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A -T- Sözlü sorular 
1.—- Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 

Horasan'a kadar gitmiş bulunan demir
yolunun Sarıkamış'a kadar uzatılması
nın ve Kağızman - Horasan arasında bir 
şose inşasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı .- ... 
(6/467) 126:129 

B —Yazılı sorular ^ 141 
1. - - Tokad Milletvekili Halûk Öke-, 

ren'in, Ankara Halkevi binasının mülki
yeti hakkındaki sorusuna Adalet Baka- • 
nı llükneddin Nasuhioğlu'nıın yazılı ce
vabi (6/383) : 141:144 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

îçindekiler 
Sayfa 

122:124 
124 

Sayfa 
bey'in, yabancı memleketlere tahsil için 
bakanlıklar hesabına gönderilen talebele
re dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri'nin yazılı cevabı (6/394)' 144:148 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Harcırah Karar
namesinin yeni şartlara uygun bir hale 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne ve memurların nakil, tahvil ve yeni
den memuriyete tâyinlerinde eşyalarının 
bedelsiz olarak Devlet taşıtlarından is
tifade edilerek nakli için hazırlanması 
muhtemel Harcırah Kanununa bir hüküm 
konmasının derpiş edilip edilmediğine da
ir sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polat-
kan 'm yazılı cevabı (6/427) 149:150 

4 . — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Türk Tarih Kurumu 
için ayrılan ödeneğin bugüne kadar veril
memesi sebebine, kazılar ve ilmî araştırma
larda bulunmak üzere hariçten gelecek hey
etlerle müştereken çalışmak için anlaşma
lar yapılıp yapılmadığına ve hafriyatına 
başlanılmış olan Antalya, Ankara ve izmir 
kazılarının ikmali için ayrılan ödeneğin 
bir an evvel verilmesinin sağlanmasına dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İle
ri 'nin yazılı cevabı (6/429) 150:151 



Sayfa 
5. — Afyon Karahişar Milletvekili Ali 

ihsan Sâbis'in, Çankırı Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanının emekliye -şevki sebebine 
dair sorusuna Adalet Bakanı Rukneddin 
Kasuhioğlu?nun yazılı cevabı (6/462) 151:153 

7. — Görüşülen işler 129 
1. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail 

Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 
16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2927 sayılı kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/25) 129:133 

2. — Afyon Karahişar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbis'in, Riyaseticumhur Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında
ki 3568 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetve
lin değiştirilmesine dair olan 4462 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kânun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/179) 134 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
adına hareket eden Export - Import Bank 

Sayfa 
arasında akdedilen 36 milyon dolarlık kre
di Anlaşmasının onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri; Ticaret ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/121) 134:135,137,140, 

155:150 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri arasında imzalanan Eko
nomik iş Birliği Anlaşmasını değiştiren 
Protokolün onanmasına dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/39) 135,137,141,159:162 

5. — Diyarbakır İline bağlı Eğil ilçesi 
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu (1/252) 135 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, köy enstitüleri hakkındaki 3803 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim, Tarım ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/177) 13^:140 

• * • » • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Türkiye'nin 
Atlantik Paktına girmekte bulunması münasebe
tiyle Sovyet Rusya tarafından Hükümetimize ve
rilen notalar hakkında açıklamada bulundu. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm yurdun 
muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizliği
ne karşı alman tedbirlerin neden ibaret olduğuna 
dair sorusu, ilgili bakan oturumda hazır bulun
madığından, 17. X I I . 1951 Pazartesi Birleşimine 
bırakıldı. 

Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiPin mağ
şuş şekerler hakkındaki K/846 sayılı Kararname-
deki «alım» kelimesinden doğabilecek mahzurlara 
dair sorusuna, Adalet Bakanı cevâp verdi. 

Türkiye ile Iran arasında imzalanan yolcu ve 
mal transit nakliyatını kolaylaştırmayı ve çoğalt
mayı güden Anlaşma ve eklerinin onanmasına; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Dev
leti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşma ile ekinin onanmasına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti le Iran Şe-

hinşahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri bey
ninde ve daha Ötelerinde ticari hava servisleri te

sisi için Anlaşma ile ekinin onanmasına, ve 
, Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda ti

caret gemicilerine gösterilecek kolaylıklara müta-
allik Anlaşmaya katılmamıza dair olan kanunlar, 
kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklen
ti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri hakkındaki 5011 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

12 . X I İ . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

Kâtip 
«Kayseri Milletvekili 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

. Said Bilgiç 
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Sorular 

Sözlü sorular 
İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, kim

sesiz çocukları yetiştirme yurtlarının öğretmen 
ve idareci kadrolariyle korunan çocukların du
rum ve miktarına, mezkûr yurtların kanu
nun koyduğu esaslar dairesinde kurulup kurul
madığına ve korunma ilâmı almış olup da yurt
lara yerleştirilemiyen çocukların miktarına dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/482), 

İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, İşçi 
Sendikaları teşkilâtının çalışma tarzı hakkında 
ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/483). 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan 'm, İstan
bul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin kereste, odun 
ve kömür olarak yıllık verimlerinin ne kadar 
»olduğuna,,, orman 'kaynağı olmıyan Tekirdağ 
i İli hududunun tashihi hakkındaki . müracaatla
r ın •neticesine, t kental başına kanunsuz ve usul
süz alman rüsumun mesnediyle alman parala
rın iade edilip edilmiyeceğine, elde mevcut tom
ruk ve mamul kereste miktarına ve yeni Or
man Kanunu tasarısı hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/484). 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, 
sıhhi kurul muayenesi için yurdun uzak bölge-

«lerinden'Gülhane Askerî' Tıp Akademisi klinik
lerine sevkedilen hasta veya tebdili havalı er
lerin işlerinin en kısa bir zamanda sonuçlandı
rılması için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/485). 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin, 
pirinç ve çeltikten alman Muamele Vergisinin 
yıllık tutarına ve bu verginin ıslahı veya tama
men kaldırılması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/486); 

Kayseri Milletvekili Mehmet özdemir'in, mem
leketimize ithal edilen traktör, biçerdöver, pul
luk ve mümasili ziraat aletlerinin Zirai Donatım ; 

Kurumu vasıtasiyle satışı esnasında hangi esas
ların nazarı dikkate alındığına ve zirai istihsalâ-
tımızm inkişaf ve kalkınması için bu kurumun 
çalışma sistemi hakkında ne düşünüldüğüne dair 

sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/487); .- :••• '-»• < » - -

Siird Milletvekili Baki Erden'in, her türlü 
nakil vasıtalarından mahrum bölgelerde helikop
ter istasyonu ihdasının mümkün olup olmadığına 
ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön-
derilmiktir. (6/488); 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan işçilere 
verilmiyen fazla mesai ücretleriyle miktarına, mü
terakim ücretlerin defaten ödenmesinin mümkün 
olup olmadığına ve ne zaman ödeneceğine dair söz
lü soru önergesi, Çalışma ve İşletmeler bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/489); 

Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, köy
lüye yapılan tohum yardımiyle elde mevcut istok 
miktarına ve müşkül durumda bulunan Çanak
kale «bölgesine yapılacak yardım hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/490); 

Yazılı sorular 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, mevcut 

kadrosu ile ihtiyacı karşılayamıyaeak bir durum
da bulunan Kars memleket hastanesine bir rönt
gen verilmesine, lüzum ve zaruret hâsıl olan 
yerlere sağlık merkezleri açılması için teşebbü
se geçilip geçilmediğine, İğdır hastanesine ope
ratör tâyin edilmemesi sebebine ve bu ilin dokuz 
ilçesinde kaç sağlık memuru ve ebe bulunduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/491) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kars böl
gesindeki arazi ihtilâflarının bir an evvel önlen
mesi için Tapulama Kanunu gereğince Arazi Tev
zi komisyonlarının f azlalaştırılmasma, bu il 'e 
Marşal yardımından ziraat aletleri verilmesine, 
son yağan şiddetli yağmurlardan büyük zarar
lara uğrıyan köylülere yardımda bulunulmasına 
ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Po
sof ve Kağızman ilçelerine birer meyvacılık mü
tehassısı tâyin edilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/492) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kars Lisesi 
ile Erkek Sanat Okulunun belediyece devralman 
askerî paviyonlara nakillerine, Kars'ta tarım 



endüstrisi personeli yetiştirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne, adı geçen ilde bir kız enstitüsü, 
Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde birer ortaokul, İğ
dır ve Kağızman ilçelerinde de birer ilkokul açıl
masına dair yazılı soru önergesi , Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/493) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kars ili da
hilindeki şoselerle bu ili Ardahan'a bağlıyan şose
lerin yapılması veya tamiri için ne miktar yar
dım yapılacağına, Kars - Horasan demiryoluna, 
susuz köylere su getirilmesi, İğdır - Tuzluca oya
larının sulanması, Kelkit köprüsü ile (Arapkir -
Başköy) Araş şeddinin yapılmasının etüd edilip 
edilmediğine dair yazılı soru önergesi Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/494). 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 1952 Büt-

T asarı 
1.— Jandarma Kanununun 15 nci maddesi

nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı (1/284) (Mil
lî Savunma, İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

Teklifler 
2. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, | 

Sağlık sigortalariyle özel hastanelerin vergi mu-
.afiyetlerine dair kanun teklifi (2/310) (Sağlık 

ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına); 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci ımuldcsiıün değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/311) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

Tezkereler 
4. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, Mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/255) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona); 

çe yaılmda Kars,a tayyare seferi yapılıp yapıl-
mıyacağma, Kars - Erzurum arası posta nak

liyatına, Kars'ın şehirlerarası telefondan isti
fadesine, Kars ilçelerine haftada karşılıklı ola
rak kaç defa posta seferi yapılmasına, Kars -
Erzurum yolu için kar makinesi verilmesine, 
Kars - Horasan arası dekovilinin kışlık kömür 
ihtiyacına, Hopa - İstanbul arasında işliyen 
vapur seferlerinin artırılmasına ve canlı hayvan 
nakleden katarlara dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/495) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kars'ın 
Kağızman İlçesi Çamışlı Köyünün kaymakta 
olan arazisi hakkında ne gibi tedbîrler alındı
ğına ve alınacağına dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/496) 

5. —• Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı-
rıması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/256) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

önerge 
6. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, İç

tüzüğün 22 ve 85 nci maddelerinin yorumlan
ması hakkında önergesi (4/202) (Anayasa 
Komisyonuna); 

Raporlar 
7. — İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar 

ve 10 arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifi ve Tarım, İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (2/253) (Gündeme); 

.8. — Tütün istihsalinin tanzimi hakkında 
kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel komisyonları raporları (1/222) (Gün
deme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

»tt^aa»^ „ .. • 



B Î R Î N C Î ; OTURUM 
Açılma, saati : 15,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sait Bilgiç (îsparta) 

* * • » • 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapılacaktır. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arka

daşların hademe vasıtasiyle isimlerini kaydet

tirmelerini rica ederim. 
Ekseriyet var, oturum açılmıştır. 

4. — DEMEÇLER 

İ. — Trabzon Milletvekili Eamdi Orhon'un 
Kudret Gazetesinin Kaman'da karakolda dövül
düğü iddia edilen kimseler hakkındaki neşriya
tına dair demeci -

\ HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Tüzüğün 83 
ncü maddesine göre izin verirseniz maruzatta 
bulunacağım. . ' 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, Büyük Meclisin vatandaşın hak ve 
hürriyetleri üzerindeki hassasiyeti cümlece ma
lûmdur. Bugün Ankara'da çıkan Kudret Gaze
tesi korkunç bir hâdiseyi haber veriyor. Müm
kündür ki, Hükümet bu hâdiseye el koymuş 
bulunsun ve mümkündür ki henüz el koymuş bu
lunmasın. Fakat her halde en yakın bir günde 
Büyük Meclisi bu korkunç hâdise hakkında ten
vir etmesini rica ederim. 

Hâdise şu: Kırşehir 'in Kaman kazasında ka
rakolda üç vatandaş vahşiyane bir surette dö
vülüyor. Bunlardan ikisi buraya geliyor ve 
(Kudret Gazetesinin baş sayfasını göstererek) 
şu resimde gördüğünüz gibi, ağır surette tâzip 
ediliyor. Şu resimle hâdise bugün Ankara'dan 
Türkiye'ye ve bütün efkârı umumiyeye intikal 
etmiş oluyor. Bunun gerek adlî, gerek idari saf
hası üzerinde ve gerekse karakoldaki bu vahşi

yane hareketi irtikâp edenler hakkında Hükü
metin Büyük Meclisi tenvir etmesini.. («Soldan 
sözlü soru, sözlü soru» sesleri) Arkadaşlarım
dan bir ikisi diyorlar k i ; sözlü soru. îş, arzet-
tiğim gibi mühim bir hâdisedir, Hükümet bu 
hâdise hakkında Meclisi tenvir etsin. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN •— Söz İçişleri Bakanınmdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Sevgili arkadaşlarım, 
böyle bir ihbar esasen dün İçişleri Bakanlığına 
yapılmıştı. Bugün de gazetede bunu görünce Hü
kümetiniz derhal teşebbüse geçmiştir. Böyle bir 
şeyin vâki olup olmadığı aranmaya başlanmıştır. 
(Bravo sesleri) Bu vâki ise mütecasirleri en bü
yük cezalara çarptırılacaklardır. Vâki değilse, bu 
gazete yalnız ezhanı tahdiş için bu gibi şeylere 
teşebbüs ediyorsa bu noktada da icabeden takiba
ta girişilecektir. ' . 

Her şeyden evvel Hükümet olarak ve onun 
ötesinde insan olarak vebal altında kalmamaya 
azmetmiş insanlarız! (Bravo sesleri) Bu memle
kette kanunlar bihakkın tatbik edilecektir. Onun 
üstünde insan üzme, insan ezme, vatandaşa fena 
muamele yapma, ezaya sokma... Demokrat Parti 
İktidarının elinden gelecek bir şey değildir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

— J.25 — 
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5. —SEÇİMLER i 

1. — Meclis Başkanvekili seçimi 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı arkadaşımızdan 
inhilâl eden Meclis Başkanvekilliği için seçim ya
pılacaktır. Müsaade ederseniz reyleri tasnif ede
cek üç kişilik bir heyet seçelim. 

Ekrem Cenani (Gazianteb) (Yok sesleri). 
Süreyya Dellaloğlu (Niğde) (Burada sesleri) 
Sait kantarel (Kastamonu) (Burada sesleri), 
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) (Yok sesleri), 
Etem Menderes (Aydın) (Yok sesleri), 
Zeki Akçalı (Seyhan) (Burada sesleri) 

X. •-— Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Ho
rasan'a kadar gitmiş bulunan demiryolunun 
Sarıkamış'a kadar uzatılmasının ve Kağızman -
Horasan arasında bir şose inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanıKemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/467) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerin Bayındırlık Bakanı ta

raf ıiidan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. • ' . ' . ! . ' 

1. Horasan 'a kadar gitmiş bulunan demir
yolunun 1952 Bütçe yılı zarfında Sarıkâmiş'a 
kadar uzatılması düşünülmekte midir ve 1952 
yılı Bütçesinde bunun için tahsisat derpiş edil
miş mıdirT 

.2. İğdır, Tuzluca ve Kağızman ilçelerinin 
yaz ve kış işler bir yol ile demiryoluna bağlan
masını temin edecek olan, Kağızman - Horasan, 
arasında 1952 Bütçe yılı zarfında bir şose in-
şasi düşünülmekte midir ve bunun için tahsisat 
derpiş edilmiş midir? 

Kars Milletvekili 
Abbas Çetin 

BAŞKAN — Buyurun Bayındırlık Bakanı! 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNÖĞLÜ (Eskişehir) ' — ' 
1. Erzurum - Sarıkamış hattının Horasan'a 

kadar olan 87 kilometrelik kısmı tamamlanarak 

Efendim şimdi ad çekme suretiyle reylerin 
toplanmaya başlanacağı seçim çevresini tesbit edi
yoruz. 

İçel seçim çevresinden basıyoruz efendim. 
(İçel seçim çevresinden başlanılarak , oylar 

toplanıldı). : 

BAŞKAN — Müzakereye devam edeceğimiz 
için reylerini kullanan arkadaşların ayrılma
malarını rica^derim. 

. Oy Tasnif Komisyonunun tasnif için teşrif
lerini rica ederim. 

, işletmeye açılmış bulunmaktadır. Horasan ile 
Sarıkamış arasında işe şimdilik mevcut dekovil 
hattı ile münakale sağlanmaktadır. 85 kilo
metre uzunluğunda olan bu kısmın normal hatta 
çevrilmesi inşa programımıza dâhil ise de, 40 
milyon liraya baliğ olacağı tahmin edilen bu 
kısmın inşasına 1952 yılında flevam etmeye im
kân bulunamamıştır. Bu iş, bütçe imkânlariînı-
zın. müsaadesi nispetinde ileriki ykllafda ele alı
nacaktır. 

2. ; iğdir, Tuzluca ye Kağızman- ilçeleri i ha
len Devlet yolu ile demiryoluna Benli Ahmet 
İstasyonunda bağlıdır. Kağızman - -Horasan yo
lunun kıymeti - vö ehemmiyeti takdir edilmekle 
beraber halen Mr t bağlantının mevcudiyeti ve 
birçok ilâve ilce merkezlerinin henüz yola ka
vuşmamış olması .hakikati karşısında, bahsi :ge-
çen^yolJİ952 inşa programına^atamamıştır. 

BAŞKAN — Abbas; Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, Ba

yındırlık Bakanına cevap hususunda sarihe ol
masından dolayı teşekkür ederim. Fakat cevap
ları ıstıraplarımızı dindirici bir ümit taşımadı
ğından dolayı üzüntümüz berdevamdır.: 

Kars '],n hususiyeti vardır, Kars 400 Km. hu
dudun bekçisidir. Kars'tan Horasan'a gelinceye 
kadar; Kars'tan Sarıkamış'a kadar Ruslardaka
lan geniş hat; Sarıkamış'tan Horasan ^gelince
ye kadar dar hat; sonra yine geniş hat olmak 
üzere üç defa aktarma yapılır. Bu aktarmada 
başlıca ihraç maddemiz bulunan canlı hayvan 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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kilosundan kaybeder. Bu suretle berhava olan 
kıymet o demiryolunu yapmaya kâfidir. 

o . Halk, senenin uzun aylarında îç Anadolu ile 
irtibatsız kalmaktan ve öbür taraftan da hudu
du beklemekten mütevellit endişe içerisinde 
muhaceret halindedir. Demiryolunun Kars'a 
kadar devamı sadece iktisadi ve malî bakımdan 
değil, psikolojik ve politik mânada da tatmin 
edicidir ve buna ihtiyacımız vardır. 

Kağızman - Horasan şosesine gelince; buyur
dular ki, İğdır, Tuzluca ve Kağızman ilçeleri 
Devlet yoliyle demiryoluna Benliahmet istas
yonunda bağlıdır. Bilenleriniz vardır. Araş Va
disindeki bü üç kaza Çilli gediği ile Karaköse 'ye 
bağlıdır. Pasin gediği ile de Kars'a bağlıdır. Se
nenin asgari dlört ayında bu üç kazanın motorlu 
vasıta ile iç Anadolu ile irtibatı yoktur. Halbu
ki ikmal ve inşa edildiği takdirde bu yol az 
masrafla Araş Vadisinden Horasan'a çıkar ve 
arazide müsaittir. Tesviyei türabiye dahi irtiba
tı temine kâfidir. Çok paraya ihtiyaç yoktur. 
Kağızman'la Horasan arasında bir bağlantının 
olması kâfi değildir. Benliahmet'e götüren ba
kımsız bir şose vardır ki, senenin beş ayında iş
lemez. Bizim derdimiz bu üç kazanın senenin 
her ayında işliyebilir bir yola kavuşmasıdır. 
Bü.yapılacak yol 74 kilometre kadar bir şeydir, 
tesviyei türabiyesi de hemen hemen hazırdır. 
Bu itibarla Kars'a geniş hat yapılsa dahi bu üç 
kaza yine bu hattan istifade edemiyeeektir. 
Çünkü Pasin Gediği ile Çilli Gediği yine kapalı 
bir halde bulunacaktır. Yapılacak 74 kilometre
lik yol bu üç kazaya nefes alma imkânını vere
cektir. Bu üç kaza pamuk, çeltik ve meyva ye
tiştirir. Bu yol yapıldığı takdirde Erzurum'a 
ve iç pazarlara bu mahsulleri ulaştırarak biraz 
refaha kavuşması imkânı vardır. 

