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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nunu tasarısının maddeleri görüşüldü. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
R. Karadeniz S. Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nunu tasarısının maddeleri görüşüldükten 

sonra; 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nunu tasarısının maddelerinin görüşülmesine 
devam olundu. 

27 . V . 1949 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 
Kâtip 

Coı •um Milletvekili 
İV. Atalay 

Soru 

Konya Milletvekili Mitat Ş. Altan'm, Akşe
hir Sanat Okulunun 1949 ders yılı başında 
enstitü haline getirilip getirilemiyeceği hakkın

daki sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — iskân Kanununun bâzı maddelerinin 

kaldırılmasına, deriştirilin esine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 

olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sine bazı fıkralar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu raporu (1/430) (Gündeme) ; 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTtPLEB : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/462) 

BAŞKAN — Emekli Kanununun görüşül
mesine devam ediyoruz. 

GEÇÎCI MADDE 60. — Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkan
lığında, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlar 
ile (Evvelce bulunmuş olanlar dâhil) Milletve
kili bulunanlardan; bu tarihten sonra Milletve
killerinin aralıksız olarak devamı sırasında aynı 
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yerlere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları 
müddetçe (Emekliye ayrıldıktan sonra bu yer
lere geçenler hariç) ödeneklerinden birinci der 
rece aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alı
nır. ve karşılıkları da bu miktar üzerinden Ha-
zinecve Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇlCl MADDE 61. — Geçici 60 ncı mad
dede yazılı olanların, bu yerlerden ayrılışların
da: Birinci derece aylık tutarı ve 25 yıldan aşa
ğı olmamak üzere hizmet müddetleri tolamı üze
rinden emekli aylığı bağlanır. 

Bu yerelerden ayrıldıkları halde emekli aylı
ğı bağlanmasını istemiyenlerin milletvekili, açık
ta, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulun
dukları sırada emekliye ayrılmalarını istedikle
rinde veya kurumlarınca emekliye ayrılmaların
da dahi aylıkları, bu esas üzerinden bağlanır. 

Bunların; bu yerlerde, milletvekilliğinde, 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifede veya açıkta 

• iken; âdi malûllüklerinde yukariki hükümler ger 
reğince hesaplanacak emekli aylıkları miktarın
da (Âdi malûllük aylığı) ve vazife malûllükle
rinde de bu suretle bulunacak âdi malûllük aylık
larına 55 nci madde gereğince yapılacak ekleme
lerle (Vazife malûllüğü aylığı) bağlan"*. 

Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası kar
şılığında Hazineden alınır ve Sandıkta birik
miş kesenekleriyle karşılıkları aylığın bağlan
masını mütakıp toptan Sandıkça Hazineye öde
nir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 62. — Vazifelerinden do
layı emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlardan ge
çici 60 ncı maddede yazılı yerlere geçmiş veya 
aynı madde esasları dairesinde geçecek olanla«-
rın; bu yerlerden ayrılışlarında (Ayrılmış olan
lar dâhil) eski aylıkları, geçici 61 nci maddeye 
göre bağlanması gerekli miktardan az ise sözü 
geçen madde esasları dairesinde yükseltilir. 

Aylığın yükselmesi halinde düzeltme işi, 
Sandıkça yapılarak Hazinece ödenir. Eski ay
lıklar : katma, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 nci 
madede yazılı Sandıkça veya kaldırılan sandık

larca bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 
10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine aylıkları 
bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığınca bir ay içinde Hazineye öde
nir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 63. — Geçici 60 neı mad
dede yazılı yerlerde bulunduklarından dolayı 
aylık bağlanmış veya bu sebeple evvelki aylıkla
rında artırma yapılmış olanlardan; emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin bu va
zifelerde geçen hizmet müddetleri için 100 ncü 
madde esasları dairesinde hesaplanacak son hiz
met zammı, Sandıkça bu aylıklarına eklenerek 
geçici 61 nci maddeye göre ödenir. 

Eski aylıklar Hazinece bağlanmışsa son hiz
met zammı da Hazinece ödenir ve bu müddet 
içinde alman kesenek ve karşılıkları (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca Hazineye ve
rilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 64. — Geçici 60 ncı mad
dede yazılı olanların, : 

a) Bu yerlerde; 
b) Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli 

aylığı bağlanmamış veya eski aylıklarında artır
ma yapılmamış olarak açıkta; 

c) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde; 
ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı 

bağlanmış veya artırılmış aylıkları almakta; 
İken, ölümlerinde : Dul ve yetimlerine, ilgi

sine göre geçici 61, 62 ve 63 ncü maddeler esas
ları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68 ve 69 
ncu maddeler hükümlerine göre bağlanır. 

Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b), ((c) fık
ralarında yazılı hallerde Sandıkta birikmiş kese
nek ve karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü 
edilen geçici 61, 62 ve 63 ncü maddeler gereğin
ce yapılır. 

ALİ KIZA TÜKEL (Konya) — Açıkta ka
lanlar tâbirinin tavzihini rica ederim. Meselâ 
serbest meslekleri de içine alıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Vazife itibariyle memuri
yeti tekaüde tâbi olmıyan hizmetlerdir. 



B \ \5<k %At . 0 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Tekaüde tâ- I 
bi olmıyan hizmetlerde bulunursa olur, açıkta 
bulunursa yine olur mu? 

CEVDET GÖLET (Devamla) — Hepsi dâ
hildir efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

O) Borçlanma Hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 65. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte: Aşağıda (I) işaretli fıkra
da gösterilenlerin; (II)' işaretli fıkrada yazılı 
vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet müd
detlerinin en çok 10 yılı, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaatla geçici 66 ncı madde gere
ğince borçlandırılmalarını istemeleri halinde 
yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak üzere 
fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

* 1. — Borçlanabilecekler: 
a) 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasın

da gösterilenler, (Emekli, âdi malûllük ve va
zife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar hariç), 

b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ncı maddelerde 
yazılı olanlar, 

c) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde çalışma
larına devam edecekleri gösterilen emekli ve 
zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri. 

II - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler: 
a) 12 nci maddenin (I) işaretli ffıkrasm-

da gösterilen kurumların veya bu kurumlarca; 
yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satın aldığı mül
ga daire, müessese, idare ve ortaklıkların, (Ku
rumlara intikal eden veya geçen müesseseler 
dâhil), 

b) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde gösteri
len emekli ve zat maaşları sandıklarının, 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik 
müddetlerine eklenen mülga daire, müessese, j 
idare ve ortaklıkların, | 

ç) Mülga Reji idaresinin ve Mülga Liman, 
Rıhtım ortaklıklarının, (Fenerler idaresi ve 
İzmir Körfez Ortaklığı dâhil), 

Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (Aylıklı 
kadrolarda ücretle geçen müddetler dâhil), 

d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların 
komiserliklerinde; 

e) Azınlık ve yabancı okulların Millî Eği- j 
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tim Bakanlığı tarafından tâyin olunan öğret
menliklerinde ; 

f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alın
makta iken bir kanunla sürekli ücretli hale 
getirilen veya ücretli iken bir kanunla aylıklı 
yapılan kadrolarda; 

g) Aylıklı vazifelerde iken Muhtelit Ha
kem mahkemelerine aylıkla tâyin edilip; bu 
vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete 
çevrilen bu vazifelerde; 

h) Romanya ve Bulgaristan'ın Türk köyle
rinde yapılmış öğretmenliklerde; 

i) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin 
olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli 
hizmetliliklerinde; 

Geçen müddetlerle; 
j) Türkiye'de yüksek öğrenimi bitirdikten 

ve aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra 
meslekî bilgilerini genişletmek üzere, 10.IV.1929 
tarihli ve 1416 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Devletçe yabancı memleketlere 
gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesiimiş 
olanların, yabancı memleketlerde Devletten 
ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler; 

Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere 
göre borçlanma suretiyle eklenen müddetlerle 
bu madde gereğince eklenecek müddetler top
lamı 10 yılı geçemez. 

Şu yadar ki 10 yılın hesabında 4 . VI . 1937 
tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 nci maddesi
ne, 21 . IV . 1941 tarihli ve 4001 sayılı Kanu
nun 12 ve 13 ncü maddelerine ve 20 . IV . 1942 
tarihli ve 4222 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci 
maddelerine göre borçlanma suretiyle eklenen 
müddetler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Usul hakkında 

konuşacağım. 
Arkadaşlar; bu borçlanma maddesi gayet 

mühim bir maddedir. Bu maddenin tümü üze
rinde konuşacak olduğu gibi fıkralar üzerinde 
de konuşacak arkdaşlarımız pek çok. Başkan
dan rica ediyorum; maddenin bu şekilde iki kıs
ma ayrılması lâzımdır. Evvelâ bu maddenin 
tümü üzerinde konuşanlar dinlensin. Biz, fık
ralar üzerinde konuşacak olanlar, rahhatça ko
nuşalım. 

BAŞKAN — Maddenin tümü ve fıkrası diye 
bir şey yoktur, maddenin tüümü vardır. Söz 

« 
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KÖyliyecek arkadaşlar, bu madde hakkında mü
lâhazalarını söylerler ve hangi fıkraya ilişirlerse 
o fıkra üzerinde beyanı mütalâa ederler. 

Dr. Kâmil idil, buyurun. 
Dr. KÂMİL IDÎL (Maraş) — Arkadaşlar; 

benim söz almama sebep ücretle çalışan Devlet 
memurları durumudur. 1944 senesinde çıkan 
4644 sayılı Kanunun 2 nci geçici maddesiyle 
ücretli hizmette çalışan memurların ücrette 
geçen hizmetlerrinin 10 senesinin borçlanma 
suretiyle hizmetlerine eklenmesi şekli kabul 
edilmişti. Bu kanunun Yüksek Meclise getiril
mesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi de ik
tisadi Devlet Teşekkülleri Emekli Sandığının 
teşekkülünden sonra Hükümet tarafından geti
rilen bir Kanundur. Malûmu âliniz Devlet ik
tisadi Teşekkülleri için 1938 senesi Tekaüt San
dığı adiyle bir Emekli Sandığı kurulmuştur. 
Bu Sandık kurulur kurulmaz bütün iktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurları bu Sandığa oto
matik olarak girmişlerdir. Aradan dört sene 
geçtikten sonra yani 1942 senesinde Hükümet 
yeni bir tasarı getiriyor ve bu tasarı da iktisadi 
Devlet Teşekkülleri hizmetinde ücrtli olarak ça
lışan memurların 10 senelik hizmetlerini borç
lanmak suretiyle emeklilik hizmetleri olarak ka
bulü kararlaştırılıyor ve buna ait Kanun 
Yüksek Meclisin tasdikma iktiran ediyor ve 
böylece 1928 senesine kadar Devlet iktisadi 
Teşekkülleri memurları bu suretle emeklilik 
hakkını kazanıyorlar. Aradan iki sene geçi
yor Hükümet buna muvazi bir kanun getiriyor, 
bununla da Devlet memurlarının 10 senelik 
hizmetleri, borçlandırılmak suretiyle hizmet 
müddetlerine eklemeyi kabul ediyor. Şimdi gö
rülecektir ki, arada mühim bir fark vardır. Bir 
defa 1938 senesi iktisadi Devlet Teşekkülleri 
memurları birden bire memur durumuna giri
yor ve o tarihten itibaren bütün memurları 
emeklilik hakkı kazanıyorlar. Bu 10 senelik bir 
hizmetleri ekleniyor ve 1928 den itibaren ikti
sadi Devlet Teşekküllerinde memur olan kimse
lerin hepsi tekaütlük hakkı kazanıyorlar. Hal
buki Devlet memurları 1944 ten itibaren bu 
hakkı kazandıkları için 1934 senesinden itiba
ren tekaütlük, hakkından istifade ediyor. On
dan aşağısı kabul edilmiyor. 

Devlet hizmetinde 1923 senesinde kurulan 
Sıtma Mücadele teşkilâtında ve bunlara muvazi 
olarak kimyagerlik, mühendislik sahasında ça-
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lışan birçok memurlar tamamiyle ücretli hiz
metlerde kendi ihtiyarları dâhilinde veya ha
ricinde çalışmışlardır. Bilhassa 1923 ten beri 
mecburi hizmetleri dolayısiyle, bâzı memurların 
Devlet ücretli hizmetlerinde çalışması kadar ta
biî bir 'şey yoktur. Fakat böylece Devlet hiz
metine giren memurlar tekaütlük haklarından 
istifade edemiyorlar. Vaziyet böyle olduğuna 
göre, iktisadi Devlet Teşekkülleri memurları 
ile Devlet memurları arasında bir mâdelet te
sisi düşünülecek olursa, Devlet memurlarının da 
1928 den bu yana süre, eskiden geçen hizmet
lerini borçlanmak suretiyle eklemek lâzımgel-
mektedir. Bu vaziyeti göz önünde bulundurun
ca bendeniz teklif ediyorum ki ; 1928 den itiba
ren Devlet hizmetinde çalışmış olan arkadaşla
rın hakları kaybedilmesin. Devletin vereceği, 
kendilerinin vereceği keseneği maafaiz ödesin
ler, bu suretle aradaki altı buçuk senelik müd
detleri hizmetlerine sayılsın. Bilirsiniz ki, es
kiden Devlet hizmetne girmiş olan arkadaşlar 
Birinci Dünya Harbinin sıkıntılarını çekmiş
ler, vaziyetleri aksamış ve bin bir sıkıntıya 
katlanmışlardır. 

Şimdi emeklilik işlerinde bir aylık hizmetin 
bile tesiri olurken 6 - 7 sene gibi bir farkın büyük 
tesiri olacağı aşikârdır. 

Bendeniz tetkik ettim, muhtelif Bakanlık
lardaki zatişleri teşkilâtında bu durumda olan 
memurların sayısı hakkında size küçük bir ra
kam vereyim ki, bu şekilde Sandığa aksedecek 
masrafın büyük bir yekûn tutmıyacağma güzel 
bir delil olsun. 

4644 sayılı Kanundan istifade eden emekli
ler; Ekonomi Bakanlığında 160 kişi, Ticaret 
Bakanlığında 256 kişi, Sağlık Bakanlığından 
1700 kişidir. Bunlardan 10 seneden fazla hiz
met edenler, yine zatişleri kayıtlarına göre, 
Ekonomi Bakanlığında 17 kişi, Ticaret Bakan
lığında 21 kişi, Sağlık Bakanlığında da 314 ki
şidir. Hepsinin yekûnu 400 ü geçmemektedir. 
Sayısı 400 ü geçmiyen fakat memleketin en 
dar, sıkıntılı günlerinde dağ, bayır demeden ça
lışmış olan birçok doktor, kimyager ve mühen
dislerimiz, hayatlarının mühim devrelerinden 
addedilmesi icabeden 6 - 7 seneyi kaybetmişler
dir. Hattâ birçok arkadaşlar yaş haddine uğra
dıkları zaman 20 seneyi doldurmamış oldukları 
için emeklilik hakkını kazanamamış durumda
dırlar. Bu bakımdan Yüksek Meclisin dikkatini 
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çekerim ve bu hususta bir önerge veriyorum, 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Abdürralmıan Konuk. 
ABDURAIIMAN KONUK (Bursa) — Tica

ret ve sanayi odalariyle borsalarda çalışmakta 
bulunan memurlardan Bakanlıkça, Ticaret Ba
kanlığınca tâyin edilmiş olanların tekaütlük hak
ları 12 nci maddede kabul edilmiş bulunuyordu. 
Bunların dışında Bakanlıkça tâyin edilmemiş 
olanların da tekaütlük haklarının tanınması hu
susunda burada görüşmeler yapılmıştır. Bunla
rın içinde Bakanlıkça ticaret ve sanayi odalarnı-
da muayyen bir yere tâyin edilmiş olup da daha 
evvel yine Ticaret ve Sanayi odalarına fakat o 
odalar tarafından re'sen tâyini yapılmış olanla
rın da düşünülmesi gerekir. Bakanlıkça tâyin 
edilmiş olan bir memurun 65 nci madde delale
tiyle ve 12 nci maddeye atfen tekaütlük hakları 
tanınmıştı, fakat bu adam Bakanlıkça tâyin edil
diği yerden daha önce Ticaret ve Sanayi odası
nın tâyin ettiği bir yerden kaldırılmış getirilmiş 
olan bir memuruna yalnız bakanlıkça tâyin edil
diği zamandan evvelki hizmetlerinin ki; daha 
uzun bir zaman devam etmiştir, tanınmaması ve 
yalnız Bakanlıkça tâyin edildiği yerdeki hiz
metinin tanınması pek de hakkaniyete uygun gö
rülmemektedir. Esasen bu tâyin keyfiyetleri 
muhtelif kanunlarla muhtelif şekiller al
mış ve son zamanlarda neşredilen bir ka
nunla Ticaret ve Sanayi odaları me
murlarının bir kısmının Bakanlıkça tâyini der
piş edilmiştir. Şimdi istiyoruz ki; bu gibi odalar
da bundan sonra tâyin muamelesi Bakanlıkça 
yapılmıyacaktır ve buna göre bir tasarı da ha
zırlanmıştır. Vaktiyle Bakanlıkça tâyin, diye bir 
mevzu ortada mevcut değilken, sonradan bunun 
ihdası ve hizmette bulunanların tesadüfen o ta
rihten sonra tekaüt hakkının tanınması ve fakat 
ondan evvelki haklarının tanınmaması, şimdi ge
len tasarı ile Bakanlıkça artık tâyin yapılmasın 
denildiği zaman o makamı işgal edecek olanların 
hiçbir zaman tekaütlük hakkına mazhar olamı-
yacağı neticesine vâsıl olma gibi garip bir du
rum hâsıl olmaktadır. Bu itibarla kanaatim odur 
ki, hiç olmazsa Bakanlıkça tâyin edilmesi lâzrml 
gelen bir yerde çalışmış olan bir zatın evvelce 
yine Ticaret Odasında memur iken, fakat Tica
ret ve Sanayi odasının kendisini re'sen tâyin et
tiği bir yerde çalıştığı müddete ait tekaüt hak
kının bir kısmmnı borçlanmak suretiyle olsun ta-
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umması yerinde olur. öyle bir yerde çalışmak
tadır ki, o yer, Bakanlık tarafından tâyin edilen 
bir yerdir. O kısma maksur olmak üzere tanın
mış fakat o yer Ticaret ve Sanayi Odası tara
rından re'sen tâyin edilen yerden alınmış bu de
fa Bakanlıkça tâyin edilen bir yer denilmiştir. 
O yere Bakanlıkça tâyin edilir, şeklindeki bir 
madde dolâyısiyle bir kısım hizmetinin kabul edi
lip sonra Bakanlıkça tâyin keyfiyeti kaldırılın
ca geriki hizmeti kalmaktadır. Buna da şâmil bir 
şekilde bir vaziyet yaratmak belki daha doğru 
olur. Fakat borçlanma keyfiyeti gerek şahsan, ge
rekse bu müesseseler tarafından kesenek suretiy
le olacağı için malî bir yük de teşkil etmiyecek-
tir. Ticaret odaları tarafından re'sen tâyin edil
miş olup da sonradan Bakanlık tarafından o mev
kie getirilmiş olanların borçlanmak suretiyle bu 
haktan istifade etmeleri hakkında kanaatimi ar-
zettiın. Bu hususta arkadaşlarımla hazırladığı
mız bir önerge takdim ediyorum kabulünü istir
ham ederim. 

01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar (kr> nci maddenin (Borçlana
caklar) fıkrasının bâzı bentleri hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım, (g) bendinde «Aylıklı va
zifelerde iken muhtelit mübadele mahkemele
rine aylıkla tâyin edilip; bu vazifelerde bulun
makta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazife
lerde» deniliyor. 

Bu muhtelit mübadele komisyonları teşkil 
edildiği zaman hakikaten maaşlı memuriyette 
bulunan bâzı zevat buraya tâyin edilmiş ve bu
nun da maaşı ücrete çevrilmiştir. Ve bu aylık
ları ücrete çevrilmiş olanlar dahi borçlandırı
larak tekaüt hakkından faydalanmaları sağ
lanmıştır, fakat yine Devlet hizmetinde bir ay
lıklı hizmetinden ayrılmış ve sonra mübadele ko
misyonuna tâyin edilmiştir. Fakat (g) bendinde 
buna dair bir kayıt olmadığı için, bâzı zevatın 
mağdur edildikleri anlaşılmaktadır. Belki bu 
kanun yapılırken bu husus nazarı dikkate alın
mamış olabilir. Binaenaleyh bu haksızlığı iza
le ve bu birkaç memurun da gadirden muhafa
zası için bu maddeye ufak bir ilâve yapılması
nı rica ediyorum. O da evvelce Devlet memu
riyetinde iken ayrılmış, fakat sonradan görü
len lüzum üzerine Muhtelit Mübadele Komis
yonuna tâyin edilmiş olanların da bu haktan 
istifadelerini yerinde görüyor ve bu itibarla 
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bir de önerge takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

ikinci maruzatım: j bendinde şöyle bir ka
yıt var arkadaşlar: Kaldırılan çeşitli kanunlar
daki hükümlere göre borçlanma suretiyle ek
lenen müddetlerle madde gereğince eklenecek 
müddetler toplamı on yılı geçmez. 

Şimdi arkadaşlar, hakikaten muhtelif ta
rihlerde muhtelif emekli kanunları yapılmış ve 
bu muhtelif emekli kanunlarında bunlar borç
lanmak suretiyle 10 sene daha ileriye götürül
müştür. Hakikaten Hükümetin çok âlicenaba-
ııe düşündüğü bir mevzuudur. Fakat şunu da 
belirtmek istiyorum ki; bu 10 sene ileriye gö
türmekle bugün mevcut olan Devletin emektar 
müstahdemleri bundan istifade edemiyecekler-
dir. Bunların esasen büyük bir kısmı 40 - 45 
yaşında olan insanlardır. 30 sene hizmet ve 55 
yaşını takyit ettiğimize göre bunları 10 sene 
ileriye götürmekte hiçbir fayda temin etmiyo
ruz. Halbuki bu emektar müstahdemler bu 
memleketin en sıkıntılı zamanlarında büyük 
fedakârlıklarla hizmet etmiş en kıymetli sa
natkârları bunlar bu kanundan istifade ede
meyince boynu bükük kalıyor. 

Binaenaleyh mademki Hükümet bir lütuf
kârlık, bir kadirşinaslık yapmıştır; bunu ikmal 
etmek lâzımdır. Bunun ikmalini de şu suretle 
1 üşünüyorum: Buradaki borçlanma 10 yılı ge
çemez kaydından sonra şöyle bir kaydın ilâve
sinin münasip olacağını düşünüyorum; bu 10 
yılı geçemez cümlesinden sonra, «Ancak al
makta olduğu veya alacağı aylığa göre öden

mesi lâzımgelen primleri hayatta bulundukça 
kendisinin vazife veya emekli aylıklarından, 
ölümü halinde dul ve yetim aylıklarından ke
silip ödenmesi şartiyle daha 10 yıla kadar ar-
£VL edenler borçlanabilirler.» Bunların içeri
sinde hakikaten beş sene sonra bu borçlanma 
suretiyle emekli olması lâzımgelirken yakasına 
yaş haddi yapışacak olanlar vardır. Bundan 
dolayı emekli olamryacak veya öldüğü takdir
de dul ve yetimleri bundan istifade edemiye-
ceklerdir. Onun için bunu rica ediyorum. Ken
dileri arzu edenler primleri ödemek şartiyle 
hattâ vefatlarında dul ve yetimlerine bağlana
cak maaştan da bu primlerin kesilmesi şartiy
le bu emektarlrın, bu Devlet adamlarının bu 
haklarının bu suretle daha âlicenabane, daha 
kadirşinasane bir surette temin edilmesini 
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Yüksek Kamutaydan ehemmiyetle rica ediyor 
ve bu hususta ayrıca bir de önerge takdim edi
yorum tasvibini Yüksek Kamutaydan dilerim. 

FETHİ ERÎMÇAG (Edirne) — Efendim; bu 
madde ile borçlanmaları kabul edilenler arasın
da İT bendi ile Romanya ve Bulgaristan'ın Türk 
köylerinde öğretmenlik yapmış olan vatandaş
larımızın borçlanma ciheti kabul edilmiştir. 
Filhakika bu güzel hizmetlere kendilerini ver
miş vatandaşlarımız vardır ve onlar bu hizmet
leri görürken bir hayli sıkıntılara, tehlike
lere de mâruz kalmışlar, aylıkları tedahülde 
kalmak neticesi geçim zorluğuna da düşmüşler
dir. Buna rağmen sınırdan uzak ırkdaşlarımızı 
okutmak hususunda bu feragatkâr hizmetlerini 
esirgememişlerdir. Onların bu hizmetlerinin 
takdir edilip bu takdirin böyle isabetli bir hü
kümle tesbit edilmiş olmasından vatandaşlar 
mütehassisdirler. Bundan hiç şüphesiz bizler de 
memnuniyet duyarız. 

Yalnız iki küçük nokta üzerinde kanaatimi 
arzetmek istiyorum. Tasarıda, Romanya ve 
Bulgaristan diye sadece iki yer nazara alını
yor. Bilmiyorum acaba Yunanistan' da hizmet 
ifa etmiş vatandaşdaşlar niçin nazarı itibara 
alınmıyor. Meselâ Girit'de, Rodos'da, Kıbrıs'da 
hizmet etmiş olanlar bu hükümden istifade 
edemez mi? Binaenaleyh bir takrir takdim edi
yorum, bunlara da şâmil olmak üzere bendin, 
yabancı memleketlerdeki Türk okullarında ya
pılan öğretmenlikler şeklinde değiştirilerek ka
bul Duyurulmasını diliyorum. Eğer bu muvafık 
görülmez, kabul edilmezse mevcut bentteki 
köylerin de kelimesinin (Okullarında) kelime
sine değiştirilmesini rica edeceğim, çünkü 
Romanya ve Bulgaristan ve diğer yerlerdeki 
öğretmenlikler yalnız Türk köylerinde değil, 
Türk şehir ve kasabalarında da sebketmiştir. 

Meselâ Filibe Türk Rüştiyesi keza Şumnu 
Türk Rüştiyesi, Şumnu'nun iki ilkokulu var
dır. Binaenaleyh bu kaydı yalnız köylere has
retmek, tahsis etmek bir kısım vatandaşlarımı
zın mağduriyetini mucip olacaktır. Onun için 
«Türk köylerinde» kaydı yerine «Türk okulla
rında*» denilmesini teklif ediyorum, bunun için 
de ikinci bir önerge takdim ediyorum, birinci 
önergem kabul edildiği takdirde tabiî ikinci
sine mahal kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
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SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu madde Devlet hizmetinde ücret
li olarak çalışmış olan vatandaşların Devlete 
yapmış oldukları hizmet sürelerine ait vazifele
rin takdir ve taktisrne ait (bir maddedir. Bende
niz bu maddede bâzı noksanlıklar gördüğüm 
için onları da buradan arzederek komisyon ta
rafından "bunların tashih edilmesini istiyeceğim. 

Evvelâ Sayın Generalin fikrine tamamiyle 
iştirak ederim,20 sene ücretli olarak çalışmış 
fakat bunun yalnız 10 senesi kabul edilmiş olan 
insanların, Sayın Generalin buyurdukları şekil
de muamele görmelerini kabul etmekle beraber 
mülga reji idaresinde bulunmuş olan memurlar 
hakkında bu Ç fıkrası biraz maksat ve matlu
ba kâfi olmadığı kanaatindeyim. Çünkü reji 
idaresi 1925 tarihinde Devlete intikal etmiştir. 
1934 tarihinde bir kanun çıkmıştır; bunların 
rejideki hizmetleri kabul edilmiştir. Reji me
muru olarak, 9 senelik borçlanmak suretiyle 
memur evsafını kazanmışlar ve bu suretle tam 
mânasiyle memur olmuşlardır. Bundan sonra 
eıkan 4680 numaralı Kanunla, bütün memurla
rın ücretli olarak geçirdikleri 10 senenin mah
subuna karar verilmiş falkat bunların 1925 ta
rihinden itibaren olan hizmetlerini buraya it
hal etmiş oluyor. Yani bu insanlar ancak bir se
ne kazanmış oluyor. Ve 1925 ten itibane 1934 e 
kadar olan hizmetleri kabul edilmemiş vaziyete 
geliyor. Binaenaleyh bu memurlara 1934 tari
hinden itibaren on sene vermek lâzımgelir. Bu
nun tashihi lâzımgelir. Komisyon bu hususta ne 
düşünüyor? Bilmiyorum. Bunu kabul ederlerse 
takrir vermiyeceğim. Kabul etmezlerse bu kay
bolmuş senelerinin mahsulbunu istiyecek olan bir 
takrirle huzurunuza geleceğim. 

Sonra bir de askerî fabrikalarda yevmiye ile 
çalışan ve hayatları her gün tehlike ile dolu 
'olan insanlar vardır. Bunlar yevmiyeli olduğu 
için 4640 numaralı Kanun bunları sinesine al
mamıştır. Fafcat bunlara mukabil mülga Hicaz 
Demiryolları memurlarını almıştır. Bunlar İn
giliz, Fransız şirketlerinde çalışan yevmiyeli, 
ücretli insanlardır. Müesseselerde çalışmış olan 
yevmiyeli ve ücretli insanların 10 senelik hiz
metlerini Devlet kabul ediyor da, Devletin mu
harebe zamanında kuvvet ve kudretini artıra
cak olan askerî fabrikalarda mevcut vatandaş
ların yevmiye ve ücrette geçen hizmetlerini hı. 
saba katmıyor. Şüphesizdir ki ; bunların almış 
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olduğu ücretin ne kadar az olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu az ücretle hayatlarını tehlikeye 
koymuş olan bu vatandaşların da bu mülga 
Tlicaz Demiryolları memurlarına yapıldığı gibi 
10 senelik hizmetlerinin kabul edilmesini ben
deniz hassatan komisyondan rica ediyorum. Ko
misyon bunu kabul ederek buraya ithal ederse 
çok yerinde bir hareket yapmış olacaktır, kabul 
etmediği takdirde ayrıca bir takrir vereceğim. 
Çünkü bunun emsali var. Hicaz Demiryolla 
rında, ingiliz, Fransız şirketlerinde çalışmış 
olan insanlara verdiklerinden dolayı, niye ver
diniz demiyorum, teşekkür ederim. Fakat on
lar gibi, askerî fabrikalarda yevmiye ile çalı
şanların da ücrette çalışmış kaydiyle bu kanu
nun içine girmesi lâzımgelir kanaatindeyim. 

Sonra arkadaşlar, Romanya ve Bulgaristan'
da bulunan ilkmektep hocaları; bu da büyük 
bir kadirşinaslıktır oradaki arkadaşlar da ora
dakileri yetiştirmişlerdir. Ben de benden ev
vel söz söyliyen arkadaşım gibi yalnız köy ho
calarını değil, Türk mekteplerinde hocalık et
miş bütün öğretmenleri, Romanya ve Bulga
ristan'daki hocalara da bu hakkı vermekle be
raber, malûmu âliniz Garbı Trakya etabl mm-
takasıdır oradaki Türkleri geri almıyoruz fakat 
Yunan dostumuzun, gerek Plükümet ve gerekse 
çeteleriyle ırkdaşlarımıza tazyik neticesinde 
oradaki emlâk ve emvalini terkederek kaçan 
hocalarımızı da düşünerek buraya ithal etmek 
zaruretinde olduğumuz gibi Rusya'dan da bura
ya kaçıp gelmiş ve Türk köylerinde çalışmış 
hocaların buraya ithali maksat ve gayeye uy
gun olur, yurt dışında gördükleri hizmetlerinden 
dolayı, yurt içindekiler için tanzim edilen bu 
takdirkârlık ifade eden maddeye girmeleri pek 
yerinde olur. 

Bu hususta komisyonun mütalâasını öğren
mek istiyorum eğer komisyon kabul etmiyecek 
olursa ozaman bir takrirle Huzuru Âlinize ge
leceğim. mâruzâtım bukadardır. 

REŞÎD ÖZSOY (Kayseri) — Efendim, şim
di görüşülmekte olan geçici 65 nci maddenin 2 
nci bendinin (e) fıkrasına ait olmak üzere ben
deniz, ufak bir mâruzâtta bulunmak isterim. 

Geçici Komisyon bu fıkra ile azınlık ve ya
bancı okullarında öğretmenlik yapanların hiz
metlerini borçlanmak suretiyle tekaütlük müddet
lerinin hesabında nazarı dikkate aldığı halde, 
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adedi mahdut özel Türk okullarında öğretmenlik 
yapanların hizmetlerini nazarı dikkate almamak
tadır. 

Hükümet; tasarısında, bütün özel okullara 
şâmil olarak teklifte bulunmuştur. Arkadaşlar; 
malûmu âliniz bütün Türk özel okullarında çalı
şacak öğretmenlerin memuriyetlere, tâyinlerinin 
tasdiki ve faaliyetlerinin murakabesi Millî Eği
tim Bakanlığına ait olduğu gibi, yine Millî Eği
tim Bakanlığınca tatbik edilen programlar çer
çevesi dâhilinde vazifelerini ifa etmektedirler ve 
bunlar tamamen öğretmenlik vasıf ve şartlarını 
kanunen haiz bulunmaktadırlar. Binaenaleyh 
yüksek Komisyonun, kabul ettiği vazifelerin 
ehemmiyet ve mahiyetlerini derpiş ederek, kabul 
buyurduğu diğer hükümler arasında bendeni>: 
bu memlekette kanunlar dairesinde vazife g4>ren, 
çocuklarımızı okutan ve adedleri mahdut Türk 
özel okul öğretmenlerinin de bu haktan istifade 
lerini muvafık bulmaktayım, adalete uygun gör
mekteyim. Bu nokta i nazarımı tesbit eden bir 
önergemi Yüksek Başkanlığa takdim ettim, tas
vibini yüksek takdirlerinize arzederim. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim; 
benden evvel söz alan arkadaşlar -konuşmak is
tediğim mevzular üzerinde beni takviye etmiş 
oldular. Kendilerine bilhassa teşekkür ederini. 
Bunlardan birincisi azlık ve yabancı okullar
da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tâyin 
edilen öğretmenler cümlesi içerisine (özel 
okullarda çalışan) ibaresinin yazılmasını tek
lif ediyorum. Çünkü Öğretmen okullarını bi
tirmiş olan öğretmenlerin istedikleri vilâyet
lerde hemen vazife bulmaları imkânı olmadığı 
gibi gene eğitim hizmetleri yapan özel okullar
da vazife almaları bakımından çok faydalıdır. 
Birkaç sene orada çalıştıktan sonra emeklilik 
hakkı tanınan her hangi bir vazifeye öğretmen 
olarak tâyin edilecek olan öğretmenin mükte
sep hakkı olan 2 - 3 senenin tanınması bir ka
dirşinaslık olur. Bahusus ki, Emekli Sandığın
dan bir şey çıkmış olmadığı gibi Hükümetin 
bahşetmiş olduğu sigorta ve prim usulüne de 
münafi değildir. Çünkü bir öğretmen veya me
mur var, ki ben bu haktan istifade edeceğim ve 
primini de vereceğim diyor. Sandıkça bu memur 
ve öğretmene kolaylık göstermekten daha ta
biî bir şey olamaz. 

Onun için bu, «özel okul» cümlesinin de 
buraya eklenmesini rica ediyorum. ? 

G fıkrasına gelince; (Aylıklı vazifelerde 
iken muhtelit hâkime mahkemelerine aylıkla 
tâyin edilip; bu vazifelerde bulunmakta iken 
aylıkları ücrete çevrilen bu mahkemelerde), 
denmektedir. 

Şimdi arkadaşlar tasavvur buyurunuz, ki 
Lozan Muahedesinden sonra memlekette Muh
telit Mübadele komisyonları kurulmuştur. 
Bunların memlekette yaptıkları hizmetler ma
lûmdur. Yurda her taraftan gelebilecek vatan
daşları bu komisyonlar, geceli gündüzlü çalı
şarak, işlerini yapmışlar ve kolaylaştırmışlar
dır. Ancak Muhtelit Mübadele Komisyonunun 
vermiş olduğu kararlarda, aykırı bir karar 
görüldüğü takdirdedir ki mahkemelerin açıl
masını intaç etmiştir. Bu aşılan -muhtelit ha
kem mahkemelerinde çalışanlar hakkında şim
di müzakere konusu olan Emeklilik Kanunun 
borçlanma hükümleri arasında birinci derecede 
vazife görmüş olan", Muhtelit Mübadele Komis
yonunda vazife görenler istifade etmiyor da 
ondan sonra vazife gören muhtelit hâkem mah
kemelerinde memur olanlar istifade ediyor. Bu 
her halde unutulmuş olsa gerektir, bunu baş
ka, türlü düşünmemize imkân yoktur. 

Bendeniz tetkik ettim, esasen burada mü
şavir, raportör ve saire olarak çalışanların sa
yısı .10 - 15 kişiyi geçmemektedir. Bunların 
hepsi emekli hakkı haiz vazifelere geçtiğine ve 
emekli hakkını da haiz olduğuna göre Müba
dele Komisyonunda hizmeti olanların da bu 
kanuna girmesi için bir takrir takdim ediyo
rum. 

Birinci vazifeleri bu memurlar yapmıştır, he
pinizin yardımınızı rica ederim. 

Bir üçüncü ricam da; bu da H fıkrasına ait
tir. (Romanya ve Bulgaristan Türk köylerinde 
yapılan öğretmenlikler) cümlesi. 

Arkadaşlar bir kanun çıktığı zaman üzerinde 
durulacak tek şey; o kanun üzerine hiç bir men
fez bırakmıyacak kadar şümullü olmasıdır. 

Her nasılsa teklif edildiği zaman bu şekilde 
teklif edilmiş olsa bile yurt haricinde öğretmen
lik yapmış olan, vazife görmüş birçok arkadaş
larımız vardır.. Buralarda çalışanlar yalnız 
Türk köyleri içinde olanlar değil şehir ve kaza
larda büyük ve önemli vazife yapmışlardır. Bu
nun için fıkranın umumi hükme tâbi olmasını 
ve Bulgaristan ve Romanya kelimelerinin kaldı-
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rılmasını düşünüyorum, diyorum ki: (Yabancı 
memleketlerde türk öğrencilerinin de devam et
tiği okullarda öğretmenlik etmiş olanlar Türkiye 
uyruğunda ve yurt içinde emeklilik hakkı veren 
bir hizmette çalıştıkları takdirde yabancı mem
leketlerdeki hizmet yıllarından, konsoloslukları
mızın belgeleriyle tevsik edilmiş olan on yılları 
borçlandırılmak suretiyle emeklilik sürelerine 
ilâve olunur diye bir takrir veriyorum, bunun, 
Yüksek Meclisinizden kabulünü bilhassa rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat. 
Dr. HİKMET FIEAT (Malatya) — Efen

dim, arkadaşlar mazur görürlerse bendeniz ta
sarının lehinde konuşacağım. 

Ücretli ve maaşlı diye iki zümre memurluk 
vardır. Vaktiyle en küçük bir maaşla çalışan 
arkadaşlar, Hükümetin himayesi ve garantisinde 
bulunan bu Sandığa güvenerek en küçük maaş
la çalışmışlar, o tarihlerde ücretle çalışan arka
daşlar; bu tahsisatın en aşağı üç mislini oul-
madıkça ücretli vazifeye geçmemişlerdir. 

Dr. AZlZ URAS (Mardin) — Belediye me
murları müstesna. 

Dr. HİKMET FIRAT (Devamla) — Rica 
ederim, müsaade edin, kerem edin arzedece-
ğim; 25 sene dişini sıkaraktan Hükümetin ver
miş olduğu en küçük tahsisatla kifafı nefis ede-
rekten hayatını bu Sandığa bağlamış bir zümre 
vardır. Yalnız idarei umumiyeye ait bu in
sanları, diğer hayati garantilerine ve hayatı 
müddetinee kendilerine nispeten daha ferah 
geçiren ücretli zümreye gönül rızaları ile hiç
bir esirgeme duymadan hepsini açmıştır. Bu 
Sandık öyle elastikiyeti haiz bir Sandık ol
du ki, maaşlı zümre endişe içinde; hayatı 
müddetinee Devletin garantisine dayanmış ve 
bütün mahrumiyetlere katlanmış bu zümre ya
nında diğer arkadaşları da içine almak suretiy
le bu Sandığın tahammül derecesini ölçmeden 
verilecek kararlardan arkadaşlar hakikaten, 
cidden endişe duymaktadırlar. Ben size demi
yorum ki bu güzel temennileriniz yersizdir, keş
ke Sandığın elastikiyeti olsa da bu Sandıkla bu 
işleri yapabilsek arkadaşlar. (Doğru, doğru 
sesleri). 

Hepsini sırasiyle tadat edip de bu Sandığa 
koymak yerindedir, fakat arkadaşlar da çok 
şümullü düşünmüşler, ne Türkiye'yi ve ne de 
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dışarıyı ihmal etmiş değildirler. Keşke zengîn 
olsak da bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirsek. 
Bendeniz Gelir Vergisi tasarısını bir süzgece, 
delikli bir testiye teşbih etmiştim. Burada da 
kusura bakmayın, pekmez dolu bir tuluma ben
zeteceğim. İstiyen gelip bir parmak alayım 
diyor ve bir delik açıyor. Çok güzel. Tatlıdır. 
Fakat tahammülü yoktur. Fazlasiyle alâkalı
lara yardım yapmış olan tasarının aynen ve 
tamamen, değiştirilmeksizin kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mitat Şakir Altaıı. 
MÎTAT SAKİR ALT AN (Konya) -~ Muh

terem arkadaşlar; borçlandırmaya ait olan hü
kümlerle bu kanundan faydalanacakların vazi
yeti yeni hükümlere bağlanmak suretiyle ted
vin edilmiş bulunuyor. Filhakika bu kanunun 
ana karakteri, hukuki vasfı daha önceki top
lantılarda belirtildiği gibi sigorta esasına da
yanan bir mahiyettedir. Şimdi sigorta esasına 
dayanan bir mahiyette olunca sigorta da tabiî 
içtimai tesanüt fikrinin bir mahsulüdür ve tabi-
atiyle birçok hak rahipleri bu Sandığın temin 
edeceği faydalardan istifade etmek arzusunu iz
har edeceklerdir. Bunu bir, müsamaha ile kar
şılamak, bir de daha dar mütalâalarla tahdit 
etmek yönü var. Bendeniz müsamaha ile karşı
lamak ve fakat bu içtimai tesanüt prensipi üze
rinde Devletin asli vazifesine dâhil bulunan 
bâzı hizmetlerden şu veya bu şekilde idari ta
sarruflarla durumları tahavvüle uğramış bulu
nan arkadaşları bu borçlanma sistemi içinde 
mütalâa etmek zaruridir, kanaatindeyim. Bun
lar arasında benim hatırıma gelen meselâ; Dev
let Matbaasında, Başbakanlık Matbaasında ça
lışmış olan bir kısım vatandaşlar vardır. Azın
lık hastahanelerinde hakkı tâyinleri Sağlık Ba
kanlığına ait doktorlar vardır. Bir kısım öğret
menler vardır. 

Yine bu maddenin (J) bendinde Türkiye'de 
yüksek öğrenimi bitirdikten sonra Devletçe bir 
vazifeye tâyin edildiği halde işe başlamadan 
Avrupa 'ya gönderilmiş ve bundan 20-25 sene 
evvelki Devletin siyasi ve malî durumu bakı
mından kısmen Devletten yardım alınış, kısmen 
almamı; bulunanların orada geçirmiş oldukları 
talisi! sürelerinin diğer emsalleri gibi sayılma
sı meselesi var. Yüksek Meclis tesis buyurduğu 
hükümlerde âdil neticelere varabilmek için es
ki bir tâbirle bu hükümleri efradını cânıi ağyarı-
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hı mâni bir şekle ifrağ etmesi zarureti vardır. Ve 
bunu bu şekilde mütalâa etmek lâzımdır. Binaen
aleyh benden evvel konuşan arkadaşlarım, de
min arzettiğim gibi, bunun elastikiyetinden is
tifade ederek bir kısım vatandaşların daha is
tifadesi için mutalebatta bulundular bendeniz
de görüyorum ki İktisadi Devlet Teşekküllerin
de hususi bir.kanunla ücrette geçen müddetler 
emeklilik müddetine sayılmış bulunuyor. Dev
letin asli bünyesinde hizmet etmiş bulunan bir 
kısım vatandaşların hiç. olmazsa borçlandırıl
mak suretiyle bu sandığın temin ettiği emekli
lik hakkından istifade ettirilmesini mütalâa et
mek lâzımdır. Ama bunun dozunu kim tâyin 
edecektir? Bunun dozunu, Komisyon ve Mali
yeci mütehassısa arkadaşlarımız lesbit edecek
ti / . İçtimai dayanışmadan mütevellit sigorta te
sis ve teşkilâtı içerisine bu hakları koruyucu 
hükümler ve esaslar koymak suretiyle bu san
dığı efradını cami ağyarını mâni bir şekle geti
rebilmek için bu maddenin muhtelif teklifler 
karşısında yeniden gözden, geçirilmesi için ko-" 
misyonca geri alınmasını, demin arzettiğim mü- • 
talâalar da göz önünde tutulmak suretiyle, rica 
edeceğim. Bunun için bir takrir takdim ediyo
rum. Yüksek Heyetiniz bu takriri kabul buyu
rur, komisyon da muvafakat ederse bu kadar 
genin tadilât ve tevsi talepleri karşısında de
min arzettiğim. prensipin de göz önünde tutul
ması suretiyle yani (efradını cami, ağyarını 
mâni) olacak şekilde maddenin hazırlanmasanı 
ricn ederim. 

BAŞKAN — Daha Ahmet Kemal Varınca, 
Abdülhak Fırat, Emin Soysal, Aziz Uras arka
daşlarımızın sözleri var. Bir de yeterlik öner
gesi verilmiştir. Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, istekler çeşitlidir. Mad

denin komisyona iadesini teklif ederim. 
Rize Milletvekili 

Ali Zırh 

BAŞKAN — Evvelâ görüşmenin yeterliğini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
le?.. Kabul edilmiştir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, müsaade ediniz, usul hakkında söyliyece-
ğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ-
J J E T (Ankara) — Efendim, müsaade buyurur-
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sanız borçlanma müessesesinin mahiyetini arze-
deyim; Borçlanma meselesi hiçbir memlekette 
muadili bulunmıyan bir kaidedir. Yabancı mem
leketlerin bu kabil müesseselerinin hiç. birinde 
kabul edilmiş bir usul değildir. Fakat bizim 
bâzı kanunlarımızda şimdiye kadar cereyan et
miş olan mevzuatta yer almış olması itibariyle 
ve o kanunlarda müracaat için zaman tâyin edil
miş bulunması itibariyle o kanunlara göre hak 
kazanmış olanların vaktinde istifade edememiş 
olmalarını düşünerek bu kanunla buna imkân 
vermek gayesi takip edilmiştir. Bu suretle evvel
ce tanınmış olan haklardan istifade edememiş 
olanlara imkân vermekle beraber bu kanunla bâ
zı müesseselere tekaüt hakkı tanınmış olduğun
dan mensuplarına bu kanun münasebetiyle de is
tifade ettirmek yolu tutulmuştur. Takdir buyu
rursunuz ki, 10 seneye kadar kabul edilmiş olan 
müddet esnasında eğer tekaüt aidatı tediye etmiş 
bulunsaydı bunun mürekkep faiz hesabiyle bir
kaç misline baliğ olacağı tabiî idi. Binaenaleyh 
bu şekilde kabul edilen bir usul ile Sandığa büyük 
bir risk teveccüh etmektedir. Takdir buyurulur 
ki, 10 sene evvel hizmete intisap etmiş olan bir 
adamın 10 sene müddetle verdiği tevkifatm fa
izinden istifade edecek olan Sandık, bugün borç
lanma suretiyle, 10 seneliğini borçlanma suretiy
le vereceği paradan bu istifadeyi yapamıyacak-
tır. Ancak evvelce verilmiş haklardan istifade 
edememiş olmaları nazarı itibara alınarak bu ka
nunla bir tesviye yoluna gidilmiştir. Bu böyle 
olunca, böyle bir müesseseyi kabul etmiş bulunun
ca tabiî bunu mümkün olduğu kadar mahdut sa
hada almak lâzımdır. Yoksa Sandığın fevkalâ
de zararını müeddi olacak bir yola gitmiş olu
ruz. Ondan dolayıdır ki, mümkün olduğu kadar 
esaslara irca zarureti hâsd olmuştur. Bu itibarla 
mesele gayet mühimdir. Vâki tekliflerin hepsini 
ayrı ayrı gözden geçirmek ve komisyonca bunlar 
üzerinde durmak lâzımdır. Tensip buyurursanız 
verilmiş takrirleri komisyona alalım ve bunları 
yeniden tetkik edelim ve mümkün olanları na
zarı itibara alarak lâzımgelen tadilâtı yapalım. 
Çünkü bunlar arasında bünyeye tamamen muha
lif teklifler de vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi verilen takrirlerle bir
likte komisyona veriyoruz. Arkadaşlarımızın ve
rilmemiş takrirleri varsa onları da versinler, 
alalım ve komisyona verelim. (Var, var sesleri). 
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ÂBDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 

Başkan, 'bendenizin önergem, arkadaşlar tara
fından temas edilmiyen bir mevzua aittir. Onu 
biraz açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. 
Önergemin muhtevasını Geçici Komisyon izah-
sız tamamen kavrıyamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bütün söz 
istiyen arkadaşlarımın önergelerini toplamış 
'bulunuyorum ve bu önergelerle 'beraber madde
yi komisyona veriyorum. Önerge sahiplerinden 
burada konuşmıyanlar varsa lütfen (komisyon 
müzakerelerini takip buyursunlar, maksatlarını 
orada izah etsinler, maksatlarını istihsal ede
mezlerse maddenin tekrar görüşülmesi sırasın
da söz hakları mahfuzdur. 

ÂBDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
nizin muhatabım Yüksek Kamutay olacaktır. 
Esasen bu mevzu üzerinde komisyon kararını 
vermiştir. 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği kabul 
edildi, bu, 'kanunun 'birinci müzakeresidir, yal
nız madde çok ilgi uyandırdığı için önergelerle 
birlikte maddeyi komisyona veriyorum, arka
daşlar komisyonda maksatlarını istihsal edemez
lerse, ikna. edilmiş olmazlarsa maddenin komis
yondan tekrar gelişinde konuşma hakları mah
fuzdur. 

Maddeyi önergelerle birlikte komisyona veri
yorum. 

(JKÇİCİ: MADDE 66. — Geçici 65 nci madde 
hükmünden faydalanmak üzere müracaat eden
lerin bu kanunun yürürlüğe «irdiği tarihten iti
baren geriye doğru arada fasıla bulunsa da gidi
lerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar olan 
geçmiş hizmet müddetleri içinde aldıkları ücret
leri toplamının % 10 u Sandıkça adlarına borç 
kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin (II) işaretli fıkrası
nın (h) bendinde yazılı vazifelerde geçen müd
detlerden dolayı yapılacak borçlanmanın her ayı 
için, borçlanma isteğinde bulunanın, talep tari
hinde almakta oldukları aylık veya ücretler tu
tarlarının ve (j) bendinde yazılı müddetler için 
de staja giderken ayrıldıkları memuriyetlerin 
aylık ve olağanüstü ödenekleri toplamının c/c 10 u 
borçlandırılır. 

Bu borçlar, müracaat müddetinin bitimi tari
hini takip eden ay başından başlamak üzere ilği-
l ikıiu 15 nci maddeye göre keseneğe esas ayılk 

veya ücreti tutarının r/c 5 i, kesenekten ayrı ola 
rak 16 nci ve 17 nci maddeler gereğince kurum
ları tarafından tahsil edilerek Sandığa gönde
rilir. 

İstiyeııler; borçlandıkları paraları daha önce 
toptan ödiyebilecekleri gibi aylık veya ücretlerin
den her ay daha fazla miktarda kesinti de yaptı
rabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi 
veya yapılamaması tahsili geciktirmez ve borçlan
ma isteğinden dönülemez. 

87 nci maddede yazılı olanların ayrılışların
da borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil 
edilen miktarlar kesen eki eriyle birlikte kendileri
ne geri verilir. Ancak bunlardan 88 nci maddede 
yazılı durumda bulunanlar için bir ay içinde 
yazı ile Sandıktan istemeleri ve borç artıklarını 
da keseneğe esas son aylık veya ücret tutarları 
üzerinden her ay muntazam olarak Sandığa öde
meleri şart iyi e iptal muamelesi yapılmaz. 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlanıp;! 
iptal, edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak, borç
lanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre mü-
tenasiben bulunacak müddetler, fiilî hizmet müd
detlerine eklendikten sonra bu müddetler 25 yıl
dan aşağı düşerse haklarında* 87 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemek
sizin emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü ay
lığı bağlananların borç artıkları, bağlanan aylık 
larınm her ay c/r 5 inin kesilmesi suretiyle tahsi
line devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren haller
de 83 ncü maddede yazılı miktarlara, borçlanı
lan paralardan yalnız tahsil edilen miktarla) 
eklenerek artıkları silinir. 

Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerek 
tiren hallerde borç artıkları, bağlanan aylıklar 
nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu 
aylıkların her birinden her ay % 5 kesilmek sure
tiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan 
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin; aylıkları
nın, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde 
kendilerine isabet eden borç artıkları aranmaz. 

ıi 87 nci maddede keseneklerin iadesi için kabul 
edilen 5 yıllık müddetin hesabında, borçlanılan 
müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım nazara 
alınır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 

GÖLET (Ankara) — Bu maddede diğer madde 
ile alâkalı olduğu için Komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi, diğer 
madde ile ilgili gördüğü için, istiyor. Bunu da 
Komisyona veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 67. — Geçici 65 nci madde
nin (I) işaretli fıkralarında gösterilenler; İstan
bul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünün aylık ücretli sürekli vazife
lerinde 22 . VI . 1939 tarihinden sonra geçip 
10 . VI . 1946 tarihli ve 4923 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesi hükmü henüz tatbik edil
memiş hizmet müddetlerini, 

Sözü gecen geçici madde ile aynı kanunun 
geçici 4 ncü maddesi hükümlerine göre, geçici 6Q 
nci maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri 
dışında, fiilî hizmet müddetlerine ekletebilirler. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 68. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklardan veya 1683 sayılı 
Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanmış olup da : Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 nci maddenin 
(1) işaretli fıkrasında yazılı vazife ve hizmetler
de' bulunanlar; 

I - Emekliye ayrıldıkları kurumdan başka 
bir kurumun emeklilik hakkı tanınan vazifeleri
ne tâyinleri veya .vazifelerinin sonradan emekli 
lik hakkı tanınan vazifeler arasına girmesi dola-
yısiyle 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ge
reğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek su
retiyle geçen hizmet müddetlerini; 

II - Aylıklı kadrolara ücretle tâyinlerinden 
dolayı 3656 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ge
reğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek su
retiyle geçen hizmet müddetlerini; 

Bu kanun gereğince yapılacak son hizmet 
zamlarında nazara alınmak üzere, aşağıda yazılı 
esaslara göre borçlanabilirler. 

a) Yapılacak borçlanmada : Müracaat yeri 
ile müddeti hakkında geçici 65 nci madde, tahak
kuk ve tahsil muameleleri hakkında da; geçici 
66 nci madde hükümleri tatbik olunur; 

b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların 
çeşitli zamlarjyle bu kanun gereğince yapılacak 
son hizmet zamları toplamının 100 ncü madde 
hükümlerine göre keseneğe esas son aylılarının 
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% 70 ini geçmemesi borçlanmada goz önünde 
tutulur. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yok. Maddeyi kabıı' 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

GEÇlCÎ MADDE 69. — Geçici 65, 67, ve 68 
nci maddelerde borçlanılması mümkün olduğu 
gösterilen vazife ve hizmetlerde bulunmuş olup 
da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi olaeaklar da o tarihten itibaren 6 ay, 
içinde sözü geçen maddeler gereğince borçlan
dırılmalarını istiyebilirİer. 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) Aziz arkadaş-
larım; geçici 65 nci maddede borçlandırılacak 
vazife ve hizmetliler sayılırken (Ç) bendinde 
Parantez içinde « (Fenerler idaresi ve îzmir 
Körfez Ortaklığı dâhil)» demek suretiyle tas
rih edilmiş bulunuyor. 

Yine 65 nci maddede, emekli aylığı bağlan
mış olanlar hariçtir, diye parantez içinde ay
rıca bir hüküm daha vardır. 

Bu gibi hizmetlerde vaktiyle çalışmış olup 
da 4644 sayılı kanuna göre hakkı tanınmamış 
arkadaşlarımız var. 

Bendeniz geçen sene Dilekçe Komisyonun
da yine böyle bir muameleye tesadüf etmiştim. 
O münasebetle söz aldım ve bu sözümle de da
ha ziyade Hükümetten yahut da Sayın Komis
yondan bir tavzih istiyeceğim. 

Şimdi burada geçmiş hizmeti 4644 e göre 
reddedilmiş fakat Dilekçe Komisyonunca Sa-
yıştaym verdiği karara ve Sayıştay Başkanlı
ğının ifadesine atfen 4222 sayılı Kanuna göre 
hakkı tanınmış olan arkadaşlardan tekaüt 
edilmiş olanlara bu hüküm teşmil edilmezse 
hakları kaybolmuş olacaktır. Binaenaleyh altı 
ay daha uzatacak olduğumuz şu müddetten bu 
arkadaşların istifade etmesi mümkün olacak 
mı, olmıyacak mı? Bunun lütfen tavzihini ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Başka bir sual daha yar. 
MİTAT AYDIN (Aydın) — Arkadaşlar, bit 

madde münasebetiyle tenevvür edemediğim, gö
remediğim bir noktayı sormak istiyorum. 

Malûmu âliniz Seyrisefain, Denizyolları, 
Denizbank Demiryolları hep bu tasarıda geç
miştir. Fakat Şirketi Hayriye'ye ait bir söz geç
memiştir. Halbuki Şirketi Hayriye'ye Hükümet 
vaziyed etmiştir. Bunların memurları ve emek
lileri hakkında bir hüküm var mıdır? Bımlar 
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bu tasarıdan istifade edecekler midir? Lütfen | 
tavzih etmelerini rica ederim. Söylediğim gibi 
bu kısım memurlar içinde Şirketi Hayriye me
murları hakkında hiçbir madde geçmemiştir. 
Burada onlar da var mı, yok mu? Tavzih etme
nizi rica ederim. Her halde vardır zannediyo
rum, Fakat belki ben göremedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Evvelâ Şirketi Hayriye'yi 
arzedeyim. Bu borçlandırmaya ait olan mad
denin A fıkrasında Şirketi Hayriye memur
ları hâhil'dir. 

Diğer buyurdukları meseleye gelince, kabul 
edilen tasarıda arzedilen şekil, yeniden inti
sap edecekler içindir. Yoksa tekaüt olmuş, çe
kilmiş, .artık yeniden onlara bu suretle bir hak 
tanınması, tamamen aykırı bir muamele ve 
hareket olur. Tekaüt olmak üzere alâkasını kes
miş ve vaktiyle her hangi bir salahiyetli mer
cie müracaatı da reddedilmiş, yeniden intisap 
edeceklere tanınan hakları bunlara da tanımak 
doğru olmaz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi. 

GEÇİCİ MADDE 70. — Kaldırılan çeşitli 
kanunlarla geçmiş hizmet müddetlerinin fiilî 
hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan 
borçlanmaların bakiyelerinin, geçici 66 ncı mad
de esasları dairesinde ve ilgisine göre Sandık 
veya kurumlarca tahsiline devam olunur. 

Şukadar ki, 4222 sayılı Kanunun geçici 5 nci 
maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası hükmü 
saklı kalmak üzere; geçmiş hizmet müddetle
rinden dolayı % 10 yerine % 5 hesabiyle borç
lanmış olanların borç bakiyeleri iki kata çı
karılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi. 

GEÇİCİ MADDE 71. — Geçici 66 ncı madde 
gereğince borçlanmaları iptal edilenlerden; 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edi
lenler, bu kanun hükümlerine göre kesenekle
rini geri vermek istediklerinde : Bunları,. borç
lanmalarından tahsil edilip kendilerine geri ve
rilen paralarla birlikte Sandığa öderler. 

İptal edilen borç bakiyelerini tâyin tarihin-
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den itibaren 6 ay içinde kanun esaslarına göre 
tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları 
hizmet müddetlerinin tamamı yeniden fiilî hiz
met müddetlerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulunmıyanlarm fiilî 
hizmet müddetlerine yalnız geri verdikleri pa
ralar içindeki borçlanma tahsilâtına tekabül 
eden hizmet müddetleri eklenir. Bu suretle ek
lenecek hizmet müddetleri geçici 66 ncı mad
dede yazılı nispete göre hesaplanır. Şukadar ki 
iptal edilen borçlanmanın yenilenmesi her işti
rakçi hakkında bir defadan fazla yapılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borç
lanması iptal edilmiş olanlar; eski borçlanma
larını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliye-
bilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 72. — 2159 sayılı Kanunun 
7 nci maddesiyle 3028 sayılı Kanun hükümleri
ne göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 

Geçici 65 nci maddenin (I) işaretli fıkrasın
da yazılı olanların; sözü geçen kanunlar hüküm
lerinin tatbik edildiği kurumların sürekli ücret
li vazifelerinde geçen fiilî hizmet müddetleri, 
hakkında aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur. 

a) Kaldırılan sandıklarla ilgilendirilmemiş 
olanlar; bu müddet içinde almış oldukları üc
retleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak 6 ay içinde bağlı 
bulundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile San
dığa müracaat ederek borçlandıkları takdirde 
bu hizmet müddetleri fiilî hizmet müddetlerine 
eklenir. İlgili kurumlar bunların karşılıklarını 
bir ay içinde Sandığa toptan öderler. 

b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre 
aylıklı hizmet müddetleri için tazminat almış 
bulunanlar ile sandıklariyle ilgilenmiş oldukları 
müddete ait aidatlarını geri almış olanlardan; 
aldıkları paraları geri vermek istiyenler hak
kında 102 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bu takdirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş ol
dukları müddete ait aidatın karşılıkları da 
Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal 
•ve toptan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) San
dığına ödenir. 

ç) (A) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı 
müddet içinde tatbikini istememiş olanların 
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büzü geçen hizmet müddetleri emeklilik hesap
larında sayılmaz. 

Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı 
durumuna girenler hakkında da tatbik edilir. 
Bunlar için müracaat müddeti tâyinleri tari
hinden başlar. 

Bu madde hükmü 13 . II . 1946 tarihli ve 
4867 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hük
münden faydalanmamış olanlar hakkında da 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

U) Çeşitli Hükümler 
GEÇlCİ MADDE 73. — 52 nci maddede 

sözü geçen tüzük yapılıncaya kadar vazife ma
lûllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı Kanuna 
bağlı cetvel esas tutulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 74. — Bu kanunda bahse
dilen çeşitli hak ve durumlar için tâyin olunan 
(Bildirme, müracaat, zamanaşımı) müddetleri 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik 
hakkı tanınan veya geçici 24 ncü maddede ya
zılı vazifelerde veya Milletvekilliğinde bulu
nanlar ile emekli dul ve yetimler için; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten ve sonradan 
iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girecekler 
için de; bu durumlara girdikleri tarihlerden 
başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 75. — 29 ncıı madde gere
ğince yaptırılacak ilk incelemede geçici 19 ncıı 
maddeye göre kurumlarca Sandığa ödenecek 
paraların yetersizliği anlaşılırsa gerekli miktar
ların sözü geçen geçici 19 ncu maddedeki esas
lara göre ödenmesi Hükümetçe sağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 76. — Bu kanuna konulan 
hükümler, kanunun yürürlüğe, girdiği tarihten 
önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller 
dışında her hangi bir hakkın doğumuna veya 
l)iı kanunun yürürlüğünden sonra yeniden ay-
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I lık veya toptan ödemeye müstahak duruma gi

rilmesine sebep olmaz. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 77. — (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığı Genel Müdürlüğüne 5 yİİı 
geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bu
lunanlar tâyin edilebilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 78. — (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığının kuruluşunun gerektir
diği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Eko
nomi Kurumları Memurları Emekli- Sandığınca 
yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
labul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 79. — 1683 sayılı Kanu
nun 58 nci ve 4001 sayılı Kanunun 15 nci mad
delerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret 
tutarları üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 80. — Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce yapılan mevduat ve 
kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların 
geri verilmesi halinde bunaı ait vergiler, Sandığın 
işarı üzerine Hazinece bir ay içinde toptan San
dığa ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 81. — Gelir Vergisi Ka
nununun ücretlere ait hükümlerinin tatbikına 
başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, son hizmet zammı veya dul ve 
yetim aylıklarında; Kazanç, İktisadi Buhran ve 
Muvazene vergileri kanunlarındaki muaflık ve 
istisna; hükümleri tatbik edilmemek üzere aşağı
da yazılı kimseler ve ödemeler; Kazanç, İktisadi 
Buhran,. Muvazeen ve Hava Kuvvetlerine Yar-
drnı vergilerinden istisna edilmiştir. 

a) İki gözü kör, veya .dilsiz, veya mefluç, 
veya el veya ayaklarmuı; ikisinden v,eya biri-

| sinden mahrum olan emekli, âdi malûl ve vazife 
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malûlü veya dul ve yetimler; 

b) Zamlariyle birlikte 62 lira 50 kuruşa 
kadar (dâhil) olan emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet 
zaanları ve bunlardan bu miktarı aşanların 62 
lira 50 kuruşu; 

e) Harb malûllüğü zamları; 
ç) Geriye verilen emekli kesenekleriyle top

tan ödemeler; 
d) ^Emekli ve evlenme ikramiyeleri; 
e) Harb malûllerine 65 nci maddeye göre 

yapılan yardımlar ile emekli, âdi malûl ve va
zife malûllerine ve dul ye yetimlere tedavi ve
saire gibi sebeplerle yapılan yardımlar ve öde
meler; 

f) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra ve girdiği tarihten önceki zamana ait olarak 
5191 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde 
yazılı ödemeler. 

Bu madde hükmünün, bu kanunun yayın
landığı tarihten önce peşinen yapılmış tediye
lerin; kanunun yayınlandığı tarihten sonraki 
zamana ait kısmına, şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi okunacak, cümle madde
nin sondan üçüncü satırından evvele eklene
cektir. 

«İktisadi j3uhraıı Vergisi Kanununun 2 nci 
lnaddesinin a ve b) bentlerinin hükümleri mah
fuzdur» 

ORHAN SEYFİ ORHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlar, ben emekli, dul ve yetim maaşların
dan vergi alınmamasını rica etmek için kürsüye 
geldim. Bu maaşların bir kısmında, maddede 
gördüğünüz gibi, birtakım istisnalar yapıldık
tan sonra 81 nci madde bunlardan vergi alın
ması hükmünü veriyor. Bu maaşlardan vergi 
alınması kanuni ve hukuki bakımlardan çok 
sağlam değildir. Bunun üzerinde konuşulmaz 
demiyorum, ama münakaşa edilir bir mevzu ha
lindedir. 

Arkadaşlar, bir iki misalini arzedeyim: Bir 
defa bizim vergi mevzuumıız sigortaların öde
dikleri paralardan sosyal yardım düşüncesiyle 
vergi alınmasını kabul etmemektedir. 
Sigortaların ödediği paralar vergiye tâbi değil
dir. Halbuki bu da bir emekli sigortasıdır, sos
yal yardımdır. Mahiyeti öbür sigortalardan da
lla geniş, daha şâmildir. Böyle "olduğu halde 
burada ödenen paralar vergiye tâbidir. Gelir 
Vergisi Kanununun birinci maddesi, emekli, 
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dul ve yetim maaşlarını kazanç ve irat mahi
yetinde görmediği için vergiye tâbi tutmıyor. 

'Fakat bu kanunun (45) maddesinin birinci fık
rası ücret mahiyetinde telâkki ederek bunları 
vergiye tâbi tutuyor. Bunun ücret mahiyetinde 
telâkkisi de münakaşa mevzuudur. Çünkü ücreti 
tarif etmişiz. Ücret diyoruz; muayyen iş ye
rinden iş verenden muayyen bir hiz
met mukabilinde alınan paradır. Ta
savvur ediniz üç, yaşındaki yetimden 
hangi muayyen bir iş yerinde, hangi mu
ayyen bir iş verenden, hangi muayyen bir hiz
met mukabili para alınmaktadır? Bunu da bir 
kanuni teşmil ve tevil suretiyle yine vergi 
mevzuuna almaktadır. Nihayet Hazine men
faati mevzuu bahistir. Hazine menfaati bakı
mından büyük bir yekûn tutan bir paraımı alın
ması da bahis kousu dışında kalıyor. Çünkü 
arkadaşlar, kanunda bu istisnalardan başka 
62,5 liraya kadar maaş alanların 62,5 lirasından 
vergi alınmıyor, bu vergi dışında kalıyor. 

Şimdi bu mütekait, dul ve yetimlerden bu
gün tahmin ettiğimiz yekûn hesaba katılırsa 
vergi almmıyan miktar 60 milyon liradır. 60 
milyonun, yani mütekait dul ve yetimlere öde
nen paranın, 60 milyonundan zaten bu madde 
gereğince vergi alınmıyor. Sandığın miktarı 85 
milyon olduğuna göre geriye 25 milyon İira-
sın'dâ!^ vergi almıyor. Bu 25 milyondan da yüz
de kaç nispetinde vergi alınacaktır? Yüzde on 
dersek iki buçuk milyon lira eder. Bunun için
den malûl, gözü kör, sakat olanlar yine vergi
den istisna edileceğine göre ve bilâhara bu 62,5 
liranın 75 liraya çıkarılmak temayülü vardır; 
Gelir Vergisi Kanununda, eğer bu miktar ar
tarsa, bu, 2,5 milyon liradan çok daha az bir 
yekûn tutar. Yani alınması mutlaka ısrar edil-
,miyecek, istenmiyecek çok küçük bir miktar 
olacaktır. Fakat buna mukabil bunları vergi
den istisna etmenin mânevi bir ciheti vardır. 
Bu istisna edilen miktar maddeten tatmin et-
miyecek, fakat manen tatmin edecek, büyük 
bir ferahlık ve teselli vesilesi teşkil edecektir. 
Hükümetlerinin kendilerine karşı, bu fıkrayı 
sabirin zümresine, karşı gösterdiği bu alâka
dan dolayı çok mütehassis olacaklardır. Halkı
mızın mizacı budur. Maddi şeylerden fazla 
böyle şeylere kıymet verir. Bugün . böyle bir 
imkân elimizde mevcuttur, onları manen tat
min etmek imkânı elimizdedir. Aluıacak vergi 
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yekûnu da tamah edilecek bir miktarı bulma
maktadır, istisnat ettiği mesnetler hukuki se
bepler her zaman münakaşa edilir bir şekilde
dir. 

Kanun bu madde ile bu suretle tamamlana
caktır, onlara bu güzel jesti yaparak bu kanu
nu bir hüsnü hitama erdirmek ve altına ınis-
kiyyül hitam diye bir hat çekmek memleket 
için güzel bir hareket olacaktır. 

Arkadaşlar, bu mütekaitlere karşı alâka 
gösterdik, ama nihayet ortalama bir hesapla 
bunlara fiilî hizmet esnasında aldıkları para
nın yarısını veriyoruz demektir. Bunlar bu ya
rı maaş nispetindeki aylıkla geçinmeye kanaat 
edecek insanlardır. Şimdi onlara böyle güz l 
bir jest yapmak imkânını hazırlıyalım, ben Say ı 
Maliye Bakanımızdan rica ediyorum. Bunu bu
rada münakaşa mevzuu olmaktan lütfen çıkar
sınlar. Bir takrir veriyorum. Yüksek Heyetini
zin vereceği karan en doğru, en haklı, en nıu-
sip bir karar olarak kabul ediyorum. Bunu bu
rada akademik bir münakaşa haline getirmi-
yelim, didik didik didiklemiyelim. Bu kadar 
küçük bir yekûn, bir iki milyon liralık bir ye
kûn üzerinde bir birimizle münakaşa etmek
tense, bunu sizin yüksek kararınıza bıraka-

9 hm. Vereceğiniz karara ben kemali hürmetle 
mutavaat ediyorum; en doğrusunun bu oldu
ğuna kanaat getiriyorum. Hattâ bu mevzuda, 
diğer arkadaşlarım da kabul ederlerse, bir tar
tışma yolunu da açmıyalım. Sizin yüksek reyi
nize müracaatla, iktifa edelim. 

Takririmi veriyorum. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, bendeniz de Orhan Seyfi arkadaşımı
zın samimî arzularına iştirak ediyorum. 

Bundan sonra bu maddede harb malûlleri
ne ait bir fıkra vardır, l larb malûllerinin hak
kındaki maddeleri esasen komisyon geri almış
tır. Burada her halde harb malûlleri meselesi 
mevzuubahis oluyor. Bu maddenin de oraya 
alınarak topyekûn tezekkür edilerek gelmesi 
lâzımdır kanaatindeyim. Günkü harb malûlleri 
hakkında İktisadi Buhran Vergisine dair olan 

kanunun A ve B bentlerinde bâzı kayıtlar 
vardır. Bugüne kadar bu kayıtlara göre onlar 
Buhran Vergisinden tanıamiyle muaftırlar. 1'ti
rada tekrar bu muafiyet kalkmış oluyor. Ben
deniz rica ediyorum, bu maddeyi komisyona 
alsınlar ve erkânı haıbivenin vereceği izahatla 
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malûllere ait olan bu kısmın tadilini nazari 
dikkate alarak tekrar Meclise getirsinler. 

