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1. — Geçen tutanak faeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
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4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuştan 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesi hakkında Türkiye Büyük Milet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/402) 

5. — Seçimler 
1. — Vâki davet üzerine yugoslavya'yı 

ziyaret edecek olan milletvekillerinden 
mürekkep heyetin seçimi 

6. — Görüşülen işler 
1. — îlk ve Orta Tedrisat Muallimleri

nin Terfi ve Tecziyeleri hakındaki 1702 ve 
1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakmda kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, 1702 ve 1880 sayılı kanunların ta
diline dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 nci 

Sayfa 
2:3 

4 
4 

5:6 
6 

tayfa 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakında kanun teklifi ve Milî Eğitim ve 
Bütçe komisyonüan raporları (1/376,2/387) 6:8 

2. — Gümüşane Milletvekili Ahmet Ke
mal Varınca ve 5 arkadaşının, kavurma 
imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş 
olan Muamele vergilerinin terkini hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/315) 8:11 

3. — Samsun Milletvekili Hadi Uzer'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporlan (2/199) 11:16 

4. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in, Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 



hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Te
kel ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/313) 16:21 

5. — Bursa Milletvekili Agâh Ero-
zan'm, Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/300) * 21:29 

7. — Sorular ve cevaplar 30 
A —• Yazılı sorular 30 
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 

önen'in, kadrosuzluk yüzünden terfi etti-

Birinci Oturum 
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasanla- j 

rınm sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki I 
önerge, reddolundu. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'-
in, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah et
mek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki saha
nın eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği 
halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, Top
hane sahasının Salıbazar'ındaM liman inşaatı | 
için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki habe- j 
rin doğru olup olmadığına ve Salıpazar'mda ye- I 
ni liman tesisleri yapılması hakkında karar | 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret j 
Odası ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâala- j 
rının alınıp alınmadığına dair olan sorusuna, j 
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanları cevap ver- j 
diler. j 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan nehri üzerinde \ 
tesisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik j 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete ! 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak- | 
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne za- ! 
man başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya ! 
mal olacağına dair İçişleri Bakanlığından olan \ 
sözlü sorusunun görüşülmesi Bakanın teklifi ve | 
soru sahibinin muvafakati ile bir ay sonraya | 
bırakıldı. j 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Ka- | 

Sarfa 
rilemiyen bucak müdürleriyle tahrirat ve 
nüfus kâtiplerinin ve diğer tâli memurla
rın vaziyetlerinin ıslahı için ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna, İçişleri Bakanı Etearı 
Menderes'in yazılı cevabı (6/813) 30 

2, — Afyon Milletvekili Bekir Oyna-
ganlı'nm her hangi bir idare âmirinin, ken
di memleketine veya çiftliği bulunan bir 
yere tâyin edilmesinin uygun olup olma
dığına dair sorusuna İçişleri Bakanı E tem 
Mnederes'in yazılı cevabı (6/835) 30:31 

I hire hava meydanına inerken bir tepeye çar
parak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı 

I kazanın sebebine ve uçak personelimizin yetiş
tirilme tarzına dair Ulaştırma Bakanlığından 
sözlü sorusu, kendisi oturumda hazır bulunma
dığından gelecek Birleşime bırakıldı 

S'eyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, gıda 
maddeleri' fiyatlarındaki yükselişin neden ileri 
geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbirler 

I alındığına, hangi maddeler üzerinde ayarlama-
| 1ar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artırmak ve 
I hastalıkları azaltmak için ire gibi sosyal ve eko-
I nomik tedbir alındığına dair Başbakanlıktan 
I olan sözlü sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
I ile Sağlık Bakanı cevap verdiler. 
j Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
| 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolay isiyle 
! müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın ne saf

hada olduğuna ve Hükümetin bu hususta ne dü-
i şündüğüne dair Adalet ve İçişleri bakanlıkların

dan olan sözlü sorusu, kendisi oturumda hazır 
j bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 
i Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu 'nun, 
] Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü ve Kı-
! zılcaviran köyleri arasındaki hudut ihtilâfının 
| bugüne kadar karara bağlanmaması sebebine ve 
j hasat mevsiminde vukuu melhuz vakaların önlen-
I i nesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
j dair olan sorusuna İçişleri Bakanı cevap verdi. 
j Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyaeı-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 2 — 



giller'iıı, Yunan Kral ve Kraliçesi şerefine veri
len resmî kabule Millet Partisinin davet edilme
mesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve mera
simlerde siyasi parti genel başkan ve Meclis 
Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulunma
ları için davetiye gönderilmemesi sebebine dair 
Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, kendisi otu
rumda hazır bulunmadığından, gelecek Birleşi-
mo bırakıldı; 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Bte'nin istifası 
sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, Başbakan 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne 
zaman ve hangi sebeplerle işten el çektirildiğine 
ve hakkında yapılan muamele neticesine dair İç
işleri Bakanlığından; 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Kars 
îlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıldır ve Göle 
yollarının önümüzdeki kış mevsiminde motorlu 
nakil vasıtalarının işlemesine müsait bir hale ge
tirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
Bakanlığından; 

Van Milletvekili Ferid Melen'in inşasına de
vam edilmekte olan Genç - Muş Demiryolunun 
ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tatvan 
hattının inşasına Hükümetin taraftar olup ol
madığına dair Bayındırlık Bakanlığından; 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mardin 
İlinin asayiş durumu hakkında İçişleri Bakan
lığından; 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın Dicle üze
rinde kurulması düşünülen Varagele hakkında 
Bayındırlık Bakanlığından; 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, İskende
run - İran yolunun Urfa - Midyat - Cizre kıs
mının ne zaman tamamlanacağına dair Bayın-

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Hidayet Aydmer'in, 

vakıflarımız ve Vakıflar İdaresinin durumu ve 
bu idarenin başında bulunanların çalışma tarz
ları hakkındaki yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir (6/852) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-

dırlık Bakanlığından; 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Cağ - Cağ 

sulama projesinin ne safhada olduğuna dair 
Bayındırlık Bakanlığından olan «özlü soruları, 
kendileri oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek birleşime bırakıldı. 
i Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, bir 

toplantı esnasında söylenen « Volga Volga » 
şarkısı hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'in, 
Korede'ki Türk Silâhlı Kuvvetlerinin zayiatı 
hakkındaki sorusuna Millî Savunma Bakanı, 
cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, 
8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. 
mensuplarının yapmak istedikleri açık hava 
toplantısında vuku bulan hâdise dolayısiyle 
valinin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer 
4-lakant'ın bâzı nutuklarında bu hâdiseye te
mas ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğ
ru olup olmadığına dair Başbakanlıktan olan 
sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı Etem Mende
res'le Devlet Bakanı Muammer Alakan* cevap 
verdiler. 

Birleşime ara yerildi. 

İkinci oturum 
Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, 

birinci oturumda İçişleri Bakanı ile Devlet Ba
kanının kısmen cevapladığı sorusuna Başbakan 
Adnan Menderes de cevap verdikten sonra, 

1 . X I I . 1952 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

M, Kurbanoğlu ö. Mart 
Kâtip 

Bolu Milletvekili 
/ . Ovlez 

lu'nnn, üç yıldan beri tahsisatsızhk yüzünden 
natamam bir halde bulunan Diyarbakır Askerî 
Hastanesinin ikmali inşaatı için ne düşünüldü
ğüne ve bunun için 1953 yılı Bütçesine ne mik
tar tahsisat konulduğuna dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir 

(6/853). 

Sorulur 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/473) 

(Bütçe Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı (1/474) (Bütçe Komisyonuna) 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/475) (Büt
çe Kamisyonuna) 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı (1/476) (Bütçe Komisyonuna) 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/477) (Büt
çe Komisyonuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/478) 
(Bütçe Komisyonuna) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı (1/479) (Bütçe Komisyonuna) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/480) (Bütçe Komis
yonuna) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/481) (Bütçe Komis
yonuna) 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/482) (Bütçe Komis
yonuna) 

11. — Posta, Telgraf ve Tele fon İşletme Ge-

(Eskişehir seçim çevresine kadar adlar okun
mak suretiyle yoklama yapıldı.) 

nel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/483) (Bütçe Komisyonuna) 

12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/484) (Bütçe Komisyonuna) 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/485) (Bütçe Komisyo
nuna; 

Teklif 
14. —- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-

lu'nun, özel idarelerden aylık al un ilkokul öğret
menlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı 
teşkilâtına alınması hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/447) (Millî Eğitim, İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarına) 

önerge 
15. — Manisa Milletvekili ,Sudi Mıhçıoğlu'-

nun, Dilekçe Komisyonunun 1. X I . 1952 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4431 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/287) (Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
16. — Tabip Odaları Birliği kanunu tasarısı 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyon
ları raporları (1/122) (Gündeme) 

17. — Taşova İlçesinin Amasya îline bağ
lanması hakkında Kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/447) (Gündeme). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılış saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgİl (Rize) 

*m» 

3. — YOKLAMA 



B : 11 1.12 

1. —• Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi (3/402) 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizaların

da gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Divanı
nın 28 Kasım 1952 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı, 

R. Koraltan 

Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Okcuoğlu 
1,5 ay hasta olduğu için 18 . XI . 1952 tarihin
den itibaren, 

Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu 1,5 

BAŞKAN — Yugoslavya'ya yirmi kişiden 
mürekkep bir heyetin gitmesi mukarrerdi. Riya
set Divanı Milletlerarası münasebetin inkişaf et
tiği bu. zamanda keyfiyeti parti gruplarına mal 
etmek emeliyle o suretle adayları tesbit etmek 
üzere grupların noktai nazarını almak cihetini 
istilzam etmişti. Halk Partisi, Millet Partisi grup
ları aday göstermedikleri için bu vaziyet karşısın
da 17 kişiden mürekkep bir heyetin gitmesi ica-
bediyor. 15 kişi Demokrat Partiden, bir arkadaş 
Türk Köylü Partisinden ve bir arkadaş da ba
ğımsız milletvekillerinden ibaret olmak üzere 17 
kişiden ibaret olacaktır. 1952 Bütçe Kanunu (R) 
formülüne göre Riyaset Divanı gidecek adedin 
bir mislini tesbit etmiş ve tahtaya yazmak kül
fetinden vareste kılmak için de adayların ad
larını liste halinde tabettirip Heyeti aliyenize 
tevzi etmiş bulunuyoruz. Şimdi bu heyetin se
çimini yapacağız. 15 Demokrat, bir Köylü Par
tisi ve bir de Bağımsızdan ibaret olmak üzere 17 
arkadaş seçeceğiz. 