Bu üç kazadan geçen yol ve bu kazaların gü
ney tarafından geçip Doğu Bayazıt'a giden yol
lar Devlet yollarıdır. Üç kazayı birbirine bağlı
yacak Horasan yolu da yine Devlet yolları me-
yan^ndadır. Aynı zamanda İğdır 'dan Kars 'ı do
laşmak suretiyle, Horasan'a kadar gelmek için 
400 küsur kilometre katetmek lâzımdır. Bü yol 
yapılırsa; mesafe İğdır'dan Horasan'a kadar 200 
kilometreye'inhisar edecektir ki, bu suretle yol 
yan yarıya kısalmiş olacaktır. Bunda da yegâne 
faydamız istihsal edilen mahsullerin dışarıya da
ha kısa yoldan sevkı olacaktır. Bu yol yapıldığı 
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I takdirde dışarıya en az. üç misli kolaylıkla sefer 

yapılabilecektir. 
Bizim bu hususta kanaatimiz şudur ki, bu yol 

| mevzuunda büyük paraya da ihtiyaç yoktur. Bu
na'mukabil çok büyük bir gelir sağlıyacağız, çün
kü istihsalimiz en kısa yoldan büyük pazara 
ulaşacaktır. Bu demiryolu geniş hat halinde ve 
transit şosesi de yeniden yapılarak Horasan'a 
kadar uzanırsa mesele kökünden halledilmiş ola
caktır. Yoksa hava yolu işlememekte, bugün tele
fonla muhabere dahi yapılamamaktadır. Bu hal 
hudut halkı üzerinde hakikaten pisikolojik bir 
çöküntü yaratmış bulunmaktadır ve Kars halkı 
muhaceret halindedir.' Bunu söylemeyi bir vic
dan borcu biliyorum ki, istanbul, Ankara, Sivas 
ve Malatya sırf bu sebepten dolayı muhacir ol
muş Karslılarla doludur. Eğer bir hudut bölge
sinin yaşama emniyeti sağlanmak, ora halkına 
hududu bekleme cesareti verilmek isteniyorsa 
bu kadar cüzi paralarla meydana gelecek imar 
hareketinin Demokrat Parti iktidarı tarafından 
esirgenmemesi lüzumuna kaniiz. Aksi takdirde 

• vatandaşların siyasi kanaatlerinin cezasını çek
tiği kanaatini çıkarmakta kendimizi haklı bulu
yoruz. (Sağdan alkışlar), (Soldan «sözünü geri 
al, 30 senedir nerede idiniz» sesleri). 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
şu elimdeki harita bugün Karayolları Umum Mü
dürlüğünün kanunen tatbik ile mükellef bulun
duğu ve eski iktidar tarafından yapılmış olan 
Devlet yolları şebekesini gösteren bir haritadır. 
Bu haritaya dikkat edildiği zaman muhterem ar-. 
kadaşımızm mevzuübahis ettiği Kağızman - Ho
rasan arasında ne birinci, ne ikinci, ne de üçüncü , 
devre programına ithal olunduğu şeklinde en 
ufak bir işaret dahi mevcut değildir. Bununla 
şunu arzetmek istiyorum ki, muhterem arkada
şımızın ehemmiyetle üzerinde durduğu bu işi eski 
iktidar 27 sene müddetle maalesef görmemiştir. 
(Soldan bravo sesleri) ve derhal arzetmek, açıkça . 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki^ eski iktidarın 
devrettiği programla, birçok güzergâhlar birta
kım politik sebepler dolayisiyla çizilmiştir. Bu
nun için Devlet yolları programı ve şebekesini, • 
yeniden tetkika tâbi tuttuk. Bütün yolları tekrar 
etüd -ettirmekteyiz. Bunlar arasında ehemmiye-, 
tine benim de işaret edebileceğim yollardan birisi 
Kağızman - Horasan güzergâhıdır.. Fakat ne ya
palım, takdir buyurursunuz ki, eski iktidarın on 
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yıl müddetle ele alâmıyacâğmı tesbit ettiği "bu 
güzergâhı, etüd ettirmeden bugün huzurunuzda 
«yapacağız» şeklinde sonu gelmiyen bir vaitte 
bulunmaktan çekinmekte haklı idim. Ümit ediyo
rum ki, Kağızman - Horasan arasındaki yol, 
ehemmiyetine, binaen, bizim iktidarımız zamanın
da ve en kısa bir zamanda yapılacaktır. 

Horasan - Sarıkamış arası dekovil hattna ge
lince: Horasan - Sarıkamış arasında 80 küsur 
kilometrelik bir dekovil hattı, vardır. Bu hattın 
genişlemesi için yapılan tahminî hesaplara göre 
40 milyon lira sarfetmek icabetmektedir. Yine 
bu demiryolu boyunca Erzurum'dan Kars'a ka
dar bir kara yolu mevcuttur. Yalnız bu kara yo
lunun bütün sene geçit vermesi imkânı mevcut 
değildir. Yani kışın Erzurum - Kars yolunun 
mühim bir kısmı kapandığı için demiryolunun 
dekovil olmaktan mütevellit randımansızlığmı 
telâfi edememektedir. Halen dekovil hattını 40 
milyon lira sarfederek, geniş hatta mı çevirmek 
uygundur, yoksa Devlet yolunun standardını 
yükseltmek suretiyle, işi karayolu vasıtasiyle 
halletmek mi iktisadidir, bunu etüd ettirmek
teyim. 

Kars Vilâyetinin bu iki mühim mevzuunu 
ele aldığımızı sizlere memnuniyetle arzedebili-
rim. Fakat henüz etüdleri bitirilemediği için 
1952 yılı programına almak imkânını bulama
dım. 

BAŞKAN — Buyurun Abbas Çetin. (Sözünü 
geri alsın sesleri) 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Ne zaman Hora
san'dan Sarıkamış'a geniş hat gider ve ne za
man kağızman Horasan arasındaki 74 kilomet
relik tesviyei türabiye yapılırsa o zaman sözümü 
geri alırım; yoksa almam. (Soldan «27 senedir 
nerede idiniz» sesleri) -' 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — A y n e n 
sana iade ediyoruz. 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Cevabım ve
receğim acele etmeyin. 

Bakan, 27 seneden beri bu" yolun yapılmadı
ğını ifade buyurdular. Doğrudur. Geçen seneki 
bütçe müzakerelerinde imar bakımından Kars'a 
bir çivi çakılmadığmı ben ifade ettim. O ifadem
de duruyorum. Fakat biz bugün gölde boğulu
yoruz. Gölde boğulmanın'sebebini sormadan bi
zim elimizden tutun, gölden çıkarın. 

Programdan bahis buyuruyorlar. Tetkik et
tirsinler, bugün Anadolu vilâyetlerinin çoğun-
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dan büyük 3 kazayı yola kavuşturacak uf ak bir 
yolun tesviyei türabiyesini yapmak bu kadar 
külfetli bir iş midir? Samimî olalım, hangi prog
ram dan bahsediyorlar ? Bildiğimiz pek çok 
köyler arasında programa dâhil bulunmıyan 
yerlerde buraya yapılacak masraftan fazla mas
raf yapılarak yollar yapıldığını hattâ bâzıların
da asfalt dahi kaplandığını biliyoruz. 

Kars imar bakımından şimdiye kadar bir alâ
ka görmemiştir. Memleketin imarı, istihsali ve 
kalkınması için iktidara geldiğini beyan eden 
Demokrat Parti eğer Kars'ın tabiî ihtiyaçları
nı yerine getirirse o zaman sözlerimi geriye alı
rım. Yoksa sözümde'bakiyim, bu, vatandaşa si
yasi kanaatlerinin cezası çektiriliyor demektir. 
(Sağdan alkışlar) 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, vilâyetleri
mizin bayındırlık sahasındaki faaliyetlerini bir 
programa bağlarken arkadaşımın anladığı ve 

, düşündüğü şekilde buralarda yaşıyan. vatandaş
larımızın siyasi temayülleri ve kanaatleri bizi 
hiçbir zaman alâkadar etmemiştir. (Soldan bra-
ve sesleri) Bir daima memleketin her köşesini 
bir itibar ederek ve her sahada olduğu gibi ba
yındırlık sahasındaki kalkınmasının da çok ge
cikmiş olduğunu hesap ederek bütün sürat ve 
kuvvetimizle bu kalkınmayı sağlamıya çalış
maktayız. 

Yeni İktidarın Bayındırlık Bakanlığı hudut 
boylarını hassaten nazarı itibara almakta ve 
diğer vilâyetlere nazaran bâzı hususlardaki 
mahrumluğunu kabul etmektedir. Bunu muh
terem Kars Milletvekili arkadaşımın çok iyi 
bilmesi ve takdir etmesi lâzımdır. Hattâ hudut
taki Poshof için bana geldiler yol yapılmasını 
burada yaşıyan vatandaşların haleti fuhiyesi-
nin takviyesi lâzımgeldiğini ifade ettiler. 
Derhal tahsisen il ve köy yolları yardımı para
sından yardım yapmak suretiyle meseleye 
alâka gösterdim. Görüyorlar lü, itham etikleri 
şekilde bir Hükümet ve bu Hükümette vazifeli 
bir arkadaş artık mevcut değildir. 

Yine arkadaşım buyurdular k i ; Bayindıflık 
Bakanlığı programlar dışında asfalt," köy yol
ları ve saire gibi birtakım işler yapmıştır. Zan
nediyorum ki, kendilerinin Bayındırlık Bakan
lığının faaliyetleri hakkında hakikaten' bilgisi 
olmasa gerektir. Bakanlıkça yaptığı ve yapa
cağı her iş bütçe çıktıktan sonra programlara 
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bağlanır ve bu programlar Vekiller Heyetinden 
geçirilmek suretiyle mevkii tatbika konur, in
şallah. bütçe müzakereleri sırasında tevehhüm 
ettikleri meseleleri madde ve yer tasrilı etmek 
suretiyle sorarlar; ben de kendilerine cevap 
vermek fırsatını elde eder ve bu zehaplarını 
tashih etmiş olurum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanvekili seçimi neticesini 
arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçimine 

247 zat katılmış ve neticede Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 238 oyla seçilmiştir. . 

(5) oy çckinser. Ahmet İhsan Gürsoy (1), 
A.biclin Potuoğlu (1) oy almışlar, iki oy puslası 
imzalı olduğundan iptal edilmiştir. 

Arzolunur. ' 

Sait Kantarel Süreyya Dellâloğlu Zeki Akçalı 
(Kastamonu) (Niğde) (Seyhan) 
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BAŞKAN "— Arkadaşımıza muvaffakiyetler 

dilerim. 

Söz Celâl Yardımcı'nmdır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte
rem ve aziz arkadaşlarım; yüksek itimat ve te
veccühünüzün eseri olarak uhdeme tevdi Duyu
rulan vazifeden dolayı sürür ve şükranımı ar-
zederken asri cemiyetlerin, medeni cemiyetlerin 
en muhteşem ve en salahiyetlisi olan bu Mecli
sindeki bu vazife ve emanetin azametini ve ehem
miyetini müdrik olmamak kabil değildir. Bu 
itibarla Rabbin inayeti, yüksek heyetinizin yar
dımı ve müzaheretiyle bu vazifemi başarabilir
sem o zaman teselli bulacak, hakiki bahtiyar
lığa o zaman kavuşacağım. Teşekkürlerimi tek
rar arzederken hepinizi tazim ve ihtiramla se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎSLER 

1. —~ Kocaeli eski Milletvekili ismail Rüştü 
Aksal'ın, Dilekçe Komisyonunun 16 . 7/ . 1950 
tarihli 'Haftalık Karar Cetvelindeki 2927, sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/25) [1] 

BAŞKAN —•• Raporu okuyoruz efendim. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Ümran Nazif Bey buyurun. 
ÜMRAN NAZÎP YÎĞİTER (Konya) — Muh

terem arkadaşlarım, 8,5 - 9 senelik bir mazi ta
şıyan, ve Ticaret Bakanlığında halen küçük bir 
memur olan İsmail Polat adlı bir vatandaşımıza 
ait bulunan şu hadise hakkında söze başlama
dan evvel işi maziye taallûk eden kısımlarını 
hulasaten arzetmek isterim. 

Bu arkadaş henüz Ziraat Bankasında yev
miyeli olarak çalışırken Barem Kanunun hü
kümleri dairesinde, lisan öğrendiğini, bildirmek 
suretiyle ve bu kanunun üçüncü veya beşinci 
maddelerinin hükümleri gereğince, mükâfat 
almak veya bir üst derece almak kaygusu ile 
Devlet imtihanına talip olmuş ve bu imtihanı 

[1] 274 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

muvaffakiyetle kazanmıştır. Fakat mensup ol
duğu vekâletin o tarihteki birçok erkânına aynı 
durumda, aynı şekilde, aynı vasıfta bulunması
na rağmen bu hakları tanıdığı halde şu veya bu 
şekilde düşünerek, yani bidayette kendisinin 
Ziraat Bankasında bulunduğunun ileri sürül
mesi suretiyle bu memurun hakkını tonımamış-
tır. Bu vatandaş hakkının tanınması dileği ile, 
ve mükâfat verilmesi hakkının tanınması için 
Devlet Şûrasına müracaat etmiştir. Devlet Şû-. 
rası bu isteği reddetmiştir. Bir üst derece hak
kında 90 günlük zaman içinde Devlet Şûrasına 
dâva açılmadığı esbabı mucibesiyle bu yönden 
de müspet bir karar ittihaz edilmemiştir. Müs-
tedi alâkalı, bu durum muvacehesinde, Anayasa
nın 54 ncü maddesinde tasrih edildiği veçhile, 
bir üst dereceye alınması hakkında kesinleşmiş 
bir karar bulunmadığını nazarı dikkate alarak, 
istika yolu ile Anayasanın 82 nci maddesine istina
den Büyük. Millet Meclisinin Arzuhal Encüme
nine baş vurmuştur. Raporda belirtildiği üzere 
8 nci B. M. M.nin Arzuhal Encümeni işi tet
kik etmiş ve Devlet Şûrası kararının sadece mü
kâfat verilmesi talebinin reddini mutazammın 
olduğuna ve diğer talep hakkında Anayasa
nın 54 ncü maddesi gereğince kesinleşmiş bir 
kararı nazarı dikkate alarak bir üst derece ma-
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aş verilmesini 1949 da kararlaştırmıştır. Bu 
sırada o zamanın Maliye Vekili tarafından bir 
itiraz vuku bulmuş ve bu kararın yüksek He
yeti Umumiy ede, görüşülmesi.•',, istenmiştir. /İç
tüzük gereğince- böyle bir itiraz vukuunda işin I 
tekrar tezekkürü iktiza ettiğinden yeni 9 ncu 
B. M. M. Arzuhal Encümeni işi tekrar tezek- ı 
kür etmiş ve az evvel huzurunuzda kıraat olu
nan kararı ittihaz eylemiştir. 

Arkadaşlar, bu kararın ret sebebi Anaya
sanın 54 ncü maddesine istinat etmektedir: Ya
ni komisyon demektedir ki; Devlet Şûrasınca 
veya bir mahkemece verilmiş ve kaziyei. muh
keme olmuş bir karar varken artık Büyük Mil
let Meclisi şu veya bu şekilde o kararı ret ve 
tağyir edemez. Halbuki olayın sureti cereyanı 
hakkındaki şu mâruzâtımız ve 1949 senesinde 
verilmiş olon dilekçe komisyonu kararı hâdi
seyi bu zaviyeden rüyet etmemiştir. 

Biz şu nâçiz kanaati beslemekteyiz ki; Dev
let Şûrasının buradaki kararı hâdisenin bir 
yönünü aydınlatmış, kendisine mükâfat veril
mesi talebini reddetmiş ve fakat 90 günlük 
süre içinde üst derece maaşı verilmesi hakkın
da dâva açılmamış bulunduğu için bu husus
ta müspet bir karar ittihaz etmemiştir. 

Binaenaleyh 54 ncü maddede mahkemeler
den verilen kararların ret ve tağyir edil emi-
yeeeği' yazılı olduğuna ve Devlet Şûrasının da 
bu noktaya matuf bir kararı bulunmadığına 
göre, arzuhal encümeninin bu hâdiseyi hal-
lü fasletmek yolunda lehte bir kararda bulun 
ması iktiza eder kanaatindeyim. 

Kaldı ki; bu madde hakkında yüksek mec
lisin 1187 sayılı 31 . V .1940 tarihli bir kara
rı mevcuttur ki, bu karar muhtevası buradaki 
mütalâalarımızı teyit eder mahiyettedir. Fa
kat yine tahattur buyurulur ki; geçenlerde yük
sek meclis bunun aksine bir karar ittihaz ey
lemiştir. Bu. karar makabline teşmil edilemi-
yeceği gibi muhtevası bakımından da bu hâdi
seye kabili tatbik değildir. Çünkü yüksek mec
lisin vermiş olduğu yeni tefsir kararı, kaziyei ı 
muhkeme teşkil etmiş olan kararlara karşı mec
lisçe tâyini muamele yapılamayacağı ve -infazın 
durdurulamıyacğmı ihtiva etmektedir ve Ana
yasanın 54 ncü maddesine gayet uygundur. Bu
rada ise, arzetmiş olduğum veçhile, böyle bir I 
karar bulunmadığı fikrindeyiz. Kaldı ki, *!"-
tüzük hükümlerince her toplantıda yeni komis- | 
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yonun eski komisyonun raporunu tekabbül et
mesi icabeder. Bu toplantıda seçilen yeni di
lekçe komisyonunun eski kararda musir ölüp 
olmadığı hakkında ortada bir belirti de yoktur. 

Arkadaşlarım, hulasaten arzetmek iktiza 
ederse : Bu hâdisenin enine boyuna incelenme
si iktiza eder.- Hâdiseyi büyük bir nüfuzla in 
çeldiğine kaani bulunduğumuz iki komisyon, 
hâdiseyi ayrı. ayrı zaviyeden görmektedir. Bir 
anisi zamanaşımı bakımından karar verildiğin

den meclisin salâhiyeti olduğuna, diğer ko
misyon ise tamamen bunun aksine karar ver
mektedir. Bu itibarla yeni komisyonun kara
rının, kanunun ruh ve manâsına uygun olma
dığı noktasından yüksek heyetinizce reddi su
retiyle bu vatandaşın mazharı adalet kılınma
sını rica etmekteyiz, efendim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz de her iki komisyonun 
vermiş oldukları kararları inceledim ve benden 
evvel konuşan arkadaşımın taşıdığı noktai na
zarı ben de taşımaktayım. Vaziyeti vuzuhla 
açıkladılar. 

İsmail Pulat; 1938 yılında Ziraat Bankasına 
girmiş, fakat yevmiyeli memur olarak çalışmak
ta iken askerî vazifesi dolayısiyle ilk Devlet im
tihanına girmemiş, bilâhara terhisi mütaakıp 
Ticaret Bakanlığına nakli vazife ettikten sonra 
Devlet lisan imtihanına girmiş ve muvaffak ol
muştur. 3656 sayılı Kanunun 3 ncü ve beşinci 
maddesi der ki; bir memur memuriyete girdiği 
zaman eğer yabancı dil biliyorsa bir üst derece 
ilo alınır. Memuriyete girdikten sonra yabancı 
dil öğrenirse üst derece verilmez, kendisine 
nakdî mükâfat verilir. Ticaret Bakanlığı dilek
çeyi veren arkadaşa diyor ki, «sen Ziraat Ban
kasında iken lisan biliyordun, eğer derece al
man Jâzımgelirse Ziraat Bankasının vermesi ve 
eğe;- maddi mükâfat alman lâzım idiyse yine bu
nu da orasının vermesi lâzımdı.» 
' Bunun üzerine kendisi Danıştaya müracaat 

ediyor. Danıştay şöyle bir karar veriyor ve di
yor ki : «Maddi mükâfat talebini esastan ret 
ediyorum. Çünkü sen Ticaret Vekâletine gel
meden evvel lisan biliyordun.» Vatandaş da di
yor ki, «Memuriyete girdiğim zaman lisan bili
yor idiysom bana derece verin, sonradan öğren-
mişsem mükâfat verin.» -



B : 16 12.12 
-: Danıştay talebini reddedince bu vatandaş 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesine i 
istinaden Büyük Millet Meclisine müracaat edi- I 
yor. B. M. Meclisi Ticaret Bakanlığından muta- i 
lâa istiyor ve mcselev Dilekçe Komisyonunda ı 
a. iz, amik müzakere edildikten sonra şöyle bir 
neticeye bağlanıyor. 

«Ziraat Bankasında çalıştığı zaman yevmi
yeli olarak çalıştığı için, memur değildir. Bu
nu memuriyetten addetmek kanunun ruh ve 
manasına mugayirdir. Binaenaleyh, üst derece 
hakkındaki talebi yerindedir.» 

Ticaret Bakanlığına asli bir vazifeye geldi
ği, zaman, ben lisan imtihanına giriyorum de
miş. girmiş ve muvaffak olmuş. Memuriyete 
girmezden evvel lisan bilenlerin tâbi tutulması 
lâzım gel on muamelenin kendisine de tatbik edil
mesini istemiş. 

Dilekçe Komisyonunun kararı şöyledir: 
(Komisyonca, müstedinin; Ziraat Bankasın

da, ilk hizmetinin yevmiyeli olması bakımından, 
memuriyetten addedilmesinin de ruh ve mak
sada münafi düşeceği gibi, aynı durumda bulu
nan Bakanlığın birçok erkânının bu haktan fay
dalandırılmış bulunmalarına Danıştay kararın
dan mukabil talebinin reddinin bulunmasına gö
re, Bakanlıkça dilekçe sahibine bir üst derece 
maaş verileceğine oy birliğiyle karar verilmiş-
tiı-.) , 

Demek ki, Danıştay kararının esası sadece 
nakdî mükâfat verilmemesine dairdir. Halbuki 
vatandaşın talebi bir üst derecedir. O itibarla 
şimdi elimizde bulunan ve bu devrenin Dilek- | 
çe Komisyonu tarafından verilen rapordaki I 
mesnet yanlıştır. Bunda deniyor ki, «Danıştay 
kararı mevcuttur. Binaenaleyh bu karar tağ- j 
yir ve tadil edilemez.» Biz ancak Danıştay ka
rarının şümulü dışında bulunan bir hakkın Vf- j 
rilmesini istiyoruz. Hak sahibinin talebimi 
muhik olduğunu daha evvelki Dilekçe Komis
yonu da kabul etmiştir. Bu itibarla mağdur 
bir mevkide bulunan bu vatandaşın hakkını tes
lim etmek hak ve adalete uygundur, kanaatin
deyim. Ben de benden evvel söz alan arkadaşım 
gibi bu raporun reddini rica etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HÂMtD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh- j 

terem arkadaşlar, bir memurun maaş ve ma- j 
i'jetine taallûk eden bir iş üzerinde onun alev- | 
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hinde mütalâa beyan etmenin elemini hissetme
meye imkân yoktur. 

, Memur yaptığı hizmet karşılığını devletten 
alan kimsedir. Bir memurun ne yapacağı, hak
kına vusul için - bir hukuk devletinde - kitap
ta yazılmış kaide ve usuller dairesinde hareket 
etmesi lâzım geleceği yazılı bulunmaktadır. 

Bu memur arkadaş, Danıştaya gitmek yolu
nu bulmuş ve demiştir k i : (Beni hakkıma ka
vuşturunuz, vereceğiniz karar ile dileğime ulaş
tırınız.) Müracaat şeklinde hataya düştüğünü 
sonradan anlamış, talebinin şeklini değiştir
miş ; yanlışlıkla Danıştay'dan mükâfat istemişi 
Halbuki mükâfat değil, bir üst dereceye matuf 
olması gereken talebini Danıştay tetkik etmiş; 
(s^n böyle bir hakka sahip olamazsın, böyle bir 
talepte bulunamazsın. Yapabileceğin yegâne 
şey, bir üst derece maaş istemekten ibaretti. 
Fakat senin böyle bir dâvan da yoktur) demiş. 
Danıştay talep edilmiyen bir istek hakkında 
karar veremezdi, zaten. Bundan daha tabiî, da
ha basit, normal bir hüküm olur mu? Şimdi bu 
mahkeme kapısı kapanınca bir kapı daha var, 
Meclis var, oraya giderim diye buraya gelen 
bu müşteki hataya düşmüştür. Birkaç defa 
rulettim ve yüreğimin acısı ile söyledim: Bu 
Meclis kaza mercii değil,' iştikâ merciidir. Ne
yi şikâyet edeceksin? Bakanlar vazifelerini 
yapmazlarsa, hakkı kazayı tanımazlarsa, o va
kit istika- yolu ile buraya gelinebilir. Anaya
sanın 8, 51 ve 54 ncü maddelerinde Heyeti Ve
kile, Reisicumhur, Meclis kaza kürsüsünden sâ
dır olup da kesinleşmiş, lâzımülinfaz nrakarre-
iT.ta el koyamaz deniyor. Anayasanın bu hay
kıran katî hükümleri karşısında Büyük Millet 
Meclisine gelmiye ne lüzum var? Eğer Büyük 
Millet Meclisine gelecek idiysen Danıştaya ni-
ve yöneldin? Bu memur bir defa .kaza mercii 
• >'1uğunu anlamış, Danıştaya gitmiş, tamam. 