BAŞKAN — Dün geri alman bâzı madde
lerle ilgisi var mı? Komisyon ne diyor? 

( f f i r i r l KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Efendim, «İktisadi Buhran 
Yergisi Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) 
bentleri hükümleri mahfudzur». kaydını ilâve 
ettik. (Bununla ne oluyor?. Sesleri) 

KAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Harb ma
lûlleri İktisadi Buhran Vergisinden muaf olmuş 
oluyor. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Koeaeli) — Muhterem arkadaşlar, müte
kait, dnl ve yetim maaşlarından vergi kesilip ke
silmemesi mevzuu Gelir Vergisinin müzakeresi 
sırasında Büyük Mecliste uzun uzadıya münaka
şa edildi ve muayyen bir neticeye varıldı. Bina
enaleyh burada Emekli Sandığı Kanununun bu 
maddesinin müzakeresi sırasında ayni mevzuu 
tekrar münakaşa etmekte bilmem fayda var mı?. 
Buradaki esas şudur : Gelir: Vergisiyle biz asga
ri g-'çim haddini kabul etmiş bulunuyoruz, arka-
dşlarımız dul, yetim ve mütekaitlerin hakkında, 
bu asgari geçim haddi esaslarının daha evvel 
tatbik edilmesi arzusunu komisyonda izhar et
mişlerdi, ben de muvafakat etmiştim, o zaman 
bu had 63 lira idi şimdi değişti, bendeniz teklif 
edeceğim, 75 liraya çıkarıyoruz ve bunu takabbül 
ediyoruz. Bu, bir esas meselesidir, esasen büyük 
kütle vergiden istisna edilmektedir. Esası bozmı-
yalım, evvelce verdiğimiz kararda devam edelim, 
esasen emekli, dul ve yetim maaşı alanların ço
ğu bunun haricinde kalacak ve maksat da hâsl 
olmuş olacaktır. 

ORHAN SEYFİ ORTJON (Zoonguldak) — 
Gelir Vergisinin ikinci müzakeresinde verilmek 
üzeıv 150 imzalı bir takrir hazırlanmıştı, bu ver
ginin kaldırılması hakkında. 

Y ALÎYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK
SA. }J (Devamla) — Bu bir vergi mevzuudur, bu
nu orada konuşmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bununla bu sene yaptığımız in
dirme. 4 - f> milyondur: Toplamı 8 milyonu bu
luyor. Bütçe bağlanmıştır, ben de bir hesaba 
kitaba istinat etmek mecburiyetindeyim. Müsaa
de buyurulur.sa o hususu o kanunun ikinci mü
zakeresinde konuşuruz Çünkü yeri burası de
ğildi,-. 

BAŞKAN - Önerge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici 81 nei maddenin kaldırılmasını bu
nun yerine ana hükümler arasına aşağıdaki 
136 neı maddenin konulmasını teklif ederim. 

136 ncı madde - emekli, dul ve yetim aylık
larından vergi alınmaz. 

Zonguldak Milletvekili 
Orhan Seyfi Orhon 

BAŞKAN —• önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi komisyonun eklediği ve 
malûllei'in hukukunu siyanet eden fıkra ile bir
likte oyunuza sunuyorum. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, 62,5 liralık had de 
75 liraya çkarılm ıştır. Maddenin (B) bendinin 
sonundaki (62 lira 50 kuruşu), (75 lirası) ola
caktır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Bir 
maruzatım var. Har]) ımllûlleriyle bâzı malûller 
hakkında Gelir Vergisinde kabul ettiğimiz bir 
şekil var, bunun da ona mütenazır olarak ka
bulünü derpiş buyurmazlar mı? 

BAŞKAN —• İşitmediler. Buyurun kendi
lerine sorun. Suallerini sormalarının netice
sine kadar diğer maddeye devam ediyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 82. — Aylıkları, geçici 
45 - 50 nci maddelere göre aynı maaşlı ve aynı 
hizmet müddetli emsalinin derecesine yüksel
tilenlere ait evrakın tetkik ve muamelelerinin, 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ik-
maliyle zamların zamanında ödenmesini temin 
hususunda tatbik olunacak usul ile bu işlerde 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak 
memur ve Sayıştay murakıplarına zaruri mas
raf karşılığı olarak ilgili kurumların 1949 yılı 
bütçelerinin zat maaşları bölümlerindeki öde
neklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar 
Kurulu karariyle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 83. — Muvazzaf ve gedikli 
subaylarla askerî memurlar subay veya askerî 
memur olduklarından itibaren fiilen 15 yıl as
kerî hizmetlerini yaptıktan sonra istifa edebi
lirler. Ancak yabancı memleketlerde tahsil 
denlerin veya staj görenlerin istifalarının 
kabulü, masrafları kendi taraflarından öden-
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misse; tahsil veya staja azimet ve avdet ta
rihleri arasında geçen müddet kadar Devlet 
tarafından ödenmişse; bu müddetin iki misli 
kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür. 

Askerî okullar talebelerinden istifa etmek 
istiyenlerin istifaları, Devletçe yapılan bütün 
okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. An
cak bunların, emeklilik hakları başladıktan son
ra, okul masraflarını verseler bile, istifaları 
kabul edilmez. 

Harbe hazırlık devrinde subayların istifa 
muameleleri; durumun inkişafına, tehlikenin 
geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin 
başlangıç ve bitimi Bakanlar Kurulunca belir
tilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Refik Soyer, komisyonla görüştünüz mü? 
İRRAIİİM REFİK SOYER (Niğde) — Yaz 

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Maddedeki 62 buçuk liranın 

7'- e çıkarılması kaydiyle ve komisyonun ilâ
ve ettirdiği fıkra ile 81 nei maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 84. — Subaylarla askerî 
ve mülki memurlardan; yabancı tabiiyetindeki 
kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız ola
rak yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar ve emek
lilik hakları düşer. 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal et
memiş iseler muayyen olan tazminatı verirler. 
Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için ve
ya memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesa
bına gitmiş;, olanlardan bu harekette bulunanlar 
hakkında yukarıki fıkrada gösterilen muamele
nin tatbiki ile beraber orada bulundukları müd
det zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapı
lan bütün masraflar ve ayrıca ceza olarak bu
nun bir misli kendilerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı 
Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Ka
nununun 23 ncü maddesi hükmüne tâbi tutula
rak yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince 
muamele, görürler. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

NAZİM POROY (Tokad) -- Muhterem ar
kadaşlar; biliyorsunuz ki Devletimiz birleşmiş 
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milletler camiasına dâhildir. Ve bu camiannı 1 
umumi heyeti son Paris toplantısında yeni bir 
(însan Hakları Benyannamesi) neşretmiştir. Bu 
beyannameyi biz de kabul ettik, buna iltihak 
ettik. Beyannamenin 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrası aynen şöyle yazılıdır: «Erkek ve kadın 
buluğ yaşından itibaren, ırk, vatandaşlık veya 
din bakımından hiçbir kayıtlama olmaksızın 
evlenme ve bir aile kurma hakkını haizdir. 

Evlenme yönünden, evlilik esnasında ve ev
lenmenin feshi sırasında eişt haklara sahiptir-
leT.» 

Bu, son Paris ıçtimamda yeni kabul edil-
miştiı*. Bizim bu anda müzakere etmekte oldu
ğumuz bu madde ise daha evvel komisyonca ka
leme alınmış ve kanunda kalmıştır. Zannediyo
rum ki, bütün diğer Devletlerle birlikte, bu ca
miada kabul ettiğimiz bu hükümle bu 84 ncü 
geçici maddeyi mutabakat haline getirmek lâ
zımdır. Bu itibarla Hükümetin ne düşündüğünü 
anlamak istiyorum ve bu maddenin geri alınıp 
o beyanname ile mutabakatinin yapılmasını ri
ca ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; bu madde şimdiye 
kadarki mevzuata göre tedvin edilmiştir, Na
zım Poroy arkadaşımızın mütalâası yerindedir, 
maddeyi komisyona alalım ve bu esas dahilinde 
tetkikr. tâbi tutalım. 

NAZIM POROY (Tokad) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —- Maddeyi; Hükümet komisyo
na istiyor, oraya veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 85. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrola
rında bulunan memurların (Büyük Millet Mec
lisi Posta ve Telgraf servisinde bulunan me
murlar dâhil) 4454 sayılı Kanunun 50 nci mad
desinde yazılı fiilî hizmet zamları, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra da devam eder. 
Bu zamlar hakkında 33 ve 34 ncü maddeler hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edildi. 

Komisyonun geçici 86 ncı madde olarak bir 
maddo teklifi vardır okutuyorum. 1 
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GEÇİCİ MADDE 86. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte sonsuz izinli bulunan hayrat 
kademesiyle vekilleri hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SÎNAN TEKELlOaLU (Seyhan) — Şim-

d:. arkadaşlar burada yekdiğerine aykırı iki hü
küm var. Birisi tekaütlük müddetini ikmal et
miş olan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren, bunlar tekaüt ediliyor, fakat 
yaşını doldurmamış olanları bırakıyor. Bu hu-
Hiısta komisyon bizi tenvir ederse çok memnun 
kalırım. 

BAŞKAN — Şimdi sunulan 86 ncı geçici 
maddo hakkında başka söz istiyen yok. Mad
diyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
ımyonle/.. Madde kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; Emekli Kanunu tasarısı . 
l')7 ana maddeyi ve şimdi kabul buyurduğunuz 
maddo ile '86 geçici maddeyi ihtiva etmektedir. 

Bunlardan 22 madde Yüksek Kamutayın is
teği üzerine tetkik edilmek üzere komisyona 
iade edilmiştir. Onlar da geldikten ve görüşül
dükten sonra tasarının birinci müzakeresi bit-
m'r; olacaktır. 

Şimdi İller Kanununun görüşülmesine başlı
yoruz. 

2. — tiler Kanunu tasarısı ve Adalet, Bayın
dırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve 
Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, sağ
lık ve Sosyal Yardım, farım ve Ulaştırma Komis
yonlarının düşünceleri hakkındaki raporlarla İç
işleri Komisyonu raporu (1/340) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum, 
bunlardan foaşka söz istiyen arkadaşların isimle
rini yazacağım. 

Nuri özsan (Demokrat Parti adına), Musta
fa Reşit Tarakçıoğlu, Eminittin ÇelikÖz, Necati 
Erdem, Nurettin Ünen, Cenap Aksu, Kemal öz-
çoban, Nazif Ergin, Ahmet Kemal Varınca, Ce
mil Alevli. Ali Kemal Yiğitoğlu. 

tik söz Nuri özsan'indir. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — İçişkri Komisyo

nu, tasarının sıklet merkezini teşkil eden yetki 

[1] 208 sayılı basmayazı tutanağın sonunda -
dır. 
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genişliği prensipini , Anayasanın 01 nci maddesin-
deki «İllerin işleri yetki genişliği ve görev ayrımı 
esaslarına göre idare olunur» hükmüne ist inat 
e t t i rmek istemiştir. Ha lbuk i Anayasanın 91 nei 
maddesi tasar ının iht iva ettiği mânada yetki 
genişliği prensipine mesnet olmaktan çok uzak
t ı r . Komisyon hu madde hükmünü tamamen ter-' 
sine mâna landmnış l ı r . Çünkü Anaya-sada bah
sedilen yetki genişliği ve vazife taksimi, eski ta
biriyle (ademî merkeziyet - Deeentral isat ion) 
esasıdır 'ki, bu, vilâyet işlerinin vilayetler hal
kınca. ' tedviri prensipi demektir , Bu iddiamızı 
teyi t için bu prensipin tar ih ine kısaca göz at
mayı faydalı görüyoruz : 

Frans ız inkılâpçıları hür r iye t ve halk hâki
miyeti f ikrini Fransa. 'yi federatif bir devlet ha
line get irmeye k a d a r götürmüşlerdir . Faka t İm 
fikrin Frans ız vahdetini 'bozabilmesi tehlikeleri 
belirdi. Şimalde Normandiya , Cenupta I 'rovans 
n ımtaka la r ı federatif devlet temayülünü ^müsta
kil devlet ler halinde inkişaf e t t i rmek yoluna gi
dince federatif devletler f ikr inden vazgeçilerek 
bunun yerine ademi merkeziyet sistemine gidil
di. Vilâyet hususi idareleri ve meclisleri ihdas 
edildi. 

B u hususta Profesör Bar the lemy 'n in eserin
den de bir misal verelim : B u zat d iyor ki : (Ade
mi merkeziyet üç nevi tedbirle i t t ihaz olunur. 

1. Mahallî ve n ı ıu takavi idareye memur 
olan idarecileri tamamen idarei nıerkeziyeden 
müstakil bir. hale get i rmek sure l iy le ; 

2. Mahallî otori telerin salâhiyetlerini art ır
mak suretiyle : 

•„ 3. Onların k a r a r kuvvetlerini a r t ı rmak su
retiyledir . Bilâkis mütaadd i t defalar yapıldığı 
gibi merkezî hükümet mahall î mümessillerinin, 
meselâ valilerin salâhiyet ler ini a r t ı rmak «Ade
mi merkeziyet - Deeentral isat ion» değildir. 
«Ademi temerküz - Deconeen1.ra.tion» dır. 

Bizdeki tevsii mezuniyet prensipinirı geçirdiği 
safhaları da ha t ı r l a t a l ım: Millî Mücadele esna
sında yapılmış olan 1921 tar ihl i Birinci Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 11 nci maddesinde şöy
le den i l iyordu: 

(Vilâyet nıahallî umurda mânevi şahsiyeti 
ve muhtar iyet i haizdir . Haricî ve dahilî siya
set, şer ' i , adlî ve askerî umur. Beynelmilel ikti
s a d i münasebet .ve Hükümet in umumi tekâlif 
ile menat'ii birden zivade vi lâvata şâmil hıısusat 

Büyük Millet Meclisince 
mucibince evkaf, meda-

:.!••";;{ raua olmak üzere 
ra Yenilecek ka vaiıin 
i'"--ı, maarif, sıhhiye, iktisat, ziraat , nafıa ve mu-
;-Y:ie1i içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi 
viYyat şûralar ının salâhiyeti dahil indedir . ) 
i'.'üiır.'n şûraları tarif e t l ik ten ve icra salâhiye
tini :;nra hırca int ihap edilecek bir heyete 
verdikten sonra. 14 ncü maddesiyle valiler hak
kında su hükmü k o y m a k t a d ı r : 

(Vilâyette I Suyuk Millet Meclisinin vekili ve 
muessiii olmak üzere vali bulunur . Vali Büyük 

.'.i'üet •Meclisi Hükümet i ta raf ından tâyin olu
nup vazifesi Devletin umumi ve müşterek veza-
Yini rüyet e tmekt i r . Vali yalnız Devletin umu
mi ve/a i fi ile mahallî vezaif s a s n d a l a a r - z 
\•ukuıuıda müdahale eder.) işte tevsii mezuniyet 
•e vaYfe taksimi esası kısaca bandan ibarett ir . 

!'u kanundan sonra yapı km bugünkü Anaya
samız, '.){) ncı maddesiyle ilk r, şehir ve kasaba 
ve köylere mânevi şahsi;.s t tanımak ve 91 nci 
; mddesiyle de salâhiyet genişliği ve vazife tak
si. üi esaslarını kabul elmek suretiyle BYinci 
Yeşküâtı Esasiye Kanununun ruhuna tamamen 
"•udık kalmıst ir. 

Vali er iki sıfa-11 ha": i.ir hıra Han mer-
Y>zî kudre t in mümessili diğer taraf tan mahallî 
idarenin başı. İş te dava. \a l i mahallî idarenin 
: aşı okırak mı daha salahiyetl idir , yoksa mer
kezî Hükümetin mümessili olarak mı daha salâ-
''.''.yvi üdir dâvusımk m ibarett ir . Anayasanın 
'd nci madd"si mahallî idarelerin salâhiyeti ge
nişliği esamin kabuk bu itibarla valilerin ıııer-
Y'zî Hükümetin mümessili sifatiyle salâhiyetle
rinin da : aliılma.si prensipine temayül etmiştir. 
Aalbuki tasarı valileri merkezî kudret in ıııü-
messi'i sdaCylc geniş ye tk i sahibi k ı lmaktadı r . 

İçişleri Komisyonu gerekçesinde, Anayasa
nın 91 nci maddesinin kabul ettiği prcıısipe ait 
kanun olan iller idaresi ile bu kanunun pek sıkı 
şekilde alâkalı 'olduğunu kabul ettiği halde, bu 
kanunun çıkmaması ihtimali karşısında İller 
Kanununun daha, evvel şevki zaruretinden bah
setmekle ağır bir tezada düşmüş bulunuyor . 
Mademki tevsii mo.auıiyet mahallî halkın kendi, 
kendisini idare, etmesi esasından ibarettir, o 
halde valilerin salâhiyetlerini takviye etmeden 
evvel illerin mânevi ş a h s i y i ini temsil eden hu
susi idarelerin salâhiyetini tâyin ve lesbit etmek 
icabet mez miydi .' 

Hörülüvor ki, (asarı Anavasavııı ıııâna ve 

yso 
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maksadımı güre hazırlanmış bir kanını değil, 
doğrudan doğruya siyasi maksatla düşünülmüş 
bir kanundur . Arkadaşlar, bu tasarının taşıdı
ğı hakikî karakter ve hüviyeti ve sevk sebebinin 
iç yüzünü lâyikiyle anlıyahilmek için tasarının 
hasırlan iş şekli üzerinde de bir lâhza du rmak 
yerinde olur; 

Vilâyet İdaresi Kanununun, valilere verdiği 
yetkiyi, matlûp ve kifayetli derecede ^'örmive
rek « yetki genişliği » esasına dayanan bir ka
mı tedvininin derhal ele alınması lüzum ve za
rure t in i duyan Hükümet, Eocep Teker [hükü
metidir . O Hükümet ki; galet bir sürüşün esiri 
olmak talihsizliği içinde, muhalefete daima m om
leti kötüye ve anarşiye sürükliyon bir düşman 
gözü ile bakmış, onu dağıtmak ve boğmayı güya 
millî bir vazife telâkkisiylo her tür lü baskı icra
sını mubah telâkki etmiştir. Bu yüzden memle
kette baskı bir ikbal basamağı haline gelmiş. 
muhalefet safında yer almış vatandaşlara düş
manca muamele etmek bir sadakat yarışı man
zarası göstermiştir. Maalesef muhalefeti ve de
mokrasiyi yok etmek yolundaki icraatı çok dei'a: 
idare âmirleri ve zabıta kuvvetleri, bir âlet ve 
maşa olarak kullanılmıştır . B u n u n çok yakın 
geçmişteki acı ve iç sızlatan misalleri henüz unu
tulmuş değildir. Bu zihniyetin mümessili olan 
Hükümet in , «şivesinin tahakkuku için vasıta 
olarak kullandığı idare âmirlerinin yelkisini az 
bulması, ve bunun '"enişlei ih 'esi arzusunu gös
termesi gayet labiidir. M o Uecep Poker Hü
kümeti bu <>;örüş ve nınkuatla bu tasarıyı hazır
lamış ve bir de « Birinci İdareciler Kongresi » 
adını verdiği hususi bir tören ter t ip etmiştir. 
Parlak nutuklar iral edilen bu lörendo bulıııı-
(bınılması ihmal edilmiyeıı aynı zihniyete sahip 
bâzı mütemayiz idarecilerin fikirlerinden de is 
tifado edilerek tasarı , kemalini bulmuştur . 

İçine girdiğimiz rejimin samimiyetine asla 
uymjyaıv t o! al i ter* bir zihniye! in esma bulunan 
bu tasaruıın yol istikametinuı Vüksek Meclis ol-
manıas'U! «jönüI çok arzu ederdi. P>u tasarı is ba
şından uzaklaşan Beeep Poker llükümel iyle bir-
l:k<<> tarihe intikâl etmeli idi. Fakat maalesef 
tasarı Boeep Poker i rükümotini ist ilılâ f eden Ha-
s;ııı Saka Hükümetince de b-eniıusenei'ok Vüksek 
M'e:-lise arzedildi. 

I'jsel'le ve endişeyle arz('d< r!m ki, vahi ve te-
nıinatına rağmen (Jünaltay i îiikümet ince de tasa
rı tasvip görmüş ve hattâ kanuniye) kesbetmosin-

de istical gösterilmiştir. P>ıı maksatla, Meclisin. 
tatil inin bu kanunun çıkmasına mütevakkıf bu
lunduğu I Talk Part is i ( i rupu Başkanlığınca İçiş
leri Komisyonuna tekli gedilmiş ve müzakerenin 
çabuklaştırılması istenilmiştir. Bu suletle muş
ta çelen komisyondan çıkarılan tasarı en sıkışık 
bir zamanda, tatil arifesinde, gündeme a l ınmak 
sureliyle sürat le Yüksek Meclisten geçirilmesi 
iltizam olunmuştur . 

Bu kadar önemle üzerinde durulan, derhal 
mevkii tatbika konulması arzu edilen bu tasarı 
20 senelik ömrü olan Vilâyet İdaresi Kanunun
da ne gibi değişiklik' yapmaktadır? . Acaba ne gi
bi mühim boşluklar vilâyet idaresini aksatıyor, 
sekteye uğra t ıyor ki, bunun süratle izalesi dü
şünülüyor. 

Arkadaşlar ; eski kanuna nazaran bu tasarı
nın bâzı ifade ve ter t ip değişiklikleri bertaraf 
edilirse sıklet merkezini valilere tanınmak iste
nen «yetki genişliği» teşkil etmektedir. Bu cihet 
Kongre Komisyonunca şu sakilde ifadelendiril
in iştir: «Her ne kada r mer ' i kanunlar valile
rin il idaresi için pek ziyade ihtiva'.; duyduklar ı 
yetkileri ve yapacakları hizmetleri kısmen olsun 
sağlamaya çalışmış ise de esasen pek dar olan bu 
görev yetkiler muhtelif Bakanlıklar Teşkilât Ka-
uunlariyle ya ilga edilmiş veya tâdil edilerek ih
tiyaca cevap vermiyecek bu- hah1 getirilmiştir». 

İhtiyaca cevap veıvmiyeeek hale getirildiği 
iddia olunan yetki tahdi t ler inin 2ö madde halin
de misalleri verilmişi ir. Bu misaller şunlardı r : 

1. Vilâyetler İdaresi Kanununun 12 nci 
maddesi bucak müdürler inin tâyin yetkisini va-
];].;.re verdiği halde 1700 sayılı Kanunun beşin
ci maddesi tasdik hakkını Bakanlığa vermek su
retiyle bir tasdik mercii ihdas olunmuştur . 

2. Vilâyetler idaresi Kanununun 11 nci mad
desi, jandarma kumandanlar ın ın tâyininde vali
nin mütalâasının alınmasını âmir olduğu halde 
1700 sayılı J anda rma Kanununun sekizinci mad
desi böyle bir muvafakat derpiş etmemiştir. 

o. Vilâyetler idares i Kanununun 25 nci 
maddesi J a n d a r m a subaylaruım il dâhilinde mev
kilerinin tahviline valileri yetkili kıldığı halde 
J a n d a r m a Kanununun 13 ncü maddesi bu yetki
yi Bakanlığa vermiş1 >r. 

4. Polisler ve emsali emniyet memullarının 
tâyini, dairesi ânıir 'uin mütalâası alınmak kay-
diyle, valilere ait olması lâzım geldiği halde 
2301 sayılı Teşkilât Kanununun 43 ncü maddo-
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sine göre bunların Bakanlıkça tâyinleri kabul 
edilmiştir. 

Ayrı ayrı 26 madde halinde verilen yetki 
tahdidi emsallerinin hülâsası şunlardan iba
rettir : 

1. Tâyin işi: Bütün vilâyet dâhilinde vazi
fe alacak tâli memurların tâyini valiye ait ol
ması lâzımgelirken polis ve emsali emniyet me
murları, ilkokul öğretmenleri ebe ve hemşire
ler Tarım, Ekonomi, Bayındırlık Bakanlıkla-
riyle Orman, Gümrük, Tekel ve Vakıflar Genel 
Müdürlükleri Teşkilât Kanunlariyle bir kısım 
memurların tâyin yetkileri ait oldukları Ba
kanlık ve Genel Müdürlüklere bırakılmıştır. 
Bu hal vilâyet idaresi kanununun 1o ncü mad
desini tahdit eder mahiyettedir. 

2. Tahvil işi; tâli memurların vali, il dâ
hilinde istediği yere tahvil etme yetkisini haiz 
olması lâzımgeldiği halde bâzı teşkilât kanun
ları buna engel olmaktadır. 

3. Memurların cezalandırılması; 1851 ve 
"77 sayılı kanunlar valilere re'sen ihtar, tev-

bih ve takdirname verme yetkisini tanıdığı 
halde teşkilât kanunlariyle ,ilkokul öğretmen
leri, köy ebe ve sağlık memurları, Tekel me
murlarından bâzıları ve P. T. T. memurları 
hakkında disiplin kurulu ve inzibat komis
yonlarına, disiplin cezaları verme hakkı tanın
mıştır. Bu hal yukarda arzedilen, valilerin re '-
sen ceza verme yetkisine münafidir. 

4. Muhabere işleri: Emniyet, Defterdar
lık, Tekel memurlariyle mmtaka ticaret mü
dürlerine, ait olduğu makamlarla, doğrudan 
doğruya muhabere etmek yetkisi verilmiştir. 
Bu ise, vilâyet idaresi kanunun 18 ve 19 ncu 
maddelerinde yazılı, dairelerin vilâyetler vası-
tasiyle muhabere yapacakları hükmünü tahdit 
etmiştir. 

5. Eğitmen, öğretmenlerle, Tekel ve P. T. 
T. memurlarına mazeretleri halinde âmirleri
nin bir haftaya kadar izin vermesi hakkı mev
cuttur. Bu da, Memurin kanununun 79 ncu 
maddesiyle vali ve kaymakamların 8 güne ka
dar mezuniyet verme yetkisini tahdit eder ma
hiyettedir. 

6. Bunlardan başka bir de, valiler Adalet 
Bakanının da mümessili bulunduğu halde, bu 
temsil hakkını kullanmaya yarar yetkiler ve
rilmemiştir. Binaenaleyh bâzı adalet işlerinde 
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valilere müdahale yetkisi verilmelidir. 

İhtiyaca cevap veremez hale geldiği iddia 
edilen ve telâfsi istenen yetki noksanlığı bun
lardan ibarettir. 

Arkadaşlar; bu iddia ve mucip sebeplerin 
memleket idaresini sekteye uğratacak mahiyet 
ve kıymette olup olmadığını yüksek takdirini
ze ve insafınıza bırakırım. 

Devlet kadrolarını mümkün olduğu kadar 
artırmak, İktisadi Devlet Teşekküllerinde me
mur adedini çoğaltmak bu suretle memleket 
münevverlerinin büyük kısmını devlet kapısın
dan ekmek yer bir hale getirdikten sonra, bun
ların mukadderatını ve nafakasını bir merkez
de toplıyarak daimî ekmek korkusu içinde ses 
çıkaramaz bir sürü haline getirmek ancak to
taliter idarelerin takip ettiği bir sistemdir. 

İşte bu tasarı da bu maksadı temine yarar 
hükümleri ihtiva etmektedir. Çünkü; evvele
mirde hiçbir evsaf aranmaksızın türlü görüş ve 
ölçülerle iktidar hükümetince vazife başına 
getirilen bir kısım valiler, ne de olsa kendisini 
o mevkie getiren iktidar hükümetine az çok 
minnet borcu duyar. Nitekim; kendilerini Halk 
Partisinin valisi olarak telâkki eden ve onun 
politikasını yürütmekle mükellef sayan ve bu
nu açıkça ifade etmekten çekinmiyen bâzı va
liler halen iş başında bulunmaktadır. 

Geniş yetki sahibi otoritelerin; her şeyden 
evvel kendi mevkilerinden emin olması, hiçbir 
poltikaıım üzerinde müessir olamıyacağı temi
natı altında bulunması icabeder. Halbuki va
liler yarınlarından emin, mevkilerine sahip 
kimseler değildir. Her türlü tesirlerin dışında 
huzurla vazife görmek garantisinden mahrum
dur. İktidar Hükümeti derhal ve hiçbir sebep 
dahi göstermeksizin kendisini mevkiinden 
uzaklaştırmak yetkisini haizdir. Bu uzaklaştır
ma işi bariz bir haksızlığa dayansa bile valile
re haklarının aranması imkânı verilmemiştir. 
Binaenaleyh valiler nefakalariyle, İçişleri Ba
kanının mânevi nüfuzu altında, onun her türlü 
emir ve arzularını yerine getirmeye mecbur bir 
vasta haline gelmiştir. Binaenaleyh mevkiine 
pamuk ipliği ile bağlı valilerin her türlü icra
atını vatandaşların güvenle, itminanla karşı-
lıyacaklarına inanmak bir hayaldir. 

Memurların durumu ; 
Bu tasarıya göre, kendi 'teşjkilâtma hâkim il

de vazifeli en büyük zabıta amirleriyle şube 
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başkanları vazifeye tâyin 'edilebilmeleri için 
her şeyden önce valinin muvafakatini istihsale 
mecburdur. Bir şube âmiri ne kadar dirayet ve 
[kabiliyetli olursa olsun, ne 'kadar kıymetli bulu-
nursa bulunsun bütün hu meziyetler bir vazi
feye alınmasına kâfi değildir, ilk şart valiye hoş 
görünmektir. Aksi hal bir sefalet ve perişanlık 
olabilir. Muvafakat istihsali bir lütuf ve atıfet 
olduğu için valinin böyle bir teveccühü karşı
sında şube başkanının şükran borcu beslemesi 
gayet tabiîdir. Bundan sonra da her şube baş
kanı daima valiye yaranmaya mahkûmdur. Ho
şa gitmediği anda (beğenmedim, bunu alın) di
ye yapacağı bir teklifle 'kendisini bekliyen se
falet ve perişanlığın daimî korkusu içindedir. 
Bundan başka vali ceza verebilir, terfi ve te
feyyüzüne mâni olmak kudretindedir. İşten el-
çektirmek yetkisine sahiptir. Vel'hasıl 'bütün ik
bal ve idbarı valinin elinde, iki dudağı arasın
dadır. Bu durumda bulunan zabıta âmir ve şu
be 'başkanlarının vicdan selâmetiyle vazife gö
recekleri, valinin hüküm ve nüfuzu altında kal-
mıyacakları tasavvur olunabilir mi? Buna inan
mak safdillilik olur. 

Diğre memurlar da, tâyin, terfi, nakil, tec
ziye, taltif, işten elçektirnıe gibi mukadderatla-
riyle ve binnetice ekmekleriyle alâkalı canalıcı 
noktalardan valilerin her arzu ve emrine (boyun 
eğmeye mahkûm bir hale sokulmuştur. Yaşama 
ve medeniyet şartları bir birinden çok farklı 
ilçeler arasında memurların yerlerini değiştir
me salâhiyetinin valilere bırakılması; başlı ba
şına her memuru titretecek, kayıtsız, şartsız 
valilerin her arzusuna inkiyat etmeye yeter bir 
müeyyidedir. Velhasıl hu tasarı ile Türkiye'de
ki büyük küçük bütün memurlardan 64 tümen 
teşkil edilmekte ve İçişleri Bakanı da ibu tümen
lerin başında Başkomutanlık mevkiini ihraz ey
lemektedir. (Sağdan İbravo sesleri) Bu suretle 
bir kışla disiplin ve itaati içinde üstün yapaca
ğı bir işaretin, en ücra köylere kadar akislerini 
intikal ettirecek bir mekanizma tesis etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun kabul edil
diği takdirde emin olunuz ki, yüzbinlerce Türk 
memuru ve milyonlarca halk derin yeis ve nev-
midiye düşecektir. Yine eıniıı olunuz ki, geniş 
yetki vermek istediğiniz idare âmirleri dahi bu 
kanundan hiçbir suretle memnun olmıyacaktır. 
Çünkü bu memleketin hakiki ve temiz evlâtları 
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elan pek çok idare âmirleri kalp ve vicdan hu
zuru içinde şerefle vazife görmeyi kendilerine 
ıbir gaye edinmiştir. Şu veya bu hakan kanunun 
'bahşettiği imkânları partisi namına kullanmak 
küçüklüğünü düşünmeyebilir. Fakat bir gün iş 
başına gelecek şu vey bu partiden bozuk tmet-
li birisi kanunun verdiği bu imkânlardan gay-
rimeşru istifade yoluna sapaibilir. işte böyle bir 
ihtimal şerefli idare âmirlerine daima vicdan 
azabı ve huzursuzluk verecektir. Türk halkın
dan hiç kimseye ıstırap ve huzursuzluk vermeye 
hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun memleket 
idaresinin temini gibi fevkalâde önemi olduğu
nu takdir edeceğinize eminim. Anayasa kadar 
mühimdir, iller idaresi Kanunu ile sıkı sıkıya 
irtibatı vardır. Onunla mukayese etmek sure
tiyle tevazün haline çıkarılması gerekir. 

Meclisin hali malûm; fevkalâde sıkışık bir 
vaziyettedir. Sabah akşam sıkı bir mesai içeri
sindedir. Umarım ki, birçok arkadaşlarımız bu 
kanun tasarısını tetkika dahi imkân bulamamış
lardır. (Sağdan doğru doğru sesleri). 

Bu itibarle hu kanun, ekspres kanunlar ara
sına girecek mahiyette bir kanun değildir. (Sağ
dan doğru, bravo sesleri). 

Hepinizden, bütün partilerden rica ediyo
rum, particilik zihniyetini bir tarafa bırakarak, 
bu kanun üzerinde ehemmiyetle durmak, her 
maddesini Ibirer birer tetkik etmek imkân ve 
fırsatını elde edebilmek için hiç olmazsa bu ka
nunun tatilden sonraki toplantıda ele alınması
nın uygun olacağını takdirinize arzederim. Arz-
ettiğim bu mahiyet ve karakteri meydanda olan 
bu kanunun reddedilmesi kanaatimizce çok ye
rinde olacaktır. Ve Yüksek Meclisin bu mahi
yetteki bir kanunun çıkarılması mesuliyetini 
üzerine almıyacağı kanaati ile bu kanunun red
dedilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kabul olunmadığı takdirde ayrıca ikinci bir 
önerge ile tatilden sonraya bırakılmasını teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan. Millet Partisi 
adına konuşuyor. 

(İl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; bu şimdi müzakeresi
ne başladığımız kanun demokrasinin bu memle
kette yerleşmesini ve tam mân,asiyle tatbik edil
mesini temin edecek bir kanundur. (Soldan bra
vo sesleri). 
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Faka t mücerret olarak bu kanını demokrasi

nin bu memlekette yerleşmesini temin edecek 
bir kanundur . . A m a zihniyet bakımından tel kik 
ettiğimiz zaman, göreceğiz ki, l>u kanunda bizim 
düşüncelerimiz, bizim zilıniyelimiz dünkü zihni
yet ten kıl kadar ayrılmış del i ldir . . 

Demokrasiyi kurmak demek Cumhuriyet sta
tüsünün tenıellei'ini halk topluluklarının içimle 
atmak, halk topluluklarını evvelâ kendi işlerini 
serbestçe kendilerinin görebilmesini temin ede
cek bir s ta tü meydana: getirmekle olur. Cum
huriyet s ta tüsünün temelleri belediyeler üzerine" 
atılır, halk topluluklarının üzerine atılır. D e 
mokrasi demek halkın kendi islerini kendi seçe
ceği adamlarla kendi hayrına olarak »•ördürmesi 
demektir. 

Halbuki bu tasarı, bu kanun tasarısı asla bu
nu temin etmemekte, bundan oO sene evvelki zih
niyet in lafzım değiştirerek, sözlerini değiştire
rek yürütmeyi istihdaf, eden güden bir tasarı
dır. . Bu demokratik bakımdan hiçbir kıymet 
ifade etmez. 

Nasıl ki, bütün milletin işlerini Büyük Mil
let Meclisinde, burada görüşüyoruz, kanunlaşt ı-
rıyoruz. İşte vilâyetlerin işlerini de, vilâyetler-
deki meclisi mm um i ler karar laşt ı racakt ır . 

Bucaklarda da vatandaşlar ın işlerini, bucak 
meclisleri karar laş t ı racakt ı r . 

A TIME T DYMfl i ( A m a s y a ) - - Kanunda 
vardır . 

01. SADTK AKDOĞAN (Devamla) — Ka
nunda var değildir. Demokrasiyi kurabilmek 
için mutlaka halkın kendi işleriyle geniş mikyas
ta salâhiyetle görmelerini temin etmemiz ve on
lar ın kendi seçtikleri meclisleriyle işlerini gör
dürmeler ini temin, etmemiz lâzmıgelir. Bu ya
pılmadığı takdirde demokrasi kurulamaz. Bu
günkü vaziyette Cumhuriyet s tatümüzün çatısı 
vardır , fakat, temelleri yoktur. (Âlâsı vardır , 
sesleri) Benim buradaki mâruzâtım Millet Par 
tisi adınadır ama, şimdi ben bu par t iy i bırakı
yorum. (Alkışlar ve gülüşmeler) . Hepiniz için 
konuşuyorum, bü tün millet için konuşuyorum. 
B u kanun tasarısı gayet mühimdir Anayasanın 
90 - 91 ııci maddeleri, teşkitâtm, Türkiye 'n in , 
illerden, illerin i lcelerdcı, ilçelerin bucaklardan 
terekküp edeceğini, bucaklara ayrılacağını ya
zar, demek oluyor ki, idare bölümü bakımından 
en küçük birlik bucaktır . Kövler bucakların ma-

hallesidir. Onlar Devletin politika statüsü 
içerisinde esas sevi teşkil etmez. 

Yani şunu demek s t iyorum ki, bucak teş-
kdâi in ı kabul etmek ve bucakları hükmi sah
a v e t haline koymak demokras i i caba tmdand ı r . 

Sonra, yine buna göre memleket in illere bö
lünmesi, illerin ilçelere bölünmesi, ilçelerin bu
caklara bölünmesi ıımselesi ilmî şekilde tesbit 
edilmiş değildir . Bunlar , tâ İs t ibdat devrin
den gelme bir taks imat t ı r , b u g ü n k ü şekil. Bun
lar, ilmî, ikt isadi şekilde yapı lmamışt ı r . 

Sonra, yine Anayasan ın 91 nci maddesinde : 
.illerin işleri, ye tk i genişliği ve görev ayr ımı 
esaslarına göre yürü tü lü r , deniyor. Ha lbuk i 
bizim sayın Komisyon, dar ı lmasmlar bunu an-
hyamannşlard ı r . B u r a d a k i yetki kaydı «Tuıv-
\ a;v> dır. « Poıuıar •>> ı . atribul ionla karıştırıyor
sunuz. Valiye verilen a t r ibüsyondur . Bakınız 
air ibüsyou şudur , l îejistrasyon bak ımından va
liye salâhiyet veriyorsunuz. Bu veri len yetki 
mee''",i umumiler indir . Belediye meclislerine-
dir, Ir/cak meclislerine de bu yetk iy i verecek
siniz. Ha lbuk i siz şahsa ye tk i ver iyorsunuz. Va
liyi otori te sahibi emir veren bir adam yerine 
koyuyorsunuz. Dünyan ın lıçbir yer inde va
tandaş la r Hükümet t a ra f ından nasbedilmiş in
sanlar ın emri a l t ında bulunmaz. (Sağdan, Al
m a n y a ' d a var sesler) . Dünyan ın hiçbir yer inde 
yok tu r böyle şey... Salâhyet Meclislere verilir , 
valilere veri len a t r ibüsyondur . Tasar ın ın için
de geçen şeyh1;1, 1.)unlar bilmem şunu yapar , bu
nu yapar , anl ıyorum. Bu, «atr ibüt ion» dur . 
Faka t bizim istediğimiz, Anayasanın islediği 
val inin «atr ibüt ion» u değildir . Genel meclis
leri, belediye meclisleri kendi bu lunduk la r ı 
memleket ha lk ın ın işlerini görmek için iste
dikleri gibi k a r a r vermek salâhiyet ini haiz ola
caklar ve biz bu yetki ler i o meclislere verece
ğiz, şahsa değil... Şahsa vereceğimiz «atribü
tion» dur, «pouvoiı*» değildir . Nasıl ki, bu mem
leket te belediye meclisleri ve vilâyet umumi 
meclisleri geniş «pouvoir» ı haiz olacaklar , 
ondan sonra bu memlekette demokras i kuru l 
muş olacaktır . Yoksa- valilere vereceğiniz sa
lâhiyetle, bucak müdür ler ine vereceğiniz sala
hiyetle bu memleket j a n d a r m a De\ le t i olmak
t a n bir kar ış i leri gidemez. Ya demokras i var
dır veya yoktur . Varsa demokras i bu böyle 
olacaktır . Bucak teşkilâtı kuru lacak , vatan
daş lar kendi işlerini kendi is tedikleri , bil-
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dikleri gibi kendi seçtikleri meclislerle yapa
caklar. Bucak müdürleri demek mansup memur 
demektir. Mansup bucak müdürleri dünyanın 
peresinde görülmüştür. Eski Yunanistan'a bakın, 
Bulgaristan'a bakın, Romanya'ya bakın, nere
de var bu jandarma Devleti? Nasıl olur hal
kın başına nahiye müdürü diye bir insanı ko
yarsınız? (Romanya'ya, Bulgaristan'a mı imre
niyorsun sesleri). 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bütün 
dünya gözümüzün önündedir. Demokrasi hü
küm süren memleketleri göz önüne alınız. Yok-
?a bizim alışmış olduğumuz gibi, Abdülhamit 
devrindeki valilere doğru gidersek hürriyet ol
maz. 

Heyecanlanarak tatlı konuşmaktan ayrılı
yorum, belki sizi üzüyorum, kusura bakmayı
nız, fakat arkadaşlar hakikaten bu kanun, çok 
mühim bir kanundur. Bunu böyle aceleye ge-
tirmiyelim. Bakın; şimdiye kadar durduk, eğer 
?arar görmüşsek gördük? Fakat şimdi bunu 
böyle üç gün içinde çıkarıp da yarım yamalak, 
hakikaten demokrasi esaslarına uymıyan, böy
le kendimize göre uydurmuş olduğumuz ve bü
tün demokrasi dünyasının halk idaresiyle kaa-
Hli telif olmıyan bir tasarıyı, hem de böyle 
üc günde çıkarmakta fayda yoktur. Ben hiçbir 
zaman Hükümetin bu kanunu buraya getirip 
de şöyle böyle yapıyor diye hiçbir arkadaşı
mızı itham etmiyorum. Hepinizin bu memleke
tin saadet ve selâmetini istediklerine kaaniyim. 
Fakat böyle mühim bir kanunu iki, üç celse, 
hattâ bir celse içinde çıkarmaya kalkışmıyalım. 

Bu kanun, bu memlekette demokrasinin te
melidir, gelişmesini temin edecek bir kanun
dur. Onun için bu kanun üzerinde çok konuşa
cağız ve konuşmamız lâzımdır. Bu itibarla ben 
de diğer arkadaşlarım gibi bu kanunun müzake
resinin tehirini rica ediyorum. Böyle çıkmasın
da hiçbir fayda yoktur. 

Nihayet bu kanunun tümü üzerinde teferru
ata girmeden şunu arzedeyim ki, bu tasarının 
yapılmasında hâkim olan zihniyet maatteessüf 
demokrasi ile kabili telif olmıyan bir zihniyet
tir. Katiyen demokrasi kokmuyor. Demokrasi 
vardır diyebilmek için; halkın istediği gibi se
çeceği meclislerle kendi işlerini gördürmesini 
temin etmek lâzım gelir. Bu yapılmazsa katiyen 
demokrasi olmaz, bir lâfı güzaftan ibaret kalır, 
demokrasi. Bu mesele çok mühim yine diyorum, 
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i katiyen bu kanunun görüşülmemesini Hükü

metten de Heyeti Âliyenizden de rica ediyorum, 
l)iı hayati ve demokratik bir iştir, bu; Anayasa 
ile sıkı sıkıya bağlı olan bir şeydir bu Anaya
sa ile illere, ilçelere geniş salâhiyetler, yetkiler 
tanıdığı halde biz bunu anlamamazlıktan gele
rek valileri, kaymakamları, nahiye müdürle
rinin yetkilerini genişletiyoruz diye Anayasa
nın bu maddesini bu kadar çarpık anti demok
ratik şekilde anlamak nasıl tavsif edilir? 

Mâruzâtım kısaca budur. Bu kanun demok
ratik esaslara asla uygun değildir. Ben, He
yeti Celilenizden bunun tehirini ısrarla rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz, Müstakil Grup 
adına. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; halen elimizdeki idareler Kanu
nu, tek parti, tek şef idaresinin o günkü icap
larına göre düşünülmüş, tasarlanmış ve tatbik 
mevkiine konulmuştu. Yeni bir anlayışla mem
leket idare etmek zihniyetine girdik veya öy
le göründük. Bunun birtakım icaplarının bera
berce düşünülmesi, teemmül edilmesi lâzımgelir-
di. Eldeki mevcut bu kanunla 21 Temmuz se
çimlerini yaptık. Bunun neticelerini milletin 
kafasından, bağrından silmeye imkân ve ihtimal 
yoktur. 

îş bununla da kalmadı, muhtar seçimlerini 
de bu kanunla yaptık yine otuz bin köyün fer
yadını bu memleket her yönden, içinden, dışı
ndan beraberce tattı. 

Bu hâdiseleri yaşıyan bir memlekette demok
ratik bir rejim yoluna gitme iddiasında bulunan 
insanların şüphesiz iller Kanunu bu gayrita-
biî ahval içinde mütalâa etmesi ve o izleri si
lecek birtakım tedbirleri alması kadar tabiî 
bir şey olmaması lâzımgelirdi. 

Biz zannettik ki, bir yıl evvel idareciler kon
gresi toplandığı zaman o gün milletin bağrında 
sönmiyen ve sönmiyecek olan 21 Temmuz se
çimleri muhtar seçimlerinin acılarını tedavi 
edecek bâzı tedbirler alacaklar ve bu millete, 
memlekete demokratik zihniyeti yerleştirecek 
bir görüşü getireceklerdir. Şimdi anlıyoruz ki, 
o görüşmelerin tabiî bir neticesi olarak gelen il
ler Kanunu tasarısı düne taş çıkartıracak bir 
mahiyettedir, tstitraden arzedeyim: Demokrasi
nin geliştiği, nemalandığı bir memlekette bü-

I tün anlayışların, halk idaresinin tabiî bir şekle 
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girdiği bir bava, içinde, belki bu Kanun tasarı
sını salâhiyet bakımından, ta tb ikteki kolaylık
lar ı bakımından, vereceği iyi neticeler bakı
mından elle tu tu lu r yerleri olabilir. Ama biz, 
Türkiye , demokrasi idealini yerleşt irmek zaru
re t inde bulunan, iki büyük secimin, acılarını 
l a t an m illet olarak bir k a n u n get ir i rken idea
linden, kağıt üzerinde kalmış, kafa la rda yerleş
miş ; kavl in ıücerre t teki idealinden değil, bu 
memleket te mevcut olan bu sıkıntı ları , mevcut 
iç polit ik buhranı beri araf edecek esasların göz 
önünde tutulmasını labiî yürürüz. Arkadaş lar , 
B u g ü n İller Kanunu tasarısını te tkik edersek 
d ü n k ü kanuna nazaran başlıca mümeyyiz fark 
l a n şun la rd ı r : 

Salâhiyet ler genişletiliyor, valilere verilen 
tây in ve inha, işten çıkarına, tecziye salâhiyet-
Teriyle bütün Devlet memurlar ının valilerin 
iki dudağı arasından çıkacak lâfla hayal ını re
faha yahu t sefalete sürüklemesi mümkündür . 
Tasar ı üzerinde! yine düne nazaran en bariz 
f a r k ; valilerin başında bulunan îçişleri 'Hakanı 
bü tün salâhiyetleri kendinde toplamış. ufak bir 
işaretle valiyi yer inden, valiyi islikbaliııden, 
valiyi 30 yıllık mesleğinden edebilecek salâhi
yeti taş ımaktadı r . 

Sorarım arkadaş la ra , acaba siz eski kanımla 
21 Temmuz seçimlerini yaptınız da, muh ta r seçim
lerini yapt ınız da, o zamanki kullandığınız sa
lâhiyet ler hâlâ mı az geliyor? (Eskişehir de dâ
hil mi sesleri) . 

Onu babasına sûrunuz. 
Demek k i ; 21 Temmuzda, muh ta r seçimlerin

de verdiğiniz yetki ler az gelmiş ve şimdi yeni 
bir seçimin arifesinde bir 1üm şeklinde yürü
yen takt iğ in , kanunJaşt ı r ı lan esasların bir par
çası olarak İl ler Kanunu tasarısı getiri l iyor. 
Bu görüşlerle mi memleket te demokra t ik anla
yışı yer leş t i r iyoruz? Geçen seçimlerin t a tb ika t l a , 
milletin bağr ında bırakt ığı acıları ile, yine 
onlara, o adamlara daha çok salâhiyet vermek, 
bü tün Devlet teşkilât ını onlara tâbi kı lmak 
suret iyle mi bu demokrasiyi bu va tandaş la ra 

iris edeceğiz? 
Hulâsa a rkadaş l a r ım; arzediyoruııı, demok

rasinin, geliştiği, yerleştiği , tabiî seyrini al
dığı bir memlekette , böyle bir kanundak i salâ
hiyet in b i r ileri bir geri olması konuşulabil i r . 
Bunun fayda, mahzur lar ı bahis mevzuudur, ele 
alınabilir . Ama reali teler .içinde olarak gecmis 

hâdiseler göz önünde tu tu la rak iç pol i t ikada ya
şadığımız gayri tabi î haller karş ıs ında bu kanu
nu mütalâa eltiğimiz zaman dünün icraa t ına 
taş ç ıkar tacak salâhiyet ler i a lâkal ı lara vermiş 
oluyoruz. Geçmiş hâdiselere b a k a r a k bu tasarı
yı t ahakkuk imkânını a r t ı r an yeni bir eser ola
rak te lâkki etmek lâzımgeliyor. 1950 seçimleri
nin yaklaşmasiyle İller Kanunu tasar ıs ından son
ra şu dakikada Adalet Komisyonunda alelacele 
konuşulmak üzere b i r d e sağcı solcu tâbir ler ini 
taşıyan bir kanunda daha vardır , bir kolu orada 
bir kolu burada, ayrıca Memurin Kanununa ek 
bir tasarı da encümenlerdedir . Yeni bir t a k t i k 
karşısındayız ve bunlar 1950 seçimleri için ha

zırlanan yeni takt iğin icapları olarak önümüze ya
vaş yavaş gelmektedir . Bu bir samimiyetin eseri 
deği ld i r : yalnız ve yalnız 1950 seçimlerini eski
lerinde olduğu gibi aynı mahsul terfi]) içine al
mak kastiyle gelmekledir a rkadaş la r . (Sağdan 
a lk ış la r ) . 

BAŞKAN İçişleri Bakanı . 
İGİŞLKRİ HAKANI KM İN KRİŞİRGİL 

(Zonguldak) - • Arkadaş la r ; memleketin idari 
leşkilâtııu tanzim edecek çok. mühim bir kanu
nun. müzakeresi, üzerindeyiz, iliç şüphe yok ki 
yüksek heyetini/, bu kanunun en iyi. şeklini bu
lacaktı, ' . Benim sadece ille söylemek' istediğim. 
şudu r : Ben hiçbir kanun bilmiyorum ki Tür
kiye-'de, bu kanun, kadar çok okunmuş, çok teı-
kik edilmiş, olsun. Bu kanun İçişleri Bakanlığı 
tarafından, yapılmış, Danışlaya, gönderilmiş, 
Danıştay mülalâasııu söylemiş, Meclise gelmiş, 
1 I. komisyon ta raf ından, komisyonlar 20 kişi iti
bariyle, hesap edilen 220 arkadaşımız tarafın
dan, görüşülmüş, nihayet İçişleri Komisyonun
da. tanzim edilmiştir. 

Bu itibarla da bu. kanun için. ekspres ka
nundur , çabuk çıkarıyorsunuz demek asla, doğ
ru değildir. 

KÂMİL Gf'NDBŞ" (Kayseri) - Daha ne ol
sun? Tati le iki gün var. 

İGİŞDKKİ; BAKANİ KMİN KRİŞİRGİL 
(Zonguldak) --- O cihet yüksek heyetinize ait
ti;". Benim bildiğim bu, Meclisin 11 komisyonun
da. te tkik edilmiştir. 

KÂM İL GI 'NDKŞ (Kayseri) - - İler korniş
onda. muhalefet görmüş.. 

BAŞKAN --• Rica, ederim Bakan izahat ve
riyor. Siz de söz alır söylersiniz. Hatibin sözü
nü kesmeyiniz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERÎŞlRGlL 

(Devamla) - - Benim bildiğime göre komisyo
nun reddettiği, kabulünde İçişlerinin ısrar et
tiği kısım o kadar a/dır ki, teferruata gidildi! 
diği vakit görülecektir. 

Arkadaşlar, bir noktayı çok rica ederim, 
kanunda olmıyan şeyi. kanunda, varmış gibi 
göstermek de asla doğru değildir. Bu kanun, 
muhalif arkadaşlarımızın ifadesine nazaran, 
valilere geniş salahiyet, veriyor. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Öyledir. 
İÇİŞLERİ BAKANI KMİN ERlŞlRGlL 

(Devanda) — Valilerin mukadderatı İçişleri 
Bakanının iki dudağı arasında imiş, istediği 
zaman, onu azledecek şekilde Bakana geniş sa
lâhiyet veriliyormuş. Bu suretle valiler G:> tü
menin birer kumandanı olacak, İçişleri Bakanı 
da başkumandan... Arkadaşlar, İçişleri Bakanı 
bu kanunla yeni salâhiyetler almak şöyle dur
sun. kendinin, vali üzerindeki, mevcut salâhiyeti
ni hu kanunla terk ediyor. Bugünkü mevzuata 
göre her hangi bir valiyi bir sebep göstermek
sizin. tekaüde sevkedebilir. Yine bugünkü mev
zuat ile her hangi bir valiyi bir sebep göster
meksizin vekâlet enirine alabilir. Bu kanun İç
işleri Bakanlığına verilen bu salâhiyetleri tah
dit, ediyor. Bu kanunla içişleri Bakanı, koydu
ğunuz mevzuat dışında, istisnai olarak hiçbir 
valiyi vekâlet emrine alamıyacak, istisnai ola
rak tekaüde sevkedemiyecektir. Binaenaleyh 
nasıl denilebilir ki Go tümen yapıyorsunuz ve 
valinin mukadderatı içişleri Bakanının iki du
dağının arasındadır ?. 

Sonra arkadaşlar, bu kanun, münhasıran, 
dikkat ederseniz Anayasamızın yetki genişliği 
dediği prensipi esas tutarak, işleri ve idareye 
tanzim için çıkarılmıştır. Bu kanun müzakere 
edilirken esas konu dışına çıkıldı. Bir taraftan 
vilâyet mahallî idareleri meselesi ortaya kon
du, bir taraftan da halk teşekkülünün salâhi
yetini arttıracağınız yerde valilerin salâhiyeti
ni arttırıyorsunuz deniyor, 

Arkadaşlar; bizim bu kanunla ve özel İda
reler Kanunu ile yaptığımız şey şudur: İller 
kanuniyle, bakanlara ait olan salâhiyetin bir 
!;ısıııım valiye veriyoruz; Bakanlıklara ait sa
lâhiyetleri, mahallî teşekküllere ait salâhiyet
leri değil. Benim salâhiyetimi Tarım Bakanının 
salâhiyetini, Ekonomi Bakanının salâhiyetini 
valiye kısmen veriyoruz. Ben tahvil edeceğim 
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yerde vali tahvil edecek, yazıp da Tarım Ba
kanının mucibince diyeceği yerde doğrudan 
doğruya mahallî icaba uyacaktır. Fakat bir ta
raftan özel idarelerle valinin salâhiyetini eski
sine nazaran kısıyoruz. Binaenaleyh vali ma
hallî idarelerin, meclisi umumilerin reisi iken, 
Meclisiâlinin komisyonlarında müzakere olun
makta olan kanunla reislikten çıkarıyoruz. Ma
hallî teşekkülleri, halk teşekküllerini tam sa
lâhiyetle işler bir hale getiriyoruz. Halk teşek
küllerinin verdiği kararı valinin doğrudan 
doğruya tatbik etmemek yetkisini tamamen 
nezediyor ve yalnız Devlet Şûrasına gitme sa
lâhiyetini veriyor. 

Binaenaleyh, yapılan iş, sadece merkezin 
salâhiyetini, yani merkezdeki bakanların salâ
hiyetinin bir kısmını işi kolaylaştırmak için 
valiye vermekten ibarettir. 

Daha hukuk mekteplerinin ilk sınıflarında 
okunan idare hukuku kitaplarında yazılıdır ki 
tevsii mezuniyet demek, merkezin salâhiyetle
rinin bir kısmının memleketin cüzü tamlarını 
idare edenlere bırakmak demektir. 

Hattâ (Duguit) nin meşhur bir tâbiri var
dır.. Bizim tevzii mezuniyet dediğimiz şey bir 
memuriyet ademi merkeziyetidir, bizim yaptı
ğımız bundan ibarettir. Kanunu görüşülürken 
diyebilirsiniz ki şu salâhiyet merkezde olmalı, 
veya Bakan da olmalı. Elbette buna Meclis ek
seriyeti «Bakan da olsun» derse evet, yahut 
«Bu salâhiyet valide olsun» derse buna da bir 
şey diyeceğimiz yoktur. Çünkü valinin kullan
dığı salâhiyetin mesuliyeti yalnız kendisine ait 
değildir. Merkezdeki bu salâhiyetin bir kısmı
nı valiye bırakırken Bakan mesuliyetten tecer-
rüt etmiş değildir. 

Müsaadenizle bir noktayı arz edeyim. Be
nim ömrüm hocalıkla geçtiği için, daima tale
beme derdim ki, bir meseleye dikkat etmeksi
zin, etraflı müşahade etmeksizin çabuk hü
kümler vermeyin. Oğuz arkadaşımın sözleri, 
ciddî söylüyorum ki, bana dokundu. 

Evvelâ hüsnüniyetimden şüphe değil, sarih 
olarak itimad etmediler buna hakları yoktur 
aksine delil buluncaya kadar hakları yoktur. 
Senin hüsnüniyetin vardır, ama bunu sevk 
edenlerde hüsnüniyet yoktur demek, doğrudan 
doğruya bana karşı, sen körsün, vaziyeti bilmi
yorsun demektir. Böyle bir vaziyeti kabul et
mem. 
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Ben mesuliyetine iştirak etmekle iftihar duy

duğum hükümetin başından sonuna kadar bütün 
icraatının mesuliyetini deruhde etmekle gurur 
duyarım. (Soldan bravo sesleri) 

Sonra, sevkettiğim kanunların her hangi bi
rinde, her hangi bir suiniyete ait, her hangi bir 
şeyin olmamasına dikkat eder, itina ile tetkik 
ederim. 

Binaenaleyh bana her hangi bir sebeple olur
sa olsun intihap oyunu yapmak için bunu yapı
yorsunuz, bu kanunu sevkediyorsunuz demek 
hakikatla tabantabana zıttır. Ve hakikati da gör
medikçe, arkadaşların görme melekesi inkişat 
etmedikçe hiçbir işte muvaffak olamıyacağmm 
muhakkaktır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Baskılardan 
ilham alıyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, her arkadaşın söz 
hakkı mahfuzdur, mühim, memleketin hayatım 
ilgilendiren bir kanunu görüşüyoruz, bu kanunu 
derinliğine, genişliğine görüşeceğiz, müzakerenin 
selâmetini bozmak, Kamutayın kemaline nakise 
verir. Bunu sureti umumiyede rica ediyorum; her 
arkadaşın hakkı kelamı mahfuzdur, bunun dı
şında, arkadaşlarımın kırıcı muamele tatbikma 
beni sevketmemelerini rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — İstitraden bir noktayı söyliyeyim. 

Bütçe müzakere edilirken, böyle umumi lâf
lardan hoşlanmadığımı arzetmiştim, baskı lâfı da 
bu lâflardandır. 

Bana her hangi bir arkadaşım filân yerde 
kanunsuz muamele yapıldı demişse, ben onu der
hal tetkik etmişimdir, ve kendisine cevap vermi
şimdir. Şimdi baskı diye bağıran arkadaşım bana 
katiyen filân yerde şimdiye kadar filân işte şöyle 
kanunsuz bir muamele olmuştur diye ihbarda 
bulunmamıştır. Şu noktayı da arzedeyim : İçişleri 
Bakanlığına gelmezden evvel; bu söylenen bas
kılar nedir acaba diye merak etmiştim. 

Şimdi tecrübemle anlıyor, öğreniyorum ki 
baskı memleketin şu tarafında, bu tarafında ka
nuna mugayir şu veya bu iş olması demek değil
miş. Kanunsuz baskı lâfının gerçek mânasını, 
anlıyorum ki, bu memlekette birtakım bahane
lerle, bilhassa Bakanlar üzerinde baskı yapılması 
istenmesi imiş. (Soldan bravo sesleri) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ya
zıklar olsun. 
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EMİN ERİŞİRGİL (Devamla) — Ve arka

daşlar intisap ettiğim Hükümet asla kendi üzeri
ne baskı yaptırmaya tahammül etmiyectktir. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar; yine karıştırılan birta
kım noktalar vardır ki, onlara işaret edeceğim, 
tevsii mezuniyet başka lâftır, mahallî idarelere 
salâhiyet vermek, yani ademi merkeziyet başka 
lâftır. 

Tevsii mezuniyet; herhangi bir idare hukuku 
kitabını açarsanız orada görürsünüz; merkezin 
salâhiyetlerinin bir kısmının vilâyetlerde mer
kezin temsilcisi olan adamlara verilmesine der
ler. Bunlara verilecek salâhiyetin hududunu 
kanunlar tâyin eder. Binaenaleyh, mahallî ida
relerin salâhiyeti ile bu, tevsii mezuniyeti birbi
rine karıştırmamak lâzımdır. 

Ademi merkeziyet meselesinin, müzakere edi
leceği saha da gelecektir, o özel İdareler Kanu
nuna aittir ve siz orada valinin mahallî idareler 
üzerinde bu salâhiyeti doğru değildir derseniz, 
o mesele de ve o vakit, ben de sizlere iştirak 
ederim 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Mukayese etmek 
imkânını vermiyorsunuz 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) —• Hükümet İller ve özel idareler 
Kanununun her ikisini de aynı zamanda Meclise 
sevketmiştir ve her ikisi de basılı olarak mev
cuttur. Her ikisi de bir seneden beri Yüksek 
Heyetinizdedir Yani her ikisi de elinizde olup 
istediğiniz zaman ve istediğiniz mukayese fırsa
tına maliksiniz. Yani katiyen özel idareleri 
bir tarafa bırakarak İller İdaresi Kanununu 
sevketmiş değiliz. İkisi de aynı zamanda sev-
kedilmiş bulunmaktadır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Vakit bırakmı
yorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — Eğer bir sene evvel bir kanun 
sevkedilir ve o kanun bir senede Büyük Millet 
Meclisinde bulunur ona rağmen vakit bırakmı
yorsunuz denirse buna verilecek hiçbir cevabım 
yoktur. 

Valiye mahallî idarelerin mümessili olarak 
hiç bir salâhiyet verilmemektedir. Bu kanunla 
valilere verilen yetki sadece ve sadece memur 
hiyeraşisine dâhil bir adama Bakanların haiz ol
duğu salâhiyetin bir kısmının verilmesinden 

I ibarettir. 
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Arkadaşlar, burada çok zaman idare âmiri 

arkadaşlarım hakkında bâzı arkadaşların bu 
kürsüden haksız şikâyetlerini dinlemiştim, fakat 
bu şikâyetler hiçbir zaman bugün söylenen bâ
zı kelimeler kadar, itiraf edeyim, ağır olmamış
tır ; demokrasiyi mahvetmek için maşa olarak 
kullanılan idare âmirleri tâbiri cidden yersiz
dir. Beraber çalıştığım idare âmiri arkadaşla
rım bu memlekete feragatle, fedakârlıkla elle
rinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışmışlar
dır. Bana daha yakında iki muhalif arkadaşım 
geldiler hana bir idare âmiri arkadşımın şu ve
ya bu harekâtından bahsettiler, îben kendileri
ne dedim ki : idare âmiri olarak nasıl tanıyor
sunuz? Sizden öğrenmek istiyorum, dedim, iyi 
idare âmiridir diye cevap verdiler. 

Arakadaşlar, kürsüden söylenen şeylerden, 
memlekette feragatle, fedakârlıkla ve binbir 
müşkülâtı iktiham ederek çalışan emniyet ve 
idare âmiri arkadaşlarım hakkında Yüksek 
Meclisten ve muhalif arkadaşlarımdan, -takdir 
beklerdim. Ben onların maşa telâkki edilmesine 
asla tahammül edemem. 

NURl ÖZSAN (Muğla) — istisna ettik... 
IÇIŞLERI BAKANI EMIN ERIŞIRGIL 

(Devamla) — Ben arzu ederdim ki, filân adam, 
filân yerde ve filân tarihte şu kanunsuzluğu 
yapmıştır denilsin. Ben onu takip etmezsem, ka-

Î K Î N C İ O 
Açılma sa* 

BAŞKAN — Başkanvekili 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Koca 

» © « 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Încedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Söz Mustafa Tarakçıoğlu'nundur. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) —. Arkadaşlar, bugün yürürlükte olan 
1426 sayılı Vilâyetler idaresi Kanunu tam 20 
yaşındadır. Ve son dakikalarını ayşamaktadır. 
Bu kanun, 20 yıl içinde sekiz tane kanun 
çıkarılmasına sebep olhuştur. Yani sekiz defa 
tadil edilmiştir. Bunların numaralarını arzedi-
yorum. Bilinmesinde fayda olduğunu sonradan 
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nunun emrettiği şeyi tatbik etmezsem; mesuli
yeti tamamen kalbul ederim. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sizden evvelki 'bakanlara arzettik, siz sözü
nüzü bitiriniz, arzedeceğim... 

EMlN ERÎŞÎRGlL (Devamla) — Bana söy
lenip de takip edilmemiş, hiçbir şey gösteremez
siniz. Arzettiğim gibi... 

OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Vakit 
gecikti. Meclis müsaade ediyorsa devam edelim, 
yoksa yemeğe gidelim. 

BAŞKAN — Bir iki dakika için müsaadenizi 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERÎŞlRGlL 
(Devamla) — Hulâsa arkadaşlar; valiyi yarı
nından emin hir hale getirmek, halkın ihtiyacı
nı temin etmek, halkı Devlet dairelerinde dolaş
tırmamak, binnetiee halka hizmet için bu kanun 
getirilmiştir ve bu kanunu sizin huzurunuzda 
müdafaa edenlerin kafasında asla ve asla şu se
ne veya bu sene seçim olacaktır gibi bir mülâ
haza yer etmemiştir. Buna emin olmak lâzım
dır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, vakit geçti, bugün 
saat 15 te toplanıp iller idaresi tasarısının gö
rüşülmesine devam etmek üzere Oturuma son 
veriyorumı. 

Kapanma saati : 13,10 

takdir edeceksiniz. 1951, 1965, 3000, 3451, 
4438 asyılı kanunlarla tadil edilmiştir. Bu 
kanun sayıları gösterir ki, seçimden ev
vel yapılmış tadillerdir. Binaenaleyh seçim 
dalaveresi ve saire ile (bu tadillerin asla 
ilgisi yoktur. Normal tamamiyle idare işlerin
de rastlanan ihtiyaçlara kanunun uymamasın
dan ileri gelmiş kanunlardır. 

Saym arkadaşlarım; idare işlerinde halkı
mızın başlıca bizden iki isteği vardır: Biri; va-
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tandaş lıer hangi bir iş için Hükümete baş vur
duğu zaman bugün git, yarın gel gibi bir mu-
meleye tâbi tutulmadan işinin süratle neticelen-
dirilmesi. İkincisi; vatandaşın idare makamla
rın bulunduğu yerlere kolayıkla gidip gelmesi
ni mümkün kılmış olmaktır. Şu iki neticeye va
rabilmek için idare işlerinin başlıca iki preıı-
sipe dayanmış olması lâzımgelir. Bu prensip
lerden birisi; işleri muameleye boğmamak, yani 
kırtasiyeye düşürmemektir. Bu, ancak amir ve 
memura yetki, sorumluluk dediğimiz salâhiyet 
ve mesuliyeti vermekle mümkün olur. ikinci 
prensip; idareyi halkın ayağına kadar götür
mek ve idare işlerinde halkın arzu ve iradesini 
mümkün kılmaktır. Yüksek huzurunuza getiril
miş olan İller Kanunu tasarısını bu iki bakım
dan mütalâa etmek yerinde olur. Gerek bu 
Kanun tasarısında ve gerek Büyük Meclisin 
komisyonlarında bulunan Özel İdareler Kanu
nunda hâkim olan ruh, köyden vilâyete kadar, 
bütün idare cadılarında muhtardan valiye ka
dar olan idare âmirlerinin bu kararlar üzerinde 
hiçbir tesir altında kalmaksızın icra etmeleridir. 

Vatandaşın Hükümete işi düştüğü zaman 
idare âmirlerinin birbirinden ve bilhassa Hü
kümet merkezindeki yüksek otoritelerden me
seleleri uzun uzadıya yazdırıp çizdirmeye dü-
şürmeksizin mahallî işleri, mahallerinde gör
meleridir. Bunun için valiye ve onunla beraber 
de mesuliyet taşıyan idare ve şube müdür ve 
âmirleri bu tasarı ile epeyce salâhiyet veril
miştir. Tasarıyı, şimdiye kadar olan İdari ka
nunlarından üstün yapan bir vaziyeti vardır. 
Bu da bucak idaresini kolaylaştırmış olmasıdır. 

Zira bu tasarıya kadar bucaklarda ancak bir 
müdürle bir karakol komutanı bulunurdu. Bu
cak müdürü olan zat ise ekseriya ya başçavuş
luktan veya tahsildarlıktan veyahut öğretmen
likten ayrılmış veya atılmış 'kimselerden yapı
lırdı. Yüksek Huzurunuza sunulmuş olan kanun 
tasarısı ise bucak müdürü olmanın en aşağı lise 
mezunu olmasını, merkezde veya vilâyetlerde 
idari işlerde namzet olarak çalıştıktan sonra bu
cak müdürleri kursuna devam ederek, kursu 
muvaffakiyetle bitirmiş olmasına bağlıdır. Bun
dan başka yeni tasarıda bucakta ayrıca bir de 
bucak komisyonu diye bir teşkil kurulmuştur. 
Bucak komisyonu içinde halk temsilcileri de bu
lunur. Bucağın idare, imar ve refahı bakımm-
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dan karar alma yetkisinin tek otoritesi işte bu
cak komisyonudur. 

Köylerimiz ve köylülerimizin imar ve refa
ha kavuşmaları ancak bu komisyonun yapacağı 
işlerle mümkün olacaktır. Bundan başka bucak 
merkezinde tarım, sağlık, millî eğitim fen me
muru ile asayiş ve inzibat memurları da vardır. 

Görülüyor iki, arkadaşlar, idare halkın aya
ğına doğru bir rota takip etmiştir. Böylece ta
sarının her türlü entrikadan uzak pek asil bir 
ruhu vardır ki, o da idareyi halkın ayağına gö
türmek ve 'halkın iradesini hâkim kılmaktır. 
Biz buna halk idaresi veya demokrasi diyoruz. 
Tasarı bu bakımdan demokrasi ruhuna bir hayli 
yaklaşmıştır. 

Arkadaşlarını; Yüksek Huzurunuzda madde 
madde bu kanun tetkik edilirken belki içinizde 
birçok maddelerine itiraz edecek ve tadilini ri
ca edecek arkadaşlarınızdan (birisi de bendeniz 
olacağım. Ancak bu demek değildir ki, kanun 
'heyeti umumiyesi ile demokratik bir ruh taşımı
yor, veyahut eski kanundan ayrı hükümleri ih
tiva etmiyor. Asla böyle demek değildir. Ben 
bu mütalâatımdan sonra kanunun heyeti umu-
miyesinin yüksek tasvibine mazhar olmasını di
lerim. 

Maddeler hakkında ayrıca mütalâalarımı 
arzedeceğim. 

BAŞKAN — Nazif Ergin. 
NAZİF EBGÎN (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; Milletvekilliği vazifesinin tabiî icapla
rından başka olarak iller idaresi Kanunu tasa
rısı üzerinde iki sebebin tesiriyle konuşuyor ve 
âcizane mütalâalarımı Yüksek Heyetinize arzet-
mek istiyorum. Bu sebeplerden birincisi, u n u 
tulmaz hâtıralarla bağlı bulunduğum idare mes
lekinde, idarecilerin Anayasası denecek kadar 
mühim olan bir kanunun müzakeresinde kayıtsız 
şartsız ve alâkasız kalmayı kendime yakıştıra-
mam. 

ikinci sebebi de; çok hürmet ettiğim Sayın 
Günaltay Kabinesinin muvaffakiyetine yardım 
etmek arzusundan doğdu. . Uzun da olsa, kısa
da olsa, mâruzâtımı, uzun yıl tecrübelerinin ışı
ğı altında âciz bir meslek adamının mütalâası gi
bi kabul, seçim ve baskı gibi iç politika cereyan
ları ile ilgili görmemesini yüksek Kamutaydan 
hasatan rica ederim. 

