için bir kısım şehirlerde dtÜil 
olduğu cihetle' 19 ncu fıkranın son cümlesinde 
kasabalar kelimesinin (Şehir ve kasabalar) ola
rak düzeltilmesi lüzumlu gorüîdüğünden fık
rada bu suretle ufak bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yol; Vergisine yapılacak zammın 1947 yılma 
da şâmil olup olmıyacâğı, şâmil olduğu takdirde 
yıllık verginin tamamına mı, yoksa yarısına mı 
teşmil edilecsği de Komisyonumuzca görüşüldü. 

Bazı- Üyeler Kantoauiüan» yaytftsdamd^t. talih
te A1 önöeM- zaftüanla» işi» vergbzaııurımm- cfogru 

olamıyaaagı nvütalâjtöında.buluiıınuılarsa da-bele-
diyelerin ihtiyaçlarınım genişliği karcısında aam 
yetkisinin bu yıl içinde verginin tamamına şâmil 
olmak üzere tanınması çoklukla kararlaştırıla
rak bu maksadı ve verginin Î9T47 yüi için tahsil 
şeklini belirtmek üzere kanuna bir de geçici mad
de eklenmiştir: 

Kamutaya arzedilmefc; üsere t Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edime Diyarbakır 

• •M. N. &üncbm<dp C. Ekin 
Bu Rapor î özeüsü Kâtip 

-Kastamonu Ankara 
'M^AkcAm JP.ı öymen 
Ankara Ankara Aydın 

N. C. Ahkerman Cl; Gölet R. Alpmun 
Balıkesir Balıkesir Bursa 
E. Alton S. örgeevren S, T. Arsal 

Bursa Diyarbakır Diyarbakır 
F. Bük t. ff. î%*eZ ^Uimğ 
îzmir Kırşehir Mardin Samsan 

S. Dikmen Ş.Tmgut R. Erten MI Yörüker 
Yozgad 

Tokad A. Sungur 
Kanun hükmünün makable teşmiline 

muhalifim 
R. A. Sevengil 

fâ. daya*: 321) 



ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ NİYAZİ ÇI-
TAKOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Belediye Kanununun 110 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 110 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

«Âdi gelirlerle masraflarının karşılanması 
mümkün olmıyan ve muhtelif kanunlarla bele
diyeler tarafından ifası mecburi bulunan vazife 
ve hizmetler ile 1580 sayılı Belediye Kanununun 
belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlardan bahse
den 19 ncu maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkrala
rındaki işlerin yapılmasına gerekli tesis ve ıslah 
işlerini sağlamak ve olağanüstü masrafları karşı
lamak maksadiyle belediye meclisleri, bütçeyi tas-
dika yetkili makamca onanmak şartiyle; ihtiya
cın derecesine göre ve belirli bir müddetle Asker 
Ailelerine Yardım Hakkındaki 4109 sayılı Ka
nunda yazılı gelirlerin, yine aynı kanunda ya
zılı maksatların yürütülmesine halel gelmemek 
şartiyle tahsiline karar verirler.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 110 ncu maddesine iki fıkra eklenme

sine dair kanu ntasarısı 

MADDE 1. —1580 sayılı Belediye Kanununun 
110 ncu maddesine aşağıda yazılı 18 ve 19 ncu 
fıkralar eklenmiştir. 

18 - Belediye sınırları içindeki Yol Vergi
si ödevlerine Belediye meclisleri karariyle °/o 50 
ye kadar zam yapılır. Nafıa hissesine tâbi ol
mıyan bu zam Yol Vergisiyle beraber özel idare
lerce tahakkk ve tahsil edilerek hesaplariyle 
birlikte ilgili belediyelere yatırılır. Tahsilatı 
takip eden ayın ilk on günü içinde yatırmıyan 
Özel İdare' muhasiplerinden belediye lehine % 
10 gecikme tazminatı alınır, özel İdare tahak
kuk cetvellerine bedenî görevli olarak yazı
lanları belediyeler, beldenin Bayındırlık işlerin
de çalıştırırlar . 

19. — Yukarıki fıkralarda yazılı gelirlerle 
masraflarının karşılanması mümkün olmıyan 
su, elektirik, mezbaha, tesisleriyle harita ve imar 
plânı işlerini yapmak veya bu tesislerden mev
cut olanları ıslah etmek veya genişletmek mak
sadiyle Belediye meclisleri; bütçeyi tasdika yet
kili makamca onanla mak şartiyle, ihtiyacın de
recesine göre ve belirli sıra ile, Asker ailele
rinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 
sayılı Kanunda yazılı gelirlerin «6 ve 7 nci nıad-
dedekiler hariç» tahsiline karar verebilirler. 

Asker Ailelerine yardım işleri için 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki gelirleri tah
sil etmekte veya 8 nci maddeci yazılı bulunan 
umumî hesaptaki fondan yardım görmekte olan 
belediyeler sözü geçen kanunda belirtilen gelir
leri Asker Ailelerine yardım işlerinden başka 
bir maksada harcayamazlar. 

Nüfusu 50 binden az olan beldelerin su, 
elektrik, mezbaha, harita işlerine yukarıda sa
yılan gelirlerin de yetmemesi halinde, 4109 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı olup İçiş
leri Bakanlığı emrindeki fondan bu belediyelere 
sırasile harita, su elektrik, mezbaha, imar planı 
işleri için yardımda bulunulur. Yardım işinin 
sıralanışında yukarıda sayılı hizmet nevileri da
hilinde tesbit edilen masrafları en az ve masraf
ları müsavi olanlar arasında nüfusu en çok olan 
kasabalar öne alınır. 

( S . Sayısı: 221 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖtŞTİRtŞÎ I 

Belediye Kanununun 110 ncu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair kanun tasarısı * 

MADDE 1. — 3 . I V . 1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 110 ncu maddesine 
aşağıda yazılı 18 ve 19 ncu fıkralar eklenmiş
tir. 

18. Belediye sınırları içindeki Yol Vergi
si ödevlerine belediye meclisleri karariyle % 50 
ye kadar zam yapılır. Nafıa hissesine tâbi ol-
mıyan bu zam yol vergileriyle beraber özel 
idarelerce tahakkuk ve tahsil edilerek hesapla-
riyle birlikte ilgili belediyelere yatırılır. Tah- I 
silâtı takibeden ayın ilk on günü içinde yatır-
mıyan özel İdare muhasiplerinden belediye le
hine % 10 gecikme tazminatı alınır, özel idare 
tahakkuk cetvellerine bedenî görevli olarak ya
zılanları belediyeler, beldenin bayındırlık işle
rinde çalıştırılırlar. 

19. Yukarıki fıkrada yazılı gelirlerle mas
raflarının karşılanması mümkün olmıyan su, 
elektrik, mezbeha, tesisleriyle harita ve imar 
pilânı işlerini yapmak veya bu tesislerden mev
cut olanları ıslah etmek veya genişletmek mak-
sadiyle belediye meclisleri: bütçeyi tasdika yet
kili makamca onanmak şartiyle, ihtiyacın dere
cesine göre ve belirli sıra ile, Asker Ailelerin
den Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki 4109 
sayılı Kanunda yazılı gelirlerin (6 ve 7 nci mad-
delerdekiler hariç) tahsiline karar verebilirler. 

Asker Ailelerine Yardım işleri için 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki gelirleri tah
sil etmekte veya 8 nci maddede yazılı bulunan 
umumi hesaptaki fondan yardım görmekte olan 
belediyeler sözü geçen kanunda belirtilen gelir
leri asker ailelerine yardım işlerinden başka bir 
maksada harcıyamazlar. 

Nüfusu 50 binden az olan beldelerin su, elek
trik, mezbeha, harita, imar pilânı işlerine yu
karıda sayılan gelirlerin de yetmemesi halinde, 
4109 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
olup İçişleri Bakanlığı emrindeki fondan bu 
belediyelere sırasiyle harita, imar pilânı, su, 
elektrik, mezbeha, kanalizasyon işleri için yar
dımda bulunulur. Yardım işinin sıralanışında 
yukarıda sayılı hizmet nevileri dahilinde tesbit 
edilen masrafları enaz ve masrafları müsavi ' 

( S. Sayısı : 221) 



Teklif 
* — 

îçjş.K. 

MADDE 2. — 4109 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu MADDE ,2. — Bu .kanun yayımı tarihinde 
yürütür. yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —.Bu kanun yayımından itiba- MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
ren yürürlüğe girer, 1ar Kurulu yürütür. 

(Şanlıurfa*) 
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B. K. 

olanlar arasında nüfusu ençok olan şehir ye 
kasabalar Öne alınır. 

GEÇÎCt MADDE — 1947 yüı Yol Vergisine 
yapılacak zamlar belediye daimî komisyonları
nın teklifi ile il genel meclisinin daimî komis
yonu tarafından belirtilecek taksitlerde tahsil 
olunur. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ıı mm • * • « 
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S. Sayısı: 222 
Erzincan Milletvekili Saffet Arıkan ve Sivas Milletvekili 
Şemsettin Günaltay'ın, Partiler Meclis Gruplarının Bü
yük Millet Meclisinde birer faaliyet uzuvları olduğu
nun belirtilmesi hakkında önergesi ve Anayasa Komis

yonu raporu (4/32) 

. • 10 .VI . 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisinde halen iki siyasi Partiye mensup Milletvekilleri ile Bağımsız Miletve-
killeri bulunmakta ve mevcut iki Parti Meclis Grupları vasıtasiyle temsil edilmektedir. 

Bilindiği üzere Partiler Meclis Grupları; yalnız Miletvekillerinden müteşekkil olmasına ve fa
aliyetlerinin Meclis çalışmalarına mütaallik bulunmasına göre hukuki bakımdan Partiler Meclis 
Grupları, Büyük Millet Meclisinde birer faaliyet uzvudurlar. 

' Bu durumun Büyük Millet Meclisince bir karar ile belirtilmesine yüksek müsaadelerini rica 
ederiz. 

Erzincan Milletvekili Sivas Milletvekili 
S. Arıkan #. Günaltay 

• 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 14 .VI . 1947 

Esas No. 4/32 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Yalnız Milletvekillerinden, müteşekkil olan ve 
faaliyetleri Meclis çalışmalarına mütaallik bulu
nan siyasi partiler Meclis Gurupları, hukuki ba
kımdan Meclisin birer faaliyet uzvu olduklarına 
göre bu durumun Büyük Millet Meclisince bir 
karar ile belirtilmesi isteğini havi olarak Erzin
can Milletvekili Saffet Arıkan ve Sivas Milletve
kili Şemsettin Günaltay tarafından Yüksek Baş 
kanlığa sunulan önerge Komisyonumuza havale 
edilmesi üzerine mesele Komisyonumuzca Ada
let Bakanı Şiııasi Devrin ve önerge sahiplerin
den Saffet Arıkan hazır olduğu halde görüşüldü. 

Komisyonun uzun ve etraflı görüşmelerden 
sonra vardığı neticeleri arzediyoruz: 

1, önergede de belirtildiği gibi, modern 

Parlâmentolarda Siyasi Partilerin Meclis Grup
ları, Meclis Teşkilâtı içinde resmî yeri ve vazi
fesi oları mühim birer faaliyet organı haline 
gelmiş ve bu grupların hayatı, Meclis hayatına 
sıkı sıkıya ve ondan ayrılmaz bir şekilde kaynaş 
mış bulunmaktadır. 

Garp memleketlerinde siyasi parti hayatının 
haşlaması ile birlikte, parlâmentolarda partilerin 
Meclis Gruplarında kendiliğinden vücut bulmuş 
ve Milletvekilleri siyasi kanaat ve temayüllerine 
göre bu Gruplardan birine girmeyi âdet edin
mişlerdi. İki büyük Demokrasi memleketi olan 
İngiltere ve Fransa'nın Parlamento tarihi, bur
nun en canlı misallerini verir. 

Temsilî bir rejim, tatbik etmiş olan diğe» 



yabancı memleketlerde de hal böyle olmuştur. 
Filhakika, Parlamento çalışmalarının tam ve 

âzami verim temin etmesi için onun zaman şart
larına ve ihtiyaçlarına uygun tarzda teşkilât
lanması bir zarurettir. 

Siyasi Grupların kuruluş sebepleri, Meclisin 
başlıca vazifelerinden olan siyasi ve teşriî me
selelerde Milletvekillerinin teşkilâtlı bir şekil
de çalışmalarını ve aralarında görüş birliğini ve 
beraberliğini sağlamaktır. 

Bu Gruplar, muntazam ve devamlı toplan
tılar yaparak kanun projeleri, iç ve dış politi
ka ile ilgili türlü meseleler hakkında müzake
relerde bulunmak, kararlar vermek sureti ile, 
siyasi kanaat birliği ile birbirine bağlı bulunan 
Milletvekilleri arasında sıkı bir temas ve Mec
lis içinde müşterek bir istikamet ve hareket 
hattı takip olunmasını temin ederler ve böyle
ce muntazam ve verimli bir Meclis çalışması ya
pılmasına imkân verirler. Hükümeti kontrol 
görevi de bu sayede daha tesirli ve faydalı şe
kilde yerine getirilmiş olur. 

II . — Memleketimizde tek parti bulunduğu 
zamanlarda dahi, onun Meclis Grupu, Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına devamlı ve faal 
bir surette iştirak etmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisi Tüzük'ünün 96 neı maddesinin, Parti 
Grupunun Milletvekillerinden mürekkep olduğu 
nu, 101 ne i maddesinin, Grup toplantılarının 
Büyük Millet Meclisi toplantıları ile ilgili bulun
duğunu gösteren hükümleri ve 107 ve 109 nen 
maddeleri do, Parti Gruplarının, Partilerin teş
kilâtı arasında, bilhassa bir Meclis faaliyet uzvu 
olduğu keyfiyetini tesbit etmektedir. 

Demokrat Partinin de, Büyük Millet Mecli
sinde aynı maksat ve istikamette çalışan bir 
Grupu vardır. 

Yukarda arzedilen sebeblere dayanarak,, öner
ge sahiplerinin Partiler Meclis Gruplarının Bü
yük Millet Meclisinde birer faaliyet uzvu olduk
ları yolundaki noktai nazarına Komisyonumuzca 
da iştirak edilmiştir. 

İTİ. - Bu prensip meselesi hal olunduktan 
sonra, prensipin bir tefsir veya bir tesis şek
linde mi, yoksa bir kararla mı ifadesi lâzım ye-
leeeği noktası üzerinde durulmuş ve önerge ile 
içtüzük hükümleri karşılaştırılmak suretiyle bu 
nokta etraf nida uzun ve etraflı görüşmeler ya-
•pılmıştır. 

Komisyonumuz, çoğunlukla, bu prensipin ve 
r 

onun bazı tatbiki neticelerinin İçtüzük'e bu hu
susta hükümler konulması sureti ile yani bir te
sis şeklinde ifade edilmesi daha uygun olacağı 
neticesine varmıştır. Komisyon üyelerinden biri, 
işin esasında mutabık olmakla beraber, bu pren
sipin bir kararla belirtilmesi uygun olacağı fik
rinde bulunmuştur. 

İçtüzük'te yapılmasına lüzum görülen deği
şiklikler aşağıda gösterilmiştir: 

a) İçtüzük'ün 22 nci maddesine ikinci fıkra 
olarak prensipin ifadesini teşkil edecek olan: 
(Siyasi Partilerin, yalnız Milletvekillerinden ku
rulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun ça
lışmaları ile iglili faliyette bulunan Meclis Grup
ları vardır. 1 hükmü tesis olunmuştur. 

I)) Bu hükümle mütenazır olarak 2H ncü 
maddeye: (Komisyonlara aday gösterme işinin 
Partilerin Meclis Grublarma ait olduğu) yolun
da bir ilâve yapılmış ve kabul edilen hu esastan 
sonra lüzumu kalmıyacak olan (Milletvekilleri
nin Komisyonlara kendi adaylıklarını koyabile
ceklerine) dair olan hüküm maddeden çıkarıla
rak yerine bu salâhiyeti Bağımsızlara hasre
den biı- hüküm konulmuşutr. 

Bu maddelerde yapılan değişiklikler, bu 
güne kadar devam edegelen fiilî duruma ve 
tatbikatta da uygun olduğu için. ilâvesi teklif 
bulunan hükümler, inşai olmaktan ziyde bu du

rumu belirtici bir hukuki maliyet arzetmektedir. 
e) Yine aynı düşüncelerden mülhem olarak 

'24 ncü maddenin son fıkrasına: (Parti Grup
larının gizli oturumları da bu hükme tabidir) 
ibaresinin eklenmesi uygun görülmüştür. 

d) Kabul edilen prensipin tatbiki bir neti
cesi olarak 85 nci maddenin 4 ncü fıkrasına 
komisyon kelimesinden sonra: (Veya bir Parti 
Gurubu) kelimeleri eklenmiştir. 

Bununla da, Kamutayda, şahıs adına değil, 
aldığı görev ve yetkiye dayanarak kendi Grupu 
adına konuşacağını bildiren Grup Gözcüsüne ve
ya Başkanına, Komisyon Başkan veya Sözcüsü 
gibi sıraya bakılmaksızın söz verileceği hükmü te
sis olunmuştur. 

Bu maksatla hazırlanan tüzük teklifi ilişiktir. 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Ankara 
/ . Ezgü 

.(S. Sayısı.: 222X 
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Sözcü Kâtip 
Konya Ankara 

A. R. Türel H. O. Bekata 
Bursa Erzincan Kırklareli 

M.B. Pars 8. Sağıroğlu Dr.F. Umay 
Rize Samsun j 

F. Sirmen H. Çakır j 
Samsun Tekirdağ 

Dr. S. Konuk F. öztrak 

içtüzük 'ün birçok bakımdan ıslaha muh
taç olduğunda şüphe yoktur. Fakat bu İç
tüzük 'ün bütününü gözden geçirmekle olur. 
Günlük bir mesele karşısmda bir iki maddeye 
sathi bir bakış üzerine karar alınamaz. Tü
zük'ün hiçbir maddesini yorumlamayı amaç-
lamıyan ve sadece bugünkü duruma bağlıya
rak tek parti zamanındaki bir grupun duru
munu belirtmek isteğine dayanan önerge üze
rine Komisyonun buna uyarak tekliflerde bu
lunmasını doğru bulmuyoruz. 

Görüşmeye esas tutulan takrir, yukarı

da. hulasaten arzettiğimiz gibi, ne bir ibarenin 
tefsirini istemek, ne de bazı kanun veya iç
tüzük hükümleri konmasını teklif etmek şek
linde olmadığı için, içtüzük hükümleri gere
ğince, bu haliyle hakkında hiçbir müzakere 
açüamıyacagına karar verilmek lâzımgelirken 
Komisyon ekseriyeti bunun aksine hareket et
miştir. Bu sebepten esasa muhalifiz. 

Maddelere gelince: Büyük Millet Mecli
sinin salâhiyetlerinin ve imtiyazlarının ne nam 
altında ve ne şekil ve surette olursa olsun onun 
kendinden başka birine tanınması sarih ve katî 
bir hüküm halinde ifade edilmesi icabeden 
bir Anayasa işi olduğunu ve 232 nei maddesin 
de neşir ve ilâna tâbi olmadığı gösterilen iç
tüzük hükümlerinin Türklerin kanunlarla haiz 
oldukları hakları hiçbir veçhile ihlâl edemiye-
eeğiııi bu vesile ile de Büyük Meclise arzeyle-
meyi, Anayasa Komisyonu âzası sıfatiyle, bir 
borç biliriz. 

istanbul Sinob 
F. H. Demirdli Y. K. Tengirşenk 

AKAYASA K()iMİSYONüNÜN TEKLİFİ 

îçtüziik'ün bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında İçtüzük teklifi 

MADDE 1. — İçtüzük'ün 22,23,24 ve 85 nci 
maddeleri aşağıda yazılı olduğu gibi değiştiril
miştir. 