Riyaset Divanının (R) formülüne göre tes
bit ettiği aday listesini okuyorum : 

.1952 O : 1 
N KAMUTAYA SUNUŞLARI 

ay hasta olduğu için 24 . XI . 1952 tarihinden 
itibaren, 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil 1 ay 
hasta olduğu için 15 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Birer birer tasvibinize sunuyo
rum. Mustafa Uuri Okcuoğlu'na rahatsızlığından 
dolayı 1,5 ay izin verilmesini kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Fehmi Çobanoğlu'na rahatsızlığından dolayı 
1,5 ay izin verilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Mahmut Erbil'e rahatsızlığından dolayı bir 
ay izin verilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kasını Küfrevi 
Kemal Eren 
İbrahim Subaşı 
Yahya Pelvan 
Salâhaddin inan 
Mahmut flüçbilmez 
Hulusi Köymen 
Nihat tyriboz 
Ahmet Başıbüyük 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Zeren 
Ali Ocak 
Adnan Tüfekeioğlu 
Aziz Koksal 
Reşit Turgut 
Fuad Hulusi Demircili 
IIâdi Hüsman 
Pertev Arat 
Ahmet Keskin 
Süleyman Süruri Nasuhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Mazhar özsoy 
Fahri Köşkeroğlu 
Refet Aksoy 
Ahmet Morgil 
Cemil Yardım 
Nurettin Ertürk 

Ağrı 
Amasya 
Antalya 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çorun? 
Diyarbakır 
Erzurum 
Gazianteb 
Giresun 
içel 
İsparta 
istanbul 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kütahya 
Kütahya 
Maraş 

, Niğde 
' Ordu 

Rize 
Siird 
Sivas 

4. — BAŞKANLIK DİVANINI 

5. — SE 

1. —• Vâki davet üzerine Yugoslavya'yı ziya
ret edecek olan milletvekillerinden mürekkep he
yetin seçimi. 

ÇİMLER 

D. P. 



Yusuf Ziya Tuntaş 
Salih Esad Alperen 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

T. Kö« P. 

»Süreyya Endik 
Yusuf Ziva Eker 

Bağımsızla r 

Kemal Türkoğlu 
Sinan Tekel i oğlu 
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tesbiti için kur 'a çekiyoruz efendim. 

Erzurum seçim çevresinden reyleri toplama
ya başlıyacağız. Vilâyet vilâyet isimleri okunan 
arkadaşlar lütfen reylerini kullansınlar. 

(Erzurum seçim çevresinden oyların topla
nılmasına başlandı). 

BAŞKAN — Reyini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Bir önerge vardır, okuyacağız. 

Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 

Çanakkale 
Seyhan 

Mardin 
Seyhan 

BAŞKAN — Seçim, okuduğum listeden ya
pılacaktır. 

Tensip buyurursanız ">) er kişiden mürekkep 
S tasnif heyeti ayıralım. Bu hususu muvafık 
görenler... Görmiyenler... Üç tasnif heyeti seçil
mesi kabul edilmiştir. 

Ad çekeceğiz. îsmi okunan arkadaşlar, bu
rada olduklarını lütfen haber versinler. 

Tahsin inanç (Giresun), (yok sesleri). Sala-, 
hattin Benli (Ankara), (yok sesleri), Hasan 
Remzi Kulu (Tunceli), (yok sesleri), Saip Öz
er (Çorum), Hadi Arıbaş (Niğde), (yok sesleri), 
Salih Kalemcioğlu (Kocaeli), (yok sesleri), Züh-
tü Hilmi Velibeşe (îzmir), Halil Nuri Yurdakul 
(Niğde). Birinci tasnif heyeti tamamlandı. 

Halil Bulgurlu (Ankara), Mehmet Aldemir 
(îzmir), (yok sesleri), Celâl Otman (Çankırı), 
(yok sesleri). Nadir Nadi (Muğla), (Yok ses
leri), Yusuf Ziya Ortaç (Ordu), (yok sesleri), 
Hakkı Yemeniciler (Çorum), (yok sesleri), Nu
rettin Ertürk (Sivas), Ali Rıza İncealemdaroğ-
lu (Zonguldak), (yok sesleri), Halil özyörük 
(îzmir). İkinci-tasnif heyeti de tamamlanmıştır. 

Yusuf Ziya Tuntaş (îsparta), Bedi Enüstün 
(Çanakkale), Ziya Termen (Kastamonu). Üçün
cü tasnif heyeti de budur. 

Seçime başlamadan evvel seçim çevresinin 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan kanun, teklif 

ve tasarılarının sorulardan önce görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

AZÎZ URAS (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge aleyhinde mi? 
AZÎZ URAS (Mardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, çok 

defa bu kabil önergeler verilmektedir. Bâzan 
bu önergeler kabul edilmekte bâzan de edilme
mektedir. Bu önergeleri veren arkadaş neden 
dolayı bu tehiri yaptığını asla zikretmemiştir. 
Meclis murakabesinin bu şekilde tahdidi mâna
sına gelen bu kötü geleneğe gidilmemesini has
saten rica ederim. Çok zamanımız vardır. Şayet 
zamanımız yetişmiyorsa her gün toplanalım, is
tirham ediyorum. Önergenin aleyhinde rey ve
riniz. Şayet zaman yetişmiyorsa hergün topla
nalım. Ben bu takyidin sebebini bir türlü an
lamıyorum. îstirham ederim, aleyhinde rey ve-
rinii. 

BAŞKAN — önerge bugünkü gündemde bu
lunan sözlü soruların kanunlardan sonra konu
şulmasına dairdir. Tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

t. —- tik ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 ve 1880 sa
yılı kanunların tadiline dair 2517 sayılı Kanunu
nun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesi ve (C) fıkrasının yürürlükten kaldnlması 
hakkında kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in, 1702 ve 1880 sayılı kanunla

rın tadiline dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi kah-
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/376, 2/387) fi] 

T | 22 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 6 — 
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BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanmmdır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; ortaokul
larımızın Öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak en
dişesiyle hazırlanıp huzurunuza gelmiş bulunan 
ve bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş
leri bendinin 13 ncü sırasında bulunan kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen de arzettiğim veçhile iki defa görü
şülecek işlerin B bendinin 13 ncü sırasında bu
lunan kanun tasarısının «öncelik ve ivedilikle» 
görüşülmesini arze ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi teklifi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz ist iyen var mı? 
Söz istiyen yoktur. 

ivedilikle görüşülmesi teklifini oyunuza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yürür

lükten kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1702 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesini değiştiren 1880 sayılı Kanunun 2517 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiş 
ve (C) fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır : 

B) Meslekten öğretmen.bulunmaması halin
de, ortaöğretim öğretmenliği şartlarını haiz olan
lar ile ilkokul öğretmenlerinden ve ortaöğretim 
okullarında öğretmenliğe tâyin olunan memurlar
la (A) bendine göre ücretle ek ders kalbul eden 
öğretmenlere haftada okutacakları her ders sa-
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ati için ayda dört liradan sekiz liraya kadar 
ücret verilir. Bunlardan memurlara verilecek 
haftalık ders saati sekiz saatten fazla olamaz. 

Lüzumu halinde fakülteler, yüksek okullar ve 
Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek bölümü 
ile eğitim enstitüleri mezunlarından ve 439 sa
yılı Ortaöğretim öğretmenleri Kanununun 7 
nci maddesine göre öğretmenlik ehliyeti almış 
olanlardan veya yabancı memleketlerin bu dere
celi okullarından mezun olup da resmî bir işi bu-
lurimıyanlar da geçici olarak ücretli öğretmen 
tâyin edilebilir. Bu öğretmenlere haftada okuta
cakları her ders saati için ayda 6 liradan 12 lira
ya kadar ders ücreti verilir. Bu gibi öğretmen
lere haftada 24 saatten fazla ders verilmez. 

Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe kad
rosunda ayıracağı maaş karşılığında, yabancı 
uyruğunda bulunanlardan yabancı dil öğretme
ni çalıştırabilir. 

Bu madde gereğince verilen ücretli öğret
menlikler ve yabancı uyruğundaki yabancı dil 
öğretmenlerine ödenecek maaşlar müktesep hak 
sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Müsaade 
ekler misiniz? 

Şimdi okunan mdade değiştirilmesi istenen 
(B) frkrası birinci kısmının, vuzuhu temin ba
kımından : 

[ B) Meslekten öğretmen bulunmaması 
halinde, ortaöğreitim öğretmenliği şartlarını 
haiz memurlar ile ilkokul öğretmenlerinden ve 
(A) bendine göre ortaöğretim öğretmelilerin
den, ortaöğretim okullarında ücretle ek ders 
kabul edenlere haftada okutacakları her ders 
saati için ayda dört liradan sekiz liraya kadar 
ücret verilir. Bunlardan memurlara verilecek 
haftalık ders saati sekiz saatten fazla olamaz.] 

Şeklinde reye konmasını rica ederim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen var mı? 
Maddeyi, Bütçe Komisyonu Başkanvekili ar

kadaşımızın ifade ettiği değişiklikle oyunuza 
arzediyorum. Kaibul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2.— Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiş, onanmıştır. 

2. — Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal 
Varınca ve 5 arkadaşının, kavurma imal ve sa
tışından dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele 
vergilerinin terkini hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/315) 
[1] 

BAŞKAN — Rraporu okuyoruz efendim. 
(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca, buyu

run. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar; komisyon kararım 
dinledikten Sonra bu mesele sizlere belki aykırı 
gelebilir. Fakat bendenizin üzerinde durmak is
tediğim bir nokta vardır. Bu noktanın tavaz
zuhu için diğer beş arkadaşımla bu kanunu tek
lif etmiş bulunuyoruz. 

Nokta şu: 
Eski, Çin uleması; bir memlekette adaletsiz

lik, eşitsizlik meydana getirmemek için kanun
ları yaparken çok dikkatli olmak lâzımgelir, der. 

Kanunlarda kelimeler vuzuhlu olarak yerli 
yerine yerleştirilmek lâzımdır. Eğer bir kanun 
yapılırken, vâzıı kanun bu kelimeleri kemali 
sarahatle yerli yerine koymazsa o kanunun tat
bikatında birtakım aksaklıklar ve adaletsizlik
ler ve müsavatsızlıklar husule gelir ki bu, mem
leket için bir şüriş kaynağıdır. 