Şimdi mevzua geçiyorum: 
Arkadaşlar; yüksek malûmunuz olduğu üze-
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re, Osmanlı İmparatorluğunun taşra idare teşki
lâtı geniş Sancak ve Eyaletler halinde beylerin 
ve beylerbeyinin idaresi altmda idari ademi te
merküz hareketleri taşıyan bir idare sistemine 
tabiiydi. 

Tanzimattan (1839) dan sonra, her sahada 
olduğu gibi idarede de yeni ıslâhat esasları koy
maya başlandı. Valilerin salâhiyetlerini zamaı-
nına göre kısmen tanzim eden (1852) fermanın
dan sonra, 1864 nizamnamesi ile hemen Cumhu
riyet devrine kadar aşağı yukarı devam etmiş 
bulunan büyük vilâyet taksimatı kurularak, 
Sancak ve eyaletler kaldırıldı. Bu nizamname 
ile imparatorluk vilâyetlere ve vilâyetler san
caklara, sancaklar, kazalara, kazalar da nahiye 
ve köylere ayrılmış, idarede tevsii mezuniyet ve 
tefriki vezaif esası 1852 fermanına nazaran da
ha esaslı bir şekilde kabul edilerek, bu prensip
ler dahilinde her idare şubesi için nizam ve ta
limatlar yapılması derpiş edilmişti. 

1870 de çıkarılan İdarei Umumiyei Vilâyat 
Nizamnamesi de aynı esasları kabul ederek, Me-
hakimi Nizamiye teşkilâtı ile idareyi Adliyeden 
ayırdı . 

Sene 1878 - 1293 e «eliyoruz. 1293 Kamum 
Esasisi, memleketin idari taksimat ve idare 
sistemini bu halde ele alnnş bulunuyor. 1293 
Kanunu Esasisinin 108 nei maddesi aynı pren
sipleri tekrarlıyor. Fakat tevsii mezuniyet ve 
lefriki vezaif prensipi, yazılı bulunduğu Ka
nunu Esasi ile beraber derin bir uykuya da
lıyor. İkinci Hamid'in malûm olan kör istip-
dadı, üç. beş valisinde, sırf kendi şahsına sa
dakat pahasına olarak, şahsi ve keyfî bir sa-
Vıhiyet bırakarak, iğneden ipliğe kadar bütün 
işleri merkeze almak suretiyle, idare çok kor-
l'imç ve iğrenç bir merkeziyetçiliğe sürüklen
miş. bulunyor. Bu bunaltıcı hava içinde 1908 
Meşrutiyet inkılabı oluyor. Meşrutiyet Mecli
si Mebusanmm Balkan Harbine takaddüm eden 
senelerdeki hali malûm. Bu gürültülü seneler
de Meclisten çıkarılamıyan kanunlardan biri 
de, galiba merhum Talât Paşanın nazırlığı za
manında, kanunu muvakkat olarak neşir ve 
ilân edilen 1913 tarihli Idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunudur. Bu kanunun neşrinden hemen bir 
sene sonra memleket Birinci Dünya Harbine gi
riyor. Yurdun savunması ve topyekûn sefer
berlik halleri ve zaruretleri sebebiyle Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunu kısa bir tecrübe 
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devresi kadar bile ayakta durmadan muhtelif 
kanunlar ve talimatlarla delik deşik edilmiş bir 
halde Cumhuriyete intikal ediyor. Cumhuriye
tin ilânı ile başlıyan siyasal, sosyal ve kültürel 
inkılâp hareketleri, yanmış, yıkılmış yurdun 
imarı ve kalkınması hamleleri, neticede, be
nim âcizane kanaatimce de Hükümeti idari ıs
lâhat mevzuunu ikinci plâna almak zaruretin
de bırakıyor. Ozaman bu vaziyete çaresiz hak 
vermiştim. Şimdi de hak veriyorum. Yalnız 
1929 da bu mevzuda zaif bir hamle ile karşı
laşıyoruz. Vilâyet İdaresi Kanunu çıkıyor. Bu 
kanun idareye yeni hiçbir şey getirmiyor. Ge
rekçesinde de sarahatle ifade edildiği gibi, 
muhtelif mevzuat ile eski Idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun parçalanmış ve zedelenmiş 
prensiplerini olduğu gibi bir araya getiriyor, 
yine kanunun gerekçesinde ifade ettikleri gibi, 
cemi ve telfik ediyor. Üstelik Kanunun idarei hu
susiye kısmını da ayırmış ve bir çıkmaza sok
muş bulunuyor. Ozamanın Dahiliye Vekiline 
Komisyon Başkanı merhum Mustafa Şeref so
ruyor, hani idarei hususiye kismı nerede? Ve
ril cevap veriyor; o da derdest efendim. Ko-
n isyon mazbatasına bu cihetleri geçirerek, tev
sii mezuniyet ve tefriki vezaif kaidelerinin bir
birinden ayrılamayacağını; kanun bu bakımdan 
noksan olduğu gibi, mevcut mevzuatı cemü te-
tfclfikten başka bir yeniliği de ihtiva etmediğini 
yine mazbatasında tasrih ediyor. İdare tarihi
nin son bir asırlık devresine ait bu kısa tarih
çeyi bitirmiş olmak için arzedeyim ki, bu defa 
da, 20 sene sonra, 1949 da (İl İdaresi Kanunu) 
namı altında yine yalnız vilâyetlerin umumi 
idaresi kısmını, kanaatimce yeni ve esaslı bir de
ğişiklik yapmadan ihtiva eden bu tasarı yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; Hepinizce bilenen bu 
kısa tarihçeyi yüksek huzurlarında tekrar ede
rek hatırlatmaktan maksadım, bizde idari ıslâ
hat mevzuumm ne kadar çeç ve ne kadar güç 
ele alındığını ve şimdiye kadar yüz sene içinde 
bu işte yol almak şöyle dursun yol almaya bile 
yüklenmediğimizi tebarüz ettirmek, yurt müda
faasından ve adalet tevziinden sonra, fakat 
hemen başta gelen âmme hizmetlerinin, vatan
daşın yüzünü güldürecek ve memnun edecek 
dürüstlükte, süratte ve emniyette yapılmasını 
sağlamak lüzumunu açıklamaktır. Yine bu ta
rihçeyi hatırlatmaktan maksadım, yetki geniş-
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ligi ve görev ayrılığı prensipi bir asırdan beri I 
kanunlarımızda yaşadığı halde bu prensiplerin 
tatbikatını temin edecek diğer bütün vazife ve 
teşkilât kanunlarının - şu \eya bu mülâhaza ve 
zaruretlerle de olsa - zaman zaman bu prensip
lerden inhiraf eden hükümler taşıdığı ve daha 
çok merkeziyetçi zihniyetlerle tedvin edilmek 
ruretiyle, vilâyetlerin idaresinde daimî bir te
şevvüş ve ahenksizlik âmili olduklarını, halkm 
idareden haklı olarak vâki olan şikâyet ve ıstı
raplarının tek menşei ve ana sebebinin, kanun
larımızın tedvininde ana prensiplerden az veya 
cok inhiraftan ileri geldiğini (maksadımı daha 
iyi anlatmış olmak için) diyebilirim ki, Bakan
lıkları kendi sahalarında bütün memleketi bir 
valii umumi gibi idare edecek bir icra müessesesi 
farz ve kabul ederek bu ruh haleti içinde ka
nunlar çıkartmış olduğumuzu açıklamaktan iba
rettir. Dert eskidir, müzminleşmiştir. Tedavi 
için esaslı tedbirlere, seri hamlelere ihtiyaç 
\ardir . 

Anayasanın yetki genişliği; görev ayrılığı 
maddesine dayanılarak tedvin edilmek istenilen 
bu tasarının başlıca hükümleri Anayasanın bu 
âmir maddesindeki prensiplerin hudutlandırıl-
ması, şekillendirilmesi ve her Bakanlığın Vilâ
yet teşkilâtını mütenazır olarak ifadelendirilme-
sinden ibarettir. Bu itibarla tasarıyı bir bütün, 
Devlet Teşkilâtı itibariyle umumi idare bakı
mından, bir de îçişleri Bakanlığı vazife ve teş
kilâtı bakımından mütalâa etmek lâzım olduğu 
gibi görev ayrılığı zaviyesinden de mahallî ida
reler itibariyle mütalâada zaruret vardır. 

Arkadaşlar, ne zaman yetki genişliği, diğer 
tek bir kelime ile salâhiyet mevzuubahis olursa 
derhal hâtıranızı iki kelime daha tırmalamaya 
başlar, şahsiyet ve mesuliyet.. Yetki geniş
liği, memur tâyin ve naklinde yetkiden, kararda 
ve icrada yetkiden ibarettir. Keyfiyet merke
zin, bu işlerden bir kısmını, illerde valilerine ve 
derece derece diğer memurlarına bir vedia ola
rak vermesinden ibarettir. îşte bu sebeple der
hal şahsiyeti, yani yetkiyi, liyakat ve akabinde 
de mesuliyeti, yani yetki ile muvazi ve nıuvze-
neli bir mesuliyeti düşünmekten tabiî bir şey 
olur mu? Valilik müessesesi en iyi vasıflı bir 
memur istiyen bir müessese değildir. Valilik 
en iyi memurun da üstünde hususi vasıflar ve 
şartlar ariyan bir iştir. Bu sebeple valinin iyi 
seçilmesi zamanın ve mahallin şartlarına uygun j 
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vasıflarda vali seçilmesi yetkinin faydalı ol
masında birinci şarttır. Bu itibarla şahsiyet ve 
yetki birbirini taınamlıyan iki mefhumdur. 

Vali, vasıfları yazılı kanunlarla tâyin ve 
tesbit edilemez. Bu vasıfları Hükümetlerin 
yüksek kiyaset ve dirayetleri, nüfuzu nazarları 
tâyin eder. Bu itibarla da vali tâyinindeki isa
betsizliklerden âciz kanaatimce Hükümetlerin 
sorumlu olması gerektir. Bu cihetin teşriî tea
mülümüzde yer almasını ben şahsan temenniye 
değer bulurum. 

Salâhiyet, ve şahsiyetin tabiî neticesi olan 
mesuliyete gelince: Yetki ile mütenasip olmıyan 
zayıf mesuliyet müeyyideleri ve usulleri ekseriya 
yetkinin kötüye kullanılmasını veya kullanıl
dığı halde müessir olmamasını intaç etmekle
dir. Bu mevzu, umumi Memurin Kanunu, ayrı 
ayrı her Bakanlığın memur statüleri, âmme 
hizmetinden doğan suçlar hakkındaki umumi 
hükümlerimiz, Ceza Kanunu hükümleri, leftîs 
ve tahkik usulleri, müfettişlerin yetiştirilmesi 
şekli ve müfettişlerin yetkileri ve nihayet giz
li acık sicil usulleriyle yakından alâkalıdır. Bü
tün bu mevzuatın aksak ve ahenksiz taraflarını 
saymaya ve izaha şüphesiz ki, bu kısa zamanda 
burada imkân yoktur. Bir taraftan memurları
mız mevzuat bakımından hudutsuz teminata 
mazhar olduğu gibi suçlu bir memuru bulup 
çıkarmak ve suçuyle mütenasip cezaya çarp
tırmakta da yine mevzuatımız bakımından azîm 
müşkülât ve belki imkânsızlıklar vardır. Büyük 
mal ve can ziyamı intaç eden hâdiselerde bile 
ekseriya mesul bulunamaz veyahut en küçük 
bir memur büyük günahın hesabım vermekle 
mükellef tutulur. îşîn murakabesinden ve yük
sek İdaresinden mesuller ise, hic hesaba katıl
maz. Müfettişlerimiz ekseriya usul üzerinde du
rurlar. Bütün mesaileri, muamelâtı teftişe mün
hasır kalır. Zati meseleye ya temas edemezler 
veyahut temas liyakatinden mahrumdurlar. 
Teftişler yapıcı ve ıslah edici zihniyetle yapıla
maz. Bütün bunlar mevzuat noksanlarından 
doğan neticelerdir. 

Sicil müessesesi birçok Bakanlıklarda işle
mez bir haldedir. Bir memurun sicillen işten çı
karılması çok güçtür. Sicili bozuk bir memurun 
başka bir yerde tekrar tecrübeye tâbi tutulması 
kötülüğün devamına izin veren yanlış bir kaide-
di?. 

Cezalar hafiftir. Âmir, memur arasında müş-
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terek mesuliyet esası kanunlarımızda tam manâ-
siyle yazılmamıştır. Kanunlarımız vazifeyi yap
mamayı yani, vazifenin ihmalini, vazifenin suiis
timalinden ekseriya daha hafif ceza ile karşıla
maktadır. Velhasıl şöyle birer kelime ile temas 
ettiğim bu meseleleri, bizde mesuliyet fikrinin 
mevzuatımız bakımından yeniden gözden geçiril
mesini ve idari ıslahat mevzuunda mühim bir ko
nu olarak ele alınmasını ileri sürmüş ve izah et
miş olmak için arzediyorum. 

Salâhiyet ve mesuliyet konusunda hiçbir za
man müfrit değilim. Yalınız salâhiyet ve mesu
liyetin muvazeneli ve müeyyideli olmasına hara
retle taraftarım. Yetkiden» yetki genişliğinden 
sadece memnun olmamız lâzımdır. İdareyi aksa
tan ve işleri sürüncemede bırakanı hattâ idare
de şu veya bu şekilde adaletsizlikler doğuran baş 
âmil, yetkisizliktir. 

Arkadaşlar, bu kanun taksimatı mülkiye mev
zuu ile de yakından alâkalıdır. Vazife yapmak
ta ve yapılan vazifenin semereli ve neticeli olma
sında. vazife sahasının, coğrafi ve 'iktâsttdi duru
munun'payı büyüktür. Üç dereceli bugünkü kü
çük vilâyet sistemine taraftarım. Fakat bâaı coğ
rafi mmtafealarıjnız vardır ki, vilâyet olmaya 
hakikaten muhtaç bir hale gelfftişlerdir. 

Cumhuriyetin fayizli ve yapıcı eliyle 25 yıl 
içinde memleketin münakale sisteminde geniş- de
ğişiklikler olmuştur. Bir kısım vilâyetlerin-küçül
tülmesi, 'bâzılarının büyültülmesi, birkaç yerde 
yeni vilâyet kurulması, ilce âdedlerinin beş nn se
nelik bir programla bir misli kadar daha artırıl
ması, âmme hizmetlerinin halkçı bir zihniyetle 
halka doğru yaklaştırılması söz götürmez idari 
zaruretler halini almaştır. Bu ameliyeye kısa<bir 
zamanda başlanmazsa bu kanundan beklenen iyi
likler çok zaif kalır. 

Bu tasarı ile şimdiki kanunu ve daha eskisini 
karşılaştırdım. Ana hükümleri bir bir beraberdir. 
Umumi idarede Bakanlıkların tâyin edeceği şube 
reislerini tâyinden evvel valilerin mütalâası alın
mak ve bir kısım memurların vilâyet dâhilinde 
nakil ve tahviline müsaade edilmek, mektupçula-
rın ismini Genel Sekretere veya vali muavinine 
çevirmek gibi tâli mahiyette değişikliklerden baş
ka esasa müessir bir yenilik ve idari ıslâhat için 
atılmış kuvvetli bir adîm göremedim ve çünkü 
olamaz da.. Olamaz, çünkü yukardan beri arzet-
tiğhn ve sözü uzatmamak için arzedemedîğimbir
çok Teşkilât ve Vazîfe Kanunları yaşadıkça ve 
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onlardaki mütebayin hükümler baki kaldıkça bu 
kanunda yenilik beklememekten tabiî birşey olur 
mu?. 

Tasarının-mahallî idareler bakımından müta-
lâasına-gelince ? Bu -tasarı yukarda da arzettiğim 
gibi vilâyetlerin özel İdaresi kısmını-ayırmış ay
rı bir kanun mevzuu olarak tehir etmiştir. 

Fakat -arkadaşlarım, yetki <ge»işUği ve görev 
ayrılığı-bir. bir ve birbirini-taıöamlıyan 4şle*dir. 
«Bence »il idaresi de bir bütündür. Vali mahallî 
idarenin reisidir. Fakat aynı zamanda Hüküme
tin mümessili olarak-murakıbıdır ve«aynıFzaı»an-
da mahallî - idarelere - ait kanunların meriyetini 
teminle-görevli en büyük Devlet ; memurudur. 
Bundan başka il *ve ilçelerin-bij^ok t«»e«Iurların, 
Millî Eğitim, 'Bayındırlık, Ttfpım ve ilâhir; bü
tün diğer Bakanl^dara bağlı-dftire reislerimde va
li gibi özel idaa^er, hattâ-köyler, yani bütün ma
hallî idareler nşlerinde-görevli ve yetkilidirler. 

özel 'idareler «kısminin da beraber'Çikaftlması 
şayanı arziı olmakla beraber mademki '%»öümen 
henüztbü tesmi'yeti^tirememiştir;«hiç ^ImaBsa tes
ri-edilsin. 

İrsalinin' l$$eri Bakanlığı teşkilâtı haltkm-
'daki 'hükfimleri ;üzerittde çok sözüm yoktur. 'Mek-
«tupçu »Genel Sekreter olaiîalanış ve^a îıjiıavin de-
nec^kmiş. İsim değMkîîgînin realiteler; nzerinde 
tesiri fne? olibîtt r*. Vaöîfe "aynı, vazifeli de aynıdır. 

Mattsup idare heyetlerinin Mldırılmasında 
isabet 'geremedim. Iff^mürin Mute^emat kanu
nunda "esaslı"S^îlşi^Merin yapılması lâzımdır. 
idare heyetleri de bu tadile kadar kalmalıdır. 

: Cün1di"büyttk vilâyetlerde daire reislerinden 
İlâvel ytfztfe * olarak teşekkül eden memurin mu-
~hakemaJt heyetleri vazifeyi benîmsememekte 
memurların mukadderatını tâyin eden tarar
lar'tetkiksiz ve hatalı çıkmaktadır, Bütçe im
kânları müsait olursa mansüp idare heyetlerini 
'artırmak ve komşu vilâyetlerin tşlerini de bun
lara *vermek daha doğru olur. 

MeTJkez ilçeleri teşkilinde fayçla vardır. Fa
kat bnndan daha evvel uzak ve büyük nahiye
lerin ilce teşkilâtına kavuşturulması doğru 
olur. 

Tasarıda bir de nahiye (Bucak) kısmı var. 
Bu mevzuda ehemmiyetle ve ısrarla durmak is-
tjyöfum. 

Arkadaşlar, Anayasa nahiyeyi idari kade-
meleflmigften olarak Icaftul ettiği îçjin buctğın 
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ve bucak müdürünün yetki ve vazifelerinin bu 
tasarıda yer alması tabiîdir. Fakat iş de yok
tur. Halbuki Hükümet teklifinde bucaklara 
Anayasada olmadığı halde tüzel kişilik tanı
mak istiyen veyahut tüzel kişiliğe doğru yol 
açan, zemin hazırlıyan hükümler var. Bucakla
rın seçilmiş meclisleri ve komisyonları ve bun
lara ait yetkileri ve saire.. 

Bucaklarımızın birçoğu yirmişer ve daha 
fazla köyden müteşekkildir. Bunların yüz ölçü
mü ayrı birer ilce olacak kadar geniştir. Pek 
çoklarında ayrı iklim farkı gösterecek kadar 
sarp dağlarla ayrılmış mmtakalar vardır. Mer
kezine sekiz on saat mesafede uzak köyleri 
olan bucaklarımız vardır. Tasarıya göre bucak-
1r<rda kurulacak meclic ve komisyonlar, köy
lerin müşterek işlerini köy birlikleri yaptıra
rak tanzim ve idare edecek. Bu tertip tatbikat
ta ve neticede her bucakta bütün bucağa şâ
mil birlikler kurulmasını ve bu birlikler yoliy-
le köylüye yeni mükellefiyetler tahmilini ge
rektirecektir. 

Köy kalkınmasını ve köy birliklerini Köy 
Kanununun bünyesi dâhilinde mütalâa etmek 
ve bucağa şimdilik idarî kademe olmaktan baş
ka bir vasfiyet düşünmemek lâzımdır. Köylü 
ancak kendi kövü ve nihayet komşu bir iki köy 
müşterek işleri için çalışır ve çalıştırılabilir. 
Üst tarafına maddi imkân olmadığı gibi icap 
da yoktur, tice adedi çoğalınca (Matlûp bir 
nispete çıkarılınca) bucaklara kendiliğinden 
yer kalmıyacak ve bucaklar yerini tabiî bir te
şekkülle ve Köy Kanununda ilerde yapılacak 
bir tadille Komisyonlara bırakmış olacaktır. 
Bu itibarla da bucak meclis ve komisyonları
ma ait hükümlerin bu tasarı ile münasebeti ol
mamak icabeder. 

Arkadaşlar, mâruzâtımın kısa bir hulâsa-
siyle sözlerime son vermek istiyorum. Anaya
sa hükümlerini yerine getirmek için valilerin 
yetkilerini artırmamız ve sarahatle tâvin et
memiz lâzımdır ve vazifemizdir. Mesuliyetle 
müterafîk yetkiden korkmıyalım, memuru ça
lıştırmak için yetkilerini artıralım. Fakat ben 
bir kısım arkadaşlarım gibi bu kanunun yetki
yi artırdığını değil eskisine nazaran daha da
ralttığını görüyorum ve bu kanunu bu bakım
dan beğenmîvorum. Çünkü yukardan beri arzet-
tiğim kanunlarda yetki genişliği ve görev ay
rılığını fiilen tahakkuk ettirecek bu prensip-

ÇULA 

lerin tatbikat imkânlarını temin edecek şekil
de değişiklikler hemen yapılmaz. Veya hatıra 
gelen ve gelmiyen sebeplerle, malî zaruretler
le bu iş yıldan yıla devredilip gecikirse-ki şim
diye kadar böyle olmuştur çok korkarım ki bu 
kanunda Vilâyetler idaresi Kanunu gibi neti
cesiz kalır. Sayın Günaltay'm idarede hakiki 
İslâhat emeliyle işe başladığını biliyor ve buna 
inanıyorum. Bu sebeple de kendilerinden di
ğer kanunların buna muvazi olarak süratle 
hazırlanmalarını rica ediyorum. Çünkü kana
atimce muvaffakiyetin sırrı bu kanunda değil, 
diğer mevzulardadır. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun Eminittin Çeliköz. 
EMİNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balkesir) — Sayın 

arkadaşlarım, idarecilik gerçi benim meslekim 
değil, meslekim olmamakla beraber bu kanun beni 
ziyadesiyle ilgilendirmiştir. Bu mevzu üzerinde 
bilhassa bu kanuna takaddüm eden kanunlardan 
bahsetmek isterdim. Fakat benden evvelki arka
daşlarım bu kısımlara temas ettikleri için, bu söy-
liyeceklerimden sarfı nazar ediyorum. 

Arkadaşlar, genel sekreterlikten bahsettiler 
Bu kanunda genel sekreterlik yoktur. Mektup
çuluk kalkıyor, idare heyetleri kalkıyor, yalnız 
vali muavinleri kalıyor. 

Aziz arkadaşlarım, illerin genel idaresini 
düzenlemek kastı ile hazırlanan bu tasarı, iller 
Kanunu tasarısı umumi efkârda türlü şekillerde 
dalgalanmakta ve cidden çeşitli ve birbirine zıt 
mütalâalara da konu teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Bu iller Kanunu, devlet faaliyetini hızlan
dırmak, çalışmaları çoğaltmak, çalışmalardan 
müspet sonuçlar çıkartmak, iş basıları ve iş başı 
altlarını birbirine bağlamak gayesini hedef tut
muştur. 

Saygı ve sevgi esasına çalışmaları dayamak 
için, terhip ve tevbih esasları kurmuş ve biraz da 
cezai müeyyidelerle valilerin yumruklarını heyu-
lâi bir şekle sokmuş bulunuyor, iller 'Kanunu 
tasarısı desantralizasyon bir mahiyet taşır gibi 
görünüyor. 

Kamu hizmetlerini ifa sadedinde, bu iller 
Kanunu yükümlü bütün teşkilâtı hükümetin 
temsilcisi ile karşılıklı bir düzenleme halinde bu
lundurmaya çalışıyor. Bu kanunla il, ilçe ve 
bucaklardaki idare makamlarının görevleri, yet
kileri düzenleniyor, kuvvetleniyor, ahenk bozuk
luklarım gideriyor, yepyeni, merkeziyet yok 
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- desantraİizasyon - esasına vilâyetler idaresini 
dayatır bir hal ve manzara gösteriyor. Ama, 
yine emirlerini içişleri Bakanlığı vermek yetki
sini elinde bulundurmaktan hâli kalmıyor. Vali, 
her Bakanlığın temsilcisi olmak sıfatiyle ilde üs
tün, yürütücü ve çok kudretli bir baştır. Lâyıkı 
da olunca böyle yetki verilen yürütücü başlar, 
hizmetlerini taz'ii" ederler umarım. 

Adalet dairelerindeki işlerin zamanında yü 
rümesi ve işlerin süratlenmesi için ilgilenecek 
olan vali lüzumunda adlî mekanizma üst ve altla
rına emirler de verebileceklerdir. 

Valiler, il içindeki devir ve teftişlerini, ilgili 
Bakanlıklara raporla bildireceklerdir ki bu iyi 
bir şeydir. 

Lâkin bucak ve ilce tetkikatı ve raporları 
neye, nasıl görüş ve kanaatlere dayanıyorsa bir 
aynını da ilgili (kimselere göndermesi, müspet ve 
menfi noktalarının bulunabileceği düşünülerek, 
bucak veya ilce makamına da yollanması fay
dalı olur mülâhazasındayım. Bu suretle il çev
resi daha ahenkli ve daha şenlikli yönetilir. 
Çünkü kusurlar, sadece gizli kâğıtlarla bir üst
lere 'bildirilmekle değil, nefsi izzetler kırılma
dan ve açıkça kusurlulara bildirilirse ve inan-
dırılırsa ve hattâ tenkitçinin (babayaniliğine ve 
samimiliğine, iyi niyetine ibel bağlandırılırsa iş
ler daha iyi yönetilir, yürütülür ve görülür. 

Onun için, valinin mmtakası için vereceği 
raporu aynen ilce kaymakamı veya bucak mü
dürü okuyabilmelidir. 

Bu, onları hem eriştirir, hem malûmatlandı-
rır, hem de iyi görmeye, tenkit gözlerini açma
ya, iş yapma heveslerini atırmaya, vazife duy-
dularınm kuvvetlenmesine sebep olmuş. Bu arz-
ettiğim (maksatları sağlar bir hükmün kanunda 
(bulunmasını çok isterdim. 

Köy Kanunu bütçelerini bucak müdürü bu 
kanunla tasdik etmek salâhiyetini alıyor. Bu, 
yerinde ve kabul edilebilecek bir mahiyet taşı
yor. Çünkü bucak meclisi ve bucak komisyonu 
tunun doğurabileceği pürüzleri kaldırır. 

Mahallî hizmetler hakkında karar almaya 
yetkili olacak bucak müdürleri başkanlıkların
da oturumlar yapacak bucak meclislerinden ve 
bucak komisyonlarından büyük hizmetler bek
lenebilir. Bunlar iyi tesislerdir. 

Köy Kanunu, bunların iş görmeleri kaynağı 
olacaktır.Bu iller Kanunu görevlerin çerçevesi
ni çizmiştir. 
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Burada istitraden arzetmeme müsaade edi

niz : 
Köy Kanunu ele alınmalı, bugünkü ihtiyaç

lara göre ıslah edilmelidir. Realite bunu şiddet
le âmirdir. Hükümetimizden bu dileğimi nazara 
almasını ve Köy Kanununu bir etüde tâbi tut
masını önemle rica ederim. Bucak müdürlerinde 
aranılan evsaf dikkati çekmektedir, ki, yerin
dedir. Çünkü, ilin, ilk idare kademesidir. 

ilk defa bucak müdürü olacakların en az li
se mezunu olmalarının düşünülmesi ve kanun
da böyle bir kayda yer verilmesi çok iyi bir 
şeydir. Böyleleri altı ay istihdamdan sonra mes
lek kursuna iştirak ettiriliyor ve gereğine göre 
bucak müdürü oluyorlar veya olamıyorlar. 

Pekâlâ, şimdi bucak müdürleri meslek kursu 
çalışıyor. Lise mezunları olduğu gibi ortaokul 
mezunları da aralarında çok. Ben kendilerini 
gördüm. 

Bu kanunun böylece kabulünden sonra o 
meslek kursundan muvaffak çıkan lise mezunu 
olmıyanlar da bucak müdürlüğüne tâyin oluna
bileceklerdir. 

Bunu geçici ikinci madde sağlamaktadır. 
Yalnız şu var ki; geçici ikinci maddenin toi-

raz daha açıklanması gerekir. 
Aziz arkadaşlarım; bucak, bu kanunla şöyle 

tarif ediliyor, «coğrafya, ekonomi, güvenlik ve 
mahallî hizmet bakımlarından aralarında mü
nasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana 
gelen bir idare bölümüdür.» 

Bucağın işte, tarifi bu.. 
Bugünkü bucaklar; bu haller, bu münasebet

ler gözetilmiyerek mi, gelişigüzel mi kurulmuş
lardır? Diye kafamda bir çengel peydahlanı
yor. Çünki geçici ikinci maddede son fıkrada 
«bucak meclisi ve komisyonları, ancak teşkilâtı 
böylece tamamlanan bucaklarda kurulur» deni
yor. Bu, insanı tereddüde düşürüyor. Bu fıkra 
maddeden düşürülürse faydalı olacaktır mülâ
hazasını derpiş etmekteyim. 

illerde, yine bu kanun, vali muavini bulu
nacağını işaret etmektedir. Dikkat nazarınızı 
çekmeme müsaadenizi yalvarırım, vali, bütün 
Bakanların mümessilidir. Başbakanın muavini
ne, Başbakan Yardımcısı diyoruz «Vali muavi
ni» terkibi bu apaçık Başbakan yardımcılığı 
terkibi hatırlanınca aykırı gibi gözükmekte de
ğil midir? Hattâ insanın kafasında vali muavi
ni derken şöyle bir duraklık doğuveriyor; 
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iyi dokuyalım derken geleceği yoğurftuk^ı kendi 
nefisleri endişeleri içine gömerek; kaplajnna bii-; 
zülterek randımanlarını ekmitmiyelim. öğret: 
menler tâyinini, yalvarırım size, vilâyetlere ver-
miyelhn ve kanunun o maddesini ona göre düzen-
liyelim. Millî Eğitim Komisyonundan bu cihe
ti sağlamak için hareket beklerim. 

Ceza ve işten el çektirene, yetkileri, haksuz: 
olarak kujlanddığı takdirde, vali ve- kaymakam 
için. w gibi mesuliyet doğacaklar? Bayie, bir 
müeyyidenin de. bulunması lâzımgel^iği kâ  
naatındayım. 

Aziz arkadaşlarım; salâhiyet verilmez, alı
nır, iller Kanunu ile ilbaylara yüksek yetkU 
ler veriliyor, salâhiyetler veriliyor. Bu kanım 
ilbaj$ar*Grkudret ve kuvvetlerini, denem© husu
sunda-; âdeja bir • sınav ağıyor. Memleket, millet 
igpr bu: kanundan çok hayırlar ve faydalar hâ
sıl- jöfeup dileği en. büyük dileğimdir;. 

iller idamesinden bu kanunla beklediğimiz 
çok mühim hizmetler var Vali ve kaymakamla
rın) hattâ • bucak müdürlerinin yetkilerinin artı
rılması iş yapma ve kalkınma hususunda büyük 
ümitler veriyor, idare âmirlerin© geniş yetki 
veriliyor. Güzel. Bununla kalkınmak kolay ola
caktır; Umuyorum bu kanun ile idaare ile halkı 
birbirine yaklaşterılıyor. Ehliyet ve liyakati dü
şünemiyorum bile. Ehliyetsizler, liyakatsızlar 
kepdi kendilerini eriteceklerdir. Buna şüphem 
yoktur. Bir ilçenin, bir iliu bir bucağın başın
da çalışan, bu kadar yüksek yetki verilecek va>-
liden hesap istemek hakkımız değil midir?? 

Bu tasarıya böyle bir hüküm, böyle bir 
madenin ilâvesini Yüksek Komisyondan istiyo-

Valiy Muavini, bu terkip^ (VaJi yardımcısı) 
adiyle değiştirilmemeli mi? Bu hususun temi
nini, Iç&leri Komisyonumuzun sağlamasmi ri
ca ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 9 ncu madde . üe 
valilere, verilen tâyin yetkileri, araşma», ben. or
taokul ve ilkokul öğretmenlerinin, düzce tâyi
ninin de bulunmasını çok mahzurlu buluyorum, 

Madde.,«Lise ve derecesindeki okul müdür 
ve öğretmenlerinin» Bakanlıkça tâyin.edileceği 
musarrahtır. 

Ortaokul derecelerindeki ortaokul müdür 
ve öğretmenlerinin ve ilkokul Öğretmenlerinin 
illerce tâyininde bâzı kayıt ve şartlar, konma
dıkça ziyade mahzurlar doğuracağına: kaniim, 

öğretmen huzur içinde ancak verimlidir* 
öğretmen, ancak içinin bulandırılmadığ;, ve 

nefsanı hareketlerin, garaz ve ivazların kurba
nı-edilmediğine kani bulunduğu gün randıman
lıdır. 

Şu gerekçeler içinde. Millî Eğitim Komisyo
nunun da raporu var. Onun bu yöndeki müta
lâasının içişleri komisyonunca neden nazara 
alınmadığının mânasını bir türlü anlayamıyo
rum. Bu, büyük bir hatadır. Bu önlenmelidir, 
bu düzenlenmelidir. 

Bu cihet, cidden incelenmeye, öğretmen ka
filesi tâyin işinin, bu kadar Çok yetki, verilen 
vilâyetten alınmasına ve Bakanlığa bırakılma
sına dikkat nazarlarınızı çekerim ve bunu is
terim. Vilâyet, sonra korkarım.ki öğretmen tâ
yin ve nakil işinden başka bir işe bakamaz ha
le gelmesi^. 

öğretmen sadece,, memur değildir. Her biri
si birer, şef tirler. Çünkü Yönetmelikleri sınıfla
rın öğrenci sayışma göre çok insanları talim, ve 
terbiye, etmektedirler. Bırakınız, öğretmenler, 
işlerini yapsınlar. Yarım sağlık ve huzurla do
kusunlar. 

Vilâyeti işgal ve işlerini işgal edecek bir hav 
li öğretmenler doğurmaktan uzaktırlar, Ama, 
tâyin ve nakilleri vilâyetlere bu,kanunda oldu
ğu gibi bırakılırsa, cidden ve yüksek bir iç ina
nışı ile arzediyorum ki, valilikler vazifelerini 
müşkülleştirecekler ve başlça, bir şeye bakmıya 
vakit bulamayacaklardır. Eskisi gibi Millî Eği
tim Bakanlığı bunların yani öğretmenlerin tâ
yin ve nakillerini yapsın. Bunda çok hayır varr 
dır 

Mahallî* ihtiraslar şahlanırsa yarını güzel ve 

rum^ 
Vali, kaymakam, bucak müdürleri işe baş

larken seleflerinden işlerini devir almalıdır. 
Kendilerinden evvel olanları bilmeli, başlanan 
işleri öğrenmelidir. 

işlerinden ayrıldıkları zamanlar^ da köy
lerine varmcaya kadar başladıkları işlerini.,ve 
yazdıkları rapor müsveddelerini gay-et kıymettar 
bir meta gibi haleflerine. teslim etmelidir. 

Yaptıklar; müspet işleri,, yarı kalanları, fi-
nanşal, önemleriyle: birlikte devir vermelidirler. 
Artık biri yapar, diğeri bozar zihniyeti bu kar 
nunla yok olmalıdır. Başlanan, bitirilmelidir. 
isterse bu devir işleri bir yönetmece tâyin, ve 
tesbit de edilebilir. Başlanan her i§ bu suretle 



B : 9 4 â?.5 
Uimapıl-tfim.ıya zorlanmış, olur» ki, bundan çok 
faydalar doğacağını sasprım. 

NECATI ERDEM(Muğla) — Muhterem ar
kadaşlarım; Huzuru Alinizde ileri süreceğim 
fikirler, kanun; hükümlerinin istinat ettiği 
prensiplere değil kanun maddelerinde yazılı hü
kümlere taallûk edecektir. Bunlardan bâzıla-
rujm bundan evvelki kanunda tesbit edilmiş 
olması benim mülâhazamı takyit etmiyeeektir. 
Binaenaleyh ileri sürdüğüm tenkidlerden ten-
kid sahasına giren hükümlerin bundan evvel 
mevcut olan kanunlarda tesbit edilmiş olduğu 
hakkındaki itirazlar beni Hâkadar etmez. Bu 
sebeple benim Huzuru Âlinizde serdedeceğimfi
kirleri tenkit etmek lûtfunda bulunacak arka
daşların, noktai nazarım ve fikirlerimin doğru 
veya yanlış olması bakımından mülâhaza etme
lerini ve beni böyle tenkid etmelerini rica ede
rim. (Güzel sesleri). 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, valilerin 
salâhiyetini genişletmek bugün düşünülmüş bir 
mesele değildir, Bugün atılmış bir adım teşkil 
etmez. Tanzimattan çok evvel Osmanlı İmpara
torluğu vâsi salâhiyet esasma dayanarak idare 
edilmiştir. Vaktiyle sancak beylerine pek faz
la, pek geniş salâhiyetler verilmiş ve fakat bu 
salâhiyetlerin verilmesi o gün için bir zaruret 
halini almıştı. Çünkü o gün merkezden bütün 
illeri idare etmek, bütün ilçeleri idare etmek 
imkânı, mevcut değildi. Çünkü yelkenli kayık
larla atlardan başka vasıtalar yoktu. Bir de 
bugünkü ihtiyaçlar o gün mevcut değildi. Bu
günkü ihtiyaç ve zaruretler okadar geniştir ki, 
mazi ile mukayese edilmelerine imkân yoktur. 
Osmanlı İmparatorluğunda vâsi salâhiyet esası 
kabul edilmekle beraber bu salâhiyeti taşıyan 
kimselerin tâyin ve intihabında çok dikkat 
ediliyordu. 

İş, gayretli elemanlara veriliyordu. O tarih
lerde bilhassa Osmanlı İmparatorluğunun te
rakki devirlerinde en iyi idare şekli Türkiye'de
dir. Bunun en canlı bir delili; Kosova Muhare-
besiyle, Ankara Muharebesinin arasından 13 
yıl geçmişti, Kosova, Muharebesiyle Sırbistan Os
manlı İmparatorluğuna ilhak edilmişti. 13 yıl 
sonra yapılan Ankara Muharebesinde gönüllü 
Sırb ordularının- Yıldırım Beyazit'in etrafında 
fevkalâde.sadakatle, fevkalâde; bir gayretim ça
lışmalarıdır. Bunun<sebebi» Sırbistan'daki Türk 
idaresinin gayet iyi olması- idi» İşte bu hâdise 
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idare eden elemanların hem muktedir, hem Dev
lete sadakatle, hüsnüniyetle merbut olmaları 
şartiyle iyi semereler vereceğinin tarihi ve 
canlı bir delilidir. 

Fakat arkadaşlar; bugün üzerinde konuştu
ğumuz tasarı hükümleriyle mütenasip geniş sa
lâhiyetin bir şahıs tarafından hazmedilebilmesi-
nin mümkün olduğu kanaatinde değilim. Bugün 
bir kimsenin 15 bakanlığı alâkadar eden kanun 
hükümlerini kavrayabilmesi, profesörler de dâ^ 
hil, Türkiye'de değil, küre üzerinde böyle bir 
şahsiyete tesadüf edilmesi kaabil değildir; bu
na da inanırım. Bu tasarının bir şahsa verdiği 
geniş salâhiyeti tatbik edebilmesi ve bunda mu
vaffakiyetli ileri adımlar atması âdeta bir mu
cize halidir. Eğer valilere bu kadar geniş salâ
hiyet verilecek idi ise, valilerin bu tarzda ye
tiştirilmesi, bunları fevkalâde bir yetiştirme 
usulüne tâbi tutulması, uzun zamanlar içinde 
tecrübelerle uğraştırılması, 15 bakanlığı temsil 
etmek salâhiyetini hazmedecek bir hale getiril
miş olması elbette şarttır. Fakat bizde böyle 
bir sistem, böyle bir yetiştirme usulü mevcut 
değildir. Valiler, her memur gibi yüksek tah
sil görmüş ve her memur gibi derece, derece 
yükselmiş kimselerdir. 

Sayın arkadaşlar; biz bir meselede, mah
keme reislerine lâf anlatamadık, valilere anlat
mak mümkün değildir. Bunlar benim 23 sene 
devam eden avukatlık hayatımda gözümle gör
düğüm şeylerdir. Bununla beraber salâhiyet 
hududu ne kadar geniş olursa olsun, elbette bu 
salâhiyetin bir hududu olması lâzımgelir. Bu
nun hududu da elbette âmme hukuku ve Devlet 
kanunlarıdır. Salâhiyet âmme hukuku hududu
nu tecavüz ederse Devlet kanunları hiçe sayılırsa 
elbette bu salâhiyeti kabul edemeyiz. Halbuki 
bu tasarıda bir taraftan valilere geniş salâhi
yet verilirken diğer taraftan âmme hukukunun 
muhtel olacağı düşünülmemiştir. Ezcümle 
idare heyetleri valinin başkanlığı altında vilâ
yette şube reisliği sıfatını taşıyan memurlardan 
teşekkül eder, defterdar, tarım müdür, vete
riner, şu bu. Bunların mukadderatı terfi ve te
feyyüzleri valinin elindedir. 

Arkadaşlar; şaka değil, vali bunları teftiş 
etmek, denetlemek, ve bunların fevkinde bun
lara sieil vermek salâhiyetini haizdir. Bir vi
lâyet idare heyetine arzedilen bir dâvanın açıl
masına sebep olan işin o valinin emriyle yapıl* 
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mi§ oİmasi çok mümkündür. Valinin emriyle J 
yapılmıg olan işleri tetkik ettirmek için valinin 
başkanlığı altında yine valinin nüfuzuna tâbi 
olan memurlardan bir mahkeme teşkil etmek 
doğru olamaz. 

Meselâ Yüksek Heyetçe malûmdur, hepiniz 
lilirsi&lz ki, köy meseleleriyle valiler alâkadar 
olurlar. Vali istimlâk kararı vermek için köy 
ihtiyar heyetine emreder; falanın tarlasını is
timlâk edin, oraya okul yapın der. Valinin 
emriyle istimlâk muamelesi yapılır. Bundan za
rar gören, Köy Kanunu mucibince elbette ida
ri kurula müracaat edecektir. Nitekim oraya 
müracaat eder. Valinin emriyle yapılmış, olan 
bu istimlâkte valinin emri aleyhine açılan bir 
dâvada idare heyeti âzalarının valiye muhalif 
bir karar vermelerini ümit eder misiniz "l Elbette 
valinin mânevi bir baskısı bulunacaktır. 

Bendeniz Sayın içişleri Bakanımızın düşün
düğü kadar selâmetle düşünemiyorum O kadar 
hüsnüzan gösteremiyorum. 

Bence valiler fevkalâde birer şahsiyet de
ğil, nihayet beşer mefhumuna dâhil olan fert
lerdir. İsabet eder, hata eder, garaz eder hüs
nüniyet de gösterir. Esasen hüsnüniyetin mev
cut olduğu yerde kanunun bulunmasına lüzum 
yoktur. Kanun, hüsnüniyetin, kanun hükümle
rinin çekildiği yerlere girer. 

Binaenaleyh İller Kanununu tanzim eder
ken isterdim ki âmme hukuku da mülâhaza 
edilsin, valilere verilen geniş salâhiyetler bir 
hudut ile tahdit edilmiş olsun. i l kuralların
daki şube reisleri, idare başkanları, valinin 
emri altından çıkarılsın. Valinin teftişine, mu
rakabesine, vali tarafından kendilerine sicil 
verilmek muamelesine tâbi tutulmasın. Veya
hut tâbi tutulacaksa idare heyeti bunlardan 
teşekkül etmesin. Yüksek tahsil görenlerden 
valinin emri altına girmiyen, her veçhile müs
takil olan dört kişiden, dört âza ile bir validen 
teşekkül etsin. Bir taraftan defterdar valinin 
emrinde olsun. Defterdarın sicilini vali versin, 
bir kelime ile valinin mânevi nüfuzu altında 
bulunsun, ondan sonra da valinin riyaseti al
tında teşekkül etmiş olan idari kaza mahke
mesinde de sanki müstakilmiş gibi kendisinden 
bur hüküm beklenebilsin; buna imkân yoktur. 

Bir de arkadaşlar geniş salâhiyetin hudut
larından birisi âmme hukukudur dediğimize 
göre birçok teşkilât valinin idaresi altında bu- j 
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Ilınmaktan istisna edilmelidir. Evet, itiraf edi
yorum, bu tasarı ile mahkemeler valinin emri 
altında olmak, valinin emri altında bulunmak
tan netice itibariyle çıkarılmıştır. Fakat mef
humu külliye ithal edilmiştir. Tasarı diyor ki 
bütün teşkilât valinin emri altındadır. Bu teş
kilâtın içerisinde adliye, mahkemeler de var
dır. 

Efendim mütaakıp maddelerde biz adliye
yi ve askerî birlikleri, askerî daireleri istisna 
ettik; ettinizse efendim burada umumi tâbi
rin içerisine sokmakta mâna nedir? Ve filhaki
ka bu umumi tâbir kanunun diğer maddele
riyle tahsis edilmiştir, daire hududu kısaltıl
mıştır. Şu itibarla şu tenkidim yalnız metnin 
tanzimine münhasır olur, prensipe değil. 

Bir de prensipe dair arzedeyim, fakat şunu 
tebarüz ettireyim ki Hükümetin altıncı mad
desine bakıyorum, altıncı maddede Hükümet 
çok insaflı hareket etmiş. Hükümet salâhiyet 
genişliğinin hudutlarını göstermiş, hükümet 
âmme hukukuna hürmet etmiş. Fakat tasarı 
Hükümetten encümenlere gelince, salâhiyet 
hududunda böyle bir kayıtlar, şartlar düşünül
memiştir, Hükümet bizden ileridir. 

Ezcümle Hükümet birçok teşkilât içerisin
den enstitü muhtariyetine muhalif hükümleri 
kaldırmış, bunları valinin idaresi • altına ver
memiştir. Hakikaten bu müesseseyi valinin ida
resi altına vermemiştir. Hakikaten bu müesse
seyi valinin idaresi altına vermek kanun hük
müne tecavüzdür. Yüksek Meclisin yapmış ol
duğu bir kanunla bu müessesenin muhtariyeti 
tanınmıştır. Bir taraftan bir müesseseye muh
tariyet verirken, diğer taraftan müessesenin 
muhtariyetini baltalamak kayıt şart altına 
sokmak o müesseseyi valinin idaresine ilhak 
etmek bir tenakus teşkil eder. 

Gerekçelerde görüyoruz k i ; Enstitülerin 
muhtariyeti kanunla müeyyet olduğu için bun
ları istisnaya lüzum yoktur, diyorlar. Ben bu 
mucip sebebe bir türlü akıl erdiremiyorum. 
Bir kanunla, bir müessesenin muhtariyeti ka
bul edildikten sonra, muahhar tarihli bir ka
nunla o müessesenin muhtariyeti kısmen tah
dit edilmiş bulunursa, tam muhtariyeti ifade 
eden kanun dururmu? Yoksa kısmen ilga edil
miş bulunur mu? ikisini de bir araya getirdi-
diğimiz zaman, çıkacak şey evet muhtariyet 
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vardır, fakat o muhtariyet tiler Kanununun 
kayıtları ile mukayyettir. Yani o muhtariyeti 
haiz olan müessese yine vali tarafından teftiş 
edilecek, valinin murakabesi altında buluna
cak, vali tarafından kendisine emir verilecek
tir, demektir. Çünkü tasarının altında, işbu 
kanunun hükümlerine muhalif bütün hüküm
ler ve kanunlar mülgadır, diyor, zaten deme-
sede böyledir Çünkü muahhar kanun, mukad
dem kanunu ilga edecektir. Bunda şüphe ve 
tereddüt edilemez. 

Kanuna karşı vâki olan tecavüzlerden birisi 
de şudur; vali, istediği zaman ilde teşkilât bu
lunmadığı veya teşkilât bulunup da o teşkilâ
tın valinin istediği vazifeyi görebilmesi için bir 
memuru bulunmadığı takdirde vali, mevcut 
olan teşklâta fevkalâde bir vazife verebilir. 

Diyorlar ki, tevsii mezuniyet. Bu ne biçim 
tevsii mezuniyet? Bakanın haiz olduğu mezuni
yetin bir kısmı valiye mi verilmiş, yoksa baka
nın da muktedir olmadığı teşkilât kanunlarında 
tesbit edilen hükümlerin fevkmda bir mezuni
yet mi verilmiş oluyor? Malûm ya bütün teşki
lâtın vazifeleri kanunla muayyendir. Vali bir 
memuru o vazifesinin fevkmda bir vazife ile 
mükellef tutmak hakkını haiz olursa hususi ka
nunun hükümlerine tecavüz etmiş olur. Meselâ 
bir ilde hükümet tabibi yoksa vali, sıhhiye mü
dürüne hükümet tabibi vazifesi yapması emrini 
verebilecek ve oradaki sıhhiye müdürü bu emri 
kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır, tasarı
nın hükmü budur. Halbuki sıhhiye müdürünün 
vazifesini kanun tâyin etmiştir. Yahut, nafıa şu
besi başkanı mühendis; mühendisi bulunmıyan 
belediyelerin haritalarını tanzim için vali bu 
mühendise emir verecektir. Ve bu mühendis be
lediyelerin haritasını tanzim etmek mükellefiyet 
ve mecburiyetindedir, tşte bu da hususi kanun 
hükmiyle kabili telif olmıyan geniş bir salâhi
yettir. Bunlardan birisi de valinin posta, tel
graf ve telefon müesseselerine emir vermesi key
fiyetidir. Vali, posta, telgraf ve telefon müesse
sesinin bağlı olduğu vekâletin mümessili olmak
la beraber aynı zamanda asayişle alâkadar olan 
İçişleri Bakanının da mümessilidir. Şimdi, kötü 
niyetli bir vali <mmelekette bir isyan şebekesi 
kurulacağından ve bunun teftiş ve murakabesi 
gerektiğinden bahisle, falan falan eşhasın mek
tuplarının açılmasını posta ve telgraf memuru
na emredebilir. Efendim bizim valimiz bunu 
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yapmaz derseniz ben o kadar geniş düşünemem. 
Bu valilerden bir kısmı ve ekseriyeti be4ce yap
maz ama, bunu yapacak adamlar da bulunur. 
Binaenaleyh bu «mühim müessese dahi valinin 
murakabesinden ve emri altında bulunmak is
tisna edilmek icabeder. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, ben prensip üze
rinde konuşmuyorum. Ben kanunun ihtiva etti
ği fikirler üzerinde konuşuyorum. Benim anla
yışıma göre kanun hükümleri bir daha gözden 
geçirilir ve ayarlanırsa mükemmel bir kanun 
meydana gelir. 

Bir de nazik noktalar var : 
Efendim; mahkemelerde bir sicil tutulur. 

Bu sicillere vatandaşın mahkûmiyetleri kayde
dilir. Bu siciller mahrem tutulur. Çünkü suiisti
mal ve istismara alet olur. însanlar, hatadan sa
lim değildirler, melek değildirler. Suç da işler
ler. Bu suçların mahiyeti nedir? Realiteye uy
gun olup olmadığını mahkeme bile tâyin ede
mez. Mahkeme, bir mücrime masumsun der. 
Halbuki mücrimdir. Bir mücrime suçlusun der, 
(halbuki o masumdur. Mahkeme ne yapsın? Elde 
edilen deliller o hükmü desteklemektedir. Ya
pılan bir suç üzerine verilen hükümler müruru 
zamanla kıymetini kaybeder, tekerrüre esas ol
maz. Bir vatandaş bundan 15 sene evvel bir suç 
işlemiş, bu suç adliye siciline geçmiştir. Şimdi 
vali ile bu vatandaş, bu içtimai mevki sahibi bir 
adamsa, her nasılsa valinin fikrine uygun hareket 
etmemişse araları açıldığı zaman vali derhal ad
liyeden sicili getirtir. Bu adlî sicil valinin elinde 
bir silâhtır. Efendim; bu vatandaş rejime aykırı 
bir iş yapmış, irtica zihniyeti taşımaktadır gibi 
adliye sicilinin ifade etmediği mânaları bu sici
lin mazmunundan istinbat ederek bu silâhı 
kullanır, tşte hiç kimseye vatandaş aleyhine 
böyle bir silâh verilmemesi için adlî sicilleri -
mahrem kalmıştır. Bu sicillerin birer suretleri 
Adalet Bakanlığında mevcut ve mahremdir. 

Şimdi valilere verilen salâhiyet bu mütalâ
aları da alt üst ediyor, hattâ bu mütalâalara 
ehemmiyet vermiyor. Valilere, bütün vatandaş
ların kıymet ifade eden esrarına vâkıf olabilmek 
gibi geniş bir salâhiyet verilmiş oluyor, tşte bu, 
hukuku aşan salâhiyetler cümlesindendir. 

Şimdi, salâhiyetle alâkası olmiyan şeylere 
gelelim. Tasarıya göre, ilde mevki alan teşkilât 
tarafından yapılan işlerle, bunlar tarafından 
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verilen kararlarla, kaymakamlar tarafından 
yapılan işler ve verilen kararların ve ilce mer
kezinde mevki alan Devlet teşkilâtlarında itti
haz edilen kararların ve bu teşkilâtta yapılan 
işlerin aleyhine il idare kuruluna müracaat 
edilir, müracaat şeklinde diyor ki; Devlet Şû
rası Usulü Muhakemeleri hükümlerine tâbidir. 
Devlet Şurası Usulü Muhakemelerine tâbi ol
mak, arkadaşlar kolay bir iş mi ? Eğer o Usulü 
Muhakemeye tâbi olursa bir kere vatandaş ken
di aleyhine verilmiş olan idari kararlardan do
layı harç verecektir. Demin arkadaşımın biri işi 
milletin ayağına kadar götüreceğiz diyordu. 
götüreceksin ama, bu götürüşte para ile, harç 
verecek, sonra dâvaların adedi nispetinde arzu
hal yazacak, arzuhala şu yazılacak, bu yazılacak. 
"Bu arzuhala bütün-delâil raptedilecek. Hattâ 
bu delâil evvelce raptedilmemişse, sonradan 
raptedilecek bulunursa, Şûrayı Devlet bunu bir 
imkânsızlık veya mazeret neticesi olduğuna 
kanaat hâsıl cylemezse bu belgeleri, bu vesika
ları kabul etmiyecektir. 

Şu halde il idare kurulundan biz âmme 
menfaatini daha kolay bir şekilde çıkmasını 
istiyorsak, kanun hükümlerine uygun olsun, 
olmasın Şûrayı Devlet Usulü Muhakemelerine 
uygun bulunsun bulunmasın, maksadı ifade 
eden bir arzuhali kâfi görmelidir. Hattâ o mü
racaat üzerine derhal, o kadar, eğer karar 
değilse, icraya geçilmiş bir vaziyet varsa, yapı
lan işin tehiri ve yapılan muamelenin bildiril
mesi için seri bir vasıta ile, icabının icrasına 
tevessül ederdi. Bu da bir noksandır. 

Bir vatandaşın kendi aleyhine verilen bir 
karardan dolayı Şûrayı Devlete doğrudan doğ
ruya müracaat etmek kudretini, Şûrayı Devle
te doğrudan doğruya müracaat etmek hakkını 
nezetmek, evvelemirde idare Kuruluna müraca-
ta mecbur kılmak doğru bir şey değildir. 

Bundan dolayı kanun hükümlerine uymıyan 
bâzı hükümleri maddelerde arzedeceğim. Ana 
hatları hakkındaki umumi mâruzâtım bu mer
kezdedir. 

BAŞKAN -— Nurettin Ünen. 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, ben başka şeylerden bahsede
cektim sayın muhalefeti ve Bakanı dinledikten 
sonra iş değişti. Bir arkadaşımız şöyle demek 
istedi. Bu kanunlar demokrasinin gırtlağına 
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yapışmak üzere uzanan kollardır. îfade aynen 
bu değil ama, ben bu mânayı verdim. Gelecek 
seçimde gereken baskıya hazırlıkmış. Benim 
bu gibi yüksek siyasete ne aklım erer ne de 
böyle şeylerden haberim olur. (Sağdan bilirsin 
sesleri, gülüşmeler). Bu işin muhakeme ve mu
kayesesini yüksek şahsiyetinize bıraktıktan 
sonra asıl meseleye gelelim. Muhalefetin söyle
diği, ileri sürdüğü diğer hususlar benim de ka
famı yordu. 

Hakikaten bu tasarı bizi geriye, hattâ ta 
orta çağlara götürmektedir. Yapılan iş şu imiş. 
Bakanlar kendi yetkilerinden bir kısmını vali
lere devretmişler. Bundan millete ne, bu kadar 
gürültü bunun için mi? bir fizik lâboratuvann-
da mütevasıl kaplarda muvazene gösterir gibi 
yetkilerin şu kaptan bu kaba akışında ben bir 
amme menfaati görmüyorum. Hattâ zarar gö
rüyorum. Zira, böylece her şeyi bilmediği halde 
her şeye karışan idare âmirlerine, işleri karış
tırmak için mi bu salâhiyeti veriyoruz? Daire
lerin tepesinde Demoklesin kılıcı gibi sallanan 
bir derebeylik devrini hortlatıyoruz. 

Derebeylik dedim de aklıma geldi. Valilik 
zaten derebeyliğin resmileşmiş şeklidir. Bugün 
hâlâ terkedilememişsıe bu keyfiyet onun lüzum 
ve zaruretinden değil bir cemiyet ananesi ola
rak, bir itiyat olarak alışılmış, terkedilmesi 
akla gelmemiş olmasındandır. 

Bu tasarı halkın şikâyetini önlemek, işlerin 
iyi gitmesini sağlamak için yapılmış. Bunda 
haklıdırlar. Ancak, bu iş memurları korkut
mak için idare âmirlerini umacı haline sokmak
la sağlanamaz. Bu hal şahıs hükümranlığına, 
dol ay isiyle keyfi idareye yol açar. Kanunlarnı 
geçerliği, şahsi otoritelerle değil, Devletin bir 
bütün halindeki kanun anlayışiyle sağlanabilir. 

Devlet işlerinde yetersizlik varsa bunu sa
dece valilerin salâhiyetsizliğinde değil, daha 
mühim esiaslı noktalarda aramak lâzım gelmez
ini? 

Arkadaşlar, 
Benim valilik hususunda anlayışımı gene tek

rar ediyorum, ve tarihin seyrine göre arzedio-
ruın, bu müessese derebeyliğin devamından baş
ka bir şey değildir. 

Biz onu kaldırmayı akıl etmedik. Alışılmış 
bir gelenek olduğu için. Fakat zaman zaman 
yaptığımız kanunlarla ellerinden birer birer 
yetkilerini aldık. Bu hareketin mânası çok bü-
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yüktür arkadaşlar. Biz, böylece bu müessesenin 
manasızlığını, zamanla lüzum ve zaruriliğini 
kaybettiğini fiilen ispat ettik. Lâkin, şimdi bu 
tasan ile bir çırpıda, bu güzel akışı, bu demok
ratik gidişi bir lahzada durduruyoruz, ilim 
âleminde dahi bu müessesenin faydasızlığı mü
nakaşa edilirken bizim bu hareketimiz demok
rasi anlayışına tamamen aykırı düşmektedir. 
Eğer valilik mutlaka bir tarihî hâtıra olarak 
yaşatmak isteniyorsa, onu sadece Devletin ha
rekesiz bir.sembolü olarak kabul etmek gere
kir. Salâhiyet ve mesuliyetlerin hâlâ tek ada
ma, şahsa yükletmek istenmesi sadece bir iti
yadı» neticesidir. Hakikatta ise buna ne ilim, 
ne mantık da ,cevaz veremez. Salâhiyet ve me
suliyet hususunda her Bakanın kendi teşkilâ
tına hâkim olması ve Meclis murakabesi için 
esaslı ve pratik formüller bulunması kâfi gel
mez mi? 

Sözü fazla uzatmıyacağım. İdari hayatımız
da yeni bir çığır atılacağı iddiasiyle ortaya sü
rülen bu tasarının, kaç kişi tarafından okunul
muş olursa olsun, tatil «onunda görüşülmesini 
dilerim, önergemi sunuyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; bu kanun tasarısı, atıl
mış olduğumuz şu iyi yolu, demokrasi yolumuzu 
dikenliyen, yürümemizi aksatan kanunlardan bi
risi, olacaktır. 

Hüzünle, esefle söylemek lâzımgelirse, O. Tl. 
P. nin ileri gelenlerinin bütün teminatı ve iddi
aları hilâfına 1946 Temmuzundan beri milletin 
arzularına rağmen demokratik sahada esaslı bir 
gelişme kaydetmemiş bulunuyoruz. 

Çok partili rejim, milletin meşru hak ve hür
riyetlerine kavuşmasını temin etmesi bakımın
dan onun her sahada gelişmesini sağlıyacak, esas
lı bir yoldur diye, bu yola katıldık. 

Milletin arzu ve iradesine uyarak bu gelişme
yi temin edeceğimiz yerde, maalesef şüphe ve 
tereddütleri takviye edecek bu gibi tasarıları 
Meeiise getirirsek, evvelce de arzettiğim gibi ne 
C. H. Partisinin ve ne de onun Hükümetle
rinin bu yolun samimî yolcusu olmadıklarına 
inanmak lâzımgeleeektir. 

Demokrat Partiyi muzır bir teşekkül, 
bizleri de, milleti kışkırtıcı, kötü yola götürücü 
birer unsur addeden Recep Peker Hükümeti iş
te bu kanunun çıkması lüzumunu tasarlamıştı. | 
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ilminden, irfanından ve vatana olan bağlılı

ğından kuvvet alarak büyük ümitler beslediği
miz Hasan Saka Hükümetleri de maalesef aynı 
yolu tutarak, muhalefeti ezmek için lüzumlu 
bütün tedbirleri almaktan çekinmemişlerdir. 

iller Kanunu hakikaten çok mühimdir. Mem
leketimizin mülki teşkilâtı itibariyle yüz bin
lerce nüfus ve kilometrece karelik araziyi için-
ne alan büyük bir parçayı idare edecek bir ada
mın yetkisi elbette geniş ve şümullü olmalıdır. 
Bu noktadan hak verilebilir. Fakat bu geniş 
yetkiyi elde eden valinin bitaraf his ve hırs
lardan âri, memleketin menfaatlerini düşünen, 
muhalefete düşman olmıyan, seçimlerde yolsuz
luk yapılmasına göz yummıyan, namuslu, va
tansever kimse olmak şartiyle... 

Halbuki, aynı kanunla valilerde aranacak 
tek bir vasıf (iktidarın" adamı olduğunda katî 
kanaat hâsıl olmak) şartıdır. Yani bu tasarı
daki hükümlere göre : 

Valiler. Hükümetin, dolayısiyle iktidarın 
siyasi ve hattâ hususi mümessilidirler. Bunu 
bizzat bâzı C. H. P liler iddia etmekle beraber 
kanun maddelerinden de bu netice çıkmakta
dır. Valiler 3656 sayılı Kanuna bile girmezler. 
Valilerde tahsil aranmadığı gibi barem mesele
si de mevzuubahis olamaz. Bu demektir ki, 
valiler, âmme hizmetlerini ifa ederlerken, birin
ci derecede partilerin menfaatlerini arıyacak ve 
koruyacaklardır. 

Valilere verilecek salâhiyetlerin bâzılarına 
milletimizin dikakt nazarını çekmek isterim. 

1. i l genel idaresinin başı ve merciidir. 
illerde mevcut bütün teşkilâtın ve memurların 
âmiridir. 

2. Vali muavini, hukuk işleri müdürleri, 
il idare şube başkanları valinin mütalâasına uy
gun adamlardan seçilirler. 

3. Askerler, adliyeciler vfe birkaç memur 
müstesna, bütün memurları vali tâyin eder. 

4. Bütün memurları, il ve ilçeler dâhilinde 
bir yerden diğer bir yere nakledebilir. 

5. Vali-ilde Hükümetin temsilcisi ve ayrı 
her bakanın da mümesilidir. 

6. Bütün muhaberatı valiler yapar. 
7. Genel emirler çıkarabilir. 
8. Bütün Devlet dairelerini, müessese ve 

işletmelerini, özel iş yerlerini, Özel idare, bele
diye, köy dairelerini ve bütün müesseseleri de
netler ve teftiş eder. Madde: 15. 
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9. Geciken işler hakkında savcılardan su

aller sorabilir. Madde: İL 
10. Ceza ve tevkif evlerini denetlemek 

hakkını haizdir. Madde: 11 B. 
11. Adlî sicilleri tetkik edebilir. Mad

de: 11 C. 
12. îlin düzeni ve göreviyle ilgili işlerde 

âmme dâvası açılıncıya kadar geçecek safhalar 
hakkında savcıdan sorular sorabilir. 

13. Vali, lüzumu halinde Ceza Muhkaeme-
leri Usulü Kanununun 156 ııcı maddesinin kul
lanılmasını adlî üst ve altlarından ister ve 
emir verebilir. Madde: 11 E. 

14. Bütün kolluk teşkilâtının âmiridir. Va
linin vereceği bütün emirleri âmir ve memur
lar yerine getirmekle mükelleftir. Madde: 12. 

15. Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve 
özel kolluk kuvvetlerinin bütün üst ve altlarının 
yerlerini değiştirebilir. 

16. Vali, Devlete ait müesseselerden başka, 
şahıslara ait müesseseleri, işletmeleri, ambar, 
depo ve sair yeri erini emniyeti, asayişi ve iş 
hayatını düzenlemek bahanesiyle nezaret ve 
murakabe eder. Madde: 12. 

17. Halkın askerlik işlerine karışır. Mad
de : 13. 

18. Memurlara uyarma, kınama ve aylıktan 
para kesme cezaları verebilir. Madde: 14. 

19. Memurlar hakkındaki ihbar ve şikâyet
ler (Garez ve hakaret için yapılmıştır.) diye 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci 
maddesi gereğince savcılardan âmme dâvası 
açılmasını istiyebilir. (Esasen kanunda mevcut 
olan bu hükmü bu kanuna da almak yersizdir. 
Madde: 15. 

20. Valiler (İş başında kalmalarını mah
zurlu gördüğünden) bahisle (Belediye, özel ida
re, köy idarelerdi ve müesseseler memur ve müs
tahdemleri dâhil) bütün memur ve müstahdem
leri işten çıkarabilir. Madde: 17. 

21. Memurların sicil âmiridir. Madde: 19. 
22. Hoşuna gittiği kimselere takdirname 

verebilir. Madde: 21. 
23. Valinin emrini il idare şube başkanları 

ve kyamakamlar yapmakla mükelleftirler. (Ka
nunsuz olduğu itirazı halledilinciye kadar ve 
cevap gelinciye kadar bu emirler uygulanır.) 
Madde: 24. 

24. Kaymakamlar valilerin emirlerini yü-
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rütmekle mükelleftirler. Hemen bu salâhiyetle
rin aynı da kaymakamlara verilmiştir. Fakat 
âmiri Adalilerin büyük salâhiyetleri karşısında 
kaymakamların bu tasarıda verilen salâhiyet
lerini onun göstereceği yol ve vereceği direk
tife göre kullanması tabiidir. 

Arkadaşlar; Görülüyor ki, valiler salâhiyeti 
vâsıa sahibi olmuşlardır. Ben kendi hesabıma 
hizmetlerinin matlup şekilde yürümesi, Dev
let işlerinin süratle başarılması için bu salâhi
yetleri yerinde görüyorum. Lâkin yukarda ar-
zettiğim gibi salâhiyetleri kullanacak zatın 
bir partinin ve Hükümetinin siyasi mümessili 
olması gibi mahzurlarla karşı karşıya gelmiş 
bulunuyoruz. 

O valiler ki, (İçlerinde vicdanlarının sesine 
uymuş, kanundan ayrılmamış, tertemiz olanları 
müstesna) kıraldan ziyade kıral taraftarı ol
muş, C. II. P. nin lehine bütün imkânlara 
baş vurmuşlardır. 

O valiler ki, Demokrat Partiyi öldürmek 
için partisinden ziyade Hükümet kuvvetlerini 
mücadeleye sevketmiş, Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununun,, Memurin Muhakemat Ka
nunu gibi hükümleri müsait mevzuata sığına
rak kanun dışı hareket etmişler, Millet çocuk
larına işkenceler yaptırmışlardır. 

Evet o valiler ki, Dmokrat Partinin hasmı 
biamanı kesilmiş Demokrat Partiye ve onun 
Başkanına hakaret etmekten zevkalmış ve mah
kemelere gidip mahkûm olmayı göze almaktan 
bile çekinmemişlerdir. Bu zihniyeti ve milleti
mizin asla iyi görmediği ruh haletini taşıyan 
bir kısım valilere şu büyük salâhiyetleri verince 
vay o muhalefetin başına geleceklere!... 

Arkadaşlar; biz sayın Günaltay'm temina
tını, vaitlerini görerek inanmış ve demok
rasimizin gelişmesini sağlıyacağmı ummuştuk. 
Ne hazin tecellidir ki, kendisinden evvelki Hü
kümetlerin muhalefeti ezmek fikirlerini istihlâf 
ve intikal yollariyle nakletmiş gibi görüyoruz. 

Bu ve buna benzer diğer kanun tasarıları 
1950 seçimlerine bir hazırlık yapıldığı his ve 
kanaatini veriyor. Evet, İçişleri Bakanının 
biraz evvelki sözlerine rağmen ısrar ile söylü
yoruz ki, bu kanunla memurları Hükümetin 
ve valinin ve dolayısiyle Cumhuriyet Halk Par
tisinin arzularına ram etmek, emirlerini kayıt
sız ve şartsız kabul ettirmek için valilere me-
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nurları nakil, tecziye salâhiyeti verilmiş veya 
l)iı salâhiyetleri çoğaltılmıştır. 

Bu, şu demektir k i ; ey memur mukaddera
tın benini elimde, dediklerimi tut!. Aksi halde 
seni işten atarım, naklederim, ceza veririm. 
Sözlerimi dinlersen sana takdirnameler verir, 
maaş ikramiyeleriyle mükâfatlandırırım. Bir suç 
işlersen korkma... Memurin Muhakemat Kanunu 
hakidir, seni idare heyetindeki âza arkadaş
ların men'i muhakeme ile kurtarırlar.. Aynı za
manda istikbalin de müemmen olacaktır. 

Bu kanunla Adliyenin istiklâline de el sü-
ıiilmüş ve Anayasaya mugayir hüküm konul
muştur. Vali Adliye sicillerini kontrol edecek
tir. öbür kısım işler hakkında izahat istiyecek, 
bâzı hususlarda savcılara emirler verebilecektir. 
Savcı bir nevi vali emrini yapacak memur ha
line gelmiştir. Halbuki Hâkimler Kanununa 
göre savcılar hâkim smıfmdandırlar. Şu bas
kıya hazırlık yapılıyor yolundaki kanaatimizi 
takviye edecek belki delillerimiz vardır. Bir iki 
gün içinde müzakere edeceğiniz Memurin Ka
nununun tadili de huzurunuza gelecektir. 

Orada memurlar üzerinde bir nevi tasarruf 
zihniyeti taşıyan hükümler vardır. Sevdiklerine 
birden üç maaşa kadar ikramiye verilecektir. 
Sövmediklerine de gene ayrı tasarıda derpiş 
edilmiş ağır âkibetler mukadderdir, öyle âki-
betlerdir ki, renginiz, akideniz malûm değil di
ye en küçük ve ehemmiyetsiz bir işten (Esrarı 
Devletten idi, ifşa ettin, defol) deyip işten atı
lacaktır. 

Sayın arkadaşlar; bu tasarı ile vatandaşlar 
dahi baskı altına alınmıştır. Vali hususi mües
seseleri daima kontrol altında tutacaktır, iş yer
lerini, ambarlarını, depolarını daima kontrol 
edecektir. Niçin mi? Kanuna göre: îş hayatını 
emniyet ve asayişi sağlamak için... 

Hükümetin emirlerini dinlemiyecek valilere 
de tehdit vardır. Onlar da derhal merkeze veya 
başka bir yere nakledileceklerdir. 

Velhâsıl: Bu tasarı büyük bir hazırlık saf-
I'ası ve Atide yapılacak baskıların arifesinde ol
duğumuza bir delildir. İçişleri Bakanlığının 
tekziplerine rağmen halen yer yer yapılan bas
kılarla ilerdeki seçimlerin de matluba uygun 
olınıyaeağından endişe duyuyoruz. Bütün bu 
hazırlıkları gene Cumhuriyet Halk Partisi tek 
parti olarak değil, Hükümet olarak bizimle se
çim mücadelesi edeceğine delil sayıyoruz. Mi-
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sal mi? (Şimdi telefonla konuştuğumu misal 
olarak bildireyim; ben bâzı bucak müdürlerinin 
rüşvet, irtikâp veya suiistimalleri hakkında soru 
önergesi vermiştim, bucak müdürleri köy köy 
dolaşarak halkı korkutup namuslu olduklarına 
dair zorla kâğıtlar imzalatmaktadırlar.) 