V vribm karar aleyhine, İstinaf ve Temyiz Mah-
^'nru'Sİhe gelir gibi, Büyük Millet Meclisine 
«vliyor. Burası bir mercii mafevk değildir. 
Kendi hukuk bünyemizi ve kendi varlığımızı 
Vnnypsa hükümleri dâhilinde tesbit edelim. Bu 

rt :barla son verilen kararda tamamen isabet 
-"vrdır,' mahkemelerin verdiği kararları, huku
ka mugayir veya gayrimugayir olsun, kesin-
^ t i k t e n sonra onun üzerinde tetkikat yapamı-
yıcağız. Bunu açıkça anlıyalım artık! 

İki hukukçu arkadaş çıktı, kendilerini ke-
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mali dikkatle dinledim, hafızamı canlandırdım, 
fakat bana hiçbir şey vermediler, dâvanın hi
kâyesini izahtan başka bir şey yapmadılar. 
Anayasanın 8 nei maddesinin 54 ncü madde ile 
perçinlenen hükmü, Büyük Millet Meclisinin 
vaziyetini izah etmiştir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi istikaya 
bakar, dâvalara değil. Dâvalara da bakmaya 
kalkarsa o zaman gayet tehlikeli bir yol çılır. 

Bir şey arzedeyim arkadaşlar: Dikkat buyu
ran, burada daima mevzuubahis edilen ya Da-
nıştaydan veya askerî kazadan gelen mukarre-
rattır. Meselâ Darende Sulh mahkemesinden çı
kıp da kesinleşen bir karar, adlî kazadan çıkmış 
ve kesinleşmiş bir hüküm üzerinde şikâyet olmu
yor ve böyle adlî bir karar karşısında kalmıyo
ruz. Halbuki idari kazadan çıkan kararları mü
nakaşa mevzuu yapmaya kalkıyoruz. Arkadaşlar, 
diğer kazai kararlarla adlî kazanın kanun yö
nünden bir fark1 yoktur.: Askerî hâkimdir, ma
lî hâkimdir, idari hâkimdir, adlî hâkimdir ve bü
tün bunların hepsi, Anayasanın hükmüne da
yanmaktadır. Mahiyeti dâvanın değişmesi, nevi 
ihtilâfın tebeddülü kazai mahiyetlerini kaldır
maz ki, evet adlî kazadan gelen temyiz ilâmı 
için bugüne kadar buradan bir karar çıkmadı. 
Fakat askerî kazadan ve şûradan geldimi karar 
çıkıyor. Arkadaşlar bana öğretsinler ki mer'i 
hükümlerimiz arasında B. M. Meclisinin bu gibi 
işlere bakabileceğine dair bir salâhiyet vardır, 
desinler ben derhal bu müdafaamdan vaz geçe
rim. Ben iddia ederim ki, Danıştay kararlariv-
le adlî kazanın hükümleri arasında asla fark 
yoktur. Rica ederim kanuni vaziyetimizi bilelim. 
Arzuhal Encümeni kararı çok isabetlidir ve var
lığım zı perçinlemiştir. Mütaaddit kararlarımız 
bilâhara 'bu- hakikati perçinlemiştir. Bu itibarla 
benden evvel söz. söyliyen arkadaşların fikirle
rinden külliyen ayrılıyorum. Mazbatanın tas
dikim rica ederim. 

BAŞKAN— Dilekçe Komisyonu Sözcüsü! 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhterem ar
kadaşlarım; esasa girmeden evvel Ümran Na
zif ve Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın mü
talâalarına cevap vermek istiyorum.. 

Evvelâ, bu hâdiseye mümasil olan Ekonomi 
Bakanlığındaki bâzı ekâbirlere bir üst derece 
maaş verilmiş olduğu halde İsmail Polat 'a bir 
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I üst derece maaşı verilmemiş olduğundan bah

settiler. 
. Bendeniz onlara şöyle cevap vereceğim : Hiç

bir vakit süimisal emsal olamaz, bu misalleri 
I ortaya koyarak hükme varılamaz.. 

Arkadaşlarım, evvelâ dosyayı tetkik etmedik-
I leri için dilekçi İsmail Beyin Şûrayi Devlete ne. 

şekilde müracaat etmiş olduğunu bilmiyorlar. 
Vaziyet dosyada bütün vuzuhu ile görülmekte-

I dir. Hulasaten deniliyor ki: 1943 Kasım ayında 
Devlet lisan imtihanına girerek muvaffak oldu
ğu halde bir üst derece maaş verilmesi kanun 
hükümlerinden olduğu halde bu talebi Ekonomi 

i Bakanlığınca kanunsuz olarak reddedilmiş oldu
ğundan bu kararın iptalini isterim. Bu dileğim 
kabul edilmediği takdirde yine aynı kanun hük
müne müsteniden 1 500 lira ikramiyenin veril
mesini talep ediyorum. Şûrayi Devlete müraca-

| atın hülâsası budur. 
Devlet Şûrasının verdiği karar şudur : 

. Dilekçe sahibinin Devlet lisan imtihanını ka
zanmış olduğundan bir üst derece maaş verilmesi 
hakkında 31 . 8 . 1945 tarihinde Ticaret Bakan
lığına vâki talebi 24 . 9 . 1945 tarihinde bakanlı-
ça reddedilerek kendisine tebliğ edilmiş olduğu. 

I halde davacının 90 günü geçirdikten sonra 22 . 
i 4 ' . 1948 tarihinde D anı ştaya müracaat ederek 

hakanlık kararının iptalini istemiş olması sebe
biyle dâvayı reddettiği ilâm münderecatiyle sa
bittir. • • " • - . . . 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Redde
dilmiyor, tetkik edilmesine imkân yoktur deniyor. 
. AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Müru

ru müddet bakımından ben bu dâvaya bakamama 
iki sene geçtikten sonra bu dâvayı açmışsın, esa
sına giremem diyor. 

Bundan sonra da 1 500 lira mükâfat veril
mesi hususundaki karar devamla diyor ki «kendi
sinin bankaya intisabında yabancı dil bildiği ver
diği beyanname ile sabit olduğundan... 1 500 lira 
para mükâfatı talebinin de memurlardan yaban
cı bir dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı 
hakkındaki tüzüğün 1 ve 3 ncü maddesine tev
fikan reddine karar verdim» 

Hâdise gayet basit. İsmail Polat idari otori
telerin karar ve muamelelerinden dolayı kanun
la muayyen hakkını alamadığını iddia ediyor, 
İdari otoriteler ele bu hakkın verilemiyeceğinde 
ısrar ediyor. ' / 

j Şu halde idaii . otorite iJçiert.: arasında bir 
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ihtilâf doğmuş oluyor. Bu ihtilâfa kim bakar?. 
Şimdi üzerinde hassasiyetle durduğumuz mesele; 
bu ihtilâfın tetkik mercii neresidir?. Müsaade 
ederseniz Anayasanın 51 nci maddesini birlikte 
okuyalım : . 

«îdare dâvalarına bakmak ve idare uyuşmaz
lıklarını çözmek, Hükümetçe hazırlanarak ken
dine verilecek kanun tasarıları ve imtiyaz söz
leşme ve şartlaşmaları üzerine düşünüşünü bil
dirmek.. Şûrayi Devletin vazifesi cümlesinden -
dir» diyor. Ayrıca Şûrayi Devlet Kanununun hu
susi hükümleri de bu kabil ihtilâfların ancak 
idari dâva yolu ile halledilebileceğini, bunun ha
ricinde hor hangi bir otoritenin bu işe el atma-
mıyacağmı gayet sarih olarak bildirmiş bulun
maktadır. 

Arkadaşlarım, Şûrayi Devlet Kanunu hü
kümleriyle B. M. Meclisinin 12 . IV .1934 ta
rihli krarmn göre, Şûrayi l>evlet Deavi Daire
sinin kararları kazai mahiyettedir. Yani Şûra
nın kararlarını umumi mahkemeler tarafından 
verilen karar nev'inden olduğunu kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Anayasanın 8 nci maddesi aynen şöyledir: 
«Hakkı kaza, millet namına usulü ve kanunu 
dairesinde müstakil mahakim tarafından isti
mal olunur.» 

Görülüyor ki ; bu hüküm iki kısımdan iba
rettir. Birincisi; hakkı kaza millet namma icra 
olunmaktadır. Tıpkı B'.M. Meclisi gibi, hüküm 
verme hakkını doğrudan doğruya milletten 
almıştır ve böyle kabul etmektedir. İkincisi; 
mahkemeler tamamen müstakildir, hükmüdür. 
Yani ne Meclisin ve ne de Hükümetin gerek 
umumi mahkemelerin ve gerekse Şûrayi Devle
tin vermiş olduğu kararlarda hiçbir tesiri ola
maz, denmektedir. İşte sekizinci maddenin 
ifade ettiği mâna budur. Bu madde «Hakkı 
kaza millet namma yapılacaktır, tamamiyle 
müstakilsiniz, hiçbir kuvvet size tesir edemez» 
demektedir. 

Anayasanın 54 ncû maddesi de şöyle diyor: 
Hâkimler bilcümle dâvaların muhakemesinde 
ve hükmünde müstakil ve her türlü müdaha
lelerden azade olup ancak kanun hükmüne ta
bidirler. Mahkemelerin mukarreratım Büyük 
Millet Meclisi ve İc ra Vekilleri Heyeti hiçbir 
veçhile tebdil, tağyir ve teh'r ve infazı ahkâmı
na mümanaat edemezler» demektedir. 

;.._Şu hükümlere göre fertlerlo' Hükümet oto-
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riteleri arasında husule gelen ihtilâflarda hiç
bir suretle Meclisin rolü olmadığı ve bu gibi 
işleri görüşmeye yetkili bulunmadığı açık ola
rak görülmektedir. 

Anayasanın 8 nci, 51 nci ve 54- ncü ve Dev
let Şûrası Kanununun muhtelif maddeleri bu 
hükmü açık olarak ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

Arkadaşlar, her hangi bir idari otoritenin 
aldığı karar üç merci tarafından murakabe edi
lebilir. 

Birincisi idari murakabe; her hangi bir va
linin, her hangi umum müdürün yani tâli dere
cede kalan memurların yerinde olmıyan her 
hangi yolsuz kararları ve aldığı prensipler, en 
yüksek mevkii işgal eden bakan tarafından her 
vakit bozulabilir. Bizim üzerinde durmaya lü
zum görmediğimiz husus bu değildir. Bakanla
rın aldığı kararlar üzerindeki murakabe iki nok
taya müteveccih bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi; kazai murakabe, ikincisi de siyasi mu
rakabedir. 

Bakanları ferdlerin hukukunu doğrudan 
doğruya ihlâl eklemesi veya gayrişahsi olmakla 
beraber yine dolayısiyle fertlerin hukukuna 
müessir olması muhtemel olan kararlardan do
layı gidilecek tek yol, kazai yol, Şûrayi Devlet 
yoludur. Fakat bunun haricinde bir de doğru
dan doğruya, B. M. Meclisine girmiş olan mil
letvekillerinin Anayasa hükümlerine dayanmak 
suretiyle icra heyetini siyasi ve cezai bakımlar
dan murakabe etmeleri yolu vardır, ki bakan 
haksız veya gayrikanuni bir muamelede bulun
muşsa bunu siyasi bakımdan Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine dayanarak soru, gensoru, ıskat 
veya Divanı Âliye sevk gibi yollarla her vakit 
bu yanlış kararlarından dolayı bir Jlükümet 
veya bakanlar takip edilebilir. Ama bu, ta
mamen siyasi bir yoldur. Fakat vatandaşların 
bu yoldan istifadeleri hiçbir zaman bahis mev
zuu değildir ve buna imkân yoktur arkadaşlar. 

Arkadaşlarım; iki arkadaşımın, istediği gibi, 
bu işin B. M. Meclisince ele alınıp karara bağ
lanması halinde şöyle bir vaziyetle karşı karşıya 
gelinebilir; daima hukuku muhtel olan fertler 
Şûrayı Devlete müracaat etmemek suretiyle, 
veya müracaat müddetini geçirdikten sonra, mü
racaat edip de haksız çıktığı hallerde1 işi Mec
lise intikal ettirirler. Şu vaziyette B. M. Mec
lisi nevama bir kaza vazifesi ifa edecek, bu mu-
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amele doğrudur veya haksızdır şeklinde o iş 
üzerinde fuzuli ve beyhude münakaşalara gi
rişmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; bu yol çok sakat bir yoldur. Bu 
yolu tuttuğumuz takdirde bundan sonra ne 
Dilekçe Komisyonunun ne de Büyük Millet 
Meclisi heyeti umumiyesinin bunun içinden 
çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur. Demokrat 
parti iktidara geçtikten sonra alman birçok 
kararlarla bu yol tamamen kapanmıştır. Bina
enaleyh İsmi! Polat vaktiyle Şûrayı Devlete 
müracaat etmiştir ama, bu müracaatını kararın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren 90 gün zar
fında yapacağı yerde aradan iki sene geçtikten 
sonra yaptığı için, Devlet Şûrası işin esasını 
mütalâa etmeden müruruzaman noktasından dâ
vayı reddetmiştir. Hepimiz kabul ederiz ki mü
ruruzaman bir intizamı âmme meselesidir. Bu
nu böyle kabul etmediğimiz takdirde herkes 
anasından doğduğu günden bugüne kadar gel
miş, germiş bütün -efalinin hesabını günün bi
rinde verme şeklinde bir vehim altında yaşa
mak gibi kötü bir duruma düşer. Binaenaleyh 
müruruzaman intizamı- âmmeye taallûk etmek
tedir. Bunu zedelememek mecburiyetindeyiz. 
İsmail Polat kendisine bakanlık kararının teb
liğinden itibaren, Şûrayı Devlet Kanununun ver. 
diği salâhiyete dayanmak suretiyle, 90 gün için
de Danıştaya müracaat etmemiş ve buna daya
narak Şûrayı Devlet kararın esasını tetkik et
meden reddi cihetine gitmiştir. Bunun için 
B. M. Meclisi de işin esasına girmemelidir. Gi
recek olursak suiistimal olur. İsmail Polat'in 
Danıştaya müracaat müddetini suiniyetle geçir
mediğini kim temin edebilir? Büyük Millet Mec
lisi olarak bunu da düşünmek mecburiyetinde
yiz. Anayasanın demin arzettiğim lıüküraleri 
bu noktai nazarın kabulünü âmir hükümler ola
rak ortadadır. 

Uulâsa: Eski komisyonun, İsmail Polat hak
kında ittihaz ettiği karar, Anayasanın hüküm
lerini ihlâl eder mahiyette bulunduğundan, bu 
sebeple yeni komisyonun; eski kararın ortadan 
kaldırılmasına mütaallik raporunun kabulü mu
vafık olacaktır. Takdir yüksek heyetinize aittir. 

BAŞKAN —• Dilekçe Komisyonunun raporu
nu yüksek oyunuza arzediyorum: Raporu ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Dilekçe Komisyonu
nun raporu kabul edilmiş ve evvelki karar kal
dırılmıştır. 
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I 2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 

Sâbis'in, 'Riyaseticumhur Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki 3568 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 

> olan 4462 sayüı Kanunun değiştirilmesi hakkın
da kamın teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/179) [X] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Bütço Komisyonu raporu hak
lımda ;sötf istiyen yok. Raporu yüksek oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 
rapor'kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına ha-
rehet eden Export - împort Bank arasında ak
dedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşması
nın onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları 
f 1/121) ]21 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesine 
devam ediyoruz. 

"örkiye Ctır/huriyeti Hükümeti ile Amerika 
birlen *k Devletleri adına hareket eden Export -
*ra"orî Bank arasında akdedilen 36 milyon do
larlık Eredi Anlamasının onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. - - .Türkiye Cumhuriyeti IIükü : 

noti ile, Amerika Birleşik Devletleri adına ha
reket eden Export - Împort Bank arasııida, 27 . 
X . 1950 tarihinde Vaşington'da imzalanan 36 
milyon dolarlık Kredi Anlaşması ekleri ile bir-
liktcı onanmıştır. 

ı • Ticaret Komisyonu Sözcüsü Enver Güreli 
I söz istiyor, buyurun. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Türkiye Cumhiyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına 
hareket eden Export - Împort Banc arasında 
akdedilen 36 milyon dolarlık kredi açılmasının 
onanmasına dair olan Kanunun birinci madde
sinde bir zühul vardır, onun şu şekilde tashih 
edilmesini rica edeceğim. 

[1] 7 sayılı basmayazı tutanağın sonvndadır. 
[21 Birinci görüşmesi 108 ve 14 ncü Birleşim 

tutanaklarmdadır. 

Î * * > > " '• 
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«Kredi Anlaşması eki ile birlikte onanmış

tır.» olacaktır. Çünkü bir eki vardır, yanlışlıkla 
«ekleri» diye cemi olarak kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
İş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Bütçö komisyonları raporları (1/39) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmeye devam ediyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birledik Dev
letleri Arasında imzalanan Ekonomik h Birli/yi 
Anlatmasını değiştiren Protokolün onanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rikan Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 
1948 tarihinde imzalanan Ekonomik tş BrTfti 
Anlaşmasını değiştirmek üzere 31 Ocak IDHO 
tarihinde Ankara'da imza edilen Protokol onan
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. M?ı'hicvi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuvorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

f i ] Birinci görüşülmesi 14 ncü Birleşim tu-
tanağındadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka

bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasar nın tümünü açık oyunuza arzediyo-

r u m . •• _ , , ,r ^ . 

5. — Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi adının 
Dicle ve bu Iceyebağlı Dicle Bucağı adının da 
Eğil o7arak değiştirilmesi hakkında kamın tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/252) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesidir, 
devam ediyoruz. 

Diyarbakır îline bağlı Eğil İlçesi adının (Dicle) 
ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağının adının da 
(Eğil) olarak değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Diyarbakır îline bağlı Eğil İl
çesi adı (Dicle) ve bu ilçeye bağlı Dicle Buca
ğının adı da (Eğil) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza arzediyo-
rum. Kabul denlcr.. Kabul etmiyenler.. Tasarı ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
k"y enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
'-.I-lifi ve Millî Eğitim, Tarım ve Bütçe komis

yonları raporları (2/177) [2] 

BAŞKAN — Birinci görüşme devam ediyor. 
'"'asarının tümü hakkında söz istiyen Rifat Si-
vpğhı, buyurun. 

Efendim, kutuları dolaştırıyorum. Lütfen oy
larınızı istimal buyurun. 

fi] Birinci görüşülmesi 14 ncü Birleşim tu-
tanağındadır. 

[2] 6 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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RİFAT SİVÎŞOĞLU (Zonguldak).— Efen

dim, bu teklifi yapan arkadaşlarımızın gerekçe
sinde okuduğumuz veçhile : (Muallim mektebi 
mezunları, beş sene tahsil görüyorlar, 7,5 sene 
mecburi hizmete tâbi tutuluyorlar. Köy enstitü
leri mezunları beş sene tahsil gördükleri halde 
20 sene mecburi hizmete tâbi tutulmaktadır) Mil
lî Eğitim komisyonlariyle bütçe komisyonlarında 
bu cihet teyit edildi. Muallim mektebi mezunla-
riyle köy enstitüleri mezunları arasında tedris, 
liyakat ve ehliyet bakımından fark olmadığı 
ileri sürülmekte ve binnetice her iki okul mezun
larının mecburi hizmetlerinin aynı nispette ol
masını teminen, tahsil müddetleri beş seneden 
ibaret köy enstitüsü mezunlarının da diğer mual
limler gibi 7,5 sene mecburi hizmete tâbi tutul
maları istenmektedir. 

Bendeniz ne teklif sahibinin ne de komisyon
ların noktai nazarlarına iştirak edemiyorum. Zi
ra muallim mektebine 915 numaralı Kanun gere
ğince alınmakta olanlar. ortaokul mezunları ve 
lise talebeleridir. Köy enstitülerine almanlar ise 
ilkokul mezunlarıdır. Görülüyor ki, komisyonlarla 
teklif sahibinin beyanlarının " aksine olarak, 
tedris, liyakat ve ehliyet bakımından birbirinden 
çok farklıdırlar. Mecburi hizmet müddetlerinin 
de elbette farklı olması zaruridir. Nitekim 7,5 
sene zannederim muallim mektepleri mezunları 
mecburi hizmetleri bu kanunla 3 sene orta, 5 
sene de muallim mektebi, yani 8 senenin 1,5 mis
li olmak üzere 12 seneye baliğ olurken ötekilerin
in 7,5 yıla indirilmektedir. İlkokuldan sonra or
taokulu bitirmeden beş sene köy enstitülerinde 
okuyan bir kimsenin diğer muallimlerin haiz ol
dukları haklara sahip olduğu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlariyle teklif sahibi tarafından 
mademki, teslim olunmaktadır, şu halde bu gibi
lerin mecburi hizmetlerinin üç sene fazla tahsil 
görenlerden fazla olması icabeder. Tahsili nispe
ten fazla olmasına rağmen muallim olabilenlerin 
mecburi hizmetlerinin çokluğunda adaletsizlik 
olmasa gerek. 3803 numaralı kanunun kabulü 
sırasında belki bu mülâhazalar hâkim olmuştur 
da böyle yapılmıştır; belki de köy enstitülerinde 
okuyanların bambaşka şartlarla ve çok daha faz
la masraflarla okutturülcluklarmdan dolayı mec
buri hizmetleri de fazlalaştırılmıştır. Bu hususta 
daha esaslı fikir ^sahibi olabilmemiz için Millî 
Eğitim Bakanının ve alâkalı komisyonların bizi 
tenvir lûfunda bulunması ve 789, 915,. .1237, 

.1951 0 : 1 
1338, 3400 ve 2803 numaralı, kanunlar üzerinde 
eni konu tetkıklarda bulunularak ondan sonra 
bir karara varılması uygun olacağı fikrindeyim. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında başka 

söz istiyen var mı? 
' DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar , köy enstitüsü mezunları ile mual
limler arasındaki farkı kaldırmak için getiril
miş bulunan şu kanun teklifinin ben de şu ba
kımdan aleyhindeyim : 

Bir defa arkadaşlar, hepiniz köyün içinden 
geldiniz. Bu köy enstitüsü mezunları .öyle bir 
sistemle, yetiştirilmişlerdir ki; bunlar köy çocu
ğunu okutacak , ehliyetten mahrumdurlar. Köy
lü ile temastayız, köylü bunlardan şikâyetçidir. 
Köylü muallim istiyor ve diyor ki; bunlar bi
zim çocuklarımızı. okutamıyor. Biz de bunları 
kendi müşahedelerimizle tesbit, etmiş bulunu
yoruz. Hattâ beş sınıfı bitirmiş çocuklara yağ
mur nasıl yağar, diye sualler .soruyoruz, bun
dan haberleri yok. Yani yağmurun, neden oldu
ğunu bilmiyor. O halde Türk köylerinin kade
rini, köy enstitüleri mezunlarının elinde bıra
kıp bu suretle esasen gayet düşük bir tahsil 
seviye ve derecesinde bulunan köy çocukları, 
öğrendikleri basit bilgiyi de unutacak olduk
tan sonra Devletin ve milletin üzerine aldı
ğı bu büyük külfetin manâsı kalmaz. 