Şimdi, bu Muamele Vergisini okuyanlar, tat
bik edenler ve mükellefler, bunda asla vuzuh 
olmdaığını ve bir sürü yanlışlıklara ve adaletsiz
liklere meydan verdiğini teslim ediyor. Burada, 
Muamele Vergisinde, kavurma imali mevzuu 

fi] 12 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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; vardır. Kavurma imali noktasını nazarı dikka

te alarak ve kanunlarda böyle vuzuhsuzluktan 
I doğan adaletsizlikleri göz önünde tutarak, bu 

teklifi yaptık. Hepimiz intihap dairelerimizi ge
ziyoruz, Oralardaki vatandaşlarımız bizlere bir 

J sürü şikâyette bulunuyorlar. Bu şikâyetler bize 
| aksedince onun çaresini arıyor, ya mahallî hü

kümetler nezdinde veya buradaki bakanlıklar 
i nezdinde, şurada, burada şikâyetleri bertaraf 
i edecek tedbirlere baş vuruyoruz. Fakat öyle şi-

kâyetler oluyor ki, onları bertaraf etmek için an
cak ve ancak bir kanun teklifi yoluna gitmek
ten başka çare bulamıyoruz. 

Şimdi bizim hemşeri milletvekillerine vâki 
olan şikâyetler şu merkezdedir: Meselâ Erzu
rum'da on kişi kavurma imal etmiştir, bu on 

\ kişiden beş tanesinden hiçbir şey alınmamıştır, 
i ondan sonraki senede ikisinden alınmış, üçün

den alınmamıştır, itiraz vâki olmuş, bu itiraz 
neticesinde kimisine Danıştay lehte karar ver
miş, yani neticede bu Mamele Kanununun ka-

j vurma imaline mütedair olan maddesi bir müd-
l det ihmal edilmiş, tatbik edilmemiştir. Tatbik 
i edilmediği müddetçe yapılan, imal edilen ka

vurmalardan vergi alınmamıştır. Yani onlar 
j vergiden kurtulmuşlardır. Fakat bir yerde bir 
i Maliye memuru okumuş, kendine göre kavurma 
l Muamele Vergisine dâhildir demiş meselâ Van'-
| da almış, Erzurum,da> Rize'de şurada burada 
, almamış . İşgüzar malmüdürü kendi anlayışına 
I göre o mıntakada vergi tarhetmiş. 

Şimdi iş safha safhadır bu. Evvelâ bu vergi-
| nin mebdeiyle kaldırılması arasında sekiz sene 
I vardır. Beş senesinde hiçbir kimse bununla alâ-
. kadar olmamıştır. Her hangi bir Maliye dairesi 
' alâkadar olmuş vergi tarhetmiş, ötekilerin habe-
j ri yok. Fakat itiraz vâki olmuş, iş temyiz ko

misyonlarına gelmiş, bu komisyon vergiye dft-
; hil değildir demiş. Damştaya gitmiş bunların 
ı bâzılarını kabul etmiş ve alman vergileri iade 
j ettirmiş. Bir kısmını da terkine tâbi tutmamış-
ı tır. Demek ki, kanunun sekiz sene zarfındaki 
l safahatı bir müddet ihmal edilmiş, bunun ûze-
j rinde itirazlar baş göstermiş, kiminden vergi 
j alınmış, kimisinden alınmamış ve nihayet ka-
I vurma imaline ait verginin alınmasının doğ-
S ru olmadığına dair Maliyece de kanaat getiril-
I miş ve bu madde kaldırılmıştır. 

Şimdi sekiş sene zarfında Muamele Vergisi 
Kanununun bir maddesi bu derece tezatlı neti-

— 8 — 
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çeler verirse yani Ali'den alınmış, Veli'den I 
alınmamış olursa, vilâyet itibariyle de Erzu
rum'dan alınmış olur, İzmir'den bu vergi alın
mazsa, bilmiyorum bu kanunun umumilik vasfı 
nerede ka^ır? Çünkü aynı memlekette Ali'den 
alınıyor, Veli'den alınmıyor? Bir vatandaş, 
benim günahım nedir ki, benden alıyorsun, diğer 
vatandaştan almıyorsun deyince bir sürü itiraz 
ve temyizler baş gösteriyor. Bunda müsavat var 
mıdır? 

Dahası var; birisi Muamele Vergisine tâbi 
oluyor, diğeri, aynı imalâtı yaptığı halde olmu
yor. Biri itiraz ediyor, diğeri itiraz etmediği 
halde, ona ret cevabı veriliyor. Her safhasında I 
bu kavurma işi karma karışık oluyor. I 

Biz ne yapabiliriz? Kanun teklif edebiliriz, 
nitekim de öyle yaptık. Bu kanun teklifimiz ka
bul edilirse, kelimelerdeki vuzuhsuzluk, sarahat-
sizlik "dolayısiyle meydana gelmiş olan fenalıklar 
giderilmiş olacaktır. 

Bâzı imalâtçıların şikâyeti üzerine huzuru
nuza geldik ve müsavatsızlığın bertaraf edilme
sini istiyoruz. Nasıl ki, bir kısım imalâtçıların 
vermiş oldukları paralar iade edilmiştir, bu ima
lâtçıların vermiş oldukları paraların da kendile
rine iadesini emredersiniz. Büyük bir yekûn tut
madığını zannediyorum. Bize şikâyet eden beş 
altı kişi vardır. Maliye tabiî bunun tahkikatını 
yapmıştır. Bunu teklif ettiğimiz vakit tetkikat 
yaptık. Adaletin tatbikında az, çok mevzuubahis 
olmaz, adalet adalettir. Adalet yapılacaksa, mü
savat yapılacaksa çok, az, mevzuubahis olmaz. 
Bunu mevzuubahis etmeye dilim varmaz. Diye
mem ki, azdır affedin. Mehamet de dilenmiyoruz. 
Yalnız Muamele Vergisinin tatbikatından müte
vellit bir fenalık bir adaletsizlik vardır, bir mü
savatsızlık vardır. Aliden almış, Veliden alma
mış. Bunu tasfiye edebilmek için bu terkin hak
kındaki teklifimizin kabulünü rica ediyorum. 

Bendeniz bir nevi felsefesini yaptım. Diğer 
arkadaşlar bunun hukuki, kanuni cihetini Yük
sek Heyetinize arzedeceklerdir. 

BAŞKAN — Memiş Yazıcı. 
MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — Sayın arka

daşlarım, Ahmet Kemal Varınca arkadaşım bu 
kânunu teklif ederken görüştük. Böyle birkaç 
hâdise avukatlığım zamanında Erzurum'da elim
den geçti. Danıştay 4 ncü Dairesi alınmış olan 
vergileri iade etti. Ben de bu kanuna imza koy- ı 
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makla teklifi yapanlar meyamnda bulunduğum 
için kanuni cihetlerini Yüksek Huzurunuza arze-
diyorum: 

21 . 6 . 1946 günlü 4939 sayılı Kanunla ka
vurmadan Muamele Vergisi alınmıyacağı takar
rür ettirilmiştir. Artık bundan sonrasını düşün
meye lüzum yoktur. Ancak Muamele Vergisinde 
değişiklik yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve 
ekleri gereğince bâzı maddelerden alman İstih
lâk vergilerinin Muamele Vergisi ile birleştiril
mesine dair olan ve 1 . 6 . 1940 ta meriyete giren 
3843 sayılı Kanunla da kavurmadan Muamele 
Vergisi alınacağı, ortaya çıkmış, fakat maliye da-
irelrei ile mükellefler senelerce bunun tatbika
tına girişmemişler ve tereddüt halinde vaziyeti 
devam ettirmişlerdir. Bir zaman sonra Mali
ye dairesi vergi tarh ve tahsiline başlamış, mü
kellefler, Danıştaya müracaat etmişlerdir. Bü
tün müracaatlar Danıştay Dördüncü Dairesi-
nedir. Bâzı mükellefler de müracaat etmemiş
lerdir. Tabiî onlar hakkında bir karar çıkmamış 
müracaatlar müstemirren Dördüncü Daireye
dir. Bir defa Beşinci Daireye bir müracaat vâ
ki olmuştur. Esasen sekiz sene dört ay devam 
eden kanunun meriyeti ile kalkması arasındaki 
fasıla arasmda bu işe Dördüncü Daire bakmış
tır. Ve yetkili daire de odur. 6 . IX . 1948 
de Beşinci Daire bir defa kavurmadan Muame
le Vergisi almaya karar vermiştir. 

Danıştay Dördüncü Hukuk Dairesiyle ara
larında hâsıl olan ihtilâf Danıştay Genel Kuru
lunca tetkik edilerek 4 . VI . 1949 da (21 . VI . 
1946 dan yani 4939 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel imali vo teslim edilmiş bulunan kavurma
lardan Muamele Vergisi alınacağına karar) ver
miştir. Şu hale göre : 

A). 1. VI . .1940 gününe yani 3843 sayılı 
Kanunun neşrine ıkadar kavurmadan Muame
le Vergisi alınmamıştır. 

B) 3843 sayılı Kanunun neşrinden 6 . X . 
1948 günlü Danıştay Beşinci Dairesinin ilk ve 
son olan kavurmadan Muamele Vergisi alınaca
ğına ve Genel Kurulun 21 . VI . 1949 tarihli 
içtihadı birleştirme kararı tarihine kadar Da
nıştay Dördüncü Hukuk Dairesinin verdiği ka
rarla da kavurma imalinden vergi alınmamış ve 
alınanlar da iade olunmuştur. Halbuki : 

C) İçtihat kararı 21 , VI . 1946 dan yani 
4939 sayılı muafiyet kararından evvel imal olu
nan bilûmum kavurmalardan Muamele Vergisi 
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alınacağını 4 . VI . 1949 da karara bağlamıştır. 

D) Bu içtihat kararı : Tahakkuk ve tah
sil zaman aşımlarını düşünmemiş, Danıştay Dör
düncü Hukuk Dairesinin 1 . VI . 1940 dan, Be
şinci Dairenin ilk ve, son kararı olan 6 . X . 1948 
gününe kadar sekiz sene dört ay zarfında ver
diği, (kavurma Muamele Vergisine tâbi değil
dir) ve (Kavurmadan alınan Muamele Vergisi 
iade olunur) yolundaki kararlarını iptal etmiş 
mahiyettedir. 

E) Bu bariz hatanın düzelmesi elbetteki 
bir kanun mevzuudur, işte bu kanunu teklif
ten gayemiz budur. Maliye ve Bütçe komis
yonlarının ret talepleri yerinde değildir. Baş
ka bir yolu varsa bunu Yüksek Meclis takdir 
buyursun. 

F) Maliye Daireleri bâzı mükelleflerden 
verginin aslını ve bâzılarından da cezalı ola
rak tahsilde bulunmuşlardır. Hukuk Devleti 
olarak, Anayasa'ya sadık kalarak vergi tarh ve 
tahsili noktasından vatandaşları âdilâne ve mü
savi mükellefiyete tâbi tutmak zaruretindeyiz. 
Muamele Vergisi vermiyen ve vermek mükelle
fiyetinde olmadığını bilen mükellefler içtihat 
kararı ile tahmil olunan mükellefiyeti bittabi 
maliyetlreine de intikal ettirmemekle mağdur 
kılınmaktadırlar. 