Üçüncü Bölüm 

Komisyonlar ve Parti Grupları 

Madde 22. — Her toplantının başlangıcında 
görevleri ertesi toplantıya kadar sürmek ve 
üyeleri Kamutayca göreli çoklukla seçilmek 
üzere, yirmi komisyon kurulur. 

Siyasi Partilerin yalnız Milletvekillerinden 
kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun 
çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapan Meclis 
Grupları vardır. 

Meclis görevleri ile karşılıklı Komisyonlar: 
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 

kâtip); 
içtüzük işleri bu komisyona havale olunur. 
2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, İki aylıklı 

kâtip); 

3. Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
(10 üye, Bir aylıklı kâtip); 

4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, bun
lardan birini Başkanlık Divanı İdareci Üyeler 
arasından ayırır. Bu komisyona Kitaplık Mü
dürü kâtiplik eder); 

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı ko
misyon : 

6. Bütçe Komisyonu (35 üye, Bir Kalem 
Müdürü ile yardımcısı, bir Başkâtip, Yardım
cısı ve bir memur); 

J>v. komisyon kendine bir de Başkattvekili 
seçer. 

Genel Bütçe raporunu yazmak ve savunmak
la ödevli bir sözcüden başka bu komisyon bir ve
ya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yaz
mak ve savunmakla ödevli özel sözcüler de se
çebilir. 

Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfe-
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be sırasiyle); 
7. Adalet Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı 

kâtip) 
8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, Bir ay

lıklı kâtip) ; 
9. Çalışına Komisyonu: (15 üye, Bir aylık

lı kâtip); 
10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, Bir aylık

lı kâtip); 
11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, Bir aylık

lı kâtip); 
12. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, 

Bir aylıklı kâtip); 
13. İçişleri Komisyonu (30 üye, Bir aylık

lı kâtip); bu komisyon gereğinde bir başkan ve
kili seçer; 

14. Maliye Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

15. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, Bir ay
lıklı kâtip); 

16. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, Bir 
aylıklı kâtip) j 

17. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
(20 üye, Bir aylıklı kâtip) ; 

18. Tarım Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı 
kâtip); 

19. Ticaret Komisyonu (20 üye, Bir aylık
lı kâtip); 

20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir ay
lıklı kâtip): 

Gerekli görülürse komisyonların üyeleri Ka
mutayca daha çok veya daha az olarak seçilir. 

Yukardaki komisyonlarla karşılanmayan da
irelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işler
den iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, 
bundan başka bütün tasarılar ve teklifler İçişleri 
Komisyonunda görüşülür. 

Madde 23. - - Dönemin ilk toplantısında ko
misyon seçimlerine yardımı olmak üzere, Millet-

4 — 
vekillerinin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, 
uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel baş
kanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tah
tasına asılır. 

Komisyonlara aday gösterme işi, Partilerin 
Meclis Gruplarınca yapılır. Hazırlanan aday 
cetvelleri her Grupun idare kurulu başkanlığın
ca Meclis başkanlığına sunulur. 

Bağımsız Milletvekilleri kendi adaylıklarını 
koyabilirler. 

Adayları gösteren cetveller, Meclis Başkan
lığınca birleştirilerek bastırılıp üyelere dağıtılır 
ve ilân tahtasına asılır. 

Kamutayda komisyon seçimleri, bu cetvellerin 
dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar. 

Dönemin diğer toplantıları başında komisyon
lar, toplantıların birinci Birleşiminden sonra ge
len ilk Birleşimin yapıldığı gün seçilir. 

Madde 24. — Bir komisyonda kapalı oturum 
yapılmasını ilgili Bakan, yahut komisyon üyele
rinin üçte biri istiyebilir. 

Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve 
Bakanlardan başkası bulunamaz. 

Kapalı Oturum yapılması, görüşmelerin sır 
olarak saklanmasına söz verilmek demektir. 
Parti Gruplarının gizli oturumlarında da bu hü
küm uygulanır. 

Madde Sf>. — • Söz, isleme ve yazılma sırasına 
göre verilir. 

Kamutay isterse, görüşülen meseleler için 
yana, veya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz 
söylenilmek kraHaşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle ka
mutaya bildirir. 

Komisyon veya bir Parti Grupu adına söz 
istediklerinde, Başkan veya Sözcüler sıraya bağ
lı değildir. 

i Son söz Milletvekillerinindir. 

( S= Sayısı : 222 ) 



S. Sayısı: 224 
Askerî ve Mülkî Tekaüt kanununun 3360 sayılı Kanun

la değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler ek
lenmesine dair kantin tasarısı ve Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/51) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 18 . XI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 663, 6/2668 
Y ; / ""^Ç* *r " Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine 
bazı hükümler eklenmesine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . XI . 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desinde; bilfiil 25 sene hizmet eden memurların tekaüde sevkedilmelerini istiyebileceklerine dair 
hüküm mevcuttur. Buna mukabil, daha ziyade cezai mahiyeti haiz mahdut hükümler müstesna, 
Devlet, 25 fiilî hizmet yılını dolduran bir memuru hizmet yılı 25 yıldan fazla kaç sene olursa ol
sun 65 yaşını ikmal etmedikçe resen tekaüde sevketmek hakkını haiz değildir. Halbuki tekaüt 
müddetini doldurmuş olan bir memurun icabında resen tekaüde şevki suretiyle idare için daha 
faydalı olabilecek genç elemanların memuriyette kullanılması Devlet dairelerinin faaliyeti ba
kımından lüzumlu ve faydalı bir tedbir olarak telâkki edilmektedir. 

Kaldıki hukuki bakımdan da Devletin, mamura tanıdığı hak ve salâhiyetlerin aynı salâhi
yetlere mâlik olması tabiîdir. 

Meselâ Devletin, faaliyetini beğenmediği bir memuru sicillen vesair mevzuata müsteniden 
kinden çıkarması hakkına mukabil, memur dilediği anda istifa etmek hakkına mâliktir. Şuhalde 
25 fiilî hizmet yılını doldurduğu için 1683 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesine göre müte-
kaîden vazifesinden ayrılabilen bir memuru, Devlet de, aynı şartlar dahilinde; dilerse tekaüt ede
bilmelidir. 

Esasen bovîe bir hükmün fayda ve lüzumuna kaani olan kanun vazıı, 4222 sayılı Kanunun 17 
ncî maddesıvle, îktisadi Devlet Teşekkülleri Memurlarının tekaütlüklerinde bu esası kabul etmiş 
bulunmaktadır. Mezkûr kanunun bu maddesi, kanunla kurulu bilûmum Tekaüt Sandıklarına 
bağlı memurlara şâmil bulunduğundan, kabul edilen bu hükmün tatbik sahası çok geniştir. 

Esasen resen tekaüde sevketmek keyfiyetinde; memurun tekaüt müddetim doldurmuş, bina-
enalevh memuriyete bidaveten intisap ederken 25 sene hizmet sonunda kendisine tanınacağı ifade 
ve kabul edilen hakkı iktisap edecek duruma girmiş olması itibariyle bir adaletsizlikte bahis 
mevzuu görülmemektedir. 



Kaldıki bu suretle emekliye ayrılanlara, arzusu ile ayrılanlara tanınmış olan haktan fazla ola
rak 30 yıl fiilî hizmeti bulunanlara 58 nci madde gereğince ödenen ikramiyenin evvelâ yarısının 
alelıtlak verileceğinin kabul olunması, ayrıca da 25 yıldan fazla her yıl için altı ay ve daha 
fazla yıl kesirleri tam sayılmak suretiyle bu yarım ikramiyenin beşte birinin buna zammolunması 
suretiyle adalet esaslarına sadık kalınmıştır. 

Diğer taraftan 25 senelik tekaüt müddetini doldurduğu halde kendisinden istifade kaabil olan 
bir memurun hizmetinden istifadeye devamı mümkün kılmak için de mutlak değil, ihtiyari bir 
hüküm şevkcdilmistir, 

Maliye Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Maliye Komisyonu 5 .II. 1947 

Esas No. 1/51 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

1683 sayılı Kanunun, 3360 sayılı Kanunla 
değiştiril on, 3 ncü maddesine bazı fıkralar ek
lenmesine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunun 15 . XI . 1946 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun tasarısı ile gerekçesi Komisyonumuza ha
vale olunmakla Maliye Bakanı ve uzmanları ha
zır oldukları halde okunup görüşüldü. 

1683 numaralı kanunun, 3360 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü maddesi 25 
sene hizmeti bulunan memurlara tekaütlükle
rini isteme hakkım tanıdığı halde aynı vaziyet
te olan memurları doğrudan doğruya tekaüde 
sevketmesi için, Hükümete yetki vermemiştir. 
Memurun ahlâki durumu müsait bulundukça 
ve kendisi de istemedikçe 65 yaşım doldurun
caya kadar hizmette kalmasına cevaz vermiştir. 
Halbuki bir memur sicili müsait olmasına rağ
men iktidarsızlığı yüzünden kendisinden bekle
nilen randımanı vermiyebilir. Bu halde bu me
mur hem fuzuîen Devlete yük olacak ve hem de 
bir hizmetin ifası maksadiyle tesis edilmiş olan 
memuriyet kadrosunu işgal etmek suretiyle bu
raya daha becerikli ve faydalı bir memurun 
tâyinine de engel teşkil edecektir. Fsasen bu 
vaziyeti gözönüne alan kanun vazıı 4222 numa
ralı kanunun 17 nci maddesiyle İktisadi Devlet 
Teşekküllerine, 25 sene hizmeti ve 50 yaşım 
bitirmiş olan memurları tekaüde sevketme yet
kisini tanımıştır, 

Kaldı ki tasarı, doğrudan doğruya Hükü
met tarafından tekaüde sevk edileceklere ayrı
ca ikramiye dahi verilmesini derpiş etmiş oldu
ğundan bunların mağdur edilmeleri ihtimali de 
mevcut değildir. 

Bu sebeplerle tasarının prensipi üzerinde it
tifak hâsıl olmuş ve maddelere geçilmiştir. 

1 nci maddenin görüşülmesinde Sedad Çum-
ra.lı ve Rıza Isıtan muhtelif âmir ve müfettiş
lerden fena sicil almış veya mecburen yeri de
ğiştirilmiş veyahut zimmet, ihtilas, vazifeyi kö
tüye kullanma, ırza tasallut veya ihmal suçla-
riyle mükerrer olarak mahkeme altına alınmış 
ve bu suretle âmme nazarmdaki itibarları sar
sılmış bulunan memurlardan 25 senesini doldur
muş olanların daha ziyade Devlet dairelerinde 
fcutulmıyarak derhal tekaüde sevkedilmeleri için 
maddeye sarih hüküm konulmasını istemişi e t* 
fakat Hükümetin yetkisini kayıtlıyan bu teklif 
çoğunluk tarafından kabul olunmamıştır. 

Birinci madde Hükümet teklifinde olduğu 
gibi kabul edilmekle beraber, bu kanuna gö
re Hükümet tarafından yapılacak olan tekaüt 
işlemlerinin kesinliğini belirtmek için maddenin 
sonuna ayrı bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesindeki yürürlük ta
rihi yayın tarihi olarak değiştirilmiş, 3 ncü mad
de ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön-

( Ş, Sayısı ; 224 ) 



derîlmek üzere ı 

Maliye Komis
yonu Bş. Y. 

Samsun 
R. Isıtan 

rüksek Başkan. 

Sözcü 
Samsun 

Muhalifim 
B. İsıtan 

ığa sunulur. 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger ; 

Çankırı 
R. Dolunay 

Samsun 
ö. Karataş 

Kastamonu 
H. Çelen 

Sinob 
L. Aksoy 

Tokad 
C. Kovalı 

Konya 
Muhalifim 
ğ. Çumralı 
Tekirdağ 

Z. E. Gezuroğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

2". B.M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No* 1/51 
Karar No. 125 

14 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü 
maddesine bazı hükümler eklenmesine dair Ma
liye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 18 . 
2pL . 1946 tarihli ve 6/2668 sayılı tezkeresiyle! 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Maliyet 
Komisyonu raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir ha
zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Eylemli 25 yıl hizmet eden mülki memurlara 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 23 ncü 
maddesiyle emekliliğini istemek hakkı tanm-
nıasına mukabil Hükümete, bu gibi memurları 
emekliye ayırma hususuna bir yetki verilme
miştir. 

Bu tasarı ile Hükümet, 30 yıl hizmet eden 
bir memura verilmesi gereken ikramiyenin ya
rısını ve 25 yıldan sonraki yıllar için de bunun; 
beşte birini ekliyerek vermek suretiyle 25 yıl 
hizmet etmiş ve sicilinin düzgünlüğüne rağmen 
kjendisinden memuriyet hayatında hizmetinden 
tim bir istifade imkânı kalmamış olan memur-! 
Un emekliye ayırmak istemektedir. 

s Devlet kadrolarını hizmetinden tam fayda sağ-
lânamıyacak olanların işgal etmelerini önlemek ve' 
kasmen Devlet kadrolarına çeşitli eğitim müesses 
Belerinden yetişmekte olan genç elemanları daha 
geniş ölçüde almak imkânlarını sağlamak sure
tiyle bir dirilik temin etmek ve böylece bir ta
raftan memur sayısını azaltmak, diğer taraftan 
fcjalite yüksekliğini elde etmek ve iş randımanını) 
çoğaltmak amaçlarım taşıdığı açıklanan tasa-l 

(S . Sayısı: 224X 

rı, Komisyonumuzda etraflıca incelendikten 
sonra esas itibariyle kabule değer görülmüş ve 
Maliye Komisyonu metni üzerinden görüşmeler 
yapılmıştır. 

25 yıl hayatım Devlete ve memuriyete bağ
lamış olan memurun hakkında bu işlem uygula
nırken büsbütün teminatsız kalmasını Komisyo
numuz uygun görmemiştir. Bu sebeple, memur
ların sicili ve çalışmaları üzerinde iyi bir tak
dir imkânına malik bir teşekkül olarak Bakan
lıklar inzibat komisyonlarının bu konuda karar 
almaları ve bu kararın Bakan tarafından onan
ması ihtiyacı sağlıyabilecek bir teminat sayıl
mıştır. Ancak Memurlar Kanununun 53 ncü mad
desiyle ahenkli olmak üzere inzibat işlerinde Ba
kanlık inzibat komisyonlarının yetkisi dışında 
kalan Bakanlık yüksek memurları için de Bakan
lar Kurulunca karara bağlanmsı uygun görül
müştür. 

Bundan başka doğrudan doğruya emekliye 
çıkarılanlara yukarıda izah edildiği şekilde bit 
ikramiye verilmesi kabul edildiği halde 25 yıl 
hizmet etmiş memurlardan kendiliğinden emekli

ye ayrılmak istiyenlere bir ikramiye verilmesi tasa
rıda düşünülmemiştir.25 yılı doldurupta emekliye 
ayrılmak istiyen yararlı memurların hizmetinden 
fayda sağlanamıyacak memurlrdan ayrı ve hattâ 
bir bakımdan bu noktada iyi olmıyan bir muamele
ye mâruz tutulmalarını doğru görmemiş ve bu gibi 
iyi'memurların da 25 yıl hizmetten sonra kanu
nun verdiği hakkı kullanarak emekliye istiyerek 
ayrılmaları halinde de aynı ikramiyeden fayda-



lanmaları Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Tasarının birinci maddesindeki iki hüküm 

emeklilik kanunu hükümlerine uygun ve ahenkli 
bir şekilde ikiye ayrılmış ve ikramiye hüküm
leri Tekaüt Kanununun ikramiyeden bahseden 
58 nci maddesine eklenen bir fıkra haline getiri
lerek yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, bu hakkın Hükümete tanın
masını, bugün ihtiyacı aşan bir hadde sayılabile
cek kadrolarda bir tasarruf imkânını sağlamaya 
bir vesile olmasını ve bu hükümlerin uygulan
ması halinde verilecek ikramiyelerin tasarruf 
edilecek aylık ödeneklerinden ödenmesi suretiyle 
bütçeye bir yük teşkil etmemesini de temenniye 
değer görmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Cründüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 
F. Öymen N. C. Akkerman G. Gölet 
Aydın Balıkesir Balıkesir 

R. Alpman E. Altan S. örgeevren 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

F. Bük 1. H. Tigrel V. Dicleli 
Diyarbakır Eskişehir Kastamonu 

8. TJluğ Muhalifim M. Akalın 
A. Potuoğlu 

Kırşehir Niğde 
§. Tor gut R. Oürsoy 

« • » 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

1683 sayılı sisken ve1 Mülki Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. 1683 sayılı Askerî ve Mülki Te
kaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 neü maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

23 ncü madde mucibince 25 ve daha fazla 
fiilî hizmet yılını dolduran mülki memurlar 
dairelerince doğrudan doğruya emekliye çıkarı
labilirler. 

Bunlardan 30 yıldan az hizmeti olanlara 58 
nci maddede yazılı ikramiyenin yarısı verilir. 
25 yıldan 30 yıla kadar her fiilî hizme tyılı için, 
altı ay ve daha fazla yıl kesirleri tam sayılmak 
suretiyle, verilen yarı ikramiyenin beşte biri 
ayrıca eklenir. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞİ 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1683 sayılı Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir. 

23 ncü madde mucibince 25 ve daha fazla fiilî 
hizmet yılını dolduran mülki memurlar dairele
rince doğrudan doğruya emekliye çıkarılabilir
ler, 

Bunlardan 30 yıldan az hizmeti olanlara 58 
nci maddede yazılı ikramiyenin yarısı verilir. 
25 yıldan 30 yıla kadar her fiilî hizmet yılı için, 
altı ay ve daha fazla yıl kesirleri tam sayılmak 
suretiyle, verilen yarı ikramiyenin beşte biri ay
rıca eklenir. 

Bu maddeye göre yapılacak olan tekaüt iş
lemleri aleyhine idari veya kazai hiç bir mercie 
başvurulamaz. 

( S. Sayısı : 224) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ I 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Kanunun 13 . IV . 1938 tarihli ve 3360 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir: 

23 ncü madde gereğince 25 ve daha fazla | 
eylemli hizmet yılını doldurarak; I 

a) Müsteşarlar, Valiler, Genel Müdürler, | 
Müstakil Müdürler Bakanlar Kurulu karariyle; 

b) Diğer mülki memurlar, bağlı bulunduk
ları Bakanlık İnzibat Komisyonunun o Bakanlık
ça tasdik edilecek karariyle; 

c) özel İdare Memurları İşçileri Bakanlığı 
İnzibat Komisyonunun o Bakanlıkça tasdik edi
lecek karariyle; 
emekliye ayrılabilirler. 

Bu kararlara karşı idare ve yargı mercilerin-
den hiç birisine başvurulamaz. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 . IV . 1936 
tarihli ve 2936 sayılı Kanunla değiştirilen 58 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

23 ncü madde gereğince 25 yıl ve daha fazla 
eylemli hizmet yılını dolduran memurlardan 
kendi isteğiyle emekliye ayrılanlarla bu kanu
nun birinci maddesiyle eklenen fıkra gereğince | 

( & Sayısı: 224), 



HÛ. Mal. t. 

MADDE 2. — Bu kanun 1.1.1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Baltea 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr, 8. İrmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 

§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. tncedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( 3 . Sayısı: 224) 
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B. K. I 

Hükümetçe emekliye ayrılan memurlara bu mad- | 
dede yazılı ikramiyenin yarısı verilir. 25 yıldaa i 
30 yıla kadar fazla hizmetin, altı ay ve daha fazla 
kesirler tam sayılmak suretiyle, her yılı için yarı 
ikramiyenin beşte biri eklenir. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

( S. Sayısı : 224) 





S. Sayısı: 225 
İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısiyle İstanbul 
Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ve 6 arkadaşının, İs
kân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine da
ir olan 2848 ve 3667 sayılı Kanunlarda değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi ve Seçici Komisyon 
raporu (1/208. 2/52) 

İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı (1/208) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 9 . VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 • 382, 6/1616 

'•• ' Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2510 sayılı İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 9 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Vatandaşların bir yerden diğer bir yere nakledilemiyeceği arz ve Hükümetin bu husustaki 
yetkiyi kullanmıyacağı ifade edilmişti. 