Bir defa köy enstitüleri mezunlarının, mu
allim mektebi mezunları derecesinde yetişti
rilmeleri esastır. Bu yeni iktidar tarafından 
benimsenmiş bir keyfiyettir. Benim kanaatimce 
bunlar yetişinciye kadar bunları birleştirmeye 
ve aynı hukuk içinde düşünmeye imkân yoktur. 

Sonra arkadaşlar; daha bu köy enstitüleri 
kurulmadan önce, köylerde çalışan muallimle- ' 
rin yetiştirdikleri çocuklar, bugün köylerde 
ancak okur yazar bir tahsil, seviyesindedir. Fa
kat köy enstitüsü mezunlarının yetiştirdiği ço
cukların kültür seviyelerinin çok zayıf olduğu 
da meydandadır. Binaenaleyh köy çocukları-. 
nın kaderini enstitü mezunlarının eline bırak
mak değil, doğrudan doğruya muallim mektep
leri mezunlarının ellerine vermek icabeder. 
Ancak bundan sonradır ki, bu hizmet ikiliğini 
ortadan kaldırmak mümkün ve yerinde olur. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh
terem . arkadaşlar, huzurunuzda mevzuubahis 
olan bu tasarı vasıtasiyle konuşan iki arkada-

— 136 — 
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şımız, kanaatimce, esastan ayrılmak. suretiyle a-
İeyhindo konuşarak ehliyet meselesinin nakâfi 
olduğu vaziyetini ': ortaya sürdüler, ve bu se-

> hepten dolayı raporun reddi cihetine gidilmesi 
prensibini müdafaaya çalıştılar. Arkadaşları
mın şunu kavramalarını istirham ediyorum, ki, 
mesele ehliyet meselesi değildir. Eğer köy ens
titülerinde okuyan vatandaşlarımız, çocukla
rımız ehliyetsiz olarak yetişiyorlarsa nihayet 
bu işle mükellef bulunan bakanlığın alâkadar 
olması ve ona göre bir sistem bulması iktiza 

' eder. Bu şu demek değildir ki; ey köy enstitüsü 
talebeleri, siz ehliyetsizsiniz, yirmi sene pranga
ya vurulacaksınız! Hukuk prensiplerini, Anaya
saya göre tetkik ettiğimiz takdirde, bâzı mec
buriyetlerden dolayı, leylî mektebe giren bir 
vatandaşa sen ehliyetsizsin, yirmi sene mecburi 
hizmete tâbi tutulacaksın denemez. Yahut sen 
ehliyetlisin o halde okuduğun senenin bir bu
çuk misli olarak yani beş sene okumuşsan 7,5 
sene hizmeti mecbudiyeye tâbi tutulacaksın deno 
bilir mi? Böyle şey olur mu ve bunu Büyük Mil
let Meclisi kabul edebilir mi? Burada raporun 
ve Burdur Milletvekili arkadaşımızın ortaya koy
duğu tez bu değildir. Arkadaşımız mukayese ol
mak üzere Muallim Okulu mezunlarını ortaya at
mış olabilir. Ama burada 20 sene prangaya vu
rulmuş olan vatandaşların hukuk, ve Anayasa. 
prensipleri içinde haklarının teslimi meselesi ba-r 
his mevzuudur. Ben ısrar ediyorum ve Burdur 
Milletvekili arkadaşımızın verdiği teklif ve ra
por lehinde karar verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Oylama meselesi bitmiştir efen
dim. ,.-..; 

Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— .Arkadaşlar; benim ne meslekim, ne meşre
bim, ne de işim. Fakat benim düşüncemi tahrik 
eden bir sebep var o da şudur: Bu köy enstitü
lerinde yetişen çocuklarımız' köylerimizde öğ
retmenlik, eğitmenlik yapar. Şimdiye kadar biz 
bu çocukları her köyden, kendi arzuları ile al
mışız, okutmuşuz ve yine kendi köylerine gön
dermişiz.; [ -

Şimdi bu çocuklar 20 sene öğretmenlik ya
pacaklar, hoca olacaklar. Bunu bilerek gelmiş
ler ve bilerek köylerine gitmişlerdir. 

Bu sefer ne diyoruz; bundan sonra sen 20 
sene Jıizjnet, etmiyeceksin, yedi buçuk sene vo 
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muallim mektebleri mezunları kadar hizmet ede
ceksiniz. 

Şimdi rica ederim, bir kere bu çocuk beîv 
burada 20 sene çalışacağım, dedi ve bu mesleke 
girdi. Biz bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde. 
7 - 8 sene sonra yediğimin, içtiğimin parasını 

' vermeden çıkarım diyecektir. Halbuki buraya 
girerken ölünceye kadar bu meslekte kalacağım 
diye girmiştir. 

Millî Eğitim Bakanından soruyorum : Be
nim yaptığım şu tetkikat doğrudan doğruya 
köylere taallûk eden bir meseledir. Bugün köy-
lerin kültür vaziyeti çok geridir. Biz bugün 
birçok köylere hoca bulamıyoruz. Eğer mev
cut hocalara beş, on sene sonra mesleklerinden 
ayrılma ihtiyarını verirsek mektepler büsbütün 
boş kalır. 

Size bir istatistik söyliyeyim: Vaktiyle 1945 
te Millî Eğitim Bakanlığından aldığım bir is
tatistik var. Orada; Doğu.Anadolu, Güneydo
ğu Anadolu ve Karadeniz'in şarkında 20 köye 
bir okul düştüğü görülmektedir. Bu okullar 
öğretmenli de değil, ekserisi eğitmenlidir. Ya
ni hep bu enstitülerden yetişen hocaların ida-
resindedir. Bir kere 20 köye bir okul ne de
mektir1? Bu, memleketin düşük olan kültür de
recesinin en beliğ ifadesidir. Hiç bir rakam 
durumu bu kadar açık ifade etmez. Bir de 
mecburi hizmeti kaldırdık veya bunu 20 den 
7 seneye indirdik mi bu mekteplerde dahi bir 
tek hoca kalmaz. O vakit ne yapacağız? 

Arada zımni bir mukavele de vardır, bu 
nazari hukuka nasıl aykırı oluyor, bunu anla
mıyorum. Ben il'kmektepten çıkmışım, ensti-

, tüye girmişim, orada yemişim, içmişim ve yir
mi sene hocalık etmeyi kabul etmişim. Efen-; 
dini, sen niçin 20 sene hocalık yapıyorsun, di
yoruz. Soruyorum, Millî Eğitim Bakanından: 
Sonra hocaları nereden bulacak? Yirmi köyde 
bir okul! 

Esbabı mUcibede bir kayıt var, antidemok
ratik! Ne demek antidemokratik? Çünkü, di
yor, bunlar yirmi sene, muallim ^mektebi me-1 

zuhları yedi sene, ötekilerinin mecburi hizmet 
sürelerini de yedi seneye indirelim. 

Arkadaşlar, bu kelimeyi biraz fazla kulla
nıyoruz. Bir kanunun (antidemokratik) olma
sı için iki şart lâzım : Anayasaya muhalif ol- • 
ması veya hukuka aykırı bulunması. Zimni bir 
mukavele ile bize gelmiş, peki muallim mekte«-
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b l mecburi'hizmeti vaktiyle 20 sene olarak ka- I 
bul edilmiş olsaydı ne diyecektik? Muallim 
mektebine 7, :buna 20 sene demişler ve giren 
de razı olmuş. Burada antidemokratik olmı 
hali mevzuubahs olamaz"; burada amelî olarak 
•Türk köyüne hoca bulmak meselesi vardır. Bu 
köy enstitülerini, adam edip, buralarda millî 
hava estirip, buradan çıkan çocukları da 20 se
ne muallim meslekinde tutmak gerektir. Ben 
öyle zannediyorum ki, eğer biz bu kanunu ka- ı 
bul edecek olursak Türk köyündeki mektepler 
biraz daha boşalacaktır. O vakit 30 - 35 kö
ye bir hoca düşecek!.. Ben kendi hesabıma bu
nun vebalini üstüme alamam. Binaenaleyh ka
nunun tamamen aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; köy ens
titüsü öğretmen okulundan çıkan öğretmenlerin 
diğer öğretmen okullarından çıkan arkadaşları 
gibi hizmeti niecbure müddetlerinin 7,5 sene
ye indirilmesi hakkındaki kanun teklifi üzerin
de konuşan arkadaşlardan üçü aleyhte bulun
dular. Benden önce konuşan Rifat Bey ve Suad 
Beyden sonra konuşan Dr. Muharrem hakika
ten mevzuu gayet beliğ, gayet selis surette te
zahür ettirdiler. Eğer Muharrem Bey konuşma
sa idi ben de aleyhte konuşan arkadaşlarımın 
sözlerini iptal için huzurunuzda uzun baylu 
konuşacaktım. Fakat Muharrem Beyin veciz 
sözleri mevzuu huzurunuzda tamamen aydmlat-
diğı için uzun konuşmıyaeağım. 

Aleyhte konuşan bu üç arkadaşın, hizmeti 
mecbure müddetlerinin niçin 20 sene olduğu . 
üzerinde durmadan, bu enstitüden mezun xölan 
öğretmenlerin kifayetsizliğinden . bahsettiler. 
Bu, iddia'ayrıca münakaşa mevzuu olan bir 
meseledir. Buradan çıkan öğretmenlerin öğret
menlik kültürü kâfi midir, değil midir? Bu hu
susta daha salahiyetli olan Millî Eğitim Bakanı 
Heyeti Celilenizi tenvir edebilirler. Ahmet Ol
cay arkadaşımız dediler ki; antidemokratik hü
kümdür deniyor. Bunun antidemokratiği nere
de. Evet, bu tâbir yerindedir ve doğrudur. Se
bebi ise, ilk mektebi ikmal etmiş bir talebeyi 
sen köylerde hocalık yapacaksın diyerek köy 
enstitüsüne alıyoruz. Orada beş sene öğretmen
liğe lâzımgelen kültürü veriyoruz. Mezun olduk
tan sonra kendisine diyoruz k i : Sen 20 sene 
köyde' hizmet etmekle mükellefsin. Doğrudan 
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doğruya öğretmen okulundan çıkan bir gence 
de diyoruz k i ; seni öğretmen okulunda beş se
ne okutacağız. Tahsi] müddetinde devletin se
nin için harcadığı paralara mukabil de, bu beş 
seneye mukabil 7,5 sene hizmet etmekle mükel
lef kalacaksın. Bilmem dikkat -buyuruldu mu? 
Beş seneye mukabil , 7,5 sene, yani bir buçuk 
misli hizmet etmekle mükellefsin diyoruz. ' 

Arkadaşlar köy enstitüsünden çıkan öğret
menler haddi zatında maaşı asli sahibi değildir
ler. Bunlar geçen sene. çıkan bir kanunla pey
d e r p e y maaşı, asliye geçirilmektedir. Enstitü
den çıkar çıkmaz 125 lira ücretle istihdam edi-

, diyorlardı. öğretmen mektebi mezunu ile ensti
tü mezunu arasında barem dolayısiyle maaşla
rında bir fark, vardır., Tahsil müddeti müsavi
dir. Bunları 20 sene hizmete mecbur etmenin 
gayesi Ahmet Olcay arkadaşımızın işaret et
tiği gibi şu şekilde idi. Köylere hoca bulmak. 
Köylere tâyin edilen hocalar, uzun müddet va
zifelerinde alıkoymak maksadına matuf du. 
Devlet bunların terfilerini temin etmek suretiy-, 
le maddeten tatmin'ettikten sonra hizmeti mec-
buriyenin 20 sene gibi uzun bir müddet için 
zorlanması Muharrem arkadaşımın söylediği 
gibi bunları dilgir etmekten başka bir şey de
ğildir. Bunlar insan hakkına uymıyan bir şeydir, 
insan hürriyetini kayıt altına alan bir hüküm
dür. Binaenaleyh, Antidemokratiktir. (Bravo 
sesleri). , , , 

Arkadaşlar, eğer biz öğretmen okulundan me~ 
• zun olanları 7,5 sene sonra hizmetlerinden ayrıl-
; makta serbest bırakırsak, ki, bırakıyoruz, kanu-

j. nen, bu arkadaşlar intisap ettikleri'meslekten fe-
i ragat ediyorlar mı Hayır, yine mesleklerine 
, pekâlâ devam ediyorlar. Ama kendisine daha 

müsait bir çalışma sahası bulursa orada memle
kete daha faydalı olacağına kanaat getirirse 

I bu arkadaşa diyoruz ki, pekâlâ sen mecburi hiz
metini ikmal ettin, başka hizmete intisap etmekte 
serbestsin. ' 

Köy enstitüsünden çıkan bir öğretmen arka
daşa bu hakkı tanımamak doğru mudur? Elbette 
ki, doğru değildir. Bu arkadaşa diyeceksiniz ki, 
Devletin sana sarf ettiği emek ve para mukabilin
de 7,5 sene hizmet edeceksin.'7,5 sene sonra ser
bestsin. . 

Kaldı ki, köy enstitüsünden mezun; olup da 
I öğretmenlik yapanlar asla ayrılmiyacaldardır, : 

1 3 8 —• 
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"" Bu itibarla Millî Eğitim Komisyonunca; ve ko
misyonumuzca, müttefikan tasvip edilip .huzuru
nuza arzedilen bu kanun tasarısının yerinde ol
duğunu arzederim. 

,, BAŞKAN — Mehmet Daim - Süalp.. . 
Doğan Bey söz istiyorsanız, sıraya koyuyo

rum. • ,'.... .'.... ..... • ..• . -•-...' 
•MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 

arkadaşlar, prensip itibariyle'töklif i ve komisyon 
raporlarını benimsemekteyim. Fakat huzurunuza < 
getirilen maddeyi eksik görüyorum. ; Boşlukları 
ihtiva etmektedir. • 

Deniyor ki, Köy Enstitüsü Kanununun besin
ci maddesi maarif anlayışı- ile kabili telif değil
dir; onun için tadil edilmiştir. Fakat mademki 
köy enstitüleri mezunlarına muallim mektebi me-; 

zunlarma tanıdığımız hakkı tanımak istiyoruz;: 
mecburi hizmet de; bunlarda tahsil müddetleri
nin bir buçuk misli mecburi hizmet kabul edil-i 
inektedir; o halde diğer haklarda da muadelet; 
ve muvazenete riayet etmek icâbeder. Meselâ mu
allim mektebi mezunları ayrıldıkları takdirds 
kendilerine yapılan., masrafın % 50 fazlası taz
min ettirilirken bunlardan yapılan masrafın iki! 
mislini almaktayız. : 

Diğer taraftan hizmet ettikleri kısım için 
bir nispet indirilmemektedir. Meselâ 1,5 misli! 

hizmet mecburiyeti konuyor. 4 - 5 sene çalıştık
tan sonra ayrılacak olursa tazminat tamamen 
yine kendisine yapılan masrafın iki misli alını-; 
yor. Halbuki muallim mektebi mezunlarında: 

geçen müddet için kendisine bir tenzilât hakkı 
tanınmıştır. 

Sonra mektepte iken ihraç edilecek olursa? 

hakkında ne gibi bir muamele yapılacaktır? Ve
yahut kendi rızasiyle ayrılacak olursa ne gibi bir 
işlem yapılacaktır? Yahut da kendi rızasiyle pa
rasını ödedikten sonra bir memuriyete girmesine 
muvafakat ediliyorsa.Tahsili Emval Kanunu yo
lu ile eğer kendisine, yapılacak masraf tenzil edi
lecek olursa, ona memuriyet hakkı tanılıyor mu, 
tanılmıyor mu? 

Müsaade ederseniz bu beşinci maddeye mü-
'tenazır olan 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair 
kanunun sekizinci maddesini okursam, bu boş- ' 
luklar kendiliğinden meydana çıkar. Onun için, 
bendenizin teklifim, her halde bunda bir zühul 
olması gerektir. Milli Eğitim Komisyonu bu ra
poru geri alır ve maddeye mütenazır olan bu , 
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boşluğu doldurarak getirirse daha esaslı bir ka
nun yapılmış olur. 

Şimdi müsaadenizle maddeyi mukayeseli ola
rak okuyacağım. 

«Bu müesseselerde tahsillerini bitirerek öğ
retmen tâyin edilenler, Millî Eğitim Bakanlığı
nın göstereceği yerlerde tahsil müddetinin bir 
buçuk misli müddetle çalışmaya mecburdurlar. 
Mecburi hizmetlerini tamamlamadan- ayrılanların 
kendilerinden veya kefillerinden müessesede bu
lundukları zamana ait masraflarının iki misli 
tam olarak alınır. 

BuN masraf; ye teminatı rızalariyle vermiyen-
ler, Devlet müesseselerine memur olarak tâyin 
edilemezler. ; , 

«Rızalariyle» kaydi vardır. Halbuki şimdi 
okuyacağım maddede tamamiyle bundan ayrı hü
kümler mevcuttur. 

Madde 8 — (Muaddel 25 Mayıs 1928 No. 
1338) ilk, orta ye ana ve yüksek Muallim mek-
tebleri mezunları leyli meccani olarak tahsil et
tikleri müddetin bir buçuk misli ve vekâletin 
göstereceği yerlerde hizmete mecburdurlar. Bu 
mecburiyetleri ikmal etmeden evvel isteğiyle hiz
meti terk edenlerden veya kefillerinden, leylî mec
cani olarak tahsil ettikleri müddete ait mektep 
masraflarından maafaiz hisselerine düşen mik
tar <% 50 fazlasiyle Tahsili Emval Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. Ancak bu suretle tazmin 
ettirilecek masraf, faiz ve yüzde elli fazlanın ye
kûnundan hizmet müddetine tekabül edecek mik
tar tenzil edilir.) 

Yüksek huzurunuza gelen maddede bu hü
küm yoktur. 

' (Muallim mektebleri mezunlarından hizmeti 
mecburiyesini ikmal etmemiş ve bu madde muci
bince tazminatını tamamen tediye eylememiş 
olanlar Devlet devair ve müessesatmda istihdam 
edilemezler. . , . . . - • 

Bu gibileri hizmete almış olan hususi mües-
sesat ve şirketler Maarif Vekâletince vâki olan 
ihtar üzerine, alâkalarını bir ay zarfında katet-
mezlerse tazminatı üzerlerine almış olurlar. Mu
allim mektepleri talebesinden tahsili isteğiyle bı
rakanlar ve mücbir bir sebebe müstenit olmak
sızın üst üste iki. sene sülüsan müddet devam et
mediği cihetle imtihanlara. kabul ,ediİmiyerek 
ipka ye, bn yüzden; mektebten ihraç edilmiş ver 
yahut ahlâki ve inzibati bir.."• hareketten,dolayı 
inzibat, meclisi kararma müstenit olarak ihraç? 
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katı cezasiyle mektepten çıkarılmıg bulunanlar 
ile Muallim mektepleri mezunlarından hizmeti 
meeburiyesini' ikmal etmeden memuriyetten ih
raç cezasına' duçar olanlar bu madde ahkâmına 
tabidirler. Şimdiye kadar Muallim mektepleri 
mezunlarından bu maddede yazılı mecburi hiz
meti ifa etmemiş olanlar haldanda dahi kezalik 
bu madde ahkâmı tatbik olunur. 