Gönül istedi k i ; Sayın Günaltay Hükümeti şu 
endişeleri tevlit eden istifhamlı hükümleri geri 
alarak gönüllere ferahlık vermiş olsun. 

Tevekkeli değil... Bütün kuvvet ve kudreti 
herkesçe malûm olan Cumhuryet Halk Parti
sinin karşısına davet cesaretini gösteren Nihat 
Erim bar bar bağırıyor. Meğer ne güzel müca
dele silâhları hazırlamışlar. Fakat müsaade 
edeceklerini bilseydim geçen günkü meydan 
onamalarına ben de şu cevabı verirdim: «Hü
kümetçe değil, parti olarak geri yollardan de
ğil, meşru yollardan karşımıza çıktığınız tak
dirde ey Nihat Erim... Demokrat Parti sizi her 
.".aman ve her yerde mağlûp edecektir. 

(Soldan gürültüler). 
BAŞKAN — Bir kanun hakkında görüşü

yorsunuz. Bir dakika daha dursaydmız sizi 
kürsüden indirirdim. Bir kanun üzerinde ko
nuşurken buraya kadar gitmeye hakkınız yok
tur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Ne bağırı
yorsunuz? Azarlamaya hakkınız yoktur. (Sol
dan gürültüler). Belki ben bir kabahat işliye-
bilirim. Bunu Meclis takdir eder. Siz konuşa
mazsınız Bağırmaya ve azarlamaya hakkınız 
\ oktur. 

BAŞKAN — Vazife icabı... 
KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — İçtüzüğü 

tatbik edersiniz, bağırmaya hakkınız yoktur. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Başkan ba-

ğırmaz, İçtüzüğü tatbik eder. 
BAŞKAN — Kamutayın selâmeti müzake

resini temin için. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Başkan ba-

fiırmaz. tüzüğü tatbik eder, Sayın Başkan. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Dünkü 

nizamnameye aykırı olan konuşma dikkat na
zarınızdan kaçtı mı? 

BAŞKAN —Hangisi? 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Dünkü 

konuşma tüzüğe uyuyor mu idi? Sayın General 
Tirkeş'in işi. 

BAŞKAN — Kimsenin hakkını kimseye çiğ
nettirmem, merak etmeyiniz. 
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Ml'ZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Ta

sarının maddelerine ait benim de mütalâalarım 
vardır. Bunları, maddelere geçildiği vakit ar-
zedeceğim. 

Şimdi, kanunun umumi heyeti üzerinde mu
halefet adına öne sürülen iddialar münasebe
tiyle görüşlerimi arzedeceğim. 

Muhalefetin bu kanun hakkındaki iddia ve 
tenkitleri başlıca altı esasta toplanmaktadır. 

1. Tasarının hazırlanmasında hâkim olan 
zihniyet antidemokratiktir. 

Arkadaşlar; tasarının hazırlanmasında hâ
kim olan zihniyet halk işlerinin emniyetle, se
lâmetle, aksamadan yürütülmesi için sağlam 
bir murakabe kurmak ve daireler arasındaki 
münasebetleri buna göre tanzim etmektir. 

Bunun demokrasiye aykırı olduğunu iddia 
etmek antidemokratikliğin tâ kendisidir. 

2. Memurların istikbali valilerin iki duda
ğı arasından çıkacak bir söze bağlanmaktadır 
ve nihayet bu keyfi hakimiyet valiler vasıta-
siyle merkezin elinde toplanmaktadır. 

Arkadaşlar; memurların istikbali ne valinin. 
ne de başka hiçbir kimsenin iki dudağı arasın
dan çıkacak bir söze bağlanmaktadır. Memur
ların ne zaman, hangi hallerde ve ne gibi şart
larla haklarında inzibatî veya cezai bir muamele 
talbik olunabileceği, halk hizmetlerinin, halk 
menfaatlerine uygun olarak yapılması esasının 
icaplarından olmak üzere kanunlarımızın hü
kümleri ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

I>u kanun tasarısında bu esasları değiştiren, 
Kanunların memurlara bu konuda tanıdığı te
minatı kaldıran hiçbir şey yoktur. Varsa 
maddesi geldiğinde göstersinler. 

Ohmyan şeyleri varmış gibi kabul ederek 
tenkitlerde bulunmak ciddî ve yapıcı tenkitle 
kabili telif değildir. 

Valilerin de merkezin elinde keyfi hareket-
i'-r için İMI kanunla âlet yapılmak istenildiği id
diası hakikatin tam tersini ifade eder. 

Oünkü bu kanun valilerin istenildiği zaman 
emekliye sevkedilebileeeği hakkında bugün 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi kaldırmak
tadır. 

Tasarının hazırlanmasında kendisine suini
yet atfedilen Hükümet haiz olduğu bu salâhiye
tin kaldırılmasını t(klif ediyor. 

:>. Valilere lüzumundan fazla geniş yetki 
verilmek isteniyor. Yetkinin genişliğini, dar-
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lığını, fazlalığını, eksikliğini hizmetin icap
ları tâyin eder. Yetki, vazifede sorumluluğun 
tabiî bir neticesi ve lâzimesidir. Hizmetler, va
zifeler ve mesuliyetlerle yetkiler arasında bir 
mukayese yaparak hangi yetkilerin neden do
layı fazla olduğunu söyliyebilirlerse kendilerine 
minnettar oluruz. Birtakım suizanlarla, ve
rimlerle ve yıkıcı h'v zihniyetle tasarının top 
yekûn aleyhinde bulunacaklarına tasarıyı ol
gunlaştıracak, tamam lıyacak fikirleri varsa 
yapıcı bir zihniyetle bunu lütfetsinler. (Soldan 
,-:.üzel, güzel ve doğıu sesleri). 

Muhaliflerimizin bu konuda genel olarak 
ifade ettikleri sadece bâzı tâyin yetkilerine in
hisar etmektedir. 

İçişleri Bakanının da açıkça ifade ettiği gibi 
hu yetki merkeze ait salâhiyetlerin Anayasa
nın tevsii mezuniyet prensipine tevfikan ve kıs
men valilere bırakı'masıdır ve bu yetki verilir
le en hizmetlerin mahiyeti ve istihdam mahalleri, 
yetişme ve ihtisas kaynakları gözönünde tutul
muştur. Tâyin ve tahvil yetkisinin, memur
la nn çalıştırılmasını murakabe odecek, bu ça
lışmanın memleket ve halk menfaatlerine en 
uy mm şekilde yürütülmesini sağlıyacak bir ma
kamın haiz olması .lâzımgelen yetki unsurların
dan birisi olduğu inkâr edilebilir mi? 

I>ir yetki merkezden alınarak işlerin seyrini 
ve hizmetin icaplarım daha yakından takip ede
bilecek olan mahal]" makamlara bırakılınca ne
den keyfi bir mahiyet almış olsun? Bu iddia 
hiçbir mesnede dayanmaz. Hattâ yetkinin ma
halline verilmesiyle merkez; icra mevkiinden 
murakabe mevkiine geçmiş olacağı için keyfi-
I ik" ihtimali büsbütün bertaraf edilmiş olur. 
i'ünkü araya bir murakabe makamı girmiş bu
lunacaktır. 

Valiyi Bakanlıkların ve Devletin mümessili 
ve icra vasıtası olarak kabul ediyoruz. İşlerin ka
nun dairesinde düzgün ;yüratülmesind©n sorumlu 
tutacağız. Her türlü sui istimalleri önlemesini 
onun yakın ve devamlı alâkasından bekliyeee-
ğiz. İşlerin merkezileştirilmesinden, yetkilerin 
merkezde toplanmasından şikâyet edeceğiz, fa
kat valiye de yetki vermiyeceğiz, buradaki te
zadı acaba nasıl izah edebilirler? 

4. Mahallî yetkileri artırmak icabederken 
tersine olarak merkezi organların yani valilerin 
salâhiyeti artırılmak isteniyor. Bu suretle halk 
^ iaresi ve demokrasi esasları ihmal ediiivor. 
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Bu tenkit mahfili hizmetlerle umumi idare 

işini tanıamiyle birbirine karıştırmaktan ileri 
geliyor. 

Mahallî idarelerimizin vazife ve yetkilerini, 
bunların merkezi idi.re ile münasebetlerini tan
zim eden kanunlar Belediye ve Köy kanunlariy-
io Özel İdareler mevzuatıdır. 

Halbuki bu kanun mahallî hizmet ve yetki
leri tesbit için değil umumi idare bakımından 
hazırlanan bir kanun tasarısıdır. 

.">. İl Özel İdareleri hakkındaki Kanun ile 
beraber ve onunla mütenazir olarak kanunlaş
ması ieabeden bu tasarı ona takdim ediliyor. 
İl özel idareleri hakkındaki Kanundur. 

Meclisin yaz tatilinden önce ve bu günler
de kanunlaşmasını ben de arzu ederim. Bunun 
yetiştirilmemiş olmasından ben de üzüntü duy
maktayım. 

Fakat benim üzüntüm, o tasarının, bu ka
nunla ilgisi bakımından değildir. Zira bu ka
nunun esaslarivle. Özel İdareler Kanununun hü-
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kümleri birbirine bağlı ve ilgili değildir. 

özel İdareler Kanununu biran evvel kanun
laşması tahakkuk ve tahsil işlerinin Maliyeye 
devredilmesi suretiyle teşkilât masraflarının ta
sarrufu sağlanması, hastahanelerin. Umumi 
Muvazeneye alınması ve özel İdarelere kalan 
hizmetlerin yerine getirilmesi için bugünkü nis
petle daha geniş imkânların temin edilmesi ba
kımından arzuya şayandı. 

O. Kanun aceleye getirilip ekispres halinde 
çıkarılmak isteniyor. 

Arkadaşlar; bu tasarı senelerdenberi üze
rinle çalışılan bir kanun tasarısıdır. Uzun za-
mandanberi de Mecliste incelenmektedir. On 
bir Komisyondan geçmiştir. 

Bu izahattan sonra anlaşılmış olacaktır ki; 
aceleye gelen şey kanun tasarısı değil, muhale
fetin isabetsiz ve kavrayışsız tenkitleridir. 

BAŞKAN - - Vakit gelmiştir. 15 dakika 
i'İr] eşim e ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

t İ Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa) 

4. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. (Yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur, oturu
mu açıyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. (Yok 
sesleri) 

Cemil Alevli 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Görüşül

mekte olan İller İdaresi tasarısı muhtelif cephe
lerden valilerin yetkilerini genişletmektedir. An
cak İm yetkilerin yerinde kullanılmasiyledir ki, 
bu tasarıdan beklenen iyi neticelerin elde edilme
si mümkün olabilsin. Bunu temin etmek için de 
teftiş ve murakabe mekanizmasının ihtiyaca göre 
işlemesi lâzımdır. İşte bendeniz bu cihete kısaca 

temas etmek istiyorum. 
Bizde bugün mevcut olan vilayetleri teftiş sis

temi noksandır ve ihtiyaca kâfi değildir. Yetkile
rini yerinde kullanan birçok valilerimiz vardır 
ki bunlarla iftihar edebiliriz. Fakat her branşta 
olduğu gibi yetkilerini yerinde kullanamıyaıı va
lilere de tesadüf edilmektedir ki, teftiş ve mura
kabe mekanizmasının ihtiyaca kâfi olmaması yü
zünden bu gibilerin hatalı hareketleri merkeze 
vakti zamanında ve lâyıkı veçhile aksedememekte 
ve bu yüzden birçok ıstıraplar duyulmaktadır. 
Bendeniz öyle hallere rastladım ki, vatandaş her 
hangi bir mevzuda derdini anlatmak için huzura 
kabul edilmemiştir, dinlenmemiştir, hattâ köğul-
mustuî, 
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Yine öyle hallere rastladım ki, iki sene vatan

daşın işi nahak yere sürüncemede bırakılmıştır. 
Şahidi olduğum öyle haller vardır ki, vatandaş
larda âmme hizmetlerine yardım hususundaki 
hayırlı müracaatları sırf valinin şahsi kaprisi 
yüzünden türlü müşküllerle karşılaştırılmış ve 
hattâ akamete uğratılmak istenilmiştir. Bir ev
velki valinin baslıyarak yarıda bıraktığı iş beğe-
nilmcdiği için ikmal edilmiyerek terkedilmiş ve 
başka işlere başlanmıştır. Bunlara benzer misal
leri çoğaltmak mümkündür. Fakat ender de olsa 
bu gibi ahval Yüksek Heyetin meçhulü olmadı
ğından bu mevzuda fazla teferruata girerek kıy
metli vakitlerinizi israf etmek istemiyorum. An
cak hakikat olan birşey varsa o da ekser ahvalde 
bu gibi hatalı hareketleri yapmış olanların hiç
bir mesuliyet ve ceza ile karşılaşmamış olmaları
mı.\ 

Bunun sebebine gelince; mülkiye müfettişle
rimizin hepsi de kıymetli İnsanlar olmakla bera
ber ekseriyetle genç ve valilik derecesine yetiş
memiş arkadaşlardan seçildiği için vilâyetleri 
teftiş için gelen bâzı mülkiye müfettişlerinin te
sadüfen daha evvel valinin maiyetinde çalışmış 
olması hasebiyle valinin karşısında bir talebenin 
öğretmeninin karşısında aldığı vaziyeti alanlarına 
tesadüf edilmesi ve nihayet bu arkadaşların klâ
sik olarak yaptıkları teftiş ekseri ahvalde vilâye
tin muamelâtına ait defter ve vesaik üzerinde 
yapılan tetkikata inhisar etmesidir. Halbuki bu 
mahiyette teftiş maksadı teminden çok uzak kal
maktadır. 

Verdiğimiz bu geniş yetkilere göre vilâyetle
rin yalnız muamelât bakımından değil aynı za
manda idari, siyasi, iktisadi ve nihayet varsa 
halk n şikâyetleri bakımından da esaslı surette 
teftiş edilmesi lâzım ve zaruridir. Böyle bir tef
tişte ancak birinci sınıf valilik derecesine yetiş
miş olan baş müfettişlerin yapması mümkündür. 

Bu itibarla getirileceği söylenen ve teftiş 
sistemimizi de ıslah edecek olan bu kanunla bir
likte getirilmesi icabederken bunun neden ya
pılmamış olduğunun sebebini anlıyamadım. 

Hükümetin bu ciheti açıklamasını rica et
mekle beraber bu kanundan beklenen iyi neti
ceyi elde etmek için m'üstacelen getirilmesi za
ruri olan ve teftiş sistemimizi arzettiğim şekil
de ıslah edecek olan mezkûr yeni teşkilât kanu
nun ne vakit getireceğini hakeza Hükümetin bu 
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kürsüden açıklamasında fayda ve zaruret mülâ
haza ediyorum. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; hiç 
şüphesiz önemli 'bir mevzu ile karşı karşıyayız. 
Memleketimizin bugünü ve istikbali bakımın
dan bunun üzerinde aklımızın erdiği kadar dü
şünmek mecburiyetindeyiz. İller İdaresi Kanu-

! nu Cumhuriyet devrinde, aklımda kaldığına gö
re, 3 kere tadil geçirmiştir. Osmanlı Devleti za
manında çeşitli kanunlar çıkmıştır. Valilere ha
zan geniş salâhiyet verilmiş, bazan bu salâhiyet
ler geri alınmış, daraltılmış veya genişletilmiş
tir. Milletin ihtiyaçlarına göre bu kanunlardaki 
tadilâtı düşünmek mümkündür. 

Asıl sözlerime geçmeden evvel şunu söyliye-
yinı k i ; bir arkadaşımız Yunanistan, Bulgaris
tan ve Romanya'yı misal aldılar ve oradaki va
lilerin salâhiyetlerinden bahsettiler. 

Her zaman söylerim ve gene söylüyorum : 
Başka milletlere teşkilâtçılık ve idare işlerinde 
örnek olmuş ve 10000 yıllık tarihiyle o millet
leri 4 - 5 asır idare altında tuttuğumuz millet
lerin idare şeklini misal olarak almak, bugünün 
realitesine uygun bdle değildir, kanaatindeyim. 
Müthiş İvan zamanında Rus teşkilâtının Osman
lı Devleti idari teşkilâtından alındığım tarihler 
yazmaktadır. Bıı" teşkilât kısmen Müthiş İvan'-
dan evvel ve sonra bizden alınmıştır. 

Muazzam teşkilâtlar kurmuş bir milletiz. 
Ama şu veya bu hata olabilir. Valiler deyince; 
ben her hangi bir memuru göz önüne getirdi
ğim zaman şahsın işle münasebetini düşünürüm. 
Bu adamlara ne iş yaptıracağız, işleri nedir? 
Bu işleri yapabiliyorlar mı yapamıyorlar mı?.. 
Yapıyorlarsa, nasıl yapıyorlar; yapamıyorlarsa 
neden yapamıyorlar ? Bize düşen; yapamıyorlar
sa yapamadıklarının sebeplerini araştırmak ve 
ona göre memleket işlerini yürütmek için çare
ler aramaktır. Memleket işi (bakımından yer var
dır ki, valiye salâhiyet vermek lâzımdır; yer 
vardır ki, bugünkü ihtiyaçlara göre salâhiyeti 

. tahdit etmek lâzımdır. Ceffelkalem valilerin sa
lâhiyetini kaldıralım demek ne kadar hatalı ise, 
yine ceffelkalem valilerin salâhiyetini tamamen 
artıralım demek de bendenizce o kadar hatalı 
olur kanaatindeyim. Eğer işi düşüneceksek, bu 
memlekette ziraat alanında, nafıa alanında, sağ
lık alanında, vilâyetlerde görülmesi lâzımgelen 
idari işler varsa ve bunların yürümesini düşü-
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neceksek, işi bu zaviyeden mütalâa etmek lâzım-
gelir kanaatindeyim. 

Bir arkadaş, bu kanunla birer derebeylik ku
ruyoruz kanaatini serdettiler. Bendeniz şayet bu 
kanunda böyle bir şey düşünülseydi, ne Türk 
Milletinin tarihî tekevvünü ve ne de bugünkü 
sosyolojik bünyesi itibariyle derebeyliğe asla 
müsaade etmiyeceğini ve böyle bir şeyin düşü-
nülemiyeceğini kabul etmek lâzımdır. Ya salahi
yet fazladır diyebiliriz, ya salâhiyet azdır diye
biliriz. Fa!kat derebeylik diyemeyiz. 

Şimdi kanaatimce önemli bir sual vazetmek 
ihtiyacını duyuyorum. Bu kanunda bâzı yer
lerinde mühim salâhiyetler valilere verilmekte
dir. Hattâ Sayın içişleri Bakanı bizdeki bir kı
sım salâhiyeti valilere devrediyoruz dedi, mu
kabil tez olarak, aksi noktai nazar cevap ol
mak üzere. 

Bu kadar salâhiyet verildiğine göre 63 vi
lâyette acaba bu salâhiyetleri karşılıyabilecek 
şahsiyette çalışkan, bilgili, zeki, ileri görüşlü 
vali var mıdır1? Bunu bulabilecekler mi? Asıl 
mesele buradadır, mesele; adam meselesidir. 

içişleri Bakanlığı bu ayarda valileri yani, 
çalışkan, zeki, olgun, dûrbin, dahilî ve haricî 
siyasetleri müdrik adamları bulabilecek mi, 
bunu takdir ediyorlar mı ve bu salâhiyeti ver
mekle 63 vilâyete yetecek kadar eleman bula
bilecekler mi ve bunu nereden temin edecekler. 
Bu ciheti derpiş etmişler midir? Mesele bura
dadır. Eğer bu meseleyi halledemezler ve bu 
sualin cevabını veremezlerse, isterlerse namü
tenahi salâhiyet versinler, isterse namütenahi 
salâhiyeti azaltsınlar vaziyeti halletmiş olmaz
lar. işler aynı noktada yerinde sayar kanaa
tindeyim bendeniz. Adalet işlerinde bir arkadaş, 
adalet ve askerlik işlerinde, Sayın Necati ar
kadaş valilere fazla salâhiyet verildiğini söyle
diler. Bendeniz kanunda o kadar fazla salâhi
yet verilmediğini görüyorum. Ama ruhu itiba
riyle yukardaki maddede veriliyor dediler. 

Sayın arkadaşlar, madem ki böyle denildi, 
ben de yeri gelmişken, gezdiğim yerler, gör
düklerime dayanarak söyliyeyim, bu benim 
şahsıma ait bir düşüncedir. 

Bir hâkim mahkemeye saat 11 de . giderse 
ve bir hâkim bir senede, yahut 6 ayda görüle
cek bir dâvayı 18 sene süründürürse ve 10 bin 
liralık bir iş için köylüye 18 bin lira sarfetti-
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'irse, kâtipleri vesairesi şu ve bu suretle hare
ket ederse bu idarenin bu nevi yürüyüşünden 
kim haberdar olacak ve tetkik edecektir. Yani 
vatandaşın bu hususta mutazarrır olan işi, hak
kı kim tarafından korunacaktır, denecek k i ; 
bu nevi işlerde müfettişe haber verilecek, mü
fettiş gelecek, Adalet Bakanlığı karar verecek. 
gidecek o hâkimin dâvaya devam etmesini te
mine çalışacak. Bendeniz asla' böyle bir şeyi 
mâkal bulmuyorum. Zira bunun birçok zaru
retlerini gezdiğimiz, tetkik ettiğimiz yerlerde 
görüyoruz. Bugün Adliye Bakanlığının 25 - 30 
müfettişi adliye mekanizmasının memleketşü-
mûl bütün uzuvlarını kontrol etmek, teftiş et
mek ve nihai karara bağlamak vaziyetinden 
çok uzaktır, deniyor. Milletvekillerinin ise, 
çünkü bir de murakabe cihazı olarak vardır, 
buradaki mesaileri malûmdur. Peki şu altı ay
da bitmesi mümkün olan dâvası 12 sene, 18 se
ne süren vatandaşın derdine kim çare bula
cak? Bir noktada Necati Erdem arkadaşımla 

Mterekim, ben demiyorum ki valiler hâkim
lerin, mahkemelerin kazai salâhiyetlerine do
kunsunlar, asla dokunanı ıyacaklardır. Fakat 
bunun bir de idari cephesi vardır; hâkim mah
kemeye saat 10 da, 11 de gidiyor; bunu kim 
takibedecek? Mesele buradadır. 

Gelelim askerî işlere. 
| Sayın arkadaşlar; şubelerin vaziyeti hepimiz-
| ce malûmdur. Askerlik isi, bendenizce asıl as-
! kerlik, şubede neferin, çantasını sırtına alıp da 

kıtaya sevkedildiği andan başlar. Fakat o ana 
kadar vatandaşın işi ve durumu doğrudan doğ-

' rüya sivil teşkilâtladır. Jandarma ile çağrılır, 
! Nahiye müdürü toplar, kaymakamlar toplar, 
; bunlar meşgul olur, kazalarda. Hattâ kaza böl-
j gelerindo şube işlerine doğrudan doğruya ya bir 
; yüzbaşı, ya bir binbaşı veyahut da şimdi oldu-
ı ğu gibi kadro fazlası dol ay isiyle miralaylar, al

baylar bakmaktadır. Bir kişinin üzerine bıra
kılmış. Bu iş iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, 

: vatandaş şubeye geldiği zaman bekletiyor mu, 
bekletmiyor mu? CJünü gününe sevkediliyor mu, 
sevkedilmiyor mu? Bütün, bunlar birer mesele
dir. Vatandaşların işleridir. Bunları düşünmek 
lâzımdır. Buna kim bakacak? Burada serasker 
mevkiinde olan Millî Müdafaa Bakanımız eline 
bir dürbin alıp, bütün memleketi gözetliyemez. 
içişleri Bakanı da gözetliyemez, Milletvekilleri 
gözetliyemez. Elinde çantasiyle gelen bir aske-
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rin bir vatandaşın hakkını kim arayabilir? Bun
ları da hesaba katmak lâzımgelir?. 

ttaym arkadaşlarım; Valiye verilen salâhi
yette, içişleri Komisyonunun fazla ileri gittiği
ni, veyahut da vali aleyhine yanlış bir karara 
vardığı kanaatideyim, o da şudur : 

Tâyin ve nakilleri muayyen memurlar, dai
re memurları, daire müdürlerinden gayrı me
murların tâyin ve tahvilelri tamamen valinin 
şahsına veriyoruz. Bu valiye salâhiyet ver
mek de değil, bizzat valinin salâhiyetini dumu
ra uğratmak demektir. . Misal arzedeyim: Vi
lâyette 500 ilkmektep öğretmeni, kendi mesle
kim olduğu için misal veriyorum. Bu ilkokul 
öğretmenlerinin tâyin ve tahvili kontenjan ola
rak vekâlet vilâyet emrine verir, verdikten son
ra tamamen valinin şahsına mevdudur. Bugü
ne kadar kısmen öyle idi. Vekâlet valiye emir 
verirdi, vali de yerini gösterir, vekâlet tasdik 
ettikten sonra tâyin edilirdi, iş, bu merkezde 
iken öğretmenlerin tâyin ve tahvil işlerinde 
birçok sakatlıklar olduğunu görmüşüzdür ve 
görmekteyiz. Hattâ bu yüzden de birçok vali
lerin başlarının ağrıdığını görmüşüzdür ve gör
mekteyiz. Meselâ; bendenizin bir muallim dos
tum veya ahbabımın oğlu veya kızı var bunun 
için valiye gider derim ki : Bu muallimi falan 
yere naklet. Bu vâki olmıyaeak mı? Muallimin 
haiberi olmadan sırf benim hatırım için bir mu
allimi oradan başka bir yere nakledecek. Ede
bilir ya bu salâhiyetle. Kimse karışamaz. Yani 
bu nevi idari muamelât, bu tâyin iyi dahi olsa 
bizzat Devletin ve milletin işini şu veya bu se
beple sarsmaktadır. 

Binaenaleyh, mademki içişleri Bakanının bu
yurdukları gibi tevsii mezuniyete gidiyoruz, 
âdemi merkeziyet meselesini münakaşa etmiyo
ruz onu özel idareler Kanununda münakaşa 
edeceğiz. Yani mahallî işlerin merkeziyetten 
uzak, merkeziyete fazla bağlanmadan işi mahal
linde süratle görmek ve sağlamak esasını takip 
ediyoruz, o halde aynı zamanda Devletin ve 
milletin demokratik esaslara göre idare edilme
sini ana prensip olarak kabul ediyoruz, bunun 
ikisini iller idare Kanununda nasıl birleştire
ceğiz. Bendenizce şöyle birleştireceğiz; vilâyet
ler kendi mmtakalarmda bir tâyin yapacaklar
sa, meselâ Millî Eğitim Müdürü Başkanlığında 
bir kurul olur, bu tâyin işleri bu kurula bıra
kılır. Bunlar vilâyetin ihtiyacına göre işi düşü-
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nürler vali de mütalâası ne ise bu kurula bildi
rir. Çünkü; vali insandır, hissine mağlûp 
olup yanlış bir karar verebilir. Bir arka
daşın buyurduğu gibi insan mücerret bir 
meslek yaratılışında olsaydı mesele yok
tu. Ne kadar olgun vali düşünürsek düşünelim 
hepsinin etten, kemikten yaratılmış tarafı var
dır. Bir memuru falan yere tâyin eder. Falan 
köyde mektep vardır, falan köyde yoktur, bun
ları bu kurul tesbit ederse isabetli olur. 

Meselâ 'ben öyle valiler biliyorum ki, bir kı
sım köylerden hatır için muallimleri çekerek 
merkezde istihdam etmişlerdir. Biz öyle valiler 
biliyoruz ki, çocuğunun hatırı için falan mual
limi falan yerden falan yere nakletmiş'tir. O 
köyler muallimsiz kalmıştır. Bunlar birer mese
ledir. Eğer biz mahallin esas işlerini yürütmek 
mecburiyetinde isek işleri mahallin ihtiyacına 
göre bir kurula tevdi etmek, tâyin ve nakilleri 
o kurul vasıtasiyle yaptırmak lâzımdır. Arzet-
•mek istediğim şu : Tevsii mezuniyete giderken 
salâhiyeti mahalline vermekten maksat, merke
ziyetten uzaklaşalım derken, salâhiyeti bir şah
sın üzerinde toplamak yoluna gidersek, bundan 
evvelki tecrübelerde mâruz kaldığımız hatalara 
düşebiliriz, kanaatindeyim. Bu nokta çok mü
himdir, arkadaşlar. Mahallilik prensipi salâhi
yeti bir şahsın üzerinde toplamak değildir. Ma
hallilik prensipi, mahallin ihtiyaçlarını âzami 
derecede süratle ve iyi olarak yürütmek de
mektir. Yani bir muallime aferin verilecek, ma
hallinden vali yazıyor, Maarif Bakanlığına ge
liyor, Maarif Vekili de verilsin diyor, işte bun
dan kurtulacağız. Bu salâhiyeti valiye verirken 
şahsına vermiyeceğiz. Mahallî ihtiyaçları düşü-. 
nerek oradaki demokratik esasları tesbit ede
rek muayyen heyetlere, kurumlara vermemiz lâ
zımdır, ki, valiler de bundan kolaylık görsün. 
Tek başına bütün işleri gören valî tek basma 
'birçok dedikodulara ve müşkülâta mâruz kalır. 
Komisyonun bu hususu da düşünmesi lâzımdı. 

Sonra; güzel, iller idaresi Kanununu yapı
yoruz. Ama ya illerimiz ne halde? Bendeniz gö
rüyorum ki, Anayasada illerin tarifi şöyledir : 
il, ekonomik ve coğrafi bir bütünlük arzeder, 
der. Yani il, ekonomik ve coğrafi bir bütün ola
rak tarif edilmektedir. Fakat arkadaşlar, öyle 
illerimiz var ki, ne ekonomik ve ne de coğrafi 
bütünlüğü vardır. Bütün bunları da düşünme
miz lâzımdır, iller idaresi Kanununu tedvin 
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ederken İçişleri Bakanının bu husuBta düşün
düğü tedbirleri öğrenmek isterim. Ekonomik 
ve coğrafi bütünlüğü olmıyan bir vilâyet, yani 
şartları gayrimüsait olan bir vilâyete, dünya
nın en mükemmel valisini getirin, tâyin edin, 
iki günde iflâs eder. Kanun ne olursa olsun. 
Bu bapta İçişleri Bakanı ne düşünüyor? Vilâ
yetleri, bu bakımdan gözden geçirip bir ka
rara varmışlar mıdır? 

Sonra merhum hocanın hikâyesinde olduğu 
gibi, hani kırpmışlar, kırpmışlar, yıldız yap
mışlar ayı. 63 vilâyeti bu kadar geniş salâhi
yetlerle nefsinde cemeden 63 valiyi bulamadı
ğımıza göre, vaziyeti nasıl düşünüyorlar? Vali 
demek, bu kadar geniş salâhiyeti üzerine alan 
adam, çok mühim vazifeyi omuzuna almış 
adam demektir. Böyle 63 vali bulamadığımıza 
göre, hani şu küçük, küçük vilâyetler hakkın
da noktai nazarları nedir? Bu mühim olan nok
tai nazarın da halledilmesi bendenizce lâzım-
gelir. 

İl idare müdürlerinin tâyinlerinde valile
rin mütalâası almıyor. 
. Sayın arkadaşlar, vilâyetlerde valinin bu 

kadar salâhiyetini kim kontrol edecektir? Gü
zel vali; iş üzerinde kaymakamı kontrol edecek, 
ziraat müdürünü kontrol edecek, nafıa müdü
rünü kontrol edecek, ama acaba valiyi kim 
kontrol edecek? Dâva burada. Efendim Mülki
ye müfettişleri kontrol edecek. Eğer Mülkiye 
müfettişleri kontrol edecekse bendeniz köylü 
hesabı buna bir çık çekerim. Mülkiye müfet
tişleri buna kâfi gelmez, affmızı rica ederim. 

Valinin tabiî kontrolü; bendenizin kanaa
timce daire müdürleridir. Bunların şahsiyete 
sahip bilgili adamlar olarak tâyin edilmeleri 
lâzımdır. Valinin arzu ve keyfine göre hareket 
etmemeleri lâzımdır. Daire müdürleri bu ba
kımdan, vali, gayrikanuni bir emir verdiği 
zaman, bunlar, hayır demeli, bu seciyede adam
lar olmalıdır. Yoksa, ne emrederseniz olur, di
yen bir adam değil. Vali yanlış bir emir ver
diği zaman, hayır, bu gayrikanunidir, ben bunu 
yapamam diyebilmelidir. Bu adamları, bu nevi 
adamları seçmek işi hususunda valiye bu yönden 
bir salâhiyet atfedersek, o zaman öyle işler olur 
ki, koskoca Devlet içinden çıkamaz. Valilere 
ne derece salâhiyet verelim. Para işlerinde, şu 
işlerde, bu işlerde falan, filân... Bunun altından 
kim çıkacak? Olmaz bu. Bu nokta üzerinde de 
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hassasiyetle düşünmemiz lâzımdır kanaatinde
yim. Yani işin içinde valiyi heyet halinde kon
trol eden adamlar, icrai bakımdan daire mü
dürleri, bütçe bakımından meclisi umumiler
dir, bunlar bir bakımdan valileri kontrol eder, 
bir bakımdan bunları valiye yardımcı telâkki 
edip o şekilde düşünmemiz lâzımdır, eğer mem
leketin ihtiyacını, memleket işlerinin iyi yapıl
masını istiyorsak. Yok şöyle, böyle şeyler dü
şünüyorsak o ayrı bir mesele. 

Şimdi sayın arkadaşlar, bir meseleyi daha 
arzetmekten kendimi alamıyacağım. Halen biz 
bu memleketin maarif işini halledemedik. Ne
dir o? İlköğretim işi. 25 sene oldu. Bizim gi
bi yeni inkılâba başlamış memleketlerde bu ol
du. Biz 25 yıl oldu, vatandaşların yüzde yüzü 
demiydim, % 85 - 90 ı okur yazar hale gelme
sini temin edemedik. Bu iş o kadar mühimdir. 
Demokrasi devrine girdik ve demokrasiyi yü
rütecek bir milletin % 80 ilâ 90 ı reyini, inti 
hap edeceği mebusların isimlerini yazacak hale 
gelmemişse biraz bunu düşünürüm. Şehirden 
gidecek kâtibin yazacağı pusla ile demokrasi
nin nasıl olacağını düşünürüm. Niçin yapa
madık? 25 yıldan beri milletin % 85 - 90 ını 
okur yazar hale getirip demokrasiyi sağlam 
bir temel üzerinde kuramadık? Bunun sebebi, 
mesulü kimdir? Kusura bakmasın, fçişleri Ba
kanı, vali, kaymakam, idare âmirleridir. Bir 
kısmını takdirle anmak, daima şükranla anmak 
bir vazifedir. Bir kısımlarının mühim mesuli
yetleri vardır. İlköğretime bilhassa köylerde 
hiç ehemmiyet vermemişlerdir; maarif işini lâ-
yıkı veçhile ele almamışlardır. 

Demek istiyorum ki, İller İdaresi Kanunu
nu yaparken, bu zaviyeden bâzı tedbirler dü
şünelim; bu, bizim için, getirdiğimiz rejimin 
mahyeti icabı bir zarurettir, bir ihtiyaçtır. 

Bendenizin sözlerim bu kadardır. 
BAŞKAN — Ali Kemal Yiğitoğhı. (Yok 

sesleri) ) 
Tahsin Tüzün. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efen
dim, bugünkü iller kanunu 20 seneden fazla 
bir müddettir mevkii meriyette bulunmakta
dır. Gerek bu müddet içindeki tahavvüller, ge
rek İkinci Harbi Umuminin doğurduğu neti
celer, iktisadi ve içtimai değişiklikler, gerek 
bâzı valilerin salâhiyetinde yapılmış kısıntılar 
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ve nihayet bugünkü inkişafa doğru giden de- I 
mokrasinin icapları yeni bir tasarı hazırlan
masını iktiza ettirmiş ve bu tasarı hazırlanarak 
gelmiş bulunuyor. 

Tasarının karakteri zannederim ki salâhi
yet tevsii, tevsii mezuniyettir. Fakat onunla 
mümas olan bâzı mevzular da vardır. Onlar çok 
seyyaldir. Birbiriyle tedahül etmektedir. Bili
yorum ki teşkilât, memurin kanunlarına taal
lûk eden işlerde birbiriyle tedahül ettirilerek 
izah ve ifadeye tâbi kalmaktadır. Bu meyanda 
valilerin salâhiyeti meselesi herkesi korkutan, 
ürküten bir manzara alır. Bunu âdeta karika
tür bir ifade ve bir tablo ile ifade »edecek olur
sak; vali çizmesini giyinmiş, pençelerini aç
mış, saldıracak, hücum edecek, her tarafı ya
kıp yıkacak bir vaziyet ve bir tip alıyor. Bina
enaleyh valileri bu şekilde mütalâa etmek, 
böyle tanımak, böyle bir karakterde olduğunu 
kabul etmek esaslarına dayanan ifadeler ve 
tenkidler yapmaya hiçbir suretle hakkımız 
yoktur. Bu salâhiyeti valiler kullanamaz, va
liler kâfi derecede değildir, bu geniş yetkiyi 
kullanamazlar, tensik mekanizması da budur, 
kullanamazsa çekilir; bu suretle iyisi gelir. 

Valinin salâhiyeti; yani vekildeki salâhi
yetlerin bâzı kısımlarının verilmesinden yani 
mütevelliliği değiştirdik. Bu salâhiyet valiye 
geçmiş oluyor. Yoksa mahallî kuvvetlerinden 
alınmış, valilere verilmiş hiçbir kuvvet yoktur, 
tasarının hüviyeti mahiyeti bundan ibarettir. 

Onun için valilerden böyle korkunç bir 
umacı vaziyeti hâsıl olmuş gibi ürkmiyelim. 
Bunu tatbikata bırakalım. Bunu teşkilât ka
nunları, teşkilât işleriyle; memurlar işleri ile te
dahül ettirmiyelim. Buna sırf salâhiyet nokta
sından giriyorum. 

Kanunun kısımları hakkında da bir mütalâ
ada bulunmak lâzım e'dirse oda şudur; Mf^k-z 
kaymakamlıkları teşkil ediliyor. Bu mevcut 
kaza kaymakamlıklarına bir kaymamaklık daha 
ilavesidir. Kaymakam ne yapacak? Valinin 
vazifesini yapacak değil. Yani vali emredeeek-
tir. Böyle olduğuna göre bunda faide varsa da 
çok azdır. Beş altı milyon lira masrafı ilti
zam eden bir şeydir. Bunu bucaklara tahsis 
ederek tam teşekküllü hale getirme!: hem k<>-
layık olur bucakta teşkilât olmadığı için va
tandaş ne doğumunu, ne vergisini ve ne de | 
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sıhhat meselesi için hiçbir mümessil bulamaz. 
Bunu bütçe imkânlarına bağlamak doğru değil
dir biran evvel yapılması lâzımgelen, bucak teş
kilâtıdır. Belki çok seneler yiyecektir. Şah
san temennim merkez kaymakamlığından vaz 
geçelim, bucak işini ele alalım. Valilere veri
len salâhiyet, şahsan, bana sorarsanız, azdır. 
İstisnaları da idare cephesinden içine sokmak 
lâzımgelir. Çünkü istisna edilen o dairelerin 
işi de halkla alâkalı işlerdir. Binaenaleyh bu 
nahiye teşkilâtının tekemmül ettirilmesi temen
nisinde bulunuyorum. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; muhakkak ki, memleketin en. mühim 
mevzularından birisini münakaşa ediyoruz ve 
öyle bir mevzu münakaşa ediyoruz ki, iç ida
reye taallûk etmesi itibariyle her tarata çekil
mesi mümkün. Her arkadaş ve her siyasi te
şekkül iç idareyi kendi anlayışı bakımında ti 
mütalâa etmek suretiyle kanunu şu veya bu 
maksatla didikliyebilir, ele alabilir. Yalnız 
ben şahsan şunu ifade etmek isterini. Devlet 
olmanın mümeyyiz vasfı memlekette umumi 
bir nizamın teessüs etmiş bulunmasıdır. Re
jim ne olursa olsun o Devletin kapsadığı eemi-
yet mutlak ve mutlak bir nizama nıuhtaçdır ve 
o Devlet nizamı kurar. 

İdare mevzuu konuşulurken otoriter bir 
zihniyetle hareket ediyorsunuz demek caiz de-
değildir. Devletin vazifesi; nizamı içtimaiyi 
kurmak olduğuna göre Despotizmin de demok
rasinin de bir iç idaresi vardır ve bütün bun
ların hedefi nizami içtimaiyi kurmaktır. 

Mevzuu bu yönden ele alınca içtimai nizamı 
kurmayı hedef tutan bir iç idare mekanizması 
kurmak, memleket realitelerini gözönünde 
bulundurmak ve memleketin istediği kanun re
jimini yaratmak, bilhassa Büyük Millet Mec
lisinin başta gelen vazifesidr. Bu vazife yapı
larken arkadaşların birbirini totaliterlikle ve 
demokrasiyi anlamamakla ithama hakları yok
tur. Sadece maddeler konuşulurken totaliter 
bir zihniyetin ifadesi olduğunu zannettikleri 
hükümleri gösterirler, mucip sebeplerini ileri 
sürerler ve maddeden çıkarılmasını isterler. 
Mücerret idare âmirine vazife vermek, onu 
muayyen salâhiyetlerle teçhiz etmek, gaye iti
bariyle sadece ve sadece nizamı içtimaiyi ko
rumaktır. Bunları başka türlü adlandırmaya 
kimsenin hakkı olmamak lâzımdır. 
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Anayasa neyi emretmiştir? Hepimiz biliyo

ruz, Anayasa, (iller, yetki genişliği ve görev 
ayrılığı esasına göre idare olunur) der. 

Gene pek iyi bilirsiniz ki 3 çeşit idare reji
mi vardır. 

1. Merkeziyetçilik; 
2. Ademi merkeziyet; 
3. Bizim Anayasanın da kabul ettiği yetki 

genişliği ve vazife ayrılığı sistemi. 
Birçok arkadaşları dikkatle dinledim. Va

liye bu kadar vazife verilir mi, demokraside 
bu olur mu? Peki ne yapalım? Bu salâhiyetleri 
bakanda mı bırakalım. Ne olur onun adı? Dü
pedüz merkeziyet olur. Anayasamız merkezi
yeti kabul etmiş midir? Ama bakan eheveni ser
dir. Anayasayı değiştirelim ohalde. Türkiye'de 
iller merkeziyetçilikle idare edilir diyelim. Tev
sii merkeziyete hukuki bir şekil vermek mi lâ
zımdır? îşte bu kanun bu şekli vermektedir. 

Sayın bir parti sözcüsü, şahıslara değil, he
yetlere salâhiyet verelim dediler. Benim nok-
+ai nazarıma göre bu ifadede bir zâfı telif 
\ ardır. 

Çünkü mahallî idarelere verileeek vazifeler 
mahallî vazifelerdir. Halbuki devletin başta ge
len vazifesi vazifei umumiyedir, bu kanunun he 
defi de bu umumi vazifelerin il çevresi içerisin
de nasıl yürütüleceğini göstermektir. Kanunuu 
adı da eski tabiriyle Îdarei Umumiyei Vilâyat, 
dünkü tabiriyle Vilâyetler İdaresi ve bugünkü 
tabiriyle de İller İdaresidir. Yani bu kanunun 
hedefi mahallî hizmetleri ve görülüş şeklini ni-
zamlamak değildir; umumi hizmetlerin ifasını 
gösteren ve ifa edeceklere vazifeleri veren ve me
suliyet yükliyen bir kanundur. 

Umumi vazifeler; arkadaşlarımın zan ve ifade 
ettikleri gibi mahallî heyetlere verilemez. Bu 
umumi hizmetler, merkeziyet sistemi cari olan 
yerlerde merkez tarafından görülür. Bizim ana
yasamızın kabul ettiği tevsii mezuniyet sisten i 
cari olan yerlerde valiler, yani vilâyetlerde dev- ı 
leti temsil eden insanlar, hükümetin hükümeti 
teşkil eden bakanların vazifelerinden bir kısmını 
kanuni çerçeveler içinde ve il smırlariyle mu
kayyet olmak üzere görülmesini temin eder. İşte 
bu sktem tevsii mezuniyet sistemidir. 

Mahallî hizmetlerin ayrılması sistemi ise, va
zifelerin tefrikidir. Biz umumi vazifeleri mütalâa 
ederken mahallî heyetleri düşünemeyiz. Mahallî 
hizmetleri mütalâa ederken de merkeze asla va-
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j zif e vermek niyetinde değiliz. Mahallî hizmetlerin. 

ifası mahalline bırakılacaktır, özel idareler hiz
meti, vilâyeti temsil edenlere, Belediye hizmet
leri, Belediyeyi teşkil eden şehir mümessillerine 
bırakılacaktır. 

Köy hizmetlerinin köye ait olan kısmını kö
yün kendi seçtiği heyetlerin eline bırakmak isti-

I yoruz. Fakat umumi hizmetler, mutlak ve mut
lak Anayasanın hükmüne uygun bir şekilde yetki 
genişliği esasına göre tâyin, idare ve murakabe 
olunacaktır. Bu kanunun hedefi de budur. 

ölçü kaçmış mıdır ? Bunu maddelerde konu
şuruz. Doz nedir, hangi yetkiler verilmiş, hangi
leri verilmemiştir ? Bunu Yüksek Meclis takdir 
edebilir, kül halinde bu kanun kanun değildir 
demek; arkadaşlar beni mazur görsünler kanu
nun ruhuna nüfuz edememek mânasına gelir. 

Hizmetler; umumi hizmetler, mahallî hizmet
ler olarak ikiye ayrılmıştır. Umumi hizmetlerin 
ifasında Hükümet, mahallî hizmetlerin ifasında 
mahallî teşekküller mesul bulunduğuna göre bu 
hizmetlerin kâffesini tek kanunda birleştirmek, 
tevhit etmek zaruri midir, değil midir, bu, sadece 
bir şekil meselesidir. O da olur, bu da olur. Îda
rei Umumiyei Vilâyat kanunu birleştirmiştir. 
Fakat 1926 yılında Îdarei Umumiyei Vilâyat 
•Kanunu ilga edilmiş, idarei hususiye kısmı kal
mıştır. Îdarei Umumiyei Vilâyat kısmı yerini, 
Vilâyetler İdaresi Kanununa bırakmıştır. Bu
gün mutlaka birleştirelim mi ? Israrla arz ediyo
rum, bu bir hukuk prensipi değil, bu bir Anaya
sa meselesi değil, sadece bir şekil meselesidir. 
Tevhit zorunda iseler, iki kanunu birleştirirler, 
ciltletirler, beraber taşırlar. 

Kanunlar ayrılınca mukayese imkânlarını 
bulamaz mıyız? Eğer işi bu noktadan ele alır
sak bütün kanunları bir tek kot haline getir
memek lâzımdır. Çünkü her kanun muayyen 
hukuk kolları bakımından bir biriyle alâkalı
dır. Hukuku umumiye kanunlarını birleştire
lim, ceza kanunlarını birleştirelim. Bu bizi böy
le bir neticeye götürür ki bence üzerinde ısrar
la durulacak bir nokta değildir. Kanun B. M. 
Meclisinin yaptığı kanundur, adı B. M. Mecli
sinin koyduğu addır. Devletin umumi hizmet
lerini il idaresinde toplamıştır, mahallî hizmet
leri özel idareler, köy ve belediye kanunlarında 
toplamıştır. 

Arkadaşlarıma şunu da sormak isterim. Ne-
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den belediye ve köy kanununu da bu kanunla 
birleştirelim demiyorlar? O da aynı mevzudur, 
hattâ belediyenin ve köyün umumi hizmetlere 
müteallik fasıllarını neden bunun içinde mü
talâa edelim demiyorlar da mücerret özel ida
re kanunu ile bunu birleştirelim diyorlar. Bu 
bir şekil meselesidir. Ama mevzu ile asla alâka
sı yoktur. 

Sonra arkadaşlar; sözümün başında arzetti-
ğim gibi mühim bir müessese kurmaktayız. Bu 
müessese yıllardan beri üzerinde durulan ve 
yer yer ıstırap çekilen bir müessesedir. Bu mü
esseseyi kurarken bugün bu müessesede çalışan 
şahıslan hedef tutmak asla caiz değildir. Asıl 
olan müessesedir. Şahıslar fani ve geçicidir. 
Müessesenin basma bugün A, yarın B, öbürgün 
diğer bir arkadaş gelir. O gelenler ehliyetsizse 
cemiyet mutlaka onları temizler. Müesseseler 
içinde kötüler demokratik rejimde eriyecektir, 
ve erimiye mahkûmdur. Biz, şahısları değil, 
müesseseleri hedef tutalım ve müessesenin kavi 
ve sağlam olmasını düşünelim. Eğer müessesede 
bir aksaklık görüyorlarsa, müessesenin kendi 
zihniyetlerine göre şu veya bu şekilde olmasını 
istiyorlarsa, lütfetsinler de o düşündüklerini 
söylesinler. Yalnız tenkit, yalnız kötüleme kâfi 
değildir. Ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlarsa 
tedbirini beraber söylesinler münakaşa edelim. 
Bir şahsa salâhiyet verilmez, bugünkü valilere 
salâhiyet veremeyiz diyen arkadaş bu salâhiye
tin memleketin idaresi için kime verilmesini 
istiyorsa lütfetsin, onu söylesin. 

Şunu da açıklamak isterim ki, bu kötülenen 
insanlar bu memlekete hizmet etmiş asil ve fe-
ragatkâr bir meslek mensuplarıdır. Böyle bir 
mesleği kötülemeye, kirletmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. O meslek erbabı da enaz burada 
onları kötülüyen insanlar kadar bu memleketin 
nefine ve bu memleketin hayrına çalışmış saçı
nı, sakalını bu uğurda ağartmış ve memleketin 
terakki ve tealisi uğruna yine bu memleketin ka
ra günlerinde can vermiş insanlardır. Bütün bir 
meslek mensubunu kötülemeye hiç kimsenin hak
kı yoktur. Kötüler kendi fiil ve hareketleriy
le temizlenir. Hangi vatandaş suç işlemiş de ta
kipsiz kalmıştır. Hangi vali ve kaymakam suç 
işlemiş de takipsiz kalmıştır? Eğer takipsiz kal
mışsa bu suali suç işleyene değil, takip etmeyene 
sormak lâzımdır. 

Yine tekrar ediyorum, bu müessese hizmetle-
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riyle öğundüğümüz ve minnet duyduğumuz in
sanlarla doludur. 

Bir müessesenin kuruluş şekli Parti program
larında yer alır ve fakat bu müesese kurulurken 
kül halinde politika mevzuu yapılamaz ve buna 
ilmî tenkit denemez. Bu memlekette bir idareci
ler zümresi vardır ve memleketi filhal idar et
mektedir. Ve yine bu memlekette, idareciler 
zümresi olacaktır. Ve memleketi idare edecek
tir. Bu hakikati, bu şekilde kabul ettikten son
ra, bu müeessesenin başına A yi mı getireyim, 
yoksa Z. yi mi getirelim? 

Müessesenin başına getirdiğimiz insanlara 
şu kadar mı, bu kadar mı salâhiyet verelim? On
lar ayrı mevzudur. Ama, müessese lâzımdır, iş
lemektedir, ve işliyecektir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, bu kanun 
eski tabiriyle Idarei Umumiyei Vüâyat yeni adı 
ile iller idaresi Kanunudur. Bir Devletin taş
ra teşkilâtı kanunudur. Anayasanın tevsii me
zuniyet esasına göre, taşra teşkilâtının işleyiş 
tarzını, yetkisini, salâhiyetini tesbit eden bir 
kanundur. Bu kanun Seçim Kanunu değildir. 
Eğer bu kanunda idare âmirlerinin, şu veya bu 
şekilde hareket etmelerine cevaz veren madde
ler varsa, açık kapılar mevcutsa onları kapatı
rız. 

Fakat, bu kanun konuşulurken idareciler 
seçimde şöyle yapmıştır demek asla caiz değil
dir. Eğer seçimde hile yapılmış ve yapılıyorsa 
bu hile kapılarını kapatmak Seçim Kanununun 
vazifesidir. Sorarım kendilerine; seçim ka
nunlarında idare âmirlerine nasıl bir salâhiyet 
verilmi§tir? İdare âmiri salâhiyet hudutları
nı aştılar, vazifelerini kötüye kullandılarsa bu 
bir suçtur. Vatandaş da suç işliyebilir. Bu
gün yirmi bin insan ceza evindedir. Bunun için 
de idare âmirleri de vardır. 

Fakat i l idaresi Kanunu konuşulurken Seçim 
Kanunundan bahsetmeye, köy seçimini ele alma
ya lüzum yoktur. Köy Kanununda seçim mevzuu 
kısa tutulmuşsa, köy geleneğine bırakılmışsa, bun
dan şu veya bu insanlar istifade etmişlerse bu
nun kapatılma yeri i l idaresi Kanunu değildir, 
Köy Kanununun o faslı, Belediye Kanununun se
çim faslı, Milletvekilleri Seçim Kanunudur. Bu 
kanunlar da gelecek ve konuşacağız. Bu memle
kette dürüst ve namuskâr seçimi yerleştirmek he
pimize düşen bir borçtur ve bunu seve seve yap
maya amadeyiz, ve yapacağız. Seçim Kanunu mev-
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zuunda da kimin ne düşündüğünü sayın arkadaş
larım pekâlâ hatırlarlar. 

Sözlerimi şunu ifade ederek bitireceğim : 
Tenkit yapan arkadaşlar tedbir ifade buyurma-
düar, sadece tenkit ettiler bu kanun totaliter bir 
zihniyetin ifadesidir, dediler, valileri satrap mev
kiine koydular, voyvada yaptılar. îdare âmirle
rine ne kadar kötü söylemek mümkünse söyledi
ler, derebeyi dediler. Fakat idarecinin nasıl olma
sı lâzım geldiğini lütfedip söylemediler. 

Cemiyette nizam olmasın, teşeddüt devam et
sin, cemiyet huzursuzluk içerisinde yüzsün biz 
de karşıdan bakalım, bunu mu istiyorlar?. Devlet 
olarak buna asla müsaade edilemez. Bu cemiye
tin nizamı olacaktır. 

Ben idare eden ve edilen bir zümre tanımı
yorum. Bu eski nazariyedir. Medeni memleketler-
yorum. Bu eski nazariyedir. Medeni memleketler
de bir âmme hizmetleri sistemi vardır. Ve bu hiz
metin üst kademesinde bulunan insanlar bu âmme 
hizmetini koordine eder, beraber yürütür, işle
yişi tanzim ederler. Byöle bir sistemde aslolan 
budur, idare âmirlerine düşen vazife de bu sis
temin koordinasyonunu temin etmek, muvazeneli 
ve intizamlı işlemesini sağlamak ve onları mura
kabe etmektir. Bu kanun bu hedefi sağlamıyor
sa maddelere bu istikamet verilir. Fakat mücerret 
bu kanun gitsin demek bilmiyorum ama, hüsnü
niyetin delili olmamak lâzım gelir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Herhalde o 
sizde. 

BAŞKAN — Kimse için bir kasıtları yoktur. 
Arkadaşlar; bu tasarı hakkında 15 arkadaş ko

nuşmuştur. Daha beş arkadaşın sözü vardır. Ba
kan da söz istedi. îki de yeterlik önergesi var. 
Komisyon sözcüsü de söz istiyor, önce yeterlik 
önergelerini oya sunacağım. Eğer bunlar kabul 
edilirse sade Bakanla Kommisyon sözcüsü konu
şacaktır. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Bakandan sual soracağım. 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergelerini oya 
sunacağım. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Müsaade eder
seniz önergelerden evvel söyliyeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutup 
oya sunacağım. Kabul edilmezse size ve diğer 
beş arkadaşa söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde görüşmenin yeter

liğini ve maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tugaç 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki konuşma yeter. 

Niğde Milletvekili 
Eftiseyin Ulusoy 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Bakan sözlerine başlarken ibu ka
nunun ehemmiyetini ifade etti ve önemini ge
niş olarak tebarüz ettkdi. Hakikaten bu kanun 
fevkalâde ehemmiyeti haizdir. Bunu ifade ettik; 
Anayasa (kadar ehemmiyetli bir kanundur. 

Bir aydır Meclisin mesai vaziyeti malûmdur. 
Sabahın 9 undan akşamın sekizine kadar müte
madi mesai içerisindedir. Bu müddet içinde bu 
kadar önemli bir kanunun birer birer maddele
ri üzerinde durularak ve hattâ İller İdaresi Ka
nuniyle mukayese yapılarak leh ve aleyhinde 
bir fikir sahibi olmak imkânı yoktu. Birçok ar
kadaşlarımız da bunu lâyıkiyle tetkik edemedi
ğine ben şahsan kaniim. Bu kadar mühim bir 
kanun, (böyle bir hava içinde, bu zamanda,, şu 
boş sıralar muvacehesinde kanun görüşülmesi 
insana üzüntü verdiği halde bir de karşılıklı kâ
fi fikir teatisi yapılmadan bir yeterlik önerge
siyle konuşmaların kesilmesini hiç de yerinde 
bulmadım. Esasen mesele tavazzuh etmemiştir. 
Daha üzerinde konuşulması icalbeder. 

Bakandan şunu da soracağım; 20 sene ömrü 
olan ve memleket idaresini temin eden yürür
lükteki kanunun, üç ay evvel değiştirilmesi hu
susunda gösterilen bu derece isticali kendileri 
tasvip ediyorlar mı ve böyle iâr isticale lüzum 
görüyorlar mı, tehiri müzakereye taraftar mı
dırlar, muvafakat ederler mi? 

Netice itibariyle Meclis, gündemine hâkim
dir, istediği şekilde karar verebilir. Fakat İller 
Kanunu birçok bakımdan, tatilden sonraki top
lantılarda konuşulmasına taraftar mıdırlar, 
yolksa bu hava içinde ve bu süratle bu kanunun 
çıkmasını istilzam ediyorlar mı, arzu ediyorlar 
mı? Bunu rica ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Efendim; muhtelif partileri temsil 
eden arkadaşlarımın, müstakil arkadaşlarımın, 
kendi partime mensup olan arkadaşlarımın mü-
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talâalarından şak istifade «itim. Sözlerimin bü-
yü)k bir ıkfâsama ait konulara temas etmiş ol
dukları için o kîSîanları mümkün oldıağu kadar 
keserek mâruzâtta bulunacağım. 

Aziz arkadaşlarını; ibugün yürürlükte bulu
nan Vilâyetler idaresi Kanunu illerimizin umu
mi idaresini ve yine yürürlükte bulunan 329 sa
yılı Idarei Vilâyet Kanunu Muvakkatinin ida-
rei hususiyeye ait kısmı illerin mahallî idare 
statüsünü teşkil etmektedir. Umumi idareye ait 
kısmı 20 yıldan, beri sekiz defa tadil görmüş bu
nu kendi bünyesinde değişiklik olmuş, bunun 
haricinde- muhtelif teşkilât kanunları ile ve di
ğer kanunlarla değişen türlü hükümleri vardır. 

Diğer taraftan 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Muvakkat Kanununun özel İdareyi il-
gürendâren kısımları da Cumhuriyet devrinde, 
seçimlere, meclisi umumi seçimlerine ve ma
hallî idare organlarına ait birçok hüküm
lerini değiştirerek bugünkü il statüsü ya
malı bir bohçe şeklini almıştır. Bu boh
çadaki yama adedini ancak meraklıları ve mü
tehassısları biliyor tesbit edebilir. 

Yüksek huzurunuza sunulan tasar1 dokuz 
yıl evvelisinden başJıyan ve memleket ölçüsün
de açılan anketler, idare adamları, belediye 
başkan ve umumi meclis üyeleri ve üniversite 
profesörleri arasında açılan ankete, onlar tara
fından gönderilen cevaplar tetkik edilmek su
retiyle, ve mütefeî»ssıs idareciler kongresinde 
ahnan kararlarla yalnız vilâyetlerimiz değil 
bütün otonom teşekküllerimizi ve diğer bütün 
bakanlıklarımızı temsil eden mütehassıs arka
daşların iştirak ettiği kongrede incelenerek, Da-
mştaym mütehassıs dairesinde ve heyeti umu-
miyesinde gözden, geçirilerek ve nihayet Yük
sek Meclisin 14 ihtisas komisyonunda incelene-
lek, tçişleiri Komisyonunun teşkil ettiği Tâli 
Komisyonda iki müzakereye tâbi tutularak, ana 
komisyonda baştaa başa tümü ve her madde 
üzerinde ayrı, ayrı 16 birleşim konuşularak ve 
tartışılarak incelenmiş ve yüksek huzurunuza 
gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, muasır bir devletin kı
vam ve bakası o memleketin sinesindeki kuv
vetler arasında bir takım tefrik ve^ tevazünler 
sistemine istinat eder. 

Muhterem arkadaşlarını; hatırlayacaklardır, 
geçen; sene buraya gelen ve birkaç konferans ve
ren Amme Hukuku Profesörü Andre Hanriou>-
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nun babası müteveffa Maurice Hanriou huku
ku Amme kitabında bir devletin istinat ettiği 
kuvvetler arasında tefrik ve tevazünler sistemi
ni şöyle sıralar; Devletin kurucu kuvvetleri ile 
kurulu kuvvetleri arasında tevazün, yasama 
kuvvetinin kendi bünyesi içinde tevazün, yasa
ma yürütme yargı kuvvetleri arasında tevazün, 
cdnle devlet arasında tefrik ve tevazün siyasi 
kuvvetlerle ekonomik kuvvetler arasında teva
zün, askerî kuvvetlerle mülki kuvvetler ara
sında tevazün, memleketin iç kuvvetlen ile dış 
şartlar arasındaki tevazün, devletle fert ara
sında münasebetlerde tevazün. Nihayet bir 
devletin merkezî kuvvetleri ile mahallî kuv
vetleri arasındaki tevazünden ibaret bir teva
zünler sistemidir. Bir devlet eğer kendini gerek 
anayasa, gerek organik kanunlarla ölçülü ola
rak bu tevazünle;' sistemini idame edebili
yorsa o devlet «muasır devlet» telâkkisine 
uygun, ve hali sıhhatte bir devlet demektir. Bir 
memleketin muasır bir devletin idari teşkilâtı 
ancak bu ölçülerle kurulur. İllerimize verile
cek statü mevzuubshis olduğu zaman merkezi
yet, ademimerkeziyet, ademitemerküz, tevsii 
mezuniyet üzerinde çok konuşmalar olar. 

Arkadaşlar; demokrasinin en son gidilecek 
icapları elbette bir memleketin mahallî idarele
rinde o mahal halkının alâkadar olduğu işlerde 
o mahallin halkını temsil eden organlar tam, 
kâmil yetkiyi haiz olmaktır. Buna diyecek 
v oktur. 

Yalnız şunu da arzedeyim ki, eğer Türki
ye'mizin Şarkında, Garbında iki muazzam Ok
yanus bulunan bir coğrafi durumda olsaydı el
bette bu memleketin merkezi idaresinin de ma
hallî idaresinin de alacağı şekil başka olurdu. 
Berrî Avrupa kıtasında, İngiliz Adaları hariç, 
İsviçre müstesna olmak üzere, bütün diğer 
memleketlerin vilâyetleri henüz mansup vali
lerle idare olunuyor. Merkeziyet; merkeziyet 
kısaca arzedeyim, bütün Türkiyeyi bir vilâyet 
gibi idare etmektir. Ademi merkeziyet; efen
dim Mitat Paşa 93 Kanunu Esasisini yaparken 
Abdülhamid'e karşı ademi merkeziyet diyeme
miş, «Tefriki vezaif» demiş. Tefriki vezaif 
nedir1? Ordu, donanma, hava kuvveti, savunma, 
adalet, gümrük ve saire gibi hizmetleri ayır
dıktan sonra diğer maarif gibi, nafıa gibi, zi
raat, iktisat ve saire gibi hizmetlerdeki, ma
hallî idareler başlıca bunlarla alâkalıdır. Bu 
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himnetler mensubininin nakli ve tâyini işinde 
her vilâyetim bir Devlet gibi idare etmeye ade
mi merkeziyet derler. Bütün Türkiye'yi bir vilâ
yet gibi idare etmeye merkeziyet derler ki, bu
nun için pratik bakımdan bizim Anayasamızın 
kabul ettiği esasa göre, ne Türkiye'yi bir vilâ
yet gibi idare etmeye imkân vardır, ne de 
Devlete ait hizmetlerin idaresinde vilâyetleri 
bu şekilde ayırıp haemına göre, idare etmeye im
kân mütesav verdir. O takdirde bunda başlıca 
iki ölçü kullanacağız. Birisi; yetki genişliği 
ölçüsü, diğeri görev ayrılığı ölçüsüdür. 

Görev ayrılığında muhtelif memleketler, 
muhtelif anlayışa gitmişlerdir. Arzettiğim gibi, 
memleketin heyeti mecmuasını ilgilendiren 
müdafaa hizmetleri, adalet hizmetleri, gümrük 
işleri, şimendifer gibi hizmetleri ayırdıktan 
sonra, mütebakisini mahallî idarelere bırakmak, 
şıkkı ki, bu tam ademi merkeziyet şeklidir. 

Clörev ayrımının ikinci derecesi; nafıa hiz
meti dahi olsa, maarif hizmeti dahi olsa, ticaret 
ve iktisat hizmetleri dahi olsa, bu hizmetler 
yalnız bir vilâyet sınırları içindeki halkı alâka
dar ediyor ise tesisini, işletmesini mahalline 
bırakmak memleketin heyeti mecmuasını alâ
kadar edenleri Devlet uhdesine almaktadır. 
Birçok merkezi Avrupa memleketlerinde kabul 
edilen şekil budur. Lâtin memleketlerinde olan 
şekil üçüncü nevi görev ayrılığıdır ki, o da me
selâ bir ilknıektep hizmeti, ilk tedrisat hizmeti
ni de alalım. Bu hizmetin tesisini, binanın ya
pılmasını tam mahalline bırakır, hocasının tâyi
nini, okutulmasını ve program yapmayı merkeze 
alıi'. Bunu niçin yapar? Bütün bir Devletin, 
bütün bir memleketin, bütün bir milletin bü
tünlüğünü sağlamak için bu ölçüyü almaya, 
memleketimizin içtimai şıartlarma göre arzetti
ğim tevazunlar sistemi dâhilinde buna ihtiyaç 
vardır. Bunların tafsilâtını ayrıca özel idare 
Kanununda münakaşa edeceğiz. Şimdi getirdi
ğimiz ti" idare Kanununda yetki genişliği üze
rinde mâruzâtta bulunmaklığım lâzımdır. 

Yetki genişliği nedir? Merkezi idare, elinde 
bulunan âmme hizmetlerinin hacmi içinde vali
ye, kaymakama kendi çevrelerini ilgilendiren 
ve onun ilgi, ihtiyaç, vukuf ve nüfus imkân
ları derecesine göre Hükümeti temsilen Hükü
met adına kendi karar ve tensibini kullanarak 
bâzı idari tasarruflarda bulunmaya mezun 
kılınmaktan ibaret yetki genişliği budur, tşte, 
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İl idare tasarısiyle içişleri Komisyonunda idare 
âmirlerine, , şu ve bu devreye kadar yetki ve
rildi denen yetkinin ölçüsü işte bundan ibaret
tir. 

Yetki genişliği, haddizatında merkeziyet 
sisteminin bir özelliğidir, haddizatında merkeze 
ait olan bir işi yerli yerinde merkezi temsil 
eden bir idare organına, bir idare adamiha gör
dürmektir. Vuran çekiç aynı çekiçtir yalnız ko
lu kısalmıştır, derler meşhur Fransız müellif
leri. 

Bizim Anayasamız yetki genişliğini kabul et
tiğine göre, yetki genişliği Türk Hukuku âmme
sinde asıl, yetki darlığı 'hilafı asıldır. Hilafı asıl 
olan nokta kanunla tarif ve tevsik olunur. Yet
ki genişliği Kamutayın teşriî faaliyetleri ve 
Anayasamız bakımından ibir asıl olarak başlıca 
prensi]) olarak nazarı dikkate alacağımız direk
tiftir. 

Vali yetkisini esas itibariyle kanundan alır 
ve yetkisini ait olduğu nokta üzerine kendi ka
rar ve kendi tensibiyle kullanır. Ve bu karar 
ve tensibinden dolayı da kendi üstü olan temsil 
ettiği bakanlığa karşı sorumludur. 

Valinin ittihaz ettiği kesin kararlara karşı 
Danıştaya gidilir, iptal dâvası açılır, valinin ka
rarı iptal ettirilebilir. Valinin ittihaz ettiği bu 
karara karşı, Borçlar Kanunumuzda gösterildi
ği üzere, haksız fiil dâvası açılır. Vali bu yet
kiyi alırken buna göre : 1) İdari mesuliyetini, 
2) Cezai mesuliyetini, <°>) Hulkuki mesuliyeti
ni mutlaka göz önünde tutmak mecburiyetinde
dir. 

Arkadaşlar; hani şu, bâzı şeyler vekilin iki 
dudağı arasındadır, bâzı şeyler valinin dudağı 
arasındadır denildi de o şeylere arzettiğim öl
çüler dâhilinde cevap sunmak için söylüyorum. 
Hakikaten valilik bugünkü halinde bile ağır 
sorumlu bir vazife, hizmetinin hakkiyle edası 
güç bir müessesedir. Yeni verdiğimiz yetkilerle 
bu sorumluluk daha ziyade artmaktadır. Nazif 
Ergin arkadaşım bahsetti, dedi ki, valilerin sa
lâhiyetlerinden »bahsediliyor, mesuliyetlerinden 
hiç bahsedilmiyor. Bizde ierai mesuliyet vardır, 
ihmali mesuliyet yoktur, iş yapan vali o işi yap
tığı için sorumlu olur fakat yapması lâzımge-
len bir şeyi yapmadığı için sorumlu olmaz de
mişlerdi. tşte 'burada valilere sentin filân vazi
yette salâhiyetini kullanman âzımdı neden ktıl-
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lanmadm diye - tasarımız kanunlaşırsa - sual açıla- 1 
bilecektir. Esasen bu kanunun karakteristik bir 
noktası da budur. Bu mesuliyetler yalnız idari 
olmakla kalmaz ceza ve tazminat bakımından 
da ağır sorumlulukları tazammun eder. Vali 
Hükümeti merkeziyeden de salâhiyet alır. Fa
kat bu aldığı salâhiyet Hükümeti merkeziyeyi 
temsilen kullandığı salâhiyet değildir. Hüküme
ti merkeziyenin icra vasıtası olarak kullandığı 
salâhiyettir. Bu takdirde, vali kendi karar ve 
tensibini kullanmış dahi olsa vatandaşla olan 
münasebetinde, vatandaş Danıştaya 'müracaat 
ederek valiye husumet tevcih edemez. Ait olduğu 
bakanlıktan aldığı emir üzerine gördüğü bu iş
ten dolayı idari dâvada husumet bakanlığa te
veccüh eder. 

Aziz arkadaşlarım; maddelere geçildiği va
kit, maddeler üzerinde muhterem arkadaşları
ma sırasiyle iliştikleri noktalara birer birer ce
vap arzedeceğim. Bendeniz kanunun heyeti 
umumiyesi üzerine müzakere açılmışken şimdi 
yalnız bu kanunun karakteristik başlıca bir 
faslı olarak gelen bucak bahsine temas etmek ' 
isterim. Bundan evvelki mevzuatımızda, bun
dan evvelki kanunlarımızda bucak kademe
sindeki organların vazifeleri, salâhiyetleri pek 
vazıh değildi, tasrih edilmiş değildi. Halbuki 
yeni kanun bu mevzuda en küçük idari kade
memizi, bilhassa bucağı teşkil eden köyler ve 
kasabalar arası müşterek mahallî ihtiyaçlar 
bakımından nahiye müdürü ve mahallî köy
ler ve kasabalar halkını temsil eden kimseler 
tarafından teşkil edilen bir meclis marifetiyle 
karar almak yetkisini vermekte ve bu karar ve 
teşebbüslerin icrasını bağlı oldukları kayma
kamlık ve valiliğin sıkı nezaretine tâbi tut
maktadır. 

Arkadaşlar, bir kısım bakanlıkların mevcut 
taşra teşkilât kanunlarına göre, bundan sonra 
nahiyede Hükümet tabipleri olacak, nahiyede 
Ziraat Bakanlığının yüksek tarım mühendisi, 
tarım teknisiyenleri, veterinerleri olacaktır. Ve 
nahiye bundan sonra, yüksek mekteplerimiz 
üniversitelerimiz genç elemanlar verdikçe Ba
kanlıkların kuruluş kanunlarına göre Devletin 
bu kabîl fennî ve müspet hizmetlerini nahiye
lere kadar uzatacak, 15 şer, 25 şer köy grup
ları onların müşterek ihtiyaçları üzerinde ya
kından ve hattâ ilgililerin müracaatı olmadan 
kendileri gidip görmek şartiyle Devletin müs- | 

. 1949 O : 3 
pet hizmetlerini Devlet masrafı ile köylü hal
kımıza kapılarına kadar ulaştıracaktır. Bu ka
nunu tamamlamak için elbette diğer kanunla
rımıza ihtiyaç vardır. Memurin Kanunu, Me
murin Muhakemat Kanunu gibi. Ve birtakım 
hizmetleri bakımından Bakanlıkların kuruluş 
kanunları gibi. 