Binaenaleyh, tahakkuk ve tahsil zaman aşı
mına tâbi olanlarla tahakkuk ve fakat tahsil 
olunamıyanlardan bu verginin alınmaması hat
ta 1 . VI '. 1940 dan 6 . X . 1948 gününe kadar 
tahsil olunanlara talepleri halinde alman ver
ginin iadesi ve vergi adalet ve müsavatına uy
gundur. 

Komisyon kararının reddi ile kanunun ka
bulünü yüksek tasvibinize arzederim. 

BAŞKAN — Komisyon kararı, teklifi kanu
ninin reddi mahiyetindedir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Komis
yon cevap versin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET
TİN ERKMEN (Giresun) — Komisoyn adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET

TİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem arka
daşlar, arkadaşlarımızın kanun teklifleri hak
kında Bütçe Komisyonu görüşünü arzedeceğim. 

Teklif sahibi arkadaşlarımızdan ikisini din-
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lemis bulunuyoruz. Arkadaşlar dediler ki, 3843 
sayılı Kanun tatbikat edilmekte bulunduğu sı
rada, bâzı tatbikat tereddütlerinden dolayı bir 
kısım mükellefler vergi vermişler, diğer bir 
kısım mükellefler de bu vergiyi vermemişlerdir. 
Vergi verenlerin bir kısmı D arastaya müracaat 
ederek karar almışlar ve verdikleri vergileri ge
ri almışlar. Diğer bir kısım mükellefler bu yola 
gidememişler ve Danıştay Heyeti Umumiyesinin 
kavurmanın vergiye tâbi olduğu yolundaki ka
rarı üzerine bu yol kendilerine kapanmış. Şu 
hale nazaran tahsil edilmemiş olan vergilerin 
terkini ve tahsil edilenlerin iadesi icabeder, di
yorlar . 

Biz, komisyon olarak bu meseleyi vergi hu
kuk prensipleriyle kabili telif görmedik. Çün
kü bir maddenin vergiye tâbi olup olmadığı el
bette kanunla taayyün eder. Tatbikatta bâzı 
aksaklıklar bulunabilir. Fakat bidayette vergi 
mevzuuna alınmış olan bir maddenin muahhar 
bir kanunla vergi mevzııundan çıkarılmış ol
ması o madde üzerinden alman vergilerin iade
sini hiçbir suretle muhik kılamaz. Bu açık 
prensip karşısında komisyonunuz bir kere bu 
noktadan teklifin şayanı kabul' olmadığı neti
cesine varmıştır. Arkadaşlarımızın muhtemel 
bir iddiaları da tatbikat yanlışlığıdır. Bilhas
sa Varınca arkadaşımız bunu sarahaten söyle
di. Tatbikat yanlışlığının kanunun metnindeki 
vuzuhsuzluktan ileri geldiğini ve vâzn kanu
nun tatbikatı tashih matsadiyle bilâhara 4939 
sayılı Kanunu çıkardığını beyan etti. Bu iddia 
varit değildir. Çünkü bu takdirde son kanu
nun sadece kavurmayı istihdaf etmesi diğer 
maddelerden bahis bulunmaması gerekirdi. Hal
buki 4939 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde ka
vurmadan başka pek çok maddeler, takim ve 
teksif edilmiş süt. ve saire dahi vardır. Arkadaş
larımızın mucip sebepleri yerinde olsaydı bu mad
deler için do aynı hükmün şevki gerekir, bütün 
bu maddeler üzerinden ödenen vergilerin iade
si cihetine gidilmek lâzımgelirdi. Bu iddianın şa
yanı kabul olmıyaeağı bedahati karşısında komis
yon, arkadaşlarımızın teklifini reddetmiştir. 

Bir küçük noktayı daha ilâve edeceğim; ver
gi hukuk ve mevzuatının tatbikmda bu gibi hal
ler pek çok vâkıdır. Bir madde bir müddet için 
vergi mevzuu teşkil eder, sonra bu mevzudan çı
kar. Eğer bu arkadaşların fikri kabul edilirse bir 
maddenin her yer değiştirişinde vergi mevzuuna 

- 10 -
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alınması, çıktıkça vergilerinden iadesi, vergi tah- I 
sil edilmemiş ise terkin edilmesi gibi gayrikabili 
kabul bir çığır açılmış olur. Bu sebep ve mülâha
zalarla komisyonumuz, Maliye Komisyonunun 
görüşüne uyarak, arkadaşların kanun teklifini 
reddetmiştir. Takdir yüksek heyetindir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Terkini icabeden 
miktar nedir? 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ter
kini icabeden miktarı araştırmadık. Ret kararı
nın müstenit bulunduğu prensibin salâbeti muva
cehesinde böyle bir araştırmayı düşünmedik. 

MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — Bütçe Ko
misyonu namına konuşan arkadaşımız, kanunda 
bâzı aksaklıklar bulunabilir dedi. (Tatbikatta ses
leri) Tatbikatta vâki olan aksaklıklarda başka bir 
yol ile kabili telâfi değilse, kanun voliyle telâfi 
edilir. 

İkinci olarak şunu söylediler, kanunun ilgası 
alman vergilerin iadesini icabettirmez. Zaten böy
le bir talep de vâki değildir. Yalnız tahakkuk et
miş, fakat tahsil edilmemiş vergiler vardır. KanUn-
suzsa bunu almamak lâzımdır. 4939 sayılı Ka
nun, kavurmadan başka maddeleri de mükelle
fiyet mevzuundan çıkardı, dedik. Böyle bir hak
sızlığa mâruz kalanlar da müracaat eder, hak
larım alırlar. Hak nasıl istihsal edilir? Ya mah
kemeye müracaat olunur veya bu yol kapanır
sa TMeclise müracaat edilir, vergi haksız alınmış 
ise iade edilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. Komisyon raporunu yüksek tasvibinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursunlar.... Kabul etmiyenler... Komisyon rapo- | 
ru kabul edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

3. — Samsun Milletvekili Hadi Uzer'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma- I 
Uy e ve Bütçe komisyonları raporları (2/199 [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen? I 
HÂDÎ ÜZER (Samsun) — Muhterem arka

daşlar, bu kanun teklifimin esasını ve mucip 
sebeplerini Heyeti Muhteremeye daha açık ola
rak arzedebilmek için bir misal ile izah etmeyi 

[1] 14 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. \ 
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ve teklif konusunun bir tarihçesini yapmayı fay
dalı buluyorum. 

Genel bütçeden maaş alan bir Devlet memu
ru yedek subay olarak Birinci Umumi Harbe iş
tirak etmiş ve vazifesini yaparak terhis olunmuş 
ve eski memuriyetine dönmüştür. Bu vazifeyi 
gqrmekle o memur, 1683 sayılı Tekaüt Kanunu
nun 23 ncü maddesine göre, harbde geçirdiği 
fiilî hizmet müddetinin bir mislini itibari hizmet 
olarak iktisap etmiş bulunuyorlar. Yani bu me
murlar emekliye ayrılırken meselâ 4 sene harb
de geçmiş fiilî hizmeti varsa 4 senelik itibari hiz
meti de, emekli aylığı tahsisinde, nazara alınıp 
hesaba katılacaktır. 

Yine bu memur, İstiklâl Mücadelesine de iş
tirak etmiş ve millî vazifesini tamamlayıp son
ra eski memuriyetine dönmüş ise, o memurun bu 
mücadelede geçen fiilî hizmet müddetlerinin de 
tekaüt ve mâzuliyetlerinde 778 sayılı Memurin 
Kanununa müzeyyel şu madde ile iki kat olarak 
hesap edilmesi icabedecektir. Bu da o memur 
için kanunla müeyyet ve müktesep bir hak ol
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup taazz-
zuv etmeye başlayınca (Düyünü Umumiye, Reji 
İdaresi, Demiryolları) gibi hususi birtakım mü
esseseler de zamanla peyderpey tasfiye edilip 
Millî Hükümet bünyesinde yer almış ve bunlar 
Devlet hesabına işletilmeye başlanmıştır. Bu 
meyanda millî bankalar ve yeni yeni tesisler 
vücuda getirilmiş, her biri, ayrı ayrı statülere 
tâbi olmakla beraber yavaş yavaş devletçilik sis
teminin nüfuzu altına sokulmuş ve safha safha 
bu rejime intibakı temin olunmuştur. 

Bidayette bu kurumların, Devlet memurlu
ğundan geçen mensupları tekaütlük haklarına 
sahip değildi. Emeklilik devresine girenlerin 
istikballeri esaslı ve sağlam bir teminat altına 
alınmış, birtakım vardım sandıklarının sak
ladığı kifayetsiz garantilere bağlanmıştı. Sözü 
geçen kurulların mensupları, devletçilik rejimi
nin gittikçe artan tesirlerine intibak ettirildik
çe devlet memurları gibi kendileri için de bir 
emeklilik hakkı tanınmasını istemeye başladılar 
ve haklı görülen bu istekleri tatmin için her mü
essese, bünyesine göre devlet memurlarının tâ
bi tutuldukları emeklilik rejimlerine muvazi ola
rak ayrı ayrı hususi' kanunlarla birer emekli 
sandığı veyahut buna benzer yardım sandıkları 
tesis etmişlerdir. Bu kurumların bir kısım me-
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murları yukarda arzettiğim gibi evvelden dev
lette memurluk jetmiş ve memur iken harblere iş
tirak eylemiş kimseler idi. Sonradan kurumla
rın mensuplarına kanunlarla emeklilik hakları
nın tanınması tesis edilince, bu gibi memurlar, 
devlet memuru iken geçen hizmetlerinin de ku
rumlarda geçirdikleri veya geçirecekleri emek
lilik hizmet müddetlerine katılmasını, sayılması
nı istediler. Bu istekleri de haklı görüldü. Çün
kü kurum mensuplarının tâbi oldukları rejim
ler, hemen hemen devlet memurlarının rejimine 
intibak etmiş bulunuyordu. Çeşitli olan kurum
lar, mütaakiben 4222 sayılı Kanunla (İktisadi 
Devlet Teşekkülleri) adı altında toplu, ve yeni 
bir esasa bağlandı. Bu arada, 4222 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi, kurum mensuplarının ku
rumlara intisaptan önce devlet vazifelerinde 
geçirdiği fiilî hizmet müddetlerini de emekli he
sabında sayılacağı hükmü tesis etmiş oluyor. Fa
kat bu tesis hem noksan hem de mualleldir. Çün
kü; 4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesinden 
vehlei ulâda anlaşılan şey şudur; (emeklilik he
sabı yapılırken harblerde gecen fiilî hizmetler 
mücerret mânada sayılacak), bir misli itibari 
müddetler katılmıyacak yani helâl edilecektir. 
Bu hela 11 aşmayı yapanlar galiba harbin sıkın
tılarını çekmemiş olanlardır. İtibari hizmet zammı 
bir sadaka değil, emeğinin, fedakârlığının .mü
kâfatı olarak kanunla sahibine bahşedilmiş bir 
haktır. Bu kanuni hakkı, birbirinden ayırmak 
kabil değildir. Çünki itibari kısımlar, fiilî hiz
metin vueudiyle tekevvün edebilmektedir. Fiilî 
hizmetleri hesaba katınca ana ile evlât gibi iti
bari hizmetleri de beraber almak ve vermek lâ
zımdır. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı, ayrıl
maz birer rüknüdür. 