Bu hükümleri, kanun hükmünün şümulünü 
taşımadığından kifayetsiz görüyorum. Bu iti
bârla maddeye mütenazır bir madde gelmesi için 
komisyona geri verilmesini muvafık bulmakta
yım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

;:s;;r'>:'',-''-MliLl'1'SĞtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
AVNİ BAŞMAN (İzmir) — Efendim; mesele 
haddizatında bir ölçü birliği kurmak meselesi
dir. Yalnız öğretmen okullarında değil, bütün 
devlet masrafiyle .yapılan tahsillerde ölçü şu
dur: Tahsil müddeti kaç sene ise onun bir bu-

;" çuk misli :hizmet vardır. Binaenaleyh bu ka
nunda teklif edilen sadece bu ölçü birliğini bu 

:' enstitülere de teşmil meselesidir. Ortada bir 
ölçü birliği vardır ve bunlar o ölçüden hariç 

"tutulmak suretiyle bir haksızlığa mâruz kal
kmışlardır. Zaten bunların ilk kuruluşları da 

anormaldir. Meselâ bunlara sadece 20 lira üc
ret verilir, buna mukabil köyün en iyi tarlası 

' bunlara tahsis edilir ve köylü bu tarlada ime-
' ee suretiyle çalışır ve kazancı bunlara ait olu.*, 

denmiştir. Bu kadar antidemokratik bir şey 
"olamaz."' Evvelâ bu normalize edildi; tarlalar 

kaldırıldı, yirmi lira ücret yerine maaş muka
bili ücret verilmeye başlandı. Bu birinci saf
hasıdır. İkinci defa ve gayet yerinde olarak; 
bu teklif yapılıyor ve deniyor ki: Devlet pa-

' rasiyle yapılan tahsilin karşılığı bir buçuk mis
li hizmettir. Bu hüküm bunlara da tatbik edi-

•••' l e b i l i r . . . - . ' • • • 

Maddenin eksik tarafı vardır; arkadaşım 
gayet güzel ifade ettiler, bu hükümlerin haki
katen normalize edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh 
bu tasarının tekrar Millî Eğitim Komisyonunu 
verilmesini teklif ediyorum. 
- BAŞKAN— '.Reşat Şemsettin Sirer. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Muhterem arkadaşlar; Mehmet Özbey arka
daşımıza' teşekkür ederim. Samimi duygularla 

" teklifini-tasvip ederim, teklifinin lehinde oyu
mu kullanacağım. -

^raddelerin, eksik, noksan tarafları olabi-
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lir; komisyona gider, tamamlanır veya bura
da arkadaşlarımız ikmal ederler. Fakat teklif 
esasında çok yerindedir. Köy enstitüsü mezun
larını 20 yıl hizmet mükellefiyetine tâbi tutma 
usulü 1947 senesinde Büyük Millet Meclisinin 
bir kanunla kaldırılmasına karar verdiği ve 
tatbikına koyulduğu topraklı ve müstahsil öğ
retmen sisteminin bir parçası idi ki, Sayın Av-
ni Başman'da beyanları sırasında bu noktaya 
işaret etti. O sistemin içerisinde kabili müda
faa tarafları bulunabilir. Fakat o sistemi kal
dırdığımıza ve köy enstitüsü mezunu gençleri
mize de, devlet hizmetindeki bütün memleket 

. çocukları ıgibi maaş verme esasını kabul ettiği
mize ve arazi rejimini tasfiye ettiğimize göre 
onları, hizmet mükellefiyeti bakımından da ay
nı kaidelere tâbi tutmak doğru ve mantıkidir. 
20 yıllık mecburi hizmet dört seneden beri kalk
mış olan bir sistemin bakiyesi idi. Yeni siste
mimize göre lüzum ve hayatiyeti kalmamıştır. 
Ahmet Kemal Varınca arkadaşımız bâzı endi
şeler izhar ettiler. Bendeniz bunları varit gör
müyorum. öğretmen okulları mezunları 7,5 
yıllık bir mecburi hizmete tâbi olmakla beraber 
bunların çoğu bir ömür boyunca hizmette kal
maktadırlar. Köy enstitülerinden mezun genç
lerimiz de mahdut bir mükellefiyete tâbi ol
makla beraber şerefli mesleklerinde hizmetle
rine devam edeceklerdir. 

Köy enstitülerimiz aziz ve değerli müesse-
selerimizdir. Bunların her gün biraz daha kuv
vetlenerek büyük ve şerefli vazifelerine devam
larını görmekle bahtiyarız.' 

Enstitülerimizin kuvvetlenmesi ve enstitü 
mezunlarının huzur içinde çalışabilmeleri için 
getirilecek her teklif beni teşekkürlerimi ifa
de etmek üzere bu kürsüye sevkedecektir. (Bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Teklifin komisyona verilmesi
ne mütedair komisyonun da bir teklifi vardır. 

Teklifin komisyona havalesini kabul eden -
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri- adına hareket eden Ex-
port - İmport Bank arasında akdedilen 36 mil
yon dolarlık Kredi^Anlaşması ile ekinin onanma
sına dair tasarıya, kabul etmek suretiyle, (260) 

[ oy verilmiştir. Muamele tamamdır. (260) oy-
J la tasarı onanmıştır. v ' ' • ' • • ' • » : ;• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında imzalanan Ekonomik îş Bir
liği Anlaşmasını değiştireıı t protokolün onan
masına dair plan kanun tasarısına (#45)noy' ve
rilmiştir. • .,;;,(245) oy kabuldür.; Muamele ta-

. marndır, tasarı 245 oyla onanmıştır. 
'Gündemde görüşülecek başka madde yok 

tur. 14 Aralık Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

•«»»• 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Tolcad Milletvekili Halûk Ökeren'in, An
kara Halkevi binasının mülkiyeti hakkındaki so
rusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'-
nun yazılı cevabı (6/383) 

28'.VI . 1951 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek delâletinizle Adalet Bakanlığının aşa

ğıdaki sorularımı yazılı olarak cevaplandırması
nı saygı ile rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Halûk ökeren 

1. Halen Ankara Halkevi olarak anılan ve 
kullanılan, fakat hakikatta Ankara Türk Ocağı 
olarak inşa edilmiş ve tescil edilmiş bulunan bi
na mülkiyetinin C. H. Partisine intikal ve tesci
linin sebebi nedir? Sicil kayıtlarına göre açıklan
ması. 

2. Tapu siciline esas olan vesikalar neden 
ibarettir? Bir suretinin gönderilmesi. 

. T. C. 
Adalet Bakanlığı 

HU. İŞ. U. Müdürlüğü 
Sayı: 16616 

12 Aralık 1951 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle 

gelen 4 . VII . 1951 gün ve 2161/4671 sayılı ya
zıya karşılıktır. 

Ankara Halkevleri binasının mülkiyeti hak
kında Tokad Milletvekili Halûk ökeren tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi: 

1. Halen Ankara Halkevi olarak anılan ve 
kullanılan! fakat hakikatta Ankara Türk Ocağı 
olarak inşa edilmiş ve tescil edilmiş bulunan bi 
na mülkiyetinin Cumhuriyet Halk Partisine in
tikal ve tescilinin sebebi nedir? Sicil kayıtlarına 
göre açıklanması, 

2. Tapu siciline esas plan vesikalar neden 
ibarettir? Bir suretinin gönderilmesi, 

Bu soruların cevapları aşağıda sıra ile arze-
dilmiştir. 

1. A) Ankara Halkevinin yeri, Ankara 
Gureba Hastanesi mevkiinde 12065 metre kab
ristan arsası olarak Vakıflar İdaresinin mülkiye
tinde iken diğer 23770 metre arsa ile birlikte ce-

'man 115 786 lira 35 kuruş bedelle Türk Ocakla
rı merkez heyetine teffiz ve temliki Heyeti Ve-
kilenin 19 Eylül 1926 tarih ve .4133 ve 24 Teşrini
sani 1926 tarih ve 4382 sayılı kararları ile kabul 
edilmiş ve buna istinaden Ankara Vakıflar Mü
dürlüğünün 20 Kânunuevvel 1926 tarih ve 2854/ 
33 sayılı talep ve takriri ile Türk Ocakları mer
kez heyeti namına Kanunusani 1927 tarih ye 28 
numara ile tescil edilmiştir. 

12065 metre kare mahal üzerine Türk Ocağı 
binası inşa edildikten sonra kadastroca bahçeli 
kârgir hane olarak 328 ada 4 parsel numarası ile 
tesbit edilip ülkü mahallesine ait tapu kütüğünün 
49 ncu sayfasında Türk Ocakları merkez heyeti 
namına 22.. XI . 1930 tarihinde tescil: olunmuş
tu?. 

B) Dâhiliye Vekili Cumhuriyet:' Halk Par
tisi Genel Sekreteri namına Erzurum Millet
vekili imzasiyle Ankara Tapu Sicil Muhafız
lığına yazılan 11 . Kânunusani . 1939 tarih ve 
13/11393 numaralı tezkere ile dağılan Türk 
Ocakları Kurultayının kararma göre Halk Par
tisine intikal eden Ankara Halkevinin işgali 
altında bulunan Ankara'da Mukaddem Mahal
lesinde Samanpazarı istasyon . Caddesinde 328 
ada 4 parsel numaralı bahçeli kagir binanın 
Cumhuriyet Halk Partisi adına tapu senedi
nin tanzim ve partiye verilmesi talep edilmiş 
olduğundan bu talebe ve buna bağlı evraka da
yanılarak 12065 metre kare bahçeli kagir ha
nenin 24... I .1939 gün ve 101 yevmiye numa-
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rası ilo tescili Cumhuriyet Halk Partisi adına 
tashih suretiyle yapılmıştır. 

Bilâhare • 16800 numaralı imar Plânının tat
biki dolayısiyle • bu gayrimenkulun tamamı/ 
yoldan vihya , suretiyle meydana gelen 1655 
metro miktarındaki mahal ile şuyulandırılarak 
bir hektar 3725 metreye iblâğ edilmiş ve imarın 
4212 ada 5 parsel numarası altında bahçeli ka
gir bina ve arsa olarak 13725 hisse itibariyle 
12070 hissesi Cumhuriyet Halk Partisi, 1655 
hissesi de x\nkara Belediyesi adına 13 . I I 1951 
gün' ve 450 yevmiye- numarası ile tescil edilmiş 
vo bu parsel üzerindeki bahçeli kagir bina-
nin Cumhuriyet Halk Partisine ait olduğu kü-
tükto müseccel bulunduğu sahifenin beyanlar 
hanesinde gösterilmiştir. 

2. Türk Ocakları merkez heyeti namına 
müseccel olan bahçeli kagir binanın, Cumhuri
yet Halk Partisi namına tashihan tesciline 
esas olan vesikalar, Cumhuriyet Halk Parti
si Kâtibi Umumiliğinin 15 . IV . 1931 tarih 
ve 1279 sayılı yazısı ile Türk Ocakları Kurulta
yı Raporları Tetkik ve Hesap encümenlari ta
rafından tanzim ve hay eti umumiyece kabul 
olunan mazbata suretleri ve Cumhuriyet Halk 
Partisi namına tescil'talebini tazammun eden 
Dahiliye Vekilinin 11 . Kânunusani .1339 ta
rih ve 13/11393 sayılı yazılarıdır. Bunların bi
rer. kopyalarının birlikte .sunulduğu saygı ile 
arzolunuı*. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Cumhuriyet. Halk Partisi 
Genel Sekreterliği 

13/11393 

Ankara: 11 Kânunisani 1939 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığına 
Dağılan Türk Ocakları Kurultayının bir su

reti bağlı 10 . IV . 1931 tarihli kararma göre 
partimize intikal eden dağılan Türk Ocakları 
emlâkinden olup Ankara ITalkevinin işgali al
tında bulunan Ankara'da Mukaddem Mahalle
sinde Samanpazarı istasyon Caddesinde 328 
ada ve, 4 parsel numaralı bahçeli kagir bina
nın kadastro harcı ödenmediğinden dolayı ta
pusu alınamamıştı bu harem Ankara Halkevi 
Başkanlığı tarafından ödendiği anlaşılmış ol
duğundan Cumhuriyet Halk Partisi adına iça-

.1951 0 : 1 
beden tapunun tanzim ve partimize verilmesini 
rica eder saygılarımı sunarım. ' 

Dadiliye Vekili • 
C. II. P. Genel Sekreteri adına 

Erzurum Saylavı 

Ülkü 39/49 dosyadaki aslının aynıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliği ' 

1279 ' 
Ankara: 15 IV .1931 

Suret '• 

G. H. P. Vilâyet Pleyeti idare Riyasetine 
11 . IV". 1931 târih ve 1198 numaralı tel

graf la' yapılan tamime zeyildir: * 
10 . IV. . 1931 tarihinde fevkalâde içtima

ını akdeden sabık Tük Ocakları Kurultayı ra
porları tetkik ve hesap encümenleri tarafından 
tanzim ve Heyeti Umumiyece kabul olunan maz
batalar suretinden ( ) nüshası lef fen gön
derilmiştir vilâyetiniz dahilindeki teşkilât ka
demelerine tevziini rica ederim efendim.; 

C. H. P . Kâtibi Umumisi 
Kütahya Mebusu 

Recep. 

Ülkü 36/49 dosyadaki aslının aynıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliği 
Raporları Tetkik Encümeninin ; rapor sure

tidir : 
Merkez heyetinin raporunu tetkik için ayrı

lan encümenimiz toplanarak bu vazifesini yapmış 
ve raporun icraattan bahseden kısımları üzerin
de bir mütalâa kaydına lüzum görmemiştir. 

Yalnız büyük millî reis tarafından gelen ve 
Kurultayın fevkalâde olarak toplanmasına esas 
sebep olan davete şükran ile şitap edilmesini 
heyeti, umumiyenize teklife karar vermiştir. 

Büyük reisin bu arzularının mevcut bulun
ması için canatmayı. biz yasamızın kâğıt üze'rine 
çizdiği değil Türk gönüllerine yazdığı mefkure
nin tahakkukuna doğru atılmış en kuvvetli adım
lardan biri. sayarız. Encümenimiz Kurultayın 
bu yolda bir karar alması için yasa ye kanun 
hükümlerini de tamamiyle müsait buluyor, mer
kez heyetinin davetiyle toplanmış_ ve Türkocak-
larının intihabi ile gelmiş en büyük:,'; heyet olan 
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bjU cemiyetin (Kanun ifadesiyle en yüksek mer
ciini teşkil eden Kurultayımız Kanunu Medeni 
mucibince bir cemiyet kendisini feshe her zaman 
karar verebileceği için; türkocakları cemiyetinin 
de feshine karar verebilir ve gene salahiyetli 
olan bu kurultayın kabul edeceği bu karariyle 
bütün türkocakları ve merkez heyetinin hükmi 
şahsiyetinde toplanan bütün haklar ve vecibeler 
Cumhuriyet Halk Fırkasının hükmi şahsiyetine 
nakil,ve devredebilir. 

Encümenimiz bütün ocaklı kardeşlerimizi bu 
yeni çalışma zemininde ve mefkure etrafında da
ha ateşli bir şevk ile daima beraber ve çalışmaları
nın feyizli neticeleriyle kendilerini ve milleti 
bahtiyar görmek istediğini ifade ederek kurul
tayın; . 

1. Türkocakları Cemiyetinin feshine, 
£. Bu cemiyetin haiz olduğu bütün hakların 

bütün vecibeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk 
Fırkasına devrine karar vermesine arz ve teklif 
eder) 

Baporları Tetkik Encümeni 
Çine murahhası: Reşit Galip Bey, Gördes mu

rahhası Hakkı Tarık Bey, Kırklareli murahhası 
j Dr. Fuad Bey, Denizli murahhası Necip Ali Bey, 
Senirkent murahhası Mükerrem Bey. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliği 

Hesap Encümeninin rapor suretidir 
Türk ocakları Mart 1931 gayesi itibariyle ida-

rei merkeziye blânçosu ile ayrıca tanzim edilmiş 
olan matbaa blânçosu ve sahne blânçosu encü-
menimizce tetkik edildi : 

1, . Idarei merkeziye : , 
îdarei Merkeziye Blânçosu Türkocaklarımn 

bugünkü umumi vaziyetini irae etmekten ziyade 
merkez ocağının genel kurultaydan beri Mart 
geyesine kadar mevcudat ve matlubatım göster
mektedir. Biz de bu noktadan tetkikimizi icra 
ettik. 

2.. Mevcudat ve matlubat : 
Kasa : Mart gayesinde (786 lira 23 kuruş) 

mevcut imiş, 
Borçlu hesap. : Blânçoda (124 190 lira 10 ku

ruş) gösterilmişse de diğer fasla ait olan (64 214 
liranın ilâvesinden hâsıl olduğu anlaşılmış 
ve bu fasıl tashih edilerek (60 976 lira 10 
kuruş) olduğu anlaşılmıştır ki, ocağın ala

cağını teşkil ediyor. Bu alacağın bir kısmı eş
has üzerinde olup asar, tercüme ye neşrecİĞn 
zevata avans olarak verilenler,, diğer bir, kısmı 
da Türkoealdarı muhtelif şubelerinden alacak
tır ki, bunların da muavenet tertibine nakliyle 
ifası lâzım gelmektedir. , 

Bankalardaki mevcut (95 lira 6 kurnş) tur. 
Blânçoda sene iptidasmdaki hesabat namı, 

altında gösterilen (138 451 lira 69 kuruş) nok
san irae edilmiş ve hakiki rakam (21 6>65 lira 
60 kuruş) olup bu mebleğin (96 000) lirası Rel-
la Şirketinden tazminat. olarak ikâme edilen dâ
vaya müstenit, bir alacaktır ve mütebaki 
(105 665 lira) da tahmin olunan varidatın nok
san tahakkukundan dolayı bütçe açığı olarak 
gösterilmiştir. 1 

Sermaye ve düyunat : 
Alacaklı hesap : (73 573 lira 78 kuruş) olup 

muhtelif müessesat ve esnafa inşaat ve teftiş 
borcudur, ödenmesi lâzımdır. 

Tediye senedi : Bankalara olan borçtur. 
Lira 

6 500 Ziraat Bankasına 
21,400 îş Bankasına 
30 000 Tayyare Cemiyetine 

57 900 (Yekûn) 

Bankalara borç (132 049 lira 30 kuruş) da 
merkez binasının ipoteğinden baki kalmış Em
lâk Bankasına borçtur. 

Vaziyeti mâruzuya nazaran Türkocağmm 
(263 523) lira 08 kuruş borca mukabil bilan
çoda mevcudat ve vardidatı yoktur, yalnız 
bilançoya ithal edilmiyen Türkocakları mer
kez binası ve eşyasiyle şuabat ocaklarının bina 
ve eşyaları ve menkul ve gayrimenkul bilûmum 
emvali bu bilançoda gösterilmemiştir. 

İndettashih bilanço : 
Mevcudat ve matlubat : 

Lira: . K. 

Kasa . 786, 23 
Borçlu hesap 60 976 10 
Bankalardaki mevcut 95 06 
Muvazene için 201665 69 

263 523 08 
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Lira K. 

, Şörmâye|ive düyünat: 
Alacaklı hesap 
Tediye senedi 
Bankalara borç 

73 573 73 
57 900 00 

132 049 30 

263 523 08 
Şu hali almıştır. 

Sahne : Bilançonun tetkikmda şayanı arz 
bir cihet görülemedi. Yalnız merkez heyetins 
(14 992 lira 77 kuruş) borcu vardır ki, bu ra
kam esasen merkez heyetinin bilançosunda irae 
edilmiştir. 

Matbaa : Bilançosunun tetkikmda şayanı 
arz bir cihet görülmemekle beraber encümeni
miz heyeti umumiyenize, matbaanın (30 288 li
ra 58 kuruş) borcu ve '(14 972 lira 4 kuruş) 
alacağı olduğunu arzeder. , Bundan (17 267 li
ra 49 kuruş) idarei merkeziyeye olan borcu
dur.' 

Kurultay, Türkocaklarmm G. H. Fırkasına 
intikali hususunu tahti karara aldığı takdirde 
merkezin ve diğer ocakların menkul ve gayri-: 
menkul bilûmum emval ve eşyası envanterleriy-
le fırkaya devrolunacak ve envanterlerden faz
la zuhur edecek olan eşya, teşekkül edecek olan 
teslim ve tesellüm heyetlerince tesbit ve tesel
lüm edilecektir. îş bu envanter (1 145 bin yüz 
kırk beş) kalemi ihtiva edip 38 sahifeden iba
ret olmakla rapten [Kurultaya arz ve' takdim 
kılınmıştır. •' 

Muhterem Kurultaya merkez heyetinin işbu 
mazbatamız daijesinde ibrasını teklif ederiz. 

Hesap Encümeni azaları : 
Murahhas :: Giresun Mebusu'. Kâim Beyefendi. 

» : Aksaray Mebusu Kâzım Beyefindi. 
» : Zonguldak Mebusu Rifat Beyefendi. 
» : Emlâk Bankası Merkez Müdürü 

Reşat Beyefendi.. 
(Tasdiki arkada). 

Adana 
Afyon Karahisar 
Aksaray 
Amasya 
Ankara 
Antalya 

Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 

,1951 O 
Bursa 
Cebelibereket 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
•Edirne 
Erzurum . 
Erzincan 
Eskişehir 
Gaziaıiteb 
Giresun 
Gümüşane 
îç'el 
'İsparta 
İzmir 
Kars 
Kastamonu s 

Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 
M a l a t y a ['•' • 
Manisa 
Maraş 
Mersin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
ıSiird 
Sinob 
iSivas 
Şebin Karahisar 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
İstanbul 

2, — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
yabancı memleketlere tahsil için bakanlıklar he
sabına gönderilen talebelere dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik îlçri'nin, . yazılı cevabı 
(6/394) K ' ....'.' V . , 

,. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığın

dan yazı ile cevaplandırılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

1. Şimdiye kadar gerek Millî Eğitim Bakan
lığı hesabına ve gerekse diğer bakanlıklar hesa
bına yabancı memleketlere (Avrupa ve Ameri
ka'ya) kaç talebe gönderilmiştir? 

2. Gerek tahsil ve gerekso tetkik için bu 
gönderilenlerden kaçı geriye gelmiş ve kaçı tah
sili vo vatanımızı terkederek orada kalmıştır ya
hut gelip tekrar, geriye gitmiştir? Orada kalmıg 
olanlardan Devletimizin yaptığı masraflar taz
min edilmiş midir? •••'•"..'' 

3. Dışarıya gerek Devlet hesabına ve gerek
so kendi parasiylo gönderilen bütün bu talebe 
veya memurların, kaçar sene orada kaldıklarını 
ve her birinin basan derecelerini Devletin bttn-
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ların her birine yaptığı bütün masrafların ve 
tutarının son- on senelik hakiki bir istatistiğin 
resmî kayıtlardan çıkarılarak yazı ile bildirilme
sini ve branş değiştirenler varsa ilâvesini rica 
ederim. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

, Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: 6858 

25 Temmuz 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü sözüyle 

gelen 9 Temmuz 1951 tarih ve 6/394-2189/4725 
sayılı emirleri karşılığıdır: 

1947 yılı sonunda bakanlığımız merkez bina
sında vukubulan yangında, dosya ve kayıtların 
yanmış bulunması dolayısiyle; Burdur Milletve
kili Mehmet Özbey'in, yabancı memleketlerdeki 
Devlet talebeleri, özel talebeler, öğretmen ve me
murlar hakkındaki 2 Temmuz 1951 tarihli yazılı 
sorusuna verilecek yazılı cevabımız gecikecektir. 