Hükümet; kanunun vermiş olduğu bu salâhiyeti bugüne kadar kullanmamış olmakla beraber 
halen bu hükümlerin tamamen kaldırılması lüzumuna da kaani bulunmaktadır. 

Bu maksatla, hazırlanmış olan ve sunulan tasarıda 2510 sayılı Kanunun nakillere mütedair 
olan hükümleri ilga edilmiş ve bazı maddeleri de değiştirilmiştir. 

1. — 2510 sayılı Kanunun 2 nci maddesi Türkiye'yi mmtakalara taksim etmektedir. Bugün is
kân bakımından memleketin mmtakalara ayrılmasına lüzum görülmediğinden bu itibarla da yeni 
tasarıda mmtakalara ait hükümler meriyetten kaldırılmıştır. Yalnız Bakanlar Kurulu karariyle 
evvelce iskân ve ikametin yasak edildiği i mahdut bir kısım yerlerin yine bu şekilde kalması ve 
buralarda ikametin ancak Bakanlar Kurulu karariyle mümkün olacağı yeni tasarıda derpiş edil
miştir. 

2. — Memleket içinde herhangi bir vatandaşuı bir yerden diğer bir yere kaldırılması mevzuu, 
bunların ancak sağlık şartlar, jeolojik olaylar "ve âfetler yüzünden bulundukları yerde barmma 



ve geçinme imkânlarının kalmaması hallerine hasredilmiş ve bu gibilerin hem kendi sağlıklarım 
korumak ve hem de geçimlerini temin etmek maksadiyle tasarının ikinci maddesi tedvin edil
miştir. 

3. — 2510 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan evvelce Bakanlar Kurulu karariyle memleketin muh
telif. yerlerine nakledilmiş olup da haklarındaki kararnamenin kaldırılması dolayısiyle serbest bir 
duruma girmiş olanların gerek geride bırakmış olduğu taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf 
haklarını ve tasfiye şekillerini ve gerekse bu gibilere karşı iskân bakımından takip edilecek hare
ket tarzı ve gidecekleri yerlere şevkleri hakkındaki hükümler, ilgili Bakanlıklar ile müştereken 
hazırlanmak suretiyle tasarıya geçici bir madde halinde konulmuştur. 

Muhacir ve mültecilerin nüfus kütüklerine tescillerini kolaylaştırmak üzere 2510 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (B) fıkrası mahza bu gibilerin birancvvel nüfusa tescillerini ve bu su
retle vatandaşlık haklarını iktisap edebilmelerini temin bakımından tadil edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ve 6 arkadaşının, tskân Kanununun bazı maddele-
lerinin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 3667 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklifi (2/52) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mevzuatımız içinde Anayasamızın âmir hü
kümleriyle tezat halinde bulunan bazı kanun 
maddelerine sık sık tesadüf edilmektedir. Tek 
Partili Hükümet sisteminin en mühim noksan
larından olan bu gibi maddeleri bulup meydana 
çıkarmak ve düzeltmek bugünkü demokratik 
Devlet doktirininin en mühim hedeflerindendir. 
Memleketimizde demokrasi adına bir çok yenilik
ler ve bu sistemi yerleştirmeye çalışırken elbet-
teki onu engelliyen mevzuatı tamamiyle ortadan 
kaldırmak icabeder. Filvaki aşağıda isim ve nu
marası yazılı iskân Kanununun belirli maddele
ri bu neviden olup Anayasamızın esas hüküm
lerine aykırı hükümler vazetmiş bulunmaktadır. 

Filhakika 2510 sayılı tskân Kanununun 1 nci 
ve 2 nci maddelerinde iskân işi yerleşmiş halkın 
hakikî bir zaruret yokken politika düşüncesiyle 
bir yerden diğer bir yere göç ettirilmesine mü
sait ve bu bakımdan demokrasi prensiplerine ve 
Anayasamızın tekeffülü altında bulunan insan 
hak ve hürriyetlerine aykırı bir esas kurduktan 
sonra 10 ncu maddesinde ve 11 nci maddesinin 
(B) ve 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (Ç) 
bentlerinde ve 14 ncü maddesiyle 29 ncu madde
sinin (B) fıkrasında bu esaslar üzerine bilinen 
antidemokratik hükümleri konmuştur. 

Bu arada 23 ncü maddeye eklenmiş bulunar 
bir fıkra ile vatandaşın mülkiyet hakkı ihlâl 
edilmiş bulunmaktadır. Çünkü bu ek fıkra Dev

letin esasen yahut intikalen malik olduğu gay-
imenkullerle veya ihtiyaçtan fazla mera ve sa-

ireden ayrılacak yerlerle ikdar ve terfihleri 
lâzım olan muhacir ve sairenin iskânları yahut 
yerlilerden muhtaç olanlara o gibi yerlerden 
toprak verilmesi sırasında vatandaşlardan bazı
larının tapulu mülkleri de yanlışlıkla bunlardan 
birine temlik edilmiş bulunması halinde hata
nın kemaliyle ve tarafların haklarına uygun su
rette âdilâne tashihi yerine antidemokratik ve 
Anayasanın 71 ve 74 ncü maddeleri hükümleri
ne aykırı hal şekli vazedilmiş bulunmaktadır. 

Tekrar ederiz ki, îskân Kanununa girmiş 
olan bu. sert hükümler, Anayasa ile vatandaşla
ra tanınmış olan tabiî hak ve hürriyetleri onlar
dan nezetmektedir. 

Meselâ Anayasamızın 5 nci faslının (Türkle
rin kamu hsıklarına) tahsis edilmiş olan kısmın
da vatandaşa tanınmış olan hak ve hürriyet
lerle îskân Kanununun yukarıdaki hükümleri
ni telif edebilmek imkânsızdır. Bu hükümlerle 
Anayasamızın bahsettiği hak ve hürriyetler hi
çe sayılır gibi bir mâna mevcut olduğundan 
böyle bir hükmün kabulü Anayasaya muhalif 
olduğundan başka hukukun ana prensiplerine de 
aykırıdır. Bundan başka Anayasamızın 103 
ncü maddesinin ikinci fıkrası (hiç bir kanun 
Anayasaya aykırı olamaz) diyor. Halbuki îs-

(S. Sayısı : 225) 
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kân Kanununun mezkûr maddeleri (Anayasaya sağlamak maksadiyle kanun lâyihası sunuldu. 
uymıyan hükümler) koymaktadır. Bu bakımdan 
bu maddeler ilmî ve hukuki bir vasıf arzetijie-
mektedir. 

Bütün bu sebeplere dayanarak o gibi hü
kümlerin sözü geçen kanundan çıkarılmasını' ve 
demokratik esaslar dairesinde değiştirilmesini 

İstanbul 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
R. Turgut 
istanbul 

8. Adat o 

Eskişehir 
/ . H. Çevik 

Kayseri 
K. Gündeş 

Sinop 
8. Batur 
Afyon K. 

K. özçoban 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 2510 sayılı ve 14 Haziran 1934 
tarihli Kanunun 2848 sayılı Kanunla muadKel 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhacir ve mültecilerle olağanüstü tabiat 
şartları yüzünden yer değiştirmek ihtiyacına dü
şenlerin iskânları bu kanuna uygun olarak ya
pılacak bir programa göre İçişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca yapılır. 

MADDE 2. — Sözü geçen kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci maddedeki program ilgili Bakanların 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 

MADDE 3. — Sözü geçen kanunun 8 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Sözü geçen kanunun 10 neu 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yeniden köy ve mahalle kurulması Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak 
şartiyle içişleri Bakanlığı tarafından izin veril
mesine bağlıdır. 

MADDE 6. — Sözü geçen kanunun 13 hcü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Aşağıda yazılanlar içişleri Bakanlığının mü
talâası alınmak şartiyle Sağlık ve Sosyal "Star
dım Bakanlığının münasip göreceği yerlere yer
leştirilirler : 

A) Dışarıdan gelen muhacir ve mülteciler; 
B) Bu bölgelerdeki göçebeler; 
n) Olağanüstü tabiat şart lan yüzünden 

yerlerinin değiştirilmesi gerekenler. 
MADDE 7. — 14 ncü madde kaldırılmıştır. 
MADDE 8. — 23 ncü madde ile 3667 sayılı 

Kanunla eklenmiş olan ek fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Bu kanun hükümlerine göre muhacirlere, 
mültecilere, göçebelere, naklolunanlara ve yerli

lere dağıtılan yapı ve toprakların temlikine vali 
ve kaymakamlar salahiyetlidirler. Dağıtış, def
ter veya kararlarının altı vali veya kaymakara-
larca tasdik edilir ve sureti herkesin görebile
ceği yerlere yapıştırılmak Ve gazete olan yer
lerde üç kerre gazeteye yazdırılmak suretiyle 
ilân olunur. 

Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkul-
ler hakkında vukubulacak aynı dâvalarda hasım 
taraf iskân edilen ile birlikte Hazinedir. 

istihkak iddiasının sübutu halinde iskân edil
miş bulunan kimse iyi niyetle zilyed sayılır ve 
Kanunu Medeninin hâdiseye uyacak hükümle
rinden faydalanılabilir. 

iskân edilen kimseden arazi bedeli, kira, 
tazminat veya muhakeme masrafı alınması ge
reken hallerde bütün bunlar Hazine tarafından 
ödenir. Hazine, müsebbibe rücu eder. 

MADDE 9. — 29 ncu madde şu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Hükümetçe iskân edilen muhacir, mülteci 
ve göçebeler yerleştirildikleri yerde enaz on 
yıl oturmaya mecburdurlar. 

Bunlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın izni olmadıkça başka yerlerde yurt tutamaz
lar. Buna aykırı hareket edenlere iskân edil
dikleri yerlere dönmek için münasip bir mühlet 
verilir. Yine yerlerine dönmiyen olursa kendi
lerine temlik edilmiş olan gayrimenkuller üze
rindeki haklarını zayi ederler. 

istanbul Milletvekili 
F. H. Demirelli 

Eskişehir Milletvekili 
/ . H. Çevik 

Kayseri Milletvekili 
R.Turgut 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

Kayseri Milletvekili 
K. Gündeş 

Sinob Milletvekili 
S. Batur 

istanbul Milletvekili 
8. Adato 
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Geçici Komisyon raporu 

T, B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/208, 2/52 
Karar No. 2 

16 .VI . 1947 

Yüksek Bagkanlığa 

2510 sayılı İskân Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna yeniden bazı fıkralar eklenmesine dair Hü
kümetçe hazırlanan kanun tasarısı ile aynı ka
nun üzerinde değişiklikler yapılmasını istiyen 
istanbul Milletvekili Fuad Hulusi De-
mirelli ile altı arkadaşı tarafından hazırlanmış 
olan kanun teklifi yüce Kamutayın karariyle 
ilgili beş komisyondan beşer üye alınmak sure
tiyle kurulan Komisyonumuza tevdi buyuru I -
malda İçişleri Bakanı Şükrü Söknıensüer ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde 
incelendi. 

Yeni Hükümet iş başına geldiği vakit Yüksek 
Mecliste okuduğu programda vatandaşları bir 
taraftan diğer tarafa nakle ait kanunların ver
diği yetkiyi kullanmıyacağmı ve haklarında bu 
kanun hükümleri tatbik edilen vatandaşlardan 
yurtlarına dönmeleri mümkün görüleceklerin 
peyderpey ihtiyari olarak memleketlerine git
meleri konusu üzerinde incelemeler yapılacağı
nı belirtmişti. 

Bu kanun tasarısı ile Hükümet programında 
yer almış olan bu konunun esaslı bir şekilde 
tahakkuk mevkiine konmuş olduğunu görüyo
ruz. 

Filhakika kanun tasarısı jeolojik sebeplerle 
tabiî âfetler yüzünden bulundukları yerlerde 
barınamaz hale gelenlerin yerleştirilmesi müs
tesna olmak üzere Hükümetin; vatandaşları 
yerleşmiş bulundukları yerlerden nakletmek yet
kisini ortadan kaldırmakta ve şimdiye kadar 
nakledilmiş olanları da yasak bölgelere ait hü
küm saklı kalmak kaydiyle yerlerine dönmekte 
serbest bırakmaktadır. 

Kanun tasarısında yerlerine dönmekte serbest 
bırakılanların dönecekleri yere kadar parasız 
şevkleri ve tasarruf haklarının geri verilmesi 
şekilleri hakkında da hükümler konulmuş bulun
maktadır. 

Tasarı avrıea memleketin iskân bakımından 

üç bölgeye ayrılması hakkındaki hükmü kaldır
dığı gibi bununla ilgili maddeleri de değiştir
mektedir. 

Komisyonumuz memleketin huzur ve selâme
tini olağanüstü tedbirlere baş vurmadan ve va
tandaş hürriyetinde kısıntılar yapma3ra mecbur 
kalmadan sağlamak hususunda gösterdiği titiz
likten ve buna imkân bulabilmedeki başarısından 
dolayı Hükümeti tebrike lâyık görmüştür. 

Türk vatanının mukaddes toprakları üstün
de hâkim olan sükûn ve emniyet ile milletimizin 
genel menfaatleriyle ilgili meselelerde gösterdi
ği göğsümüzü kabartan birlik ve beraberlik Hü
kümetin bu kanun tasarısını Büyük Mel ise sun
masına imkân vermiştir. 

Bu kanunda yapılan değişiklikler ile memle
ket idaresinin demokrasi alanında yeni ve vic
danları ferahlatıcı bir inkişafına şahit olmuş bu
lunuyoruz. 

Komisyonumuzun Hükümet tasarısı üzerinde 
3raptığı değişikliklerin neden ibaret olduğu ve 
bu değişikliklerin ne sebeple yapıldığı aşağıda 
gösterilmiştir: 

1. — 2510 sayılı İskân Kanununun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen ve Türkiye'de nüfu
sun oturuş ve yayılışının Bakanlar Kurulun
ca 3rapılacak bir programa göre düzenlenmesin
den bahseden 1 nci maddesi yerleşmiş vatandaş
ların bir yerden diğer bir yere nakillerini de 
içine alan bir mâna taşıdığı cihetle bu madde 
hükmünün muhacir ve mültecilerle göçebelerin 
ve gezginci çingenelerin iskânlarına münhasır 
olacak şekilde değiştirilmesine lüzum görülmüş
tür. Hükümetin tasarısı dışında kalmış olan bu 
madde 1 nci madde olarak tesbit edildi. 

6 nci maddenin B fıkrasının değiştirilmesine 
ait olup Hükümet teklifinde 1 nci madde olarak 
yer alan hüküm muhacir ve mültecilerle serbest 
göçmenlerin ellerindeki muhacir kâğıtlarına gö
re yerleştikleri yerin nüfus kütüğüne mahallî 
yönetim kurulu karariyle tescil edilmelerini sağ
lamak amacİ3Tle konmuş ise fle bu gibilerin nüfus 
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kütüklerimize yazılmaları önce Türk vatandaşlı
ğına kabul edilmelerine, bu işlemin ise hüküm-' 
ranlık hakkının kullanılmasiyle ilgili bir kortu 
olmak itibariyle 1.312 sayılı Kamına tevfikan 
Bakanlar Kurulundan, karar alınmasına, bağlı 
bulunmasından dolayı teklif edilen değişikliğin 
kabulü muvafık görülmiyerek maddenin çıkarıl
ması uygun görüldü. 

2. — Tasarının ikinci maddesi vatandaşların 
yalnız jeolojik olaylar ve tabiî afetler dolaya-
siyle başka yerlere yerleştirilebileceklerini ifade 
etmek üzere konmuştur. Bu sebeple vatandaş
ların sıhhat ve hayatlarını tehdit eden ve bm-
lundukları yerde barınmalarını güçleştiren amil
lerden olmak itibariyle vatandaşların yerleri
nin değiştirilmesini zaruri ve lüzumlu kılan 
sebepler olarak yerinde görülmüştür. Bu gibi 
hallerde Hükümetin şefkatli bir ilgi göster
mesi esasen vazifesi cümlesinden olmak lâzım-
gelir. Bu sebeple madde sadece eskiden 2848 
sayılı Kanunla gördüğü değişiklikle de işaret 
edilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

3. — Hükümet tasarısının üçüncü maddesi 
(esas kanunun 9 neu maddesi). Birinci maddede 
kabul edilen esasa uygun olarak İçişleri Ba
kanlığının mütalâası alınması kaydiyle kabul 
edilmiştir. 

4. — Tasarının 4 ncü maddesi: 2510 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin 2 numaralı bendi
nin birinci fıkrasını değiştirmek üzere teklif 
edilmişti. Komisyonumuz bunu bendin tamamı
na şâmil olacak surette tesbit ederek sadece 
şekli itibariyle değiştirmiştir. 

5. — Esas kanunun 17 nci maddesine bir fık
ra ekleyen tasarının 8 nci maddesi dağıtış şek
li kaydının eklenmesi suretiyle aynen ve an
cak sıra itibariyle 5 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

6. — Tasarının 5 nci maddesi kanunun 29 
neu maddesinin A bendinde mevcut olan bölge
lerle ilgili hükümleri kaldırmak suretiyle mün
hasıran muhacir ve mültecilerle göçebe ve gelz-
ginei çingenelerin ve içerde yerleştirilen kimse
lerin yerleştirildikleri yerlerde enaz 10 yıl otur
maya mecbur olduklarını ifade etmektedir. 

Komisyonumuz uzun müzakere ve tartışma
lardan sonra iskân edildikleri yerlere döndürül
mek kaydının yalnız göçebeliğe ve gezginciliğe 
avdet edecek olanlar için kabul edilmesini, Hü
kümetçe iskân edilen muhacir ve mültecilerden 

(S. Sayıı 
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10 yıl geçmeden yerlerinden ayrılacakların izinli 
veya izinsiz ayrıldıklarına göre münhasıran is
kân haklarının geri alınması yolunda işlem ya
pılmasını, tabiî âfetler veya jeolojik sebepler 
yüzünden yerleri değiştirilenler hakkında ise 
özel kanunlarda mevcut kayıtlar dışında bura
da bir hüküm konulmamasmı kabul etmiştir. 

Maddenin (B) bendi esasen kaldırılmakta 
olduğu cihetle madde (A) bendinin değiştiril
mesi suretinde değil bütün maddenin yeniden 
yazılması şeklinde tesbit edilmiş ve bu suretle 
hükümleri kaldırılan maddeler arasında (B) 
bendinin ifadesine de lüzum kalmamıştır. 

Madde tasarısının yeni sırasına göre fi nci 
madde olmuştur. 

7. — 2510 sayılı Kanunun 30 neu maddesi 
1 ve 2 numaralı bölgelerden bahsetmekte ve 
halbuki tasarı bölge esasını kaldırmakta bulun
duğu cihetle bu maddenin değiştirilmesine lü
zum görülmüş ve bölgelerle ilgili ifadeleri kal
dırmak suretiyle bu madde tasarıya 7 nci mad
de olarak geçirilmiştir. 

8. — Tasarının 6 nci maddesi vergi muafiye
tinden bahseden 37 nci maddenin 1 numaralı 
bendini bölgelere göre muafiyet süresinin tesbit 
edilmesi esasını bırakarak mutlak surette 3 yıl 
üzerinden kabul etmek suretiyle değiştirmek
tedir. Komisyonumuz şekil bakımından ve bazı 
ifade değişiklikleriyle bütün maddeyi yeniden 
tesbit etmiş ve 3 yıllık muafiyet süresini 5 yıla 
çıkarmıştır. 