İşte bu maddenin noksan ve muallel tarafı 
budur. 4222 sayılı Kanunun bu hükmü tatbik 
sahasına konulunca hak sahipleri baş vurmadık 
makam bırakmadılar, tdari makamlar, kanu
nun bu sarahati karşısında bir işlem yapılamaz. 
Çünkü siz devlet memurluğundan kurumlara rı
zalarınızla geçtiniz, yani bu hakkınızı helâl etti
niz. Bunun tashihi yeniden bir kanun konusu
dur. Yeni bir Emekli Sandığı kurulacak, buna 
ait kanun hazırlanırken esas fiilî hizmetlerin 
mütemmimi itibari hizmetleri evvelden nazarı iti
bara alması lâzımgelirdi. Her hangi bir şekil
de zühul edilmiş veya unutulmuş olabilir. Şim
di alt tarafında arzedeceğim gibi, yeni kanun 
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I çıkacak o zaman bu haklar nazara alınacaktı. 

4200 sayılı Kanunun bu hükmü tatbikat sa-
' hasına konulunca hak sahipleri baş vurmadık 

makam bırakmadılar. Bu makamlar ise «Kanu
nun sarahati karşısında bir işlem yapılamaz de
diler, çünkü siz devlet dairesinden kurumlara 
kendi rızalarınızla geçtiniz, yeni Emekli Sandı
ğı Kanunu hazırlanırken bittabi bu haklarınız 
nazara alınacaktır...» bunun üzerine de hak sa
hipleri Danıştaya baş vurmuşlar ise de 18 nci 
madde hükmü sarahati karşısında ihkakı hakka 
muvaffak olamamışlardır. Bütün ümitler ileri
de çıkacağı vadedilen ve senelerce incelenip ha
zırlanan kanun tasarısının çengeline asılı kal
dı. En nihayet 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu 1949 yılının ortalarına 
doğru çıktı. Neşrinden altı ay sonra esas hüküm
leri yürürlüğe girecekti. Kanun maddeleri o 

I kadar girift ve birbirine o kadar çok atıflı ki, 
I okuyanlar uzun zaman aciz içinde kaldılar, an-

hyamadılar. Fakat tatbikat safhası birçok hak
ların unutulduğuna ve mağduriyetlerin tezahü
rüne sebep oldu. Bunlardan birisini de benim 
teklifimdeki konu teşkil ediyordu. 

I * 
Şimdi kanuna geçiyorum. 
Bu 5434 sayılı kanun tedvin edilirken şu 

esaslara, ip tin a edecekti : 
1. Sandık prim ve sigorta esasına göre ku

rulacaktır. 
2. Çeşitli mahiyetteki emekli sandıkları ve 

kurullar kalkacak efradını cami, ağyarını mâ
ni tek sandık yapılacak. 

3. Kaldırılacak hükümlere göre bağlanmış 
olan çeşitli mahiyetteki aylıklar 1 . I . 1950 
tarihinden itibaren saha müsait olan yeni esas
lara göre bağlanacak aylıklar seviyesine çıka
cak, muadeleti sağlanacak ve bunun için geçici 
hükümler konacaktır. 

4. Müktesep hakların korunması esas pren
sip olarak nazara alınacak. Benim teklifimin esası 
da bu meyanda nazara alınacaktı? 

I 5434 sayılı Kanun iki devre için tatbik edile-
I cek hükümleri ihtiva etmektedir, (Madde 136). 

Bu maddeye göre 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra 
hükümden kalkacak olan sandıklara bağlı me
murlardan hizmet durumları 39 ncu maddenin 
b fıkrasına uyanlar (55 yaşını dolduran ve fiilî 
hizmetleri 30 seneye baliğ olanlar hakkındaki 

j hüküm), mensup oldukları idarelerce kendi san-

12 — 



B : 11 1.12 
dıklarmın hükümlerine göre yani (Hafb, esaret, | 
millî mücadele ve mmtaka zammı) gibi itibari 
hizmetlerden mahrum edilerek beş ay zarfında 
temizlenecektir. Nitekim bunlardan 1 . 1 . 1950 
tarihine ulaşabilenler bu haklarına kavuşacakları 
gibi, kanunun neşrini takip eden ay başından 
evvel kurumlardan ayrılıp Devlet hizmetine nak
letmek bahtiyarlığına mazhar olanlar bu hakla
rını iktisap eylemiş olacaklardır. 

Asgari 30 sene hizmet etmiş- iki harbin bin 
türlü mezahimini taşımış olan bir memur vatan
daş, beş aylık bir devre içinde (Aman hakkına 
kavuşmasın) diye alelacele emekliye sevkediliyor. 
Çünkü bu memurlar 1950 yıl başını idrak edecek 
olursa tantuna giden bu haklarına kavuşacaklar 
ve huzur duyacaklardı. Bu suretle açıkça ve in
safsızca gadre uğrayanların umum yekûnu, 
Emekli Sandığı temsilcisinin komisyonlardaki be
yanına göre, 150 mağduru geçmiyormuş. Yani 
bu beş ay zarfında bu sandık ve kurumlara men
sup bir memur Devlet kadrosuna geçmiş olsaydı 
ve oradan emekliye ayrılsaydı o tarihten itibaren 
ve yahut bu beş ay içinde 1950 senesinin 1 nci 
ayı başında kendi memuriyetinde kalsaydı o za
man o memur da yine itibari hizmetlerine sahip 
olacaktı. Beş aylık devrede 30 sene hizmet etmiş 
kanuni hak iktisap etmiş olan bir memurun beş 
aylık müddet zarfında bu kadar mağdur kalması 
doğru değildir. 

ikinci nokta, itibari hizmetler fiilî hizmetle 
tekâmül ediyor. Fiilî hizmetin olduğu yerde iti
bari hizmet ana ile oğul gibidir. Bunları ayıra
cak mâkûl bir sebep yoktur. Fakat 4222 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinde denilmiş ki, fiilî 
hizmetler nazarı itibara alınacaktır, bu hatalar 
da tasrih edilecektir. Şimdi bu hata tasrih edil
miş bir vaziyettedir. Kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girdiği için 1 . 1 . 1950 tarihine kadar 
olan müddet içinde kalanlar bu haktan mahrum
dur. Binaenaleyh büyük bir mağduriyettir. Bu
nun telâfisi için tasarıyı takdim etmiş bulunu
yorum. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

Bir de, Emekli Sandığı temsilcisinin Maliye 
Komisyonunda izah ettiği veçhile bu şekilde mağ
duriyete uğramış bulunanların âzami miktarı 
150 yi geçmemektedir. Şimdi tasavvur buyurun, 
30 - 35 sene fiilî hizmet yapmış olan bir memur 
5 aylık bir müddet için mağdur ediliyor, o hakla
rından helâllasl^ırılıyor. S o »ıra vatana fciyanet 
etmiş ve hudut haricine çıkarılmış olan Yüz- | 
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elliliklere bu kanun güzel güzel haklarını ta
nıyor. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Onlar 
da hizmet etmiş her halde.. 

HÂDl ÜZER (Devamla) - - Bunlar da hiz
met etmişlerdir. Nerede fiilî hizmet varsa orada 
itibari hizmetler de vardır. Bilfarz Devle* De
miryolları Kanunu... Bir memur bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden evvel tekaüde sevkedilmeseydi 
bu itibari hizmetleri kazanamıyacaktı. Mecvut 
hükme göre bu memur işin farkına varıp Dev
let memuriyetine geçseydi Devlet memuru sayı
lacaktı. Niçin esirgenmiştir? Bunun mânasın,! 
hâlâ anlamıyorum. Bugün mağduriyetlerinin te
lâfisi için şu kanunun kabulü, Bütçe Komisyonu 
raporunun reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. (Ra
portör yok sesleri) 

BAŞKAN — Raportör yok ama Emekli San
dığı temsilcisi ve Maliye Bakanı buradalar. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 
bu emeklilik mezvuları daima iki mütalâa ile 
ortaya çıkıyor. O mütalâalardan bir tanesi, ih
das edilmiş olan haklardır. Şu veya bu şekilde 
verilen haksızlığa sebebiyet veren itibarî hak
lardır. itibarî haklar, kanunda filvaki münferit 
olarak mütalâa edilerek kabul edilmiş olan hak
lardır. Bunun karşısında malî mütalâalar, mey
dana çıkıyor. Emeklilere para tediyesi kademe 
kademe bir sigorta vaziyetine inkılâp ediyor. 
Böyle hesabi bakamdan mütalâa edilecek olursa 
artık itibarî hak nazarı itibara alınmaz. Esas 
nedir? ödenmiş bir resülmalin faizlerinin tedi-
yesidir. Malî bakımdan mütalâa olununca orta 
yerde bir hak değil, hesabi mütalâa kalıyor. He
sap neyi icabettiriyorsa emeklilik haklarını ona 
göre tevsi ederek sigortaya iştirak etmiş va
tandaşların emeklilik zamanında muayyen te
diyelerin yapılmasını derpiş eder. Diğer taraf
tan emekli olan vatandaşlara geçmiş zamanlar
da verilmiş ve şimdi de ilerde kanunen verile
cek birtakım hükümler vardır. Bu hükümlerle 
ortaya çıkacaklara kanuni bir hak verilmiş ve 
bu adam şu külfeti yapmıştır denmiştir. Bina
enaleyh bu adama emekliliği zarfında §u yıp
ranma karşılığına mukabil şunu ödiyelim den
miştir. Kanun bunu öderken bütçeye tahsisat 
konulmamıştır. Bu tahsisat mevzuu müzakere 
edilirken madenciler için olan aynı şeyde redde-
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dilmiştir. Bu hususta Maliyenin müdafaası alın
mış; Maliye müdafaasında bu yüzden birtakım 
maddi külfetler ortaya çıkacaktır, binaenaleyh 
bu mevzuun reddi mülâhazasını ileri sürmüş ve 
teklif, malî formüller mülâhazasına mahkûm 
olarak reddedilmiştir. Bu doğru değildir. Ka
nun mütalâa edilirken bir vatandaşa bir hak 
veriliyor. Bu hakkın karşılığı bütçede mütalâa 
edilmemişse, aksaklık buradadır. Bunu malî 
zihniyetle mütalâa edip de reddetmek, vatan
daşların hakkını kanun yoliyle tıkamak demek
tir ki, bu da doğru değildir. Bence doğru olan 
keyfiyet; bu şekildeki teklifleri kabul etmek 
ve fakat malî bünyede karşılığı yoksa bunu sağ
lamak ve bir muvazene temin etmektir. 