Hazırlanmakta olan cevabın tamamlanınca 
Başkanlıklarına arzına yüksek müsaadelerini de
rin saygılarımla rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri 

T. O.' 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Yüksek öğrenim Genel Müdürlüğü 
Sayı: 10283 

Ankara 12 Ekim 1951V 
özet : Yabancı memle
ketlerdeki öğrenci, öğret
men ve memurlar H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9 

Temmuz 1951 tarih ve 6/394 - 2189/4725 sayılı 
yazılarına bağlı olarak alman Burdur Milletve
kili Mehmet Özbey'in 2 Temmuz 1951 tarihli ya
zılı sorusuna cevap, 25 Temmuz 1951 tarih ve 
6858 sayılı yazımıza ektir :' 

Yabancı memleketlerde Devlet hesabına veya 
kendi paralariyle okuyan öğrenci, öğretmen ve 
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I memurların durumları hakkında istenilen 10 yıl-

1 ık istatistiki malûmat aşağıda arzedilmiştir : 
1947 yılı sonunda 'i bakanlığımız merkez binası 

yangınında dosya ve kayıtların zıyaa uğramış 
olması sebebiyle 1948 yılından önceki malûmat 
ilgili dâire ve İstatistik Genel Müdürlüğü yıllık
larından, 1948 yılı başından sonraya ait malûmat 
da bakanlığımız kayıtlarından çıkarılmıştır. -; 

Saygı ile ârzolunur. 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
. . . . . • • • ^ - • : , ^ 

I Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
hesabına okuyan Öğrenciler 

Bu Genel Müdürlük hesabına radyo mühen-
I dişliği öğrenimi yapmak üzere 1948 yılı so-
I nunda 5 i İngiltere'ye, 5 i Fransa'ya olmak 

üzere 10 öğrenci gönderilmiştir. 1 öğrenci de 
I Amerika'da'radyo televizyon öğrenimi yapmak-
| ta iken bu idare hesabına alınmıştır, öğrencile

rin hepsi de öğrenimlerine muntazam devam 
etmekte olup 1953 - 1954 yıllarında bitirecek
lerdir. 

• . • - , . ' ' • ' . - * . " 

i Yıllar öğrenci adedi Sarfedilen para 

1948 10 . 74 950 
1949 10 74 950 
1950 11 74 950 
1951 11 65 000 

T. C. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi hesa
bına okuyan öğrenciler/ 

1947 yılında Amerika'ya 10 
1948 » Holârida'ya 4 
1945 » İsviçre'ye 4 

olmak üzere 18 öğrenci gönderilmiştir. Holân-
dadakilerin 3 ü diploma alarak yurda . dönmüş, 
1 i talisiline devam etmektedir. İsviçre'dekilerin 
4 ü muvaffak olarak yurda dönmüştür. /Ameri
ka'daki 10 öğrencinin 1 i yurda dönmüş, 1 isi 
muvaffak olamadığından yurda alınmış, 8 i de 
öğrenimine devam etmektedir. . .;,: . ! ^. 

T. C. İş Bankası hesabına 1 öğrenci İsviçre'
de tahsil yapmaktadır, öğrenimini 1951 yılı so
nunda bitirecektir. ^ 
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4489 sayılı Kanun ile 4936 sayılı 'Kanun uya

rınca yabancı memleketlere gönderilen öğretmen 
ve memurlar 

(Millî Eğitim Bakanlığı) 
Yıl- Gönde- Dönen- Dönmi- Sarfedileıı para 
kır rilenler ier yenler Lira 

1948 
1949 
1950 
1951 

26 
57 
45 
39 

10 
15 
20 
26 

. • 

1 
— 
—. 

19 499 
69 499 
69 499 
69 500 

Not : 4489 sayılı Kanuna göre yabancı mem
leketlere gönderilecekler için Maliye Bakanlı
ğından Bakanlığımıza 15 i İsviçre Frangı, 80 i 
dolar ve 205 d de İsviçre Frangı ve dplâr sahası 
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memleketler dışı olmak üzere 300 kişilik döviz 
kadrosu tahsis edilmiştir.' Bu 300 kişilik kadro 
Bakanlar Kurulunun 2 Mai'tfil950;tarihli<toplani 
tasında muhtelif bakanlıklara tamamen dağı
tılmış veîbu'tev&ie göre de 7 si dolar 2 si İsviçre 
Frangı ye 56 sı da diğer sahalaP olmak üzere 
Bakanlığımıza 65 kişilik kontenjan ayrılmıştır. 
Bakanlığımız mensupları bu kadro çerçevesi 
içinde staja gönderilmektedir. 

,4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleket
lere gönderilenlerin almakta oldukları aylık tu
tarı öğrenci bareminden az ise aradaki fark Dev
let bütçesinden verilmektedir. Yukardaki tablo
da görüleri ödenekler bü maksatla bütçeye kon
muştur. " 

Kendi paraları ile yabancı memleketlerde tahsilde-bulunan öğrenciler. 

öğrenime devam 
edenler Türkiye'ye dönenler Türkiye'ye 

Ders yılı giden dövizli dövizsiz başarılı başarısız dönmiyenler 

1948-1949 ' 92 
,1949-1950 90 
1950-1951 284 

566 
655 
835 

332 
389 
209 

68 
72; 
90 

72 
84 
52 

Yabancı memleketlerdeki Sümerbank öğrencileri 
öğrencilerin aylık vo ödenekleri bankaca gön

derilmektedir. , 
1933 yılından 1950 yılı sonuna kadar, Sümer

bank hesabına yabancı memleketlere 227 öğrenci 
gönderilmiştir. Bunlardan 127 si tahsilini ikmal 
ederek yurda ; dönmüş, 36 sı başarısızlığından 
dolayı yurda çağırılmış, 2 öğrenci Türkiye'ye 
dönmüş, 2 si de dönmemiştir. , 

1940 yılında 1950 yılı sonuna' kadar 10 yıl 
zarfında okutulan öğrencilerin yıllar itibariyle 
miktarı, her yıl bunlar için yapılan masaraflarm 
tutan ve beher talebeye vasati olarak isabet eden 
masraf hissesi aşağıda gösterilmiştir. 

Malî 
yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Sene içinde 
yapılan gider 

85 985,67 
81 986,57 
83 915,79 

• 107 860,73 
95 762,42 

öğrenci 
sayısı 

54 
45 
43 
67 
98 

Ortalama beher 
öğrenciye veri-

. len para 

1 592,30 
1 821,90 
1 951,50 
1 609,86 

977,16 

Malî 
yıllar 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Sene içinde 
yapılan gider 

172 640,25 
414 999,48 
723 740,00 
635 639,24 
547 897,93 
458 582,63 

Ortalamabeher 
)ğrenci öğrenciye veri-
sayısı len para 

124 1 392,20 
147 2 823,10 

, 140 ' 5 169,57 
141 4 508,07 

93 . 5891,37 
60 7 643,04 

Yabancı memleketlerdeki M. T. A. öğrencileri 
öğrencilerin aylık ve ödenekleri M. T. A. Ens

titüsünce gönderilmektedir. Şimdiye kadar bu 
enstitü hesabına yabancı memleketlere 177 öğren
ci gönderilmiştir. 

Tahsile gönderilenlerden: 
a) Tahsilini bitirip dönenler 132 
b) » bitirmeden » 7 
c) » bitirip dönmiyenler 10 
d) Tahsilde iken ölenler 4 
Bu Enstitü hesabına 4489 sayılı Kanuna gö

re 2 si Amerika, 5 i Avrupa olmak üzere 7 kişi 
gönderilmiş, l si doktorasını yaparak yurda dön-
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nıüşj 5 i ihtisasına devam etmektedir. 
o 177 öğrenciden .26 öğrencinin öğrenim kolu 
sonradan değiştirilmiştir. 

12.12.1951 0 : 1 
•-.,,. | Yabancı memleketlerde Devlet Demiryolları 

Grenci Müdürlüğü hesabına okuyan öğrenciler 

Son 10 yıl içinde talebe vo stajyerlere sarfe-
dilen para miktarı: 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

557 405,54 
248 378,18 
296 467,00 
359 894,78 
150 706,64 
285 925,33 
358 619,41 
374 354,47 
443 235,95 
396 583,86 

Yekûn 3 171 571,16 

Yabancı memleketlerdeki P. T. T. Öğrencileri 
öğrencilerin aylık ve ödenekleri Bakanlığı

mızca gönderilmektedir. 
P. T. T. İdaresi hesabına 1946 yılında Ame

rika'ya 25 öğrenci gönderilmiştir. Bu öğrenci
lerden: 

.2. öğrenci başarısızlığından Türkiye'ye 
çevrilmiş, 

1 » Hasta olduğundan Türkiye'ye 
çevrilmiştir, 

» Uygunsuz hareketlerinden Tür
kiye'ye çevrilmiş, 

» öğrenim kolunu değiştirdiğin
den Türkiye'ye çevrilmiş. 

Bunlardan birisi Türkiye'ye dönmemiştir. 
20 öğrenci devam etmekte oldukları teleco-

münication öğrenimini 1952 yılı içinde sonuç
landıracaklardır. 

. öğrencilere sarfedilen para miktarı: 
1948 177 713 
1949 198 335 
1950 170 000 
195.1 140 000 

.a) .2. 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

öğrencilerin aylık v e ödenekleri 1950 yılı 
yarısına kadar Devlet Demiryolları- İdaresince 
gönderilmekte idi, 1950 yılı yarısından beride 
Bakanlığımızca gönderilmektedir. 

1942-1944 yıllarında Almanya'ya 15 
1942-1944 » İsviçre'ye 30 
1945-1946 » Amerika'ya 56 öğrenci 

gönderilmiş, 
1951 yılında Amerika'da okuyan 1 öğrenci 

hesaba alınmıştır. . 

102 

a) 13 öğrenci öğrenimini bitirerek .yurda 
dönmüştür. 

b) 2 öğrenci öğrenimini bitirmiş, 'kendi 
hesaplarına doktora yapmakta. 

c) 23 öğrenci muvaffakiyet gösterememiş, 
bir kısmı yurda dönmüş haklarında tazminat 
takibatı yapılmakta, bir kısmı da İdarenin mu
vafakatiyle kendi hesaplarına yabancı mem
leketlerde öğrenimlerine devam etmektedirler. 

d) 1 öğrenci hastalanmış ve öğrencilik vas
fı kaldırılmış. 

e) 1 öğrenci ölmüştür. 
f) 62 öğrenci öğrenim ve stajına devam 

etmektedir. 

öğrencilere 10 yılda sarfedilen para miktarı: 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

78 500 
145 600 
200 000 
156 800 
316 480 
709 500 
552 447 
525 000 
467 497 
515 500 

Yekûn 3 676 .074 

— m -~ 
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Bakanlıklar hesabına yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler 

Gönderilen öğr. Başarılı dönen 
Yılları adedi öğrenci adedi 

Millî Eğitim Bakanlığı ..: 
1948 13 « 
1949 5 
1950 , İ 
1951 2 
Bayındırlık Bakanlığı .: 
1948 ' . :;'4';"'" 
1949 — 
1950 1 
1951 1 
Adalet Bakanlığı : , 
1948; ,2 
1949 — 
1950 1 .-..•. 
1951 , — 
Tarım Bakanlığı : 
1948 — 
1949 — 
1950 — 
1951 — 
Çalışma Bakanlığı : 
1948 1 , 
1949 — 
1950 v •'.'•"• — 
1951 2 
Ekonomi Bakanlığı : 

. ; ; - l Ö 4 8 • • • • : ; p ' " 7 " — 

1949 - , 
1950 — 
1951 \ — 
Maliye Bakanlığı : 
1948 ' — 
1949 — 
195Ö , .— 
1951 — 

—-' 
- — . • 

• : • ' & • ' • • 

2 • ' • • • ' 

. • _ _ • 

" —" 
3 

• — 

.— 
• — 

4 
1 

' — 
'— 

3 
•i ' - ." 

.— 
1 
1 
1 

— 
• • — 

-—' 
—-t 

—-' 
-— 
1 

_—. 

Başarısız 
dönenler 

— 
—-
2 
1 : • : • 

—. 
' — 

—. .. 
:—. • 

— 
— 
— 
— ' 

— - . 
— 
— 

. ' • ' — . . 

' — , 
— 
— 
— ' • 

— 
' • • ' — 

— 
. • — -

• • — . 

— 
6 

—. 

Döncmi-
yenler 

T— 

'..' ' 
. ' " • 1 

.''.., — ., 

• . — 

. ' ' —. 
1 

— 

— 
— 
_ _ • 

—. 

— 
, — , . . . • • 

. • ' — • 

"— 

—- : 

• . 

• 
, 

—-
• 

_— 

Sarfcdilen 
, para 

316 760 T. L. 
296 760 » 
296 760 ». 
296 760 » 

50 740 » 
83 740 » 
83 740 » 
45 500 » 

- . , 1 

52 075 » 
52 075 » 
52 075 » 
32 500 » 

30 000 •>. 
64 000 » 
45 000 » 
39 000 » 

114 190 » 
80 000 » 
80 000 » 
30 000 » 

10080 * 
10 080 » 
10 080 » 
6 500 » 

173 670 » 
_ — . _ 

80 000 .» 
_ _ _ ' . — , • • • — 

Not:" Devlet hesabına yabancı 
arasında gönderilmiştir. Halen 
dirlik Bakanlığı hesabma7, Adalejt 
ve Ticaret Bakanlığı hesabına, 1, 

Devlet öğrencilerinin normal 
nen veya dönmiyen öğrencilere 

memleketlere gönderilen öğrencilerin çoğu 1944 ile 1947 yılları 
yabancı memleketlerde Millî Eğitim Bakanlığı hesabına 37, Baym-

Bakanlığı hesabına 4, Çalışma Bakanlığı hesabına 3, Ekonomi 
\n ceman 52 öğrenci tahsilde bulunmaktadır. • ' 
ahsil süreleri 4 - 6 yıldır. Başarı sız duruma düşüp de yurda dö-

öğrenim masrafları tazmin ettirilmektedir.' 

— m 
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3, — {Zonguldak Milletvekili Abdürrahman j 

Boyacıgillcr'in, Harcırah Kararnamesinin yeni 
şartlara • uygun bir hal&ğetirümesinin düşünü
lüp düşünülmediğine ^W&'i memurların 'Mâkil, 
tahvil ve yenidvn memuriyete -tâyinlerinde eş
yalarınınbedelsiz olarak Devlet taşıtlarından 
istifade edilerek nakil için hazırlanması muh
temel harcırah kanununa bir hüküm kon
masının derpiş edilip edilmediğine , dair soru
suna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazı
lı cevabı (6/427), 

özeti : Yazılı Soru Mali
ye Bakanlığından 

T. B. M.: Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Devlet .memurlarının harcıraha taallûk 

eden kanını hükümlerinin bugünkü hayat şart
larına uymamakta olmasına ve verilen yol harç
lığının memurun nakledildiği veya yeniden tâ
yin edildiği yere eşyası ile beraber gitmesine 
yetmediği ve memurlarımızdan bilhassa az ma
aş alanlarının mağdur duruma düştükleri bi
linmekte olmasına göre, Harcırah Kararname
sinin yeni şartlara uygun bir hale getirilmesi 
düşünülmekte ve bunun için çalışılmakta mıdır? 

2. Memurlarımızın nakil, tahvil ve yeni
den memurluğa tâyin hallerinde imkân olduğu 
takdirde, bedelsiz olarak eşyalarının Devlet 
taşıtlarından istifade edilerek nakli için hazır
lanması muhtemel harcırah kanununa hüküm 
konması derpiş edilmekte midir? 

Bu hususun yazılı olarak Saym Maliye Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 12 . Temmuz . 1951 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 10 . 1951 

Bütçe ve M. K. Gr. Müdürlüğü 
Ş. : 2 

Sayı : 114438-111/12737 . -.' 

özü : Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Bo
yacıgiller'in yazılı soru
su hakkında : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü söziyle alınan 28.7.1951 | 

.1951 0 : 1 
I tarihli ve 6/427 - 2341 - 5040 sayılı yazıları ce

vabıdır: ; ' ';.' 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cıgiller tarafından yazılı olarak sorulan s'husus
lara soru sırasına göre aşağıdaki cevaplar arze-
dilmiştir: 

S o r u : ! . Devlet memurlarının harciraha ta
allûk eden kanun hükümlerinin bugünkü hayat 
şartlarına uymamakta olmasına ve verilen yol 
harçlığının memurun nakledildiği veya yeniden 
tâyin edildiği yere eşyası ile beraber gitmesine 
yetmediği ve memurlarımızdan bilhassa az maaş 
alanlarının mağdur duruma düştükleri bilinmek
te olmasına göre, Harcirah Kararnamesinin yeni 
şartlara uygun bir hale, getirilmesi düşünülmekte 
ve bunun için çalışılmakta mıdır? 

Cevap : 1. Hâlen tatbik edilmekte olan 1335 
tarihli Harcirah Kararnamesi ve müzeyyelâtmm 
o zamanki ölçülere göre tesbit etmiş bulunduğu 
harcirah esas ve miktarlarının bugünün şartla
rına tamamiyle tetabuk etmemekte olduğu, soru
da da ifade edildiği üzere bilinen bir keyfiyettir. 
Bu itibarla gerek esas ve prensipler gerekse mik
tar bakımından yeni şartlara uyan bir Harcirah 
Kanununun tedvini lüzumu kendisini hissettir
mektedir. Bakanlığımızda bu yolda yapılmış ça
lışmalar da mevcuttur. Ancak Harcirah Kanu
nunda yapılacak böyle bir tadilâtın bütçelerdeki 
harcirah ödeneklerini mühim nispetlerde artıra
cağı da şüphesiz bulunduğundan ve halen uygu
lamakta olduğumuz 1951 yılı Bütçesi böyle bir 
artışa imkân vermediğinden bu çalışmalar müs
pet sahaya intikal ettirilememiştir. Hâlen hazır
lık safhasında bulunan 1952 yılı Bütçesinin bu 
konuda nasıl bir imkân göstereceği de bilinme
mektedir. • 

Bu itibarla 1952-Bütçesinin göstereceği vazi
yete göre bu hususta bir karar alınacaktır,! 

Soru : 2. Memurlarımızın nakil, tahvil ve 
yeniden memurluğa tâyin hallerinde imkân ol
duğu takdirde bedelsiz olarak eşyalarının Devlet 
taşıtlarından istifade edilerek nakli için hazır
lanması muhtemel Harcirah Kanununa hüküm 
konması derpiş edilmekte midir? 

Cevap : 2. Birinci sualin cevabında da arze^ 
dildiği üzere yeni kanunda yer alacak yeni esas-

I 1ar arasında muayyen miktarda ev eşyasının na
il masrafının kabulü de yer alacaktır. Ancak 

bu hususun, eşyaların Devlet taşıtlarından para-
I sız nakillerinin kabulü, suretiyle değil bu eşya: 
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nııı nakil masraf mm memura ödenmesi suretiyle 
sağlanması düşünülmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Maliye Bakanı 

' ' IL.Polatkan 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacîgüler'in, Türk Tarih Kurumu, için ayrı-. 
lan ödeneğin bugüne kadar verilmemesi sebebine, 
kazılar ve ilmî araştırmalarda bulunmak üzere-
hariçten gelecek heyetlerle müştereken çalışmak 
için anlaşmalar yapılıp yapılmadığına ve hafri
yatına başlanılmış ola,n Antalya, Anlzara ve İz
mir kazılarının ikmali için ayrılan ödeneğin bir 

. an e'vvel verilmesinin sağlanmasına dair soru
suna Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin ya
zılı cevabı (6/429) 

,,';,,•; •. .27 . VII . 1951 
: Özeti : Yazılı soru Mil

lî Eğitim Bakanlığından 

T. M. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

1. Bütçeden, Türk Tarih Kurumu için ay
rılan ödenek, bugüne kadar kuruma hangi 
sebepten ötürü verilmemiştir? 

2. Bu yıl memleketimize Fransa, İngiltere, 
Amerika'dan kazılarda ve ilmî araştırmalarda 
bulunmak üzere gelecek heyetlerle Türk âlim
lerinin, üniversite doçent, profesör ve ordinar
yüs profesörlerinin müştereken çalışmaları için 
çalışmakta ve bunun için anlaşmalar yapılmak
ta mıdır? , . 

3. Türk Tarih Kurumu taraffmdan ilmî 
neşriyatta bulunulmak ve hafriyat yaptırılmak 
ve .Türk kâfirleri tarafından başlanmış olan 
Antalya, Ankara, İzmir kazılarının ikmali için 
ayrılan ödeneğin hiç olmazsa bu kısmının ku
ruma verilmesinin tacili mümkün değil midir? 
Mevsim geçmeden ve Türk âlimlerinin dünya 
literatürüne geçen ilmî araştırma ve buluşla
rına, bu yıl yapacakları araştırma ve kazılarla 
tesahübetmek istiyen yabancı heyetlere tekacl-
düm eimek üzere 'gereken tedbirle]* alınmış mı
dır? 

Bu hususların yazılı olarak sayın Millî Eği
tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. ; 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyaçıgiller 

.1951 O : 1 
T. C. 

Millî Eğitim Bakankğı .11 Aralık 1951 
Eski eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı .: 40/4017 

özet : Zonguldak Mil-
- letvekili Abdürrahman 

Boyacîgüler'in sözlü so
rusu Pik. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesi ile gelen 28 . 

V I I . 1951 tarih ve 6/429 - 2343/5042 sayılı buy
ruklarınız karşılığıdır : 

.1. Türk Tarih Kurumu için Bakanlığımız 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Büt
çesinden her hangi bir şekilde ödenek verilme
mektedir. Bakanlığımızm tavassutu üzerine Ma
liye Bakanlığı bu yıl adı geçen kuruma 626. bö
lümün 1. maddesinden 50 000 liralık bir yar
dımda bulunulmuştur. Türk Tarih Kurumunca 
bu yıl yapılmakta olan kazılar sonunda da 40 000 
liralık ikinci bir yardım daha sağlanacaktır. 

2. Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü yabancı kazı, heyetleri ile te
maslar yapmakta, bu heyetlerin yaptıkları, ka
zıları komiserler vasıtasiyle kontrol etmektedir. 
Bunun dışında yabancı bilginlerin inceleme ge
zileri, müzelerimizdeki çalışmaları kendilerine 
her türlü kolaylık gösterilmek suretiyle destek
lenmektedir. 

Ayrıca bütçe imkânları nispetinde bâzı yaban
cı heyetlerle müşterek kazılar yapılmaktadır, in
giliz Arkeoloji Enstitüsü ile Ankara Ar
keoloji Müzesi Müdürlüğünün Urf a'da Sul-
tantepe'de bu yıl müştereken yaptığı kazı bu
nun yeni bir misalidir. 

1926 da Efes'te Avusturya Arkeoloji Ensti
tüsü ile İzmir Müzesi Müdürlüğünün, 1935 te 
Ayasofya'da Alman Arkeoloji Enstitüsü ile Is-

. tanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün, 1949 
da Polatlı 'da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ile An
kara Arkeoloji Müzesi müdürlüğünün müşterek 
kazıları olmuştur. 