Muafiyet süresinin başlangıcını tâyinde tat
bikatta önemli güçlükler meydana geldiği anla
şıldığından bunun şimdiki şekle nispetle daha 
etraflı ve daha açık olarak ifade edilmesi de 
münasip görülmüş ve maddeye bu maksatla ge
rekli kayıtlar eklenmek suretiyle tasarının 8 
nci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

9. —• Tasarmm 7 nci maddesi 2510 sayılı 
Kanunun 39 neu maddesinin 1 numaralı bendi
ni değiştirmektedir. 3 bentden ibaret olan bu 
maddenin 2 nci bendi de 10 neu madde ile ilga 
edilmekte olduğundan mülga hükümler ara
sına aynı madde hakkında hüküm konmaktansa 
bütün maddenin yeniden tesbiti uygun görüldü. 

Tasarı maddenin 1 nci bendini bölgelerle il
gili hükümleri kaldırmak için değiştirmektedir. 
Komisyonumuz gezginci çingeneleri de eklemek 
suretiyle maddeyi kabul etmiştir. 

: 2 2 5 ) 



lû. — Hükümet tasarısının ilga edilen hü
kümlere ait 10 nen maddesinde 42 nci madde
nin 2 nci fıkrasında yazılı (1 ve 2 numaralı is
kân nııntakaları) ibaresi kaldırılmış olduğuna 
dair kayıt çıkarılarak bu madde tasarının esas
larına intibak ettirilmek suretiyle yeniden ve 
10 ncu madde olarak tasarıya kondu. 

11. — 2510 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi 
de bölgelere ait ifadeleri ihtiva ettiğinden bu 
ifadeler kaldırılmak suretiyle madde yeniden 
yazıldı ve 11 nci madde olarak tasarıya geçirildi. 

12. — Tasarının 9 ncu maddesi halen yasak 
bölge olarak tesbit edilmiş olan yerlere Bakan
lar Kurulu kararı olmadıkça hiçbir kimsenin 
iskân, ve ikametine izin verilmiyeceği hükmünü 
koymaktadır. 

Tasarı Hükümetin yeniden yasak bölge ilânı
nı yetkisini kaldırdığı cihetle bugün mevcut 
olan .yasak bölglerin hangi bölgeler olduğunu ka
nunda göstermek lüzumlu görüldüğü cihetle bu 
bölgelerin adları maddeye eklendiği gibi yasağın 
iskân ve ikametle beraber bölgenin içine girmeye 
de şâmil olduğu anlaşılmaktadır. Bu suretle Ba
kanlar Kurulunun yetkisi yasak bölge içinde yal
nız iskân ve ikamete değil, muvakkat gitmelere de 
teşmil edilmiş bulunuyor. Bu yasağın polis veya 
jandarma ile diğer vazifelere şâmil olmıyaeağı 
tabiî bulunduğundan bu hususta maddeye ayrıca 
bir kayıt eklenmesine mahal görülmedi. Madde 
bu ilâvelerle 12 nci madde olarak tasarıya alındı. 

13. — Tabiî âfetler ve jeolojik olaylar dışın
da hiçbir kimsenin başka yere nakledilemiyeceği 
esasının neticesi olmak üzere eskiden bu esas
lar dışındaki sebeplerle ve Bakanlar Kurulu ka-
rariyle nakledilmiş olanların mürettep yerlerin
deki oturma mecburiyetinin ve haklarındaki bü
tün kayıtların kaldırılması hususunda ayrıca bir 
hüküm tesisine lüzum görüldüğü cihetle geçici 
1 nci madde Komisyonumuzca tasarıya eklen
miştir. 

14. — Haklarındaki nakil kararları bu kanun
la ortadan kalkmış olanların eski yerlerine geri 
dönebilmeleri ve oradaki mallarına ait hakları
nın kendilerine iadesi şekilleri hakkındaki tasa
rının geçici maddesi maksadı daha iyi ifade eden 
bazı değişikliklerle ve 2 nci geçici madde olarak 
kabul edildi. Bu madde hükmü münhasıran 2510 
sayılı Kanun gereğince nakledilmiş olanlara ait 
bulunmaktadır. 

Geçici maddenin 1 No. lı bendinde yasak böl-

a -

I
ge halkından is ter i ler in eski yerlerine ci
var yerlere yerleştirilebileceği hakkındaki hü
küm tatbikatta karşılaşılabilecek imkânsızlıklar 
da düşünülerek (eski illerinde veya bu illere ci-

g- var illerde yerleştirilirler.) suretinde genişletil
miştir. 

-? Malların geri verilmesine veya istihkak maz
bataları muhteviyatının ödenmesine mütaallik 
taleplerin öne sürülmesi ve Hükümetçe de bu 
taleplerin yerine, getirilmesi hususlarının müd
detle kayıtlanması muvafık görüldüğünden birin
cisi için 1948 yılı sonu ve ikincisi için de 1949 
yılı sonu müddetin nihayeti olarak kabul edil
miştir. 

Nakledilenlerden evvelce Hükümetçe iskân 
edilmiş olanlar döndükleri yerlerde Hükümetin 
uhdesinde veya idaresinde veya emanette bulu
nan menkul ve gayrimenkul mallarını tasarruf 
etmek isterlerse bu taasrruf tarihinden itibaren 
mürettep yerlerinde kendilerine Hükümetçe is
kân yoliyle verilen gayrimenkullerin geri alın
ması muvafık görülerek geçici 2 nci maddenin 
3 numaralı bendine bu yolda bir kayıt konul
muştur. 

Geçici 2 nci maddenin 7 numaralı bendindeki 
iskân isteğinde bulunanlara kaydı bu maddenin 
1 numaralı bendinde bahis konusu olan yasak 
bölge halkına matuftur . 

Yasak bölge halkından olmıyanlarm tasar
ruf hakları 1 nci geçici madde ile 2 nci geçici 
maddenin 3 numaralı bendi hükümlerine tâbidir. 

Karşılığında mal alınıpda henüz mahsubu ya 
pılmamış olan mazbataların mahsupsuz kalan 
bakiyelerinin mahsupları bütçeye irat ve masraf 
kaydı suretiyle yapılması hakkında bu geçici mad
deye 8 nci bent olarak ayrıca bir hüküm eklen
mesine lüzum görülmüştür. 

15. — Bu kanunla hükümleri ortadan kaldı
rılan maddelere ait hükümet tasarısının onuncu 
maddesi yukarda işaret edilmiş olan değişik
liklerle ve yürürlük tarihiyle yürütme yetki
sine ait maddelerde aynen ve madde numara
ları düzeltilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Fuad Hulusi Demirelli ve 6 arkadaşının bu 
konudaki kanun tekliflerine gelince: teklifin 
muhtevasi olduğu hükümler şunlardır. 

1. — Hükümetçe iskân edilecek kimseler mu
hacir ve mültecilerle olağanüstü tabiat şartla
rı yüzünden yer değiştirme ihtiyacına düşenler
dir. 
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2. — 2510 sayılı Kanunun 8 nei ve 10 ncu 

maddeleri kaldırılmaktadır. 
3. — 11 nci ve 13 ncü maddelerde değiştiril

mektedir. 
4. — 14 ncü madde kaldırılmaktadır. 
5. — 2510 sayılı Kanunun 3667 sayılı Ka

nunla değiştirilen ek fıkrasiyle 29 ncu madde 
değiştirilmektedir. 

Komisyonumuz Hükümet tasarısı ile bu ka
nun teklifi arasında yerleşmiş vatandaşların 
olağanüstü tabiat şartları dışında bir yerden di
ğer bir yere nakledilmemesi ve nakledilmiş olanla
rın yerlerine geri dönmekte serbest olması esas-
smda ayrılık mevcut olmadığını görmüştür. 

Teklifin 1 nci ve 2 nci maddesi kanunun Ko
misyonumuzca yeniden tesbit edilen birinci 
maddesiyle sağlanmış olduğundan dolayı ayrı
ca bu konuda hüküm tesisine lüzum görülmediği 
gibi 8 nei maddenin yukarda ar/edilen esaslar 
dairesinde değiştirilmiş olmasından dolayı kal
dırılmasına da mahal kalmadığı anlaşılmıştır. 

Kaldırılması istenilen 10 ncu maddeye gelin
ce ; bu madde A, B. C ve Ç bentlerini ihtiva et
mektedir. Bunlardan C ve Ç bentlerinin kal
dırılması Komisyonumuzca da uygun görüldü. 
Ancak A ve B bentleri aşirete tüzel kişilik ta
nınmasına, aşiret başkanlığı ile beylik, ağalık 
ve şenliğin ve bunlarla ilgili teşkilâtın kal
dırılmasına, aşiretlerin şahsiyetine veya onlara 
izafetle başkan bey ağa ve şeyhlerine ait ola
rak tanınmış gayrimenkullerini Devlete geçe
ceğini» ait hükümleri belirtmekte olduğu ve 
bu hükümlerin yaşaması yerinde görüldüğü ci
hetle kaldırılması kabul edilmemiştir. 

11 nci maddenin değiştirilmesine gelince: 
Teklif sahipleri bu maddede münhasıran ye

niden köy ve mahalle kurulmasına ait bir hü
küm koymaktadırlar. Halbuki mahalle kurulma
sına ait hüküm Belediye Kanununda, köy ku
rulması da Vilâyet İdaresi Kanununda esasen 
yer almış olduğu gibi muhacir ve mültecilerle, 
göçebe ve gezginci çingenelerin iskânı bakımın
dan takibedilecek esas kanunun 1 nci madde
siyle ifade edilmiş olduğundan ve diğer taraf
tan bu maddenin A ve B fıkralarının kaldırıl
ması ükümetçe teklif edilmiş ve sonuncu fıkra

sı olan C fıkrasına da yabancılara ait-mevzuatı
mız karşısında ihtiyaç bulunmadığı Komisyonda 
İçişleri Bakanı tarafından belirtilmiş bulundu
ğundan maddenin tamamen kalırılması karar
laştırılmıştır. 

13 neü maddenin değiştirilmesine mütaallik 
teklifin tasarıya geçirilmesine yukarda kabul 
edilen esaslar dolayısiyle lüzum kalmamış ve 
maddenin kaldırılması suretiyle .maksadın sağ
landığı görülmüştür. 

Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılması esa
sen kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeye 3667 sayılı Kanunla eklenmiş 
olan fıkranın değiştirilmesine gelince: Muhacir 
ve mültecilere ve Hükümetçe iskân edilenlere 
iskân voliyle verilen gayrimenkullere bir yıl geç
tikten sonra istihkak iddia ederek hüküm alan7 

ların hakkı ancak bedele taallûk edeceği hakkın
daki hüküm uzun yıllar tatbikatın meydana çı
kardığı zaruretlerin ve memleketimizde tasarruf 
şekillerinin mahsulü olarak kamu yararına kon
muş bir hüküm olduğu cihetle bunun değiştiril
mesi kabul edilmemiştir. 

Teklif sahiplerinin 29 ncu maddenin değişti
rilmesiyle ilgili görüşleri bu tasarının 6 nci mad
desiyle sağlanmış bulunmaktadır. 

İvedilikle müzakeresi için Kamutaya arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Kom. Bş. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Kastamonu Trabzon 

C. Ekin M. Akalın E. Orhon 
Antalya Balıkesir Çankırı 

Dr. G. Kahraman S. örgeevren R. Dolunay 
Diyarbakır Elâğız Gazianteb 

§. Uluğ F. Karakaya Dr. M. Conbolat 
İsparta Kastamonu Kayseri 

S. Koksal Dr. F. Ecevit F. Apaydın 
Kayseri Malatya Mardin 

Kısmen muarızım Dr. H. Fırat E. Erten 
K. Gündeş 

Ordu Seyhan Sivas 
Dr. Z. M. Sezer Dr. M. Dıblan N. Ergin 

Tokad Tokad Urfa 
C. Kovalı G. Pekel V. Gerger 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2510 sayılı iskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye

niden bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair kanun 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir 

Muhacir ve mültecilerle serbest göçmenler, el
lerindeki muhacir kâğıtlarına göre yerleştikleri 
yerin nüfus kütüğüne mahallî Yönetim Kurulu 
karariyle tescil edilirler. Kendilerine parasız nü
fus cüzdanı verilir. 

•MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 8 nei 
maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Jeolojik olaylar ve tabiî âfetler dolayısiyle bir 
mahal halkının yerlerini terketmesinde lüzum 
ve zaruret bulunduğu, kendilerinin başvurmaları 
veya ilgili Bakanlığın teklifi üzerine merkezî is
kân komisyonunca yapılacak inceleme sonunda 
anlaşıldığı takdirde Bakanlar Kurulu karariy
le o mahal halkı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca başka yerlere yerleştirilebilirler. 

MADDE 3. — 2510 sayılı Kanunun !J ncu 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Göçebeler, gezginci çingeneler Sağlık ve Sos 
yal Yardım Bakanlığınca uygun görülecek yerler
de yerleştirilirler. Bunlar da bu kanunda yazılı 
yardımlardan ve her türlü muafiytten istifade 
ederler. 

MADDE 4. — 2510 sayılı İskân Kanununun 
15 nci maddesinin 2 ncî bendinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hükümetçe içerde bir yerden diğer bir yere 
yerleştirilenlerden ve dışardan kendi kendine 
gelen muhacir ve mültecilerden ihtiyaçh olanlar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTiRİŞÎ 

2510 sayılı tskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2510 sayılı İskân Kanununun 
2848 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gez
ginci çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; 
Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve ya
yılışının düzeltilmesi amaciyle Bakanlar Kuru
lunca yapılacak programa uygun olarak İçişleri 
ve Sağlık, Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tertip
lenir. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi aşağıda 
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Jeolojik olaylar ve tabiî âfetler dolayısiyle 
bir mahal halkının yerlerini terk etmesinde lü
zum ve zaruret bulunduğu, kendilerinin baş
vurmaları veya ilgili Bakanlığın teklifi üzerine 
merkezi iskân komisyonunca yapılacak inceleme 
sonunda anlaşıldığı takdirde Bakanlar Kurulu 
karariylc o mahal halkı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca başka yerlere yerleştirilir. 

MADDE ?>. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Göçebeler, gezginci çingeneler içişleri Bakan
lığının mütaalâsı alınarak Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca uygun görülecek yerlerde yer
leştirilirler. Bunlar da bu kanunda yazılı yar
dımlardan ve her türlü muafiyetten istifade eder
ler. 

MADDE 4. — 2510 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 2 No: lı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Hükümetçe içerde bir yerden diğer bir yere 
yerleştirilenlerden veya dışardan kendi kendine 
gelen mulıacir ve mültecilerden ihtiyaçh olanlar: 

A) İskâna tâbi tutulurlar. 
B) Kendilerinin, zat, ev, sanat ve ticaret 

eşyalarının, al ât ve edavafmın, yiyeceklerinin, 
tohumluklarının, koşum ve damızlık hayvanları
nın ve gümrükten muaf bütün eşyalarının kalk
tıkları yerden veya sınırdan yerleşecekleri yere 
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MADDE 5. - - 2510 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin «A» fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Hükümetçe iskân edilen muhacirler, mülte
ciler, göçebeler, gezginci çingeneler ile içerde 
yerleştirilen kimseler yerleştirildikleri yerde 
enaz on yıl oturmağa mecburdurlar. Bunlar, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ol
madıkça başka yerlerde yurt tutamazlar. Baş
ka yerlerde izinsiz gidip yurt tatanlar ve tut
mak istiyenler yerleştirildikleri yere döndürü
lürler. 

MADDE 6. — 2510 sayılı tskân Kanunu
nun 37 nci maddesinin ilk fıkrasiyle 1 No: lı 
bendinin «A» fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

Muhacir ve mültecilerle içerde hükümet-

9 -
Geçici K. 

kmlar nakliye masrafları Hükümetçe verilir. 
C) Bunların kaldırıldıkları veya sınırla

rımızdan içeriye girdikleri günden iskân edildik
leri güne kadar geçen zaman zarfında ve iskân
larından itibaren bir yıl içinde yatacakları, yiye
cekleri, yakacakları ve tedavileri Hükümetçe 
nıeecanen temin olunur. 

C) Bunlardan çok fakir olanlarına bir de
falık giyecek de Hükümelço verilir. 

MADDE 5. — 2510 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

îskân edilecek her aileye nüfuslarına göre 
tevzi edilecek çeşitli toprak miktarı ve dağı
tış şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım 
Bakanlıklarınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu ta
rafından tasdik edilecek bir cetvelle tesbit olu
nur. 

MADDE 6. — 2510 sayılı Kanunun 2848 sayı-
ı lı Kanunla değiştirilen 29 ncu maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
Hükümetçe iskân edilen muhacir ve mülte-

i çiler enaz on yıl müddetle yerleştirildikleri yer
de oturmaya mecburdurlar. Bunlardan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ile başka 

, yerde yurt tutmak istiyenler haklarında 2510 
ı sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 5 nci bendi 
i hükmü uygulanır. 

Oöçebe ve gezginci Çingenelerin göçebeliğe 
ve gezginciliğe dönmelerine müsaade edilmez. 

Bunlardan bu maksatla iskân yerlerini terk 
edenler yerleştirildikleri yere döndürülür. 

MADDE 7. — 2510 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hükümetçe iskân edilenlere borçlu veya borç
suz olarak iskân yoliyle verilen gayrimenkuller 
on yıl müddetle hiç bir suretle satılamaz, ba
ğışlanamaz, terhin edilemez, haciz olunamaz. 
Tapularına o yolda kayıt düşürülür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izniy
le Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ter
hini caizdir. 

MADDE 8. -- 2510 sayılı Kanunun 3683 sa
yılı Kanunla değiştirilen 37 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhacir ve mültecilerle Hükümetçe bu kanun 
hükümlerine göre yerleştirilenler aşağıdaki mua-
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çe bir yerden diğer bir yere yerleştirilenler aşa
ğıdaki muafiyetlerden istifade ederler. 

I. — Vergi muafiyeti: 
A) Yukarda yazılı kimseler üç yıl arazi, bi

na, kazanç, buhran, muvazene, hava kuvvetle
rine yardım ve yol vergilerinden muaf tutulur
lar. 

Bu muafiyet müddeti Hükümetçe iskân edi
lenlerden İni kaımu hükümlerine yöre iskân yar
dımların m bittiği ve serbest: iskâna'tâbi olanlar
da muhacir kâğıdının veriJdiği yılı takibedeıı yıı 
dan başlar. Ancak muhacirlerin huduttan gir
diği mültecilerin yerleşmek talebinde bulunduk
ları , göçebelerin ve içerde bir yerden diğer bir 
yere yerleştirilenlerin iskânına başlandığı tarih
ten muafiyet başlangıcına kadar geçecek zaman 
zarfında da mezkûr vergiler aranmaz. 

Hükümetçe iskân yerleri değiştirilenler ye
niden muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar ki, 
nakil tarihinde eski muafiyeti hitama ermiş 
*»lanlarm naklin tebliği tarihinden yeni mahalle
rinde iskân yardımlarının bittiği tarihe kadar 
geçen zamana ait vergileri de aranmaz. 

Hu maddedeki yıl tarihi, taallûk ettiği vergi 
kanunlarında mükellefiyete esas tutulmuş olan 
yılı ifade eder. 

Kski iskân mevzuatına göre iskân hakkına 
mal ile olup ta İskân Kanunu hükümlerine göre 
yerleştirilmeleri icabedenler hakkında da yukar-
ı.laki hükümler tatbik olunur. 

(leçici İv. 

fiyetlerden faydalanırlar: 
1. --- Vergi muafiyeti: 
A) Yukarıda yazılı kimseler beş yıl arazi 

bina, Kazanç, Buhran, Muvazene, Hava kuvvet
lerine yardım ve yol vergilerinden muaf tutu
lurlar. 