Bu sebeple kanun teklifinin kabulünü bil
hassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bu tekli
fin, Cemal Kıpçak arkadaşımızın ifade ettiği 
şekilde tahsisat ve saire ile bir alâkası yoktur. 
Bendeniz teklifi kısaca arzedeyim. 

5434 sayılı Kanunla 1 . X I . 1950 tarihinden 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır. 

Şimdi, bu kanundan önce kendi müstakil 
Emekli Sandıkları bulunan teşekküllerin bu 
Emekli Sandıkları Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına devrolunmuştur. Arkadaşımızın 
teklifi, 5434 sayılı Kanunla, Emekli Sandığı 
kurulmadan önce müstakil Emekli sandıkları 
bulunan Tekel gibi, Devlet Demiryolları gibi, 
Devlet Denizyolları gibi, İktisadi Devlet Te
şekkülleri gibi müesseselerde çalışan veya Devlet 
hizmetinde iken bu müesseselere intisap eden 
ve emeklilik hakları da bu müesseselerin müs
takil Emekli Sandıkları vasıtasiyle intikal eden 
teşekküllerde çalışıp da - bilhassa buraya dik
katinizi rica ederim. - 1 . 1 . 1 9 5 0 tarihinden önce 
emekliye ayrılmış bulunan memurlar için, şim
di arkadaşımız harb zammı gibi, esaret zammı 
gibi, mıntaka zammı gibi, o zaman kendi müs
takil kanunlarında bulunmıyan ve memurun bu 
dairelere intisabında alâkalı dairelerinin Emek
li Sandığı mevzuatını bilmek suretiyle girdik
leri, çalıştıkları ve emekli oldukları bu yerler
den halen emekli bulunanlar için yeni bir zam 
derpiş etmektedir. Bu, katiyen şayanı kabul 
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I olan birşey değildir. Binaenaleyh hâdiseyi pren

sip bakımından mütalâa etmek gerektir. Tahsi
satla alâkası yoktur. Ama şu bakımdan bunun 
tahsisatla ilgisi olabilir. Emekli Sandığı halen 
sigorta esasına göre çalışan bir müessesedir. 
Binaenaleyh her sene emeklilere verilmekte 
olan aylıklar birtakım hesaplara istinat etmek
tedir. Sandık bu hesaplara dayanarak iş gör
mektedir. Sandığın malî bünyesini sarsmadan 
heyeti umumiyesini tatmin etmeye imkân yok
tur. 

Burada mevzuubahis olan mesele bununla da 
ilgili değildir ve Emekli Sandığı kurulmadan 

J evvel emekliye sevkedilen muhtelif dairelerin 
memurlara zammı icabettiren bir iştir. Bunun 
prensip olarak şayanı kabul bir ciheti yoktur. 
Komisyon raporunun kabulünü rica ederini 

HÂDt ÜZER (Samsun) — Bendenizin asıl 
temas ettiğim nokta 4222 sayılı Kanunun 18 
nci maddesiyle kabul edilen fiilî hizmetler mü
cerret olarak alınmak suretiyle bir haksızlık 
tevellüt etmiştir. Fiilî hizmeti kabul ettiğimiz 
yerde onun peşinden muhakkak itibari hizmeti 
de saymak lâzımdır. İşte bu madde ile vücuda 
getirilen haksızlığı izale etmek için bu teklifi 
yapmış bulunuyorum. Yoksa evvelce hiçbir hak
kı olmıyanlara bir hak verilmesi için bağırılıp 
çağırıldığını ve hak istendiğini zannetmeyin. 
Eskiden mademki fiilî hizmetler nazara alın
mıştır, binaenaleyh onun lâzıırîı gayrimüf ariki 
olan itibari hizmetlerin de hesaba katılması 
lâzım idi. Asıl mağduriyet işte buradan tevellüt 
ediyor. Bu suretle haksızlığa uğrıyanlarm ye
kûnu da 150 yi geçmemektedir. Çünki Harbi 
Umumiye iştirak etmiş ve 30 sene hizmet etmiş 
6 5 - 6 8 yaşında kimselerdir. 

Bunların itibari hizmet zarcılarından alacak
ları para 20 - 30 lira arasındadır. Heyeti Umrm-
miyenin insafına sığınıyorum; 30 - 35 sene hiz
met etmiş hizmetlerinin on senesi harbde geçmiş 
bu insanlar kanunun bahşettiği haktan mahrum 
edilirse halleri müelılim olur. 

Binaenaleyh, bu haksızlığın temizlenmesi 
için böyle bir teklifle huzurunuza gelmiş bu
lunmaktayım. Yoksa hakkı olmıyanlara yeni 
bir hak istemiyorum. Vaziyeti bu şekilde mü
talâa etmek doğru değildir, maksat mevcut olan 
baklan ihya etmektir. 

I BAŞKAN — Maliye Bakanı, buyurun, 
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MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehri) — Efendim, arkadaşımızın izahla
rına göre mevcut olan bir hak ilga edilmiş. 
Şimdi, o hak tesis edilmek isteniliyoramş gibi 
bir mâna çıktı. Ve arkadaşımız 4222 sayılı Ka
nundan bahsettiler. 

Arkadaşlar, 4222 sayılı Kanunda esasen bu 
kabîl zamlar derpiş edilmemişti. Yani böyle bir 
hak yoktur. Zaten 4222 sayılı Kanunda mev
cut olup da ondan sonra çıkan 5434 sayılı ka
nunla kaldırılmış bir şey yoktur. 5434 sayılı 
Kanun şimdi mevcut olan Emekli Sandığını te
sis eden kanundur ve bu 4222 sayılı Kanunu 
da ilga etmiştir. îlga edilmiş olan bu kanun
da ise böyle bir hak esasen yoktu. Daha doğ
rusu arkadaşlar, bu saydığım daire ve müesse-
lerde çalışanlara, bu kabîl hizmet zammı kabul 
edilmemiştir. 

Sonra şu noktayı tebarüz ettireyim. Bu me
murların sayısı 150 kadardır, dediler. Bunun 
miktar bakımından değil, prensip bakımından 
ehemmiyeti vardır. 

HÂDÎ ÜZER (Samsun) — 4222 sayılı İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Kanununun 18 nci 
maddesi şudur : « 1683 sayılı Kanun hükümle
rine tâbi olanlardan kanunla kurulan tekaüt 
sandıklariyle ilgili kurumlardaki bir vazifeye 
veya bu kurumlardan 1683 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi bir hizmete veya bu kurumla
rın birinden diğerine geçmiş ve geçecek olan
ların tekaütlüğe esas olan fiilî hizmet müddet
leri aşağıdaki şartlarla birleştirilerek yürütü
lür ». 

4222 sayılı kanunun 18 nei maddesi budur. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Fiilî hizmettir, itibari değil. 
HÂDÎ ÜZER (Devamla) — Ben de fiilî hiz

met diyorum, fakat harbde geçen hizmeti itiba
ri hizmet olarak kanun kabul etmiştir, diyorum. 
Bu bir haktır, ondan ayıramazsınız. Ne hakla-
ayırıyorsun ondan diye sordum sebebini. Niçin 
böyle yalnız fiilî hizmet dedilerde itibari hizmet 
üzerinde bir sarahat temin edilmedi? Araştır
dım , bir müddet anlıyamadım, sonradan anla
dım. Niye siz devlet memurluğunu terk ettiniz 
de İktisadi Devlet Teşekküllerinchıtisap edip bi
zi yalnız bıraktınız, gibi bir vaziyet. Sebep bu 
imiş? Sonra bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
pirimi varmış, ikramiyesi varmış, susu varmış, 
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busu varmış. Bunun için bunların eline çok pa
ra geçiyormuş. Bundan dolayı ileride tekaütlüğe 
sayılırsa daha çok para alacaklarmış. Bu haksız
lıktır, böyle şey olur mu? Bir memur terfihe lâ-
yiksa babasından para kalmıştır, diye onu ter
fih ettirmeyiniz mi diyeceğiz? 

i Sonra bir memur Emekli Kanunu çıktığı za
man İktisadi Devlet Teşekküllerinden devlet 
hizmetine atlıyabilseydi, itibari hizmetlerin hep
si sayılıyordu. 1949 senesinin Kânunuevvel, ya
ni Aralık ayında son gününe kadar orada kal
dığı takdirde itibari hizmetten mahrum edili
yor. Bir gün sonra ise, kanun yürürlüğe girmiş
tir, bütün hakları tanıyor. Madem ki, esasında 
bütün bu haklar tanınmıştır, evvelce şu veyahut 
bu şekilde ihmal edilmiş bu hakkın, yani itibari 
hizmetlerin kanunun tedvini sırasında düşünül
mesi lâzımdı. Düşünülmemiş olduğundan bir 
haksızlık mevcuttur, bu haksızlığın da izalesi 
için bu kanun teklifi ile gelinmiştir, diyorum. 

Fiilî hizmet eğer, kabul edilmemiş olsaydı, 
o zaman mesele yoktu. Fiilî hizmet kabul edilin
ce itibari hizmet de beraber gider, ayrılmaz. Bu
nu ayırmak için kanunda her hangi bir kanuni 
ve mantıkki bir sebep de yoktur. 

Maruzatım bu kadardır. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Sayın 

Bakanın izah ettiği gibi, mesele hakikaten bir 
prensip meselesidir ve bu prensip meselesi hak
kında karar vermek icabeder. Burada bir mese
le var ki, ehemmiyetlidir, bu ehemmiyetli mese
le şudur : Harb zammı gibi itibari bir hizmet 
zammı vatandaşın tekaütlük müddetine ekleni
yor. Bu, kanunla teeyyüt ediyor. Bir kısım va
tandaşlar vatandaşlık hakkına müsavaten sahip, 
devlet memurları o haktan istifade ediyorlar bir 
k^sım vatandaşlar ondan istifade etmiyorlar : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları. 