3; Türk Tarih Kurumu tarafından Antalya 
Side'de, Ankara 'da ' Çankırıkapı ve Ogüst Tapı
nağında ve İzmir'de Agora'da kazılar yapılmış
tır. Bu kazıların masraflarr Maliyece Türk Ta
rih Kurumuna verilen ödenekten sağlanmakta-',.. 
dır. Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Ge-
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nel, Müdürlüğü bu kazılara bir miktar ödenekle 
yardımda bulunmuştur. , 

İzmir'de, Bayraklı'da Atina, İngiliz Arkeo
loji Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Batı Ana
dolu Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı müş
terek kazıya da bir miktar ödenekle yardanı 
edilmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun yukarda zikrolunan 
kazı yerlerinde hiçbir yabancı heyet kazı yap
ma izni istememiştir. Esasen takaddüm hakkı 
göz önünde tutularak bir kazı heyetinin kazı 
yapmaya başladığı bir yerde, bu kazıların sonu 
alınmadıkça veya kazılara devam olunmıycağı 
o heyet tarafından bildirilmedikçe başka bir he
yete kazı yapma izni verilmemektedir. 

Keyfiyeti arzeder, derin saygılarımın kabu
lünü rica ederim. 

M. Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri 

5. •—• Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başka
nının emekliye sevkı sebebine dair sorusuna 
Adalet Bakam Mükneddin Nasuhioğlu'nun ya
zılı cevabı (6/462), 

7 .XI: 195:1 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken 

tekaüt edilen Emin Tüzel'hakkında aşağıdaki 
yazılı sorularıma Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevap verilmesini dilerim, 

Afyon Milletvekili 
General Ali ihsan Sâbis 

1. Emin Tüzel'in Adalet Bakanına gön
dermiş olduğu ve bir sureti ilişik bulunan mek
tubunda bahsedildiği üzere bâzı eski Halk Par
tili milletvekillerinin muhtelif yargıçlıklara tâ- • 
yih edilmelerinin sebebi nedir? Hizmet ba
şında devam ederek muntazaman çalışmış olan 
hâkimlerimizin terfi 'etmek hakları bu suretle 
zarar görmemiş midir? • 

2. Eski Halk Partili milletvekillerinin şim
di yargıçlıklara tâyin edilmeleri adalet meka-
kanizmasmda 'beklediğimiz bitaraflığa zarar 
vermez mi? Bu zatların milletvekili iken Halk 
Partisinin her nevi yolsuzluklarına göz yumma
ya alışmış' 'belki de'bunlar için gayret göster
miş olmaları hasebiyle bugün bu efendilerin hâ
kim makamında tekrar görünmeleri halkın ada-

.1951 O : 1 
let hissini rencide etmez mi? Herkes nasıl; çalı
şıyorsa, neden bunların da avukatlık ve^: şaire 
yaparak hayatlarını temine çalışmaları ve bu 
neticenin politika ile uğraşmanın zaruri •• icabı 
bulunduğu ihtar edilmiyo? 

3. Emin Tüzel'in 9 seneden beri terfi et
tirilmemiş olmasının sebebi nedir? Mektupta 
bahsettiği sicil kayıtları ve hizmetleri dikkati 
çektiği halde neden mağdur bırakılmıştır? Müs
teşarın verdiği cevap tatminkâr görünmüyor. 
Bu hususta bizzat bakan ne düşünüyor? 

4. Huzurunuza celbini talep ettiği halde 
Emin Tüzel'e aynen ilişik vesikada görüldüğü 
veçhile, müsteşar imzasiyle baştan savma bir 'tfe-
vap verilmiş, fakat bu cevaptan iki gün söiirâ 
da biçare hâkim tekaüde sevkolunmuş; hakkını 
ariyan bir hâkimin tatmin edileceği yerde le-
kaüde sevkı hâkimlik hakları ve adalet pren
siplerine uygun mudur? 

5. Hâkimlerin makamlarından emin olma
ları, vazifelerini bilâ perva kanun hükümleri 
dâhilinde ve vicdani takdirlerine dayanarak 
yapmaya devam için zaruri iken ve hâkim ihti
yacı da pek büyük olmasına rağmen bu çeşit 
tekaüt muameleleri, hak sahiplerini kapı dışarı 
etmek kabilinden demokrasiyo ve adalet pren
siplerine aykırı bir hareket değil midir? 

Sayın Bay Rükneddin Nasılhioğlu 
Adalet Bakanı • 

Ankara 

Resmî Gazetede neşredilen kararnamede 
muttali olduğuma göre eski Yozgad Milletve
kili Fahri Akgül'ün 100 lira kadro ile Nevşe
hir yargıçlığına, meşhur Manisa Mebusu Kâ
mil Coşkun'un 100 lira kadro ile Şebin Karatıi-. 
•sar yargıçlığına ve gene Erzurum Mebusu Şa-
kir Pasinli'nin 90 lira kadro ile Aksaray yar
gıçlığına tâyin edildiklerini okudum. 

Halk Partisinin koyu mebusları arasında bu
lunan, bu şahısların senelerden beri adalet hiz
metinde çalışan kimselere tercih edilerek yük
sek kadrolar verilmek suretiyle taltif edilmele
rinden üzüntü duydum, ' iv 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandan beri 100 
liraya, terfi eden istihkak kesbettiğim hal
de bir türlü terfi imkânını sağlıyamadım. 
Açılan ve boşalan kadrolara hariçten bâzı kim
selerin alınmış olmasını "ömürlerini, adalet hız-
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metinde törpüliyen yargıçların terfiine engel 
bir durum olarak görmekteyim. Bu durum se
nelerden beri haşrü neşr olduğumuz adalet mef
humu ile kabili telif olmasa gerektir. 

9 seneden beri halen bulunduğum kadrodan 
bir üstüne çıkmaya muvaffak olamadım. Sicil 
durumum müfettiş raporları ve Temyiz notları 
tetkik buyurulursa benim ne kadar mağdur ol
duğumu, mesleke lâyık bir yargıç olduğum 
takdir edilecektir. İl Seçim Kurulu başkanlığı 
görevinde hiçbir yolsuzluğa meydan vermeden 
muvaffakiyetle başardım, saniyen gerek Umu
mi Harbde, gerekse İstiklâl Savaşında milleti
me yakışır şekilde vazife gördüm ve kan dök
tüm.. Son zamanlarda Çankırı'ya teşrif eden 
adalet müfettişleri yalnız arkadaşlarımız hak-

, kında Halk Partisine temayüllerine atfen ve 
bu temayülleri bulunup bulunmadıklarını araş
tırıp soruştururlarken bir yandan.koyu Halk 
Partililerin taltif en ve emektar meslektaşları
mıza tereihan tâyinleri arasındaki tezattan da 
üzüntü duydum. 

Müsaade buyurulursa sizlere ne kadar yakın 
bulunduğumu gösterebilmek için bizzat huzu
runuza kabul Duyurulmamı arzederim. 

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı 

Emin Tüzel 

T. G. 
Adliye Vekâleti 10: . 9 . 1951 : Ankara 

Zat. İş. U. M. 
Sayı : 2-14302/498 

Vekâlete verdiğim bir 
ı dilekçeye iki gün evvel 

bu cevap geliyor, iki gün 
sonra tekaüde sevkedili-
yorum. 

Çankırı C. Savcılığına 
28 . 8 . 1951 gün ve 638 sayılı yazıya karşı

lıktır : • ' . . , ' 
Kadrosunun yükseltilmesini ve terfiinin sağ

lanmasını istiyen Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Emin Tüzel'e; bu hususta evvelce vâki 
müracaatlarına cevaben bildirildiği üzere, Hâ
kimler Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
5457 sayılı Kanun uyarınca, Ayırma Meclisi 
terfi defterlerindeki sıralarla evvelce derece esa
sına göre tanzim edilmiş olan kadro dağıtım def-
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teri, bu defa Müdürler Kurulundan geçirilerek 
alman prensip kararları da göz önünde tutulmak 
suretiyle yeniden ve kadro esasına göre tanzim 
edilmiş olup yakında neşredileceğinin, kadro 
dağıtım defterinde 70 lira kadro aylıklı âdiyen 
terfie lâyık yargıçlar arasında 4 ncü sırada ka
yıtlı bulunduğunun, kadro elde edilince kendisi
ne de bir üst derece kadro tahsisi suretiyle terfii 
temin edileceğinin, dilekçesine karşılık olarak 
mumaileyhe tekrar tebliği rica olunur. . 

Adalet Bakanı Yerine 
Müsteşar 

İmza 

T. C. 
Çankırı C. Savcılığı 

Vm. 951 

638 

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emin Tüzel'e 
Kadronuzun yükseltilmesi ve terfiinizin sağ

lanması hakkındaki dilekçenize karşılık olarak 
Y. Adalet Bakanlığının yazısı örneği aynen yu
karıya çıkarılmıştır. 

Bilgi edinilmesi rica olunur 
1 7 . 9 .1951 

Çankırı C. Savcı Yar. 
Hakkı Müderrisoğlu 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 10 . XII . 1951 

Z. 1. tf. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel: 498 
Özel: 1/27531 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Çankırı Ağır Ceza Başkanı Emin Tüzel'in 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 39/B maddesine göre, 6 . I X . 
1951 tarihinde emekliye sevkı münasebetiyle Af
yon Karahisar Sayın Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis tarafından verilen yazılı soru önergesine bağ
lı ve Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 10 . XI . 1951 
gün ve 2582/5773-6-642 sayılı yazıları karşılığı
dır. 

1. Yargıçlık sınıfından Milletvekilliğine se
çilen ve 9 ncu dönemde tekrar Milletvekilliğine 
intihap edilmiyenlerin; (açık maaşı alanların 

— 152 — 
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münhal memuriyetlero tercihan tâyinleri zarure
tinden bahseden) Memurin Kanununun 85 ve 
2658 sayılı Kanunun birinci ye Yargıçlar Kanu
nunun 71 nci maddelerine müsteniden tekrar 
yargıçlık sınıfından sayılan bir hizmete tâyinle
rini istemeleri üzerine, Yargıçlar Kanununun 75. 
maddesine göre, Ayırma Meclisinden tekrar mes-
leke alınmaları hakkında verilen karara ve zikri 
geçen kanun maddelerine göre! tâyinleri yapıl
maktadır; 

2. Birinci bentte de izah edilen kanun hü
kümlerine göre, tekrar yargıçlık sınıfına alman 
eski milletvekillerinin siyasetle iştigal etmemeleri, 
halk ve partiler muvacehesinde tarafsız kalmaları 
keyfiyeti, Hâkimler ve Memurin kanunlariyle 
esasen menedilmiş bulunmaktadır. 

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı 
Emin Tüzelin, 70 liralık kadro karşılık gösteril
mek suretiyle 80 lira bir üst maaş almakta iken 
4598 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan 16.X. 
1947 tarihinde, Giresun Yargıcı bulunduğu sıra
da, bulunduğu kadronun iki üst derecesi olmak 
üzero maaşı 90 liraya yükseltilmiş ve bu derece
de iki senelik terfi müddetini 20 . X . 1949 tari
hinde .bitirerek Ayırma Meclisinin 3 . VII . 1950 
tarihli karariyle yükselmeye lâyık görülmüştür. 

Ancak 5457 sayılı Hâkimler Kanunu hüküm
lerine tevfikan Ayırma Meclisi terfi defterlerin
deki sıralar esas tutularak bakanlık müdürler 
kurulunun ittihaz ettiği prensip kararlarına 
müsteniden.tanzim edilmiş olan kadro defterin
de adı geçen 80 lira kadro verilme sırası o ta
rihte gelmemiş olduğundan, mumaileyhe 80 li
ralık bir kadro tahsis edilememiş ve bu suretle 
emsali bulunan birçok yargıçlar gibi terfi müd
detini bitirdiği halde kadrosu bulunmadığından 
4598 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan maaşı 
100 liraya yükseltilememiş ve bu suretle, 20. X . 
1949 tarihinden emekliye sevkedildiği 6 . I X . 
1951 tarihine kadar kadrosuzluk sebebiyle em
sali gibi terfii yalnız bir sene 10 ay 16 gün ge
cikmiştir. 

Adalet Bakanlığına ayrılan kadro miktarı, 
bütün adalet mensuplarının 4598 sayılı Kanun 
hükümlerine göre zamanında terfilerini sağlıya-
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mamaktadır. Bu sebeple Emin Tüzel'de emsali 
gibi terf ünden iki seneye yakın bir zaman için 
mahrum kalmıştır. 

Bakanlık adına müsteşar inlzasiyle verilen 
cevap, adı geçen yargıcın sadece kadro durumu
nu izahtan ibarettir. 

Bakanlığımız, halen Sayın Başbakanlığa tak-. 
elini ettiği kanunlarla kadroların tevsii yoluna 
girmiş bulunmaktadır. 

4. Bu emekli yargıcın, şahsına ait şikâyet 
ve taleplerini usulü dairesinde bakanlığımıza 
duyurması, her zaman mümkündür. Mumailey
hin tekaüde sevkı muamelesi, kadro tevzii işi ile 
ilgili değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun meriyete girdiği tarihten itibaren 39 B. 
maddesine müsteniden bu tarihte 30 hizmet yılı
nı doldurmuş olanların sicil durumları tetkik, 
emekliye şevkleri hakkında bir karar ittihaz 
edilmek üzere yargıç sınıfından bulunanların 
listeleri Ayırma Meclisine tevdi edilmiş ve bu 
meyanda Çankırı Ağırceza Mahkemesi Başkanı 
Emin Tüzel'in de mezkûr kanunun 39 ncu mad
desinin B bendine tevfikan emekliye ayrılması 
hususunda mezkûr komisyonca ittihaz edilen 
karar üzerine emsali ile birlikte 6 . IX . 1951 
tarihli kararla emekliye sevkedilerek 353 lira 
emekli maaşı bağlanmış olduğu ve emsali ara
sında temayüz etmemiş olduğuna kanaat geti
rildiğinden ayırma meclisinin 18 . IX . 1950 
tarihli kararı ile birinci sınıf yargıçlığa ayrıl
madığı sicilinin tetkikmdan anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin emekliye sevkı hakkında istis
nai bir muamçle yapılmamıştır. 

5. Yukarda arz ve izah edildiği veçhile, 30 
hizmet yılını doldurmuş olan yargıçların sicil 
durumları itibariyle artık meslekte kalmaların
da fayda umulmıyanların emekliye • şevkleri 
hususu, Yargıtay Başkanı ve üyelerinden mü
teşekkil bitaraf bir heyet olan Ayırma Meclisi
nin easslı tetkikatından sonra ittihaz etiği ka
rarlara müsteniden yapılmakta olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
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DÜZELTİŞLER 
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3 . VIII. 1951 tarihli 108 nci Birleşim'Tutanağına bağlı olan 266 sayılı basma yazıda aşağıdaki 
düzelmişler yapılacaktır : 

"""Yanlış S. Sayısı Sayfa Satır Doğru 

266 
266 
266 

5 
5 
7 

3 
40 

21 Eekim 1950 27 Ekim 1950 
Export - Irport Export - împort , 
Türkiye Cumhuriyeti Hüküme- Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti adına ti adına. 

Halil Ayan 

14 ncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basma yazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

267 
267 
267 

5 
' • 7 

7 

49 
13 
25 

mürsilünlehine 
VIII IX X'na 
Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti 

adma 

Amerika Birleşik Devletleri 
adına 

mürselünileyhine 
VIII IX 'a ; madde IX X'a 
Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti .' •:' 

adına 
Dışişleri Bakanlığı Kâtibi 
Umumisi. 
P. Z .Akdur 
Amerika Birleşik Devletleri 

adma 
Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği Maslahatgüzarı 
Warwick Perkins 

*m^ 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Export - îm-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık kredi Anlaşması ile ekinin onanmasına dair 

»L <• r kanuna verilen oyların-sonucu . . ^ •' 'ZZ ZZ,Z. v " 
(Kanun -:, kabul; edilmiştir.)' s <•'.. 

*s r\-

:jJ -i ',* ,/->ViI 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynagaııh 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin İd i l 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Kail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaciö! Asena 

Jpyavsayısı : 487 , . r o 
Qy- verenler :. 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : 0 
Çckinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 224 
Açık MilletvekiUilderî : 3 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erîmyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırca! ı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğhı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragır> Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat Şan 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

1 Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE ! 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasühioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı vErduman 
Enver Karan | 

1 Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Ccbesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ün7ü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çili İ J . M U U 1 İ U İ J , V_^JL<-X-İ 

Abdürrahman Melek 
İÇEL 

Halil Atalay 
Salih înankur 
T?P"fîlr TCnynltnn 
İ-VUX11\. XVU1 cllLu.lI 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

— J.5Ö 

http://cllLu.lI


B : 16 12.12.1951 O : 1 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Ahmet Haindi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 

.Ahilya Moshos 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Tarık Gürerk . 
Vasfi Mentcş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstün-
dağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm • 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 

Muzaffer Ali Mühtö 
Eifat Taşkın 
Ziya Termen 
Iİayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Deve'ioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KİRKLAREltf 
Şefik Bakay 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
KOOAELlsîi 

Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tökoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand • 
Tarık Kozbek 
Muammer .O buz 
Himmet ölçmen -
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mccdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündü:: 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Ilışan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu .. ;, 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN ; 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
. Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer , 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol . 
Zeki Mesut Sezer. 
Hamdi Şarlan; 

BİZE 
İzzet Akça! 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUti 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
geiık Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imro 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat'. Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir,. 

TRABZON 
Salih Esad Alperen . 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhön 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu \ ,. ..'. 
Cahid .Zamangil ' 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remz^Kulü 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergili 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAiir 
Kâzım Özalp j 

/YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu .... 
Fuat Nizamoğlü 
Hâşim Tatlıöğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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[Oya İmtılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler ' 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç' 

'ANKARA 
Sadri Mâksüdi Arsal (î.);. 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket irice 
Fuad Seyhün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nâzifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahinet Tekelioğlu (1.) 

AYDIN 
Şevki Hasırcı (1.) 
A. Baki ökdera 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 

BİLECİK 
ismail Aşkın 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit -Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (I.) 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Eridik 
Bedi Enüstün; ; rjir--.;/•. 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasiöğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığmân 

ÇORUH 
Abbas Gigin (I.) 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ'(î.) 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Ekrem JCcnani 
Galip Kinoğlü 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bay bura '."• 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Celâl Sait Siren :. 
Tayfur Sökmen 
Harcan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman : 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl. Raıiıazanoğlu 
Şahap Tol - ' * -

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andra Vahram Bayar 
(t) 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Berger (I.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Mükcrrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber (1.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

; İZMİR 
Halide-Edib Adıvar (I.) 
Çihad Baban u 
Behzat Bi'gin \ 
Muhiddin Erener (I.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön ' 
Zühtü Hilmi sVelibeşe 

KAR3 
Feyzi Âktaş 
Sırrı Atalay , 
Abbas Çetin 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçeciöğlu 
Şükrü Kerimzade 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
•Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş / 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 

KONYA 
Abdürrahmaıi Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
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Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

. MANİSA' 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay (Baş-
kanvekili) 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) :. 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 
, MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlü 

• . . • 
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[ Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hühâl 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi ;• • mV^ <> 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (1.) 
Necip Bilge 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Nagit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğiu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail I§m 
Firuz Kesim 
Şükrü Ulııçay 
Hadi Üzer 

[Açık Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
llahmut Kibaroğlu 
Salim Serço 

SİİRD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğiu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar (1.) 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit •'_ 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

^vekillikleri] 

' ı 
1 
ı 

Nuri Tugut Topcoğlu •(!.) 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer . Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğln 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

'. . 

t>m<ü 
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Tür'M^gCümlıuriyeti ile Amerika. Birleşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği An 

^aşinasını değiştiren Protokolü nonanmaşma dair kanuna verilen oyların sonucu 
ı r , , , H s:>,; b; v i J. ı -(Kanun kabul edilmiştir.) 

- •• .fkiD ijiJftiis^'iJ*! 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahnied Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Şalâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltckin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek • " ' —> 
Talât Vasfı öz 
Fuad Scyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Şalâhattin Başkan 

:| M5:ÖWK;^ £mBxis:m ye sayısı : 487 
?p; Oy verenler -: 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : 0 

Çekinserlcr : 0 
Oya katılmıyanlar : 239 

Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
i Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

[Celâl Otman 
ÇORUH 

Meeit Btimin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Alım et Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yazman 

ERZİNCAN 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Ccbesoy 
Abidin Potuoğlu 

' H • 

1 KemalZeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Samih İnal 
A l i O c a k .-• '•• 

Şalâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu . 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar; •• 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Mehmet Aldomir 
Pertev Arat 
Avhi Başman 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tuğa e 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer İ l i Mühto 
Rıfat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin DeyeMoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu" 
Mümtaz ICavaİcıoğlu 

fe : 16 12.1 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Onhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
MccdetAlkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz . 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lııtfi Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar | 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Üljui 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tcvfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım ; 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bâhattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk . 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar •'••': 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu •;•• ' :' '•' 
Hamdi Orhon ':••;:•-'• 
Mustafa1 Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil- > • 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın ' 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş * 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açiksöz 
Suat Başol , 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

SİNOR 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

.— ıeo -
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[Oya katilpbiyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRÎ 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Oİgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
(t.) 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (1.) 

AYDIN 
Şevki Hasırcı (1.) 
A. Bakı Ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumeu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut GüçbilmeJ! 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kaif Aybar 
Agâh Erozan (1.) 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Eıza Sağlar 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(t) ^ . 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDÎRNF. 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Grönenç 
Şemsettin Ğünaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Emrullah Nutku 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkon (Ba
kan) 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yövükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal, 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tol a 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
(i.) 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsınan 
Salih Fuad Keçeci 

Seyfi Oran 
Mükerrem Sarpl 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar ({.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar (1. ' 
Cihad Baban 
Behzat Big in 
Muhiddin Erener,(î .) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşc 

KARS 
Fevzi Aklaş 
Sırrı Atalay '* 
Abbas Çetin 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut ! 

Rifat özdeş 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Lfltfî T o W i n 

KONYA 
, Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
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Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı dedik (Bakan) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Do&an (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay (Baş-
kanvekili) 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(ÎO 

B : 16 12.12 
Nedim Ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztiirk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura s 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar' 

NİĞDE 
Hâdi.Arıbaş (1.) 
Necip Bilge 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
Naci Berkman 

. 1951 O : 1 
İsmail Igm 
Firuz Kesim (1.) 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe •. 