Bu muafiyet müddeti Hükümetçe iskân edi
lenlere bu kanun hükümlerine göre yapılacak is
kân yardımlarından bina ve arazi Aergileri için 
gayrimenkul]erin temlik edildikleri tarihi Ka
zanç, Buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine 
yardım ve yol vergileri için bu kimselerin yur
da geldikleri ve serbest iskâna tâbi olanlar da 
muhacir kâğıdının verildiği yılı takibeden yıl
dan başlar. 

Ancak, muhacirlerin huduttan girdiği, mül
tecilerin yerleşmek talebinde bulundukları, göçe
belerin ve içerde bir yerden diğer bir yere yer
leştirilenlerin iskânına başlandığı tarihten mua
fiyet başlangıcına kadar geçecek zaman zarfın
da mezkûr vergiler aranmaz. 

Hükümetçe iskân yerleri değiştirilenler yeni
den muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar ki, na
kil tarihinde eski muafiyeti hitama ermiş olan
ların naklin bittiği tarihten yeni mahallerinde 
iskân yardımlarının bittiği tarihe kadar geçen 
zamana ait vergileri de aranmaz. 

Bu maddedeki yü tarihi, taallûk ettiği vergi 
kanunlarında mükellefiyete esas tutulmuş olan 
yılı ifade eder. 

Eski iskân mevzuatına göre iskân hakkına 
malik olup da İskân Kanunu hükümlerine göre 
yerleştirilmeleri icabedenler hakkında da yu
karıdaki hükümler uygulanıl'. 

B) Bu kanun hükümlerine ^öı-t' Hükümetçe 
temlik edilen toprak ve yapılardan bu temlik 
dolay isiyle 'Verasat ve İntikal Vergisi ve Ferağ 
harcı ve resmi alınmaz. 

O) .Voterlerce yapılacak borçlanma senet
leri pula, harca ve ücrete tâbi değildir. 

2. Tapu muafiyeti : 
Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek 

borçlu ve gerek peşin paralı olarak verilen bü
tün yapı ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya 
bağlanarak senedi verilir. 

Temlik ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma 
ve ipotek konup kaldırma muameleleri hiçbir har
ca, masrafa ve pula tâbi tutulmaz. 

( S. Sayısı : 225 ) 
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MADDK 7. — • 2510 sayılı, iskân Kanununun 
4001' say h Kanımla (adil edik'iı 39 neu madde
sinin 1 ııci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
lir. 

Bu kanun hükümlerine göre veya bu kanun
dan evvel Hükümetçe iskân edilmiş ve iskân edi
lecek muhacirlerle mültecilere, göçebelere ve 
içerde bir yerden diğer bir yere yerleştirilmiş 
olanlara verilmiş veya verilecek olan iaşe, iba
te ınütednvil sermaye, sanat ve ziraat, alât ve 
edevatı ve hayvanlar, koşum ve araba takım 
hırı ve tohumluklar ile tedavi ve diğer bilûmum 
iskân yardımları ve iskân haddi dahilindeki ya
pı ve topraklar ve bağ ve meyvelik yerleri para
sızdır. 

11 ~ 
I (îeeici K. 

| MADDE 9. — 2510 saydı Kanunun 4062 sa-
I yıh Kanunla değiştirilen 39 neu maddesi aşağı-
I daki şekilde değiştirilmiştir: 
; l. Bu kanun hükümlerine göre veya bu 
: kanundan evvel Hükümetçe iskân edilmiş ve 
! iskân edilecek muhacirlerle mültecilere, göçebe-
! lere, gezginci çingenelere ve içerde bir yerden 
| diğer bir yere yerleştirilmiş olanlara verilmiş 

veya verilecek olan iaşe, ibate, döner sermaye 
sanat ve ziraat alât ve edevatı ve hayvanlar, 
koşum ve araba takımları ve tohumlukla) ile te
davi ve bilûmum, iskân yardımları ve iskân had
di dahilindeki yapı ve topraklar ve bağ ve mey
velik yerleri parasızdır. 

2. Hükümetçe- iskân edilenlere evvelce 
I borçlanma, suretiyle verilmiş olan yapı ve (<>p-
I raklardan iskân haddine tekabül eden borçların 

ödenmiyen taksitleri tahsil olu namaz ve tahsil 
olunanlar da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprakların iskân 
haddinden fazla, olan kısımları ile 2.110 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin 3 ncü bendi muci
bince verilen ev yeri ve topraklar borçlanmaya 
tâbidir. 

Borçlanma muameleleri. 7IG sayılı Kanun 
hükümlerine göre Sağlık ve Sosyal Yardım, tah
silat da Maliye Bakanlığınca yapılır. İlk 
taksit sekizinci senenin eylülünde başlar ve 20 
senede ve 40 taksitte alınır. 

Vâdesinden evvel tediye edilen borçlar se
nelik yüzde altı. Iskontoya tâbi tutulur. 

3. 251ü sayılı Kanunun 29 nc.ıı maddesinde 
yazılı müddet içinde bilâmezuniyet iskân yerini 
terk veya gaybubet ederek iki sene sonunda 
mûrettep yerlerine avdetle yerleşmemiş, evya aynı 
yerlere iadeleri mümkün görülmemiş olanlarla 
iskân olduğu yerden Hükümetçe, uakîou başka 
yere iskân olunanlara evvelce iskân edilmiş 
iken bil âhara serbest iskâna tâbi tutulanlara es
ki yerlerinde verilen gayrinıenkuller tapuda 
namlarına tescil edilmiş olsa bile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının işarı üzerine vali ve 
kaymakamlar tarafından tapuları iptal ve verilen 
gayrimeukuller istirdat olunur. 

Bunlardan bilâmezuniyet iskân yerini terk ve
ya gaybubet edenlerin iskân hakları sakıt olur. 
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MADDE 8. 2510 saydı İskân Kanununun j 
17 nci maddesine aşağıdaki- fıkra eklenmiştir. 

İskân edilecek heı: aileye nüfuslarına göre j 
tevzi edilecek çeşitli toprak miktarı Sağlık ve I 
Sosyal Yardım re Tarım Bakanlıklarınca hazır- : 
lanıp Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edile- \ 
<-ek hir cetvelle. lesbiî olunur ; 

Gemici K. 

MA DÜK 10. -- 2510 sayılı Kanunun 2848 sa
yılı Kanunla değiştirilen 42 nei maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığında Baka
nın veya tevkil edeceği zatın Başkanlığı altın
da Sağlık ve Sosyal Vardım, İçişleri, Millî Savun
ma, Dışişleri. Maliye, Millî Kğitinı, Ekonomi, 
Tanın Bakanlıklarınca ve Ziraat Bankasınca 
seçilecek /atlardan ve vukuf ve ihtisaslarından 
isi ifade edilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hariçten alınacak en çok üç, /.at
lan müteşekkil, merkezî iskân komisyonu bulunur. 

Merkezî iskân komisyonu başlıca Türkiye'ye 
gelecek muhacirlerin veya bu kanuna göre içer
de yerleştirilecek vatandaşların iktisadi, içtimai, 
sıhhi vasıflara ve şartlara göre mürettep yerleri
ni tetkik etmek, iskân programlan hakkında 
tetkiklerde bulunmak, iskâna yarıyacak toprak 
ve yapıları araştırıp bulmak, muhacirlerin sevk 
şartlarını mütalâa eylemek, iskân tahsisatının 
»sarf yerleri hakkında mütalâada bulunmak, ha
riçten ve dâhilden yeni yurtlarına yerleşecek 
olanların şevkleri ve müstahsil hale girinceye 
kadar bakınılariyle alâkadar olan Devlet daire
leri şubelerinin muzaheretlerini ve çalışma birli
ğini yapmaya yarıyan tedbirleri düşünmek gibi 
vazifelerle mükelleftir. Kararları istişari mahi
yeti haizdir. 

Merkez İskân Komisyonunun çalışma tarzı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tanzim 
ve Bakanlar Kurulu tarafından tesdik edilecek 
bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

MADDE 11. — 2510 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu kanunun icra sureti tüzük vee yönetme-
liklerile tâyin olunur. Hükümetçe iskân edi
lenlerin bu kanundaki muafiyetlerden istifade 
etmek üzere ne yolda hareket edecekleri bu Tü
zükte gösterilir-

( S. Sayiaj : 225) 
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MADDE 9. - - 2510 sayılı İskân Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Halen yasak bölge olarak tesbit edilmiş 
olan yerlere Bakanlar Kurulu kararı olmadıkça 
yeniden hiç bir kimsenin iskân ve ikametine 
izin verilemez. 

GEÇİCİ MADDE — 25İÜ sayılı iskân Ka-
ııuuunuu hükümlerine tevfikan evvelce Bakanlar 
Kurulu karariyle nakledilmiş olup da hakların
daki kararnamenin kaldırılması dolay isiyle ser
best bir duruma girmiş olanlar hakkında aşağı
daki esaslar dahilinde muamele yapılır. 

1. Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler 
halkından olup da işbu kanunun neşrinden itiba
ren bir yıl içinde Hükümetçe iskânını istiyen
lerden muhtaç olanlar eski yerlerine civar yerlere 
yerleştirilebilirler. 

Bu takdirde bunlara mürettep yerlerinde ev
velce verilmiş olan yapı ve topraklar 25J0 sa
yılı Kanunun 39 ucu maddesi hükmüne göre geri 
alınır. 

2. Birinci bendde tasrih edilen yerler dı
şında kalan bölgeler halkından olup da 2510 sa
yılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince geride 
bıraktığı gayri m en küller karşılığında istihkak 
mazbatası verilmek suretiyle malları Devlete 
intikal, etmiş ve aynı kanunun 28 nci maddesi 
gereğince mürettep yerlerine ellerindeki mazba
taların hiç bir suretle mahsubunu yaptırmamış 
olanlara mazbata muhteviyatı olan malları ta
mamen geri verilir. Buna imkân bulunmadığı 
hallerde mazbata muhteviyatı dört misli üzerin
den Hazinece nakden ödenir. 

Tamamen veya kısmen mahsubu yapılmış 
mazbatalar karşılığında mürettep yerlerinde ve
rilen mallar istirdat edilmez. Ancak istihkak 
mazbatasında bakiye kalan miktar hakkında 
yukarıdaki hükme göre muamele yapılır. 

'•'.: 2510 sayıh Kanunun 27 nci maddesi gere-
ğincü^-kendileri tarafından veya Hükümetçe tas
fiye "edilmiyeıı mallar .üzerinde bu gibiler .her-
türlü tasamda sçrVsştirJer.. 

C J 

MADDE 12. — 2510 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Ağrı, Sason, Tunceli ve Zeylân yasak bölgele
rine Bakanlar Kurulu kararı olmadıkça hiç bir 
kimsenin girmesine, iskân ve ikametine izin ve
rilemez. 

GEÇİCİ MADDE .1. — Bu kanunun yürüriü-
ğe girmesinden önce Bakanlar Kurlu karariyle 
nakledilmiş olanların mürettep yerlerinde otur
ma mecburiyetiyle haklarındaki bütün kayıt
lar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre nakledilmiş olupta gerek hak
larındaki kararnamelerin kaldırılması ve gerekse 
bu kanunun yürürlüğe girmesiyle serbest kala
cak olanlar hakkında aşağıdaki esaslar dahi
linde muamele yapılır. 

1. Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yer
ler halkından olupta işbu kanunun neşrinden 
itibaren bir yıl içinde iskânını istiyenlerden 
muhtaç olanlar eski illerinde veya bu illere ci
var illerde yerleştirilebilir. 

Bu takdirde bunlara mürettep yerlerinde ev
velce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 sayı
lı Kanunun 39 ncu maddesi hükmüne göre geri 
aknır. 

2. Birinci bentte tasrih edilen yerler dışında 
kalan bölgeler balkından olupta 2510 sayılı 
Kauunun 27 nci maddesi mucibince geride bı
raktığı gayriuıenkuller karşılığında istihkak 
mazbtası verilmek suretiyle malları Devlete 
intikal etmiş ve aynı kanunun 28 nci maddesi 
gereğince mürettep yerlerinde ellerindeki mazba
talara mukabil hiç mal almamış olanlara maz
bata muhteviyatı olan malları tamamen geri 
verilir. Buna imkân bulunmadığı hallerde maz
bata muhteviyatı dört misli üzerinden Hazi
nece nakden ödenir. 

Ellerindeki mazbataları muhteviyatının ta
mamına veya bir kısmına mukabil almış olanla
rın namlarına tescil edilmiş olsun olmasın bu 
malları geri alınmaz. Ancak istihkak mazbata
sından bakiye kalan miktar hakkında yukar-
daki hükme göre muamele yapılır. 

• İstihkak sahibi olanların 1948 yılı sonuna 
kadar .bulundukları yerlerin en büyük mülkiye 
üstüne başvurmaları ve Hasiaeee de* bu gibi 

(.S...Sayısı.:,225) 
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Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış bedelle
ri sahiplerine tasfiye edilmiş, veya tasfiye edilmek 
üzere emanete alınmış olan gayrimenkuller hakkın
da hiçbir iddia mesuıu olamaz. 

Sahiplerinin hakları ancak bu bedellere in
hisar eder. 

4. Yukarıdaki hükümler gereğince bu gibi
lere aynen iade edilen gayrimenkuller için na
killeri larihindeiı itibaren bu kanunun, neşrini 
takip eden yıl. sonuna, kadar gecen müddel idin
de tahakkuk ettirilen arazi ve binalara müta-
aJlik her türlü vergiler aranmaz. Ancak bun
lardan tahsil, edilmiş olanlar iade edilmez. 

5. Hazine adına tescil edilmiş olupta bu 
suretle iadesi gereken gayrimeııkullerden dolayı 
HsV.küı netçe. eski sahiplerine yapılacak ferağ ve 
tcse.il işlemlerinde harç ve resim aranmaz. 

ti. Bu suretle serbest kalanlar muhtaç olup 
oimad.iklar.ina bakılmaksızın, gidecekleri yerlere 
kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu kanu
nun. hükmüne göre parasız sevkolunurîar. 

/. Serbest kalıpta yukarıdaki fıkralara göre 
iskân isteğinde bulunmıyanlar mürettep 
yerlerini terkeltikleri takdirde bunlara evvelce 
verilmiş olan gayrimenkuller hakkında 25.10 sa
yılı Kanunun 00 neu maddesi hükmü tatbik 
edilmez. 

, MADDE .10. — 2510 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve -7 nci maddesinin'(A),. (B) fıkrala
rı ve 11 uci maddenin ("A), (B) t fıkraları ye 

Geçici K. 

istihkakların 1949 yılı sonuna kadai' ödenmesi 
mecburidir. 

o. 2510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gere
ğince kendileri-tarafından veya Hükümetçe tas
fiye edil m iyen mallar üzerinde bu gibiler her 
t.ürJü tasarrufta serbesttirler. 

Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış bedel
leri sahiplerine ödenmiş veya ödenmek üzere 
emanete alınmış gayrimenkuller hakkında hiçbir 
iddia dinlenmez. Sahiplerinin hakları ancak bu 
bedellere inhisar eder. 

Kendi yurtlarına dönenler Hükümetin uh
desinde veya idaresinde veya emanette bulunan 
menkul veya gayrimenkul mallarını tasarruf 
etmek isterlerse bu tasarruf tarihinden itibaren 
mürettep yerlerinde kendilerine Hükümetçe is
kân voliyle verilen gayrimenkuller 2510 sayılı 
Kanunun 39 ucu maddesi hükmüne göre geri 
alınır. 

4. Vukardaki hükümler gereğince bu gibi
lere aynen iade edilen gayrimenkuller için na
killeri tarihinden itibaren bu kanunun neşrini 
takiben yıl sonuna kadar geçen müddet içinde 
tahakkuk eden arazi ve binalara ıııütaallik her 
türlü ^vergiler aranmaz. Ancak bunlardan tah
sil edilmiş olanlar geri verilmez. 

5. Hazine adma tescil edilmiş olupta bu 
suretle geri verilmesi gereken gayrimenkuller-
(]v)i dolayı Hükümetçe eski sahiplerine yapıla
cak ferağ ve tescil işlemlerinde harç ve resim 
aranmaz. 

ti. Bu suretle serbest kalanlar, muhtaç olup 
olmadıklarına bakılmaksızın, gidecekleri yerle
re kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu ka
nuna göre parasız sevkolunurîar. 

7. Serbest kalıpta yukarıdaki fıkralara gö
re iskân isteğinde bulunmıyanlar mürettep yer
lerini terk ettikleri takdirde bunlara evvelce ve
rilmiş gayrimenkuller hakkında 2510 sayılı Ka
nunun 30 neu maddesi hükmü uygulanmaz. 

S. Mukabilinde mal almıpta mahsubu yapıl-
mıyan mazbataların mahsupsuz kalan bakiyele
rinin mahsupları, bütçeye irat ve masraf kaydı 
suretiyle yapılır. 

.MADDE .13. — 2510, sayılı. Kanunun. 2848 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi, 2510 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin A vç B fıkra -

( S. Sayışı ,: .225 ) 
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12, .13, J4, 2ti, 27, 28 nei maddeleri ve 29 neu 
maddenin (B) fıkrası 39 neu maddenin 2 nu
maralı bendiyle 42 nci maddenin ikinci fıkrasın
da yazılı (I ve II numaralı iskân mıntakalarıp 
ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDDE 11, — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDDE 12. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanla»1 Kurulu yürütür. 

Başbakan 
H. Peker 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. li. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Üoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
•5. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr 8. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı' 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

£. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Efekanı 
JH. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve 80. T. Bakanı 
Dr. B. TJz 

Taran Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. inan 

<ieejci K. 

lan, 2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı Kanımla 
değiştirilen 10 neu maddesinin (î ve Ç fıkraları, 
2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı Kanunla değiş
tirilen 11 nci maddesi, 2510 sayılı Kanunun 
12 nei maddesi, 2510 sayılı Kanunun 2848 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü «maddesi, 2510 sa
yılı Kanunun 14, 26, 27, 28 nei maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 14. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

11 nci maddesi 

MADDE 15. — Hükümetin 12 nei 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

»>#« 
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S. Sayısı: 226 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme genel Müdür
lüğü 1947 yi» Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet 

velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/215) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 13 . VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

tiayı : 71/853, 6 - 1666 
v Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 9 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunuJması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
İt Peke.r 

Gerekçe ^ _̂ _, 

3633 sayıİı ve 7 . VI . 1939 tarihli Kanunla kaldırılmış olan Denizbank'm mûtat safhalardan 
geçmek suretiyle kesinleşmiş olan 1938 ve 1939 yılları Kazanç ve Buhran Vergileriyle % 10 ge
cikme zammından doğma Ankara Malsandığına borçlu olduğu meblâğ halef idare olmak hasebiyle Ma
liye Bakanlığı tarafından Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden istenilmiş 
ve uzun uzadıya yapılan yazışma sonunda istenilen paranın adı geçen Genel Müdürlükçe ödenmesi 
zarureti karşısında kaimmiş ve normal bütçe ile alınmış olan ödeneklerle edası kaabil ve mümkün ola
madığı anlaşılan bu borcun olağanüstü ödenek alınmak suretiyle tediyesine mecburiyet hâsıl oldu
ğundan bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

ŞJ Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 16 .VI. 1947 
Esas No. 1/215 
Karar No. 127 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge- numuza havale buyurulmakla Ulaştırma Bakan-
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı lığı Müsteşar Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın- adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha-
da Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı- zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 
ğın 13.VI.1947 tarihli ve 6/1666 sayılı tezkeresiyle Bu tasarı ile mülga Denizbank'm 1938 ve 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyo- 1939 yıllarına ilişkin Kazanç ve Buhran Vergi-
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irinin % 10 ceza zammiyle birlikte tahsili muay-
în derecelerden geçmek suretiyle katiyet kesbet-
i§ ve Denizbank'm halefi olan Denizyolları îda-
îsinin bu parayı ödemek zarureti hâsıl olduğun
un bütçede yeniden açılan bir bölüme istenilen 
•6 669 liranın olağanüstü ödenek olarak konul-
âsı maksadiyle tanzim edildiği anlaşılan ve ge-
r fazlasiyle karşılanacak olan tasan Komisyo-
uzca da uygun görülerek teklif gibi ayniyle 
abul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
aşkânlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır îzmir Ankara 

C. Ekin M. Birsey F. öymen 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

îzmir 
S. Dikmen 

Niğde 
B. Gürsoy 

Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
S. örgevvren 

Aydın. 
ît. Alpman 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır İstanbul 
Ş. Vluğ Dr. A. Adıvar 

Kırşehir 
§. Torgut 

Mardin 
B. Erten 

Tokad 
B. A. Sevengil 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları î§letme Genel 
Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe Kanununa hağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li-
anları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
ütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin so
mda (1928 - 1946 yiİİÖrl karşılıksız borçları) 
liyle yeniden açılan 44 ileti bolüme (146 669) 
ra olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. -
ürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş-
rrna Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Be§at §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

§. Koçak 

İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Babanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

»»#-« 
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S. Sayısı: 227 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanunua 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/219) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 .VI. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Saıjt: 71/863, 6 -1678 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI. 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte 
sunulduğunu arzederim, 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Bölüm : 21 
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin garp memleketlerinde yaptıkları incelemeler 

iyi neticeler vermiş ve son zamanlarda teknik sahada vukuagelen yeniliklerin yerlerinde ve Üniver
sitelerin lâboratuvarlarında görülmesi ve incelenmesinin büyük faydalar sağlıyacağında şüphe kal
mamıştır. Bu itibarla öğretim yılı içinde Avrupa ve Amerika'ya gönderilen doçentlerden maada 
önümüzdeki tatil aylarında da kabil olduğu kadar fazla öğretim üyesinin bu incelemeleri yapması
na imkân verebilmek için madde 2 ye (İnşaat Fakültesi) 16 000, madde 3 e (Mimarlık Fakültesi) 
? 000, madde 4 e (Makine Fakültesi) 13 000 liranm eklenmesi teklif edilmiştir. 