Sistem nedir? Sistem, emeklilik mevzunu si
gorta ruhu içinde değil, bir nevi atıfet ruhu 
içinde mütalâa etmektir. 

Vatandaş askerlik etmiş, şu ağır hizmeti ya
şamış, bu ağır hizmeti yapmış; bunlara emekli
lik formülü içerisinde bir itibari hizmet müddeti 
eklenmiştir. Bu atıfet hak şeklinde tecelli etmiş
ti}1. Bunun arkası da gelebilir. Bugün burada 
kabul edebileceğimiz şu kanun metni birtakım 
başka hak sahiplerinin de ortaya çıkmasına se-
bjbiyef verebilir. Bundan dolayı hakikaten bir 
prensip meselesidir. Fakat bu prensip atıfet 
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yoliyle itibari hizmet eklendiği zaman hükmü I 
verilmiş bir mevzu ifade eder. Bir vatandaşa bir 
hak verilmiştir. Aynı vasfı haiz ikinci bir va
tandaş, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalış
mıştır, 4222 sayılı Kanunda derpiş edilmemiştir di
ye hakkı kayboluyor ve hakkını arıyor, bir va
tandaş harbe gitmiş, fedakârlık yapmış; ise ka
nunun derpiş ettiği haktan müstefit olmalıdır. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde de bu atıfetten 
istifade ediliyor. Meselâ madencilere yeraltında 
hizmet ettikleri zaman bir günleri 1,5 gün sa
yan bir madde vard,ır. Onda da atıfet formülü 
var. Sırf bir kanun maddesinde hak verilmemiş
tir, diye sormasın mı bu vatandaş? îşte bu, ka
nun yolu ile buraya gelmiştir. 

Mevzu müdafaa edilirken, elbette müdafaa 
tarafının kendine göre formülleri vardır. Bu 
formül, fazla para ödeme formülüdür. Karşı
lıksız para bulunmadığı için Maliye elbette ki; 
mukavemet edecektir. Bunun arkası uzun gider, 
4222 sayılı Kanunda derpiş edilmemiştir. Bina
enaleyh İktisadi Devlet Teşekküllerine emekli 
olarak giren bir adam, eskiden kanunun kendisi
ne bu hakkı vermediğini bundan istifade edemi-
yeceğini bilerek girmiştir. Bunu bildiği için bu 
işe girdikten sonra kanun yoliyle hak istemeye 
hakkı yoktur, denecektir. 

Arkadaşlar, kanun derpiş etmiyor, diye va
tandaş emeğinden mi mahrum kalsın? Kendisine 
geçim imkânını yalnız İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışmakla temin etmek imkânım bul
du ise bunun için hak istemekten müberra mı 
tutulsun? Nizamsızlık, Emkli Sandjiğma ve si
gorta mevzuuna müdahale etmekle vâki olmuş
tur. Fakat artık hak haktır, bu hakkı ihkak 
yoluna gitmek için çare, kanun ihdası ise, ka
nun ihdas edilir. Haklarında bu kanunu teklif 
eden kimselerin şimdi İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışıyorlar. 4222 sayılı Kanun bunların 
itibari hizmetlerini mütalâa etmemiştir. Bun
lar da bilerek girmiştir, diye kendilerine benzer 
bir vatandaş zümresinin hak etmiş oldukları 
bir haktan onlar,m ebediyyen mahrum edilme
leri doğru değildir. Bir tarafta atıfet olarak, 
fakat kanun yoliyle ihdas edilmiş bir hak, bir 
vatandaş zümresine verilmiştir. Aynı seviyede 
ikinci bir vatandaş zümresi bu hakkı talep et
mek üzere karşımıza gelmiştir, onlara da*bu hak
kı vermek lâzımdır. Bunu tevazün ettirmek, kar- | 
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şıljğım kabul etmekle olur. Hesap meselesi bu
dur. Karşılığı bütçede derpiş edilir. Mademki, 
kanun atıfet yoliyle vatandaşlara bir hak ver
miştir, bu haktan o hizmeti gören her vatandaş 
müsavi surette istifade edecektir. Bundan do
layı kanun tasarısının kabulünü, bir hakkın ye
rine getirilmesi bakımından rica ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buyurun. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, birkaç bir
leşim önce, aynı şekilde, Emekli Sandığına ta
allûk eden üç dört kanun teklifini reddettiniz. 
Bir tanesi Osmanlı Bankasında çalışan memur
lara taallûk etmekte idi. Bir tanesi de ithalâtçı 
ve ihracatçı birliklerinde çalışan memurlara ta
allûk ediyordu. Şimdi görüşülmekte olan bu tek
lif münasebetiyle arkadaşım diyor ki; birisi Dev
let hizmetinde çalışmış bunun itibari hizmetleri 
kabul ediliyor, zamları veriliyor, bir diğeri başka 
bir müessesede çalışmış, onun itibari hizmetleri 
kabul edilmiyor. O memur o daireye girdiği za
man bu itibari hizmet orada var idi ise ve bunu 
bilerek girmişse ve bilâhara o hükmü ilga edilmiş 
ise, o zaman hakikaten bu kanun tasarısı yerin
dedir. Arkadaşımızın dediği yoldan gidersek, 
Emekli Sandığına külfetler yükliyebiliriz. Os
manlı Bankasında çalışan bir memur da orada 
memur olarak çalışmıştır niçin ona emeklilik 
hakkı vermiyelim? İthalâtçı ve İhracatçı Birli
ğinde çalışan bir vatandaşın da elbette emekli 
maaşına ihtiyacı vardır buna da verelim. Bunun 
sonu gelmez arkadaşlar. Bu memurlar o daire
lere girdikleri zaman oralarda itibari hizmet 
zammı yoktu, bu hak tanınmıyordu, oraya me
mur olarak girenler bunu bilerek girmişlerdir. 
Kendilerinin bilerek girdikleri bir yerden bilâ
hara bir hak iddia etmek doğru olamaz. İşte Ce
mal Kıpçak arkadaşımızın yanıldığı nokta bu
dur. Binaenaleyh böyle yapacak olursak bunun 
sonu alınmaz. Komisyon raporunun aynen ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kabul edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'tn, 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
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5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi j 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 
Sütçe komisyonları raporları (2/313) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar; komisyonumuzdan da geçmiş 
olan ve komisyonumuzda kabul edilmiş bulunan 
bu kanun teklifinin mevzuunu kısaca arzetmek 
isterim. 

Devlet dairelerine mensup avukatlar evvelce 
hem Devlet dairelerindeki avukatlıklarını yapa
rak maaş almakta ve hem de hariçten iş almak
taydılar. Bilâhara hariçten iş alabilmeleri im
kânları kanunla orta yerden kalkınca Tekel İda
resinde bulunan ve küçük maaşlarla çalışan 
avukatların bu ücretlerle çalışabilmelerine mad
deten imkân görülememiş ve Hükümet, yeni bir 
kanun, tasarısı ile komisyonlarımıza gelmiştir. 
Bu kanunla cetvellerde yapılan değişikliklerle 
avukatların kadroları yükseltildi ve o zaman ka
bul edilen kanunun esbabı mucibesinde de ev
velce hariçte iş kabul ettiği halde çalışfn bu avu
katlar, badema hariçte iş alamıyacakları cihet
le, evvelce aldıkları küçük maaşlarla çalışamıya-
caklan için kadroları yükseltilmiştir, denildi. 
Ancak, kanunun tatbiki sırasında Tekel İdare
sinde bir vaziyet hâsıl oldu; az ücretlerle çalı
şan avukatlar bu yeni kanunla yüksek kadroya 
geçirilmek istenildiği zaman, acaba bu yeni ve 
yüksek kadrolar mevcut avukatlara verilebilir 
mi, verilemez mi? diye bir tereddüt hâsıl oldu. 
Çünkü 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, 
böyle istisnai mevki olan kadroların verilebilme
si için birtakım şartlar konulmuştur. Bu şart
lar gereğince orada çalışan avukatlar bu maaş
ları alamazlar. Diğer Deflet dairelerinde bu
lunan Hazine avukatları hakkında bu istisnai 
kadroları vermek lâzımgeldiği zaman yapılan ka
nun tasarısında 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desindeki şartlar aranmaz, denilmişse de Tekel 
Genel Müdürlüğüne ait olarak verilen bu yük
sek kadroları ihtiva eden kanun tasarısında her 
nasılsa bu madde unutulmuştur. 

Şimdi Erzurum Milletvekili arkadaşımız, di-

[1] 1.5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ğer Devlet dairelerinde olduğu gibi Tekel avu
katlarına da bu yüksek kadro ücretlerinin veri
lebilmesi için (3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desindeki şartlar aranmaz) ibaresini hâvi bu 
kanun teklifini yapmıştır ki tamamen arzu ve 
isteğe uygundur. Ancak Bütçe Komisyonunun! 
demin okunan esbabı mucibesi bunu kabul etme
mekte ve demektedir ki; «teklifte mucip sebep 
olarak Tekel avukatlarının badema hariçte iş 
kabul edemiyecekleri ileri sürülmüş, vaktiyle 
hariçte iş kabul ettikleri için cüzi ücretlerle Te
kelde çalışan avukatların, bu yeni durum-
da tatmin edilmeleri keyfiyeti ileri sürül
müştür. 5804 sayılı Kanunla Tekelde çalıştırı
lacak avukatların kâfi bir ücret alabilmeleri te
min olunmuş, verilen kadrolarda bu bakımdan 
hizmet ve külfet karşılığı verilmiş bulunmakta
dır.» 

Dikkat buyrulacak olursa Tekelde çalıştırıla
cak avukatlar, diyor. Bu istikbale muzaf bir ifa
dedir. Yani yeni mektepten çıkmış bir arkadaş 
veya evvelce Devlet memurluğunda bulunup, beş 
sene Devlet hizmetinden ayrı kalmış bir arkadaş 
alınacak olursa yekten o kanunla kadronun en 
yüksek maaşiyle tâyin edilmesi mümkündür. Bu
na mukabil bir avukat arkadaş 30 lira maaş ile 
senelerce orada çalışmakta ve senelerdir dışarı
da iş. de aldığından 30 lira maaşın artırılmasını 
istememiş ise bu arkadaşın bu yüksek maaşa 
yükseltilmesi mümkün değildir. Halbuki yeni 
mektepten çıkmış bir arkadaşın 50, 70 hattâ 90 
ile tâyin edilmesi kaabildir. 