SİMOB 
Scrver S o i m m cuoğiu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment, Damalı 
İlhan Dizdar (I.) 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat Öçten 
Sedat Zekî Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin, Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 

Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Nuri Turgut Topcoğln 
(t) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

TUNCELÎ: 
Hasan' Remzi Kulu (1.) 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller , ı 
Ali Rıza înçealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 

T. B. M. M. Basımevi 



Burdur Milletvekili Mehmet -Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 
3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım ve Bütçe komisyonları ' rapor» 

-• . l a n (2 /177) .' 

16.11.1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3803 saydı Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kantin teklifimi 

gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi rim ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

, GEREKÇE 

Muallim mektepleri mezunları .mektebi ikmal ederek mesleke atıldıkları günden itibaren. (Mecburi 
hizmeti) okuduğu tahsil müddetinin bir buçuk mislidir. Bu müddet beş. senelik muallim mekteplerinde 
yedi bucuk .senedir. Köy enstitülerinin tahsil müddeti ise yine beş sene olduğuna göre mecburi hizmet 
yılı bir buçuk misli yedi buçuk sene olması lâzımdır. En âdil hareket de budur, Yoksa yirmi sene gi
bi ağır ve antidemokratik bir kanun bugünkü zihniyetimize ve demokratik anlayışımıza asla uygun de
ğildir. Bu toprağın bir çocuğu ve bu vatanın bir evlâdı olan Türk köy öğretmeni de şehir öğretmen
leri ve muallim mektebi mezunları gibi ayın haklara malik olması ve mecburi hizmet yılının yedi bu
çuk sene olarak kabul edilmesi en doğru bir hareket olacaktır. Tamamen antidemokratik olan eski ka
nunun kaldırılarak yerine tahsil müddetinin bir bueuk misli olan yedi buçuk senenin hizmeti mecburi 
olarak kabulü âdilâne olacaktır. Tamamen demokratik olan bu âdil kanunun kabulünü rica ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Milli Eğitim Komisyonu 23.7 .1951 

Esas No, 2/177 . . , ; . . . , -.-.;:-;•. 
Karar No. 21 ,.'.'•.•.",':;:..; ._ ..•:; :.:. 

' - Yüksek Başkanlığa 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 3803 li olduğu halde, koy enstitülerine intisap eden 

sayılı'Köy'Enstitüleri Kanununun 5.nci madde- öğretmenlerin yirmi sene mecburi hizmete tâbi 
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, tutulmaları bugünkü maarif anlayışı ile kabili 
Millî Eğitim Bakanlığı mümessillerinin huzuru telif, görülmedi. Bu itibarla tedris liyakat ve 
ile incelendi: ehliyeti diğer öğretmenlerden aşağı olmıyan 

: Muallim, mektebini ikmal, ederek tedris ha- Köy Enstitüleri öğretmenlerinin de tahsil müd-
yatına atılan öğretmenlerin mecburi hizmet deklerinin bir buçuk misli bir müddetle nıecbu-
müddetleri, tahsil müddetlerinin bir buçuk mis- ti hizmete tâbi tutulmaları komisyonumuzca it-



— â 
tif akla ika bul edilerek, .mezkûr .teklif e hükmün 
makabline şümulünü mıttazamnmı kılan bir ge
çici madde ilâvesi kararma varıldı. 
% '•- Havalesi %ereğinoe I t e ı m Komisyonuna ve
rilmek üzere Iftüksek Ba^banbiğa fsunulur. 

Millî Eğitim Kö. Ba§, Sözcü 
Edîrjtie - Ağrı 

C; Köprülü K. Kufimi 

Ankara 
Ö. Bilen 
Çanakkale 

B. Mart 
Kars 

T. Taşkının 
Seyhan 

A. Nt Asya 

Burdur 
M. Özbey 

Denizli 
W.- Bajaitan 

Kütahya 
m±öçâ1c 

Bılrsa 
•A. C. Yöntem 

ÇKimüşane 
W. M. KomMrk 

Rize 
. A. Blörgû 

Trabzon 
M. B. Tarakçıoğhı 

'Tarım Komisyonu raparu 

: .T,.B.ÎM.M._ . ' . ' . . . - . ' 
2'anm Komisyonu 
Esas No. 2/177 
Kamar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in Köy 
Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi komisyonu
muzu ilgilendirir mahiyette görülmemekle Ko~ 
misyonumuzda >müzake;re konusu , olamıyaeağı 
karariyle ve. havalesi: .gereğince Biitee- Komisyo
nuna /göndftrilmok üz«rc Yüksek, Başkanlığa 
•sunulur- ' 
Tarım K. Başkanı; SÖKCÜ , Kâtip 
: Manisa Balıkesir .-..- Afyon K. 

i&Mtûbcmğhı, .A: Knaâmyı^Of/M $-.- TorfilM 

M .TJ . 1951 

Afyon K. Antalya, 
-<i. Güler ' A. Tekelioğlu 

Bursa Çankırı 
#,77eritmen K. Atalmrt 

' Gazianteb. 
Ekrem-1Cenanı . 

İmzada bulunamadı, 
Hatay İçel Kırklareli 

T. gökmen: 8. İnankur F. Filiz 
Kocaeli Seyhan 

#. .Kalşmciağhu . T. Coşkun 

Bolu 
M.. Dayıoğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
-' Giresun 

A. N Duyduk 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/177 
Karar .No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

7. XII. 1951 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy 
Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, Millî Eğilim ve Tarım komisyonları 
raporları ile birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla, teklif sahibi ve Millî Eğitim 
Bakanlığı mümessili hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Teklif sahibi, gerekçesinde izah ettiği üze

re, köy enstitülerinden mezun boy öğretmen
lerinin 20 sene.olan mecburi hizmetlerine mu
kabil köy enstitüleri gibi bcKŞ senelik tahsil müd
deti olan muallim mektepleri mezunlarının tah
sil sürelerinin'bir buçuk misli, yani yedi buçuk 
sene mecburi hizmete tâbi tutulmalarının ma-
delete uygun olmadığı cihetle köy enstitüsü 
mezunlarının da muallim mektebi mezunları gi
bi yedibuçuk' sene mecburi hizmete'tâbi ttıtul-

( S. Sayısı : 6 ) 



i 
ratik bir hükwttwı-ıkaldırümasını listemejİBte#r;;: 

Kamın teklifini inceliyen Millî Eğitini .Ko
misyonu, muallim mektebini ikmal cdenlei'in 
miö<İbûi*i Manıet müddetleri; »tahsil ^müddetleri
nin1 Mr %tiçük mhlli öldüğü "hâlde, 'köy Veııstitip-s 

lerirideh 'mezun öğretmenlerin yirmi senerw.ee-'-
bttrî;ı:Miîhıet'e;'^âM 4utührn|lar4iiı bugünkü ma
arif anlayışı Slekit'biHftelif görmediğini ve bu 

. itibarla ^görevi, liyakat ve ehliyeti »diğer qğ-
mtmenlerdGiı «aşajjı plmıyan köy enfltitiüsü îiğ-
retmeıılerinin de -tahsil müddetlerinin ihir »bu
çuk misli•" müddetle mecburi «hikmete tâbi tu
tulmaları uygun olacağı gibi bunu temin ;ederi 
kükmün makabline tekmili maksadiyle bir ^geçi
ci anadcle..ilâyç edildiğini,, raporunda 'belirtmek
tedir, "/'.' ."• .."•''' ' v ' : ; ; :" ' •'•:"':". J" : : ; ' : ' ^ 

Kanun teklifini yerinde ve uygun gören ve 
Milli Eğitim •Komisyonunun maddelerini görüş-. 
meye ;esas tutan komisyonumuz; birinci mad
dedeki «mecburi hizmetlerini tamamlamadan 
meslekten ayrılanlar devlet müesseselerin cin''' 
memur plarâk tâyin edilemezler.» kaydnü "in
san Ulaklarını tahdit edici mahiyette gördüğün-

. den dolayı kâldıriimış ve devletçe ihtiyar olu
nan masrafı bir misli fazlasiyle ve'"rızâlarİyle 
tam olarak ödiyerilerin bu kayıttan istisnasını 
temin maksadiyle maddenin sonuna bir fıkra 
eklemek sureliyle maddeyi tadilen kabul et
miştir. 

Geçici, 5 ve 8 ucii ^maddeleri a,yneu kabul ; 

olunan kanun ttasarısı Kamutayın .onayma .ar-. 
zedibnek drzere Yüksek «Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
%taıibut ^Burdur -Çanakkale 

-W. 0xl,almv 'W. ^ÜMH^oş M. ÎKalafal 

;-v.-.-..-;Ksâtiî)'., .'"'•?. 
.^iva«-*•':••• 

II. îmrc 

Bolu ; 
Hıılıatifini: 

M, ^.Grüçbihmz 

- Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
A. m. mı§ar 

Kastamonu 
- H: 'Tilere ; 

: i - " • - • ' ; • • . . • - • • • , ; « " • . >• 

.A^j«jn ,K. . y 
A... Vezir oğlu 

M u 
- ;.$.MM?c--

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
••S.-Orm- •'• 

Konya 
M. Â. $lgen 

....... ....,.,,, , , .y : ; 

;;,'v. Ay&tt; : . 
:-i\,-E. Menderes 

'.'•• . ;• B u r s a -,.:-.:_ 
M. §mnmir: 

Gümüşaııe 
K. Yörühoğlu 

İzmir 
•T.'-mmrk' 

Ordu 
ft,,AJî:so!y 

Devletçe ;köy enstitülerinde öğrenciler için 
yapılan masrafların bilâlıara mecburi hizmet
ten ayrılanlardan iki misti..gibi :ağır; jıispeıtle 
tahsil olunması hakkında bir hüküm,.gpğu bü
yük zaruretle verilmiş olan , tşâ-a hh ii t J uı TU o 1 e ı* 
karsısında devletin?hir tarftfta,n.m?ıddfitcn: fay
dalan firak.'istemesi diğer taraftan :;birtakınryn-
tand-aşları muasır sosyal .prensiplerle telifi kar 
bil dimıyan, şartlar içinde çalışmaya .meclnır 
etmesi gibi 'bir' duruma rlüş.meşiııi Jn,ta.c ..etmek
tedir. 

Köy enstitüsünde yetiştirilen talebelerin bu 
meslekten ayrılmamalarını temin için böyle ağır 
bir şart vaz'etmekten ise bu mesleki, mensup
ları için "daim cazip hale getirecek tabiî şart
larla'maksadı temin etmeye baş vurmak daha 
demokratik olacaktır. 

eŞanakkale Milletvekili 
:fvonan (Akmanlar 

( S. Sayısı • $•) 
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BUBDUB MİLLETVEKİLİ 
MEHMET ÖZBEY'İN TEK-
- — ^ LİFİ 

3803 sayth Köy Enstitüleri Ka
nununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

,. , teklifi . _. / 

MADDE 1. — Köy Enstitü
leri Kânununun. 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(Bu müesseselerde tahsilleri
ni bitirerek öğretmen tâyin edi
lenler Millî Eğitim Bakanlığı
nın göstereceği yerlerde yedi 
buçuk sene çalışmaya mecbur
durlar. Mecburi hizmetlerini ta
mamlamadan meslekten ayrı
lanlar Devlet memuriyetlerine' 
ve müesseselerine tâyin edile
mezler. Bu gibilerin kendilerin
den veya kefillerinden müesse
sede bulundukları zamana ait 
masrafının iki misli alınır). 

I MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYO-
| NÜNÜN DEĞÎŞTİRİŞİ 

3803 sajjth Köy Enstitüleri Ka-
; nununım 5nci maddesinin de-
j ğiştirilmesi hakkında kanun tek-
I • . : - . • . ; , • • : , • / . W * . . . 

j MADDE 1. — Köy Enstitü-
| leri Kanununun 5 nci maddesi 
| aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
I (Bu müesseselerde tahsilleri

ni bitirerek öğretmen tâyin edi-
I lenler Millî Eğitim Bakanlığı-
j nm göstereceği yerlerde tahsil 
i müddetinin bir buçuk misli müd-
I d etle çalışmaya mecburdurlar. 

Mecburi hizmetlerini tamamla
madan meslekten ayrılanlar 
Devlet müesseselerine memur 

i olarak tâyin edilemezler. Bu gi
bilerin kendilerinden veya ke-

I fillerinden müessesede bulun-
J dukları zamana ait masrafları-
| nın ilri misli alınır.) 

MADDE 2. —. Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun hükmü neşir talihinden 
önceki mezunlara da şâmildir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

! BÜTÇE KOMİSYONU DEĞtŞ-
TİRtgl 

3803 sayth Köy Enstitüleri Ka
nununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve-hu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE L — Köy Enstitü
leri Kanununun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 5. — Bu müessese
lerde tahsillerini bitirerek öğret
men lAyin edilenler Millî Eği
tim Bakanlığının göstereceği yer-
lerde tahsil müddetinin bir bu
çuk misli müddetle çalışmaya 
mecburdurlar. Mecburi hizmet
lerini tamamlamadan meslekten 
ayrılanların kendilerinden veya 
kefillerinden müeessesede bulun
dukları zamana ait. masrafları
nın iki misli tam olarak alınır. 

Bu masrafı ve teminatı rıza-
lariyle vermiyenler Devlet mü
esseselerine memur olarak tâyin 
edilemezler. 

GEÇİCİ MADDE ' — Millî 
Eğitim Komisyonunun ' geçici 

. maddesi aynen kabul edilmiştir! 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğİı 
Komisyonunun üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

-t-***"». 

( S . Sayısı; 6 ) 



S. SAYISI 7 
Âfyön Kârahisâr Milletvekili Âli İhsan - Sâbis'in, Riy^iiietfcuıtthur 
Teşkilât Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 5^68 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesine dair olan 4462 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko

misyona ı*ap0tîu ( 2 / 1 7 9 ) 

' ",' . .'•*'" ' '"'" ' 17 . I I . 1951 .-. 
'*'.;" "J'l ' ••'"'••''' • • •' Aceledir 

' V ^ f " ^ K M ; M; Yüksek Başkanlığına 

Kanun gerekçesi : 
Büfcçfcmizde tasaTi'u-fîy akmaya ıneebUKUtf; diğer tamiHmı başka makam/ sahrj>Ieı>me verilen- temsil 

ödöntekteı»iyle mıucayese e'derek makn^ Mı» had teslnt etiaek fâzılmdıı?. ! ' • . . ' 
"Biîf kolbrdu kumandalınla' ayda 17'5V senede 2100 Mra temsil> odseiîeği? vetilirken Gumlfebaşkanı 

başhekimine ayda 500 ve başyaverine 250 lira temsil Ödeneği vermek doğru debidir. 
Afyon; K. Mâlletvekili General 

' Ali lisan Sâbis 

AFYON KAKAHİ&AR MlitıETVlS&tLtimi?. 
&&M SÂBÎS'Î# TÎ3K1M 

Kânun tasarısı teklifi 

4462 sayill Kanunun şu suretle tMilIki teklM 
ederim : 

1. — Cumhurbaşkanlığı? ] başhekimim: W baş
yaverine ayda 175 ger lira ve diğer yaverlere ay
da yüzer lira, ceman senede 6600 lira temsil öde
neği verilir. 

2. — Evvelce bu hususta neşredilmiş olan 
4462 sayılı Kantar liMMiİMitır. 

3. __ Bu kanun 1 Mart 1951 tarihinden itiba
ren uygulanır. 

4. — Bu kanunun icrasına Bakanlar Kurulu 
memurdur, 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/179 , 

Karar No. 5 

7 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, Riyaseticumhur Teşkilât Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 3568 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair olan 44G2 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi İdareci Üye Balıke
sir Milletvekili Ahmet Köeabıyıkoğlu hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi gerekçesinde 3658 sayılı Ka
nunu tadil eden 4462 sayılı'Kanunla Cumhur
başkanlığı baştabip ve başyaver ile yaverlerine 
verilmekte olan temsil ödeneklerinin bütçede 
tasarrufa riayet ve teadül mülâhazasiyle indi
rilmesini istemektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler so
nunda ; ' Cumhurbaşkanlığı baştabip, başyaver 
ve yaverlerine, yüksek makam sahibi kimsele
re temsil ödeneği verilmesi hakkında kabul 
olunan kanunla değil, bu kanunun neşrinden 
çok zaman evvel kabul olunan hususi bir ka
nunla Devlet Başkanının hizmetlerinde bulun-, 
malarından dolayı müteferrik masraflarını kar
şılamak düşüncesiyle bir tazminat verilmesi 
derpiş olunmuş ve bunun temsil ödeneği hak
kındaki kanunla bir ilgisi bulunmadığı açık
lanmış olduğu gibi Devlet Başkanının ve yakın

larının sıhhi durumlariyle vazifeli-kılınacak bir 
tabibin, tıp âleminde tanınmış bir kimse olma
sı lâzımgeleceği ve bu evsafta bir doktorun 
hususi surette çalıştığı takdirde temin edeceği 
maddi menfaat göz önünde bulundurularak ve
rilen tazminatın azaltılmasını gerektirecek bir 
sebep görülemediği cihetle teklifin reddine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmck üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. ': 

Başkan Başkan V. •• • '. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan 'F. Çelikoas ' . . E . Kalafat 
• ' K â t i p , v ." " '•' ••/:'. -':'^'.";"• ••' 

Sivas Afyon K. 
/ / . îmre A. Veziroğlu 

Bolu Bolu 
M. Güçbümez 1. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

; Gümüşane -
K: Yörükoğlu 

İzmir 
T. Gürerk 

Eskişehir 
A. Poiuoğlu 

İstanbul 
A. II. Başar 

Kastamonu 
II. Türe 

• Ordu 
R. Aks oy 

Aydın 
E. Menderes 

Bursa 
/ / . Şaman 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

S. Oran 
Konya 

M. A. Ülgen 

»m<* 

( S . Sayısı: 7 ) 



Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Âkşai'm, Dilekçe Komisyonu* 
mm 16.11 .1950 tarihli Haftalık K a r a r Cetvelindeki 2927 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi' ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4 /25) ; 

' ' ; ; ; ; v 7 ; v . o T - : ' . * •. :.' 16 .W ,1950 
Büyük Millet Wfeelisi Yüksek B a ş k a n ı n a 

'Dilekçe Komisyonunca Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi raportörlerinden 
ismail Polat Bozoklu hakkında, ittihaz edilip komisyonun 16 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar 
cetveli ile neşredilen 21 . XII . 1949 gün ve 2927 sayılı Kararın Mecliste müzakeresini dilerim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
' . . ' . . . " . ' . - İsmail Rüştü Aksal 

Bilekçe Komisyonu raporu 

T. BM. 3İ. 
Zat ve Kâğıtiş. No. 11556 - 12925 ' - 3 . VTll. 1951 
Dilekçe Ko. No. 10 589 - 11 879 

ilişiği : 2 K.K. No. 4 ~ 25 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dışti-
.caret Dairesi .Raportörlerinden ismail Polat 
2 . X I . 1949 tarihli dilekçesiyle, Barem Kanunu
na tâbi .memur olarak Ziraat Bankasına intisabı
nı müteakip Devlet lisan imtihanını kazanmış 

olmasına rağmen 3656 sayılı Teadül Kanununa gö 
re verilmesi gereken bir üst derece maaşının 
verilmediğinden, balısile mağduriyetten vikayesi
ni istemiş olduğundan bu konuda Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından alınan mütalâa ve cevabi 
yazıda : 

Talebe esas olan 3656 sayılı maaşatm Tevhit 
ve Teadülüne dair Kanunun 8 ncü maddesinin 
H fıkrası ile, Devlet memuriyetine ilk intisap 
edeceklerden Devlet lisan imtihanında muvaffak 
olanların bir üst dereceye tâyin olunacakları 
derpiş olunduğundan ilk olarak intisap ettiği Zi
raat Bankasında lisan imtihanına, girme arzusu
nu askere şevkinden dolayı tahakkuk ettiremeyip 
terhisini mütaakip 1943 yılı Mayıs imtihanına da 
girmiyerek ancak Kasım devresinde bu imtihana 

girerek muvaffak olan dilekçiye mezkûr madde 
hükmü sarahati muvacehesinde bir üst derece 
maaşının verilmesine imkân görülmediği gibi aç
tığı idari dâvanın da Danıştayca reddolunduğu 
belirtilmesi üzerine komisyonca müstedinin Zira
at Bankasındaki ilk hizmetinin (Yevmiyeli olma
sı bakımından) memuriyetten addedilmesinin ka
nunun ruh ve maksadına müııafi düşeceği gibi 
ayni durumda olan bakanlığın birçok erkânının 
da bu haklan faydalandırılmış bulunmalarına, 
Danıştay kararında mükâfat talebinin reddini 
mm bulunmasına göre Bakanlıkça dilekçiye bir 
üst derece maaşının verilebileceğine 21 . XII . 
1949 tarihinde karar verilmiş bulunmaktadır. 

16 . I I . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelinde yazılı bulunan mezkûr 2927 sayılı 
karara (Mecliste müzakeresi dileği ile) Kocaeli 
eski Milletvekili Rüştü Aksal tarafından itiraz 
olunmuş bulunduğundan; 

Komisyonumuzca yeniden ele alınıp incele-, 
nen dosya ve teferruatına göre: 



bir üst derece-maaşının verilmemesinden şi
kâyeti mutazîtmmın olan dilek mahiyeti itibariy
le kaza mercilerince tetkiki iktiza eden mesail-
den bulunmaktadır.. Nitekim müstedi; tarafın
dan açılan dâvanın da süre aşımı yönünden red-
dolunarak kaziyei muhkeme halini almış olduğu 
anlâşVTmasına görej ' ; 

Mahkeme kararlarının Meclisçe bapcalanma-
sına ve kaldırılmasına cevaz vermiyen Anaya
sanın 54 ncü maddesinin sarahati karşısında bir 
kaza mercii tarafından tetkik olunarak karara 
bağlanmış olan istek hakkında Dilekçe Komis
yonunca yeni bir karar verilmeği, mümkün ola-

mıyaeağı için, bahis konusu 2927 sayılı kararın 
vâki itiraza uyularak kaldırılmasına oy birli
ği ile karar verilmiş olmakla işbu rapor tanzim 
kılındı ve Kamutayın yüksek tasvibine sunuldu. 
Bilekçe Komisyonu Baş. Y. Bu Bapor Sözcüsü 
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BalıkööH'C Balıkesir Bilecik 
M. E mir oğlu A. F. İşeri T. Oran ' 
Gümüşane Malatya Trabzon 
C. Baybura N. Ocakmoğlu S. E. Alperen 
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