Bunlarla beraber aynı devirde iller ve özel 
idareler kanunun da muvazi bir yürüyüşe ko
yacak olursak, bu ti İdaresi Kanununun yalnız 
idarei umumiyeye ait faslı köylerimize bucak
larımıza varmcıya kadar memleketin genç, 
mütefennin elemanların ilmini, müspet ve ve
rimli gayretlerini halkımızın en yakın ihtiyaç
larını teşkil eden sağlığına, servetine, istihsal 
hayatına, irfanına hadim kılacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; bu kanunun tümü üze
rinde epeyce konuştuğumuzu zannediyorum, 
bunu epeyce kıvama getirdiğimizi de tahmin 
ediyorum. Bunda, söylenmesi lâzımgelen bütün 
sözlerin söylenmemiş oldulunu ve mâruzâtımın 
nispeten kısa olmakla beraber, muhterem arka
daşlarımı tatmin ettiğimi görüyorum ve mad
delerde sırası geldiğinde daha da tatmin ede
ceğine kani bulunuyorum. O bakımdan bunu 
bu kıvama kadar getirmişken muhterem Ka
mutaydan bilhassa rica ediyorum. Kanunun 
tümü üzerinde istediğiniz kadar konuşulsun, 
yeter görürsünüz, görmezsiniz o sizin bileceği
niz bir şeydir, ama 20 arkadaş söz aldı, 15 ta
nesi konuştu, beşi daha konuşur ve nihayet bu
nun üzerinde konuşulacak söz biter. Arkadaş
lar arzettiğim gibi bu kanun Yüksek Kamu
tayın tasvibi ile almış olacağı en mükemmel ve 
tamamlanmış şekliyle size göğsümüzü gere, ge
re şunu arzedeyim ki ; beynelmilel mukayesei 
kavanin mecmuaların külliyatında bu kanun 
oldukça güzel örnek diye medeniyet ilim âle
mine çıkarılabilir, ve Mouvement legislatif en 
Turquie diye verilecek hülâsalarla diğer mem
leketler bundan istifade edebilirler. İddiamı bu 
kadar şümullendirdiğim için beni mazur gö
rün. 

Arkadaşlar yaptığımız bu travay çok mü
kemmeldir demiyorum, ilişilecek noktaları el
bette vardır. Bâzı kusurları vardır. Bendeniz 
dahi bâzı tekliflerimi kendi encümenimdeki ar
kadaşlarıma kabul ettiremedim. Elbette arka
daşlar bu bir kap süt idi. Kaynattık, kaynattık 
biraz içelim dedik ağzımız yandı. Yoğurt oldu hâ-
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lâ üflüyoruz beyler. Bu kanunu bugün de bütün 
ihtiva ettiği yetki görevleri tevdi etmek için gü
venebileceğimiz eller vardır. Bugün yürürlükte 
bulunan kanunun yirmi yıllık hayatı var. Ye
ni tasarı da kanunlaşsa ve daha 20 sene yürür
lükte: kalacağı farzolunsa bu '20 sene içinde 
vilâyet idarelerinin başında mesuliyet alacak 
genç, arkadaşlarım.. 

ZİYA ERSİN OEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Azıcık da bize söyle, hep o tarafa bakıyorsun. 
(Gülüşmeler) 

AKİF İYİDOÜAN (Devamla) —> Müsaade 
buyurun. 

Yani bugünkü genç kaymakamlar içinde öy
le istidatlar vardır ki bu kanunun yürürlükte 
bulunacağı yıllarda vilâyetlerimizin idare me
suliyetini kendilerine ferah ferah tevdi edebi
liriz, onlara güvenebiliriz. Ve bizler gözümüzü 
rahatça yumabiliriz. Onun için müsaadenizle 
kanunun tümü üzerindeki müzakereye son veri
lerek maddelere geçilmesini muhterem heyeti
nizden rica ediyorum. Büyük Türk milletinin 
hizmetinde ve ancak kanunun emrinde çalış
makta olan Türk idarecisine bu kitabı eline al
dığı zaman başarılar diliyorum. (Soldan alkış
lar) 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Söz verebilir
in isiniz ? 

Veremem, öner» le kabul edil-BAŞKAN -
mezse. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERtŞÎRGİL 
(Zonguldak) — Efendim, arkadaşlarımın sor
dukları suallere cevap arzedeceğimı. 

Sualin biri Cemil Alevli tarafımdan sorul
muştur. Bu sual teftiş işine taallûk ediyor. Ce
mil Alevli arkadaşım haklıdır. Hükümetin tef
tiş işi üzerinde hassas olduğunu biliyorsunuz. 
Yakında, teftiş işine ait umumi kanun Yüksek 
Meclise takdim edilecektir. 

Bir arkadaş adam bulabilecek miyiz dedi. 
Bu, salâhiyetleri hüsnü istimal edecek miktar
da idare âmiri bulabilecek miyiz sualinde bu
lundu ve bunda tereddüt etti. Benim kanaatime 
göre, inşam, bir meslekteki adamı, teşkilât ye
tiştirir. Ben son on sene zarfında idare- haya
tına atılan gençlerin % 80 i leyli mektepten 
çıkmış olduğu için yalnız bilgilerini değil ka
rakterlerini de tanırım. Ve bunların içinde ya
rının, bu memleketin 63 vilâyetini değil, daha 
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çoh adette vilâyetini idare edecek ve salâhiyet
le idare edecek, büyük zekâlariyle idaresini 
üzerine alacak çok değerli insanların bulundu
ğunu sizlere temin ederim. Bu, benim bildiğim 
safhadır. Benden evvelki safhada da bunu 
temin edebilirim. 

Yalnız teşkilât bozuk olursa; kaymakamın, 
valinin vazifesi yalnız tezkere yazmaktan ibaret 
kalırsa ve 25 seneye münhasır olarak bununla 
uğraşırsa, 'bundan şahsi teşebbüs ve enerji bekli-
yemezsiniz. Onun içindir k i ; bu teşkilâtı 'kurar
sanız, kemali cesaretle arzedebiliriın ki, bu ille
rin başında bu salâhiyetleri çok iyi şekilde isti
mal edecek evsafta idare âmiri göreceksiniz ve 
bulacaksınız. 

Şimdi tâyin ve inha işine geçiyorum, bir 
arkadaşım inha ve tâyin salâhiyetini valilere 
veriyoruz, tek bir şahsa salâhiyet verilir mi 
dedi, vaziyet hiç de böyle değildir. Vali tek 
başına ne bir kimseyi tâyin edebilir, ne de tah
vil edebilir. Ancak bunu şube başkanının in-
h asiyi e yapabilir. Bu inha üç kişilik, beş kişi
lik kurul tarafından da olabilir. Bunu, ait ol
duğu Bakanlık tâyin eder. Millî Eğitim Bakan
lığı inhaları şu Komisyon karariyle yapacaksın 
der, o da inha eder. Vali de tasdik eder. Vali 
şahsan, bir daire başkanı inha etmedikçe asla 
ne bir adamı tâyin eder, ne değiştirir. 

Bir kısım arkadaşlarımız idari teşkilâttan 
bahsettiler. 25 senedir memleketin gelişmekte 
olan ekonomik durumu coğrafi vaziyetlerin-
deki zorlukları bertaraf eden yolların geliş
mesi gibi sebepler yönünden bu konuyu ele al
mış bulunuyoruz. 

Bu itibarla bunun tetkiki üzerindeyiz ve 
idare teşkilâtımızın kusurlu taraflarını ikmal 
edeceğiz. 

Şimdi bana en son sorulan suallere geliyo
rum, tehiri müzakereye taraftar mısın, değil 
misin? Dediler. 

Ben içişleri Bakanı olduğum zaman bu ka
mu nasıl yapılmış, diye baktım. Bu kanunu bir 

komisyon hazırlamış, bu komisyon, ozaman Da
nıştay Başkam olan ve uzun zaman yüksek 
mekteplerde idare hukuku okutan bir zatın baş
kanlığı altında, şimdiki Danıştay Başkanı, bir 
Danıştay üyesi, istanbul Üniversitesi idare Hu
kuku Profesörü ve Üniversite Rektörü, Ankara 
Üniversitesi idare Hukuku Profesörü, iki pro
fesör, bir doçent, bir hâkim ve bunlarn yanın-
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da da idarecilerimiz hazırlamışlardır. Danıştaya 
gitmiş, Danıştayın ait olduğu dairesinde mü
zakere olunmuş, oradan Heyeti Uımımiyeye gel
miş ve nihayet İçişleri Bakanlığınca Büyük Mil- , 
let Meclisine takdim olunmuş ve 14 komisyonda 
müzakere edilmiştir. (Soldan, daha ne olsun ses
leri.) Bu müzakerenin bir safhasında bendeniz 
İçişleri Bakanı oldum ve daima arkadaşlarımın 
mülalâatma, benim bulunmadığını zamanlarda 
da Bakanlıktan gönderdiğim arkadaşlarım tara
fından getirilen, mütalâatma muttali ve hür
metkar oldum. Eğer bu tehiri müzakereye lü
zum hissediş tetkik ihtiyacından geliyor idiyse, j 
muhalif arkadaşlar da müsaade buyursunlar, j 
komisyonlarda ben onların mütalâalarını dinle- I 
meyi o kadar istedim ki. Ben bizzat kendimin 
devam ettiğim İçişleri Komisyonunda muhalif 
arkadaşlarımın bulunmasını ve mütalâalarını 
serdetmelerini o kadar istedim ki.. Eğer buna 
nail olmadımsa kabahat bende değildir. Fakat 
amelî bakımdan tehiri müzakere halinde, ne 
olacaktır? İzah edeyim : Bunda mühim bir mah
zur vardır. Birtakım vazifeler ve memuriyet
ler bu kanun tasarısiyle ortadan kalkıyor- hal
buki bu vazifelerin sahipleri bugün iş başında
dır. Mektuçuluk idare heyeti üyelikleri tasarı
siyle lâğvediliyor. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Daha kanun ka
bul edilmedi. 

ÎÇlŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL (De
vamla) —• Şimdi vicdanlarınıza hitap ediyorum; 
mektupçuluğun kaldırılmasını bu tasarı derpiş 
ettiğine göre, bu arkadaşlar, acaba benim vazi
fem kalacak mı, yahut İçişleri Bakanlığı acaba 
beni nereye gönderecek diye daimî bir endişe 
içinde iş görebilirler mi, beş altı ay bekliyebilir-
ler mi? Sonra bir yerde mektupçuluk münhal 
olduğu vakit ben bir arkadaşı çağırıp şurada 
bir mektupçuluk açıldı, kabul eder misiniz? di
yeceğim. O zat, aman efendim, bana bu azabı 
niçin yapıyorsunuz? Beş altı ay sonra mektup
çuluklar lâğvedilecek demez mi? 

Müphem ve endişeli vaziyetin beş, altı ay 
devam etmesine elbetteki razı olmazsınız. Yok
sa böyle mahzurlar olmasaydı, ben sırf muhalif 
arkadaşlarımı bu defa da memnun etmek için, 
buna razi olurdum. Keza hiçbir kanun, tekrar 
edeyim, bu kanun kadar muhtelif ilim adam
ları tarafından ve uzun zamanlar tetkik edilmiş 
değildir. Buna rağmen ve buna inanmış ol-
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makla beraber müzakeresinin tehirini arkadaş
larımın sırf sözü yerine gelsin diye taraftar 
olurdum. İki ay sonraya, beş ay sonraya kal
sın diyebilirdim. Fakat onlar müsaade etsinler, 
bunun tehirinde idare bakımından hakikaten 
müşkül vaziyet hâsıl olacaktır. Onun için muh
terem arkadaşlarımızdan bu kanunun çıkarıl
masını rica ederim. 
AHMED VEZÎROLĞU (Afyon Karahisar) — 

Sual. Efendim, öğleden evvelki oturumda Sa
yın İçişleri Bakanı buyurdular ki, muhalif ar
kadaşlar daima baskıdan bahsediyorlar. Va
kıa ve delil göstermiyorlar, dediler. Hayır ar
kadaşlar, bu, yanlıştır. (Soldan, sual soracak
tın sesleri). Arzettiğim de sualdir, sırası var, 
suale geçeceğim. Hem Bakandan sonra bir 
Milletvekilinin konuşmaya hakkı vardır. 

BAŞKAN —• Bakandan sonra bir milletve
kilinin konuşmak hakkıdır. Nuri Ozsan takad-
dümen söz istediler. Zatiâliııiz daha evvel, «Ba
kandan soru soracağım » buyurmuştunuz. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Sual 
soracağım, suali; vakıaları birer birer arzeinle
dikten sonra nasıl sorabilirim? (Kanunla alâ
kası yok sesleri, anlaşıldı sesleri). 

Anlaşılmaz, anlaşılmaz. 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun ben konu

şayım. 
Rica ederim Veziroğlu, sual sorunuz? 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Sual 

soracağım, söyliyeceklerim sualden başka bir-
şey değildir. 

Eskiden gerek Yüksek Meclise, gerekse Mat
buat vasıtasiyle Hükümete arzedilen baskıların, 
kanunsuz hallerin neticesiz kaldığını burada 
arzederek bunların neticesinin ne olduğunu 
tekrar arzedeceğim. (Sual sor sesleri, kanunla 
bunların alâkası yok sesleri). 

Sualdir, sualdir, Tekrar soruyorum. 
Sayın Bakan buyurdular ki, Demokratlar, hâ

dise, delil gösteremiyorlar. Biz, hâdise gösterdik. 
Bu hâdiselere jandarma gitti, jandarmalar vatan
da;! öldürdüler, bunlar vaktiyle oldu.. (Gürültü-
1;T) Takibatsız kaldı. 

BAŞKAN — Veziroğlu; müsaade buyurun. 
Bu söylediğiniz şeyler sual değildir. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Su
aldir. 

BAŞKAN — Efendim Kamutayın bir müza
kere usulü vardır. 
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AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Kamu

tayın müzakere usulüne riayetkarım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun; bir lâhza be

ni dinleyin. Sizin bugün istediğiniz gibi hâdisele
ri vesaiki ile bugüne kadar vâki olduğu üzere so
ru yapabilirsiniz, tatmin edilmesseniz istizah 
önergesinq çevirirsiniz, keza bakana her Milletve
kili gibi ayrıca bir müracaat yapabilirsiniz, 
tatmin edilmezseniz burada tekrar en münasip şe
kilde mevzuubahis (dersiniz, fakat bu kanunun 
görüşülmesi sırasında; 20 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık 
birşey hakkında vaktiyle sorulmuş bir sual mev
zuu olan meseleleri, beni mazur görün mevzuu
bahis ettiremem. Onun için size bildiğiniz bu yol
ları hatırlattım, ikaz ettim. 

AHMED VttZÎROĞLU (Devanda) — Konuş
lu ıyacağım, iki kelime söyliyeceğim. 

Şu halde Say m İçişleri Bakanı niçin o suali 
sordular?. Hakikati dinlemek istemiyorsunuz. 
(Soldan o, d sesleri gülüşmeler). 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERlŞÎRGÎL 
(Zonguldak) — Evvelâ burada her hangi bir 
müphem söz söylemenin doğru olmıyacağı hakkın
da arkadaşımın dikkatini celbederim. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
- - Memurin Muhakemat Kanununun bahis mev
zuu olması dolayısiylo asayiş memurlarından bah
settin, karıştırmayın. 

ÎCÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERİŞÎRGÎL 
(Devamla) — Jandarma ve asayiş kuvvetleri fe
dakârlık ve feragatle çalışıyorlar, ben kendilerine 
Şahsan minnettarım. 

Şimdi diğer meselelere gelince; muhalif mu
vafık bütün Milletvekili arkadaşlar gördükleri 
gayri kanuni işleri gelip söylüyorlar. Ben de 
kendilerine 1 Cır.imgelen cevabı veriyorum. Zanne
derim ki arkadaşım bana iki defa müracaat etti
ler ve ben de tahkik ettim ve kendilerine söyle
dim; kendilerine söylemediğim, tahkik etmediğim 
hiçbir cihet mevcut değildir. Hattâ bir liste 
halinde Başbakanlığa verilmiş olan ve çoğu 
birkaç yıl evveline ait olan bütün işler de tahkik 
cdiimiştir ve neticesi de birer birer tesbit edil
miştir ve içinde mesul olanlar da kanunların 
bize emrettiği şekilde idare kurullarına ve mah
kemelere verilmiştir. Bu memleket hukul: mem
leketidir. Bu memleket kanun memleketidir. 

Bu memlekette hiçbir İçişleri Bakanı tasavvur 
edilemez ki kendine kimin tarafından olursa ol-
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sun, ister sokakta rasladığı bir kimse tarafından 
olsun, ister muvafık yahut muhalif tarafından 
olsun, bir şikâyet vâki olsunda, tahkik etmesin: 
böyle birşey olamaz. Buna emniyet etmenizi rica 
ederim. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bendeniz idare heyeti kararlarından, memu
rin muhakemat kanununa göre alman kararlar
dan bahsettim. Jandarmayı o suretle zikrettim. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Müsaa
de buyurun. Bendeniz valilerin mercii olarak 
içişleri Bakanını görüyorum. Anayasa mucibin
ce Devlet Başkanı valilere emir verir mi vermez
ini 1 Veriyor mu vermiyor mu ? bir. 

ikincisi; Devlet Başkanı, arasıra vilâyetleri 
ziyaret buyuruyorlar. Valilerle görüşüyorlar. 
(Gürültüler) 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) — 
Bu sualin bu kanunla alâkası nedir ? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Müsaa
de buyursanız işitilmiyor, kürsüden sualimi so
rayım. 

BAŞKAN" — Buyurun. Fakat soru kanuna 
ait olsun. 

OSMAN NURİ KONİ (îstanbu) — Arka
daşlar; malûmu âliniz Valilerin mercii kanunisi 
Dahiliye Vekâleti yani İçişleri Bakanlığıdır. 
Oradan emir alır. Anayasa mucibince Devlet 
Başkanı valilere emir verebilir mi ? 

Sonra Devlet Banşkını; Vilâyetlere seyahat 
yaparak, valilerle konuşuyorlar. Bu konuşması 
Hükümet namına mı, yoksa şahsı namına mı 1 
Bunları Öğrenmek istiyorum ? 

(Bu sorunun bu kanunla alâkası nedir sesleri 
ve gürültüler) (Cevaba değmez sesleri). 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Ben sua
lime cevap istiyorum. 

ÎÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞlRGÎL 
(Zonguldak) — Efendim, Milletvekili Osman 
Nuri Koni arkadaşımızın sualini cevapsız bırak-
mıyayım. Birinci suallerine cevabım şudur. Va
liler İçişleri Bakanlığının memuru değildir. Va
li bütün bakanlıkların mümessilidir. Bakanlar 
Kurulu tarafından tâyin olunur ve asla İçişleri 
Bakanlığının memuru değildir. 

ikinci suallerine de cevabım şudur; Devlet 
Reisimiz yetkilerini bilirler, seyahetlerinde va
lilerle de konuşurlar. Valiler de Devlet Başka
nımıza nasıl hürmet edeceklerini bilirler. Dev-
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Ki Reisimiz Anayasamızda kendine mevdu olan 

•yetkileri en iyi şekilde kullanan ve bilen ve 
ou memlekete yaptıkları büyük hizmetlerle va
tandaşlarımızın kalbinde derin sevgi sahibi 
olan büyük bir şahsiyettir. (Alkışlar). 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; muhalefet safında üç, yıllık teşriî haya
tim içinde şahsan çok üzüntülü günlerim oldu 
fakat bu kanundan duyduğum ıstırabı ve endi
şeyi hiçbir zaman hissetmedim. Bütün muhale
fet bu kanundan endişe duymaktadır ve bu en
dişe bu kürsüden ifade edilmiştir. Aeaba niye? 
Müstakili de. Millet Partisi de, Demokrat Par
ti de şikâyetçidir. Demek ki, muhalefet bakımın
dan tasarının endişeyi mucip cihetleri vardır. Bu
nun üzerinde durulması lâzımdır. Bu bakımdan 
bu kanunun Meclisin yaz döneminden sonra konu
şulması istifhamında bulunmuştum, sebebi? Mec
lisin, yaz tatilinden sonra çok boş günleri var
dır, kanunun ehemmiyeti üzerinde hepimiz müt
tefikiz. Bütçe Kanununa takaddüm eden gün
lerde gündemde çok defa görüşülecek me
seleler olmadığı için oturumun tatil edildiğini 
biliriz. Bu itibarla daha salim ve daha alâkalı 
bir tetkikten geçirilerek buııühim kanunun 
mevkii tatbika konulması memleket bakımından 
daha iyi ve daha. kusursuz olacaktır. 

Biraz evvel, toplantı salonunda oturan arka
daşlarımızın adedini saydık, (55 kişiydi. Demek 
!-i, hu kanun tasarısı ()5 arkadaşı ilgilendiriyor. 
Hunim sebebi geceli gündüzlü mesai arasında 
iyice tetkik edilmemesinden mütevellit bir ilgi
sizlikten başka birşey değildir. 

Bu kanunu muhalefet endişesiyle karşıla
maktadır. Muhalefetin ve demokrasinin kapı
sına takılacak bir asma kilit olduğunun farkın
dayız. Eğer böyle boş sıralar karşısında geniş 
letkika imkân verilmeden acele geçirilmesi mat
lupla, mübarek olsun. 

BALKAN — Şimdi yeterlik önergelerini 
oya sunacağım. 

(Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın ye
terlik önergesi tekrar okundu). 

(Niğde Milletvekili Hüseyin Idusoy'un ye
terlik önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek I »aşkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı

nın reddini arz ve teklif ederim. 
Muğla Milletvekili 

Nuri özsan 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Başkanını, salonda .135 kişi var, ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; komisyonlarda da 
çalışıyorlar. Tasarının reddini oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle ta

sarının İV. Toplantı yılında görüşülmek üzere 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyk bu 

tasarının tatilden sonra görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ün en 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Komisyonun elimizde bulunan dağıtılmış 
mazbatasında, tasarının ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. Tasarının ivedilikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenier... Et
miyenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmemiştir. 

ti idaresi Kanunu 

Bölüm : I 
Mülki idare bölümlerinin kuruluşları 

BİRÎNCİ MADDE — Anayasanın 89 neu 
maddesine göre Türkiye coğrafya durumu ve 
ekonomi ilişikleri bakımından illere, iller ilçe
lere, ilçeler bucaklara bölünmüştür ve bucak
lar da kasaba ve köylerden meydana gelir. 

7 > AŞK AN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — İl, ilce ve bucak kurul
ması, kaldırılması adlarının bağlılıklarının 
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merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştiril
mesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır : 

A) îl ve ilce kurulması, kaldırılması, mer
kezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, 
bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile; 

İî) Bucak kurulması, kaldırılması, merke
zinin belirtilmesi, iî, ilce ve bucak sınırlarının 
ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün ve
ya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye 
bağlanması, mühim mevki ve tabiî ara/i adları
nın değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı 
ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile; 

O) Yeniden köy kurulması veya yerinin 
değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarının mütalâası alınmak su
retiyle ; 

O) Köy ve kasabaların aynı ilce içinde bir 
bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy 
adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi 
ve ayrılması, bir köy. mahalle veya semtin o 
köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi 
içişleri Bakanlığının tasvibiyle yapılır; 

D) İlce kurulmasında ve kaldırılmasında, 
bir ilçenin başka bir ile bağlanmasında ve 
merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değşiti-
rilınesinde. ve (B, C, O) fıkralarında yazılı hal
lerde ilgili iller idare kurullariyle genel mec
lislerinin mütalâaları alınır. 

E) İllere, ilçelere, bucaklara, merkez yapı
lan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Şu ka
dar ki, bunların coğrafi veya tarihî bir sanı var
sa o da isim olarak verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etıniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Holüm : II 
îl idaresi 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Anayasanın i)l nci 
maddesi hükmünce illerin işleri yetki genişliği 
ve görev ayrımı esaslarına göre idare olunur. 

İllette kamu hizmetleri il, ilce ve bucak bö
lümlerine uygun olarak düzenlenir. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efendim, 
bu •maddenin son fıkrasındaki kayda göre, Güm
rük - Tekel Bakanlığının teşkilâtı, bu kayda 
tamamen tetabuk etmemektedir. Burada diyor 
-ki, «illerde kamu hizmetleri il, ilce ve bucak bö
lümlerine uygun olarak düzenlenir.» 

Halbuki Gümrük ve Te'kel Bakanlığının 

gümrük teşkilâtı, diğer bakanlıkların teşkilâtı
na uymamakta idari teşkilâta tevafuk etmemek
tedir. Muayyen yerlerde, bilhassa hudut bölge
lerinde teşkilâtı vardır. Bu teşkilât da şöyledir, 
•meselâ Hatay Vilâyetini ele alalım, Antakya II-
cesinde gümrüğün ufak bir memuru vardır, bu
na mukabil İskenderun'da Başmüdürlük gibi 
yükse'k bir makamı vardır. Bu misal ile arzet-
ınek istediğim nokta bu teşkilâtın idari teşkilâta 
uymamakta, hattâ bir tezat teşkil etmekte oldu
ğudur. Bu tezada mütaakıp maddelerde de te
sadüf edeceğiz. Sırası geldiği zaman, diğer ar
kadaşlar da belki söyliyeceklerdir, tasarının so
nuna doğru bir önerge ile, heyeti umumiyesini 
ihtiva eden bir önerge ile bir teJklif yapacağım. 
Şimdilik buna bu kadar işaret ediyorum. Acaba 
komisyon sözcüsü arkadaşım bu hususta başka 
bir noktai nazar taşıyorlar mı, lütfen izahat 
versinler. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYf DOĞAN 
(Kars) — Efendim; bu maddede kastedilen şu
dur ; 

Muhtelif bakanlıkların taşra teşkilât kanun
ları vardır. Farz buyurunuz ki, Sıhhiye Bakan 
lığı 20 - 25 köyü ele almış bir yeri de merkez 
ittihaz etmiş ve oraya da sağlık merkezi kur
muştur. 

Mülki taksimat itibariyle bir 'bucak vardır. 
Onun da 20 - 25 köyü vardır. Onun da bir 
merkezi vardır ama bu iki teşkilâtın ne umumi 
vaziyeti itibariyle ihtiva ettiği köyler ve ne de 
merkeze verilen köyler buna tevafuk etmez. 

Şimdi bendeniz demiyorum ki, mutlaka bi
zini bucak teşkilâtı değil, ötekileri ona uydur
mak lâzımdır. Esasen içişleri Bakam, burada 
konuşulan kısımlara kürsüden, cevap lütfetti
ler. Biraz evvel kabul ettiğimiz maddeye uy
gun olarak, bilhassa bucaklar teşkilâtının ısla
hı bu kanunla kısaltılmış formalitelere tâbi ola
caktır, maarife, nafıaya ve bilhassa sıhhat ve 
zira at e ait yani ilin, ilçenin, bucağın kendi çev
releri ile ilgili olan hizmetlerde kurulmuş olan 
Bakanlıkların taşra teşkilâtı da merkezi ile, hu
dudu ile, mülkî taksimata uygun olsun istedik. 
Anayasaya göre de bu kanuna göre de bucak, 
ilçe, il bir territoire bir buk'a diye, bir toprak 
parçası diye tarif edilir ki oradaki topraklar 
idari teşkilât ile bir vahdet, bir idari cüzütam 
telâkki edilir. Böyle olmazsa kurulan hizmetler 
merkez ve muhitinde aynı taksimatı mülkiye-
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ye tâbi tutulmazsa ne idare ne de idari cüzü-
tam kalır, parça parça olur. 

Şimendiferlere, gümrüklere gelince; bun
ların mevzuubahis bucak yahut ilce veya ilin 
çevresiyle alâkası yoktur diyemem fakat bu 
alâka o çevreye münhasır değildir. Gerek hiz
met sahasının şümulü bütün memleket çevresi
ne uzanır. Hizmetlerden maksut olan budur 
kanaatindeyim. Başka bir şeye hacet yoktur. 
Mâruzâtım zapta geçiyor, nefse!emirde de baş
ka bir şekil ihtiyar etmeye imkân yoktur. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edir
ne) --- Efendim benim de temas edeceğim nok
ta, yine bu maddenin son fıkrasıdır. Bu fıkra, 
illerde kamu hizmetleri il ilce ve bucak bölüm
lerine uygun olarak düzenlenir, suretinde olup 
açık ve sarihtir. İçişleri Komisyonu gerekçesin
de de kamu hizmetlerinin iller teşkilâtının il, 
ilce ve bucak bölümlerine uygun olarak yapıl
masının iltizam edildiği açıklanmıştır. Sözcü 
arkadaşımızın izahatı gerekçeye uymaamkta-
dır. Ve sözcü arkadaşımızın buradaki beyana
tının, kanunun bu sarih hükmü karşısında ya
rın tatbikte ve bu fıkranın uygulanmasında bir 
hüküm ifade edeceğini tahmin etmiyorum. Bu 
itibarla ben tatmin edilmiş değilim. Eğer güm
rük teşkilâtı, tekel teşkilâtı, muhafaza teşkilâ
tı gibi iller teşkilâtına uygun olmıyan ve iller 
teşkilâtına uyması da bu hizmetlerin ihtiyaçlar 
bakımından tanzimi itibariyle tevafuk etmesi
ne de imkân olmıyan gümrük teşkilâtını, bu 
fıkra hükmü böylece kalırsa alt üst etmek ica-
bedecektir. Meselâ Antakya'da gümrüğün bü
yük bir teşkilât yapmasına hiç lüzum yoktur. 

Çünkü Antakya'da gümrük muamelesi ve 
kaçakçılık olmaz. Fakat buna mukabil İsken
derun mühim bir ithalât ve ihracat limanı ol
duğundan geniş bir gümrük teşkilâtına muh
taçtır ve netekiın Başmüdürlük oradadır. Hal
buki bu kanunun son fıkrasına göre yarın Baş
müdürlüğün Antakya'ya; nakli yani Antakya '-
dahi teşkilâtın Başmüdürlüğe çevrilmesi gibi 
bir vaziyet hâsıl olabilecektir. Bu endişe bu
gün Gümrük Tekel Bakanlığında uyanmıştır. 

Kanunun diğer maddelerinde de bâzı hü
kümler vardır. Meselâ Bakanlıkların bir vilâ
yetteki teşkilâtının başı o ilin şube başı oluyor. 
koruyorum Sözcüden: Farzedelim ki, Gümrük 
Başmüdürlüğü İskenderun'da kaldı. Başmüdür 
(UiTM'ük Sr.be bası inidir. Yoksn Autakva'daki 
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teşkilâtın başında bulunan idare memuru mu 
şube başı sayılacaktır? Eğer İskenderun'daki 
Başmüdür Şube Başkanı olacaksa, İskenderun 
ilce başkanı kim olacak? Bu teşkilât ilce merke
zinde olduğuna ve mütaakıp maddelerde ilce 
merkezlerindeki teşkilâtın başına ilce başkanı 
dendiğine göre bu iki sıfat nasıl telif edilecek
tir? 

Hulâsa bu kanunda; tekel, posta tel
graf, gümrük ve muhafaza teşkilâtı gibi fonk
siyonları itibariyle teşkilâtını il taksimatına 
uymaksızın kurmak mecburiyetinde olan âmme 
idare ve işletmelerine birtakım külfetler tahmil 
eden yahut tatbikatta tereddütleri mucip ol
mak suretiyle güçlükler çıkaracak mahiyette 
hükümler vardır. Bunun sebebi; Hükümet ta
sarısının 6 ilci maddesinin, 11 nci maddesinde 
aynı hükümler mevcuttur mütalâasiyle kaldı
rılmış olmasıdır. Halbuki 11 nci maddede kal
dırılan 6 nci maddenin yerini tutacak hükümler 
tesbit edilmiş değildir. Bu itibarla gerekçede 
gösterilen mülâhazalara kanun metninde yer 
verilmemiş olması neticesi birtakım eksik cihet
ler kalmıştır. 

Bu hususta tatmin edici izahatta bulunulma
sını rica ediyorum. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, bu madde hakkında itirazda bulunan 
arkadaşlarımızın dokundukları cihet, kamu hiz
metleri, tâbirinden ileri gelmektedir. Komisyon 
sözcüsü arkadaşımızın izahına göre maksadın 
umumi idareye ait teşkilât kademelerinin, vilâyet 
kaza ve bucak esaslarına göre ayarlanmasıdır. 
Binaenaleyh bu kamu hizmetleri tâbiri kamu iş
lerine de şâmildir gibi bir mânaya geliyor. Bu 
kelimenin yerine «Umumi İdare Teşkilâtı» tâbi
rinin konulması için bir takrir takdim ediyorum. 
Zaten komisyonun maksadının da bu olduğu söz
cü tarafından ifade edildiğine göre bunun kabu
lünü rica edeceğim. 

!);•. KÂMİL ÎDİL (Maraş)) — Efendim, söz
cü arkadaşımız, sağlık merkezleriyle sağlık teşki-
lâtndan bahsettiler, bu cihet üzerinde bâzı ay-
dmlatıeı mütalâalarımı arzetmek isterim. 

Memleketin muhtelif bölgelerinde çeşitli sal
gın hastalıklar çıkar. Zaman zaman bunlarla mü
cadele için teşkilât kurulmaktadır.. Bu âfet öyle 
bir bölgededir kv orası 3 - 4 vilâyetten parçalar 
alıı-. Meselâ: Trahom; Malatya'nın, Diyarbakır'ın 
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Maraş'm parçalarını içine alan bir bölgede zu
hur edebilir. Başka bir hastalık birkaç vilâyetten j 
birer köşe almaktadır. Şimdi bu kanuna göre 
bunlar düzenlenecek olursa Diyarbakır, Malatya 
ve Maraş'da birer teşkilât kurmak icabedeeektir. 
Bu fıkradaki hüküm gayet açık ve vazıhtır. Be
nim kanaatime göre, teknik icablar bu gibi mühim 
hususatta muayyen ölçüler, muayyen sistemleri 
iktiza ettirir bu icapları yapmak lâzımdır. Bunu 
yapmıyacak olursak kanun işlemez bir halde ka
lır. Bu bakımdan komisyon kabul ediyorsa mad
denin bu şekilde düzeltilmesi için hazırladığım 
önergeyi vermekten vaz geçeceğim. 

ÎÇÎŞLERİ K. S. AKÎF EYÎDOĞAN (Kars) 
— «Kamu hizmetleri» yerine, «Gennel İdare» de- : 
nilmosini kabul ediyoruz. i 

Yüksek Başkanlığa j 
Üçüncü maddenin son satırındaki (Kamuhiz- i 

metleri) kelimelerinin yerine : (Genel idare Teş- ! 
kilâtı) kelimelerinin konulmasını arz ve teklif j 
ederim. i 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın j 

ı 
BAŞKAN —- Komisyon teklifi kabul ediyor. 

Buna göre üçüncü maddeyi tekrar okutuyorum, i 

Bölüm : H I 
î l İdaresi i 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Anayasanın 91 nci ' 
maddesi hükmünce illerin işleri yetki genişliği • 
ve görev ayrımı esaslarına göre idare olunur. , 

Tilerde genel idare teşkilâtı il, ilce ve bucak 
bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlar da mutabık ! 
mı?. ! 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Evet. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
Efendim, bu tarif edileni iyen birşeyi yine 

tarif edileni iyen bir şeyle ifade etmeye benzi
yor.. Genel İdare teşkilâtı diye birşey yoktur. 
Kamu işleri ise hukuki bir tâbirdir. Kamu işi 
nedir? İktisadi iş nedir? Eğer biz bu kamu iş
leri çerçevesi içinde, postaydı, telgraftı, az çok 
kamu işi olup olmadığı, iktisadi olup olmadığı 
belli olan işleri belirtmek istemiyorsak o zaman j 
başka tâbir bulmak lâzımgelir. Binaenaleyh ı 
genel idare teşkilâtına ihtiyaç yoktur. Maliye 
teşkilâtı, genel idare teşkilâtı mı, sıhhi teşki- . 
lât, genel idare teşkilâtı mı? Hulıuki olarak boy- I 
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le bir tâbir yoktur. 

BAŞKAN — « İllerde genel idare teşkilâtı» 
sizi tatmin etmiyor mu? 

KEMAL TURAN (İsparta) — Pekâlâ. 
BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — ti genel idaresinin 
başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş 
kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilât 
bulunur.. Bu teşkilâtın her birinin başında 
bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunla
rın emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede 
memurlarıdır. Bu teşkilât valinin emri altın
dadır. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Adalet 
Komisyonu adına yüksek huzurunuzda mâru
zâtta bulunuyorum. Adalet Komisyonunda bu 
tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman bu maddeyi ta
kip eden bir hükmü ipka etmiştik. Bu madde
de teşkilâtın başlarında bulunanların valinin 
emri altında olacağı hükmü yazılmış bulun
maktadır. Bunu takip eden maddede ve bil
hassa maddenin birinci kısmında Hâkimler Ka
nunu ile İcra ve İflâs Kanununda yazılı yargıç, 
savcı ve yargıç sınıfında bulunanlar ve yine bu 
kanunlarda yazılı adalet memurları 4 ncü mad
de hükmüne tâbi değildir kaydı mevcut idi. Bu 
hüküm her nasılsa İçişleri Komisyonunca 
buradan çıkarılmış bulunmaktadır. Her ne ka
dar gerekçede bu hüküm valilerin yetkilerine 
ait olan kısma alındığı ve orada bulunması iti
bariyle burada ayrıca bir hüküm tesis etmenin 
haşiv olacağı izah edimiş buunmakta ise de 
Komisyonumuzun noktai nazarı tamamen bu
nun aksidir. Şunu evvel emirde arzedeyim ki, 
valinin emri altında bulunacak makam ve mer
cilerin kimle i' olduğu sarahaten burada tesbit 
edildikten sonra, bu hüküm tatbik olunmıya-
cak müstesnaların da ya bu maddede yahut bu
nu takip eden maddede yazarak ayrı bir hü
kümle tesbit ve tesis etmek lâzımgelir. Müta-
akıp yerlerde, yetki ve teftişe taallûk eden 
yerlerde yalnız bu maddenin numarasının işa-

.«, edilmesi suretiyle iktifa edilmesi daha doğı\ 
olur. Kanun tekniğine ve vaz'nidan beklenen ga
yelere de uygun olur. Bu itibarla çıkarılan bu mad
de için İçişleri Komisyonunun mucip sebep ola
rak gösterdikleri noktai nazarın Adalet Ko-
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misyonu tamamen aksini mütalâa etmektedir 
Ve bunun için de tesbit ettiğimiz mütalâa ta
sarı ile birlikte tabı ve tevzi edilmiş bulun
maktadır. Orada da işaret ettiğimiz gibi böy
le bir hükmün bulunmasını zaruri görmekte
yiz. Anayasa hükmü de bunu âmirdir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

KÂMİL COŞKTJNOĞLU (Manisa) — Efen
dim ; bendeniz de arkadaşımın temas ettiği 
noktaya temas edeceğim ve arkadaşınım noktai 
nazarına tamamen iştirak ediyorum. 

Filvaki bu madde «İl, genel idaresinin başı 
ve mercii validir» diyor ve son fıkrada da 
«Bu teşkilât valinin eniri altındadır» diyor. 
10 maddenin I) bendinde «Hâkimler Kanunu ile 
îera ve İflâs Kanununda yazılı yargıç., Cumhu
riyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla 
ve bu kanunlarda yazılı adalet memurları, as
kerî birlikler ve askerî müesseseler, askerlik 
daire ve şubeleri dışında kalan bütün Devlet 
daireleri» diyor. Bunların haricinde, il memur
larının tâyini usulü, valilerin hukuki durum
ları. görev ve yetkilerine dair olan bölümde, 
fakat bu bölümde bu maddenin bulunması, be
nini şahsi kanaatime göre ve arkadaşımızın da 
belirttiği veçhile, ihtiyacı karşılamaz kanaatin
deyim. Burada madde mutlak olarak bütün şube 
teşkilât âmirlerinin ve memurlarının valinin 
emri altında bulunduğu söyleniyor. 

D bendinde bulunanlar valinin emri altında 
olacak ama, yalnız bunları valinin murakabesi 
bakımından istisna edilmiş gibi bir vaziyet 
olacaktır. Bu itibarla son fıkradan sonra «10 
ncu maddenin T) bendinde yazılı kısımlar müs
tesna olmak üzere bu teşkilât valinin emri al
tında bulunur» demek daha doğru olur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Arkadaşlar: 

Anayasanın sekizinci maddesinde, kaza kuvvet
lerinin bağımsızlığı tasrih edilmiştir. Bu sara
hatle bu maddenin son fıkrası arasında bir tezat 
görüyorum. 

Bir de bağımsızlığı. Anayasa ile müeyyid 
olan bir müesseseyi bu fıkra ile valinin emri 
altına vermek, bu müessesenin, valinin emri al
tında bulunduğunu ifade etmek, hakkı kazaya 
karşı bir hürmetsizliktir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Böyle bir şey 
yok. 
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NECATİ ERDEM (Devamla) — Hakkı ka

zayı haiz, mahkemenin istiklâli Anayasa ile mü-
eyyettir. Binaenaleyh bu müessese valinin emri 
altındadır denilemez. Sonradan istisna edilse 

{ bile şu mefhumu külli, bu anlayış, Anayasanın 
ruhuna aykırıdır. Yani burada valinin emri al
tına almak, sonra 10 ncu maddenin D fıkra
sında istisna etmek dahi, pek kanun tanzimhı-
deki esaslara uygun bir şey değildir. Tasarı 
devam ettikçe, valinin emri ve nüfuzu altında 
bulunan müesseseler mevzuubahis oldukça, her 
zaman icra ve İflâs Kanunu ile Hâkimler Ka
nununda yazılı yargıç sınıfında bulunanlar 
ve bilcümle adalet memurları terkiplerini tekrar 
edip durınaktansa, su dördüncü maddede hü
küm konurken, valinin nü tuzu altına girmiyen 
müesseseleri istisna edip, ondan sonra umumi 
bir ifade ile, takip edilmesi icabeder. Kanunun 
ruhuna ve tanzimine uygun olan şey budur. 

Bir de efendim yalnız mahkemelerle, adalet 
memurlarının, askerî dairelerin, askerî birlik
lerin istisnasının kâfi olmadığını zannediyorum. 
Çünkü üniversitelerin muhtariyeti kanunla mü-
eyyettir. Valinin emri altına girmek, muhtariyet 
mefhumuna aykırıdır. Bu sahanın da ortadan 
kaldırılması, üniversitenin de müstesna müesse
seler meyanma konması icabeder. 

Vergi İtiraz, Vergi Temyiz komisyonları da, 
idarei kaza ile meşgul olan müesseselerdir. Bun
lara da istiklâl tanımak icabeder. Aksi tak
dirde bu idari kaza merciinden verilecek karar
dan fayda beklenemez: Posta, telgraf ve telefon 
idareleri gibi nezaketi bulunan müesseselerin de 
bundan istisnası lâzımdır. Eskiden beri takib-
edilen usul de buydu. Valilere geniş salâhiyet 

1 vermek bir maharet değildir; ancak, hu geniş 
' salâhiyeti ayarlamak, bunun hudutlarını gös

termek ve âmme hukuku ve kanunlar dairesin
de ayarlamak icabeder. Valilerde geniş salâhi
yet vardır diye idari kaza müesseselerini de va
linin idaresi altına sokmak, âmme hukukuna te
cavüz etmek mânasındadır. Binaenaleyh, mah
kemeler, yargıçlar, idare memurları, askerî bir
likler, askerî daireler idari kaza salâhiyetini ha
iz itiraz ve temyiz komisyonları, muhtariyeti 

• kanunla müeyyet bulunan üniversiteler, neza
ket itibariyle posta, telgraf ve telefon müesse
selerinin bu hükümden istisna edilmesi lâzımge-

i lir kanaatindeyim. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF I 

KYÎDOĞAN (Kars) — Efendim, 11, 12 encü
menin tavsiyesi üzerine maddeyi biz bu hale 
koyduk. Maddedeki terimleri, tâbirleri iyi tart
mak üzere bir kere daha mürüvetinize, insafı
nıza arzederim. îl idare şubeleri deniliyor. îl 
idare şube başkanlıkları deniliyor. Muhtelif ba
kanlıkların 'kuruluş kanunlarına göre bir ildeki 
o bakanlık teşkilâtı ilin idare teşkilâtmdandır 
ve onun başındaki adam da, il idare şube baş
kanıdır. Şimdi, bir ağır ceza mahkemesi il ida
re şubesi midir? Anaysa mahkemelerin ve hak
kı kazanın istiklâline dair en kuvvetli hüküm
leri birçok maddelerinde yer alırken, bunu bu
rada ilâve etmek, bilmiyorum ne dereceye kadar 
doğru olur; zaten bu, bizim maksadımızın hari
cindedir. Mamafih heyeti celile tensip buyurur-
sa aşağıdaki 10 ncu maddenin D fıkrasına koy
duğumuz hükmü buraya alırız. (Çok güzel ses
leri) Yani aynı bir maddedeki hükmü aşağıdan 
alıp buraya getiriyoruz. Biz haddizatında il ida
re şubesi olmıyan, teşkilâtı burada fcasdetmiş 
değiliz. 

Meselâ buyurdukları iskenderun Kazasında 
gümrük başmüdürü o kazanın idare şubelerin
den midir? Arzetmek istediğim, bizce maksut 
olan bir ilin idare şubeleridir. Bunun haricinde
kiler maksut olamaz. Ankara Üniversitesi, is
tanbul Üniversitesi Ankara ve istanbul illerinin 
idare şubeleri midir? Onun için bir sürü tarhi-
yat ve tenzilât listesiyle İmraya menfi bir hü
küm aksetmiyelim dedik. Onlar kendi kuruluş 
kanunlariyle bünyeleri için gereken hükümleri 
biletraf bulmuşlardır. 

Adalet teşkilâtı hakkında da 10 ncu madde
nin (D) fıkrasında ve 11 nci maddede mütaad-
dit yerlerde yer almıştır. O fıkrayı buraya ek
lemek istiyorlarsa oradan çıkarıp buraya geti
rebiliriz. 

NECATI EEDEM (Muğla. — Efendim, ka
nunun metninde «teşkilât> kelimesi yazılıdır. 
idare şubeleri bu maddenin içerisinde yer alır
ken, teşkilâtla tam mütenasip bir şekilde yer 
almamıştır. Okuyalnn ibareyi: «Bakanlıkların 
kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar 
teşkilât bulunur.» Teşkilât kelimesiyle ifade edi
liyor. 

VASFI GERGER (Urfa) — Alt taraf mı, 
ikinci fıkrayı oku. | 
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NECATI ERDEM (Devamla) — Bu teşkilât 

valinin emri altındadır diyor; idare şubeleri, 
demiyor, teşkilât diyor. Eğer bunu tasrih etmek 
istiyorsanız, (Teşkilât) kelimesini kaldırırsınız, 
(idare şubeleri) ni koyarsınız, bende mahkemele
rin oraya girmediğine inanırım. Fakat (teşki
lât) kelimesi umumidir, bu umumi mefhumun, 
küllün içerisinde mahkemeler de dahildir mâna
sı çıkar, ben bunu istisna edildiğinin anlaşılma
sının icabettiğini arzettim. (idare şubeleri de
nilmesi) icabeder. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — önergeler vardır okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet komisyonu raporunda, işaret olunduğu 

veçhile: 
(Hâkimler Kanunu ile icra ve iflâs Kanu

nunda yazılı yargıç, savcı ve yargıç sınıfında 
bulunanlar ve yine bu kanunlarda yazılı Ada
let memurlan dördüncü madde hükmüne tâbi 
değildirler.) Hükmünün beşinci madde olarak 
tasarıya eklenmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu adına 
Ankara Milletvekili 

Emin Halim Ergun 

BAŞKAN —• Komisyon 10 ncu maddenin 
(D) fıkrasında bunu almıştır. Şimdi önerge na
zarı itibara alınırsa buraya bu hüküm girecek 
ve sırası gelince müzakeresinde 10 ncu madde
den D bendinin kaldırılıp kaldınlmıyacağı gö
rüşülür. Komisyon önergedeki esası kabul edi
yor mu? 

FERİDUN FtKRt DŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu, esasen askerî teşkilâta ait 10 ncu maddenin 
D fıkrasında mevcuttur. O fıkra okunsun, ko
misyon da kabul etsin, bu işte bitsin, efendim. 

(10 ncu maddenin D fıkrası: Hâkimler Ka
nunu ile icra ve iflâs Kanununda yazılı yargıç 
Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunan
larla ve bu kanunlarda yazılı adalet memurları 
askerî birlikler ve askerî müesseseler, askerlik 
daire ve şubeeri..) 

BAŞKAN — Zaten 10 ncu maddenin D fık
rasında bu böylece vardır, iki önerge bunun bu 
maddeye eklenmesini istiyor, ilerde o madde gel
diği zaman orada ipkası lâzım mı, değil mi ay
rıca düşünülür. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Birşey arze-
deceğim: Bu ikisi, yani adalet memurlariyle hâ-
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kimler, yargıçlar ve askerî birlikler hakkında 
hiı? tennajriil ol<îı»&vı*vu. a n l ı y o r u m . F a k a t ben im. 
arzettiğim, diğer istisnası lâzımgelen müessese
lerin, istisnası icap etmiyeceği hakkında gerek
melerde bir kelime yoktur. Biz tenevvür etmek 
istiyoruz. 

İÇİŞLERİ K. S. AKtF EYİDOĞAN (Kars) 
— lleriki maddelerde vardır, gelecektir. 

BAŞKAN — Bu fıkranın bu maddeye ilâve
si suretiyle maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — ti genel idaresi
nin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuru
luş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teş
kilât bulunur. Bu teşkilâtın her birinin başında 
bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların 
emri altında çalışanlar ilin ikinci dereeede me
murlarıdır. Bu teşkilât valinin emri altodadır. 

Hâkimler Kanunu ile îcra ve îflâs kanunun
da yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç 
sınıfında bnlunanlala bu kanunlarda yazılı Ada
let memurları, askerî birlikler, askerî fabrika ve 
müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu mad
de hükmünden müstesnadır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul den-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞlNCt MADDE — İllerde, valilerin tâ
yin ve tesbit ettiği işlerde yardımcılığını ve 
valinin bulunmadığı zamanlarda vekâletini 
yapmak üzere vali muavinleri bulunur. Valinin 
yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali mua
vini sorumludur. 

Vali muavini, en az altı yıl kaymakamlıkta 
bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını Doğuda ge
çirmiş olanlardan tâyin edilir. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — Aziz arka
daşlarım, \m 5 nci maddenin ikinci fıkrasında 
«Vali muavini, en az altı yıl kaymakamlıkta 
bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını Doğuda ge
çirmiş olanlardan tâyin edilir» denilmektedir. 

Halbuki elyevm yüksek tahsil görmüş ve 
senelerce yüksek liyakatle mektupçuluk ya
pan zevat vardır. Bunların bu maddeden isti
fadeleri muktezayi maadalet olur. Bu fıkranın, 
takdim edeecğim önergeye göre, tadilini rica 
ediyorum, önerge ile yaptığım teklif de şudur; 
önergemden okuyorum: 

Beşinci maddenin ikinci fıkrasının (Vali 
muavini en az altı yıl kaymakamlık ve yahut 
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yüksek tahsil görenlerden altı yıl mektupçuluk 
yapmış ve bunun iki yılım Doğuda geçirmiş 
olanlar arasından tâyin olunur) şeklinde tadi
lini arz ve teklif eylerim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim; ben
deniz de bu maddenin vali muavinlerine ait 
olan hükmü hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Tasarı; vali muavinin en az altı yıl kaymakam
lıkta bulunmuş ve bu hizmetinin iki yılını do
ğuda geçirmiş olanlar kaydı mutluk olarak 
konmuştur. Bu tatbikatta çok büyük müşkülâ
tı mucip olacaktır. 3 - 4 sene kaymakamlık yap
mış olan arkadaşlar bir mülkiye müfettişliğine 
tâyin edilir veya merkezde bir şube müdür
lüğüne alınır ve bu bir vali muavinliğine tâyin 
edilmek istenilirse imkân bulunamaz. Bu ar
kadaşlardan bu hakkı esirgemek ve bu şekilde 
bir kayıt koymak, dâhiliye memurlarının bu
gün meriyette olan esas hükmüne de münafi-
dir. Binaenaleyh, biz burada, kaymakamlık 
yapmış olmayı şart olarak vali muavinlerinde 
aramak zorundayız, yüksek tahsili vali mua
vinlerinde aramak isteriz. Bunda mutabıkım. 

Ancak, münhasıran 6 yıl kaymakamlık yap
mış olanlara vali muavinliğini hasretmek 
İçişleri Bakanlığının bünyesine muvafık 
değildir, uymaz ve tatbikatta da müşkülâtı 
mucip olur. Zannediyorum ki, kısa bir zaman 
sonra bunun tadili için Meclise gelinir. Bende
niz şöyle diyorum, vali muavini olmak için kay
makam veya ona muadil hizmetlerde üç yılı 
bilfiil kaymakamlıkta geçirmiş olanlardan se
çelim diyelim. 

Çünkü İçişleri Teşkilât Kanununda sıra ta
kip eder. Orada Hukuk işleri, Emniyet müdürü 
mektupçular. diyor ama üç sene kaymakamlık 
yapmayı şartını tanıyalım, çünkü vali yardımcı
sı olan ilçede vali muavinliği yapabilecek dere
cede tecrübe sahibi olması lâzımdır. Ama mut
lak olarak altı sene kaymakamlık yapanlardan 
vali muavini olacak dersek altı sene mülkiye 
müfettişliği yapanlar vali mavini olamıya-
caklardır. Bir önerge veriyorum kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim; vakit gecikti, yatırı 
saat 10 da dağılmış olan gündem dairesinde 
görüşmeye devam etmek üzere oturumu kapa
tıyorum. • 

Kapanma saati : 20,00 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 208 
İller Kanunu tasarısı ve Adalet» Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savun
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Ulaştırma Komisyon
larının düşünceleri hakkındaki raporlarla İçişleri Komisyonu ra

poru (1 /340) 

2'. C. 
Başbakanlık 16 .IV . 1948 

Muamelât Genci Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1048, 6 - 1294 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . IV . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan İl İdaresi Kanunu tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
; ı Hasan Saka 

İl İdaresi Kanunu Tasarısı Gerekçesi 

İllerin Genel İdaresini düzenliyen hükümleri ihtiva eden ve bugün yürürlükte bulunan 1426 
sayılı Vilâyet İdaresi Kanunu 15 . V . 1929 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe kon
muştu?. 

Bu itibarla 18 yılı aşan bir zamandanberi yürürlüktedir. Muhtelif tarihlerde 1851, 1965,3001, 
3451, 3758, 4008, 4025 ve 4438 sayılı kanunlarla çeşitli tadiller görmüştür. 

Bundan başka, bu süre içinde idarenin çeşitli kollarını ilgilendiren konularda Büyük Millet 
Meclisince birçok kanunlar çıkarılmış, kamu hizmetlerinin çoğunun kuruluşları, bünyeleri, yürüt
me ve yönetim tarzları değiştirilmiş ve mevcutlarına daha bir çokları da katılmıştır. 

Devlet faaliyet sahalarının böyle muhtelif istikametlerde artması ve kamu hizmetlerinin çeşit
lenmesi istenilen amaca ulaşmak için bu faaliyetleri ibraz ve hizmetleri başarmakla yükümlü teş
kilâtın tanı bir nizam ve ahenk içinde işlemesi lüzumunu ortaya koymuş ve bunun için de bu çeşit
li idare koııularınm aralarındaki münasebet ve karşılıklı bağlılığı kurmak ve sağlamak ihtiyacı de
rinden duyulmaya başlamıştır. Bu görevin iller teşkilâtında Hükümetin ve merkezî makamların 
temsilcisi mevkiinde bulunan makam ve mercilere teveccüh ettiği ise bir gerçektir. Kamu hizmet
lerinin yürütülmesiyle yükümlü bütün teşkilâtın İllerdeki görevlerini ifa suretini ve her birinin 
yekdiğeriyle ve merkezî Hükümetin temsilcisi ile karşılıklı münasebetlerini ise İl İdare Kanunu 
tanzim ve idare eder. 

Bu itibarla İl İdaresi Kanunu bir görev ve yetki manzumesi vücuda getirir ve Devlet faaliyet
lerinin istikmal ve istihsal için işliyen uzuvları birleştirici ve düzenleyici kaideleri kor ve 
mercileri gösterir. Böyle bir nitelikte bulunan bir kanunun zamanın icap ve ihtiyaçlarına uyması 
zarureti de böylece kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bundan başka, Anayasa İllerin 
işlerinin yetki genişliği esasına göre idare olunacağını belirtmiş bulunmasına göre: Kamu hiz
metlerinin teşkilâtında meydana gelen bu yeni gelişme ve genişlemeler neticesinde temerküze mâ
ni olmak ve bu esasın yürürlüğünü korumak ve tatbikatım yapmak için de il, ilce ve bucaklarda-
ki îdare üstlerinin görev ve yetkilerinin düzenleştirilmesi, kuvvetlendirilmesi, muhtelif özel ka-
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nuı ı lar la geri alınmış veya ahengi bozulmuş görev ve yetki ler in iadesi İ l Genel idaresi , dü/enl iyei ı 
hükümler in yenibaş tan gözden geçirilmesini gerekt i rmiş ve tasar ı bu amaçlara ulaşmak' maksa-
diyle hazır lanmışt ı r . 

Tasar ının hazır lanmasında, İdare rejiminin Tanzimattan itibaren geçirdiği muhtelif safhalar 
t e tk ik edilmiş 1947 yılında toplanan birinci idareci ler kongresinin çalışmaları göz önünde bulundu
rulmuş, halen y ü r ü r l ü k t e olan kanunun 20 yıla yaklaşan ta tb ika t ı esnasında edinilmiş olan tec
rübelerden faydalanılmış ve ayrıca Garp Memleketlerinin bu konudaki mevzuatı da, incelenmiş-
t i r . |1J 

Kamın Tasarısı altı bölüme ayrı lmışt ı r . Birinci bölüm idare taks imat ına , ikinci bölüm İl Teş
ki lâ t ve İdares ine , ü ç ü n c ü bölüm ilce, Dördüncü bölüm Bucak teşkilât ve İdaresine. Beşinci bölüm 
İl v e l i c e İda re Kurul lar ına tahsis olunmak surel iy le sade ve mâkul bir t e r t ip \ e tasnife lâbî lulul-
nıuştur . Birinci bölümü (eskil vden 1 - 2 nci maddeler le idare bölümlerinin kurulması , kal
dır ı lması , adlar ının ve bağl ı l ıklar ı ile merkez ve şuur lar ın ın belirtilmesi ve değişt ir i lmesi hususun
daki kanuni şekil ve merasim sadeleştir i lmiş ve za ;l kayı t lar kaldır ı lmışt ı r . 

Kanun Tasarısının ikinci bölümünü teşkil ede ı maddelerden -'! - S nci maddeler le Bakanl ık
lara mevdu olup yetki genişliği esasına göre görülecek hizmetlerin il t aks imat ına göre tanzim 
olunması esası açıklanmış ve idare; •Şubeleri üzer inde mülki üstlerin yetki ler i birleştir i lmiştir . 

Durumla r ında özellik bu lunan ve doğrudan d »ğruya Valinin emri altına al ınması lüzumsuz 
hat tâ zarar l ı görülen Daire ve Müesseseler b' ııcı ııaddede sayı lmak suret iyle tasr ih edilmiştir. 

İ l lerde hizmet şubeleri a ras ında iş ve el birliğini sağlamak ve bir gözetim ve denet im uzvu ol
mak i t ibariyle Valinin mütemadiyen masası başın la kırtasi muamelelerle meşgul olarak dairelerce 
hazı r lanan yazıları imza e tmekde vaki t kaybe tme uıin önüne geçmek ve Val inin ilin Genel İdare
sini i lgi lendiren önemli mevzular la daha yak ında ı uğraşabilmesini sağlamak maksadiyle Valili
ğin yazı işlerinden sorundu olmak ve aynı zamanda Valinin göstereceği diğer işleri de yapmak ve 
icabında ona Vekâlet etmek üzere İllerde Genel Sekre ter l ik Makamı ihdas edilmiştir . 

Valilerin Devletin ve bütün Bakanlar ın temsilcisi sıfat ve mevkiinde bulunmalar ı dolayısiyle de 
tâyinler i hakk ındak i hükmün İl İdaresi Kanununda yeralması gerektiği düşüncesiyle bunu sağla
mak için ayrıca b i r madde kaleme alınmıştır . 

Valilik makamını işgal edecek kimselerin icrai ve siyasi birçok görev ve yetkileri haiz bulunma
sı i t ibariyle, lüzumunda bunla r ın valilikten alınabilmeleri zaruret i aş ikârdır . Ancak valilikte -11111-
Arat'i'ak olaııııyauların diğer vazifelerde çalıştırılmaları ve muvaffak olmaları mümkün olduğuna 
göre ; 1851 sayılı Kanun mucibince hizmet müdde ti ve yaş unsuru nazara alınma Issızın tekaüde 
sevk gibi doğru görülmiyen bir muamele yerine (Merkez emrine) alma usulünün ve (I'»aşka bir 
vazifede kul lanma) karar ın ın ikamesi, hem valilerin memurluk haklarını siyanet e! inek ve hem de 
Hükümet ler in idar i ve siyasi zarure t ler dolayısiyle duyabilecekleri ihtiyacı karşı lamak bakımların
dan muvafık görülmüştür . 

İ ldeki muhtelif kamu hizmetleri gruplar ının başımla doğrudan doğruya valinin eniri alt ında 
çalışacak olan il idare şube başkanlar ının ilde bu hizmet gruplar ının bütününün iyi görülmesinden 
sorumlu olan ve il ile tam bir işbirliği zihniyeti içinde bulunmalar ını sağlamak bakımından bun
ların tâyininde usulen valilerin mütalâalar ının alınması faydalı mülâhaza edilmiştir. 

Diğer memurlara yel ince: Tâyin hukuki müessesenin Devlete muza!" bir tasarruf ve bunun âm
ine kudre t i istimali demek olduğu ve valiler de Devletin, Bakanlar ın temsilcisi ve Bakanlıkların 
icra vasıtası bu lunduğu cihetle tâyin yetkisinin valilere tanınması yer inde görülmüştür . 

Ancak, (i nci maddede sayılan daire ve müesseselerin özel durumlar ı göz önünde bulunduru la rak 
bunlar ın memurlar ın ın tâyini hakkında özel hükümler mahfuz tu tu lmuş tur . Bundan başka, yetişti
ri lmeleri muayyen öğretim ve eğitime tevakkuf eden ve ilde birden fazla istihdam mahalleri 
olan memurlar ın ikmal kaynaklar ı doğrudan doğruya merkezin emri alt ında bulunduğundan 

[1] tiler İdaresine dair yabana mevzuatın esas /lallarını yöslerir bir </iid ö.nli (/crc/.-e< y< dısh-
rihnisti)'. 
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bil kabil memurların ve mecburi hizmete tâbi olmıyan hekimlerle Sayış!aya. hesap vermek mevki
inde bulunan ve Devletin gelir, gideri ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili 
olan il merkezinde ikinci derecedeki müdürler ve alelûmum nakit muhasiplerinin tâyinleri özel 
kanunları hükümlerine bırakılmış ve fakat bunların il içinde nakil ve tahvillerinin sürat ve se
lâmeti temin bakımından valilerin yetkileri dâhilinde bulunduğu hükümleri tesis edilmiştir. 

11 nci medde; valinin ilde Devletin ve her Bakanın temsilcisi ve Bakanlıkların idari ve siya
si yürütme vasıtası bulunduğunu açıklamakta v» bu sıffatların tabiî ve hukuki neticelerini belirt
mektedir. Valilik müessesesinin varlığı, sebebi bu maddede meknuzdur, Gerçekten Devlet fa
aliyetinin icrası ve kamu hizmetlerinin ifası sureti özel kanunlarla, düzenlenmiştir. Bugünün bilgi 
ve tekniği her hizmetin ve faaliyet kolunun mahiyet ve hususiyetine göre teşkilâtlanmasını za
ruri kılmış ve idare manzumesi bu lüzum ve ihtiyaçlarla mütenazır ve mütenasip olarak her teş
kilâtın başına teknik ve meslekî bilgiyi haiz eleman ve şefler getirmek suretiyle teşkilatlandırıl
mıştır. Ancak (Taazzi) ve teşkilâtlanma o kadar dal budak salmıştır ki, bunların faaliyetlerini 
düzenliyeeek ve bir amaca yöneltecek teknik şeflerin üstünde umumi bir başın bulunması zaru
reti kendisini bugün dünden daha çok hissettirmektedir. 

İşte bu baş ve üstün merci ilde validir. 
12 - 11 ncü maddeler valilerin genel olarak haiz oldukları yetki ve görevleri ana hatları ile 

belirtmektedir. 
Valinin Adalet Bakanının temsilcisi olması dolayısiyle halkın Adalet Dairelerindeki işlerinin 

zamanında ve süratle görülmesiyle ilgilenmesi zaruri görülmüş ve bu maksatla 12 nci maddenin 
(A) fıkrası kaleme alınmıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci maddesiyle valilere kamu dâvası açılması mevzu
unda, tanılan yetkinin ancak C. savcılarından, ilin düzen ve güvenle ilgili işlerde kamu dâvası 
açılıncaya kadar geçen, safhalardan bilgi, almaları ile kullanılabileceği aşikâr olduğundan C fık
rasında bu cihet, belirtilmiştir. 

İlin güven ve düzenini korumaktan vali sorumlu olduğuna göre, bu güven ve düzeni bozan bir 
suçlunun bir an evvel yakalanıp Adalet makaml'irına teslimi, bir taraftan serbest gezen suçlunun 
yeni suçlar işlemesini önlemek, diğer taraftan suda bozulmuş olan âmme nizam ve intizamını tekrar 
tesis etmek bakımından valinin görevi ile yakından ilgili bulunduğundan bu konuda valiye lüzum
lu yetki verilmesi zaruri görülmüştür. 

Bu maddelerle valilerin önleyici kolluk yetkileri ve bunun kullanma tarzı ani ve fevkalâde hal
lerde Devlet kuvvetlerinin harekete geçirilmesi tarzı da tanzim edilmiştir. Bu arada valilerin bü
tün kolluk kuvvetlerinin başı ve âmiri bulunduğu ve bu sıfatla haiz olduğu yetkiler sayılmıştır. 
Emniyet ve asayiş Devlet hizmetlerinin başında gelir. Emniyet ve asayiş olmıyan bir yerde Devle
tin varlığından bile şüphe edileceğine göre ilin genel idaresinden emniyet ve asayişinden sorumlu 
olan valinin böyle kolluk görev ve yetkileriyle teçlıizindeki zaruret meydandadır. 

15 - 21 nci maddeler Valinin teftiş ve denetleme yetkilerini ve taşra teşkilâtında çalışan bütün 
memurların en büyük âmirlerinin Valiler olduğunu açıklıyarak bunun hukuki neticelerini belirt
mektedir. 

Bu arada birkaç ile şâmil memuriyetlerin kendi illerindeki işlerini tetkik yetkisi de Valilere 
verilmiştir. Gerçekte bâzı kamu hizmetlerinde il taksimatından ayrılma ve illerdeki teşkilât üstün
de bölge esasına dayanan bir yola gidilmek sure iyi e özel kanunlarla kurullar meydana getirilmiştir. 

23 - 28 nci maddeler valilerle il idare şube başkanlarının münasebetlerini düzenlemektedir. 
İdare şubelerinin görev ve yetki özel kanunlarla bellidir. Her hizmet ve vazifenin mahiyet ve bün
yesinin haiz olduğu özellikler nazara alınmak suretiyle kendileri teşkilatlandırılmıştır. Böysece vücu
da gelen cihazın işleme tarz ve metotları da yine özellikleriyle münasip bir itina ile tanzim; olun
muştur. Bu hizmetler mecmuasının ayrı ayrı ana adları ile i l İdaresi Kanununda yer alması bu
günkü mürettcp Devlet teşkilâtında imkân içinde bulunmamaktadır. Bu itibarla meslekî ve teknik 
hususlar dışında kalan ve sadece idare şubelerinin birbirleriyle ve merkezi hükümeti mahallen tem
sil mevkiinde bulunan mülki âmirlerle olan münasebetlerin tanzimi îl idare Kanununa düşmekte-
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rîir ki, bu da bu hükümlerle ifade edilmiş bulunmaktadır. Kanun ve tüzüklerin uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıkların illerde ilk hal merciinin vali olduğu açıklanmış ve memurlar tarafından 
banların uygulanmasında düşülen tereddütlerin de yine Valilerce giderilmesi için hüküm konmuştur. 
Merkezî daireleri lüzumsuz muhaberelerden kurtarmak, işleri yerinde halletmek ve böylece temer
küze engel olmak için bu hükümlerin iyi neticeler vereceği umulmaktadır. 

İdare şubeleri arasındaki çalışmalarda ve İdarede birliğin sağlanmadı, işlerin düzenleştirilmesi 
ve teşkilâtın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak için 
lüzumlu görülen zaman ve hallerde idare şube başkanlarının heyet halinde toplantıya çağırmak hu
susunda Valilere yetki verilmesi ve bu kabil toplantılarda alman kararların yürütülmesinin bütün 
İl İdare ve teşkilâtı hakkında mecburi bulunması yolunda hüküm konmuş ve ayrıca bu toplantı
larda Bakanlara lüzumlu teşkilâtın kurulması ve f ızııli teşkilâtın ilgası hakkında tekliflerde bulu-
nulabilmesi esası da sağlanmıştır. 

İlçelerde işlerin İl çevresi içinde ahenkli bir şekilkilde yürütülmesini sağlamak ve bu işleri prog
ramlaştırmak ve her yıl tahakkuk ettirilen kısımlarını müşterek gözden geçirmek için kayma
kamların yılda bir defa valinin başkanlığında bir toplantı yapmalarında fayda mülâhaza edilmiş
tir. 

Nihayet İl içindeki devir ve teftişlerin sonunda valilerin ilgili bakanlıklara rapor takdim et' 
inek suretiyle İl'in genel durumu hakkında faydalı bilgiler vermesi ve böylece merkezî daireleri 
aydınlatması düşünülmüştür. 

Üçüncü bölümü teşkil eden 29-42 nci maddeler illerde mütenazır olarak ilce idaresini düzen-
liyen hükümleri kapsamaktadır. İl İdaresi bölümünde olduğu gibi ilce bölümünde de kaymakam
ların hukuki mevkileri görev ve yetkileri ve idare şube başkanları ile münasebetleri belirtilmiş, özel 
kanunlarla tâyin usulü belli olmıyan memurların atanma tarzı gösterilmiştir. 

Belediye ve Köy kanunlarının belirttiği yetkiler dışında kaymakamların Köy ve Belediyeleri de
vir ve teftişleri sırasında belde ve köy halkının saflık ve esenliği, maddi ve mânevi vaziyetleriyle 
köylülerin kültürel ve ekonomik şartları ile ilgilenip ıslah tedbirleri almaları hakkında hükümler 
konmuştur. 

Dördüncü bölüm bucağn genel mahallî idare bakımlarından düzenlenmesi ve teşkilâtlanma
sını. sağlıyan hükümleri ihtiva etmektedir. Anayasamız bucağın köylerden ve kasabalardan mürek
kep bir idare bölümü olduğunu kabul etmiş bulunduğundan 44 ııeü madde ile bucaklar ana tesise 
uygun şekilde tarif ve mütaakıp hükümler de bu esaslara göre teşkil edilmiştir. 

44 ncü madde, genel idare bakımından il ve ilce idarelerine mütenazır olarak bucak müdürle
rinin haiz oldukları yetkileri saymakta ve bucak müdürünün bucak kuruluşunda görevlendirilecek 
memurların âmiri bulunduğunu beliretmektedir. 

Bucak dâhilinde vakaları önleyici tedbirleri almak görevine ilâveten güvenlik ile ilgili vakalarda 
C Savcsma haber vermekle beraber bucak müdürünün el koyarak zabıta âmirlerinin Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda yazılı yetkileri kullanması lüzumlu görülmüş ve 48 nci madde ile 
bunu sağlıyacak hükümler tesis olunmuştur. 

Köy Kanununda köy bütçelerinin hangi makam tarafından tasdik edileceği yazılı olmadığından 
köy idarelerinin tanzim edecekleri bütçelerin kanunlara ve mahallî ihtiyaçlara uygunluğu yönünden 
idareyi murakabe altında bulundurmasmdaki zaruretten mülhem olarak köyle daimî ve yakın müna
sebetle bulunan bucak müdürünün bütçeleri inceliyerek tasdik etmesinin isabetli olacağı düşünülmüş 
ve köy bütçelerinin tasdik yetkisi 50 nci madde ile bucak müdürüne vazife olarak verilmiştir. 

Bir bucak idaresinde olan köylerin mahallî mahiyetteki müşterek hizmetlerini ve ihtiyaçlarım 
yerinde ve zamanında lâyikı ile karşılıyacak hükümlerin noksanlığı yıllardanberi kendini duyurmuş 
ve bu konuda zaman zaman türlü etüdler yaptırılmıştır. 

Ayrıca tatbikattaki tecrübelerin verdiği sonuçlar göz önünde tutularak 422 sayılı Köy Kanu
nunun köy idarelerine tanıdığı şahsiyete ve yetkilere dokunmamak şartiyle bucak idarelerinin 
mahallî hizmetler bakımından iktidara sahip kılmamaları, hem halkın memleket idaresine ve iş
lerine yakından iştirak ettirilmesini, hem de yurdun daha verimli ve çabuk bir inkişafa kavuş-
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masını sağlıyacaktır. Bu kanaatle, bucaklarda müdürün başkanlığında mahallî hizmetlerde karâr" 
almaya yetkili organlar olarak bucak meclisleri ve bucak komisyonları kurulmakta, 51 nci madde 
de bucak meclislerinin ne suretle kurulacağı açıklanmıştır. 