I Bölüm : 22 
Devlet hesabına okuyan öğrencilerden bir kısmının stajları İstanbul'a alınmak suretiyle inşaat 

Fakültesine verilen ödenekten 6 000 lira, Makine Fakültesine verilen ödenekten 5 000 liranm tasar
rufu mümkün olmuştur. 

Bölüm : 34 
Kitaplıklar için satmalmacak kitap, dergi, gazete ve diğer yayımlar bedelleri ile ciltletme bedel

leri. 
Doktora araştırmalarının ve diğer araştırmaların yapılabilmesi için Üniversitemiz kitaplıkları

nın biranevvel tamamlanması ve hususiyle ilmî mecmua koleksiyonlarının getirtilmesi şarttır, bu 
sebepten madde 4 e (Makine Fakültesi) 17 000 lira ilâve edilmesi teklif edilmiştir. 

Bölüm : 35 
4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri. 
İnşaat ve Makine Fakültelerinde yabancı memleketlere gönderilecek öğretim heyeti üyelerinin 

4489 sayüı Kanuna göre gönderilmeyip 4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre gönderilecek
leri ve ancak bölüm 21 deki ödenekten (Yabancı memleket yollukları) istifade edebilecekleri anlaşıl-



a — 
mış olduğundan bölüm 35 in madde i den (İnşaat Fakültesi) 7 000 ve madde 3 den (Makine Fa
kültesi) S 000 liranın indirilmesi teklif edilmiştir. 

Bölüm : 36 
Dış Kongre giderleri: 
Bu sem1 bazı ilmî sahalara ait kongre toplanmadığından veyahut toplanan kongrelere iştirak 

lüzum veya imkânı olmadığından madde 1 den (inşaat Fakültesi) 3 000, madde 2 den (Mimari 1<V 
kultesi) 3 000 liranın indirilmesi teklif edilmiştir. 

Bölüm : 44 
Daha mühim görülen kitaplıklar için gerekli satmalımda! 

bu yıl için geri Inrajkjhnas) muvafık görülmüştür, 
'ap ila bilmesi için ba/ı tesislerin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/219 
Karar No. 126 

16 ,YT . 1917 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 16 . V I . 1947 ta
rihli ve 6/1678 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza hava
le buyurulmakla Millî Eğitim Bakanlığının yetkili 
temsilcisi ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasarı, adı geçen Üniversite 1947 yılı Bütçe
sinin bazı tertipleri arasında 49 000 liralık bir 
aktarma yapılması maksadiyle düzenlenmiştir. 

Hükümet gerekçesinde de açıklandığı gibi 
ÜT liversile öğretim Üyelerinin Garp memleket
lerindeki teknik terakkileri yerinde incelemek 
ve takip etmek üzere Avrupa ve Amerika'ya 
önümüzdeki tatil aylarında daha fazla öğretim 
üyesi gönderilmesi ve bu maksatla iligili yol
luklar tertiplerine gerekli ödeneklerin tertip
leri müsait görülenlerden aktarılmasını iştiyen 

tasarı gerekçesine ve yapılan açıklamalara göro 
Komisyonumuzca yerinde görüldüğünden teklif 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Baskanvekili 
Diyarbakır 
C. Ekin 
Ankara 

X. C. Akkerman 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

izmir 
H. Dikmen 

Niğde 
7?. Görsoy 

Tokad 
/?. A, Sevencfü 

Sözcü 
tzmir 

M. Birsel 
Ankara 

C. Gölet 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Diyarbakır 

*Şf. Uluğ 
Kırşehir 

Ş. Torgut 

Kâtip 
Ankara 
F. Öymen 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
F. Bük 

istanbul 
Dr. A. Adıvar 

Mardin 
R. Erten 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

( S, Sayısı : 227 ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Ka-
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkinda kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversiteli 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
49 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bukanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
R. Peker Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M, A. Renda 8. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

İçişleri Bakam 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Çalışma Bakanı 
Dr, S, Irmak 

( S. Sayısı : 227 ) 
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CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

21 Yabancı memleket yollukları 
2 înşaat Fakültesi 
3 Mimalık Fakültesi 
4 Makina Fakültesi 

Bölüm toplamı 

6 000 
5 000 

16 000 
3 000 

13 000 

32 000 

22 Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve bunlara refaket eden 
öğretim üyelerinin staj giderleri ve yollukları 

1 inşaat Fakültesi 
3 Makina Fakültesi 

Bolüm toplamı 11 000 

34 Kitaplıklar için satmalmacak kitap, dergi, ,gazete ve diğer 
yayımlar bedelleri ile ciltletme bedelleri 

4 Makina Fakültesi 17 000 

35 
lerin her çeşit giderleri 

1 înşaat Fakültesi 
3 Makina Fakültesi 

36 Dış kongre giderleri 
1 inşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 

tlere gönderilecek-

Böltim toplamı 

Bölüm toplamı 

7 000 
8 000 

15 000 

3 000 
3 000 

6 000 

44 Tesisler 
3 Makina Fakültesi lâboratuvarlan 17 000 

TOPLAM 49 000 49 000 

( S. Sayısı : 227 ) 



S. Sayısı: 228 
Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/217) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16*. VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t : 71 - «958, 6/1676 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulması 
12 . VI .1047 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu 
arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1. — 1947 yılı bütçesinin hazırlanmasında bir evvelki sene doğum miktarı nazara alınarak bu ter
tibe 3g 000 liralık ödenek konulmuş idi. bu güne kaçlar doğum yardımı olarak ödenmiş olan para
lar bu miktar kifayet etmiyeceği anlaşılmış okluğundan diğer masraf bölümlerinden 10 000 lira 
düşülerek 6/3 doğum yardımı tertibine, eklenmiştir. 

2. — Genel Müdürlüğün işgali altında bulunan hususi şahıslara ait binaların kira bedellerine 
5020 sayılı Kanun gereğince % 50 zam yapıldığı ve bu sebeple 1947 yılı bütçesine konulan ödenek 
ihtiyacı karşılıyacak miktarda bulunmadığı cihetle bütçenin tasarrufu mümkün »örülen tertiplerin
den 18 100 lira düşülerek 12 nci kira karşılığı bölümüne eklenmiştir. 

3. — 1947 yılı bütçesinin hazırlanması sırasında Genel Müdürlük Teşkilât Kanununda mevcut 
müfettişlik kadrolarının tamamlanması gözönünde tutularak müfettişler yolluğu tertibine 80 000 li
ralık ödenek konulmuş ise de yeniden yapılan tâyinlerden sonra bu güne kadar yapılmış olan. mas
raf gözönünde tutularak bu ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyacı karşüıyanuyacağı ve daha 40 000 
liralık ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşıldığından diğer masraf tertiplerinden bu miktar ödenek düşü
lerek 14/3 müfettişler yolluğu tertibine eklenmiştir. 

4. — 1947 bütçesinin tanziminde 660 000 lirası Genel Müdürlük binası inşaatı ve 15 000 lirası 
da mevcutlarm onarması için 675 000 lira ödenek konulmuş ise de Bolu ve Bursa Okullarının onar
ma ihtiyaçları 15 000 lira ile temini mümkün oiamıyaeağı yapılan keşiflerden anlaşılmış olduğun
dan daha ihtiyaç görülen 30 000 liraımı diğer masraf tertiplerinden düşülerek 20 nci yapı ve onar
ma bölümüne eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. ' -.•--»> 

Örnek Orman İşletmesi için hazırlanmakta olan plânlar tamamen ikmal edilmemiş olduğundan, 
bu tertipten yıl sonuna kadar bu miktar ödeneğin harcanamıyacağı anlaşılmış ve diğer ihtiyaçlara 
aktarılması mümkün olmuştur. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 .VI. 1947 

Esas No. 1/217 
Karar No. 128 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 16.VI.1947 tarihli ve 6/1676 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla 
Orman Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı ile adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 yılı bütçesinde 98 100 liralık aktarma ya
pılması istenmektedir. Bıı paranın 10 bin li
rası doğum yardımına ve 18 100 lirası kira kar
şılığına, 40 000 lirası müfettişler yolluğuna ve 
.10 000 lirası da yapı ve onarma işlerine sarfe-
dilecği. bunların bir kısmı bilâhara Yüksek 
Meclisçe kabul edilen kanunların icabı bu ödenek
lerde hâsıl olan artışı karşılamak, diğerleri teftiş 
kadrosuna yapılan yeni tâyinlerle daha geniş 
ölçüde bu işlerin icrasını temin etmek ve ke/.a 
hâsıl olan ihtiyacı karşılamak üzere yapı ve 
onarma işlerine bildirilen miktarda ödenek ek
lemek maksatlarını taşıyan ve karşılığı henüz 
plânları ikmal edilememesinden dolayı ödene
ğinden tasarruf icrası mümkün görülen 17 nci 
bölümden temin edilen tasarı Komisyoıımuze» 

yerinde görülerek esas itibariyle kabul edilmiş
tir. Ancak 14 ncü bölümün 3 ncü ve 4 ncü mad
deleri arasında da bir aktarma teklifi de tasarıda 
yer almış ise de maddeler arasında aktarmaya 
Hükümetin yetkisi olması sebebiyle 10 000 liralık 
("»denek her iki taraftan düşülmüştür. 

Buna göre tasarı ve cetvel yeniden yazılarak 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

. -V. Gündüz 
Kâtip 

Ankara 
V. Öyvifyıı 

Aydm 
A'. Alpman 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

îzmir 
N. Dikmen 

Niğde 
R. Gür soy 

Başkan V. 
Diyarbakır 

alp V. Ekin 

Ankara 
.V. V. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
N. Vlufj 
Kırşehir 
*Ş\ Torcfut 
Samsun 

.17. A. Yörüker 
Yozgat 

,1. Sungur 

Sözcü 
îzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Mardin 
R. Erten 

Tokat 
R. A. Sevengil 

( S. Sayısı 228) 



HKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE i. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 98 100 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Pcker Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
îçiaJeri Bakam 
Ş. Sökfn$%iÜT 

Maliye Bakanı 
W. N. Kefmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. înctdayı 
Saflık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Ut 
Tarım Bakanı 
F. Kurdöfflv 

Ticaret Bakanı 
A U 

Devlet Bakanı 
M A. R*nda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydentfr 
Dışişleri Bakam 

ff. SaJt* 
Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük re Tekel Bakanı 
r. Çoşkam 

Ulaştırma Bakanı 
$. Koçmk 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 88 100 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. Hükümetin 2 tıei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Hükümetin 3 ııeü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S, -Sayısı* 2g8 )• 



Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 
Doğum yardın)! 10 000 
Kira karşılığı .18 .1.00 
Yolluklar 
Müfettişler yolluğu 40 000 
Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu 10 000 
Teknik hizmetler giderleri 
Örnek orman işletmesi kuruluş ve tesis giderleri 88 100 
Yapı ve onarma işleri 80 000 

Toplam 98 100 98 100 

Bilice Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Doğum yardımı 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Müfettişler yolluğu 
Teknik hizmetler giderleri 
örnek orman işletmesi kuruluş ve tesis giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

Toplam 

Düşülen Eklenen 

.88 100 

88 100 

10 000 
18 100 

80 000 

30 000 

88 100 

»•-« 
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S. Sayısı: 229 
Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/218) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 . VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü * ' " ; '' 
Satff :71 - 858/677 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya 
pılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulma
sı 12 . VI . 1947 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu ar-
zederim. 

Başbakan 
K, Peker 

Gerekçe 

Mülga Orman Genel Komutanlığı 1942 - 194;") yılları bütçesinin çeşitli bölümlerinden karşılıksız 
olarak tahakkuk eden ceman 14 883 liralık borç ile Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinin 
müfettişler yolluğu tertibinden ödenek harici yapılan 5 448 liralık sarfiyatı ve aynı yıl bütçesinin 
doğum yardımı bölümünden tahakkuk eden 335 liralık borcu karşılamak üzere 1947 yılı bütçesinin 
masraf tertiplerinden 20 665 lira tasarruf edilerek yeniden açılan 33/A (1928 - 1946 yılları karşılık 
HU borçları) bölümüne olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

Bu borçların taallûk etlikleri bütçe yılı ile bölüm, madde ve miktarları ve alacaklıların adları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Miktarı 
Yılı B. M. Kira K. ödeneğin çeşidi Alacaklının adı 

1942 42 1 4 032 14 Tâyinat Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat bedeli ola
rak Orman Koruma Komutanlığından alacağı. 

1943 44 1 A 677 25 » Bolu'da Kasap Hüseyin Avni'nin Orman Koru
ma Alayına verdiği ''340 kilo sığır eti bedelin-

**" den alacağı. 
1943 44 1 1 372 40 » Toprak Mahsulleri Ofisinin Orman Koruma Ko

mutanlığına verdiği İJ 869 kilo hububat bede
linden alacağı 

1943 44 1 1 580 80 » Toprak Mahsulleri Ofisnin Ankara Korunma 
.._,.. .v,.,.. . ' taburuna verdiği 64 çuval un bedelinden ala

cağı. 
1944 43 571 94 Telefon Muhabere Orman Koruma Komutanlığının İstanbul Tele-

bedeli fon Müdürlüğüne olan borcu. 



Yılı B. M. 

1944 41 

1944 54 

1942 
1943 
1944 

35 
36 
36 

1 
1 

1945 34 

1945 34 

Miktarı 
Lira K. Ödeneğin çeşidi 

192 Müteferrika 

851 38 inşa ve tamir işleri 

900 

179 80 

119 56 

Ayhk 

Alacaklının adı 

Mehmet Ali Gökberkin Orman Koruma Komu
tanlığından gazete abone bedeli olarak alacağı. 
Bolu Orman Koruma Alay Komutanı Albay Sa-
ip Çalkayın1'un inşaat için alınan kerestelerin 
Muamele Verdisi olarak Maliyeye ödediği para 
olup alacağı. 

Or. Kor. K. Burdur İkinci Tabur Çivril Ta
kım 4 K. As. Teğmen Hüsnü Şen'in aylığından 
eşhas /ime m i hesabına fuzulen yapılan tevkif at 
olup iadesi gereken. 
Ankara Or. Kor. Başçavuşu Süleyman Duruş-
tay'ın Haziran re Temmuz 1945 aylığından 
alacağı. 
Sivas Or. Kor. Takını K. Üsteğmen Raif (tü
ren'in Temmuz 1945 aylığından alacağı. 
Ankara Or. K. Başçavuşu Süleyman Dıırıış-
tay'm Haziran ve Temmuz 1945 ayından ala
cağı. 
Sivas Or. K. Takım K. Üsteğmen Raif Oören'in 
Temmuz 1945 den alacağı 
Beyşehir eski O r. Muhafaza memuru Ali iloş-
gören'in Danıştayın 24 . X . 1944 gün ve 14/1550 
sayılı ilâmı ile bakiye alacağı. 
Vize işletme Müdürü İsmet Yüceman'ın doğum 
yardımından alacağı. 
Vize Or. Müh. Affan Bozkurd'un alacağı 
Beypazarı Mesaha Me. Hasan Ercan'ın alacağı. 
Genel Müd. Müfettişlerinin ödenek harici yap
tıkları sarfiyat karşılığı (Müf. ödeneklerini 
çekle aldıklarından sene sonunda ödenek mev
cut olup olmadığı mülhakat Sor. Saymanlıkları 
ve Sayman Mutemetliklerince kontrol edilmemiş 
ve ödenek dışı sarfiyat yapılmıştır. 

örnek Orman işletmesi için hazırlanmakta, olan plânlar tamamen ikmal edilememiş olduğun
dan, bu tertipten yıl sonuna kadar bu miktar Ödeneğin harcanamıyacağı anlaşılmış ve diğer 
ihtiyaçlara aktarılması mümkün olmuştur. 

1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1937 

1946 

1946 
1946 
1946 

36 
37 
37 
37 
43 
12 

6 

6 
6 

14 

1 
â 
1 
1 

30 
30 
30 
10 
15 

290 2 

3 

3 
3 
3 

140 

120 
75 

5 448 

Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Aynı yardım 
Çocuk zammı 
Tayin at 

5 Geçici görev yolluğu 

Doğum yardımı 

» » 
» » 

Müf. Yolluğu 

20 665 52 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/218 
Karar No. 129 

16 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli eeavelde değişiltlik 
yapılma» hakkında Tarım Bakanlığınca hazır
lanıp Başhakanlığm 16 . VI . 1947 tarihli ve 
6/1677 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Orman Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığı adına Bütee ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

14 883 lirası kaldırılmış olan Orman Genel 
Komutanlığının 1942 - 1945 yılları bütçelerinin 
çeşitli bölümlerinden tahakkuk eden ve 5448 
lirası 1946 yılında Genel Müdürlük Müfettişleri
nin ödenek dışında yapmış oldukları sarfiyat
lardan karşılığından 335 lirası da aynı yılda do
ğum yardımmdaki ödenekten fazla ödeme gere
ğinden doğan karşılıksız borçların tesviyesini te
min maksadiyle hazırlandığı anlaşılan ve karşı
lığı bu yıl bütee içinde aktarma suretiyle 
temin edilen tasarı Kamisyonumuzca yapılan in
celemeler sonunda varsa mesulleri hakkında ge

rekli kovuşturma yapılmak şartiyle teklif gibi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedlmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Bursa 
F. Bük 
îstânbul 

Dr. A. Adıvar 
Mardin 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
X. C. Akerman 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

izmir 
/S. Dikmen 

Niğde 
R. Erten R. Oürsoy J 

Tokad 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
-S', örgeevren 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Samsun 

M. A. Yörük er 
Yozgad 

R. A. Sevengil A. Sungur 
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— 4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe, Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
17 nei bölümünün 8 nci (örnek Orman İşletme
si kuruluş ve tesis giderleri) maddesinden 20 666 | 
lira düşülerek, aynı cetvelde (1937 - 1946 yıl- j 
lan karşılıksız borçları) adiyle yeniden açılan I 
33/A bölümüne olağanüstü ödenek olarak akta- I 
rılmıştır. 