Bucak meclislerinin görevlerini sayan 5.°> ncü maddenin (A) bendi meclisin; bucak sınırları 
içindeki köy ve kasabaların bayındırılması, sağlığın korunması, bölgenin ekonomik kalkınması ile 
yakından ilgili düşünceleri teklif halinde kaymakam vasıtasi ile valiye bildirilmesi esasına dayan
mış ve 56 ncı madde bu bentteki yazılı tekliflerin mahallî idare organları olan il genel meclislerin
ce görüşülerek karara bağlanmasını ve gerekirse Özel idare bütçelerinden para yardımı yapılarak 
bu teklif ve kararları tahakkuk ettirmesi lüzumunu derpiş eylemiştir. 

Bu suretle bucağın mahallî ihtiyaçları daha esaslı ve bucak halkının isteklerine uygun olarak 
Hükümet kademeleri nezdinde belirtilmiş olacaktır. 

Meclis görevlerini sayan 53 ncü maddenin (B - N) fıkralarını el ve iş birliğiyle tahakkuk etti
rilmesi mümkün ve mahallî mahiyeti haiz müşterek işlerden ibarettir. 

Bucak Komisyonunun görevlerini açıklıyan 54 ncü maddenin (A-B) fıkraları Köy Kanunu İle 
köylere verilmiş yetki dışında kalan, fakat mahallen tahkim ve sulh yolu ile hal ve intacı köylü 
için faydalı olacağı düşünülen dâva ve ihtilâfların mahiyet ve kıymetlerini zikretmiş 55 nci mad
de esasen Köy Kanunu ile tedvin edilmiş olan basit muhakeme usulünün aynen bu kamisyonun gö
receği dâvalarda da uygulanacağı hükmünü tesis eylemiştir. 

Tasarının esası, bucaklarda el ve işbirliği yapmak ve bucak halkını memleket idaresine geniş 
ölçüde iştirak ettirmek amacını güttüğünden GO ıcı maddede tadadi olarak yeralan müşterek ve 
mahallî mahiyetteki hizmetler için bucak dahilindeki köylerle kasabaların birlik kurmaları lüzumu 
üzerinde durulmuş ve birliğin ne suretle kurulacağı ve ne işler yapacağı tasarıda zikredilmiştir. 

Tasarının 66 ncı maddesinden 70 nci maddesine kadar olan kısım bucak müdürlerinin ve bucak 
memurlarının nasıl tâyin edileceğini göstermiştir. Bucak müdürü olabilmek için bu tasarı ile aranı
lan vasıflarla şartların kendilerine verilecek genei ve mahallî hizmetlerde anlayışlı ve faydalı eleman 
olabilmelerini sağlıyacak mahiyette olmasına bilhassa dikkat olunmuş, bucak müdürlerinin iyi ye
tiştirilmeleri için ayrıca kurslar tertip edilmiştir. 

Bu suretle bucak müdürlüğüne kabul ve tâyin edilecek elemanların geçim şartlarını ve derece 
yükselmelerini sağlamak da zaruri olduğundan bucak müdürlükleri altı sınıfa ayrılmış ve maaşları 
25 liradan başlamak üzere 60 liraya kadar çıkarılmıştır. 

5 nci bölümdeki 71 ve 78 nci maddeler il ve ilce idare kurullarına özgülemui^tir. Bu hükümlerde 
esaslı bir yenilik ve değişiklik yoktur. Ancak halkın genel idareye iştiraki prensipine uygun olarak 
idare kurulların da il genel meclisi, belediye meclisi ve ticaret ve ziraat odalarından birer temsilci bu
lundurulması kabul edilmiştir. Vali ve kaymakamların lüzum gösterecekleri işlerde istişari mütalâa
larından faydalanıl abilmesi hususu da ihmal edilmemiştir. 

î l idare şubelerinin, kaymakamların ve ilce idare şubeleriyle bucak müdürlerinin lâzimtilicra ka
rarları aleyhine menfaatleri haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, salâhiyet ve şe
kil itibariyle kanun veya nizamlara muhalefetinden dolayı ikame olunan iptal dâvalarına bakmak 
yetkisi il idare kurullarının görevleri cümlesindendir. Böyle olduğu halde halkın Danıştay Kanunu
na göre bu kanuni mercileri aşarak birinci derece de Danıştaya müracaatları hem halk tarafından 
açılan dâvaların intacında gecikmeyi ve hem de Danıştayın görev yükünü ağırlaştırmayı mucip ol
duğundan iptal dâvalarının birinci derecede karara bağlanması mecburiyeti daha açık şekilde ifa
delendirilmiş ve Danıştayın bu dâvaları itiraz yolu ile 'kinci derecede kesin karara bağlanmaları hü
kümleri mahfuz tutulmuştur. 
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// idaresi Kanunu insansı. 

Bolüm : 1 

unu.; 
v;ı kaldırı lması, 

îuereii validir . Bakanl ıklar ın , kuru luş kanunla
rına göre illerde lüzumu k a d a r teşki lât ı bulunur . 
Bir teşki lâ t ın baş ında bu lunanla r il idare şube 
başkanlar ıd ı r . Bunlar ın eniri altında, çalışanlar 
ilin ikinci derecede memurlar ıd ı r . Bu teşki lât 
val inin emri a l t ındadı r . 

MADDP] (i. — Hâkimler K a n u n u ile İcra ve 
İflâs K a n u n u n d a yazılı yargıç , savcı ve yargıç. 
sınıfında bu lunan la r ve yine bu k a n u n l a r d a ya
zılı adalet memur la r ı askerî bir l ikler , askerî 
fabrika ve müesseseler, asker l ik daire ve şubeleri 
üniversi te ve yükseköğre t im, lise ve derecesinde
ki okul ve müesseselerle münhas ı ran bakan l ıkça 
inşa ve tesis ve. uzmanla r ı marifet iyle idare 
olunan k ü t ü p h a n e ve müzeler, vergiler , i t i raz ve 
temyiz komisyonlar ı , Darphane , Damga Mat
baası, kambiyo idareler i İ s t anbu l Menkul kıymet
ler ve Kambiyo Borsası ve Osmanlı Bankası Ko
miserliği, ve Kırtasiye depoları, ve P. T. T. İş
letmeleri, 'Tekel fabrika ve imalâthaneler i , ve gö
revleri birden zivade illeri kapsıvan gümrük ve 

ı aiıiımaK surei iv i e k,,v Kurulması ve- ,., , . , . . . ,', , , . "... . . 
! ekel teşkilatı , ısavvau Islah, ve ıe l ı s t ı rn ıe ııııı-

ALVDDK i. -' • Türkiye, Coğraiye ve Bkmie-
mi du rumla r ı bak ımından illere, iller, ilçelere, 
ib-eler bucakla ı a, bb-ünnı üsl ü,'. 

AİADDB 2. --• il, iler \ e bucak kurulması , 
kaldır ı lması , adiarınıi i , bağlıl ıklarının, merkez 
ve sıuırbırmın belir! ilmesi ve değiş! irilmesi aşa
ğıda. güsierildiği şekilde yap ı iu . 

A i 11 ve ilee kurulması, kaldırılması, mer
kezlerinin, belirMİmcsi, adlarının der-.isl i ril meni, 

I>iÎ• ürenin başka bir ile bağlanması kanımu 
il'N 

î>) B ı r a k knribmss 1 . kaldırı lması, merke-
ziniıı beüri ilmesi, il il<-e \'c bucak sınır lanı l ın 
\'e bueak adlarını;] değiştirilmesi. !;ir k ö \ ü u ve
ya kasabalım veya bucağın başka bir il ve ilçe
ye basla eaıasi, mühim m..-vk.i \ e labd a;asa 
adiaıım.1! eleyica irilmesi, irişleri I >akaui iği n m 
tan a :-ı \ e ( dımhurbaskamum tasdiki Ne. umul: 

• i a . ,- , os\ nimuım 

ısaoalaruı ayın il 
• " • ! , 

irinde bir 
ı İrisleri bücak!an başka lür bucağa uaylau 

Bakanl iğuı m ıas\ ıhı ile > apıi ir. 
D) ilee kurulmasında ve kakk ' s 'masmda, 

bir ilcesıın başka, bir ile bağlanmasında \'e mer
kezinin belirtilmesinde s ın ı r l anum değişiir-h 
meşinde ve (B, \\ t ' ,) fıkralaruula yazılı hal
lerde ilgili iller idare Kurulla ri> le Beııel eder 
üslerinin, mütalâaları alınır. 

B) İllere, ilçelere, bucaklara merkez yap -
lan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Su ka
dar ki, bunların coğrafi veya tarihi bir sanı 
varsa o da isim olarak verilebilir, 

Bölüm : 2 
//. idaresi 

ALADDB :>. İller, yetki genişliği ve görev 
a y n ı m esaslarına, göre idare olunur. 

AİADDB 4. İllerde yetki genişliği esasına 
göre yiirüi ülecek kaimi hizmetleri il, ilee ve bu
cak bölümlerine uvgım olarak düzenlenir. 

AİADDB r>. -- İl, genel idaresinin başı \< 
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esseseleri. Tarla ve Bahçe Kül tür istasyonları, Se-
reloji ve, Bakteriyoloji enst i tü ve lâbora tuvar-
Jarı, İkt isadi Devlet Teşekkülleri ve işletmeleri, 
Maden Tetk ik ve Arama Enst i tüsü , E lek t r ik 
E tüd İdaresi ve bakanlıklarınca yapt ı r ı lan de
miryolları l iman ve su işleri Devlet yapı 
şose ve köprü ler i gibi doğ rudan doğruya bakan
lıklarınca, idare olunan müesseselerde çalışanlar 
5 nei madde, hükmüne tâbi değildir ler . 

M A D D E 7. - - İler ilde bir genel sekreter bu
lunur . (Jenel sekre ter val inin tây in ve tesbit 
et t iği i ş l e r d e valiye yardım ve valinin bulunma
dığı zamanla rda vekâlet eder. Valil iğin yazı 
işlerinin düzenlenmesine de genel sekreter so
rumludur . 

/. //, me.ın urlarının tâyin usulü 

M A D D E 8. — Vali ler İçişleri Bakanl ığının 
inhası, Bakan la r Kuru lunun k a r a r ı ve Cumhur
başkanın ın tasd ik i ile t ây in o lunur lar . 

Vali ler her vak i t t ay in le r indeki usule göre 
merkez emrindeki kad ro la ra al ınabilecekleri gibi 
bun la r hakk ında «kadro dâhi l inde başka bir va
zifede kul lanma» k a r a r ı da veril ir . 



M A D D E 0. — İl şenel sek re te r le r i y le i l 
i da re şube başkan la r ı ve b u l u n a n ye r le rde i l 
ve Döl ye Muhakema t M ü d ü r l e r i ve Haz ine A v u 
k a t l a r ı Va l i l e r i n mütalâası a l ınarak Bakan l ı k 
veya tüzel k i ş i l i ğ i haiz yenel m ü d ü r l ü k l e r i n teş
k i lâ t k a n u n l a r ı n d a k i hükümle re ^öre tâ;«Ju edi-
l i r l e r . 

MADDİM !(). -- Vet is t i r ıne ve i kma l kaynak 
la r ı Hakan l ı k l a r veya tüzel k iş i l i ğ i haiz yenel 
müdü r l ük le re bağlı o lup il i<;iııde b i rden ziyade 
is t ihdam ye r le r i bu lunan l'eıı veya uzmanl ık 
kad ro la r ına df ıh i l görev ler iç in ge rek l i memur 
ve müstahdemler Hakan l ık la r veya ( ö n e l AIü-
d ü r l ü k l e r c e t ây i n edi lerek V a l i l i k emr ine gön
de r i l i r . Hamların i s t ihdam ye r l e r i II İdare Şube 
Kaskat ı la r ın ın inhası üzerine Vai i leree (esbil 
o lunu r , [»unlar lüzumu hal inde İ l !<lare Şube 
Başkan la r ın ın inhası ile Va l i l e r t a ra f ı ndan na
k i l ve t ahv i l ed i l i r , (i neı maddede yazı l ı o lan
lar la mecbur i hizmete tâbi o lmıyan hek im le r i n 
t â y i n i özel k a n u n l a r ı hükümle r i ne tâb id i r , Ge
rek t i ğ i nde i l l e r i iç inde b i rden fazla i s l ihdam ye
r i o lan la r ın nak i l ve t ahv i l l e r i doğ rudan doğru
ya V a l i n i n ye l k iş i dâh i l i nde o lmak sa r f i y le i l 
merkez inde Devlet ye l i r , g i de r l e r i n i n \'e mal la
r ın ın , tahakkuk ' , t ahs i l , ödeme ve idaresi ile i l y i -
l i i k i n c i derecedeki m ü d ü r l e r a le lûmum nakit 
muhas ip le r i dışında kalan memur ve müs la l ı -
demler İ l İdare Şube Başkan la r ın ın inhası üze
r ine Val i lerce tây in ve lüzumu hal inde aynı usu
le yöre nak i l ve t ahv i l o lunur , \ a k i l ve t a h v i l 
ler gerekçesiy le i l y i l i makama b i l d i r i l i r . T â y i n , 
nak i l ve t ahv i l l e r iç in ye re keti y o l l u k ödenek
ler i bütçe y ı l ı başında i l e i l i Hakan l ık \ eya de
lici A l ü d ü r l ü k l e r r r V a l i l i k l e r emrine gönder i l i r . 

:J. \'<i!ihri)i hul;ul;i dur~nm/an, </i'>n r< julhihri 

M A D D K I I . - - V a l i . i lde Devlet in ve H ü k ü 
met in temsi lc is i ve ay r ı ay r ı her Hakanın mü
messili ve bun la r ın idar i ve siyasi y ü r ü t m e vası
tasıdır . 

Hu sı fat la : 
A ) Va l i l e r , İ l i n (Jeııel İdares inden her Ha

kana karşı ay r ı ay r ı so rum ludu r . Hakan lar , Ha
k a n l ı k l a r ı n a ait isler iç in Va l i le re re'sen emir 
ve ta l imat ve reb i l i r l e r : Hakan la r Va l i l e r hak
kında Hakan la r K u r u l u n a t a l t i f ve tecziye tek
l i f i nde b u l u n a b i l i r l e r ; 

H) Hakan l ı k l a r \ e tüzel k i ş i l i ğ i haiz (>'en-l 

M ü d ü r l ü k l e r (i neı madden in ş ü m u l ü ha r i c inde 
k a l a n i l ' e a i t b ü t ü n iş ler i doğ rudan d o ğ r u y a Va
l i l i k l e re yazar la r . V a l i l i k l e r de i l le re a i t iş ler 
i<;in i i ' i i l i Hakanl ık veya iü/.ei k iş i l iğ i haiz Genel 
Aİ üdür lük le r ie doğrudan doğruya, yazışmada 
b u l u n u r l a r : 

Ancak, va l i le r , m ,-a bat a ve tekn ik hususlara 
taa l lûk o>}^\ı işlerde idare şube başkanl ık lar ına 
va l i adnuı im/a, yetkisi, ve r i r l e r ; 

(') Va l i , kanun , tüzük ve Hükümet karar
l a r ın ın neşir ve i l ân ım \ c uyyu laumasıu ı sağla
mak: ve Bakan l ı k la r ın ta l imat ve emi r le r in i y ü -
rü lmek le ödev l id i r . Bu 's ler in yercekicş i i r i lmesi 
i(;in yerekr ı ı bü tün tedbi rh- r i abım;.-;! y e t k i l i d i r ; 

( j ) K a n u n , tüzük ve Hükümet t a r a r l a r ı n ı n 
ve rd iğ i ye tk i vi ku l l anmak ve bun la r ın ;vükle'diği 
ödevler i yer ine yet i rmek ivin val i ler yeımi emir
ler ç ıkarab i l i r \'e bun lar ; i lân ederle;-. 

D) Ya! ! , ( ümuıuri;-. ei bay ram nida i lde ya-
pılaeak resmi törenlere başkanlık ya.par ve teb
r i k l e r i kabul cd{ı,,\ 

K) Hâk im le r k a n u n u ile, b-ra \e İ fâs Ka
nununda, \ ; ; / ı l ı yary ıc , savei ve yargıç sınıfında, 
bu lunan la r la y ine bu kauunhı rda vazıh adalet 
me i ı ıu ı i an . askerî b i r l i k l e r \e askeri müessese
ler, asker l i k da i re ve sobe i le. He\ iei sanay i 
ve Abiden b i e î m e mü; sseseleri. dışında ka lan 
I ü tün D\", !et dab-e, müessese ve i ş le tme le r in i , 
öze! idare, belediye ve köy ida re le r i y le bunlara 
bağl ı { ' ' k m i ! müesseseleri denet ler , te f t iş eder. 
B u denetleme ve i e D iş, idare şube baştanla r ina 
önceden b i i y i vermek sure l i y le Bakanl ık . veya 
ye ıı el müdür lük m ü fet 1 işleri vle veya bun la r ın 
memur la r iy ie de ;. a pi ı rabıt ir. 

K) İ l i n l u r yünden «Mim! idare ve yenel .y i -
t i i ş în i dnzvule; ' ve denet le; \ 

(<) Val i ilde teşki lat ı veya. yö re \ ! i memuru 
bı ı lunıuıyan ish-riu \ ü rüi ö lmesin i , bu iş ler in yö-
rübııesiyle yakın ilmîsi bulunan her l ıauyi b i r 
idare şube veya dair-- başkanından isi iyebi i ir . 
B u surede vi rüeıı iş ler in vapüınas; mecbur id i r . 

İ) \ ' a l i , il iç indeki idare ve müesseselerde 
çalışan uzman, veya i'c.-ı ko l lar ına dâhi l memur 
ve müstahdemlerden asli \ a/ i i'eleriııe halel yel ir
memek şnr l i v ie i l in yenel \'e mahal l î h izmc i le r i -
ue ınüiaadlik. idlerin yör i ibues in i i s i i yeb i l i r . Bu 
memur la r \"erileıı işleri vapmakla ödev l id i r le r . 
Va l i kc.yf iyet ien i i y i l i Hakanl ığa -ve tüze! k iş i l iğ i 

ha iz yene l m ü d ü r l ü ğ e b i l y i v e r i r . 
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MADDE 12. — 
A) Vali, Adalet dairelerinde görülmek

te olan içlerin geciktiğini haber aldı-
yazılı olarak sorabilir. C. savcıları bu sebepleri, 
vereceği cevapta açıklar. Vali cevabı yeter gör- j 
mezse işi Adalet Bakanlığına yazar. Valilerce ta- • 
lep vukuunda adlî sicile geçen kayıtların neti
celeri C. savcılarınca valilere verilir. 

B) Ceza ve tevkif evlerinin muhafazası, ce
zalı vo tutukların sağlık şartlarını gözetim ve 
denetimi altında bulundurur. 

C) İlin düzen ve güveni ilgili işlerde âm
me dâvası açılıncaya kadar geçecek safhalar 
hakkında Cumhuriyet savcılarından yazılı ola
rak bilgi istiyebilir. Cumhuriyet savcıları ge
reken bilgileri vermekle ödevlidir. 

Ç) İşlenen suçların kanun dairesinde mey
dana çıkarılmasını ve suçluların adalete teslimi
ni sağlamak için adlı kolluk üst ve astlarına 
emirler verir. Veya lüzumlu tedbirler alır ve 
aldırtır. 

MADDE 13. — 
A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel 

ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilâtının âmi
ridir. Suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve 
güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuv
vetini istihdam eder. Kamu, tüzük ve 
karar hükümlerinin yürütülmesi için emirler ve
rir. Bu teşkilât ânıfr ve memurları Vali tarafın
dan verilen emirleri derhal yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini 
ve sınıf, ve kıyı emniyetiyle, ilgili bütün işleri 
yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve 
yürütür. 

C) i l sınırları içinde huzur ve güvenliğin 
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik em
niyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyi
ci kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerinden
dir. Bunları sağlamak için vali gereken karar 
ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilân olu
nan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 
SO nci madde hükmü uygulanır. 

Ç) Janarma, Polis, Gümrük Muhafaza ve 
diğer özel. kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 
üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici 
veya sürekli olarak vali tarafından yerleri de
ğiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri ve Grüra-

( S. Sayış 

rük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. 
D) Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bas-

tırılamıyacak olağanüstü ve âni hâdiselerin cere
yanı karşısında kalırsa en yakın kara, deniz ve 
hava kuvvetleri komutanlarına yazılı olarak mü
racaat ile yardım ister. Bu talep derhal yerine 
getirilir. 

E) Devlete, özel İdareye, belediye ve köy
lere ait olan veya bunlara bağlı bulunan yahut 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören 
daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından işletilen malî, ticari, sınai ve ik
tisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve 
sair uzman, fen adamı, teknisiyen, amele ve işçi 
gibi personel bulunduran yerler Devlet ve mem
leket emniyet ve asayişi bakımından, valinin gö
zetim ve denetimi altındadır. 

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik 
ve nitelikleri hakkında valiler bu yerlerden bilgi 
istiyebilhier. İstenilen bilgiler hemen verilir. 

F) Vali, il çevresindeki belediye ve köy ida
relerini özel kanunlarındaki hükümlere göre ida
ri vesayeti altında bulundurur. 

İT) Valiler, halkın askerlik muameleleri 
hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul eder

ler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. 
Cevabı kâfi görmedikleri takdirde bölgesi ve 
Millî Savunma Bakanlığına müracaat ederler. 
Bu makamlar tarafından lâzımgelen soruşturma 
yapılarak kanuni gereği ifa edilir ve sonucundan 
valilere bilgi verilir. 

MADDE 14. — Devletler genel ve özel huku
ku hükümlerine ve ikamet, seyahat, konsolosluk, 
ticaret ve seyrisefain mukavelelerine göre ecnebi
lerin hukuki durumlarını ve deniz, kara ve hava 
ticaretlerini ilgilendiren işlerde konsolosluklarla 
muhabere ve bunların müracaat ve ziyaretlerini 
kabul eder. 

S. Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri 

MADDE 15. — Vali, bu kanunun 6 ncı mad
desi hükmü mahfuz kalmak şartiyle bakanlıklar 
ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teş
kilâtında çalışan bütün memur ve müstahdemle
rinin en büyük âmiridir. Bu sıfatla : 

Bölgesindeki mıntaka veya kor komutanlıkla
rına, 

A) Memur ve müstahdemlerin çalışmala
rına nezaret eder. 
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B) Teşkilâtın imlemesini denetler. 
(.•) Uyarına, kınama, cezaları vererek ııygıı-

lar, daha ağır disiplin cezaları verilmesi için 
özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte 
bulunabilir. Yetkili disiplin mercileri valinin 
teklif ve talebini tetkik ve bir karara bağlama
ya mecburdur. Valilerce re'sen verilen uyarma 
ve kınama cezaları kesindir. Bunlar aleyhine 
idari ve adlî kazaya müracaat olunamaz. 

Uyarma ve kınama cezaları tebliğ tarihinden 
itibaren sicile geçer. 

O) Tâyinleri merkeze ait il memurlarının 
mezuniyetleri valiliğin işarı üzerine mensup 
oldukları Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz Ge
nel Müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele hal
lerde valilerce verilen mezuniyetler ilgili ma
kamlara bildirilir. 

D) Valiler, emir ve denetimi altında bulunan 
teşkilâtın aldığı karar ve yaptığı muameleler
den şikâyet edenlerin müracaatlarını tetkik eder, 
memurun haksız veya kanunsuz muameleleri
ni görürse hakkında kanuni muameleye başvu
rulur. 

İnceleme neticesinde vardığı sonuca göre 
alacağı kararı derhal tatbik ettirir ve ilgiliye 
bildirir. 

MADDE 16. — Valiler, birkaç ile şâmil me
muriyetlerin kendi illerindeki işlerini de gözeti
me ve denetime 7/etkilidirler. 

MADDE 17. — Valiler, iş başında kalmala
rında mahzur gördükleri âmir, memur ve müs
tahdemlere (özel idare, belediye, köy idareleri 
ve müesseseleri dâhil) sorumluluğu altında iş
ten el çektirebilirler. Bu takdirde işi, gerekçe
leriyle ait olduğu makama derhal bildirirler. 

MADDE 18. — Valiler, il içinde denetim, 
gözetim ve teftişleri altında bulunmıyan bütün 
daire ve müesseselerde vukubulduğunu öğren
dikleri yolsuzlukları da ilgili makamlara bildi
rirler. 

MADDE 19. —• Valiler, il idare şube başkan
larının ve il ve bölge ve muhakemat müdürleri
nin birinci derecede, diğer memurların ikinci 
derecede sicil âmiridir. 

MADDE 20. — Valiler, genel ve özel kolluk 
mensuplarının mülki ödevlerine dokunan ve di
siplin cezası uygulanmasını gerektiren hareketle

rini görür ve öğrenirlerse, bunların cezalandı
rılmalarını illerindeki genel ve özel kolluk kuv
vetleri âmirlerine emrederler. Kolluk âmirleri 
özel kanun ve tüzüklerine göre gerekli disiplin 
cezasını uygulıyarak valiye bilgi verirler. 

MADDE 21. — Valiler, gereken hallerde tak
dirname verirler. Tâyinleri merkeze ait olanlar 
hakkındaki takdir ve tecziye muamelelerini ilgili 
makamlara bildirirler. 

4. Vali ile il idare şube başkanlarının münasebetleri 

MADDE 22. — İl idare şube başkanları kendi 
şubelerine taallûk eden işlerin yürütülmesinden 
ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, 
tüzük ve Hükümet kararla riyle belirtilen ödev 
ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından 
valiye karşı sorumludurlar. 

İl idare şube başkanlarının her biri kanun, 
tüzük ve Hükümet kararlarının verdiği ödev ve 
görevleri ve valinin emirlerini yürüterek ve al
dıkları işler üzerinde gereken incelemeleri yapa
rak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek 
ve valinin istediği her türlü muamelâtı vermek
le ödevlidirler. 

MADDE 23. — İl idare şube başkanları ve 
kaymakamlar kanun, tüzük, Hükümet kararları 
ve emirlerin uygulama sırasında istizana muhtaç 
gördükleri cihetleri validen sorarlar, vali, o 
meseleyi ait olduğu idare şube başkanı ile görü
şüp inceledikten sonra bir sonuca varamadığı 
takdirde keyfiyeti merciinden sorar ve alacağı 
cevaba göre gereğini yapar. Valilerin Bakanlık
larla yapacakları yazışmalara ait yazılar ilgili 
idare şubesinde hazırlanır ve şube başkanı
nın parafını ve valinin imzasını taşır. 

MADDE 24. — İl idare şube başkanları ve 
kaymakamlar vali tarafından re'sen verilen 
emirlerin kanun, tüzük ve Hükümet kararları
na uygun olmadığı içtihadında bulundukları 
takdirde keyfiyeti valiye yazarlar. Vali emrin 
mevzuata uygun olduğunda İsrar ederse yazılı 
olarak emir verir ve ayni zamanda işi ilgili 
mercie yazar. Cevap gelinceye kadar valinin 
verdiği emir kendi sorumluluğu altında uygu
lanır ; 

MADDE 25. — Vali, lüzum gördüğü zaman
larda idarede birliğin sağlanması, işlerin dü-
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zenleştirilmesi, teşkilâtın ahenkli çalışması için 
gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve ka
rarlaştırmak amaciyle idare şube başkanlarını 
heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan ka
rarların yürütülmesi bütün idare şubeleri için 
mecburidir. Bu görüşmelerde, fuzuli veya fay
dasız telâkki olunan teşkilâtın ilgisi veya za
ruri görülen teşkil âtın ihdası maksadiyle ilgi
li Bakanlıklara önergeler sunulması da karar-
laştırılabilir. 

Bu gibi toplantılar için yapılan çağrıya ica
bet etmek mecburidir. Ademi icabet vezifeden 
imtina sayılır. 

Bu toplantılara belediye başkanları ile di
ğer memurlar da çağrılabilir. 

MADDE 20. — Valiler, ilin, yönetim, ekono
mi sağlık, sosyal, kültür ve bayındırlık işleriy
le ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi 
için alınması gereken en uygun tedbirler görü
şülmek üzere kaymakamları, yılda bir defa top
lantıya çağırır. 

İşler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre 
sıralanarak programlanır ve her ilçeye düşen 
vazifeler ayrılır ve bir yıl önceki programın uy
gulanma neticeleri gözden geçirilir. 

Bu şekilde düzenlenen program ve alman ka
rarlar ve bir yıllık çalışma sonuçları İçişleri 
Bakanlığına bildirilir. 

5. Devir ve teftiş 

MADDE 27. — Valiler, her yıl münasip gö
recekleri zamanlarda il içinde devir ve teftiş 
yaparlar. 

îlin malî, ekonomik, kültür ve sağlık ve sos
yal durumu ve Hükümetçe alınmış bulunan ka
rar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk 
üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda veya 
lüzum görülen sair zamanlarda ilgili Bakanlık
lara ayrıca tafsilâtlı raporlar verirler. 

Bölüm : 3 

İlce idaresi re teşkilâtı 

MADDE 28. — İlce genel idaresinin bası ve 
mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükü
metin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden 
kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş 
kanunlarına göre, ilçede lüzumu kadar teşkilâtı 

bulunur. Bu teşkilât kaymakamın emri altında
dır. 

i MADDE 29. — İlçede bir teşkilâtın başında 
bulunanlar ilce idare şube başkanlarıdırlar. 

; Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci 
| derecede memurlarıdır. Bütün bu teşkilât kay

makamın emri altındadır. 
Hâkimler Kanunu ile İcra ve İflâs Kanu

nunda yazılı, yargıç savcı ve yargıç sınıfında bu
lunanlar ve yine bu kanunlarda yazılı adalet 
memurları, askerî birlikler ve askerî fabrika ve 
müesseseler, askerlik daireleri ve şubeleri üni
versite ve yükseköğretim lise ve derecesin
de okul ve müesseselerle münhasıran Bakanlık
ça inşa, tsis ve uzmanları marifetiyle idare olu
nan kütüphane ve müzeler, Vergiler İtiraz ve 
Temyiz komisyonları, Darphane Damga Matbaa
sı, Kambiyo idareleri, İstanbul Menkul Kıy
metler ve Kambiyo Borsası ve Osmanlı Ban
kası Komiserliği ve Kırtasiye, depoları, Devlet 
Demir, Deniz ve Havayolları ve P. T. T. İşletme
leri, Tekel fabrika ve imalâthaneleri, Hayvan 
Islâh, ve Yetiştirme müesseseleri, Tarla ve Bah
çe Kültür istasyonları, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve işletmeleri, Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü, Elektrik Etüd İdaresi, Bakanlıklarınca 
yaptırılan demiryollar Liman ve su işletmeleri, 
Devlet yapı, şose ve köprüleri gibi doğrudan doğ
ruya Bakanlıklarca idare olunan müesseselerde 
çalışanlar bu madde hükmüne tâbi değildir. 

1. ilce memurlarının tâyini usulü 

MADDE 30. — Kaymakamlar, İçişleri Ba
kanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Ba
kanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhur
başkanının tasdikiyle tâyin olunur. 

MADDE 31. — 10 ncu maddede yazılı mecbu
ri hizmete tâbi olmıyan hekimlerle aynı mad
denin, 3 ncü fıkrasında tâyin şekilleri bakımından 
açıklanan istisnalar dışındaki ilce idare şube 
başkanları ile il idare şube başkanlarının inhası 
üzerine valilerce tâyin ve aynı usule göre nakil 
ve tahvil edilir. 

İlçenin diğer memurları bu kanunun 6 ncı 
maddesi ve öğretmenlerin valilerce tâyini hakkın
daki hükümler mahfuz kalmak şartiyle ilce idare 
şube başkanlarının inhası üzerine kay makamlarca 
tâyin ve aynı usule göre nakil ve tahvil olunur. 
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2. Kaymakamların hukuki durumları görev ve 
yetkileri 

MADDE 32. — A) Kaymakam, kanun, 
tüzük ve Hükümet kararlarının neşir ve ilânını, 
uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yet
kileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kay
makam, valinin talimat ve emirlerini yürütmek
le ödevlidir. 

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğru
dan doğruya kaymakamlıklara yazarlar. Kay
makamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı olduk
ları valiliklerle yazışmada bulunurlar. Ancak 
olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakan
lığı ve diğer makamlarla muhabere edebilirler. 

C) Bütün kanun, tüzük ve Hükümet karar
ları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından 
verilecek talimat ve emirler ilce idare şube bas

anlarına ancak kaymakamlar yolu ile tebliğ 
olunur. 

Ç) Kaymakamlar, Hâkimler Kanunu ile İc
ra ve t flâş Kanununda yazılı yargıç savcı ve 
yargıç sınıfında bulunanlar ve yine bu kanun
larda yazılı Adalet memurları, Askerî birlikler, 
askerî fabrika ve müesseseler askerlik daire ve 
şubeleri Devlet sanayii ve Maden İşletmeleri ve 
müesseseleri dışında kalan bütün Devlet daire 
ve müessese ve işletmelerini, özel idare, Belediye 
ve köy idareleri ile bunlara bağlı tekmil müesse
seleri denetler ve teftiş ederler. (Bu teftiş ve 
denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları 
veya validen talep edeceği Bakanlık veya Tü
zel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri va-
sıtasiyle, orta dereceli öğretim müesseselerini 
de bizzat veya müfettişleri marifetiyle yaptıra
bilir.) İlce idare şube başkanları hariç görevi 
başında kalmasında mahzur gördüğü memurları 
«Özel İdare ve Belediye memurları dâhil» re'sen 
işten el çektirebilir. 

D) Kaymakam, ilçenin her yönden genel 
idare ve genel gidişini düzenler ve denetler. 

E) Kaymakam, ilçede teşkilâtı ve görevli 
memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu 
işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan, her 
hangi bir idare veya daire başkanlığından isti
yebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mec
buridir. 

P) Kaymakam, ilce işindeki idare, daire ve 
müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel 

ve mahallî hizmetlerine ilişkin işlerin görülme
sini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle 
valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten 
alınacak emir üzerine bu memurlar verilen iş
leri yapmakla ödevlidirler. 

G) İlce memurlarının çalışmalarını ve teş
kilâtın işlemesini gözetim ve denetimi altında 
bulundurur; 

H) Tâyini kendisine ait memurlara uyar
ma, kınama cezaları verir ve uygular, daha ağır 
disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hü
kümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. 
Kaymakamlarca re'sen verilen uyarma, kınama 
cezalarına dair muamelelerde bu kanunun 5 nci 
maddesinin (C) fıkrası hükmü uygulanır. Tâyi
ni kendisine ait memurlara takdirname verebilir; 

1) İlce İdare Şube Başkanlarına gidiş ve 
dönüş hariç 8 güne kadar ve tâyini kendisine ait 
memurlara, Memurlar Kanunundaki senelik izin 
müddetine mahsup edilmek üzere bir aya kadar 
izin verebilir. Tâyinleri kendilerine ait olmıyan 
memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce 
kaymakamın mütalâası alınır; 

J ) Kaymakamlar halkın askerlik muamele
leri hakkındaki müracaat ve şikâyetleri kabul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine ya
zarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde ve 
Millî Savunma Bakanlığına müracaat ederler. 
Bu makamlar tarafından lazımgelen soruşturma 
yapılarak kanuni gereği ifa edilir. Sonucundan 
Kaymakamlara bilgi verilir. 

K) Kaymakam Cumhuriyet Bayramında; 
ilçede yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar 
ve tebrikleri kabul eder. 

MADDE 33. — A) Kaymakam, ilce sınır
ları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet 
ve teşkilâtlarının âmiridir;. 

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve 
güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuv
vetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük ve karar 
hükümlerinin yürütülmesi için emirler everebi-
lir. Bu teşkilât âmir ve memurları kaymakam 
tarafından verilen emirleri derhal yerine getir
mekle yükümlüdür. 

C) Memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle il
gili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere 
göre sağlar ve yürütür. 

İlgili mıntaka veya kor komutanlıklarına 
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Ç) İlce sınırları içinde huzur ve güvenli
ğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaal-
lik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve 
önleyici kolluk yetkisi kaymakam m ödev ve gö
revlerindendir. Bunları sağlamak için kayma
kam gereken karar ve tedbirleri alır. 

D) Bu hususta alman ve ilân edilen karar 
ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 80 nei mad
de hükmü uygulanır. 

E) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilce ge
nel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının ge
çici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir. 

V) Kaymakam ilce içindeki kolluk kuvvet
leri ile bastır ilamıyacak olağanüstü ve ani hâ
diselerin cereyanı karşısında kalırsa derhal va
liye: malûmat verir ve yardım ister. 

(i) Devlete, özel idareye, belediye ve köy
lere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut 
1)unların gözetim ve denetimi altında iş gören 
daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından işletilen malî, ticari, 
sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambar
lar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisi-
yeıı, amele ve işçi gibi personel bulunduran ve 
barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet 
ve asayişi bakımından kaymakamın gözetim ve 
denetimi altındadır. 15liralarda bulunan veya 
çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kay
makamlar İni yerlerden bilgi isteyebilirler, is
tenilen bilgiler hemen verilir. 

MADDE 34. — 
A) Kaymakam, Adalet dairelerinde gö

rülmekle olan işlerin geciktiğini haber aldığı 
vakit gecikme sebeplerini C. Savcılığından ya
zılı olarak sorabilir, C. Savcıları bu sebepleri 
vereceği cevapta açıklar. Kaymakam, cevabı ye
ter görmezse işi valiliğe yazar. 

B) Ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını, 
cezalı ve tutukluların sağlık şartlarını, maddi 
bakımlardan kalkınmalarını gözetim ve denetimi 
altında bulundurur. 

C) İlçenin düzen ve güvenliği ile ilgili iş
lerde âmme dâvası açılıncaya kadar geçecek saf
halar hakkında Cumhuriyet savcılığından yazılı 
olarak bilgi ist ivebilir. Cumhuriyet savcıları ge
reken bilgileri vermekle ödevlidir. 

MADDE 3F). —• Kaymakamlar da ilce idare 
şube başkanlarına sicil şerirler. Kaymakamlar 

( S. Sa; 

diğer memurların ikinci derecede sicil âmiridir. 

MADDE 36. — Kaymakam ilce çevresindeki 
belediye ve köy idarelerini özel kanunlardaki hü
kümlere göre idari vesayeti altında bulundurur. 

MADDE 37. - - İlce merkezindeki belediye 
başkanları ve köy idareleri üst makamlarla ya
zışmalarını kaymakamlık vasıtasiyle yaparlar. 

Devir ve teftiş 

MADDE 08. -— Kaymakam ilce içinde 
her yıl devir ve teftişte bulunur. Devir ve 
teftişe çıkacağı zaman Valiyi haberdar eder. 
Devir ve teftiş sonucunu bir raporla Valiye 
bildirir. Kaymakam, devir ve teftişleri sırasında 
belde ve köy halkının sağlık ve esenliği, maddi 
ve mânevi durumları köylülerin kültürel ve eko
nomik hal ve şartları ile alâkalanır. 

Kanun ve tüzükler hükümleri dairesinde ıslah 
tedbirleri alır. 

4. 'Kaymakamın İlce İdare, Şube I i aş kanlan ile 
münasebetleri 

MADDE 3î). — İlce idare şube başkanları 
kendi şubelerine taallûk eden, kanun, tüzük ve 
kararlarla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan 
görevlerin sürat ve intizam dâhilinde görülme
sinden doğrudan doğruya kaymakama karşı so
rumludur. 

İlce idare şube başkanları Kaymakam tara
fından verilen emirleri icra ve tevdi edilen işler 
hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalâa 
1 arını zamanında bildirmek ve istenilen her tür
lü malumatı vermekle mükelleftirler. 

MADDE 40. — İdare Şube Başkanları, Kay
makam tarafından re'sen verilen emrin kanun 
tüzük ve yönetmenliklere uygun olmadığı içtiha
dında bulunurlarsa keyfiyeti Kaymakama ya
zarlar. Kaymakam, işin, mevzuata uygun bu
lunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir ve
rir. Ve aynı zamanda keyfiyeti Valiye de bildirir. 
Cevap gelinceye kadar Kaymakamın emri ken
di sorumluluğu altında uygulanır, (i el i r - gider 
saymanları ile Tahakkuk memurlarının mali 
mesuliyetleri ile ilgili hususlar bu hükümden 
müstesnadır. 

MADDE 41. — İlce de kanun ve tüzüklerin uy
gulanmasından doğan şikâyetleri dinler, gerek-
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f) Cumhuriyet Bayramlarında bucaklardî 
yapılacak törenlere başkanlık eder ve ziyaretle
ri kabul eyler. 

g) Özel Kanunlarla verilmiş olan sair gö
rev ve ödevleri yerine getirir ve bunların tanı
dığı yetkileri kullanır. 

li tedbirleri alır ve emirleri verir. 

MADDE 42. —• Kaymakam, lüzum gördüğü 
zamanlarda İlce İdare Şube başkanları ile diğer 
memurları ve Belediye Başkanını çeşitli işler ve 
kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere 
toplantıya çağırabilir. 

Bu toplantıya Kaymakam başkanlık eder. 
Kaymakamın dâvetine icabet mecburidir. 

Toplantıda alman kararlar valiye bildirilir. 

Bölüm 4 

Bucak idare ve teşkilâtı 

MADDE 43. —• Bucak; coğrafya ekonomi 
güvenlik ve mahallî hizmet bakımlarından arala
rında münasebet bulunan köylerden, ilce ve il 
merkezi olmıyan kasabalardan teşekkül eden bir 
idare bölümüdür. 

MADDE 44. — Bucak bir müdürün idaresi 
altındadır: Bucak müdürü bucakta en büyük 
Hükümet memuru ve temsilcisidir. Bu sıfatla: 

A) Bucağın genel idaresinden sorumludur. 
B) Kanun, tüzük ve Hükümet kararlarının 

yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Bun
ların kendisine verdiği yetkileri kullanır. Ve 
ödevlerini yerine getirir. 

C) Kaymakamlar bucağa ait bütün işleri 
doğrudan doğruya bucak müdürüne yazarlar. 
Bucak müdürleri de olağanüstü haller müstesna 
olmak üzere bucağın bütün işleri hakkında bağlı 
bulundukları kaymakamlıklarla muhabere eder
ler. 

Ç) Kanun, tüzük ve Hükümet kararları ve 
bunlarla ilgili olarak verilecek emirler bucak 
teşkilâtına dâhil dairelere bucak müdürleri va-
sıtasiyle tebliğ olunur. 

D) Askerî birliklerle askerî müesseseler ve 
Hâkimler Kanunu ile İcra ve İflâs Kanununda 
yazılı yargıç, savcı ve yargıç sınıfında bulu
nanlar ve yine bu kanunlarda yazılı adalet me
murları Devlet Sanayi ve Maadin işletme ve 
Müesseseleri dışında kalan bucak teşkilâtına dâ
hil daire ve müesseselerin belediye ve köy ida
relerin denetimi ve teftişi altında bulundurur. 

E) Bucak memurlarının çalışmalarına neza
ret eder. Ve bunlar hakkında kaymakama rapor 
verir. Gerektiğinde uyarma cezasını uygular. 
Daha ağır disiplin cezalarını gerektiren hallerde 
kaymakama tekliflerde bulunur. 
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MADDE 45. —• Bucağın güven ve düzeninin 
korunmasından bucak müdürü sorumludur. 
Suç işlenmesini önlemek için gereken tedbirleri 
alır ve uygular. Bu hususları sağlamak için 
jandarma kuvvetlerini kullanır. 

MADDE 40. — Genel ve özel kolluk teşkilıtı 
ve kuvvetleri bucak müdürünün emri altında
dır. Bunlar müdürden aldıkları emirleri yeri
ne getirmeye mecburdurlar. 

MADDE 47. —• Bucak müdürü, su baskını, 
kıtlık, yangın, deprem gibi âfetlerde keyfiyeti 
hemen kaymakama bildirmekle beraber hal ve 
vaziyetin icabettirdiği bütün tedbirleri alır ve 
uygular. Silâhlı ayaklanma, kanun ve tüzük 
hükümlerinin ve bunlara müstenit emirlerin yü
rütülmesine karşı koymak, kişi ve mülk güven 
ve düzenini bozan sair beklenilmiyen olaylar 
karşısında kalındığı takdirde bucak müdürü lü
zumlu tedbirleri almak ve kolluk kuvvetlerini 
harekete getirmekle beraber kaymakamı haber
dar eder ve yardım ister. 

MADDE 48. —• Bucak müdürleri bucakları 
dâhilinde vukuuna muttali oldukları suçları, C. 
Savcılığına derhal haber vermekle beraber bun
lardan önemli gördükleri hakkında C. Savcıları 
el koyuncıya kadar zabıta âmirlerinin Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda yazılı yetkileri 
kullanır ve bu bapta düzeniiyecekleri evrakı C. 
Savcısına gönderirler. 

Bucak müdürleri bu görevleri yaparken işle
dikleri suçlardan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 154 ncü maddesi gereğince Yargıçlar 
Kanununa tevfikan kolluk âmirlerinin tâbi ol
dukları tahkik ve muhakeme usulüne tabidirler. 

MADDE 49. — Bucak müdürü halkın mü
racaat ve şikâyetlerini dinler ve yetkileri için
deki işleri yapar ve yapamadıklarını kaymaka
ma bildirir. 

MADDE 50. —• Bucak müdürü, bucağa bağlı 
köyleri Köy Kanunu hükümleri dairesinde dene
timi altında bulundurur. Köy bütçelerini tasdik 
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veya reddeder. Müdürün bütçede değişiklik yet
kisi yoktur. Bir hafta içinde tasdik edilmiyen 
bütçeler yürürlüğe girer. Ketten doğan anlaş
mazlıkları bucağın bağlı bulunduğu ilce kayma
kamı veya il valisi inceliyerek kararını verir, bu 
karara uyulur. 

Bucak Meclisi re B<ı:*cuk Komisyonu 

MADDE 51. — Bucak şuurları içindeki köy-
ve kasabaların mahallî mahiyette müşterek ihti
yaçlarını düzenlemek ve bu kanunla kendilerine 
verilen, vazifeleri görmek üzere bucak müdürü
nün başkanlığında bir bucak meclisi ve bir bucak 
komisyonu kurulur. 

Bucak Meclisleri, bucağa bağlı belediye mec
lisleri köy ihtiyar kurulları taralından kendi 
aralarından veya hariçten seçecekleri birer üye
den teşekkül eder. Meclis üyelerinin görevleri iki 
yıl sürer. Yeniden seçilmeleri caizdir. Meclisin 
müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca tesbit edi
lir. 

MADDE 52. — Bucak Meclisi yılda bir defa 
ve Ekim ayının başında toplanır. Toplantı süre
sini meclis belirtir. 

yuların iyi bir halde muhafazası yolunda ted
birler almak, 

E) Köyleri ve kasabaları birbirine iskele 
veya istasyon ve ana yollara bağlıyan yolları il
gili köy ahalisine veya belediyesine yaptırmak 
ve onartmak; 

F) Köylerin tohum, mibzer, selektör gibi 
aletlerin muhafazası için depolar, ehli hayvan 
müştereken faydalanacakları madde, araç ve 
cinsinin ıslahı için bucağa tahsis edilecek boğa, 
aygır, teke ve koç gibi damızlıkların barınması
na, lüzumlu binaları inşa etmek; 

C) Bir hayvan hastalığı çıktığında hastala
nan hayvanlar için tecrit yerleri yaptırmak; 

H) Bucak sınırları içindeki köy ve kasaba
lara ait koru ve baltalıkları olmıyan, köy ve ka
sabalara yeniden orman ve baltalık yetiştirmek; 

I) Bir yerden bir yere götürülebilen ve gö-
türülemiyen bucak mallarını iyi bir halde bu
lundurmak ; 

J) Yangın söndürülmesi için gereken araç 
ve aletleri tedarik etmek, gönüllü yangın sön
dürme ekipleri kurmak ve idare etmek; 

K) Bucaktaki tarla, bağ, bahçe ve bostan
ların sulanması için gerekli ameliyatı ilgili köy 
ve kasabalara faydalanma derece ve nispetlerine 
göre yaptırmak ve bucak halkının hepsine veya 
bir kısmına ait suların dağıtılmasını hakkaniyet 
ve gelenek çerçevesi içinde düzenlemek; 

L) Bucak sınırları içinde araba, sandal, ka
yık gibi taşıma araçlarının kira ücretlerini bir 
tarife ile tesbit etmek; 

M) Okul inşaatı, okul teçhizatının müştere
ken temini okul öğrencilerinin ihtiyaçlarını sağ
lamak gibi Millî Eğitim işlerini kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerine göre sağlamak; 

N) Kasaba ve köyleri bucağa bağlıyan te
lefon şebekesini Köy Kanununun 13 ncü mad
desindeki usulü uygulıyarak tesis ve idare et
mek ; 

O) Bucak halkının sağlığım, çiftçinin bir 
yerden diğer bir yere götürülen ve götürülemi-
yen mallarının görevini ve ekinlerinin zarardan 
korunması için ilgili tenbih ve yasaklar çıkar
mak. (Bu tenbih yasaklar, kaymakamın mütalâ
ası alınmak şartiyle) vali tarafından tasdik edil
dikten sonra yürürlüğe girer. 

P) Bucak Komisyonunu seçmek; 
R) Elli sekizinci maddeye göre köy ve bele-
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MADDE 53. — Bucak meclisinin görevleri 
şunlardır : 

A) Bucak sınırları içindeki kasaba- ve köy
lerin bayındırlanması, halk sağlığının korunması, 
bölgenin ekonomik kalkınması ile ilgili düşünce
lerini kaymakam vasıtasiyle valiye bildirmek; 

B) Bir bucak binası inşa ettirmek, 

C) Bucak sınırları içindeki köy ve kasaba
ların sokaklarını kanuna ve tüzüklere göre belli 
bir plân dairesinde açtırmak, yeniden, yapılacak 
evleri belli bir plân dairesinde yaptırmak; 

Ç) Sokaklarla meydanların ve pazar yer
lerinin ve mezbahaların temiz bir halde bulundu
rulmasını, çirkef ve müzahrafatın dışarıya ak
maması için her evin bir kaç metre uzağında üze
ri kapalı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hü
kümlerine uygun bir çukura akıtılmasını sağla
mak; 

D) Su birikintilerinin ve küçük bataklıkla
rın kurutulması, su yollarının temizlettirilmesi, 
toprakların takviyesi ve tahkimi setler inşası, 
içme suyu getirilmesi, mevcut çeşme ve ku-
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diyeler bütçelerine konulması gereken ödenekle
ri tesbit etmek. 

Bucak Komisyonları 

MADDJE 54. — Meclisin toplantıda bulun
madığı zamanlarda meclis görevleri ile birlikte : 

A) Miktar ve kıymeti 1 0 - 5 0 liraya kadar 
(50 lira dâhil) ödüne para, menkul alım satımı, 
kira, ücret ve saireden mütevellit alacak dâva
larına, 

B) Miktar ve kıymeti 50 - 150 liraya kadar 
(150 lira dâhil) olan ve gayrimenkulo mütaallik 
buhmmıyan ihtilâflara tahkim ve sulh yolu ile 
bakmak üzere, meclis tarafından bir yıl süre ile 
kendi üyeleri arasından seçilen dört üyeden mü
teşekkil bir komisyon kurulur. Komisyon başka
nı bucak müdürüdür. 

MADDE 55. — Dâvalara ve ihtilâflara Köy 
Kanununun 50, 57, 65, ve 67 nci maddelerinde 
yazılı usul ve esaslar dâhilinde bakılır. Bu mad
delerde yazılı köy, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi 
tâbirleri yerine bucak, bucak müdürü ve bucak 
komisyonu tâbirleri geçer. 

MADDE 56. — 53 ncü maddenin A bendin
deki düşünceleri ihtiva eden teklifler il genel 
meclisinin toplantısında görüşülerek karara bağ
lanır ve özel idare bütçelerinden de yapılacak 
yardımlarla uygulanır. 

MADDE 57. — Kanun ve tüzüklere aykırı 
olarak verilen kararlar hükümsüzdür. Vali veya 
kaymakam herhangi bir müddetle bağlı olmıya-
rak doğrudan doğruya veya ilgililerin itiraz ve
ya teklifi üzerine bu kararların hükümsüz oldu
ğuna karar verebilir. 

MADDE 58. — Köyler ve belediyeler bucak 
meclisinin ve bucak komisyonunun kararları
nı kendi bütçelerine koyacakları ödeneklerle ve 
imece yolu ile tatbik etmeye mecburdurlar. 

Birlik 

MADDE 59. — Bucak dahilindeki köylerle 
belediyeler 53 ncü maddenin B - N fıkraların
da yazılı mahallî mahiyette müşterek işleri için 
bir birlik kurarlar. Birliğin icra organları bu
cak meclisi, bucak komisyonu ve bucak müdü-
dürüdür. 

MADDE 60. — 53 ncü maddenin B - N fık
ralarında yazılı olup meclis ve komisyon tara
fından alman kararların tatbik ve icrasına mu
halefet edenler veya riayet etmiyenler hakkın
da özel kanunlarında belli cezalar bulunmadığı 
takdirde komisyon karari ile iki liradan on li
raya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 61. — Bu kanuna göre verilen pa
ra cezaları Köy Kanununun 66 ncı maddesine 
göre tahsil ve birlik bütçesine irat kaydolunur. 

MADDE 62. — Bucak birliklerinin müşte
rek ihtiyaç ve tesisleri için gerekli gayrimen-
kuller birliğe Devletçe veya özel İdarece para
sız verilir. 

MADDE 63. — Bucak meclisi ve komisyo
nu üyüelerine zaruri masraflarını karşılamak 
üzere ilce idare kurullarınca takdir olunacak 
miktarda huzur hakkı verilir. 

MADDE 64. — Bucak müdür ve memurla
rının ikametleri için karşılığı özel idareler büt
çesinden sağlanmak suretiyle Bayındırlık ve iç
işleri Bakanlıklarınca gösterilecek tipte evler 
inşa edilir. 

MADDE 65. — Fen ve ihtisaslarından fay
dalanmak üzere bucak meclislerinin karar ve 
isteği üzerine gönderilecek Devlet ve özel İda
re memurlarının her türlü masrafları Devlet 
veya özel İdare Bütçesinden ödenir. 

Bucak müdür ve memurlarının tâyini şekilleri 
ve istihdam usulleri 

MADDE 66. — Bucak müdürleri valiler ta
rafından tâyin ve memuriyetleri İçişleri Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

MADDE 67. —• İlk defa bucak müdürü ola
bilmek' için: 

A) Enaz lise derecesinde tahsil görmüş 
olmak: 

B) Fiilî askerlik hizmetini bitirmiş ve yaşı 
30 u geçmemiş olmak; 

C) Vücutça sağlam olmakla beraber Mem
leketin her ikliminde vazife görmeye ve her va
sıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hasta-
haneler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bu
lunmak lâzımdır. 

MADDE 68. — Yukarıki maddede yazılı 
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vasıfları ve memur la r k a n u n u n u n teshıt et t iği 
diğer şar t la r ı haiz olanlar Bucak Müdür lüğü 
adayl ığ ına tâyin o lunarak Bakanl ığ ın Merkez 
ve iller teşki lâ t ında altı ay müddet le ist ihdam 
olunarak. Bu müddet sonunda Bucak Müdür lü
ğü için lüzumlu vasıflar bakımından kifayet ler i 
Bakanl ık veya Valiler t a ra f ından tasdik edilen
ler îcişleri Bakanl ığınca açılacak hir kursa 
iş t i rak et t i r i l i r ler hu kursu da başarı ile bitiren-
ler Bucak Müdür lük le r ine tây in edilmek üzere 
Valilikler emrine gönderil ir ler . Kurs müddet i 
bir senedir. Programı İçişleri ve Adalet Bakan
lıklarınca tanzim olunur. 

Gerek namzetl ik devresinde kifayeli lasdik 
edilmiyenler ve gerek adaylığını bi t i r ip de kurs
ta haşar ı gösteremiyeuler Bucak Müdür lüğü
ne tây in edilmiyerck görevlerine son verilir. 

MADDE 69. — Bucak Müdür lüğü 25, 30 35, 
40, 50, 00 lira maaş olmak üzere altı sınıftır. 

Bucak Memurları 

M A D D E 70. — Lüzumu hal inde Bucakla rda 
Kaymakam ta ra f ından tâyin edilen Bucak Kâ
tibi, Nüfus memuru ile ehe, Sağlık ve Zi raa t me
mur la r ından haşka ilgili Bakanl ık la r tarafın
dan ihtiyaca göre gezici veya şahit o larak gö
revlendiri len memur la r hulurıur. 

Bölüm : 5 
İl ve tice İdare Kurulları 

MADDE 71. — 
a) î l t da re Kurulu Valinin Başkanlığı al

t ında i l Genel Sekreter i , Defterdar, i l Millî 
Eği t im, Bayındır l ık , Sağlık ve Sosyal Yard ım 
ve Tar ım Müdürler inden teşekkül eder. 

Memurlar muhakemesi dışında ka lan işler
de i l Genel Meclisi, Belediye Meclisinin kendi 
a ra l a r ından seçecekleri asıl ve asıl üyelerinin 
irıhilAli hal inde onların yerine geçmek üzere 
yedek birer üye ile hulunan yer lerde Ticaret ve 
Zi raa t odaları Başkanlar ı hu kuru l l a r ın tahiî 
üyeler idir . 

Vali, mazeret i hal inde genel sekre ter i ve hu-
lunmıyan yerlerde üyeler aras ından birini ku
rula haşkaıılık etmek üzere tevkil edebilir. 

h) Lüzum görülen vi lâyet lerde, valinin baş
kanlığı a l t ında bu lunmak ve mülkiye veya hu
kuk mezunlar ından int ihap edilmek üzere üç 
azadan müteşekkil idare heyetleri tesisine içiş. 

I eri Bakanlığı mezundur. 
Vali mazereti halinde bu kurul âzasından bi 

î'ini kurula başkanlık" el inek üzere tevkil edebi 

MADDK l'l. İlce idare kuru lu : kaymaka
mın başkanlığı al t ında yazı işleri şefi, malmüdü
rü, Hükümet hekiminin, millî eğitim memuru 
ile tarım memurundan mürekkeptir . Memurla. -

muhakemesi dışında kalan işlerde belediye mec
lisinin seçeceği asıl ve - ve asıl üyelerinin in hi
lâli halinde onların yerine geçmek üzere - yedek 
birer üye ile ticaret ve ziraat odaları başkan 
veya, mümessilleri ve kurul lar ın tabiî üyeleridir. 

MADDK 73. --- Gerek il ve gerek ilce idare 
kuru l la r ından kurula dâhil olmıyaıı idare şu
belerinin başkanları kendi idarelerine ait idari 
ve ist işarı işlerin müzakerelerinde âza sıfatı ile 
davet olunarak o iş hakkında lâzımgelen izaha
t ı verir ve oya iştirak ederler. 

MADDH 74. - - İdare kurul lar ı ; idari, isti-
şari ve kazai olmak üzere1 üç tarzda ka ra r itti
haz ederler. İdare kurul lar ının idar i salâhiyet
leri, kanun ve nizamnamelerle kendilerine veri
len vazifelerdir. İl veya ilce makamları tara
fından vâki talep üzerine istişari mahiyette be
yan edecekleri mütalâadan dolayı idare kurulla
rı mesul değildir. 

MADDK 75. — İdare kurullar ının idari ve 
istişari müzakereleri, müret tep Azanın yarısın
dan bir fazlası hazır bulunmadıkça açılmaz. 

İdari ve kazai karar larda reylerin tesavisi ha 
ünde başkanın bulunduğu taraf ekseriyeti haiz
dir. 

Kazai müzakereler muayyen heyetin yarısın
dan fazlası mevcut olmadıkça açılmaz. 

İdare kurulu azalarından teşkilât noksanı 
veya tâyin edilmemek ve vekili bulunmamak gi
bi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bun
lar müre t tep âza ve muayyen heyet nisabında he
saba kat ılmaz. 

MADDE 70. il İdare kurul lar ı İl İdare 
şubelerinin, kaymakamların ve İlce ida re şube
leri ile bucak müdürler inin , lâzinıülicra karar
ları haricinde menfaat i haleldar olanlar tarafın
dan hu karar lar ın esas, maksat, salâhiyet ve şe
kil itibariyle kanun veya nizamnameye muhalefet 
terinden dolayı ikame olunan iptal dâvalar ına bi-
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rinci derecede bakarlar. 
Bu dâvalar, kararların menfaati haleldar 

olanlara tebliğ veya bunların icraya ıttılaı tari
hinden itibaren 30 gün zarfında ikame olunmalı
dırlar. Bu dâvalar Danıştay usul muhakemesine 
tâbidir. Bu kabil iptal dâvaları birinci derecede 
Danıştayda ikame olunma bu madde hususi ka
nunlarla il ve idare kurullarınca verilen diğer 
kazai işlerdeki salâhiyetlere halel vermez. 

MADDE 77. — idare Kurullarının kazai işle
rinde, illerde Hukuk işleri Müdürleri ve bunla
rın bulunmadığı yerlerde il genel sekreterleri 
(ve ilçelerde yazı işleri şefi) savcı vazifesini gö
rürler. 

MADDE 78. —- İdare Kurullarının kazai va
zife görmek üzere toplanmalarında idari dâvaya 
esas olan kararı ittihaz eden daire âmiri üye sı
fatı ile bulunmaz ve reye iştirak etmez. 

MADDE 79. — ilce idare kurullarının aley
hine il idare kurullarında ve il idare kurula
rının gerek birinci ve gerek ikinci derecede ver
dikleri kararlar aleyhine Danıştayda alâkadar
lar tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz 
olunabilir. Ancak gerek vilâyet ve gerek ka
za idare kurulları tarafından itiraz olunabilir. 
Ancak gerek il ve gerek ilce idare kurulları ta
rafından Askerlik Mükellefiyeti Kanunu muci
bince verilecek kararların derecei saniyede tet
kik mercii (103) ncü maddesi mucibince Millî 
Savunma Bakanlığıdır. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 80. — il Genel Kurulu veya idare 
Kurulları yahut en büyük âmirleri tarafından 
kanunların verdiği yetkiye istinaden itiraz ve 
usulen tebliğ veya ilân olunan karar ve tedbir
lerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müş
külât gösterenler veya riayet etmiyenler hakkın
da mahalleri idare kurullarınca temyizi kabil 
olmamak üzere beş liradan elli liraya kakar hafif 
para cezası hükmolunur. Ceza kararları Türk 
Ceza Kanununun 19 ncu maddesi mucibince 
muamele ifası için en büyük mülkiye âmiri tara
fından Cumhuriyet savcılığına tevdi olunur. 

MADDE 81. — 1700 sayılı içişleri Memur
ları Kanununun 4089 sayılı Kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesindeki maiyet memurlarının bucak 
müdürlüklerinde istihdamlarını tecviz eden hü-

17 — 
küm mahfuz olup bucak müdür ve memurları 
hakkında bu kanunda sarahat olmıyan yerlerde 
adı geçen 1700 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rine göre kurulacak bucak teşklâtı her yıl büt
çesine konacak ödenek nispetinde ve Bakanlar 
Kurulunca münasip görülecek illerde peyderpey 
teşkil olunur. Her ilde bu teşkilât yapılıncaya 
kadar halen yürürlükte olan kadrolar uygula
nıl'. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte. Bakanlığınız merkez ve iller 
teşkilâtında müstahdem memurlarla bucak mü
dürlerinden sağlık şartlarını haiz bulundukları 
hastaneler sağlık kurullarınca tasdik edilenler
den istiyenler ve ehliyetleri valilikçe ve Bakan
lıkça tasdik edilenler dahi kursa tâbf tutularak 
muvaffak oldukları takdirde bu kanun hüküm
lerinden f adalanırl ar. 

' MADDE 82. — 1426 sayılı Vilâyet İdaresi 
Kanuniyle ek ve tadilleri ve bu kanuna muhalif 
umum kanunlar ve tüzükler hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADE 83. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 84. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ' Devlet Bakanı 
i / . Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

8. Devrin 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

M. Birsel M. H. Göle 
Dışişleri Bakan V. Maliye Bakanı 

T. B. Balta 8. A dalan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

Reşat 8. Sirer Gülek 
Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. Ekin Dr. B. Uz 
Gümrük ve Tekel Bakanı V. Tarım Bakanı 

§. Adatan T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

8. Koçak M. N. Gündüzalp 
Çalışm Bakanı 

T. B. Balta 
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Adalet Komisyonu düş 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/340 
Karar No. 35 

Yüksek 

Başlıca komisyon olarak İçişleri Komisyo
nunda müzakere edilmekte olan İl İdaresi Ka
nunu tasarısının gerek tümü ve gerekse Adalet 
işleriyle ilgili kısımları üzerinde İçtüzüğün 28 
nci maddesine tevfikan Komisyonumuzun mü
talâasının bildirilmesi isteği üzerine tasarı Ada
let ve İçişleri Bakanlıkları mümessillerinin hu 
zurunda incelendi. 

önemli görülen bir iki maddenin konuşulma
sında da bizzat Adalet ve İçişleri Bakanları ha
zır bulunarak Komisyonumuzda gerekli açıkla
malarda bulundular. 

Neticede, aşağıda arzedeceğimiz mütalâanın 
Komisyonumuzca tesbit ve Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verildi. 

Tasarının tümü : 
Komisyonumuz esas itibariyle tasarının 

memleket için lüzumlu 'hükümleri ihtiva etti
ğini ve Anayasa ile kabul olunan tevsii mezuni
yet sistemini muhafaza eylediğini ve bu kanu
nun mezkûr prensipler dairesinde hazırlandığı
nı müşahede ederek maddelere geçilmesini uy
gun bulmuştur. 

Maddelerin (bâzıları üzerinde değiştirilmesi
ni veya hâzı hükümler eklenmesini muvafık 
gördüğü cihetler hakkında da mütalâamız tes
bit olunarak aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Madde 1. : Tasarıdaki 'bu madde hükmünün 
Anayasanın 89 ncıı maddesinde yazılı şeklin 
aynı olduğu görülmüş ve esas itibariyle muva
fakati teyit ve tasdik edilmişse de Anayasada 
yazılı bir şeklin aynen tekrarından ibaret olan 
bu maddeye Anakanun hükmünün "böyle oldu
ğunu işaret maiksadı ile ve maddenin hasımı, 
«Türkiye Anayasasının 89 ucu maddesine göre, 
coğrafi ve ekonomi... ilâh.» cümlesinin ilâvesini 
Komisyonumuz lüzumlu mütalâa etmiş ve mad
de bu şekilde tesbit olunmuştur. 

İkinci madde aynen kahul edilmiştir. 
Üçüncü madde, birinci madde için arzedilen 

mucip sebebe istinaden hu maddeye «Anayasa
nın 91 nci maddesine göre» kaydının ilâvesinde 

1 8 -
iinceleri hakkkında rapor 

9 . IV . 1949 

Başkanlığa 

Komisyonumuz fayda mülâhaza ederek madde 
bu şekilde tesbit ve kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü ve beşinci maddeleri hü
kümleri olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Ancuk 
bu madde hükmünden Hâkimler Kanunu ile İc
ra ve İflâs Kanununda yazılı Yargıç ve Yargıç. 
sınıfında olanlarla diğer Adalet memurlarının 
hariç bulunduğu esası üzerinde durulmuştur. Di
ğer Komisyonlarda bu istisna hükmünü ihtiva 
eden altıncı maddenin kaldırıldığı ve bu sebep 
olarak da II nci maddenin -E- bendinde bunu 
temin eden kayıtlar bulunduğu hususu bildiril
miş ise de diğer komisyonların bu mütalâasına 
Komisyonumuzca iştirake . imkân görülememiş 
altıncı madde olarak Tasarıdaki hükmün birinci 
fıkrasının ipkasının zaruri olduğu neticesine va
rılmıştır. Bu suretle Valinin emri altmda olma
dığı kabul olunan Yargıçlarla bu sınıfta olan 
diğer Adalet memur ve mensuplarını mütaakip 
maddelerde lüzumu halinde' teker teker saymak 
lüzum ve külfetinden kurt ulunmuş ve hem de 
emri tesis eden beşinci maddeyi takip eden mad
dede bunun istisnaları açıkça gösterilmiş olacak
tır. Bu maksatla Komisyonumuz altıncı maddeyi 
baş tarafındaki hükmü alarak ipka etmiş onu 
takip eden fıkraların diğer komisyonlarca tay yi 
hakkındaki mütalâaya iştirak etmiştir. Bu sebep
le madde şu şekilde vaz'olunmuştur. 

Madde 6 : Hâkimler Kanunu ile icra ve İflâs 
Kanununda yazılı Yargıç sınıfında bulunanlar 
ve yine bu kanunlarda yazdı Adalet memurları 
askerî birlikler, Askerî Fabrika ve Müesseseler 

Askerlik Daire ve şubeleri beşinci madde hük
müne tâbi değildirler. 

İpka olunan bu fıkradaki Askerî Müessese vu 
birliklere ait hüküm İçişleri,Bakanlığı Mümessi
linin diğer Komisyonlarda tasvip olunduğu yo
lundaki beyanı üzerine ve Komisyonumuzun bu 
fikre iştiraki dolayısiyle buraya dere olunmuştur. 

Adı gecen altıncı maddenin diğer Komisyon
larca tayyolunan mütaakip hükümlerinde üni
versitenin vali ile olacak münasebetleri üzerinde 
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Komisyonumuz kısaca tevakkuf etmişse de üni
versitenin muhtariyeti esasen kanunla teyit edil
miş olduğunun malûm bulunması itibariyle bu
raya ayrıca bir hüküm vaz'mda fayda olmadığı 
neticesine varılmıştır. 

7, 8, 9 ncu madde hükümleri görüşülerek 
üzerlerinde Komisyonumuzca mütalâaya değer 
bir cihet görülememiştir. Her ne kadar sekizinci 
maddenin ikinci fıkrasının İçişleri 'Komisyonun
da henüz katî şeklini almadığı anlaşılmakta ise 
de bu keyfiyet de başlıca Komisyona ait bir ihti
sas konusu olduğundan katî neticenin mezkûr 
Komisyona bırakılması muvafık görülmüştür. 

Onuncu madde metninde komisyonumuzca ip
ka olunan altıncı madde hükmünün mahfuz 
ve müstesna olduğu kaydının ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

11 nci maddenin «E» bendinde yapılan 
istisnaları teker teker sayrııaktansa ipka olunan 
ve yeniden tesbit olunan altıncı maddeye atıf 
yapmak suretiyle «altıncı madde dışında ka
lanlar» kaydı ile iktifa edilmesi uygun mütalâa 
olunmuştur. 

Bu maddenin diğer fıkraları muvafık gö
rülmüştür. 

12 nci madde, bu maddenin ihtiva ettiği hü
kümler komisyonumuzu yakından alâkadar et
mesi bakımından uzun uzadıya müzakere ve 
münakaşa mevzuu olmuştur. Esas itibariyle va
lilerin kanuni salâhiyetlerle teçhiz edilmesi 
prensipinde mutabık olan komisyonumuz, adlî 
vezaif ve salâhiyetlerle her hangi bir tedahülün 
tatbikatta doğurabileceği kötü neticelerinden 
kaçınmak endişesi ile bu madde hükümlerinden 
bâzı fıkralar çıkarılmış ve bâzı kayıtlar ilâve 

"olunmuş veya değiştirilerek yazılmıştır. Şöy
le k i : 

a) Ta.sarıda bu bendin birinci fıkrası hük
mü valilerin gecikme sebeplerini C. Savcılı
ğından sorabileceği ve cevabı yeter görmezse 
işi Adalet Bakanlığına yazabileceği şeklinde
dir. Alâkalıların bu mevz'ûda şikâyetlerini C. 
Savcılarına yapabilecekleri gibi valiye veya 
-Adalet Bakanlığına da doğudan doğruya yapa
bilmelerine mevzuatımızda mâni bir hüküm 

-bulunmamaktadır. Vali aynı esasa göre bu key
fiyeti takdirine göre ya Bakanlığa veya C. 
Savcısına gönderebilir. Ancak C. Savcısı tara
fından verilen cevabın yeter olup olmadığım 
vali takdir edecek bir durumda değildir. Bu ay

rıca bir ihtisas ve bilgi işidir. Cevabı yete? 
görmemiş olması yolundaki takdirin yanlış 

. kullanılması halinde vali ile Adliye arasında 
iyi karşılanmıyacak bir vaziyet hadis olabilir. 
Bunun tatbikatta doğurabileceği neticeler de 
her iki tarafın salâhiyetleri bakımından ka
rışıklığı meydana getirebilir: İşte bu düşün
celerle Komisyonumuz «A» bendinin birinci fık
rası hükmünün tasarıdan çıkarılmasını uygun 
mütalâa etmiş ve ikinci fıkra hükmünü şu kay
dın ilâvesiyle kabul etmiştir. Valilerin adlî si
cile geçen kayıtların neticelerini C. Savcısın
dan istemesini tabiî gören komisyonumuz bu
na ait 5806 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
mahremiyete ve ifşa memnuiyetine mütaallik 
hükümleri mahfuzdur. Bu «A1» bendi sonuna 
ilâvesinde fayda mülâhaza etmiştir. 

b) Bu bentteki hükmün, faydalı ve zaruri 
olduğu kabul edilmekle beraber hukuki bir te
rim olması bakımından cezalı kelimesi «Hü
kümlü» olarak değiştirilmiş ve her hangi arzu 
edilmiyen bir karışıklığın ve salâhiyet tecavü
zünün önlenmesi düşüncesi ile sağlık şartları
nın denetimi hususunda C. Savcısı ile birlikte 
hareket etmesi daha faydalı görülerek fıkraya 
bu kayıt ilâve olunmuştur. 

c) Bendi aynen muhafaza ve ipka olunmuş
tur. 