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

i 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım ! 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı I 
R. Peker Başbakan Yardımcısı | 

M. ökmen I 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. (J. Toy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Baltea 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S, Irmali 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
(çişleri Bakanı 

#. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. tncedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. üz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 
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S. Sayısı: 230 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun birinci ve dördüncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/202) 

T. G. 
Başbakanlık 

i Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/817, ,6 - 1556 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ııcü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . V . 1947 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arederizm., 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

21 Nisan 1340 tarihli Rüsumu Sıhhiye Kanun unun, birinci maddesiyle 3 dereceye ayrüarak 1 ilâ 
250 tonluk gemilerden beher ton başına (2), 251 ilâ 750 tonilâtoluk gemilerden (3) 751 ve daha 
yukarı gemilerden beher ton başına (4) kuruş üzerinden alınmakta olan sıhhiye resimleri 22 yıl ev-

; velki para vaziyetine göre hesaplanarak o zaman için bir kıymet ifade ederken bugün bu sıhhat re
simleri Sahil Sağlık Teşkilâtı giderlerinin üçte birini bile karşılamaya kâfi gelmemektedir. 

22, yıldır değişen dünya durumu ile navlun ve mal fiyatlarının ikinci Dünya. Harbinden evvel
ki zamanlara nazaran vasati olarak beş altı misli artışı neticesi olarak hâsıl olan durum karşısında 
yukarıda yazılı nispetler üzerinden alınmakta plan sıhhiye resimlerinin Sahil Sağlık Teşkilâtına ge
lir temin edici bir kıymet olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu sebeple Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi zaruri görülmüştür. 

Sahil Sağlık Teşkilâtının bugünkü icaplarına göre yapmakta olduğu büyük giderler karşısında 
»alınmakta olan sıhhiye resimlerinin azlığını anlatmak maksadiyle memleketimize gelen yabancı bay
raklı (5 000) tonluk bir gemi ele alındığında: Bu büyük tonunun hemen hemen yarı nispetini tu
tan rüsum tonundan yukarıda yazılı (4) kuruş üzerinden (100) lira sıhhiye resmi alınmaktadır. 
Ru tonda olan bir geminin taşıyabileceği yedi sekiz bin tonluk hamulesinden navlun bedeli olarak 
elde edeceği yüzbinleree liralık intifa karşısında alınan (100) lira gibi bir paranın Sahil Sağlık 
Teşkilâtının harbden evvelki yıllara nazaran birkaç misli artmış olan giderlerini karşılamaktan çok 
uzak kaldığı gibi bugünkü (4) kuruş resim nispetinin bir misli artışında (5 000) tonluk bir vapu
run vereceği (200) lira sıhhiye resminin de bugün deniz ticaretinden elde edilen, büyük kazançlara 
nazaran hiç mesabesinde kalacağı aşikârdır. 

Aynı zamanda 7 Eylül 1946 tarihinde alınan malî kararlar neticesi paramızın yabancı paralar
la ayarlanması dolayısiyle yabancı bayraklı gemilerin ton basma (4) kuruşluk nispet üzerinden öde
mekte bulundukları sıhhiye resimleri de hâsıl olan yeni döviz vaziyetine göre bu (4) kuruş nispetin 
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hemen hemen yarısına düştüğünden paramızın kıymetinin yabancı para kıymetleriyle ayarlamasın
dan da faydalandıkları, (4) kuruşluk resim nispetinin (8) kuruşa artırılmasında bilhassa yabancı 
bayraklı gemiler için bu artış nispetinin eskisine nazaran büyük bir fark arzetmiyeceği de şüphe
sizdir. 

Limanlarımızda serbest iş gören yabancı vapurlarla aynı nispet üzerinden resim alman bayrağı
mızı taşıyan vapurların da artırılmış olan tarifelerine göre yükselen navlunları ile gelirleri çok 
arttığından resim nispetindeki artışın millî gemilerimize de mühim bir tesiri olmıyacağı muhak
kaktır. Mümasili Devlet Teşekkülleri tarifesinde görülen lüzum ve zaruretler üzerine zaman zaman 
zamlar yapılmış ve nispetler art .nlmu olmasına rağmen Sahil Sağlık Teşkilâtının teşekkülü tari
hinden bugüne kadar geçen 23 yıla yakın bir zamâr.danberî Küsuııu Sıhhiye Kanununun bıhJavt hV 
simleri nispetlerine ait 1 nci maddesi olduğu gibi muhafaza edilmiş ve bu nispetlerin artırılması ciheti 
iltizam edilmemiştir. Daha evvel aldığı resimlerle giderlerini karşıladıktan sonra gorck Ankara'd-i 
Bakanlık binası ve teferruatı ile memurlar apartmanları ve Hıfzıssıhha Müessesesi ile Numune Hasta
nesinin Ismetpaşa Pavyonu gibi çok mühim tesisler yapmaya ve gerek teşkilâtı bulunan diğer mem 
lcket köşelerinde binalar kurup sıhhi eserler kur maya muvaffak olan idare harb yıllarında ancak 
geliri ile giderlerini karşılayabilmiş, deniz ticaretini" tamamiyle durması ve harb sonrasında da bü
yük gemi kayıplarından dolayı gelir'uin çok azalnı-ıM sebebiyle giderinin bir kısırım bütün kavu yılla-
rınea Hazineden aldığı yardım parasiyle karşılayabilmiştir. Sıhhiye resimleri nispetleri üzerinde 
yapılan artırmalarla Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü gelecek yıllar genel bütçeden daha az yardım 
parası almak suretiyle giderlerini karşılayabileceği gibi harp kayıpları telâfi edilip normal deniz tica
reti başladığında da artık Devlet Bun binden ya-dım almadan kendi geliri ile gideri:Ji rknkleştire-
bilecektir. 

Sahil Sağlık Teşkilâtının bu günün icaplarına uyarak yapmakta olduğu giderlerin karşüanabil-
mesi için en mühim gelir kaynağı olan sıhhiye resimleri nispetlerinin yukarıda arzolunan sebepler 
yüzünden artırılması karşısında kalındığından limanlarımız arasında serbest iş gören 1 ilâ 250 to-
nilâtaluk gemilerden beher safi tonilâto başına (4), 251 ilâ 750 tonilâtoluk gemilerden (6), 751 ve 
daha yukarı gemilerden de beher safi tonilâto basma (8) kuruş sıhhiye resmi alınması zaruri gö
rülmüştür. 

Limanlarımız arasında sefer yapan ve kabotaj hakkını haiz bulunan ve tonilâtosu 250 yi geç-
miyen motorlu, yelkenli ve kürekli gemilerden 1 üâ 50 dâhil rüsum tona kadar olanlar her yıl büt
çe kanunlariyle 20 seferlik patent aya bağlı tutularak bu gemilerden Rüsumu Sıhhiye Kanununun 
1 nci maddesi gereğince sıhhiye resmi almmıya^ağı kabul edilirken bu hüküm Bütçe Komisyo
nunca verilen prensip kararına uyularak 1944 yılı Bütçe Kanunundan çıkarılmış ve 1944 yılından-
beri bu gemiler de yıllık kaplı patentaya bağlı tutulmuş ve her seferlerinde Rüsumu Sıhhiye Kanu
nunun 1 nci maddesine göre sıhhiye resmi vermekte mükellef tutulmuşlardır. 1944 yılındanberi 
bütçe kanunlarından kaldırılmış olan hükümler bu here yine ele alınıp 1 ilâ 50 dâhil rüsum tona 
kadar olan ufak gemiler her sefer için ödemekte bulundukları sıhhiye resminden muaf tutulup bu 
gemilere-20 sefere mahsus olmak üzere seferlik pa'enta verilerek meselâ: 20 tonluk bir motorun be
her seferinde (80) kuruş üzerinden 20 seferde ödi.receği 16 liraık sıhhiye resminden feragat edile
rek bu küçük tonajdaki gemilerin himayesi maksadiyle sıhhiye resmi alınmadan sefer yapmalarına 
müsaade edilmiş ve ncak 20 sefere mahsus olmak üzere 2,5 lira karşılığında kaplı patenta verilmesi 
kabul edilmiştir. 

Rüsumu Sıhhiye Kanununun 4 ncü maddesine göre verilmekte olan kaplı patentalar bu kanu
nun yürürlüğe girdiği zamandaki kâğıt fiyatına baskı gideriyle o günkü para kıymetine göre he
saplanarak fi) lira kıymet konulmuş ise de bugün 99 vize yerini ihtiva eden bu kaplı patenta-
ların maliyet fiyatı (1) lirayı çok fazla geçtiğinden bu patentalarm kıymetinin de bu sebepten 
2,5 liraya çıkarılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Milletlerarası seyrüsefer ve ticaret sebepleriyle bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı millî hu
dutlarımızla sahillerimizin sıhhi müdafaası uhdesine bırakılmış olan ve Lozan Muahedesini müta-
akıp Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü unvanı ile işe başlamış olan bu İdarenin 1924 
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yıhndanberi feyizli çalışması sonucu olarak kuruluş yılından bugüne kadar geçen 23 yıla yakın 
bir zamandanberi memleketimizde bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması tamamen önlenmiş ve İkinci 
Dünya Harbinden sonra yabancı memleketlerin ekserisinde zuhur eden (Veba) hastalığına karşı 
sahillerimizin sıhhi kontrolünde gösterilen fazla hassasiyet ve alınan sıkı tedbirler sayesinde bu 
hastalık memleketimize sokulmamıştır. 

Memleketimize dışarıdan denizyolu ile gelecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı set göre
vini yapan ve geceli gündüzlü çalışarak 23 yıldır başarılı bu görevi ile muvaffakiyet kazanan 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün birkaç misli artmış olan giderlerinin karşılana
bilmesi ve yurdun sağlığına çok faydalı görevine devam edebilmesinin sağlanabilmesi ve dolayı-
siyle mevcudiyetinin idamesi için yukarıda açıklandığı üzere gelirinin artırılması zarureti karşı
sında kalındığından (500) sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştiril
mesi için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 16 . VI . 1947 

Esas No. 1/202 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunun 15 . V . 1947 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 6/1556 sayılı ve 4 . 
VI.1947 tarihli tezkeresiyle Yüksek Meclise gön
derilip Komisyonumuza havale buyurulan kanun 
tasarısı ile gerekçesi, Maliye Bakanlığı ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilci
leri de hazır olduğu halde komisyonumuzda in
celendi. 

Gerekçede gösterilen sebepler ve Hükümet 
temsilcilerinin verdikleri izahatlar yerinde gö
rülmüş, ikinci maddenin ikinci fıkrası başında 
temsilciler tarafından noksan kaldığı ifade 
edilen (20) rakamı ilâve edilerek tasarı Hükü

metin teklif ettiği şekilde aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sos. Yar. Ko. Baş. Y. Sözcü 
Gazianteb Gazianteb 

Dr. M. Canbolat Dr. M. Canbölat 
Kâtip 
Seyhan Antalya Denizli 

Dr. M. Dıplan Dr. G. Kahraman Dr. H. Berkman 
Giresun îçel 

Dr. K. G. Zaimoğlu Dr. C, Ramazanağlu 
Kars Konya 

Df. E. Oktay Dr. M. F. Dündar 
Malatya Ordu 

Dr. H. Fırat Dr. Z. M. Sezer 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/202 
Karar No. 130 

P 

Yüksek Başkanlığa 

17 . VI,1D47 

500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
linci ve dördüncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 4 . V I . 1947 tarihli 
ve 6/1556 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle incelenip görüşüldü. 

500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
rinci maddesi ile buharlı, motorlu, yelkenli 
gemilerden, üç tonilâto derecesi üzerinden alın
makta olan sıhhiye rüsumunun bir misli artı
rılması ve aynı Kanunun 4 ncü maddesi ile ka
botaj hakkını haiz 1 - 50 tonilâto arasındaki 
deniz vasıtalarına ve 51 tonilâtodan 250 tonilâ
toya kadar buharsız küçük gemilere verilecek 
20 seferlik ve yıllık kaplı patenta bedelerinin 
maktuan 2,5 lira olarak tesbiti hakkında olup 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca da 

ayniyle kabul edilen tasarı Hükümet gerekçesi
ne göre Komisyonumuzca da uygun görüldüğün
den adı geçen Komisyonun değişikliği daire
sinde ayniyle kabul edilmiştir. Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Edirne 

M. N. Gündüzalp S 
Kâtip 

Ankara Ankara 
F. Öymen N. C. Akkerman 

Aydın Balıkesir 
R. Alpman E. Alt an 

Bursa Diyarbakır 
F; Bük 1. II. Tigrel 

Kırşehir 
S. Torgut A 

îzmir 
Dikmen 

Ankara 
G. Gölet 

Balıkesir 
S. Örgeevren 

îzmir 
M. Birsel 

Yozgad 
Sungur 

* • » 

HÜKÜMETİN TEKLİFt 

500 syadı Rüsumu Sıhhiye Kanununun l nci 
ve i ncü m a'd'del'erinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Nisan 1340 tarihli ve 500 sa
yılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıhhiye Resmi: 
Buharlı, motorlu ve yelkenli gemilerden aşa

ğıda yazılı üç derece üzerine sıhhiye resmi alı
nır. 

1 ilâ 250 tanilâtoluk gemiler için beher toni
lâto başına (4) kuruş, 

251 ilâ 750 tonilâtoluk gemiler için beher 
tonilâto başına (6) kuruş, 

751 ve daha yukarı tanilâtoluk gemiler için 
beher tonilâto başına (8) kuruş, 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRÎŞ t 

' 500 Saydı Rüsumu Sıhhiye Kanununun T nci ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S , Sayısı: 230 
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İşbu resim safi tonilâto üzerinden hesap olu
nur. 

3057 ve 3058 sayılı Kanunların hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaplı Patenta resmi: 
Limanlarımız arasında sefer yapan ve ka

botaj hakkını haiz olup 1 ilâ 50 tanilâtoya ka
dar olan istimbot ve römorkörlerle motorlu, 
yelkenli ve kürekli küçük gemilere 20 seferlik, 
51 tonilâtodan 250 dâhil tonilâtoya kadar olan 
ve buharlı olmıyan küçük gemilere de yıllık 
patenta verilerek bedeli olan 2,5 lira alınır. 

Seferlik patentaya bağlı gemilerden ayrıca 
sıhhiye resmi alınmaz. Yıllık kaplı patenta
ya bağlı gemilerden her sefer için sıhhiye res
mi alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı yürürütür. 

S, ve S. Y. K. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı Sa 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 
M. ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı! 
A. înan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

(S . Sayı sı : 230) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaplı Patenta resmi: 
Limanlarımız arasında sefer yapan ve ka

botaj hakkını haiz olup 1 ilâ 50 tanilâtoya ka
dar olan istimbot ve römorkörlerle motorlu, yel
kenli ve kürekli küçük gemilere 20 seferlik 51 to
nilâtodan 250 dâhil tonilâtoya kadar olan ve 
buharlı olmıyan küçük gemilere de yıllık pa
tenta verilerek bedeli olan 2,5 lira alınır. 

20 seferlik patentaya bağlı gemilerden ay
rıca sıhhiye resmi alınmaz. Yıllık kaplı paten
taya bağlı gemilerden her sefer için sıhhiye 
resmi alınır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 





S. Sayısı: 231 
Seyhan Milletvekili Sinan îekelioğlu ve 2 arkadaşının, 
Bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon

ları raporları (2/44) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yurdumuzun savunuşunda canlarını veren kahraman ve aziz şehitlerimizin yavrulariyle harb 
malûllerine bağlanacak maaş hakkında takdim ettiğim teklifin icabeden komisyonlarda ve Kamu
tayda görüşülerek kanun iyet kazanmasına yüksek delâlet ve müsaadelerini arz ve rica eyleriz. 

15. V . 1947 
Seyhan Milletvekili liursa Milletvekili Malatya Milletvekili 

Sinan Tekelinğlu Faik Yrfmazipek M. Nedim Zabcı 

551 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı gerekçesi 

Yurdun savunmasında göğüslerini birer çelik kale gibi saldırganların önüne gererek bin bir kah 
ramanlıklarla canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri ve bunların millete vedia olarak bıraktık
ları aile ve yavrularını ve yine bu uğurda muhtelif unsurlarından ve sıhhatlarından mahrum kalan 
malûl gazilerimiz Büyük Millet Meclisinin kurtarıcı elleriyle milletimizin vefakâr bağrmdaki lâyik 
oldukları hakiki yerlerinde kucaklanmıştır. 

Aziz Türk Milleti namına Büyük Meclisin kuruluşıındanberi kahramanlarımız ve onların evlât
ları için gösterdiği bu yüksek vefa ve şefkat, bir gün canımızdan kıymetli ve aziz olan yurdumu
za vâki olabilecek bir tecavüzde dünkü kahramanlık harikalarını çok geride bırakmaya andiçen kah
raman Türk Ordusunun fedakârlık ve şecaat kaynağı olmaktadır. 

Büyük Meclisin bu kahramanlar ve bunların milletin şefkat ve himayesine bıraktıkları çocuk
ları hakkında her fırsatta gösterdiği atıfet ve vazeylediği himayekâr kanunların üzerinden uzun 
zamanlar geçmiş ve geçen bu zamanlar hayat ve geçim şartları ve bunların en mübrem ve hayatî 
ihtiyaçları çok değişmiş bulunmaktadır. Gerek bu sebeple gerek bunlara ait geçerlikte bulunan ana 
hükümlerin yürütümünden hâsıl olan tecrübelerle bu kanunlara bazı ilâveler yapılması zarureti doğ
muş olduğundan bu kanunun teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasarı esas itibariyle daha ziyade geleceğö ait hükümleri ihtiva etmekle beraber en yenisi yirmi al
tı sene evvelki rütbe maaşlarına göre bağlanan işehit aylıklarının bugün için geçinemiyecek ve hattâ 
hayatta kalanların sefalet içinde yaşamalarına bile imkân vermiyeeek kadar az olması ve harb malûl
lerinin yüzde doksanının teğmen ve yüzbaşı gibi küçük rütbelerde ve pek genç yaşta emekliye 
sevk olunmaları ve bunların aile hayatına karışıp bunları da yaşatmak ve okutup yetiştirmek mec
buriyetine düşmüş bulunmaları gözönüne alınarak esasen adedi pek az bir hadde tenezzül eden ve 
etmekte bulunan bu gibilere de tasarıda yeri verilmesine sebep olmuştur. 

Tasarı gerek gelecekte ve gerekse halen mevcut şehit yetimleri ve harb malûllerinin maddi ve 
mânevi ıstıraplarını kısmen dindirecek şekilde ve mer i hükümlerden büyük farklar husule getir
memektedir, 



Milli Savunma Komisyonu raporu 

t. li. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Ksas No. 2/44 
Karar No. SS 

13 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Yurt savunmasında canları m veren aziz şe
hitlerimizin yetimleriyle harb malûllerine bağ

lanacak maaş hakkında; Seyhan Milletvekili Sinan 
Tckelioğlu, Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek 
ve Malatya Milletvekili Mahmut Nedim Zabeı ta
rafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve 2 . VI . 1947 tarihinde Komisyonumuza 
havale buyuru!an kanun teklifi ve tasarısı 9 . V I . 
1947 tarihinde Millî Savunma ve Maliye Bakan
ları huzuriyle okunup incelendi: 

Bu görüşmede; harlı mâlûlleriyle şehit yetim
lerine evvelce (1924 yılında yani 23 yıl önce) 
tahsis edilmiş olan maaşların ve yapılan zamla
rın o vakit için kâfi olmasına rağmen bu gün; 
pek değişmiş olan yaşayabilme şartları karşısın
da; kifayetli birer miktar ifade edemediği haki
kati bir daha gözümüz önünde hazin bir tablo 
olarak teeessüm etmiştir. 