ç) Bendi bunun üzerinde Komisyonumuz 
uzun münakaşalar yapmıştır. Tasarıda tesbit 
olunan hükmün Komisyonumuza bizzat gelerek 
açıklamalarda bulunan Bakanların izahatından 
anlaşılan maksada tevafuk etmediği de görül-

' düğünden maksada uygun bir şekilde olmak 
üzere valilerin Adlî Kolluk üst ve Astlarına Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı yet
kilerini kullanmak hususunda emir verebilme
sini temin edecek şekilde fıkra tesbit ve kabul 
edilmiştir. Bu suretle 12 nci maddenin Komis
yonumuzca kabul edilen şekli ehemmiyetine bi
naen buraya aynen yazılmıştır. 

Madde 12 : 
a) Valilerce talep vukuunda adlî sicille ge

çen kayıtların neticeleri C savcılarınca valilere 
verilir. 5806 sayılı Adlî Sicil Kanununun 19 ncu 
maddesinin mahremiyet ve ifşa memnuiyetine 
mütaallik hükümleri mahfuzdur. 

b) Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafa
zasını ve C. Savcısı ile birlikte hükümlü ve tu-
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t uk İa r ıu sağlık şar t lar ını göze ılın. ve donelimi 
a l t ında bu lunduru r . 

e) Vali, ilin düzen ve güveni ile ilgili işler
de âmme dâvası açı lmcıya kada r gerecek saf
ha lar hakk ında C savcılarım1,-.n yazılı olarak 
bilgi istiyebilir. C. savcıları gereken bilgileri 
vermekle ödevlidir. 

e) Vali, lüzumu halinde Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 15li ııci maddesinde ya
zılı yetkilerin kul lanmalar ı hususunda Adlî kol
luk üst ve as t lar ına emirler verebilir. 

Tasar ın ın B> ncü maddesinden 17 nei mad
desine k a d a r olan hükümler inin aynen muhafa
zası uygun görülmüştür . 17 nei madde metnine 
evvelce- valilerin emrinden hariç tu tu lan ve ta
sarının altıncı maddesinde zikr ve t a d a t edilen 
Yargıçlar ın müstesna o lduğunu izah maksadı 
ile valilerden sonra bu kanunun altıncı madde
si h ü k m ü mahfuz ka lmak üzere kayd ın ın ilave
si lüzumlu görülmüş ve yine bu madde metnine 
belediye başkanlarının hariç olmasını temin ede
cek bir kaydın dercolıınması üzerinde durularak 
)>elo;liyo başkanının doğrudan doğruya valiler 
tarafından işten el çcktirilebilmesini Komisyonu
muz mahzurlu mütalâa etmiştir. 

Tasarının. İS den -4 ncü maddeye kadar olan 
hükümlerinde mütalâa arzını ieabettiren bir ci
het, göremiyen ve aynen, muhafazasının mıısip 
olacağı neticesine varan Komisyonumuz 24 ncü 
maddede valiler hakkında bir kaydin bulunma
masını. noksan olarak mütalâa etmiş ve işin esa
sının tetkiki teknik komisyon olarak İçişlerine 
bı rakı larak yalnız bu noktanın raporumuzda işa
ret. «hunnakla iktifa olunmasını derpiş eylemiş
tir. 24 ncü madde hükmünde yazılı şube baş
kanları tâbirine C. Savcılarının ve tasarının (i 
neı maddesinde yazılı olanların dâhil, bulunma
dığı bizzat Adalet Bakanının beyanları ile teyit 
edilmiş olmasına göre ayrıca madde metnine bir 
istisna ilâvesine lüzum görülmiyerek raporumuz
da bu noktanın tasrihinde fayda görülmüş ve 29 
ncu maddeye katlar başkaca arza şayan bir cihet 
mütalâa olunmamıştır . 

29 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmünde 
uzun uzadıya sayılmış olan istisnaların ipka olu
nan şekilde altıncı maddeye atfı ve bu fıkra 
yerine (Altıncı madde h ü k m ü mahfuzdur) kay
dının ilâvesi suretiyle bu maddede sayılanların 
kaymakamla r ın da emri a l t ında bulunmadıkla
rını tasrih e tmekte fayda mütalâa edilmiştir. 

( S. Sayısı 

'•)() ve ol ııci madde hükümlerinde şayanı ka
vil bir cihet görülememiştir. 

'•VI ııci maddenin (o) fıkrası hükmündeki is
tisnaların yukarda ar /olunduğu gibi tekrar tek
rar sayılmasından ise altıncı maddeye atfı sure
tiyle teshili uygun görülmüştür. 

:•}.') ncü madde hükmü aynen geçilmiş ve o4.n-
cü maddenin (A) bendi valilere ait salâhiyetlerin 
münakaşası neticesinde teshil olunan 12 nei mad
deye mütenazır olmasını temin ve aynı mülâha
zalarla tasarıdan çıkarılmıştır. 

(B) bendine aynı mucip sebeplerle ('. Savcı
ları ile birlikte kaydi ilâve olunarak metindeki 
cezalı kelimesi « bükümlü » terimi ile değiştiril
miştir. 

(e) bendi olduğu gibi muhafaza olunmuştur. 
:].") ve :>(> neı maddeler aynen bırakılmış -'57 

nei maddenin diğer komisyonlarca, tasar ıdan 
çıkarıldığı anlaşı ldığından bu maddenin tayyı-
nın Komisyonumuzca, da, muvafık mütalâa olun
duğu. kaydedilmişt i r . 

:!S ııci maddeden 42 ııci maddeye kadar olan 
hükümler aynen muhafaza olunmuştur . 

42 nei madde metninde her hangi bir deği
şiklik-. yapı lnı ıyarak yalnız y u k a r d a diğer bir 
vesile ile söylendiği, gibi. bu maddede yazılı Şu
be Başkanları tâbi r ine ( \ Savcıları ile altıncı 
maddede yazılı Yargıçların dâhil bulunmadığı 
hususunun, raporda, açıklanması lüzumlu ve fay
dalı görülmüştür . 

4o ncü maddeden 50 ııci maddeye kadar olan 
hükümler muvafık ve bilhassa 4S ııci maddede 
Bucak Müdürler ine Adlî vezaife mütaallik ola
rak verilen salâhiyetler faydalı görülmüştür . 

IHğer komisyonlar ta raf ından Tasarıdan çı-
karıdığı anlaşılan 50 nei maddenin tay fikri
ne KOmisyonumuz da iştirak etmiştir. 

51 ııci maddeden 54 ncü maddeye k a d a r kı
sım aynen muhafaza olunmuş 54 ve 55 ye 57 ııci 
maddelerin Tasarıdan, çıkarılması ve yerine İh
tisas Komisyonunca diğer bir h ü k m ü n vaz ' ı yo
lundaki noktai nazarına, Komisyonumuzca ıttı
la hâsıl edilmekle bu cihet mıısip mütalâa edil
miştir. 

50 ve 58 nei maddeler aynen.muhafaza olun
muştur . 

59 nen maddeden S0 nei maddeye k a d a r ve 
bu madde hariç Tasar ının son hükmünü ihtiva 
eden S4 ncü maddeye kadar olan kıs ımlarında 
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âl 
Komisyonumuzca başkaca bir mütalaa tesbitine 
lüzum görülmemiştir. 

80 ııci madde hükmüne gelince: 
Bu madde hükmünün olduğu gibi muhafa

zasını Komisyonumuz birkaç bakımdan mah
zurlu görmüştür. 

a) İdare Kurullarına kaza hakkı tanımak 
ve bilhassa bu metinde olduğu gibi ceza tâyin 
etmek salâhiyetini vermek tevhidi kaza sistemi
ne ve bunu müeyyit olan Anayasa hükümlerine 
uygun düşmez. 

b) Yerilen cezaların temyizi kabri olmaması 
ve vatandaşların kanun yollarına müracaat imkâ
nının münselip bulunması adalet fikri ile kabili 
telif değildir. 

e) Bıı kabil suçların umumi hükümlere gö
re Adalet mercileri önünde muhakeme edilerek 
fiillerinin sübut şekline uygun bir tarzda ceza
landırılmalarında her bakımdan fayda vardır. 

Bu mülâhazaların ışığı altında ve Adalet Ba
kanı huzuriyle bu madde üzerinde yapılan müna

kaşada tasarıya bu şekilde bir müeyyide konmaması 
halinde mevzuatta bir boşluk hâsıl olacağını da 
komisyonumuz ayrıca müşahede etmiş bulunmak
tadır. 

('eza Kanunumuzun 526 ncı maddesi son tadil 
şekli ile üç hususu mevzuuna almış bunun hari
cinde kalanlara ceza verilmemesi gibi tatbikatta 
bir boşluğun vücudu kendini hissettirmiştir. Esa
sen buna benzer hüküm mer'i Vilâyet idaresi Ka
nununda da vardır. Valilerin ve idari fonksiyon 
taşıyan kurulların birçok hallerde vereceği emir 
ve kararların bir müeyyideye bağlanması da zaru
ridir. İşte bu kabîl mülâhazaları göz önünde bu
lunduran komisyonumuz 80 ne i maddeyi de aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde tesbit ederek arza ka
rar vermiştir. 

Madde 80 : ti Genel Kurulu veya idare ku
rulları vahut en büvük mülki ve âmirleri tarafın

dan kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihâz 
ve usulen tebliğ veya ilân olunan karar ve tedbir
lerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müş
külât gösterenler veya riayet etmiyenler hakkın
da, hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmü 
uygulanıl'. 

İlâve olarak şunu arzda fayda görürüz ki, 
madde metnine derç olunan «hareketi ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde» kaydı ile bu kabil mu
halefetlerin Ceza Kanununa göre daha ağır ceza
yı müstelzim bulunması hallerinde o yolda mu
hakeme ve tecziyeleri de temin edilmiş bulunmak
tadır İdare kurullarının bu kabil vaziyetlerde 
karar yetkisi esasen olamıyacağma göre komis
yonumuzca teshil olunan şekil bu. bakımdan da 
faydalı ve zaruridiı. 

Komisyonumuzun İl İdaresi Kanunu tasarısı' 
üzerindeki görüşlerini belirten bu raporumuzu 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunarız. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 

lî. Özsoy 

Bu rapor. 
Sözcüsü 
Ankara 

E. II. Ergun 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoy S. Örge evren A. Konuk 
Denizli Erzincan 

N. Küçük a A. Fırat 
Erzurum İsparta 

>Ş\ îbrahinıhakkıoğlu . R. Güllü 
İstanbul İzmir 

.1/. // . Gelenbeğ E. Oran 
Kastamonu Kayseri Konya 

Dr. F. Ece.vit S. A. Feyzioğht II. Karagülle 
Manisa Mardin Muğla 

Söz hakkım M. A'. Boran Söz hakkım 
mahfuz mahfuzdur 
F. Fslu AT. Özsan 
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bayındırlık Komisyonu düşünceleri hakkında rapor1 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 
Karar No. 7 

1 4 . 1 . 1949 tarihinde Komisyonumuza hava
le buyrulan İçişleri Komisyonunun 14 . 1 . 1949 
tarihli ve 1/340 sayılı «il İdaresi Kanunu tasa
rısı» hakkındaki yazısı ile buna bağlı İl İda
resi Kanunu tasarısı Komisyonumuzca okundu. 

İçişleri Komisyonunun bu yazısında; adı ge
çen tasarının memurların tâyin, tahvil, teftiş, 
murakabe ve muhabere usulleri ile takdir ve 
tecziyelerine dair konulmuş olan hükümlerden 
Komisyonumuzu ilgliendiren hususlar hakkında 
madde numaraları gösterilmeksizin Komisyonu
muzun mütalâası istenilmektedir. 

Komisyonumuz 31 . I . 1949, 1 . II . 1949, 
2 . II . 1949 ve 4 . 11 . 1949 tarihlerinde toplana
rak İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları temsil
cileri de hazır oldukları halde mütalâası isteni
len konular hakkında konuştu. 

Komisyonumuzun mütalâası aşağıda arzedil-
miştir: 

1. — Tasarının ikinci maddesinin (O) fıkra
sının «Köy kurulması veya kaldırılması! Bayın
dırlık ve •Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rının mütalâaları alınmak suretiyle İçişleri Ba
kanlığının tasvibi ile» şeklinde yazılması ve Ba
yındırlık Bakanlığının da bu işte görevlendi
rilmesi. 

2. — Tasarının beşinci maddesinin ikinci 
cümlesinde «... bir teşkilâtın başında» yerine 
(... her teşkilâtın başında) şeklinde yazılması. 

o. Tasarının altıncı maddesi ile 29 ncu mad
desinin ikinci fıkrası vali ve kaymakamlara veril
mek istenilen yetki genişliğini daraltacak bir 
mânada görülmüş olduğundan altıncı maddenin 
tamamen tayyedilmesi ve 29 ncu maddenin ikinci 
fıkrasının da kaldırılması. 

4. (lerek altıncı maddenin tamamen tayye
dilmesi ve gerek 29 ncu maddenin ikinci fıkrası
nın çıkarılması dolayısiyle diğer maddelerde bu 
hususa ait ibare ve cümlelerin kaldırılması tabu 
görülmüştür. 

5. 11 nci maddenin B fıkrasının son cümlesi 
olan (Ancak valiler, hesabata ve teknik husus-

9 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

lara taallûk eden işlerde idare şube başkanlıkla
rına vali adına imza yetkisi verirler.) cümlesini 
Komisyonumuz şu şekilde mânalaştırmıştır : 

Meselâ Bayındırlık işlerinde idare şube baş
kanı olan Bayındırlık Müdürünün köprü, yol, 
bina projeleri ile mukavemet hesapları gibi tama
men teknik mahiyetinde olan hususları Bayın
dırlık Bakanlığının ilgili reisliklerle doğrudan 
doğruya muhabere etmesi tabiî olmakla beraber 
bu yazıların prensip itibariyle valilik adına ve 
Bakanlık makamına gönderilmesini ve Bakanlı
ğın havalesi üzerine alâkalı şubeye gitmesi ve 
buna cevap olarak yazılacak yazıların da yine 
Bakanlık adına yazılmasını ve vilâyet makamı
nın tavassutu ile alâkalı reisliğe sevkedilmesi bu 
formüle göre zaruri olacaktır. Bu şeklin kırtasi
yeyi çoğaltmak ve muhallere müddetini uzatmak 
bakımından mahzurları görülmekte ise de mahza 
İl İdaresinin bir kül halinde mütalâasını tasarı 
prensip itibariyle kabul etmiş olduğuna göre bu 
mühim mahzurlarına rağmen tasarıda değişiklik 
yapılması ciheti iltizam edilmemiştir. 

11 nci maddeııin E fıkrasının son cümlesinde 
önceden bilgi vermek ibaresi yerine (Bu de
netleme ve teftişini Bakanlık veya Genel Mü
dürlük müfettişleri ile veya ildeki idare şube 
başkanları veya memurları ile yaptırabilir 
ve ilgili Bakanlığa veya tüzel kişiliği haiz Ge
nel Müdürlüğe bilgi verir) şeklinde yazılması 
daha uygun görülmüştür. 

6. Valilerin teftiş ve denetleme yetkilerini 
gösteren 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler
de bir değişiklik yapılmasına komisyonumuz
ca lüzum görülmemiştir. 

Yalnız bu bölümün 17 nci maddesinin paran
tez içindeki (özel idare, belediye, köy idareleri 
müesseseleri) kelimesinden sonra. «Memurları» 
kelimesinin ilâvesi münasip görülmüştür. Bu su
retle belediye reisleri esasen özel kanunlarına 
göre mülkiye üstlerince işten el çektirilebilmek
te olduklarından bu maddenin belediye baş
kanlarına şümulü olup olmadığına dair bir ilti-
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basa mahal bırakılmamış olacaktır. 

7. Tasarının birçok yerlerinde Anayasada 
kullnılnıış olan Türkçe kelimelerin yerine 
başka dillerden kelimeler kullanıldığı görül
müştür. Tekrar redaksiyon yapılırken bu gibi 
kelimelerin yerlerine Türkçelerinin kullanıl
masa 

8. Birçok maddelerde, kanun, tüzükten 
bahsedildiği halde yönetmeliğin unutulduğu gö
rülmüştür. Bunun da ilâvesi. 

9. 25 nci maddenin ikinci fıkrasının (Top
lantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazife
den kaçınmak sayılır.) şeklinde yazılması. 

10. 71 nci maddede memurların kazai işle
ri dışında kalan meselelerin müzakeresinde; il 
genel meclisinden, belediye meclisinden birer 
üyeyi ve ticaret ve ziraat odaları başkanları il 
idare kurulu arasına alınması çok yerinde gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz bu tasarı hakkında sorulan 
noktalara ait mütalâalarını yukarda arzeyle-
miştir. 

İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Ko. Baş. SÖzcü Kâtip 

Trabzon İsparta Konya 
8. Bay K. Aydar R. Erci 

Ankara Antalya Burdur 
R. Börekçi N. Aksu Muhalifim 

A. Ali Çınar 
Niğde 

6 neı maddedeki «Memur» kelimesinin 
ilâve edilmesine muhalifim. 

İbrahim R. Soy er 
Samsun Sinob Tunceli 

Y. Kalgay L. Aksoy M. Tan 
Urfa Niğde 

R. Soyer H. Mengi 

Çalışma Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/340 
Karar No. 6 

2 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Jl İdare Kanunu Tasarısını Iht ısas Komisyo
nu sıfatiyle tetkik eden İçişleri Komisyonu, Tü
züğün 28, '35 nci maddelerine uyarak, Komisyo
numuzu ilgilendiren hususlarda mütalâasının 
sorulmasına karar vermiş ve bu karar komis
yonumuza havale buyurulmuştur. 

Komisyonumuz, İçişleri ve Çalışma Bakan
lıkları mümessillerinin huzuriyle toplandı. Ta
sarıyı tetkik etti. İhtisas Komisyonunca aşağı
daki hususların tasarıya hüküm halinde kon
masını Hükümet mümessilleriyle tam mutaba
kat halinde olarak mucip sebeplerle yerinde 
buldu şöyleki: 

Çalışma Baknlığı henüz üç yıl içinde kurul
muştur. Maksadı tesisi; insan enerjisini koru
mak, kuvvetlendirmek, iktisadi alanda azami 
istifade temin etmek, sosyal dâvayı ehemmiyet
lice göz önünde bulundurmak, memleketin iş 
hayatını tanzim etmek ve nazaret etmek ve her 
medeni millet ve memleketler gibi insan hak ve 

vecibelerinde içtimai adaleti temindir. 
Henüz yeni kurulan bu müessese teşkilâtını 

memleket şümul olarak tamamlamamıştır ve 
halen de tamamlamaktan uzaktır. Türkiye İş 
hayatını tanzim ve faydalı hale getirmek ve öy
lece idame ettirebilmek için bu müessesenin çok 
hassas murakabe cihazı lâzımdır. İşte teşkilâtı 
henüz na tamam olması ve halbuki iş hayatımı
zın, zirai, sınai, iktisadi alanlarda süratle iler
lemeye başlaması, iyi bir kontrol cihzının 
ehemmiyetle işlemesine bağlıdır. Bunun da ge
niş yetkili Devlet ve Hükümet mümessili Vali 
ve Hükümet mümessili kaymakamlarla tamam
lanmasını yerinde bulduk. 

Tasarıyı tetkik ettik. 11 nci maddenin (E), 
l.'î ncü maddenin (E) fıkralarında iş yerleri 
için tam bir vuzuh görmelik ve denetimin de 
asayiş ve emniyet cihetlerinden ele alınmadığı
nı 17 nci maddedeki işten el çektirme salâhiyet
lerinin mahdut bulunduğunu ve binaenaleyh 
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Devlet, Vilâyet Özel İdare, Belediye, köy işle
riyle hususi iş yerlerinin tam kanuni bir neza
rete alınamadığını ve iltibaslara mahal verici 
mahiyette olduğunu gördük. 

Bu sebepten hususatı âtiyenin açık olarak 
madde halinde ve bâzı maddelerin de fıkraları 
içine bâzı cümlelerin ilâvesi düşünülmüştür. 

1. — (Valilerin hukuki durundan, görev ve 
yetkileri) bölümünün 11 nci maddesinin (E) 
fıkrasının (5) nci satırında askerî daire ve şu
beleri dışında kalan bütün Devlet daire ve mü
esseseleri ve işletmeleriyle (Özel iş yerleri ve 
işletmeleri) cümlesinin konulması zaruri bulun
muştur. 

2. — i o ncü, maddenin (E) fıkrasındaki 
(Amele Are işçi gibi..) yerler Devletin yalnız em
niyet \c asayişi cihetinden gözetim ve denetime 
tâbi tutulmuştur. Halbuki bu kaydın takyidi bir 
mahiyet arzetmesi hasebiyle daha vazıh olmak 
üzere umumi bir maddenin yazılması ve hüküm 
vazı zaruri bulunmuş ve bu maddenin 14 ncü 
maddeden sonra olmasını da bölüm itibariyle 
yerinde görülmüştür. 

(Madde — Vali; çalışma hayatının düzen
lenmesi, çalışanların sağlık ve esenliği, çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin ta
raflar ve memleket yararına ahenkleştirilmesi gi
bi hususlarda özel kanunlarına ve Çalışma Ba
kanlığının bu konularla ilgili talimatına göre 
gerekli tedbirleri alır ve aldırtır. Çalışma haya
tının düzenlenmesi maksadı ile (/alışma Bakan
lığına teklifte bulunur). 

3. — 27 nci maddenin ikinci fıkrasının ilk 
mali, ekonomik, kültür ve sağlık ve sosyal diye 
yazılı cümlesinden sonra (İş ve çalışma ... ) kay-
dinin ilâvesi suretiyle fıkranın tadili arzcdilen 
hususlardan ve mütenazır maddelerden dolayı lü
zum I u görülmüştü r. 

4. 32 nci maddenin (Ç) fıkrasının ve asker
lik daire ve şubeleri dışında kalan bütün Devlet 
daire ve müessese ve işletmelerinden sonra (Özel 
iş yerleri ve işletmeleri) cümlesinin diğer mad
delere mütenazır olarak konması tensip kılınmış
tır. 

24 — 
5. Kaymakamların hukuki duruluları görev 

ve yetkileri bölümü olan 32 nci maddeden sonra 
valilere tanıdığımız ve bir madde haline getiril
mesini yerinde gördüğümüz ve yazdığımız hükme 
ve salâhiyete mütenazır bir madde ilâvesini ve bu 
maddeye (Valilerin bu konularla ilgili talimata 
göre gerekli tedbirleri alır ve aldırır .... ) şeklin
de yazılması yerinde görülmüştür. 

ö. Bu tasarı (Esnaf dernekleri) tasarısın
dan evvel hazırlanmıştır. $u hale.güre 4355 sa
yılı Tüccar ve Sanayi Odaları Kanunu ile Ziraat 
Odaları Kanunu nazara alınmıştır. Halbuki, şimdi 
vaziyet değişmiş ve esnaf dernekleri tasarısı Mec
lise gelmiştir. Bsnaf dernekleri tasarısında ise 
İş Kanununa tâbi olmıyan iş yerlerindeki her 
sınıf sanayi ve ticaret erbabiyle müstahdemler 
müştereken dernek kuracaktır. Binııetice işçiler 
de bu derneğe dâhildir. Eğer ki, bu dernekten 
mümessil alınmazsa kanuni maksat hâsıl olmaya
caktır. Bu sebeple : 

71 nci maddenin (A) belidinin ikinci fıkra
sında teşkil edilen idare kuruluna alınacak hariç
ten iki üye (Ziraat ve Ticaret odaları başkanları) 
olmamalıdır. 

Oraya: bir hüküm ilâvesiyle (Zirrat, Ticaret 
odaları başkanları ile esnaf derneklerinden ve 
sendikalar da kendi aralarından seçimle göndere
cekleri başkanlar arasından çekilecek kura, ile 
ikisi) bir süre için tabiî üyedir diyerek bir hü
küm konması teshil kılınmıştır. 

Keyfiyet İçişleri Komisyonuna takdim edil
mek üzere Sayın Başkanlığa Komisyonun saygı
ları ile sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Brzurımı Denizli İstanbul 

N. Kovul- İT. Oval 
Burdur Bursa Konya 

Dr. M. Ş. Korl-url C. Öz Dr. A. Perkiın 
Manisa. Mardin 

Dr. M. N.Otaman Dr. Aziz lrras 
Zonguldak 

Sabıi Koçer 
İmzada bulunmadı. 

• :• 208 ) 



- 2 Ö -
Dışişleri Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 24 .1. 1949 

Esas No. 1/340 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

îçtüzükün 28 ve 35 nci maddelerine uyularak 
î l İdaresi Kanunu, tasarısının. 14: neü maddesi. 
hakkında Komisyonumuzdan Yüksek Başkanlığı
nız vasıtasiyle İçişleri Komisyonunca mütalâa, 
sorulması üzerine Komisyonumuz toplanarak ta
sarının adi geçen maddesini incelemiş ve Devlet
ler Genci vo özel Hukuku bakımından maddenin 

Komisyonumuza fcaTOİe buyurulan İçişleri 
Komisyonunun l ^ i . W § tarihli ve 1/340 s"ayılı 
(İl İdaresi Kanuna* tiMffisı) hakkındaki yazısiy-
le. tasarı 8 . I I . 1949 da toplanan Komisyonu
muzda jffiflk*»â bakanlığı Temsilcisi hazır bulun
duğu faaHb» göirüşiik$î|v Bakanlık temsilcisinin 
bölümler üzerinde verdiği âahat dinlendi. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle 29 ncu maddesinin 
2 nci fıkrası Valinin ve Kaymakamın emrine 
tâbi olmıyan, fakat mütaakıp maddelerde tesis 
olunan hükümlerle Valinin ve Kaymakamın tef
tiş ve murakabesine tâbi tutulan ve hizmet ademi 
merkeziyeti esasına göre idare olunan veya hiz
metleri birkaç ili kapsıyan idare ve müessese
lerin tadadi olarak yer almış bulunmasını Mül
kiye üstlerinin yetkilerini zedeleme bakımından 
mahzurlu gören Komisyonumuz adı geçen mad
delerin, diğer Komisyonların görüşlerine muta
bık olarak tasarıdan çıkarılmasını uygun buldu. 

İl İdare Şube Başkanlarının tâyinlerinde Va
lilerin mütalâasının alınmasını ve İl ikinci dere
cedeki Memurlarının İdare Şube Başkanlarının 
inhası üzerine Valilerce tâyin ve aynı usule göre 
nakil ve tahvil edilmeleri hususunda Valilere ve-

olduğu gibi kalmasının muvafık olacağı kanaatine 
varmıştıı. 

Mütalâamızın İçişleri Komisyonuna havalesi 
ricasiyk saygılarımı sunarım. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Bilecik 

M. 8. Esendal 

rilen yetkiyi muvafık gören ve Valilerin yetkile
rinin genişletilmesine ve İl işlerinin Anayasaya 
uygun olarak yetki genişliği esasına göre idare 
olunmasına taraftar olan Komisyonumuz, Adalet 
ile Valilik müessesesi arasındaki münasebetleri 
derpiş eden maddelere, Kaza hakkına hiçbir su
retle müdahale sayılmıyacak ve Anayasanın 54 
ncü maddesiyle taarruz teşkil etmiyecek olan 
Hâkimlerin ve Adalet Memurlarının vazifelerine 
muntazaman devamlarını da Valilerin sağlaması 
lüzumunu belirten hükümlerin eklenmesinin ye 
rinde olacağına kaani bulunmaktadır. 

Kaldı ki, Adalet Bakanlığı Hâkimler Kanu
nunun 99 ncu maddesiyle bu hususta gerekli 
nezaret hakkına sahip bulunduğundan Adalet 
Bakanının temsilcisi ve idari icra vasıtası olan 
valinin de bu hakka dayanarak işlerin gecik
mesinde birinci derecede âmil bulunan devam 
işini teminat altına alması yerinde olacaktır. 

Bakanlıkların illerle ve illerin bu makamlarla 
muhabere usulünü tesbit eden II nci maddenin 
B bendi, teknik ve hesabata taallûk eden hu
suslarda da valinin vereceği yetkiye dayanıla
rak idare, şube başkanlarının vali adına bakan-

Ekonomi Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 17 . / / . 1949 

Esas No. 1/340 
Kamr No. 14 

Yüksek Başkanlığa 
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lıklariyle muhabere etmelerinin, valilik işlerini 
deruhde ettiği sorumluluk muvacehesinde tefer
ruatına kadar valinin bilmesi lüzum ve esasına 
uygun olduğunu mütalâa eden Komisyonumuz, 
mütaakıp maddelerle valilere verilen ve bilhas
sa askerlik ve adalet daireleri dışında kalan 
'bilûmum hususatta belirtilen murakabe ve tef
tiş yetkilerini ve bunların hukuki neticelerini 
tasarının dayandığı prensiplere muvazi ve mü
tenazır hükümler olarak muvafık görmüştür. 

içişleri Komisyonu ile diğer komisyonların 
üzerinde durdukları ve tasarıya yeniden ihdası 
bakımından hüküm ekledikleri merkez kayma
kamlığı konusuna gelince : Komisyonumuz da 
esasen bir hakikat olarak mevcut bulunan ve 
merkez ilçelerinde bir kaymakam bulundurul
masını ve bakanlıkların kuruluş kanunlarına 
göre bugün merkez ilçesi hizmetlerini gören teş
kilâtın merkez kaymakamı emrine verilmesini 
isabetli bulmuş ve bu suretle valilerin merkez 
kaymakam lığı vazifesini ifa etmekten kurtarıl
ma lariyle kendilerine tevdi edilen geniş ölçü
deki görevleri lâyıkiyle ve serbestçe ifa edebil
meleri imkânlarına sahip kılınmış olacağını mü
talâa etmiş ve diğer komisyonların valilerin yet
kilerini genişletmeye matuf olarak tasarıda te
sis eyledikleri hükümlerin zaruretine iltihak ey
lemiştir. 

Valilerin yetkilerine muvazi ve mütenazır 
olarak kaymakamlıkta üçüncü bölümde veri
len vazife, yetki ve sorumluluk üzerindeki hü
kümleri uygun gören ve 4 ncü bölümde yeni 
bir hüviyet altında yer alan bucak idaresini, 
(Halkın idareye iştirakini ve halk iradesiyle ve 
iş beraberliğiyle bucakların kalkınmasını sağ-
lıyacak bir müessese halinde) mütalâa ile pren

sipleri yerinde bulan Komisyonumuz 5 nci bö
lümde il ve ilce idare kurullarına kazai işler 
dışında idari işlere münhasır olmak üzere hal
kın temsilcilerinin katılmasını halkın âmme hiz
metlerine yakın alâka göstermelerini sağlamak 
bakımından memnuniyetle karşılamış ve hattâ 
ticaret ve ziraat odası bulunmıyan yerlerde es
naf odaları başkanlarının bu kurullara iştirak 
ettirilmesinin çok lüzumlu ve faydalı olacağı
nı derpiş eylemiştir. 

Mensup idare kurullarının lüzumsuzluğuna 
kail olan Komisyonumuz her ile bir hukuk işle
ri müdürü verildiği ve bunlar idare kurullarına 
kanun sözcüsü olarak iştirak ettirildiği tak
dirde maddenin 1 nci bendiyle kurulan idare 
kurullarının daha verimli olacağını mütalâa et
mektedir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ekonomi Ko. Baş 
Giresun 

/. Sabuncu 
Kâtip 

Zonguldak 
N. Kromer 

Çorum 
N. Yiicer 

izmir 
B. Nevzat Anman 

Sözcü 
Balıkesir 
Ağabeyoğlu 

Ankara 
H. Oğuz Bekata 

Denizli 
C. Çdlgüner 

Gümüşane 
T. Tüzün 

imzada bulunamadı 
Malatya Mardin 

A. Taşangü A. Kalav 

Balıkesir 
M. Akpınar 

Elâzığ 
M. Arpacı 

izmir 
Lâtife Çeyrekbaşı 

imzada bulunamadı 
Kayseri 

ö. Ta§çoğlu 
v 

Ordu 
M. Furtun 

Gümrük ve Tekel Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
(lümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 
Karar No. 10 

2 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonunca, ve Tekel Komisyonu
nu da ilgilendirdiği bildirilerek bu hususta 
komisyonumuzun da mütalâası alınmak üzere 

bir nüshası sunulan (il idaresi Kanunu tasa
rısı) üzerine içişleri ve Gümrük ve Tekel tem
silcileri hazır bulunduğu halde toplanılıp konu-
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şuldll: 

Tasarı hakkında İçişleri temsilcisinin izaha
tı dinlendikten sonra ; beşinci madde hüküm
lerine tâbi olmıyan müesseseler arasında bulu
nan (Tekel fabrikaları ve görevleri birden zi
yade illeri kapsıyan Gümrük ve Tekel teşkilâtı) 
konusunda incelemelerde bulunuldu. 

Gümrük ve Tekel temsilcileri bu müessesele
rin beşinci madde hükümlerinden ayrı tutul
ması sebebi olarak: 

1. Gümrük ve Tekel teşkilâtının iller teş
kilâtı ile mütenazır olmayışı, 

2. Gümrük Vergisinin, valilerin murakabe
sine lüzum göstermiyen bir hususiyeti bulun
duğu, 

3. Tekeli ticari bir mevzu olarak düşün
dükleri cihetle murakabeden fiilî ve müspet 
bir netice hâsıl olmıyacağı mütalâasında bu
lundular. 

Komisyonumuzca yapılan müzakerelerden 
sonra : Tekel Fabrikalarının tamamen teknik ma
hiyette olduğu düşünülerek istisnası muvafık gö
rülmüşse de, illerde yetki genişliği esasına daya

nan bu tasarıda görevleri birden ziyade illeri 
kapsıyan Gümrük ve Tekel teşkilâtının, valile
rin murakabe ve salâhiyeti dışında tutulması, 
gerek halk, gerek Devlet menfaatlerinin daha 
iyi korunması bakımından uygun olmıyacağı 
neticesine varılarak altıncı maddedeki (Görev
leri birden ziyade illeri kapsıyan Gümrük ve 
Tekel teşkilâtı) cümlesinin çıkarılmasına oy 
birliğiyle karar verilmiştir. 

içişleri Komisyonuna verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

ümrük ve T. K. 
Gümüşane 
T. Tüz ün 

Kâtip 
Malatya 
0. Taner 

içel 
»SY. hıankur 

- Ram sun 
//. Berk 

Tokad 
F. Eken 

Başkanı 

Ağrı 
A. Alpaslan 
\\ stamonu 
/' 'ağara 

Sözcü 
Znoguldak 

0. S. Orhan 

Hatay 
S. B. Uluc 

Konya 
II. VIusan 

Samsun 
M. Köprülü 
Ur fa 

(). Ağan 

Maliye Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/340 
Karar No. 24 

11 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

içişleri Komisyonunun 14 . J . 1949 gün ve 
1/340 sayılı yazısı ile gönderilen il idaresi Ka
nun tasarısında Komisyonumuzu ilgilendiren 
hükümlerin incelenmesinin bidayeten bir su ko
misyonuna verilmesi münasip görülerek bu tâli 
komisyonda yapılan tetkikat neticesinde: 

Tasarı ile teklif edilen malî hükümlerin aynen 
kabulü uygun olacağı mütalâa edilmiş, bunun 
üzerine Hükümet Mümessili Vilâyetler idaresi 
Genel Müdürü Dilâver Argun'un huzuriyle 
4 . II . 1949 tarihinde görüşülmüştür. 

il idaresi Kanun tasarısı ile istihdaf edilen 
gaye etrafında mücmelen izahat alındıktan 
sonra memurların tâyin, tahvil, teftiş, muraka
be ve muhabere usulleriyle takdir ve tecziyele
rine ve bundan başka malî usullere temas eden 
50, 53; 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve geçici birinci 

maddelerindeki malî hükümlerin aynen kabulü 
muvafık olacağı, ancak valilerin teftiş ve mu
rakabe yetkilerini hakkiyle kullanabilmeleri ba
kımından il merkezlerinde bir Merkez Kayma
kamlığı ve Hukuk Müşavirliği ihdası ve il, ilçe
nin idari muamelelerinin bir ahenkle görülebil
mesi maksadiyle idare heyetlerine müntahap 
hak mümessillerinin de iştirak ettirilmesi faide-
li olacağı kararlaştırılmıştır. 

Saygı ile arzolunur. 
Maliye Ko. Baş. Y. Sözcü Katip 

Samsun Kastamonu Kastamonu 
K. Isıtan Â. Toközlü A. T ok özlü 

Çankırı Kastamonu Malatya 
R.Dolunay II. Çelen E. Doğan 

Samsun Ordu Tokad 
Ö. Karataş II. Yalman ('. Kovalı 
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Millî Eğitim Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonu tarafından, İçtüzüğün 
28 ııci ve 85 nci maddelerine uyularak, bâzı 
hükümlerinin Millî Eğitimi ilgilendirdiği için 
Komisyonumuza havale buyrulan îl İdaresi Ka
nunu tasarısı, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlık
ları temsilcileri hazır bulundukları halde ince
lendi ve aşağıdaki hususların İhtisas Komisyo
nunca tasarıya hüküm halinde konması .uygun 
görüldü: 

1. — Tasarıdaki 6 ncı madde lüzumsuz gö
rülerek kaldırılması^ 

2. — 8 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«Valiler her vakit» ibaresinin yerine «Valiler 
lüzumunda» ibaresinin konması. 

:>. — 10 ııcıı maddede «Alelûmum nakit mu
hasipleri» nden sonra «Lise ve ortaöğretim mü
dürleri dışında» tâbirinin ilâvesi. 

4. — 10 ncu maldede «Nakil ve tahviller, ge
rekçesiyle ilgili makama bildirilir» hükmünden 
sonra «Lise, orta ve bu derecedeki okulların mü
dür ve öğretmenleri, özel kanunların hükümle
rine göre Bakanlıkça tâyin, nakil ve tahvil olu
nurlar» hükmünün ilâvesi. 

5. — 10 ncu maddeye, yukardaki hükümden 
sonra, «İlkokul öğretmenlerinin istihdam yerle
rinin tesbiti nakil ve tahvilleri, Bakanlıkça tan
zim olunacak yönetmelik uyarınca Millî Eğitim 
müdürünün başkanlığında kurulacak komisyon 
tarafından kararlaştırılır ve valinin tasdikiyle 
bu karar kesinleşir.» hükmünün ilâvesi. 

6. 6 ncı madde tasarıdan çıkarıldığına gö
re, 10 ncu maddenin sonuna « Bakanlıkça idare 
olun«n müzeler, kütüphaneler ve yüksek öğretim 
müesseseleri doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı 
olarak kalırlar » hükmünün ilâvesi. 

7. 25 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonuna 
bu maksatla yapılan teklifleri Bakanlıklar inee-
liyerek verecekleri kararları gerekçeleriyle bir
likte tez elden valiye bildirirler » hükmünün ko
nulması 

8. 32 nci maddenin (C) fıkrasındaki « Orta 

22 . / / / . 1949 

dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya 
müfettişleri marifetiyle yaptırabilir» hükmünün, 
orta dereceli öğretim müesseselerinin idari tef
tişini icabında bizzat yapabilir » şeklinde tadili. 

Keyfiyet İçişleri Komisyonuna bildirilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Kâtip 
Tezer Taşkıran 

İmzada bulunmadı 

Balıkesir 
Eminittin Çeliköz 

Çorum 
H. îlgaz 

Maraş 
Muhalefet şerhim 

Dr. K. t dil 

Trabzon 
Z. Molnoğlu 

IMa 
S. K. Yetkin 

Balıkesir 
E. Alt an 

Bolu 
//. R. öymen 

10 ncu maddeye ait no
tum. ilişiktir. 

Erzincan İzmir 
R. Bayındır E. Çınar 

Maraş 
ilişiktir. Muhalifim. 

E. Soysal 

Trabzon 
Muhalefet şerhi ilişiktir. 

M. R. Tarahr.toğlu 

10 ncu maddede (Liseler ve Enstitüler 
dışında kalan müstakil ortaokulların aldıkları 
yeni istikamete, sayılarının artmasına ve Millî 
Eğitim. Bakanının Komisyonda belirttiği tema
yüle uyarak il dâhilinde kadrolaştırılmalarmı, 
kanun tasarısının ruhuna ve Millî Eğitim mü
dürlüklerinin salâhiyetlerine mutabık olarak 

daha ahenkli bulmaktayım. 
Bıolu Milletvekili 

//. R. öymen 

10 ncu maddenin « Lise, Orta ve bu dere
cedeki okulların müdür ve öğretmenleri, özel 
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kanunların hükümlerine göre Bakanlıkça tâyin, 
nakil ve tâyin olunurlar »şeklindeki tadile mu
halifim. Müstakil ortaokulların öğretmenleri
nin mahallî şartlara göre valiler tarafından 

yerlerinin tâyin ve tanzimi taraftarıyım. 
Maraş Milletvekili 

Dr. K. İdil 

10 neti maddenin lise, orta ve bu derece
deki okul Öğretmenlerinin Bakanlıkça nakil ve 
tayİH mttnîlleri tesbit olunur, şekline muhali
fim. Bu ljjlerin vilâyetlerde teşkil olunacak 

komisyonlarca yapılmalarına taraftarım. 
Trabzon Milletvekili 
M. B. Tarâkçtöğh» 

Millî Savunma Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T- B. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. 
Karar No. 11 

3 .II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

14 . I . 1949 tarihinde Millî Savunma Komis
yonumuza havale buyurulan içişleri Komisyo
nunun 14 . 1 . 1949 tarih ve esas 1/370 ve karar 
17 sayılı tezkereleriyle buna bağlı bulunan i l 
idare Kanun tasarısının; içişleri Komisyonu 
tezkeresinde orduyu ilgilendirdiği beyan edilen 
13 ncü maddesinin ve II ve 32 nci maddesinin 
D ve 33 ncü maddesinin F fıkraları Komisyo
numuzun 24 . I . 1949 günkü Birleşiminde; içiş
leri Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu hal
de okunup incelendi : 

ilk olarak; İçişleri temsilcilerinin bu kanun 
tasarısı hakkında verdikleri izahat dinlendi: 

Bu izahata nazaran; içişleri Komisyonumu
zun beyan buyurdukları maddelerle ilgili ve 
orduyu alâkadar eden diğer madde ve fıkralar 
üzerinde de durulup görüşüldü. 

Bu meyanda 11 nci maddenin E fıkrasında 
valilerin denetlerinden istisna edenler meyanın-
da «Askerî birlikler ve askerî müesseseler as
kerlik daire ve şubelerinin» de bulunduğu gö
rüldü ve bu kayıt Komisyonumuzca da muvafık 
bulundu. 

13 ncü maddenin D fıkrası üzerinde yapılan 
görüşmeler sonunda fıkranın aşağıda yazılacak 
şekilde tashih edilmesi tatbikatta sürat ve em
niyeti daha ziyade sağlıyacağı kanaatine varıl
dı. 

«Vali il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırı-
lamıyacak olağanüstü ve âni hâdiselerin cereya
nı karşısında kalırsa en yakın askerî (Kara, De
niz ve Hava) kuvvetleri komutanlarına müm

kün olan ve en seri vasıtal^fll müracaat ederek 
yardım ister ve bunu yazi İİ§ de teyit eder. 
Bu talep derhal yerine getitÜir». 

Aynı maddenin H fıkratiitda da «Cevabı kâ
fi görmedikleri takdirde» ÖÜmlesinden sonra 
«Şube ve dâirenin bağlı fettîtınduğu mmtaka, 
tümeli ve kor komutanlıklarına» cümlesinin ilâ
vesi de lâzımgeldiği mütâlâa" ve kabul edildi. 

Iglsleri Komisyonu tefkttesinde 32 nci mad
denin D fıkrasından bahİİ olunmakta ise de : 
bunda bir harf hatası olchHfrı binaenaleyh D ol
mayıp Ç olduğu anlaşıldı. 

Bunun üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra bu fıkranın da nihayetten 3 ncü satırının so
nunda bulunan «Memurlar» kelimesinden son
ra bir de «Müstahdemler» kelimesinin ilâvesi 
münasip olacağı kanaatine varıldı. 

33 ncü maddenin F fıkrası üzerindeki tetkik 
ve görüş neticesinde bu fıkranın da aşağıda ya
zılacak şekilde değiştirilmesi münasip görüldü. 

«Kaymakam ilce içindeki kolluk kuvvetle
riyle bastırılamıyacak olağanüstü ve âni hâdi
selerin cereyanı karşısında kalırsa derhal va
liye malûmat verir yardım ister ve en yakın as
kerî (Kara, deniz" ve hava) komutanına da ha
ber verir.» 

44 ve 79 ncu maddeler hakkında da içişleri 
Bakanlığı temsilcisinden gerekli izahat alındı. 

Komisyonumuzun fikir ve mütalâası soru
lan madde ve fıkraları üzerinde yaptığı tetkik 
ve görüşmeler ve içişleri Bakanlığı temsilcisi
nin verdiği tamamlayıcı izahat üzerine yukarda 
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arzolunan değişiklik ve ilâvelerle bu fıkraların; 
komisyonumuzun birleşiminde hazır bulunan 
üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiş olduğu 
arzolunur. 

Millî Savunma K. Başkanı 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 

Kâtip 
(jankın 

Dr. A. Arkan 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Hatay 

Gl. Eyüp Durukan 

Ankara 
M. Aksoley 

Ankara 
Korgl. N. Tınaz 
Çankırı 

Gl. Z. Soydemir 
Erzurum 

Gl. V. Kocagüney 
Kars 

H. Tugaç 
Kocaeli 

Koramiral Ş. Okan 
Seyhan 

8. Tekelioğlu 

Erzincan 
Z. Ağca 
Gaziantep 

Gl. A. Atlı 
Kayseri 

Gl. 8. Avgın 

Balıkesir 
Orgl. J. Çalışlar 

Erzurum 
E. 8. Akgöl 

Gümüşane 
8. Erdoğan 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Konya 

Dr. H. Alataş 
Van 
R. Oklar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
S. ve 8. Yar. Komisyonu 

Esas No 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonu tarafından îçtüzükün 28 
ve 35 nci maddeleri ruhuna uyularak mütalâa
sı istenen ve Komisyonumuza havale buyurulan 
îl İdaresi Kanunu tasarısının Komisyonumuzu 
ilgilendiren 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 31, 32 
ve 53 ncü maddeleri Komisyonumuzun 27 . I . 
1949 günkü Oturumunda İçişleri Bakanlığı mü
messilinin iştirakiyle incelendi. 

Hükümet tasarısının ana hatları ve ilgili 
maddeleri hakkında ayrıca İçişleri Bakanlığı 
mümessilinin verdiği izahat da dinlenildikten 
sonra Komsyonumuz bu maddeleri muvafık bul
muştur. İçişleri Komisyonuna gönderilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arzederiz. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Gazianteb Rize 

Dr. M. Canbolat Dr. F. Kurtuluş 

28 . I . 1949 

Kâtip 
Seyhan 

Dr. M. Dıblan 

Antalya 
Dr. G. Kahraman 

Kars 
D. E. Oktay 

Konya 
Dr. M. F . Dündar 
Hizada bulunamadı 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Amasya 
Z. Tarhan 

İmzada bulunamadı 

Bilecik 
Dr. M. Suner 

İmzada bulunamadı 

Kars 
A. Sürmen 

Muğla 
Dr. M. 8 akar oğlu 

Rize 
Dr. S. A. Dilomre 
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Tarım Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/340 

Karar No. 12 

11 .II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 28 ve 35 nci maddeleri gereğince, 
tarım teşkilâtını ilgilendiren hususlar için mü
talâa beyanı maksadiyle 14 . I . 1949 tarih ve 
1/340 esas, 17 karar sayılı yazıya bağlı olarak 
gönderilen ti İdaresi Kanunu tasarısı İçişleri 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde 
incelendi. 

Tasarının 6 ncı maddesinde, illerde valilerin 
emri altında bulunmıyacak olan müesseseler 
gösterilirken, görevleri birden ziyade ili kapsı-
yan teşkilât ve müesseseler meyamna ve «... Se-
reloji ve Bakterioloji Enstitü ve lâboratuvar-
ları,... ibaresini mütaakıp «Devlet Orman İşlet
meleri, ziraat, orman ve teknik tarım ve bahçı
vanlık okulları, hayvan ve sağlık memurları 
okulu...» nun ilâvesi lüzumuna kaani bulunmak
tayız. Çünkü bu müesseseler tamamen teknik 
mahiyettedirler. Devlet Orman İşletmeleri tek
nik bir mahiyet taşımakla beraber, teşkilâtı iti
bariyle birden ziyade il hududunu da kapsaya-
bilmektedirler. 

6 ncı maddenin son cümlesinde «... Bakanlık
larınca idare olunan müesseselerde çalışanlar...» 
ifadesinde bir boşluk görmekteyiz. Bu bakım
dan, «... Bakanlıklarınca...» dan sonra «veya ge
nel müdürlüklerce...» kaydını ilâve ettik. Bu 
ifadenin tasarının diğer maddelerinde bulundu
ğu halde burada bulunmayışı bir sehiv eseri ol
duğu kanaatini veriyor. 

6 ncı maddenin sonuna «İlerde kurulacak bir 
teşkilât dolayısiyle doğrudan doğruya Bakan
lar Kurulunca veya genel müdürlüklerce idare 

olunacak müesseseler hakkında bu istisnai 
mün tatbiki için Bakanlar Kurulu kana* 
bilir.» fıkrasının ilâvesini lüzumlu g^şpıfcteyiz. 

10 ncu maddenin ikinci cümigftf başında 
«Bunların istihdam yerleri...» j jpa^înden sonra 
•«ihtisas durumlarına göre . .> |a^dmın konmasını 
faydalı bulmaktayız. 

11 nci maddenin (E) bendinin isabetli bir 
hüküm olduğunu tebarüz ettirmek isteriz. 

Valilerin tevsii mezuniyet esası d â h i l i c e 
vazifelerinde muvaffak olabilmeleri, gittikçe ar
tan hizmetleri başarabilmeleri, bu makamın sa
lâhiyetinin vüsati nispetinde tecrübeli ve değerli 
elemanlarla takviyesine vabestedir. Hükümetin 
her şubesinin ilde mümessili olan valilerin daha 
geniş mânâda teftiş, takip ve murakabe vazifele
rini kullanabilmeleri, kullanmamaları takdirinde 
mesul olmaları hakkında kanuna hükümler kon
ması mütalâasındayız. 

İçişleri Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
İzmir 

R. Köken 
Kâtip 

Manisa 
H. öztarhan 

Denizli 
K. C. öncel 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Antalya 
M. Korkut 

Malatya 
M. N. Karaköylü 

Sözcü 
Manisa 
7. özey 

Denizli 
Dr. B. Uz 

Maraş 
R. Çuhadar 

Siird 
A. R. Esen 

^ 
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Ulaştırma, Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Karar No. 12 
31 . 11 . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

14 . I . 1949 tarihinde Ulaştırma Komisyo
numu zn havale buyurıılan İçişleri Komisyanu-
nım. 1 4 . 1 . 1949 tarihli ve esas l/:540 ve karar 
17 sayılı yazısında (il İdaresi Kanunu tasarısı) 
nda memurların tâyin, tahvil, teftiş, murakabe 
ve muhabere usulleri ile takdir ve tecziyelerin" 
dair konul mu<;, olan hükümlerden komisyonumu
zu ilgilendiren hususlar hakkında madde numa
raları gösterilrneksizin komisyonumuzun müta
lâası istenilmektedir. 

Komisyonumuzun 26 ve 27 Ocak 1949 gün
lerindeki toplantılarında İçişleri Bakanlığı 
temsilcileri de hazır oldukları halde mütalâa 
istenilen hususlar hakkında madde numaraları 
gösterilmemiş olduğundan kanun t »sarısının tü
mü okunarak ilgili maddeler üzerinde konuşul
du. 

Komisyonumuzun mütalâasını sıra ile arze-
diyoruz: 

1. Tasarının (i ncı maddesi ile 29 nen mad
desinin. ikinci fıkrasının Valilere ve Kayma
kamlara verilmek istenilen yetki genişliğini ze-
deliyen bir mâna ve ruh taşıdığı ve esasen 11 
nci maddenin. «E» fıkrası ile de Valilerin doğ
rudan doğruya emirleri altında btıhınmıyan 
bütün Devlet müessese ve işletmeleri üzerinde
ki teftiş ve murakabe yetkilerinin de kabul edil
miş olduğu görüldüğünden 6 ncı madde ile 29 
nen maddenin ikinci fıkrasının lüzumsuz oldu
ğuna ve çıkarılmasına komisyonumuzca oy bir
liğiyle karar verilmiştir. 

2. Komisyonumuz 6 ncı madde ile 29 ncu 
maddenin ikinci fıkrasının çıkarılması mütalâ
asında bulunduğuna göre : 

a) Tasarının 10 ncu maddesinin 12 nci sa
tırındaki (6 ncı maddede yazılı olanlarla) iba
resinin çıkarılması. 

b) 11 nci maddenin B fıkrasının ikinci sa
tırındaki (6 ncı maddenin şümulü haricinde ka
lan) ibaresinin çıkarılması. 

c) 11 nci maddenin E fıkrasının beşinci sa
tırındaki (Devlet sanayi ve maden işletme mü
esseseleri) ibaresinin çıkarılması. 

d) 15 nci maddenin başındaki (Bu kanu
nun 6 ncı maddesi hükmü mahfuz kalmak şar-
tiyle Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlüklerin) ibaresinin çıkarılması. 

Ve 15 nei maddenin 3 ncü satırındaki (İl teş
kilâtı) yerine (İl İdare teşkilâtı) tâbirinin ko
nulması. 

e) 32 nci maddenin Ç fıkrasının 6 ncı satı-
tırmdaki (Devlet sanayi ve maadin işletme mü-
müesseseleri) ibaresinin çıkarılması. 

f) 32 nci maddenin Ç fıkrasının 14 ncü sa
tırındaki (Orta dereceli) ibaresinin çıkarılması. 

g) 44 ncü maddenin D fıkrasının 5 nci sa
tırındaki (Devlet sanayi ve maadin işletme ve 
müesseseleri) ibaresinin çıkarılması. 

Lâzımgeleceği hususuna da Komisyonumuz
ca oybirliği ile karar verilmiştir. : 

3. Memurların tâyin, tahvil, teftiş, mura
kabe ve muhabere usulleri ile takdir ve tecziye
lerine dair olan diğer hükümler de Kümisysaaı-
muzca ilişilecek ve ayrıca mütalâa beyan oluna
cak bir cihet görülemiyerek tasarının bu hu
susi arıdaki hükümleri uygun görülmüştür. 

4. Tasarının bâzı maddelerinde (G-ötürüle-
bilen ve götürülemiyen mallar) ve bâzı mad
delerindeki (Menkul ve gayrimenkul mallar) 
tâbirlerinin kullanıldığı görülmüştür. Kanunun 
maksadının daha iyi ve sarih bir surette an
laşılmasını sağlamak bakımından bütün madde
lerde aynı tâbirlerin kullanılması daha uygun 
olacağından bu cihetin göz önüne alınması 
ve ilgili maddelerin hepsinde ( dötürülen ve 
götürülemiyen mallar) tâbirleri yerine esasen 
Medeni Kanun ile Borçlar Kanununda da kul
lanılmış olan ve bir hukuk ıstılahı bulunan 
(Menkul ve gayrimenkul mallar) tâbirlerinin 
kullaııılmlö» mütalâasının da bildirilmesine ko
misyonumuzca karar verilmiştir. 

5. Tasarıdaki bâzı maddelerde (Kanun ve 
tüzük ve kararlar) denilerek (Kararlar) tâbi
rinden evvel zikrolunması lâzımgelen (Yönetme
likler - talimat) tâbirinin kullanılmamış okluğu 
görülmüştür. Bu cihetin göz önüne alınarak il-
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gili maddelerin bu suretle düzeltilmesi mütalâ
asının da bildirilmesine komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma K. Başkanı 

Çoruh 
A. R. E rem 

Kâtip 
Erzurum 

8. Altuğ 

Sözcü 
Niğde 

V. Sandal 

Ankara 
I. R. Ayaşh 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. Aydın 

imzada bulunamadı 
Edirne 

M. E. Ağaoğullan 

Kars 
Ş. Karacan 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Samsun 
Ir. Kalgay 

Çanakkale 
B. Gökçen 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

S. Yürüten 
İmzada bulunamadı 

Kayseri Kütahya 
F. Seler A. Bozhay 

Ordu 
Amiral II. Gökdalay 

Sivas 
/ / . Işık 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/310 
Karar No. 32 

11 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar 
Kurulunun 8 . IV . 1948 tarihli Kararı ile Büyük 
Meclise sunulan İl İdaresi Kanunu tasarısının 
önce Komisyonumuzca teşkil edilen bir tâli Ko
misyonda iki müzakereye tâbi tutulması kararla
narak bir taraftan birinci müzakere yapılmakla 
beraber Adalet, Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Maliye, Millî Eği
tim, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım, Ulaştırma Komisyonlarının da İçtüzük'e 
göre alman mütalâaları ile birleştirilerek İkinci 
müzakeresi tamamlandıktan sonra İçişleri Ko
misyon an da on altı birleşimde İçişleri Bakanı
nın ve ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin huzuru 
ile esaslı ve etraflı incelemeleri yapıldı. 

Tasarının tümü üzerine görüşülmeye başlan
dıkta ele alınan konu ile birlikte : 

1. Mülki taksimat; 
2. Mülki idare kademeleri; 
3. Komün idareleri; 
4. İl özel idareleri; 
5. Memleket ölçüsünde Mülki idarenin her 

türlü teferruatı ile halka huzur ve hoşnutluk ve
recek surette sürat, intizam ve insicam ile işleyi
şini sağlıyacak verimli bir teftiş ve marakabe 
sistemi; 

6. İdare cihazında sorumluluk; 

Noktalarına ilişilmeden geçilemiyeceği derme-
yan olunarak cümlesinin kül halinde konuşulma
sında fayda mülâhaza edileceği, yoksa bunların 
her hangi bir kısmını noksan bırakıp da yürür
lükteki 1426 sayılı Kanunun yapısı ve çatısı kop-
ye edilircesine bu tasarı üzerinde işleınektense 
sadece valilerin yetkilerini genişleten hukuki 
ve idari şartları gözden geçirip sıra ile bakan
ları komisyona davetle kendi bakanlıklarına 
mevdu kamu hizmetleri sahasında valilere ne 
gibi yetkiler verilebileceğini kararlaştırdıktan 
sonra bunlara ait hükümleri sıralamak üzere 
«Valilerin Yetkileri hakkında Kanun» adı altın
da muhtasar, müfit yeni bir tesise gitmek da
ha kolay ve daha uygun olacağı ileri sürülmüş
tür. 

1. Mülki taksimatımızın bugünkü durumu: 
Kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarla tam bir te

nasüp ve intibak arzettiği iddia edilemez. İl, il
ce, ve bucak teşkilâtımızın yüz ölçümü, nüfus, 
ulaştırma imkânları bakımından yurdun her 
tarafında ne kadar değişik ölçülerle vücut bula
bilmiş idare bölüm ve birimleri oldukları mey
dandadır.., 

Şu kadar ki, eski büyük bölgeli iller ile bu 
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günün küçük bölgeli iller sistemi arasında in
kılâbımızla beraber başlıyan ve 25 yıldan beri 
artık teessüs eden hareket büyük eski Osmanlı 
vilâyetlerinin ihtiva ettiği mutasarrıflıkları ön
ce müstakil sancak haline getirmek, sonra da bu mu
tasarrıflıkları valiliğe kalbetmek olmuş; bu suretle 
Cumhuriyetin ilk kuruluş yılında 73 valilik halinde
ki küçük bölgelerden (bir kısmı da ilçeye tahvil 
ile 1926 teşkilâtında bu sayı 62 ve daha sonra 
57 ye kadar indirildiği halde inkılâbın siyasi 
ve idari icaplara tekrar bâzı küçük bölgelerin 
il haline getirilmesini gerektirip Hatay'ın da il
hakı ile Türkiye'mizin bugün yine 63 îlden 
meydana gelen bir idare şebekesi arzetmesî ne
ticesi tahassül etmiştir. 

Diğer taraftan 1929 - 1947 yılları arasında 
yurdun bâzı kısımlarında illerin genel ve özel 
mahiyette müşterek idari durumları üzerinde 
nezaret, murakabe ve iş birliği sağlayıcı bir 
teşekkül diye yer tutan umumi müfettişlikler de 
bir idare birimi, bölümü, kademesi olmaktan 
ziyade fonction'u tatbik edenler ve edildiği yer-
lerce türlü türlü anlayışlara yol açmış nihayet 
kendi statüsüne göre de devrini ikmal ederek 
varlıklarından büsbütün istiğna hâsıl olan bu 
kadrolar 1948 yılı Bütçesinin (L) cetveline alın
mıştır. 

Demokrasi ile bahusus Cumhuriyet rejimi 
ile idare edilen Devlet Anavatanda daima mülki 
taksimatı küçük bölgeli iller sistemine götür
müşlerdir. Bizim aM^ımız istikamet de budur. 
Hatta demirvolu, deniz, kara ve hava ulaştır
mamızın gelişimi bizde daha yeni bâzı il te
şekküllerinin vücut bulmasını teemmül ettire
bilir. 

Bâzı illerin aksamı arasında irtibat değişik
liklerine, yeniden iller teşkiline gidilmesi iste
nir ve beklenir. 

Hususiyle meselâ köyleri sayısı 20 yi bul-
mıyan bâzı ilçelerde bir, iki bucak teşkili mev
cut iken 70 - 80 köyü olup da hiç bucağı ol-
mıyan ilçelerin ve hele 70 ten fazla köyü olan 
geniş bucaklar arasındaki nispetsizliklerin ısla
hına ihtiyaç olduğu meydandadır. Nitekim 
Hükümet imkân ve bütçe müsaadesi halinde bu
na tevessül edeceğini ifade etmiştir. 

* 
* # 

II - idare kademeleri: 
Büyük vilâyet sistemine gidilmiyeceğine göre 

sancak kademesine zaten ihtiyaç olmadığı gibi 
Anayasamızda da buna yer verilmediği görü
şüldü. 

Mesafe ve nüfus durumu kamu hizmetleri
nin tabiat ve mahiyeti ile bunları tensik eden 
kanunlarımızın zaruri kıldığı ilce kademesini 
İdareyi halka mümkün olduğu kadar daha yak
laştırmak üzere ilce teşkillerini artıracak İmcak 
kademesini büsbütün kaldırmak, bucakları şim
dikinden çok daha küçük ve mevzii üçer, beşer 
âzami onar köyden toplanan «Komün» 1er haline 
getirmek, bu maksatla da Hükümetin yeni bir ka
nun ile gelmesine intizaren bucak bölümünü ta
sarıdan ya büsbütün çıkarmak, yahut bu faslı 
yürürlükteki kanundakinden de daha kısa tut
mak şıkları öne sürülür. 

I I I - Bucaklar : 
Anayasamızda yer almış olan bucak müesse

sesini yeni bir eonstitütionnel tadile girmeden 
ti İdare Kanunu ile hazfeylemek hukuki ve na
zari bakımdan kabil olmadığı gibi bine yakın ida
re birliği ile temsil edlen bucak kademesinin ye
rini tutabilecek dört, beş yüz ilçeyi yeniden ve 
ilâveten kısa bir devre içinde kurmaya da bütçe 
imkânları elvermiyeceği, diğer taraftan birkaç 
köyden mürekkep komün teşkilleri de birer ma
hallî idare müessesesi olarak sadece tüzel kişilik 
verilmekle pratik bakımdan vücut bulmuş olmıya-
cağı, bunlara cüz'i mahiyette de olsa kendi muhit
lerinin ihtiyacına vefa edecek teknik elaman, bun
ları barındıracak tesisler, ona yetecek mahallî 
bütçe kaynakları ile merkezden finansmana me
dar olabilecek formüllere ve «Combinaison» lara 
da lüzum hâsıl olacağı, buna mukabil tabiî, iç
timai, siyasi, idari bütün hüviyeti ile bizim 
«Köy» ümüzde bir Türk Komünü demek olup ida
re hukuku ilminin «Commüne simple» dediği bu 
tip, medeni memleketlerde galip çoğunluk halin
de bulunur iken bizim yurdumuzun pek az yer
lerinde izine rastlanan eski «Divan» ananesine 
dayanarak ve onu yurt ölçüsünde şümullendire-
rek ve başlıca göze görünür misali "Romanya Ne-
valıi Kanununda görülen «Commüne Composee» 
sekline bakarak ne «köy» hüviyetini yapacağı
mız «Commüne» nün içinde eritmek, ne de tüzel 
kişiliği haiz «Köy» üstüne yine tüzel kişiliği ha
iz olacak ve bütçesini ayni kaynaklara yaslıyacak 
üçer, beşer köylük bütün yurtta sekiz, on bin 
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«Commüne Composee» kurmak kısa vâdelerle 
bucağın yerni tutabilir bir idari şebeke halinde 
kolay tahakkuk eder keyfiyetlerden olamıyacağı 
nazara alındı, 

Bu düşüncelerle bucak müessesesinin Anaya
samıza uygun olarak yeni î l idaresi Kanununda 
da ilçeden küçük bir idare bölümü ve birimi ha
linde yer alması muhtelif hizmet kanunları ile 
bâzı Bakanlıkların Kuruluş kanunlarında da 
gösterildiği üzere bucak Hükümet tabibi, sağlık 
komiseri, ebe, Teknik Tarım memuru, sabit ve 
gezici başöğretmen veteriner ve fen memuru gi
bi elamanlar ile bucaklarımız teçhiz edilebildiği 
nispette böyle dinamik ve kırtasiyesiz bir çalış
ma ekibinin hizmetlerinden köyler arası işler ba
kımından da daha verimli bir istifade sağlıyabi-
linmek üzere bucak bölgesindeki belediye ve köy
lerin «Syndicat de Commünes» mahiyetinde bir
likler kurabilmeleri daha uygun ve buna Köy Ka
nununun 47 ve 48 nci Belediye Kanununun 133 
ncü maddeleri de zaten müsait bulunduğu, bu 
itibarla bucak şuurunun tekevvünü ve kasaba -
köyler arası ortak hizmet ve ihtiyaçların bucak 
çevresi içinde kavranabilmesine elverişli hüküm
lerle îl İdaresi Kanununun bünyesinde «Bucak» 
bahsinin başlıca bir bölüm halinde yerini alması 
bu teşriî yapının bütünlüğü bakımından da ya
kışık alacağı mülâhazalarında Hükümetin de 
mutabakatı ile çoğunluk hâsıl oldu. 

# * 

IV - özel idareler Konusu : 
il idaresi Kanunu Tasarısı başlıca illerimi

zin genel idaresinden bahis olup il özel idare
leri kısmının da buna katılarak yekpare bir 
«il Kanunu» halinde tedvini, hattâ Commune'-
leri, belediye ve köy teşekküllerinin statüle
rini de buna ekliyecek bir idare «Code» u vü
cuda getirilmesi temennisinde bulunmasına 
karşı özel İdare Kanun Tasarısı da Büyük 
Meclise sunulmuş olup henüz bâzı komisyonla
rın mütalâaları gelmediği ve bu tasarıya Bütçe 
Komisyonu içtüzük hükmünce kendi asli gö
revleri cümlesinden sayarak tesahup eylediği 
anlaşıldığına göre onun toplantı yılı sonuna ka
dar yetişememesi bu tasarıyı geri bıraktırmış 
olacağı, yoksa ve yetişmek mümkün olsa Be
lediye Kanunu, Köy Kanunu gibi bunun da iki 
kısım bir arada tek bir «il Kanunu» şeklinde 
tedvini elbette müreccah olacağı, şu kadar ki 

1426 sayılı Kanunda yalnız genel idareyi muh
tevi olarak yürürlüğe girmiş olduğuna bakı
lırsa bu sefer teşriî geleneğimize aykırı bir yol 
tutulmuş olmıyacağı tezekkür kılındı. 

* # 

V - Teftiş ve murakabe : 
Teftiş ve murakabe vahdeti, her kademede 

idare cüzü tamı anlayışının esasını teşkil eder. 
Âmir teftişi, kamu hizmetleri ve bunlarla il

gili yurttaşın eşit ve sübjektif hakları üzerin
de idari işlemlerin yerli yerinde en müessir şe
kilde tashih, ıslah ve ihkakı bakımlarından çok 
daha verimli olduğu ve olacağı şüphesizdir. Ta
sarıda buna mütaallik hükümleri tamamlamak 
ve kuvvetlendirmek kabildir ve zaruridir ve 
buna tevessül edilmiştir. Hükümet esasen bü
tün bir Devlet idaresi ölçüsünde teftiş mekaniz
masını daha mükemmel bir şekilde kurup işlet
mek üzere yeni bir tasarı ile de gelecektir. 

* 
* • 

VI - Sorumluluk : 
«Yetki» nin ayrılmaz bir sonucudur. Yetki 

olan yerde sorumlulukta vardır. Ve yetki olmı-
yan yerde «Sorum» olamaz. Vali, kaymakam ve 
bucak müdürünün hukuki durumlarını ve ast 
ve üst kademeler ve emirleri altındaki daireler 
ve Adlî ve Askerî otoritelerle münasebet.'»irini 
tafsil eden bölümler de bu esaslar kuvvetlendi
rilmiştir. 

* * 
Yetki Kanunu mu, İl Kanunu mu : 
idare Hukukunu yazılı kanunlarla tedvin 

eden memleketlerde il, ilce ve bizim hvı^ak'a 
tekabül eden idari müesseselerin statüleri 
«Loi Depertementale, Loi Provinciale», adını 
taşıyan il kanunlarında yer almıştır. Regime 
Uudiciaire» e bağlı ve idari müesseselerini ge
leneklere göre tekemmül ettiren ingiltere ile 
idari teşkillerinin menşelerini Anglasakson ge
leneklerinden alan diğer memleketlerde bütün 
mahallî idare kademelerinin statülerinin yazaılı 
vesika olarak tarihî ve ananevi kaynağı «Local 
Government Acte» ta dayanmaktadır. 

Muhteviyatı sadece «Ademi temerküz - De-
conceh tration» esaslarına uygun olarak va
lilere merkezce tevdi edilmiş yetkileri sırala
maktan ibaret olduğu halde «DScentralisation» 
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kararnamesi adını taşıyan Deeret - Loi Naple-
on III devrinden kalmış ve mukayeseli idare 
hukuku «Litterature» ünde yer almış tek misal
dir. 

Bir taraftan 1426 sayılı Kanunun diğer bü-
'tün fasıllarını yürürlükte bırakarak yalnız va
lilerin yetkileri bahsinde yeni bir tesise varmak 
için bu misale gidebilir miyiz! 

Hükümetin getirdiği tasarı, Danıştay Birin
ci Dairesi ile Genel Kurulundan geçmiş, birinci 
idareciler kongresinde incelenmiş esasları mem 
leket ölçüsünde yapılan anketlere dayanan ve 
illerimizin idari statüsüne yeni kıvam veren bir 
proje vasfmdadır. Zaten gaye valinin yetkisini 
artırmaktan ibaret değildir. Gaye Türk Mille
tinin emrinde ve hizmetinde bulunan «idare» 
mizi illerde, icelerde, 'bucaklarda kendi çevrele
rinin şartları, imkânları, ihtiyaçları ile bunlara 
yerli yerinde temas, vukuf ve nüfuzun ölçüleri 
içinde kamu hizmetlerinin yönetimini, yurttaş 
ile - hukuka bağlı Devlet arasındaki münasebet
lerin kolaylıkla, eşitlikle, hakkaniyetle «Nef-
selemre» uygunlukla tedvirini sağlıyabilecek 
halde bulundurmak; bu maksatla da bu kade
meleri hakiki ve hukuki birer idare vahdeti ha
line getirmekten ibarettir. Ancak böyle bir gö
rüşledir ki, «Sorumluluk» vuzuh ile belirli mer
ciler üzerinde teessüs eder. Atfı mesuliyet, işin 
içinden sıyrılmak, fuzuli istizan, işleri kırtasiye
ciliğe boğmak, selefin yaptığını halef bozmak, 
yurttaşın müracaatını onu tatmin edecek bir so
nuca varma istidadından uzak yıllarca sürün
cemede bırakmak, bir işi aynı il idaresinin çe
şitli şubeleri arasında çekelemek gibi idari 
«tezepzüp» ve «keşmekeş» örneklerinin berta
raf edilmesi çarelerine el konmuş olur. 

Halen yürürlükte bulunan 1426 sayılı Ka
nun 20 yıldan beri 1851, 1965, 3001, 3451, 3758, 
4008, 4025 ve 4438 sayılı kanunlarla kendi bün
yesinde sekiz defa tadil gördüğü gibi muhtelif 
idare şubelerinin teşkilât ve hizmetleri ile ilgili 
diğer kanunlarla da hükümleri yer yer türlü öl
çülerle bir il veya ilçenin ayrı ayrı iki şubesi ara
sında nispetsizlik vücuda getirecek derecede de
ğişikliklere uğramıştır. 