Vatanın savunmasında; bazı azalarını veya 
sıhhatlerini kaybetmiş malûl gazilerimizle; şe
hit düşmüş aziz kahramanlarımızın bize emanet 
ettiği yetimlerinin bu günkü hali bütün Türk 
milleti için bir ıstırap kaynağı olduğuna gönül
den iman eden komisyonumuz; yine aziz Türk 
milletinin varlığına dayanan bütçesinin imkân 
ve müsaadesi nispetinde ve pek acele olarak; bun
ların imdadına koşmak lâzımgeldiği kanaatine 
varmıştır. 

İşte bu kanaatin emrettiği görevi yukarda 
arzedilen esaslar dâhilinde eda edebilmek üzere; 
komisyonumuz; imkân şartlarını ve bu şartlar 

dahilinde en çabuk ve en mümkün bir yardımı 
yapabilecek esasları ve bu esaslar dahilinde 
teklif edilecek kanun tasarısı hazırlamak 
üze bir tâli komisyon kurulup bunun görevlen
dirilmesini oy birliğiyle kabul eylemiştir. 

Görevlendirilen tâli komisyon; Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de bera
ber olduğu hakle; bütün imkânları incelemiş ve 
bunun sonucunu bir raporla teshil eylemiş ve 
bir de kanun tasarısı hazırlıyarak Millî Savun
ma Komisyonumuza tevdi eylemiştir. 

12. VI . 1947 günü; Millî Savunma ve Mali
ye Bakanlığı temsilcileriyle beraber malûl ga
zilerimizi temsil eden diğer iki harb malûlü ar
kadaşımızın da huzuriyle Tâli Komisyon raporu 
ve kanun tasarısını, incelemiştir. 

551 sayılı Kanunumuzun harb malûllerini 
tarif eden maddesinin çerçevesi dahilinde kal
mak şartiyle bunlardan bugün harb meydanla
rında ve eşkiya takiplerinde bilfiil bulunmak 
suretiyle malûl kalmış kahramanlarımızla aziz 
Şehitlerimizin yetimlerine; mümkün olabilecek 
yardımın şekil ve miktarı üzerinde uzunca gö
rüşme ve tartışmalar yapmıştır. Komisyonu
muz yapılabilecek bu yardımın; harb malûlle
rimizle. şehit yetimlerimizi tam bir refaha ka
vuşturacağına kaani olamamakla beraber; im
kân dahilinde olan bu yardımla bunların zaru
ret ve sıkıntılarını bir dereceye kadar hafifletil
miş olacağı kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuz; bu yardımın; bu sene içinde 
ve en çabuk bir zamanda yapılması ve bu sene 
Meclise sunulması mukarrer olan Umumi Emekli 
Kanununda da; bu yardımın bugün yapılamı-
yanlara da teşmili ve imkân dahilinde artırıl
ması hususlarının derpiş edilmesi lüzumu üze
rinde musir bulunduğu gibi bu keyfiyet Hükü
metçe de vadedilmiş bulunduğundan 1948 se
nesi bütçesi hazırlanırken bu esasların gözö-
nünde tutulacağı Komisyonumuzca tabiî görül
mektedir. 

Komisyonumuz, Tâli Komisyonun hazırladığı 
kanun tasarısı üzerinde bazı değişiklik yapıl
dıktan sonra; hazırlanan yeni kanun tasarısını 
toplantıda bulunanların oy birliğiyle kabul 
eylemiştir. 

Havalesi gereğince; verilmesi I âzını gelen 
Komisyona tevdi buyuru İm ak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma 
Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Konya Hatay Krzinean 
.1. F. Cebcsoy K. Durukan B. K. (Jağlar 

S. Savısı : 231 



Ankara 
Ar. Tınaz 
Erzincan 
Z. Ağca 

Oazianteb 
.1. Atlı 
Kayseri 

S. A vgın 

Çankırı 
Dr. A, Arkan 

Erzurum 
/<:. "»S*. Ahgöl 

Kars 
//. Tugaç 
Kırklareli 
K. Doğan 

Çankırı 
Z. Soydemir 
Erzurum 

V. Kocagilney 
Kastamonu 
.1. Alptoğan 

Kocaeli 
S. Okan 

Konya Kütahya Mardin 
Dr. H. Alataş M. îspartalıgil K. Scvüktekin 

Seyhan Mardin 
X. Ttkdioğlu Dr. A. Uras 

(jümüşane 
S. Erdoğan 

Van 
/»'. Oklar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. .M M. 
Hiltçe, Komisyonu 
Ksas No. 2/44 
Karar No. 1.31 

17 . VI . 19 İ7 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve iki 
arkadaşı tarafından 551 sayılı Kanuna ek olarak 
hazırlanıp Millî Savunma Komisyonu raporivle 
Komisyonumuza verilen kanun teklifi leklif sa
hipleri ve Millî Savunma Bakanı Orgeneral (Je-
mil Cahit Tovdemir ve Maliye Bakanlığı-adına 
Bütçe ve Malî Kontrol '(-i en el Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif, lıarb malûllerinin umumi durumu ile 
bugünkü durumu hakkında geniş bükümleri ihti
va etmek üzere tanzim edilmişti]-. Ancak, Hükü
metçe hazırlanmakta olan Emeklilik Kanunu ta
salısında lıarb malûllerinin umumi durumları 
üzerinde yeni hükümler derpiş edildiği Hükü
metçe i Cad e edildiği cihetle, tasarının, lıarb ma
lûllerinden bugün ihtiyar bakım nidan müşkül 
dunun ve zaruret içerisinde bulunanların bu va
ziyetlerine bir ç.are olacak tedbirlere hasredil-
meşini teklif sahipleri kabul ettiklerini beyan et
mişlerdir. 

Harb malûllerinden fiilen harb ve harekât 
sahasında malûl kalanlardan hâlen muhtaç, vazi
yette bulunanların müşkül durumlarına bir çare 
bulunması esas itibariyle Komisyonca kabul edil 
mistir. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde şu esaslar
da, Hükümet ve teklif sahipleriyle mutabık ka
lınmıştır. 

1. — Bugün zarurete binaen yapılacak yar
dım. seferberlik başladığı tarihten sonuna kadar 

her ne suretle olursa olsun malûl kalanlardan yal
nız harb sahasında fiilen ateş altında yaralanan
larla, lıarb sahasında ve lıarb hareketlerinde ve 
harb sahasına gidiş sırasında her ne sebep ve su
retle olursa olsun malûl kalanlara ve bu yardı
mın yapılası kabul edilmiş ve tasarının Millî Sa
vunma Komisyonunca kabul edilen birinci mad
desi ona göre düzeltilmiştir. 

2. - - Tasarının dördüncü maddesi; bu yardı
mın yalnız muhtaç; olanlara hasrını temin mak-
sadiyle yazılmış ise de, bu hüküm yalnız umumi 
ve mülhak bütçelerden ödenek alanlara matuf 
bulunmaktadır. Komisyonumuz, bu hükmün 
Devlet memurluğu dışında da çalışarak kazana». 
lara da teşmilini kabul etmiş ve tasarının dör 
d üncü maddesi ona göre yazılmıştır. 

Bu teklifin harb malûllerinin hakikî muhtaç
larına günün bütçe zorlukları arasında yapılma
sını istilzam ettiği yardımın, bütçenin gelir t'az-
lasiyle karşılanabileceği Maliye Bakanlığı tem
silcileri tarafından ifade olunmuştur. 

Tasarının diğer hükümleri Milli Savunma 
Komisyonu esas alınarak ve bazı ifade deği
şiklikleri yapılarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îznıir 

M. .V. Gündüzalp C. Ekin }f. Birsd 

i S. Sayısı : 2.31 ) 



Kâtip 
Ankara 

P. Öym<"H 
Aydın 

/»'. .\l]>mu>ı 

Ankara Ankara 
V. C. Akkerman C. Gölet 

Balıkesir Bursa Diyarbakır 
S'. Öraeerren F. Bük V. Dicleli 

İstanbul 
Dr A. A di var 

İzmir 
S. Dikmen 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Kırşehir 
,Ş'. Turft-ul 

SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELİ-
OĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Askerî mâlt'dlerin terfihte dair olan 551 saydı Ka
nıl n-a ek kainin tasarısı 

1. Harbte veya eşkıya müsademelerinde 
şehiden veya bu suretle yaralanıp tedavi edil
mekte iken ölen bilcümle subay ve askerî me
murların yeti inlerine bir üst rütbeye mahsus 
birinci derece maluliyet aylığının. Gedikli ve 
erbaşlarla erlerin ve Harb Yedek Subay Okul
ları ve .ya bu derecelerdeki okullar öğrencileri
nin yetimlerine bunlara mahsus birinci derece 
maluliyet aylığının yüzde doksanı; şehit aylığı 
olarak bağlanır. Bunlara, yetim başına ayrı
ca her ay Yirmişer lira terfih zammı verilir. 

2. --• llarb malûlü olarak emekliye sevk olu
nacaklardan bilûmum subay ve askerî memur
lara bir üst rütbe üzerinden, Gedikli ve erbaş
larla erlerin ve harb ve Yedek Subay Okulları 
veya bu derecelerdeki okullar öğrencilerine bun
lara mahsus maluliyet aylığının bir misli üze
rinden maluliyet aylığı tahsis olunur. 

'İ. - 551 sayılı Kanunun birinci umdesinde 
yazılı terfih zamlarına üç kat eklenmiştir. Be
şinci ve altıncı dereceden ınfdûl olan Gedikli 
(ye Erbaş ve erlere ve öğrencilere 200 lira kıy-
(iımtinçle verilecek araziden maada her ay peşin 
.olarak 20 lira terfih zammı verilir. 

Terfih zamları malûlün vefatında yetimlere 
intikal eder. 

Şehit yetimleri ve malûllerle bunların yetim
lerinin aylıkları ve terfih zamları hiçbir vergi 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUM.\' DE
ĞİŞTİR! Sİ 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına Zam yapılma-
sı hakkındaki ,28 . XIf . 1946 tarih ve -İ992 saydı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. -Harb malûlü bulunan subay ve 
askerî memurlardan harbde fiilen ateş altında ya
ralanmak ııetcesinde veya harbde müsademe
nin icrası sırasında düşmek, donmak, zehir
lenmek gibi harekâtın neticesinden doğan sebep
lerle malûl olmuş bulunanlara 168;'» sayılı Ka
nuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağ
lanmış ve bağlanacak malûl aylıklarının çeşitli 
kanunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan 
zamlariyle birlikte baliğine % 50 si eklenir. 

MADDE 2. --- Subay ve askerî memurlar
dan şehit olanların dul ve yetimlerine; ve sahil 
erat dul ve yetimlerinden hayat kaydiyle maaş 
alanlarına; 

A) 168-î sayılı Kanuudan evvelki hüküm
lere göre bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının 
ve çeşitli, kanunlar ile 4992 sayılı Kanunla ya
pılmış olan zamlarının baliğine % 100 ü: 

B) 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış ve 
bağlanacak aylıklarının 4992 sayılı Kanunla 
yapılmış olan zamlariyle birlikte baliğine c/r 
m ıı; 

Eklenir. 

MADDE :*. Harb malûlü erlerden (Harb 
Okulu ve muadili öğrenciler ve gedikliler dâhil) 
551 sayılı Askerî Malûllerin Terfihi Hakkındaki 
Kanunun 1 ne i maddesinde yazılı malûllük dere
celerinden 1, 2, :> ve 4 ncü derecelere giren
lerle girecek olanların terfih zamları birer 
misli artırılır. 5 ve 6 ncı derecelerine giren
lerle girecek olanlara 10 ar lira terfih zammı 
verilir. 

Bu zamlar, çeşitli kanunlarla kabul edilen 

1 S. Sarısı : 2!M ) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞ| 

Emekli, dul ve yetim aylılarına zum yapılması 
hakkındaki 1992 sayılı Kanuna ek kanun tasamı 

MADDE 1. — Harb malûlü bulunan subay 
ve askerî memurlardan harbte fiilen ateş al
tında veya harekât sahasında veyahut bu sa
haya gidiş esnasında herhangi bi sebeple ma
lûl olmuş bulunanlarla 1683 sayılı Kanuna ve
ya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve 
bağlanacak malûl aylıklarının çeşitli ka
nunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan 
zamlariyle birlikte toplamına % 50 si eklenir. 

MADDE 2. — Millî Savunnıa Komisyonunun 
2 nci maddesi ayniyle kanul edilmiştir. 

MADDE 3. — Harb malûlü erlerden (Harb 
Okulu ve muadili öğrenciler ve gedikliler dâ
hil) 551 sayılı askerî malûllerin terfihi hak
kındaki Kanunun birinci maddesinde yazılı 
malûllük derecelerinden bir, iki, üç ve dördün
cü derecelere girenlerle girecek olanların terfih 
zamları birer misli artırılır. Beş ve altıncı de
recelerine girenlerle girecek olanlara onar lira 
terfih zammı verilir. 

Çeşitli kanunlarla terfjh zamları hakkında 
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Tekli t M. S. K. 

ve resme tâbi olmadığı gibi Devlet ve nafaka borç
larından başka borçlar içli haciz do olunamaz. 

4. llarb ve vazife mâlûllernden sağlık du
rumları çalışmağa müsait olanlara müraeaatlrni
da sağlık durumlarına ve kabiliyetlerine göre 
askerî teşkilâtta subay ve askerî memur yerlerin 
de vesair görevlerde 65 yaşma kadar çalışmak 
üzere maaşlı sivil memur olarak Millî Savunma 
Bakanlığınca görev verilir. 

Millî Savunma Bakanlığınca yukarda yazılı 
görevler kadrolarında ayrılacak yüzde beşe ka
dar istihdam yerlerinden artacaklara istemleri 
üzerine Genel ve Özel ve Katma bütçeli daire ve 
Kurumlar ve beledi yi er ve kamuya yararlığı 
tasdik olunan birlikler ve yukarda yazılı daire 
ve müesseselerin sermayesiyle kurulmuş kurum 
ve işletmelerde, banka ve şirketlerde iş bulmağa 
Galışma Bakanlığı görevlidir. 

Bunların terfi ve diğer zat işlemleri sivil 
Devlet memurlarının tâbi olduğu hükümlere gü
ve yapılır. Emekliye tâbi görevlere tâyin olu
nanların tekrar tekaüde şevklerinde, emekliye 
şevklerinden evvlki hizmetin ile sonraki hizmet
leri toplamı ve maluliyet dereceleri ve en son 
aldıkları aylıkları üzrinden yeniden tahsis ya
pılır. 

Kanunla emekli hakkı tanınan memuriyetler
de çalışan malûllerin hizmetler veya kanunların 
verdiği yetkilere dayanılarak memurları için 
emekli hakkı kabul eden kurul ve bankalarda 
göreve tâyin olunanlardan emekliye tâbi bütün 
hizmetleri toplamı otuz sene ve daha ziyade 
olanların ikramiyeleri son aylıkları üzerinden 
otuz seneyi ikmal eyledikleri daire ve kurumlar
ca verilir. 

Bu kanunla yeni eklenen terfih zamları gö 
reve tâyin olunanlara görevde bulundukları müd
det verilmez. 

•*). Masrafı Genel, Özel. Katma ve Belediye 
bütçelerinden veya kamu yararına (-alışan birlik
ler tarafından sağlanan okul. üniversite ve yurt-
lardaki paralı ve parasız yatılı öğrenci adedinin 
yüzde onu ve yatılı ve yatısız ve ayrıca pansi
yon şeklinde öğrenci kabul eden özel okulların ya
tısız ve yatılı adedinin yüzde beşi, şehit ve mâ-
lûJ eoçuklaruım tahsillerini parasız olarak sağ

lı iiküıuler dairesinde ödenir 

MADDE 4. --- Genel Bütçeye giren daireler
le Kat uta ve Özel bütçeli dairelerden veya 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilmiş olan müesseselerden veya bunlara bağlı 
yerlerden aylık, ücret ve ödenek alanlar bu 
aylık, ücret ve ödenekleri aldıkları sürece 
yukarıki maddelerde yazılı zamlardan fayda
lanmazlar. 

MADDE 5. •— Eşkiya müsademesinde, mü
sademe esnasında yaralanarak 551 sayılı Ka
nundaki derecelere girecek şekilde malûl ka
lanlarla şehit olanların veya yaralanma netice
si tedavi sırasında veya yapılan cerrahî ame
liyat sonunda ölenlerin dul ve yetimleri de bu 
kanunun 1, 2 ve o ncü maddeleri hükümlerin
den faydalanırlar, 
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kabııJ edilmiş olan hükümler bu maddeye gj>re 
yapılacak ödemeler hakkında da aynen uygula
nır. Bu zamlar da dul ve yetimlere intikal etmez. 

MADDE 4. — Genel bütçeye giren dairelerle 
kalma ve özel bütçeli dairelerden veya me
muriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit cdilı)ıiş 
olan müesseselerden veya bunlara bağlı yerler
den aylık, ücret ve ödenek alanlar bu aylık, üc
ret ve ödenekleri aldıkları sürece, yıllık gayjri-
sâfi iradı 1500 lira ve daha ziyade olan binalara 
sahip bulunanlar bu gayrimenkule sahip bu
lunduğu sürece ve gündelikli amele ve işçilerle 
seyyar ve usta işçiler dışında kazanç vergisi öde
yenler bu verginin taalluk ettiği iş ve meslekleri 
yaptıkları sürece yukarıki maddelerde yazılı 
zamlardan faydalanmazlar. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonunun 
5 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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laıuak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine ay
rılır. Bu yerlerde şehit çocuklarından başlıya-
rak sırasiyle harb ve görev malûllerinin çocuk
ları okutturulur. İsteklilerin çokluğu halinde sı
raya göre bunlar arasında 915 sayılı Kanuna gö
re seeçme smavı yapılır. Bunların genel seçme 
sınavlarına girme hakları saklıdır. 

Parasız okuma hakkı okul ve üniversitelere 
girme şartlarını ve aranılan ehliyet ve sınıf geç
me mecburiyetlerini değiştirmez. 

6. Altmış yaşını bitiren harb malûllerinden 
yardıma, muhtaç olanlara birer emireri tahsis 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte şehit aylığı almakta olan bil
cümle subay ve askerî memurların yetimlerin
den her birinin aylıklarına otuzar ve gedikli ve 
erbaşlarla erlerin ve öğrencilerin yetimlerine 
on beşer lira terfih zammı eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen mevcut harb 
malûllerine 551 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yazılı terfih zamlarına üç kat ve görev 
malûllerine iki kat eklenmekle beraber subayla
rın maaşları bir üst derece üzerinden tashih olu
nur. İki yüz liralık arazi verilip terfih zammı 
verilmiyen beşinci ve altıncı dereceden malûl 
gedikli ve erbaşlarla erlere ve öğrenicilere ke
sin olarak her ay yirmişer lira terfih zammı ve
rilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun üçün
cü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve 4, 
5 ve 6 ncı maddeleri halen aylık almakta bulu
nan şehit yetimleri ile harb ve görev malûllerine 
de şâmildir. 

7. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

8. Bu kanunun uygulanmasına Bakanlar 
Kurulu görevlidir, 

M. S. K. 

MADDE ti. - - Bu kanunun 1 nci maddesi 
gereğince; malûl subay ve askerî memurlara 
yapılacak zamlar; Sayıştayın tescilinden sonra 
ve genel hükümler dairesinde ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihini ko-
valıyan aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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MADDE 6. — Bu kanunun birinci maddesi 
gereğince; malûl subay ve askerî memurlara ya
pılacak zamlar; Sayıştayın tescilinden sonra ve 
genel hükümler dairesinde ödenir. 

İkinci maddedeki ödemeler ilgili askerlik şu
belerinden alman resmî kayıtlara istinat ettirilir. 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonunun 
7 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Millî Savunma Komisyonunun 
8 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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