Şimdi yine aynı bünyede sırf vali yetkileri 
ile ilgili dokuzuncu bir tadile gitmekten ise ilin, 
ilçenin statülerinde esaslı ıslahatı ihtiva eden bu
cağı, tamamen yeni ve mütekâmil bir ruh ile ele 
alan, illerde Contentieu işleri hacmında idare 

kurullarının hem teşekkül hem görev ve yetki 
sahalarını idari çevrelerin kendi yakın ilgi, nü
fuz ve kısa yoldan yerinde tetkik ve intaç im
kânlarının ölçülerine kavuşturmuş olan yeni ta
sarının kanunlaşması ve özel idareler ile, me
murların yargılanma usullerine dair konuların, 
bir de Memurin Kanununun buna muvazi ve 
mütenasip olarak getireceği yeni hükümlerin ay
nı devrede yürürlüğe girmesi ve her bakanlığa 
ait teşkilât ve kadrolarla kuruluş ve hizmet ka
nunlarının işbu il İdaresi Kanunu ile istihdaf 
edilen esaslara ve ölçülere uygun hale getirilme
leri yurt idaresinde toptan aydın ve ferah bir iş
leyişin bütün millete tam bir hoşnutluk verici 
neticeler sağlıyacağı haklı olarak umulabilir. 

Bu düşüncelerle tasarının tümü üzerinde gö
rüşme yeter görülerek maddelere geçilmesi oy
birliği ile kabul olundu. 

* 
* * 

Mülki çevreler : 
Birinci madde : Adalet Komisyonunun mü

talâasına uyularak Anayasanın 89 ncu madde
sine atıf yolu ile ve mezkûr madde harfi harfi
ne nakledilmek suretiyle tesbit edildi. 

İkinci madde : Mülki taksimatın değişiklik-
lerindeki formalite de en yakın ilgililerin istek
lerini esas alarak kısaltan şekli ihtiva etmekte
dir. Bu isteklerin, tasvibe yetkili mercilerce 
kesinleşmeden öoıce ilmin, ve fennin de yapıla
cak incelemelere ışık salmış olması lüzumu mü
nakaşa götürmez. Bu itibarla Bayındırlık Ko
misyonu mütalâası gereğince yeniden köy ku
rulması gibi hallerde Bayındırlık ve Sağlık Ba
kanlıklarının mütalâalarının alınması şartı ilâ
ve edilmiş; C fıkrasına da köylere ait değişiklik 
figürleri eklenmiştir. 

Yetki genişliği : 
Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri birleştirildi. 
Maddenin ilk fıkrası Adalet Komisyonu dü-

düncesine uyularak Ayayasanın 91 nci maddesi
ne atfedilmiştir. 

« Yetki genişliği » Devlete ait kamu hiz
metlerinde ve yurttaşın Devletle münasebetle
rinde merkeze ve « üst » e sormadan karar al
mak, infaz etmek, memur ve müstahdemleri tâ
yin, tahvil etmek yetkilerini ilde merkezi hü-
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kümetin mümessili olan valiye ve ilçede kayma
kama tevdi etmekten ibarettir. 

Bu esas merkezin yakından yerli yerinde 
görme imkânından mahrum olduğu işlerle mah
mul olmasını önler; ilde valiyi ilçede kayma
kamı gözünün görebileceği, elinin erip yetişebi
leceği çevre içindeki kamu işlerini yerli yerin
de başarmak ve sonuçlandırmak iktidarına sa
hip kılar. Kırtasiyeyi asgariye indirir. Aynı 
kaide kendi görevlerinin taallûk ettiği iş saha
sında her şubenin sorumlu âmir ve memurunun 
tereddüt ettiği hususu Hükümet merkezinden so
racak yerde kendi başı ucunda bulunan Hükü
met temsilcisinden sorup emir almasını tazam-
mun eder. 

Anayasamıza göre yetki genişliği asıldır. Bu 
esas aynı zamanda, Yasama erkini haiz olan Bü
yük Meclise kuruluş ve hizmet kanunlrmda göz 
önünde tutacağı bir direktiftir. î l İdaresi Ka
nunu tasarısı da bu direktife göre işlenmiştir. 

Yetki genişliğinin ölçüsü i l çevresinin, îlce 
çevresinin ilgi, imkân, ihtiyaç, idare birliği sı
nırları ile ve bunun Millî Birlik ve Devlet Bir
liği menfaaatleriyle tâyin ve tahdit olunur. 

Bütün kuruluş ve hizmet kanunlarında ma
hallî otoritelere verilmesi gereken karar ve in
faz yetkilerine dair hilafı asıl olan tesisler bu 
ölçülerle kayıtlanır. 

Kamu hizmetlerinin mülki çevrelere intiba
kı : 

İkinci fıkra esaslı bir yenilik hükmü getir
mektedir. Bu fıkra, teknik, tarım, sağlık mer
kezleri ve saire gibi muhtelif kamu hizmetleri
nin kuruluş ve işleyişinin her birini ayrı mer
kezlere ve ayrı sınıflara dağıtarak idare birli
ğini perişan eden parçalı şekillere yol açmak
tan ise bu dağınıklığı tamamen önliyecek şekil
de her nevi kamu hizmetlerinin ilde, ilçede, Bu
cakta derece derece aynı merkezlere ve aynı 
çevrelerin sınırlarına intibaklı olarak kurulup 
işletilmesini ve bu suretle idare birimlerinde 
ahenk ve insicamı istikrar ettirmeyi hedef tut
maktadır. 

• # 

İl Merkezinin teşkilâtı: 
Tasarının birinci maddesi 4 ncü madde ola

rak ele alınmış ve Bymdırlık Bakanlığının ilâ

ve ettiği «bu teşkilâtın her birinin» kaydı ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi menfi bir hükümle 
Valinin emri altında bulunmıyan daireleri say
maktadır. Tasarının 11 nci maddesi daha ziya
de vuzuh ile aynı maksadı sağladığına göre 
böyle menfi hükümle madde şevkine ihtiyaç 
bulunmadığından tamamen tayyı lüzumunda 12 
komisyonun oy birliği gösterdiği gibi bizzat 
Adalet Komisyonu aynı maddenin birinci fık
rasından gayri hükümlerin çıkarılmasını ka
bul etmekte, birinci fıkraya da ancak daha son
raki maddelerin istisnaları arasında tekrarlara 
mahal kalmamak noktasından traftar olmakta
dır. 

Anayasanın 8 nci maddesi «Yargı hakkı 
Türk Milleti adına usul ve kanuna göre ba
ğımsız mahkemeler tarafından kullanır.1» dedi
ğine ve 4 ncü bölümünden yargı erkinin her 
türlü karantileri gösterilmiş olduğuna ve hiçbir 
kanun hüküm bu esaslara aykırı olmıyacağına 
göre haşivden başka bir şey olmıyan tasarı
nın 6 ncı maddesi çoğunlukla tayyedildi. 

Vali muavini: 
Tasarının 7 nci maddesi 5 nci madde olarak 

müzakereye alındı. Bu maddede «Genel sekreter» 
ilk, hem vali muavininin hem de mektupçunun 
yerini tutmak üzere ihdas edildiği anlaşıldı. 

Komisyonumuz Mektupçpluk müessesesinin 
şahısları ve vasıflariyle eski prestijini idame 
edemediğini ve bu sınıfta bulunan memurların 
tahsil dereceleriyle tecrübe seviyelerinin vali
ye yardımcı ve gaybubetinde onun vekili gö
revini görebilecek tesiri vermekten uzak bu
lunduğunu teemmül ederek bunun kaldırılma
sını uygun gördü. Ancak genel sekreter kelime
si de, ilham ettiği vasfın bıraktığı intiba da 
illerde malûm ve muayyen olan bu görevin 
mânasını edaya kâfi ögrülmedi. Vali muavini 
memleketimizde alışılmış ve yerleşmiş bir hiz
met ifade eder. Birden fazla muavine ihtiyaç 
olan yerde iki muavin bulunabilir. Ama bir 
ilde iki genel sekreter olamaz. Bâzı büyük il
lerde hem muavin hem genel sekreter olmasm 
tecviz edemedik. Genel sekreteri büsbütün çı
kardık. Vali muavinini, yazı işlerinden de so
rumlu ve valinin yardımcısı ve vekili tabiisi 
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olarak kabul ettik. Bunların en az altı yıl kay
makamlık etmiş ve bu hizmetin iki yılını Doğu da 
geçirmiş olanlardan tâyinini de şart koştuk. 

* 

Merkez İlçeleri : 
Halen yürürlükte bulunan 1426 sayılı Kanu

nun 3 neü maddesinde « Hükümetçe lüzum gö
rülen vilâyet merkezlerinde dahi başkaca bir 
merkez kazası teşkilâtı ve Kaymakamı bulunur » 
denilmekte ise de şimdiye kadar bu hüküm ta+-
bikatta yer bulmuş değildir. 

Halbuki her ilin esasen bir merkez ilçesi mu
ayyen yüz ölçümünde toprak olarak, yani bir 
mülki idare bölümü olarak Merkeze bağlı bu-
caklariyle, köyleri ve kasabalariyle bir hayli ka
mu hizmetleriyle ve kol kol Devlet ve mahallî 
idare daire ve müesseseleriyle, her hangi bir mül
hak ilce durumundan çok daha zengin ve kuvvetli 
bir varlık ile mevcuttur. 

Ancak ti Merkezinde Merkez Hükümet Tabibi 
vardır; Teşkilât kanunlarımız bunu îl Merkezin
de hazfedip İl Sağlık Müdürüne, Merkez İlce 
Hükümet Tabipliği görevini yüklememiştir. 

Kezalik îl Tarım Müdürü ayni zamanda Mer
kez İlce Tarım memuru vazifesi görmez. Çünkü 
Merkezde ayrıca bir Tarım memuru vardır. 

Veteriner, Bayındırlık, Millî Eğitim hep böy
ledir. Yalnız bunların başında bir Kaymakam 
yoktur. 

Vali, Merkez Kaymakamlığı görevini de biz
zat yapar. 

Bir de Maliye Bakanlığının teşkilât kanunu 
defterdarı (Ayni zamanda) Merkez İlce Malmü
dürü yerine de ikame etmiş olmamakla beraber 
Malmüdürlüğün işlerini varidat ve muhasebe 
Müdürlerine taksim ve ilâveten tahmil eylemiş
tir. 

Komisyonumuz, mülhak ilçeler halkı ile Mer
kez ilce halkı arasında idare kademelerinin dere-
catınm hierarchigne denetleme ve contentieu 
murakabesinin tesis ettiği hukuki ve idarî ga
rantiler bakımından ve kırtasiyecilikte ihtisar 
ve bahusus Devlet merkezine kadar intikal 
edip yazılmakta olan işlerin azalıp ihtiyaçların 
yerli yerinde kısa zamanda ve sürüncemesiz 
intacı bakımlarından esasen mevcut olan il 
merkez ilçelerinin pek az bir ödenek farkı ile 
birer merkez kaymakamının idare ve mesuliyeti 
altında her Bakanlığa mensup il merkez teşki-

(S. Sa. 

lâfından lüzumu kalar merkez ilcesine ayrılarak 
kuruluvermesinde her yönden fayda mülâhaza 
etmektedir. 

Ş/ukadarki, birer kaymakam ilâvesiyle dahi 
olsa 1950 ve daha sonraki yıllar bütçelerine kül
fet tahmil edilmiş olmamak üzere İçişleri Ba
kanlığının merkez teşkilâtında elde edilecek bü
yücek tasarruf miktarından cüzi bir kısmının 
karşılık tutulması ile sağlanabileceği anlaşıl
mıştır. 

Merkezinde 10 ilce mevcut olan İstanbul İli 
hariç olarak mütebaki 62 ilimizden 14 nün mer 
kez ilçeleri nüfusu yüz binden fazladır. Merkez 
ilçesi nüfusu doksan binden yukarı 17 ilimiz, 
seksen binden yukarı 21 il, yetmiş binden yuka
rı 29 il ve altmış binden yukarı 38 ilimiz mev
cuttur. Beş yıllık bir programla 1950 de 14, 1951 
buna ilâveten 3, 1952 de buna ilâveten 4, 1953 
de buna ilâveten 8 ve 1954 de bunlara ilâveten 
9 ilimizin müzakeresinde merkez kaymakamlığı 
teşkilleri kurulabilir. 

Bu «lüzum görünen yerler» diye indî ölçü ye
rine merkez ilçelerinin nüfusu en çoğundan baş
lanarak teşkilât merkezden muhite intikal et
tirilir. 

Komisyonumuz bu düşüncelerine Hükümetle 
de mutabık olarak yeni 6 ncı maddenin böylece 
tesisini ve arzolunan tafsilâtın rapora dercini ' 
muvafık görmüştür. 

# 

Valilerin tâyin ve tebdili: 
Tasarının 8 nci maddesi 7 nci madde olarak 

ve vali tâyininde 3656 sayılı Kanunla mukayyet 
kalınmıyacağının tasrihiyle kabul ettik. Vali 
her memur gibi tâyinindeki usule tevfikan Ba
kanlık emrine alınabilir, bunu tasrihe hacet gö
rülmez. Memurin Kanununda bu hüküm mev
cuttur. 

Maddenin getirdiği iki yenilikten biri vali
lerin «Her zaman Bakanlar Kurulu karariyle 
re'sen tekaüde sevk edilmesi şeklinin artık kal
dırılması, ikincisi de valinin hiçbir taksiri ol
madığı halde Devletçe lüzum» ve tahakkuk ey
ledikte tam maaşiyle merkez emrine almâbil-
mesidir. Madde bu maksatla bâzı tashihlerle 
kabul edilmiştir. 

* 
* # 

İstimzaç müessesesi; birinci derecede il me-
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murları : 

Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak 
ele alınmış genel sekreter yerine vali muavi
ni kaydı ikame ve hukuk işleri müdürü ilâve 
edilmiştir. 

Bu madde şimdiye kadar muavin emniyet 
müdürü gibi içişleri memuru olan il erkânı 
için mevcut olan hini tâyinde istimzaç müesse
sesini her Bakanlığa mensup il idare şube baş
kanlarına şümullendirmekte, ilin idaresinde 
vahdet ve vali ile işbirliği umdelerine kuvvet 
vermektedir. 

Hukuk îşleri Müdürlüğü : 
Bugünkü il merkezleri teşkilâtında birkaç 

ile münhasır olarak Hukuk îşleri Müdürlüğü 
mevcuttur. 

Hukuk işleri müdürleri valinin hukuki iş
lerde müşaviri, başlıca tabiiyet işlerinin ilde 
mercii, mansup idare heyetleri nezdinde iptal 
dâvalarında kanun sözcüsü, idare şube başkan
larından mürekkep il idare heyetlerinde ise üye 

» sıfatiyle vazifelendiril':.,işlerdir. 
Bu görevi bir âmme hukuku müessesesi ola

rak inceliyecek olursak görülür ki yurttaşın 
.. idare ile münasebetlerinin «Contentieux» yolu 

ile tanziminde ve karara bağlanmasında bun
da görevlendirilen kurulların kimi illerin hu
kuk ve siyasal bilgiler mezunu mütahassıs üye
lerden mansup heyet halinde teşkili, kimi iller
de de hiç hukuk işleri müdürü veya böyle bir 
ihtisasa sahip eleman olmaksızın şube müdürle
rinden mürekkep heyetlere contentieux işlerinin 
tevdii vatandaş haklarının teferruatta, pratik
te ve nazari olarak idari ve hukuki garantiye 
bağlanışını hiç de eşit olmıyan, ilden ile esas
lı fark arzeden bir duruma götürmektedir. 

Bu düşünce ile her ilde tam eşit bir durum 
hâsıl etmek ve illerde bu tasarı ile hacmi ge-
nişliyen contentieux işlerini aynı terkipteki he
yet ve müesseseler ile bütün yurt Ölçüsünde 
yurttaş ile idare arası münasebetlerin hukuki 
garantilerinde ayniyet gözetmek üzere mansup 
idare heyetlerinin kaldırılmaya ve il idare ku
rullarında kanun sözcülüğü işini hukuk işleri 
müdürüne vermeyi ve bu ihdası bütün illerimi
ze şümullendirmeyi Komisyonumuz, âmme ve 
idare hukukumuzun bir boşluğunu mevzuatı
mızda ve teşkilâtımızda doldurmuş olmak bakı-
mmda'i faydalı buldu. 

Valilik emrinde ikinci derece memurlar : 
Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde ola

rak ve 6 ncı maddenin tayyı dolayısiyle zaruri 
bâzı tashihlerle kabul edilmiştir. 

Burada ikmal kaynakları merkez emrinde 
olan memurlar iki katagoriye ayrılıyor : 

a) Merkezden mevkii istihdam zikri ile tâ
yin edilenler : 

b) îl emrine verilerek istihdam mevkile
rine valilerce tâyin edilenler. 

Her iki kategoriye mensup olanların da is
tihdam mevkii mütaaddit olanları il içinde tah
vile vali yetkili olacaktır. 

Menşeleri merkez emrindeki ikmal kaynakla-
riyle ilgili olmıyan il ikinci derecedeki memurla
rın tâyin, tahvil ve bakanlık emrine alınmaları 
tamamiyle valinin yetkisindedir. 

Bütün bu tashihlerde ilgili ihtisas komisyon
larının yoğunluk oyları dikkate alınmıştır. 

* 
# # 

Valilik müessesesinin hukuki durumu : 
Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde ola

rak bâzı fıkraları takdim ve tehir ve kelime tas
hihleri ve valinin sorumluluğuna matuf olduğu 
noktalara kuvvet veren ifadelerle ve ayrıca Dev
letin mümessili sıfatiyle Devlet emvalinin tah
sili, sarfı, Devlet gayrimenkulleri ve alelûmum 
kamu emlâki üzerinde muhafaza ve tasarrufu 
sağlayıcı yetkileri belirten H, I, J fıkralarının 
ithali ile kabul edildi. Bu maddenin diğer fık
ralarında bâzı istisnalar da çıkarıldı. îhtısas ko
misyonlarının bu metne mutabık oldukları anla
şılmakla beraber Çalışma Komisyonunun ilâve
ten lüzum gösterdiği veçhile valinin iş yerlerini 
teftiş yetkisi de tasvip edildi. 

Tasarının 12 nci maddesi Adalet Komisyonu
nun görüşüne uyularak ve A fıkrası da ikiye bö
lünerek 11 nci madde tadilen kabul edildi. 

Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde ola
rak ele alındı. Bu maddenin A. B. C. D, E ve F 
fıkraları Tarım, Gümrük ve Tekel, Çalışma ve 
Millî Savunma Komisyonlarının lüzum göster
dikleri tashih ve ilâvelerle kabul edildi. 

Tasarının 14 ncü maddesi Dışişleri Komis
yonun da mutabakatiyle 13 ncü madde olarak 
kabul edildi. 

Tasarının 15 nci mddesi 14 ncü madde ola
rak adlî, askerî daireler hariç kaydının ilâve-
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siyle ve C, Ç, fıkralarında bâzı tashihlerle ka
bul edildi. 

Bu maddeden sonra, bugün yürürlükte bu
lunan 1426 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine 
mütenazır bir hükmün yeni boşluklara yer kal
mamak üzere 15 nci madde olarak komisyonu
muzca sevk ve tesisine lüzum görüldü. 

Bugün yürürlükte bulunan 1426 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesi «Memurlar hakkındaki ih
bar ve şikâyetlerin garaz veya mücerret haka
ret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıl
dığı ve tahkikatın tâbi olduğu kanuni muamele 
mucibince neticesi de sabit olmadığı takdirde 
keyfiyet mensup olduğu dairelerce valiler vası-
tasiyle Cumhuriyet Savcılarına verileceğini» 
gösterdiği ve memleketimizin idari ve içtimai 
şartları bu hükmün yeni tasarıya girmesini ge
rektirdiği cihetle yurttaşla idare arasındaki 
münasebetlerin hukuk devleti anlayışı içinde 
yeniden tanzimi sırasında bir taraftan yurtta
şın istek ve müracaatını türlü ihtilâttan kurtar
mak, bir taraftan da sorumlu memuru tezvire 
mâruz olmak endişesinden azade olarak dürüst 
ve nezih her işinde cesaretle teşebbüs almaya 
sevkedebilmek idareyi de fuzuli işlemlerden sa
lim tutmak üzere bu hükümlerin yeni 15 nci 
maddede yer alması uygun görüldü. 

Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edil
di. 

Tasarının 17 nci maddesi işten meni yetkisini 
tasrih eder. Bunu da Belediye Başkanları hak
kında iltibasa mahal kalmamak üzere bâzı tashih
ler yapıldı. Ve eli işten çekilen memurun boş 
bırakacağı için aksamaması için tedbir almak 
kaydı eklendi. 

17 nci madde sonuna fikrî takibi teyit eden 
bir cümle ilâvesiyle kabul edildi. 

19 ncu maddeye genel ve özel kolluk âmirleri 
de dâhil edildi. 

20 nci madde genel ve özel kolluk kuvvetle
ri üzerinde valinin disiplin yetkilerini kuvvet
lendiren iki kayıt ilâvesiyle kabul edildi. 

21 nci madde aynen kabul olundu. 

Vali ile il idare şube başkanlarının münase
betleri : 

22 nci maddenin fıkralarına birer kelime ilâ
ve edildi. 

23 ncü madde, bir usulü muhabere talimatı 

konusu gibi görünen ve kanun metnine girmele
ri gerekmiyen son cümlesi çıkarılarak bir kelime 
ilâvesiyle kabul edildi. 

24 ncü maddeye bir kelime ilâve edildi. 
25 nci madde İl İdaresinde bütün şubelerin 

vali etrafında iş birliğini daha dinamik ve verim
li bir hale ifrağ etmek üzere bütün idare şube 
başkanlariyle birlikte yapılacak toplantılardan 
bahseder. Bir yılda en az dört defa olacağını, 
bu toplantılara belediye başkanları gibi ticaret 
ve ziraat odaları başkanlarının da katılacağını 
ve başlıca çalışma konuları arasında içtimai ve 
iktisadi mevzuların ne veçhile yer tutacağını 
gösterir sarahatlerin ilâvesi zaruri görüldü. Ve 
bu değişikliklerde Bayındırlık Komisyonunun 
görüşü de tatmin edildi. 

26 ncı maddenin yönetmelik konusu »lan son 
fıkrası çıkarıldı. 

* 
* * 

Valinin devir ve teftişi : 
27 nci maddede valinin devir ve teftişinde 

her yıl görülmedik ilce ve bucak kalmamak ve 
mümkün olan köylerde taraf taraf gözden geçi
rilmek üzere daha kuvvetli ve verimli hüküm un
surlarının eklenmesi ve hususiyle valinin yerli 
yerinde halk ile yurttaşın dert ve ihtiyaçlarını 
bizzat temasa gelerek halline ve iş vsahiplerini 
tatmine tevessül etmesini gerektiren noktaların 
açıklanması iltizam olunmuştur. 

# # 
İlce idaresi ve teşkilâtı ve memurları : 
28 nci madde aynen; 
29 ucu madde son fıkrasının tayyı ile; 
30 ncu madde bir kelime farkı ile kabul edildi. 
31 nci maddeye Komisyonumuzun 9 ncu mad

desindeki hükümlerle mütenazır bir şekil verildi. 
Kaymakamın hukuki durumu: 
32 nci maddede kaymakamın yetkilerini sı-

ralıyan fıkraların metinlerinde, takdim ve te
hirinde vali yetkilerini gösteren komisyonumu
zun 11 nci maddesi hükümlerine mütenazır ola
rak sevkedildi. Bu arada Millî Savunma, Ulaş
tırma, Çalışma, Ekonomi komisyonlarının is
tekleri de yerini bulmuş oldu. 

33 ncü maddenin B, C, F, ve G fıkraların
da Millî Savunma, Çalışma, Gümrük ve Tekel 
ve Tarım komisyonlarının lüzum gösterdikleri 
tashihler yapıldı. 
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34 neü maddede Adalet Komisyonunun lü

zum gösterdiği değişiklikler dikkate alındı. 
35 nei maddeye genel ve özel kolluk âmir 

ve memurları dâhil edildi. 
36 neı madde, kaymakamların belediye ve 

köy idareleri üzerindeki denetleme yetkisini 
göstermekte olup bu cihet zaten kendi kanun
larında musarrah olduğundan tekerrürünü^ 
tazammun eden hükmün şevkine lüzum kalma
mış; madde tayyedil mistir. 

Tasarının 37 nei maddesi 36 neı madde ola
rak, maksadı iltibasa mahal kalmadan daha va
zıh şekle ifrağ edildi. 

Tasarının 38 nei maddesi, 37 nei madde ola
rak ele alındı. Kaymakamların devir ve teftiş
lerinde ilçenin bütün köylerinin en az yarısını 
bir yılda gözden geçirmelerini ve her iki yılda 
kaymakamın uğramadığı köy kalmamasına ve 
halkın dileklerine yerli yerinde yakından te
masa fırsat bulmasını ve her ilçenin içtimai 
şartlarında bütün Türkiyenin beşerî ve ikti
sadi coğrafyasının tesbitine yarıyacak monog-
raphique mütalâalarının derlenmesini hedef tu
tan hükümlerle maddeye kuvvet verildi. 

Kaymakamın ilce idare şubeleriyle münase
betleri : 

Tasarının 39 ncu maddesi 38 olarak bir ke
lime farkı ile kabul edildi. 

Tasarının 40 neı maddesinden son cümle çı
karılmış ve 39 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Tasarının 41 nei maddesi baş tarafına kay
makam kelimesi ilâve edilerek 40 neı madde ha
linde kabul olundu. 

Tasarının 42 nei maddesi kaymakamlar ile 
ilce şube başkanlarının iş birliğini daha dina
mik ve verimli ve 25 nei madde hükümleriyle 
mütenazır hale getirilerek 41 nei madde şeklin
de tesis edildi. 

# 
* # 

Bucak idare ve teşkilâtı: 
Komisyon çoğunluğunun bucak idaresi hak

kında görüşü yukarda tafsil olunmuştur. Hükü
met ile bu görüşte mutabık kalındığı cihetle: 

Tasarının 43 ncü maddesi 42 nei madde ha
linde aynen, 

44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak ilk cüm
lede ve B, Ç, D, ve E bentlerinde bâzı tay ve 

tashihlerle (!. fıkrasının da tayyı suretiyle iş
lendi. 

Tasarının 45 ve 46 neı maddeleri konularının 
birliği dolayısiyle 44 ncü madde halinde birleş-
lirikli. 

Tasarının 47 nei maddesi üç kelime ilâve ile 
45 nei madde halini aldı. 

Tasarının 48 nei maddesi 46 neı madde ha
linde iki kelime tashihle kabul edildi. 

Tasarının 49 ve 50 nei maddelerinin bâzı tas
hihlerle birleştirerek bucak müdürünün, çevresi 
içinde bütün köyleri her yıl devrederek daima 
halk ile temasını sağlıyacak halde 47 nei madde 
tesis edildi. 

Bucak müdür ve memurlarının tâyin ve istih
dam şekilleri : 

Buna ait hükümler sıra itibariyle bucak mec
lis ve komisyonlarından evvele alındı. 

Bu suretle tasarının 66 neı maddesi 48 nei 
madde olarak aynen kabul edildi. 

Bucak müdürünün vasıflarını belirten tasa
rının 67 nei maddesi (a) fıkrasında mânayı vu-
zuhlandıran bir tashih ile 49 ncu madde şeklini 
aldı. 

Tasarının 68 nei maddesi ufak bâzı tashihler
le 50 nei madde olarak kabul olundu. 

Tasarının 69 ncu maddesinde bucak müdür
leri için gösterilen 25 liradan 60 liraya kadar as
li maaş dereceleri aynen kabul edilerek 51 nei 
madde halini aldı. 

Bucak teşekkülünün fen erbabı genç ve ay
dın elemanlarla teçhizi yukarda da bilmünasebe 
arzedildiği üzere köy kalkınmasında merkezin 
ve illerin de yardımları ile gelişecek olan faali
yetlerin bilgili ellerle tasarruflu ve sıhhatli bir 
şekilde işliyebilmesinin sağlıyacağı göz önünde 
bulundurularak tasarının 70 nei maddesi 52 nei 
madde halinde yeniden kaleme alındı. 

* 

Bucak meclisleri ve komisyonları : 
Bucak sınırları içinde kasaba ve köylerin 

mahallî mahiyette müşterek ihtiyaçları üzerin
de kararlar almak ve bu suretle köyler arası or
tak alâka ve birleştirici tesisler ve menfaatler 
etrafında bir bucak şuuru uyandırmış olmak, 
ayni zamanda bucağın idaresini halkın isteğini 
ve bunların yukarı maddede gösterilen genç, 
hamleci idealist ve mütefennin elemanlarla iş
birliği havası içinde çalışabilmelerini sağla-
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mak üzere bucak meclislerinin ve bucak komis
yonlarının kurulması, Komisyonumuzca çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısından farklı olaark il ve il
ce merkez bucak meclislerine vali ve kayma
kamlar başkanlık edebilecekleri gibi ilçeye 
bağlı bucakların meclislerine de lüzumunda 
başkanlık edecekleri tasrih edilmiştir. Bucak 
meclislerine her kasaba ve köyden bir üye se
çilecek ve bunlar o kasaba ve köyün belediye 
ve ihtiyar meclisi üyesinden olmıyabilseler da
hi kendi muhitleri halkından olmaları meşrut 
kılınmıştır. 

Bucağın belli başlı fen ve uzmanlık memur
ları meclisin tabiî üyeleri olması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 51 nci maddesi bu esaslara göre 
58 ncü madde halinde yeniden kaleme alınmış
tır. 

Tasarının meclis toplantılariyle ilgili 52 nci 
maddesi 54 ncü madde halinde aynen kabul 
edildi. 

Bucak komisyonundan bahseden tasarının 
54 ncü maddesi yerine daha kısaca 55 nci mad
de ikame edilmiş ve bunda bir yıl süreli komis
yonun ayda en az bir defa toplanacağı tasrih 
edilmiştir. 

Bucak işlerinde çalışacak ve geçici olarak 
fen ve ihtisaslarından faydalanılacak eleman
ların masraf ve külfetleri bucağa yüklenmemek 
üzere tasarının 64 ncü maddesi 56 nci madde 
halinde aynen kabul edildi. 

Bucak meclislerinin görevlerini belirten ta
sarının 53 ncü maddesi bucak anlayışı içinde 
köyün hüviyetini eritmeye, köy ve kasabaların 
gelir kaynaklarına kadar uzanmaya ve onların 
kendi vasıta ve kendi kararları, hattâ imecele-
riyle teker teker daha kolay daha ucuz ve kül
fetsiz yapabilecekleri işlere kadar şümullenme-
ye gidebilecek tafsilâtı ihtiva eden fıkralarda 
sıralanmış hükümler tatbikatta türlü ihtilâtı 
davet edeceği düşünülerek madde tamamen çı
karılmış ve uygulanması ilk hamlede ancak 
teşkilâtı tamamlanan bucaklarda ihtimam ile 
başlıyaeağı aşağıda bir geçici madde ile tasrih 
olunan bu müessesenin belirli birkaç kalem köy
ler arası müşterek işlere ve tesislere meşguli
yetini hasreylemesi uygun görülmüştür. Bu dü
şünceler ile tasarının 55, 56, 57, ve 58 nci mad
deleri kamilen çıkarılmıştır. 

Bucak çevresindeki bütün kasaba ve köyleri 
ortaklaşa ilgilendiren içme suyu, sulama, yol 
ve telefon şebekesi kurup işletmek üzere birlik 
tesisine gidilecek olursa Köy Kanununun 47, 
48 ve Belediye Kanununun 133 ncü maddeleri 
uyarınca bucak meclisi ve bucak komisyonu ka
rar ve murakabe, bucak müdürünün icra orga
nı olacağını göstermek üzere tasarının 59 ncu 
maddesi yerine 57 nci madde yeniden kaleme 
alınmış ve bu kuruluşu valinin tasdik edeceği 
tasrih olunmuştur. 

# 
# # 

il ve ilce idare kurulları : 
il idare kurulu, yukarda tafsil edilen görüş

lerimize ve mansup heyetlerin ilgası prensipine 
göre tasarının 71 nci maddesi değiştirilmiş, vt: 
terekküp tarzı 58 nci maddede belirtilmiş; Tarım 
Komisyonunun görüşü kabul edilerek Veteriner 
Müdürü de kurula alınmıştır. 

tice İdare Kurulunun terkibine aynı komis-
ydi kararı veçhile veteriner hekimi dâhil edile
rek tasarınuı 72 nci maddesi 59 ncu madde ola
rak kaleme alınmıştır. 

Tasarının 73 ncü maddesi 60 nci madde ha 
ünde aynen kabul edildi. 

Tasarının 74 ncü maddesinden son fıkra çı 
karılarak 61 nci madde haline getirildi. 

Tasarının 75 nci maddesi yeter sayı ve görüş 
ine usullerine dair hükümleri ifade eden ibare
lerde bâzı tashihlerle 62 nci madde şeklini aldı. 

İl İdare Kurullarının yetkilendirildiği idari 
kaza konuları arasına Bucak Meclis ve komisyon-
lariyle muhtarların ve köy ihtiyar meclisinin ka
rarları aleyhine açılacak iptal dâvalarının da 
dâhil edilmesi uygun görüldüğünden tasarının 
76 neı maddesi bu yolda tashih ve ilâvelerle 63 
ncü madde şeklini aldı. Bu maddenin müzakeresi 
«ırasında Danıştay Başkanı da hazır bulunarak 
dâva zaman aşımının 31 günden 91 güne çıkarıl
ması ve merciyyet tereddütleri dolayısiyle mü
ruru müddetin sübjektif hakların ziyama mahal 
vermemesi için gereken kayıtların ilâvesi uygun 
görüldü. 

ti İdare Kurullarında idarî kaza işleri hukuk 
işleri Müdürünün kanun sözcüsü görevini ifa 
eylediğini gösteren tasarının 77 nci maddesi her 
iide bu Müessesenin bulunmasına göre değiştiri
lerek 64 ncü madde şekline girdi. 
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Tasarının 78 nci maddesi 65 nci madde ha

linde aynen kabul edildi. 
Tasarının İdare kurullarında dereeatı ve baş 

unsura şekillerini gösteren 79 ncü maddesi son 
fıkraları da bâzı tashihlerle 66 neı madde haline 
geldi. 

Çeşitli hükümler : 
İdare amirleriyle il genel kurulu veya idare 

kurullarnın kanun emir ve kararlarına aykırı ha
reketin cezası ve takip şekli hakkında tasarının 
89 ucu maddesi Adalet Komisyonunun tesbit et
tiği şekle harfiyen uygun olarak değiştirilip yet
ki idari makamlardan mahkemelere intikâl etti
rilmiş oldu. Ve 67 nci madde metni tesis edildi. 

İllerde mansup il idare kurullariyle mektup
çuluklar kaldırıldığına, vali muavinliği ile hukuk 
işleri müdürlüğü bütün illere teşmil edildiğine ve 
valilerin maaşiyle merkez emrine nakilleri usulü 
ihdas edildiğine göre 3656 sayılı Kanuna bağlı 
lc,işleri Bakanlığı kısmında gereken kadro ten
zil ve ilâvelerini ki, bunların ödenekleri başa baş 
kesilen eklenene denk gelmektedir. - Gösterir 68 
nci madde Maliye Bakanlığı temsilcisi huzuriyle 
;, "rüfjülerek yeniden komisyonumuzca oy birli
ğiyle tesis ve buna 1 ve 2 sayılı cetveller bağlan
mıştı.'. 

Hükümet tasarısındaki birinci geçici madde 
bucak meclis ve komisyonlarının, teşkilâtı tamam
lanan bucaklarda peyderpey kurulması kaydı 
ile kabul edildi. 

Tasarının ikinci geçici maddesi kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten bucak müdürü sıfa-
tiyle çalışmakta olan veya içişleri Meslek Kur
sunu yapmış bulunan memurların müktesep 
haklarını ve istikballerini koruyucu tashihlerle 
kabul edilmiştir. 

Geçici üçüncü madde Siyasal Bilgiler Okulu 
veya hukuk mezunu olan mektupçularm, kurs 
kaydından müstesna tutularak kaymakamlığa 
alınabilmelerini sağlıyan hükümleri muhtevi 
olan ve Hükümetle de mutabık kalınarak ko
misyonca yeniden tesis edilmbiştir. 

Tasarının 82 nci maddesi 69 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğü için bunlara mütenazır 
ve tamamlayıcı tedbirleri muhtevi diğer Tasa

rıların kanunlaşmaları nazara alınarak ve ilga 
ve ikame edilecek memuriyetlerde bunların 
hakları gözetilerek 31 Temmuz 1949 tarihi tes
bit edilmiş ve bu hüküm 70 nci maddede yer 
almıştır. 

Tasarının son maddesi 71 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının komisyonumuzda aldığı şekle gö
re altı bölümde 71 esas madde ve üç geçici mad
de ile bağlı iki cetvelden ibaret heyeti umumi-
yesi komisyonumuzun 16 nci birleşiminde oy 
birliğiyle kabul edilmiş ve konunun önemi do-
layısiyle ivedilik isteğiyle Kamutaya sunulmak 
üzere dosyanın Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
oy birliğiyle karar verilmiş olduğu saygı ile 
arzolunur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan Vekili 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın A. Tüzün 
Sözcü Kâtip 

Kars Balıkesir 
A. Eyidoğan E. Tiritoğlu 
Amasya Antalya Bolu 

A. Ey mir R. Kaplan H. Ş. Adal 
Bolu Çanakkale 

Söz hakkım mahfuzdur AT. Çıtakoğhı 
1. Yalçın 

Çoruh Giresun Giresun 
S. Karafakıoğlu T. Ekme% E. Dizdar 

Oümüşane Kayseri 
Bâzı noktalara muhalif F. Apaydın 
olmak üzere imzalıyorum. İmzada bulunmadı 

A. K. Varınca 
Konya Konya 

Söz hakkım mahfuzdur. Ş. Ergim 
M. S. Altan 

Muş Niğde Ordu 
//. Onaran Ş. Siler II. Şarlan 

Siird Sinob 
L. Yavuz S. Batur 

İmzada bulunmadı 
Sivas Sivas 

M. Ş. Bleda Kamutayda söz hak
kım mamfuzdıır. 

İV. Ergin 
Trabzon Yozgad 

H. Orhon î. Olgun 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTİRİŞİ 

Tl İdare Kanun tasarısı 

Bölüm : I 
Mülki idare bölümlerinin kuruluşları 

BİRİNCİ MADDE — Anayasanın 89 ncu maddesine göre Türkiye coğrafya 
durumu ve ekonomi ilişikleri bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bö
lünmüştür ve bucaklar da kasaba ve köylerden meydana gelir. 

İKİNCİ MADDE — İl, ilce ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağ
lılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösteri
len şekilde yapılır. 

A) İl ve ilce kurulması; kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının 
değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile; 

B) Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il, ilce ve bucak sı
nırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bu
cağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabiî arazi adlarının 
değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile; 

C) Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık 
yo Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalâası alınmak suretiyle; 

C) Köy ve kasabaların aynı ilce içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlan
ması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması bir köy, 
mahalle veya semtin o kövden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçişleri Ba
kanlığının tasvibiyle yapılır; 

D) İlce kurulmasında ve kaldırılmasında, bir ilçenin başka bir ile bağlanma
sında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değiştirilmesinde ve (B, C, Ç) fık
ralarında yazılı hallerde ilgili iller idare kurııllariyle genel meclislerinin mütalâa
ları alınır. 

E) İllere, ilçelere, bucaklara, merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı ve
rilir. Şu kadar ki, bunların coğrafi veya tarihî bir sanı varsa o da isim olarak ve
rilebilir. 

Bölüm : II 
Tl idaresi 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Anayasanın 91 nci maddesi hükmünce illerin işleri 
yetkili genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre idare olunur. 

tilerde kamu hizmetleri il, ilce ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakan

lıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilât bulunur. Bu teş
kilâtın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri 
altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilât valinin emri al
tındadır', 
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BEŞİNCİ MADDE — İllerde, valilerin tâyin ve tesbit ettiği işlerde yardım

cılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekâletini yapmak üzere vali muavin
leri bulunur. Valinin yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali muavini sorumludur. 

Vali muavmi, en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını 
Doğuda geçirmiş olanlardan tâyin edilir. 

ALTINCI MADDE — Her ilde bir merkez ilçesi teşkilâtı kurulabilir. 

I - İl memurlarının tâyin usulü 
YEDİNCİ MADDE — Valiler, içişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kuru

lunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin olunurlar. Vali, tâyininde 
3656 sayılı Kanun hükümleri cari değildir. 

Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro maaşı ile merkez emrine 
alınarak içişleri Bakanının tensibedeceği işlerde görevlendirilebilirler. 

SEKİZİNCİ MADDE — Vali muavinleriyle hukuk işleri müdürleri, il idare 
şube başkanları ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri ve hazi
ne avukatları valilerin mütalâası alınarak Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlüklerin teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre tâyin edilirler. 

DOKUZUNCU MADDE — Yetiştirme ve ikmal kaynaklar] Bakanlıklar veya 
tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il içinde birden fazla istihdam yer
leri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dâhil görevlerden : 

A) İlce idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, 
giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci dere
cedeki müdürler, nakit muhasipleri ve lise ve derecesindeki okul müdür ve öğret
menleri «Hastaneler mütehassısları» Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükler tarafından tâyin edilirler. 

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzel kşiliği haiz 
genel müdürlükler tarafından valilik enirine verilerek il idare şube başkanının in
hası üzerine valiler tarafından tâyin olunurlar. 

Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil 
ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tara
fından icra edilmekle beraber mensup oldukları bakanlıklar veya genel müdürlük
lere sebepleriyle beraber bildirilir. 

Y\ıkarda (A, B) fıkraları haricinde kalan il merkez teşkilâtına bağlı memurlar 
ilgili idare şube başkanlarının inhası ile valiler tarafından tâyin, nakil ve tahvil 
olunurlar. 

Tâyin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçeye yılı başında il
gili bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir. 

II - Valilerin hukuki durumları, görev, ve yetkileri 
ONUNCU MADDE — Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı 

ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. 
Bu sıfatla : 
A) Valiler, ilin genel idaresinden her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Ba

kanlar, bakanlıklarına ait işleri için valilere resen emir ve talimat verirler. Ba
kanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabi
lirler. 

B) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, ile ait bütün işleri 
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doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili ba
kanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede 
bulunurlar. Ancak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube 
başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler. 

C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik vj Hükümet kararlarının neşir ve ilânını 
ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlık]arın talimat ve emirlerini yürütmekle 
ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya 
yetkilidir er. 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kul
lanmak V:? bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler 
çıkarabilir ve bunları ilân ederler. 

D) 1: akimler Kanunu ile İcra ve İfiâs Kanununda yazılı yargıç, Cumhuri
yet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla ve bu kanunlarda yazılı Adalet memul
ları, askerî birlikler ve askerî müesseseler, askerlik daire ve şubeleri dışında kalan 
bütün De-vlet daire, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, beledi
ye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. 

Bu denetleme ve teftişi bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya 
bunların âmir ve memıırlariyle de yaptırabilir. 

E) t İn her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten 
sorumludur. 

F) Vali, ilde teşkilâtı veya görevli memuru bıılunmıyan işlerin yürütülmesi
ni, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya 
daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

(•}) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle ilin 
genel ve mahallî hizmetlerine mütaallik İşlerin görülmesini istiyebilir. Bu memur
lar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.Vali, keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tüzel 
kişiliği haiz genel, müdürlüğe bilgi verir. 

Vali. Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir 
şekilde yapılmasını ve gelir kaynakların n gelişmesini sağlamak için tedbirler alır 
ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili bakanlıklara ve genel müdürlüklere tek
liflerde bulunur. 

t ) Devlet, il, belediye, köy ve diğer kanıû tüzel kişiliklerine ait genel ve özel 
mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını 
değerlenmesini ve iyi halde idaresini sağlıyacak tedbirlerin uygulanmasını ilgili
lerden ister ve denetler. 

J ) îl , ilce, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda va
zife gören bütün Devlet dairelerini mahal in hizmet şartlarına ve Hazine nıcnfaa-
tına en uygun şekilde bir veya birkaç bina la toplamak üzere gereken tedbirleri aldı
rır ve uygulanmasını denetler. 

K) Vali, Cumhuriyet Bayramında il ie yapılacak resmî töre ılore başkanlık 
yapar ve tebrikleri kabul ede1'. 

ON BİRİNCİ MADDE — 
A) Vali, adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğini haber aldığı 

vakit gecikme sebeplerini Cumhuriyet savcılarından yazılı olarak sorabilir, Cum-
lmrivet savcıları bu sebepleri vereceği cevapta açıklar. 

Vali, alacağı cevaba göre mütalâasiyle birlikte işi Adalet Bakanlığına yazar. 
Bakanlık, lâzımgelen incelemeyi yapa ak kanuni gereğini ifa eder ve sonuncun

dan valiye bilgi verir. 
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B) Vali, ceza ve tevkif .evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısiyle bir

likte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulun
durur. 

C) Valilerce talep vukuunda adlî sicille geçen kayıtların neticeleri Cumhuriyet 
savcılarınca valilere verilir. 

D) İlin düzen ve görevi ile ilgili işlerde âmme dâvası açılıncaya kadar geçe
cek safhalar hakkında Cumhuriyet savcılarından yazılı olarak bilgi istiyebilir. 
Cumhuriyet savcıları gereken bilgileri vermekle ödevlidir. 

E) Vali, lüzumu halinde Ceza Muhakemeleri usulü Kanununun 156 ncı mad
desinde yazılı yetkileri kullanmaları hususunda adlî kolluk üst ve altlarına emirler 
verebilir. 

ON İKİNCİ MADDE — Vali, il sınırlan içinde bulunan genel ve özel bütün 
kolluk kuvvet ve teşkilâtının âmiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve gü
venini korumak için gereken tedbirleri ahr. Bu maksatla Devletin genel ve özel 
kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilât âmir ve memurları vali tarafından 
verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bü
tün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa 
mütaallik emniyetin, kamu esenliğininsağlanması ve önleyici kolluk yetkisi vali
nin ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan 
ve ilân olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında inci madde hükmü 
uygulanır. 

Ç) Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bü
tün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali 
tarafından yerleri değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarına bilgi verir. f î * ".' r • \ 

D) Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamıyacak olağanüstü ve anî 
hâdiselerin cereyanı karışında kalırsa en yakın askerî «Kara, deniz, hava» kuvvet
leri komutanlarına mümkün olan en seri vasıtalarla müracaat ederek yardım ister 
ve bunu yazı ile de teyit eder. Bu talep derhal yerine getirilir. 

E) Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulu
nan veya bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle di
ğer bütün gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen malî, ticari, sınai ve iktisadi 
müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ye sair uzman, fen adamı, teknisiyeıı, işçi 
gibi personel bulunduran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş haya
tının düzenlenmesi bakımından valinin gözetim ve denetimi altındadırlar. 

Buralarda bulunan ve çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında valiler bu 
yerlerden bilgi istiyebilirler. İstenilen bilgiler hemen verilir. 

F ) Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini 
kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kâfi görmedik
leri takdirde askerlik şubelerinin bağlı bulunduğu bölge, tümen veya korkomutan-
lıklarma ve Millî Savunma Bakanlığına müracaat ederler. Bu makamlar tarafın
dan lâzımgelen soruşturma yapılarak kanuni gereği ifa edilir ve sonucundan vali
lere bilgi verilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Devletler genel ve özel hukuku hükümlerine ve 
ikamet, seyahat, konsolosluk, ticaret ve seyrisefain mukavelelerine göre ecnebi-
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lerin hukuki durumlarını ve deniz, kara ve hava ticaretlerini ilgilendiren işlerde 
konsolosluklarla muhabere ve bunların müra-eaat ve ziyaretlerini kabul eder. 

III - Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vali, bakanlıklar (Adlî ve askerî daireler 

hariç) ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilâtında çalışan bütün me
mur ve müstahdemlerinin en büyük âmiridir. 

Bu sıfatla : 
A) Memur ve müstahdemlerin çalışmalarına nezaret eder; 
B) Teşkilâtın işlemesini denetler; 
C) Uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek 

uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre 
teklif ve taleplerde bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceliyerek bir karara bağla
maya mecburdur. 

Valilerce re'sen verilen uyarma ve kınama cezaları kesindir. Bunlar aleyhine 
idari ve adlî kazaya müracaat olunamaz. Uyarma ve kınama cezaları tebliğ tari
hinden; aylıktan kesme cezası kesinleştiği tarihten itibaren sicile geçer, 

Ç) Tâyinleri merkeze ait il memurlarının yıllık mezuniyetleri valiliğin işarı 
üzerine mensup oldukları bakanlık veya iüzel kişiliği haiz genel müdürlükçe veri
lir. Bu memurlara acele hallerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve il
gili makamlara bildirilir. 

D) Valiler, emi r ve denetimi altında bulunan teşkilâtın aldığı kararla yap
tığı muamelelerden şikâyet edenlerin müracaatlarını tetkik eder; memurun haksız 
veya kanunsuz muamelelerini görürse hakkında kanuni muameleye baş vurur. 

inceleme neticesinde vardığı sonuca göre alacağı kararı derhal tatbik ettirir 
ve ilgiliye bildirir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Memurlar hakkındaki ihbar ve şikâyetler garaz 
veya mücerret hakaret için uydurma ve bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve tahki
katın tâbi olduğu kanuni muamele mucibince neticesi de sabit olmadığı takdirde 
vali, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci maddesine göre isnatta bulu
nanlar hakkında âmme dâvasının açılmasını mahallî Cumhuriyet savcılığından 
ıstiyebilir. 

ON ALTINCI MADDE — Valiler, birkaç ile şâmil memuriyetlerin kendi ille
rindeki işlerini de gözetim ve denetimine yetkilidirler. 

ON YEDİNCİ MADDE — Valiler, denetlemeleri sırasında iş başında kalma
larında mahzur gördükleri bütün memur ve müstahdemlere (özel idare, belediye, 
köy idareleri ve müesseseleri memur ve müstahdemleri dâhil) sorumluluğu altın
da işten el çektirebilirler, ve hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri aldırır
lar. Bu takdirde işi gerekçesiyle ait olduğu makama derhal bildirirler. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Valiler, il içinde, denetim ve teftişleri altında 
bulunmıyan bütün daire ve müesseselerde vukubulduğunu öğrendikleri yolsuzluk
ları ilgili makamlara bildirirler. İlgili makamlar lâzımgelen incelemeyi yaparak 
kanuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye bilgi verirle*1. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il 
idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel 
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kolluk âmirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil âmiridir
ler. 

Yî RAİ İNCİ MADDE — Valiler, genel ve özel kolluk mensuplarının mülki 
ödevlerine dokunan ve disipiln cezası uygulanmasını gerektiren hallerini görür ve 
öğrenirlerse 14 ncü maddenin (C) fıkrasındaki cezaları resen uygulıyacakları 
gibi gerekirse özel kanunlarında yazılı diğer disiplin cezalarının uygulanmasını da 
illerindeki genel ve özel kolluk kuvvetleri amirlerine emrederler. Kolluk âmirleri 
özel kanun ve tüzüklerine gihv gerekli disiplin cezasını uygulıyarak valiye bilgi 
verirler. 

YİRMİ 1*11*1X01 MADDE —Valiler, gereken hallerde il memurlarına takdir
name verirler. Tâyinleri merkeze ait olanlar hakkındaki takdir ve tecziye muame
lelerini ilgili makamlara bildirirler. 

îV - Vali ile îl idare şube başkanlarının münasebetleri 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — İl idare şube başkanları kendi şubelerine taal

lûk eden işlemi yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, 
tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle belirtilen ödev ve görevlerinin sürat 
ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar. 

İl idare şube başkanlarının her biri kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet ka
rarlarının verdiği ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yürüterek aldıkları işler 
üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek 
ve valinin istediği her türlü malûmatı vermekle ödevlidirler. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İl idare şube başkanları ve kaymakamlar, 
kanun, tüzük, yönetmelik. Hükümet kararları ve emirlerini uygulama sırasında 
istizana muhtaç gördükleri cihetleri validen sorarlar, vali o mesleyi ait olduğu şube 
başkaniyle görüşü]) inceledikten sonra bir sonuca varamadığı takdirde keyfiyeti 
merciinden sorar ve alacağı cevaba göre gereğini yapar. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — İl idare şube başkanları ve kaymakam
lar vali tarafından re'sen verilen emirlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulundukları takdirde keyfiyeti valiye ya
zarlar. Vali, enirin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak 
emir verir. Ye aynı zamanda işi ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye kadar vali
nin verdiği emir kendi sorumluluğu altında uygulanır. 

Yi m i l BEŞİNCİ MADDE — Vali. yılda dört defadan az olmamak üzere 
lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirile

rek düzenleştirilmesi, teşkilâtın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınma
sını görüşmek ve kararlaştırmak anıaciyle idare şube başkanlarını heyet halinde 
toplar. İhı toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için 
mecburidir. 

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaş
tırılması ve geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi 
konular üzerinde gerekli tedbirler plânlaştirilir. 

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanla-
riyle diğe»' memur ve ilgililer çağrılabilir. 

YİRMİ ALTINCI "MADDE — Yaliler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sos
yal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürüttil-
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mesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları 
yılda bir defa toplantıya çağırır. 

İşler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre sıralanarak programlanır ve ilçeye 
düşen vazifeler ayrılır ve bir yıl önceki programın uygulama neticeleri gözden ge
çirilir. 

V - Devir ve teftiş 
YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Valiler, her yıl münasip gördükleri zamanlar

da ilin bütün ilce ve bucaklarını ve sırasiyle programa alınan köylerini ve il için
deki teşkilâtı teftiş ederler. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden ge
çirerek gereğini yaparlar. 

ilin idari malî, ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal durumu ve Hükümetçe alın
mış bulunan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk üzerindeki etkileri 
hakkında yıl sonunda veya lüzum gördükleri sair zamanlarda ilgili bakanlıklara 
rapor verirler. 

Bölüm : III 
İlce idaresi ve teşkilâtı 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İlce genel idaresinin başı ve mercii kayma
kamdır. 

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kayma- «*• 
kam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar 
teşkilâtı bulunur. Bu teşkilât kaymakamın emri altındadır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — İlçede bir teşkilâtın başında bulunanlar * 
ilce idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci de
recede memurlandır. 

I - İlce memurlarının tâyin usulü 
OTUZUNCU MADDE — Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encü

meninin intihabı ve Bakanının tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanı
nın tasdikiyle tâyin olunur. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — 9 ucu maddenin (A) fıkrası dışında kalan ilce 
idare şube başkanları il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tâyin ve 
aynı usule göre nakil ve tahvil edilirler. İlçenin ikinci derecedeki memurları, ilce 
idare şube başkanlarının inhası üzerine kaynıakamlarca tâyin ve memuriyetleri 
valilerce tasdik ve aynı usule göre nakil ve tahvil olunurlar. 

İT - Kaymakamların hukuki durumları görev ve yetkileri 
OTUZ İKİNCİ MADDE — 
A) Kaymakam, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve 

ilânını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri ye
rine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. 

B) Valiler ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kay
makamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulu
nurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer ba
kanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler; 
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C) Kanım, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak 

valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilce idare, şube başkanlarına kay
makamlar yolu ile tebliğ olunur; 

Ç) Kaymakamlar, Hâkimler Kanunu ile icra ve İflâs Kauununda yazılı yar
gıç; savcı ve yargıç sınıfında bulunanlar ve yine bu kanunlarda yazılı adalet me
murları, askerî birlikler, askerî fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri 
dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini özel idare, belediye 
ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. 
Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep ede
ceği bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortao
kul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri mari
fetiyle ; 

D) Kaymakam, iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilce idare şube baş
kanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri (özel idare, bele
diye, köy idareleri ve müesseseleri memurları dâhil) re'sen sorumluluğu altında 
işten el eektirebilir; 

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidisini düzenlemek 
ve denetlemekten sorumludur; 

F ) Kaymakam, ilçede teşkilâtı ve görevli memuru buluımııyan işlerin yürütül
mesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare veya daire 
başkanlığından isttiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir; 

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen 
kollarına dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahallî hizmetlerine 
ilişkin işlerin görülmesini aslî vazifelerine halel getirmemek şartivle valiliğe tek
lif suretiyle istiyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen iş
leri yapmakla ödevlidirler; 

H) İlce memurlarının çalışmalarını ve teşkilâtm işlemesini gözetim ve deneti
mi altında bulundurur; 

1) İlçenin idare şube başkanlariyle, ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk âmir ve memurlarına uyarma, kınama, cezaları verir ve uygular. Daha 
ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte 
bulunabilir. Kaymakamlarca re 'sen verilen uyarma, kınama cezaları kesindir. Bun
lar aleyhine idari veya adlî kazaya müracaat olunamaz. Bu cezalar tebliğ tarihin
den itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilce memurlarına takdirname de verebilir. 

J ) İlce idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tâyini kendi
sine ait memurlara, Mamurlar Kanunundaki senelik izin müddetine mahsup edil
mek üzere bir aya kadar izin verebilir. Tây ini eri kaymakama ait olmıy an memur 
ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalâası alınır; 

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâ
yetleri kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kâfi 
görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler; 

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmî törenlere baş
kanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
A) Kaymakam, ilce sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve 

\ eşkilâ tının âmir id ir; 
B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken 

tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam 
cçler. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi 
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için emirler verir. 13u teşkilât âmir ve memurları kaymakam tarafından verilen 
emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir; 

O) Memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan 
bükümlere göre sağlar ve yürütür; 

Ç) İlce sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının; tasarru
fa nıÜTaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi 
kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken 
karar ve tedbirleri alır; 

Bu hususta alman ve ilân edilen karar ve tedbirlere uymıyanlar baklanda 67 
nci madde hükmü uygulanır; 

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilce genel ve özel kolluk kuvvetleri, men
suplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir; 

E) Kaymakam, ilce içindeki genel ve özel kolluk kuvvetleriyle bastırılanuya-
cak olağanüstü ve ani hâdiselerin cereyanı karşısında kalırsa derhal valiye malûmat 
verir. Yardım ister ve en yakın askerî (Kara, deniz, hava) komutanlarına da 
haber verir; 

V) Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulu
nan yahut bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle di
ğer bütün gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen malî, ticari, sınai ve iktisadi 
müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisiyen, ve 
işçi gibi personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet 
ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın, gözetim ve dene
rimi altındadır. 

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kayma
kamlar bu yerlerden bilgi istiyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
A) Kaymakam, adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğini haber 

aldığı vakit gecikme sebeplerini 0. Savcılığından yazılı olarak sorabilir. C. saAcı-
ları bu sebepleri vereceği cevapta açıklar. Kaymakam, alacağı cenaba göre işi va
liye yazar; 

B) Ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve C. Savcısı ile birlikte hükümlü 
ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

C) İlçenin düzen ve güvenliğiyle ilgili işlerde âmme dâvası açılıncaya kadar 
geçecek safhalar hakkında C. Savcılığından yazılı olarak bilgi istivebilir. 0. savcı
ları gereken bilgileri vermekle ödevlidirler. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Kaymakamlar, ilce idare şube başkanlarının 
genel, özel ve kolluk âmirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci dere
cede sicil âmiridirler. 

OTUZ ALTINCI MADDE — İlce çevresindeki belediyelerin başkanlariylo, 
köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçIariyJe ilgili yazış
malarını kaymakamlık vasıtasiyle yaparlar. 

İJJ - Devir ve teftiş 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklariy-

le köylerinin en az yarısını ve ilce içindeki teşkilâtı teftiş eder. 
Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yarinde gözden geçirir ve gereğini yapar. 
Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar vd^v. Devir ve teftiş sonucu

nu bir raporla valiye bildirir. 
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İV - Kaymakamın ilce idare şube başkanları ı/le münasebetler! 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İlce idare şube; başkanları kendi şubelerine 
taallûk eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle kendi dairele
rine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dâhilinde görülmesinden doğ
rudan doğruya kaymakama karşı sorumludur. 

İlce idare şube başkanları kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getir
mek ve tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalâalarını za
manında bildirmek ve istenilen her türlü malûmatı vermekle mükelleftirler. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — idare şube başkanları, kaymakam tarafın
dan re'sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uy
gun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar kaymakam, 
işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı 
zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinciye kadar kaymakamın emri so
rumluluğu altında uygulanıl'. 

KIRKINCI MADDE — Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hü
kümet kararlarının uygulanmasından doğan şikâyetleri dinler, gerekli tedbirleri 
alır ve emirleri verir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilce 
idare, şube başkanlariyle diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları 
başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet 
halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sa-

"* yılıı*. Toplantıda alman kararlar valiye bildirilir. 

Bölüm : V 
i - Bucak idare ve teşkilâtı 

KIR iv İKİNCİ MADDE —Bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahallî 
hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden mey
dana gelen bir idare bölümüdür. 

KIRK ÜÇÜNCtv MADDE — Bucak müdürü, bucakta en büyük Hükümet 
memuru ve temsilcisidir. Bu sıfatla : 

A) Bucağın genel idaresinden sorumludur; 
B) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının yayınlanmasını ve 

uygulanmasını sağlar. Bunların kendisine verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri 
yerine getirir;; 

C) Kaymakamlar, bucağa ait bütün işleri doğrudan doğruya bucak müdürüne 
yazarlar. Bucak müdürleri bucağın bütün işleri hakkında bağlı bulundukları 
kaymakamlıklarla muhabere ederler; 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlarla ilgili olarak 
verilecek emirleri, bucak teşkilâtına dâhil dairelere bucak müdürleri vasıtasiyle 
tebliğ olunur; 

D) Hâkimler Kanunu ile icra ve İflâs Kanununda yazılı yargıç, C. Savcısı 
ve yargıç sınıfında bulunanlar ve yine bu kanunlarda yazılı adalet memurlariyle 
askerî birlikler, askerî müesseseler, askerlik daire ve şubeleri dışında kalan bu
cak teşkilâtına dâhil daire ve müesseseler, belediye ve köy idareleri bucak müdü
rünün gözetim ve teftişi altındadır; 

E) Bucak memurlarının çalışmalarına nezaret eder, bunların takdirlerini ve 
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disiplin cezalanın gerektiren hallerde kaymakama tekliflerde bulunul'; 

F) Cumhuriyet Bayramlarında bucakta yapılacak törene başkanlık yapar Ve 
ziyaretleri kabul eyler. 

KIRK.DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucağın güven ve düzeninin korunmasın
dan bucak müdürü sorumludur. Suç işlenmesini önlemek için gereken tedbirleri 
alır ve uygular. Genel ve özel kolluk kuvvetleri bucak müdürünün emri altındadır. 
Bunlar müdürden aldıkları emri yerine getirmeye mecburdurlar. 

K I R K BEŞİNCİ MADDE — Bucak müdürü, su baskını, kıtlık, yangın, 
deprem gibi âfetlerde keyfiyeti kaymakama bildirmekle beraber hal ve vaziyetin 
icabettirdiği bütün tedbirleri alır ve uygular. Silâhlı ayaklanma, kanun ve tüzük
lerin ve bunlara müstenit emirlerin yürütülmesine karşı koymak gibi hallerde ki
şi ve mülk güven ve düzenini bozan sair beklenilmiyen olaylar karşısında kalın
dığı takdirde bucak müdürü lüzumlu tedbirleri almak ve kolluk kuvvetlerini ha
rekete getirmekle beraber kaymakamı haberdar eder ve yardım ister. Bu gibi 
olağanüstü hallerde kaymakam ile muhabere mümkün olmadığı takdirde en ya
kın idare üstüne keyfiyeti bildirir. Ve valiliğin haberdar edilmesini ister. 

K I R K ALTINCI MADDE — Bucak müdürü, bucak sınırları dâhilinde vu
kuuna muttali olduğu suçları C. savcılarına derhal haber vermekle beraber bun
lardan önemli gördükleri hakkında C. savcıları el koyuncaya kadar zabıta âmirle
rinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda vazıh yetkileri kullanır ve bu bapta 
düzeni ivecekleri evrakı C. Savcılığına gönderirler. 

Bucak müdürleri, bu görevleri yaparken işledikleri suçlardan Ceza Muhalce- * 
meleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesi gereğince Yargıçlar Kanununa tevfi
kan kolluk âmirlerinin tâbi oldukları tahkik ve muhakeme usulüne tabidirler. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — Bucak müdürü, her yıl bucağın bütün köy ve •* 
kasabalarını en az birer kere dolaşarak halkın müracaat ve şikâyetlerini dinler 
ve yetkileri içindeki işleri yapar, ve yapamadıklarını kaymakama bildirir. 

II - Bucak müdür ve memurlarının tâyin şekilleri ve istihdam usulleri 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bucak müdürleri, valiler tarafından tâyin ve 

memuriyetleri İçişleri Bakanlığınca tasdik olunur. 
K I R K DOKUZUNCU MADDE — ilk defa bucak müdürü olabilmek için : 
A) En az lise veya bu dereceli okul mezunu olmak; 
B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve yaşı 30 u geçmemiş olmak; 
C) Vücutça sağlam olmakla beraber memleketin her ikliminde vazife görmeye 

ve her vasıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastahaneler sağlık kurullarınca 
tasdik edilmiş bulunmak lâzımdır. 

ELLİNCİ MADDE — Yukardaki maddede yazılı vasıfları ve Memurlar Ka
nununun tesbit ettiği diğer şartları haiz olanlar bucak müdürlüğü adaylığına, tâ
yin olunarak Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtında altı ay müddetle istihdam 
olunurlar. Bu müddet sonunda bucak müdürlüğü için lüzumlu vasıflar bakımından 
kifayetleri Bakanlık veya valiler tarafından tasdik edilenler İçişleri Bakanlığı 
meslek kursuna iştirak ettirilir. Bu kursu da başarı ile bitirenler bucak müdürlük
lerine tâyin edilmek üzere valilikler emrine gönderilirler. Kurs müddeti bir yıldır. 
Gerek adaylık devresinde kifayeti tasdik edilmiyenler gerek adaylığını bitirip de 
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kursta başarı gösteremiyenler bucak müdürlüğüne tâyin edilmiyerek görevlerine 
son verilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bucak müdürlüğü 25, 30, 35, 40, 50, 60 lira maaşlı 
olmak üzere altı sınıftır. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bucaklarda, bakanlıklar tarafından ihtiyaca göre 
valilikle!' emrine gönderilen gezici ve sabit doktor, veteriner, tarım memuru (En 
az sanat enstitüsü veya yapı usta okulu mezunu teknisiyen) fen memuru, sağlık 
memuru ve ebe gibi memurlar bulunur. 

III - Bucak meclisleri ve bucak komisyonları 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bucak sınırları içindeki köy ve kasabaların 

mahallî mahiyette müşterek ihtiyaçlarını düzenlemek, kanun ve tüzüklerle kendi
lerine verilen vazifeleri görmek üzere bucak müdürünün başkanlığında bir bu
cak meclisi ve bir bucak komisyonu bulunur. 

Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye meclisleri ve köy ihtiyar kurulları ta
rafından kendi aralarından veya kendi köy ve kasabaları halkından olmak üzere 
hariçten seçecekleri birer üyeden teşekkül eder. 

Bucağın sabit veya gezici doktoru, «doktoru olmıyaıı yerlerde», sağlık memur
ları, veterineri, ziraat muallimi, sabit ve gezici başöğretmenleri meclisin tabiî 
üyeleridirler. 

Kaymakamlar, ilce merkez bucağının meclis ve komisyonlarına başkanlık ede
cekleri gibi ilçeye; bağlı bucakların meclis ve komisyonlarına da lüzum gördükleri 
hallerde başkanlık edebilirler. 

Bu meclis ve komisyonların başkanlık ve üyelikleri fahridir. 
Kasaba ve köy adedi 12 den aşağı olursa meclise seçilen üye adedi 12 den az 

olmamak üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçilir. 
Meclise seçilen üyelerin görevleri iki yıl sürer, yeniden seçilmeleri caizdir. 

Meclisin müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle tesbit edilir. 
E L L l DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucak meclisi yılda bir defa Ekim ayının 

başında toplanır. Toplantı süresini meclis belirtir. 
E L L l BEŞİNCİ MADDE — Bucak meclisi, bir yıl süre ile kendi üyeleri 

arasından dört üyeden müteşekkil bir bucak komisyonu seçer. Bu komisyonun 
başkanı bucak müdürüdür. Bucak komisyonu, en az ayda bir kere toplanarak bu
cak meclisinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda meclis görevini yapar.. 

E L L l ALTINCI MADDE — Fen ve ihtisaslarından faydalanmak üzere bu
cak meclislerinin karar ve isteği üzerine gönderilecek Devlet, Özel idare memur
larının her türlü masrafları Devlet veya Özel idare Bütçesinden ödenir. 

E L L l YEDİNCİ MADDE — Bucak' çevresindeki köylerle belediyeler arası 
içme suları, sulama, yol ve telefon şebekeleriyle tarım alet ve makineleri tedarik, 
tesis ve işletmeleri gibi mahallî mahiyetteki müşterek işler için bucak meclisleri
nin gösterecekleri lüzum üzerine Köy Kanununun 47, 48 ve Belediye Kanunu
nun 133 ncü maddelerine göre birlik kurai'larsa bucak meclis ve komisyonu bu 
birliğin karar ve murakabe heyetleri, bucak müdürleri de icra vasıtası görevini 
yaparlar. 

Bu suretle birliğin kuruluşu valinin tasdikıyla tamamlanır. 
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Bölüm : V 

İl ve ilce idare kurulları 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hu

kuk işleri müdürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, 
lanın ve veteriner müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir. 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — tice idare kurulu, kaymakamın başkanlığı 

altında tahrirat katibi, malmüdürü, Hükümet bekimi, millî eğitim memuriyle, 
tarım memuru ve veterinerden teşekkül eder. 

ALTMIŞINCI MADDE — Gerekil gerek ilce idare kurullarından kuruma 
dâhil olnuyan idare; şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait idari ve istişari 
işlerin görüşülmesinde üye sıfatiyle çağırılarak o iş hakkında gerekli izahatı verir 
ve oya katılırlar. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — İdare kurulları, idari, istişari ve kazai ol
mak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzük
lerle kendilerine verilen vazifelerdir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — İdare kurullarının kazai, idari ve istişari gö
rüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
İdare kurulu üyelerinden teşkilât noksanı veya tâyin edilmemek ve vekili bu

lunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar nıürettep üye ve; 
belli heyet nisabında hesaba katılmaz. 

ALTMIŞ "ÜÇÜNCÜ MADDE — İl idare kurulları, il idare şubelerinin, kay
makamların ve ilce idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak meclis ve ko
misyonlarının, köy muhtarlarının ve köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli 
kararları aleyhine menfaati haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, 
yetki ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden dolayı acılan iptal 
dâvalarına birinci derecede bakarlar. 

Ihı dâvalar, kararların hak veya menfaati haleldar olanlara tebliğ veya bun
ları icraya ıttılâı tarihinden itibaren 91 gün içinde açılmalıdır. 

Hu-davalar Danıştay Muhakeme1 Usulüne tâbidir. Hu kabil iptal dâvaları bi
rinci derecede Dauıstayda acılamaz. Merci tecavüzü ile Danıştaya dâva açıldığı 
takdirde dâva evrakı vazifesizlik kararı ile ilgili il idare kuruluna tevdi olunur. 

Hu madde özel kanunlarla il ve ilce idare kurullarına verilen diğer kazai iş
lerdeki yetkilerine halel vermez. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 11 idare kurullarının idari kaza işlerinde 
hukuk işleri müdürleri kamın sözcüsü vazifesini görürler. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — İdare kurullarının kazai vazife görmek üzere 
ioplanti.lan.nda idari dâvaya esas olan kararı vermiş bulunan idare amiri üye sıfa
tiyle bulunamaz ve oya katılamaz. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İlce idare kurulları kararları aleyhine il 
idare kurullarına, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede ver
dikleri kararlar aleyhine Dauıstayda ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre 
itiraz olunabilir. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 1(K> ncü maddesi hükmü mahfuzdur, 
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Bölüm : VI 

Çeşitli hükümler 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — İl genel kurulu veya idare kurulları yahut 

en büyük mülkiye âmirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz 
ve usulen tebliğ veya ilân olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet 
eden veya müşkülât gösterenler veya riayet etmiyenler hakkında hareketi ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ııcı maddesi uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine göre kurulacak bucak teşkilâtı 
her yıl bütçesine konacak ödenek nispetinde ve Bakanlar Kurulunca münasip gö
rülecek illerde peyderpey teşkil olunur. Her ilde bu teşkilât yapılıncaya kadar 
halen yürürlükte olan kadrolar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar İçişleri 
kadrolarından, içişleri memulları meslek kursuna çağırılıp muvaffak olanlarla, 
halen müstahdem bucak müdürlerinden bu kursa çağırılarak muvaffak olacaklar 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

Bucak meclis ve komisyonları, ancak teşkilâtı böylece tamamlanan bucaklar
da kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Siyasal Bilgiler Okulu veya Hukuk Fakültesi mezu
nu olan mektupçulardan sicilleri elverişli görülenleri, içişleri Memurları Kanu
nundaki kurs kaydına tâbi olmaksızın kaymakamlığa naklen tâyine içişleri Baka
nı yetkilidir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin ek ve tadillerinin İçişleri Bakanlığı kısmından bağlı 
1 sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış yerine bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı kad
rolar ilâve edilmiştir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 1426 sayılı Vilâyet İdaresi Kanunu 
ile ek ve tadilleri ve bu kanuna aykırı bütün kanunlar ve tüzükler hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun 31 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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