İşte Erzurum Milletvekili arkadaşımızın tek
lif ettiği kanuna göre orada memur bulunup ev
velce hariçte iş yaptığı için 30 lira maaşta kal
mış olan arkadaşlarımızın da bu mektepten ye
ni çıkmış avukat arkadaşlar gibi bu ücretlerden 
ve diğer dairelere mütenazıran bu haklardan is
tifadesini temin eylemek için yapılan bir teklifi 
kanunidir. Bu sebeple Bütçe Komisyonu reddi 
mutezammm mütalâası yerinde değildir. Bina
enaleyh Tekel Komisyonu raporunun müzakere 
edilmesini ve Bütçe Komisyonu raporunun red
dini rica ederim. Bir de önerge sunuyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN 
A KM ANLAR (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, arkadaşımız Tekel Komisyonu noktai na
zarı bildirirken bir noktada yanılmış bulunuyor
lar. Bunu izah etmek mecburiyetindeyim Bütçe 
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Komisyonunun ret sebebini teşkil eden nokta da J 
budur : j 

4636 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş- I 
tiren 4895 sayılı Kanunla Tekel birtakım kad- J 
rolar alıyor. Bu kadrolar, yüksek maaşlı kadro- t 
lardır. Mevcut avukatların bu kadrolara intiba- i 
kını yapabilmek için kanuni şartlar müsait de- ı 
fildir. Çünkü bir defa bu avukatlar 3656 sayılı ! 
Kanunun 6 -ncı maddesine göre tâyin edilmiş- !• 
lerdir. Yani menşeleri, hizmet vesaireleri nazarı 
itibara alınmadan Tekelde hizmete başlamışlardır. | 
Bu şartlar dâhilinde bir devlet dairesine girmiş 
olan memurlar mutlaka muavven terfi zamanla- ! 
rmı beklemek mecburiyetindedir. Ve'ancak terfi I 
müddetleri gelince daha yüksek kadrolarda yer ; 
alabilirler. Şimdi 5804 sayılı Kanunla elde edil- j 
m iş olan kadrolara bu neviden, yani sıraya gir- ! 
m iş olan, terfi müddetlerini beklemek mecbu-
riyetindeki avukatların geçirilmeleri istenmekte- j 
d ir. Bu ise kanununa münafidir. j 

Goloğlu arkadaşımız devlet dairelerinde mü- j 
masili vardır, buyurdular. Hayır arkadaşlar, J 
devlet dairelerinde mümasili yoktur. 3656 sayı- ! 
lı Kanunun 6 ncı maddesine istinaden ihtisas j 
mevkilerine tâyin edilmiş olanlar yani hiçbir j 
şarta bakılmadan istihdam edilenler anlattığım I 
gibi bu tâyinlerden sonra muayyen terfi şartları- I 
nı beklemek mecburiyetindedirler. Şurasını da | 
kaydedeyim aynı devlet daireleri içinde olanlar i 
katiyen ihtisas mevkilerine geçemezler. Ancak j 
açıkta boş sene müddet geçmelidir ki. ihtisas 
mevkilerine geçirilebilsinler. I 

Binaenaleyh, Barem Kanununda böyle bir j 
teamül hüküm varken bu hükmü ihlâl edici ma- \ 
hiyette Tekel müessesesinden bir usulü ihdas et- j 
meyi encümenimiz muvafık görmemiştir. j 

Arkadaşımız Goloğlu "nıın teklifi kabul edil- j 
diği takdirde arkadaşlar, devlet, müessese ve da
irelerinde mevcut sistemi ihlâl edilecektir. 

Onun için Bütçe Komisyonu raporunun ka
bulünü rica ediyorum. J 

BAŞKAN — Buyurun Sıtkı Yırcalı. I 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANVEKÎLÎ 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, En
ver Karan arkadaşımızın teklifi, Gümrük ve | 
Tekel Komisyonu Başkanı arkadaşımızın da izah 
ettiği gibi hakikaten 5804 sayılı Kanunun ha- I 
kiki ruhunu tatbik edebilmek için bize imkân 
verecektir. i 

.1902 O : 1 
Vaziyet şudur arkadaşlar : Bütçe Komisyo

nu Sözcüsü arkadaşımızın mucip sebepleri yerin
dedir. Yalnız 4896 sayılı Teşkilât Kanunumu
za ek olarak 5804 sayılı Kanunu yüksek Meclis 
kabul ederken asıl düşündüğü mucip sebep şu
dur : Tekelde çalışmakta olan avukatlara kâfi 
derecede tahsisat verilmediği için buraya, onla
ra lâyık derecede kuvvetli elemanları tamamen 
bağlamak imkânı bulunmuyor ve orada çalışan 
avukatlara aynı zamanda dışarda kendi sahala
rında hususi olarak çalışmak müsaadesi verili
yordu Bunu. önliyebilmek: ve orada, bulunan. 
avukatları tatmin edebilmek ve tamamen mü
esseseye bağlayabilmek, dışardaki iş münase
betlerinden onu kurtararak birçok dedikodula
rın önüne geçmek için, yeni kadrolar kabul ede
rek tatmin etmek esasını mucip sebep olarak 
ele almıştır. Kanunun çıkmasına bellibaşlı âmil
lerden biri bu mucip sebeptir. Bu mucip sebep 
yalnız istikbalde oraya intisap edeceklere de
ğil, daha çok orada çalışmakta olanlara aittir. 
Böyle olmasaydı bir kadro yükselmesiyle 5804 
sayılı yeni bir Kanunun getirilmesine ve mevcut 
kadroların yeni baştan yükselmesine lüzum ol
mazdı. Nitekim Maliye Bakanlığı Teşkilât Ka-
T'ununa ek bir kanunla br«. tarzda kadroları 
yükselten bir kanun tasarısı da Yüksek Heyeti
nize sevkedilmiş ve kabul. edilmşitv. Yalnız 
Maliye Bakanlığınca, kanunda aytaca geçici 
bir maddeyle mevcut kadroların, 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri, bun
lara tatbik olunmaz, diye bir hüküm konduğu 
için, bunu tatbik etmek imkân dâhiline girmiş
tir. Fakat, ilk kanunun sevkında bu mucip se
bepler de varken, bil âhara 5804 sayılı Kanunda 
bu geçici madde tasarıda bulunmadığı için ve 
Yüksek Heyetinizdeki umumi konuşmada aynı 
mucip sebepler ileri sürüldüğü halde, bir geçici 
madde ilâvesiyle bu husus temin edilmemiştir. 
Kanun çıktıktan sonra ise, tatbikatta asıl mak
sadın, kanunun kabulüne sebep olan gayenin 
tahakkuku imkân ve tatbikat sahasına gireme
miştir. tşte arkadaşımız bu boşluğu doldurmak 
maksadiyle hâdiseyi bir teklifi kanuni halinde 
Yüksek Heyetinize arzetmiştir. 

Binaenaleyh teklif, komisyonun ileri sürdü
ğü ana prensiplere hiçbir zaman mahalif du
rumda değildir. Esasen Maliye Bakanlığı Teş
kilât Kanununa ek 5797 sayılı Kanunda sara
hatle geçici bir maddenin tesisi mevcuttur. 
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ikincisi, eğer bunu yapmazsak, 5804 sayılı 

Kanunun sevkına ve mevcut avukatların umumi 
durumunun tanzimine ve bir ihtiyaca cevap ve
recek olan bu tesisin* hakiki maksadına uygun ha
reket etmemiş oluruz. Bugün o kadar anormal bir 
vaziyet hadis oluyor ki, dışardan yeni alınacak 
bir avukata; tecrübe, gayret ve müesseseye bağlı
lığı sabit olmuş bir avukattan daha fazla tahsi
sat vermek gerekiyor. 

Bu itibarla Gümrük ve Tekel Komisyonu ra
porunun daha uygun bulunduğu kanaatindeyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRUULAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun rapo
rundaki noktai nazar ve, mülâhaza Devlet İda
resindeki skolastik zihniyetimizin bir eseridir. 
Yani burada maslahatın yürümesi için icabeden 
reform yapılırken Bütçe Komisyonu doğrudan 
doğruya bizim zaten inkişafımıza mâni olan Ba
rem Kanununu ileri sürerek klasik bir mütalâa 
yapmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, size bir misal vereceğim. 
Evvelce de hariçte de çalışmak salâhiyetiyle 
Tekel Hukuk Müşavirliğini veya avukatlığını 
kabul etmiş olan arkadaşlara bugün zımni mu
kavele ile dışarda çalışmak salâhiyeti vermeyip 
bu salâhiyeti kaldırdığımız takdirde, bütün Te
kel avukatları istifa etseler, bu bizim işimize, gel
miyor, bu para ile geçinemiyoruz deseler Te
kel İdaresi, Tekel mevzuatını hiç bilmiyen yep
yeni avukatları dışardan almak mecburiyetin
de kalacaktır. Halbuki senelerden beri yetiş
miş, bütün mevzuata hâkim olmuş birçok avu
katlar dururken ve bunların statüleri üzerine 
bir değişiklik yapıp salâhiyetlerini ve kazanç
larını talhdit etmek durumuna girildiği anda, 
nasıl oluyor da bunlara yeni kadrolardan isti
fade etmek hakkı verilmiyor? Bu gayet garip
tir ve Devlet maslahatını yürütmeye mugayir 
bir tavrü harekettir. O itibarla ben de, 
Goloğlu arkadaşımızın teklif ettiği gibi, Tekel 
Komisyonu raporunun görüşülmesini rica ede
rim. Bunun memleket işlerini yürütme bakı
mından daha faydalı olacağına kaniim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN 
AKMANLAR (Çanakkale) — Efendim, ben, 
bir noktayı tebarüz ettirmek için tekrar huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

.1052 Û : 1 
Arkadaşım, hakikaten Barem Kanunundan 

bahis ve bizim bir skolâstik içinde kaldığımızı 
ifade ettiler. Halbuki, hakikaten bunlar, ma
zarratları meydanda olmakla beraber mer'i olan 
kanunlardır Bütçe Komisyonu olarak, bu ka
nunlara riayet etmek ve bunların hükümlerini 
nazarı itibara almak mecburiyetinde idik. 

Mahzurları hepimizce müsellem olmakla be
raber, bir hususi kanunla, Baremin mazarratla
rının içinden çıkamayacağımız gayet aşikârdır. 

Şimdi tekrar arzediyorum, gerek Tekel Ko
misyonunun, gerek Tekel Bakanının burada ver
dikleri beyanların mavakaa belki mutabakatı 
vardır. Eğer Tekel Komisyonu noktai nazarın
dan bu kanun teklifi kabul edilmiş olursa, haki
katen kanunlarımızdaki hükümler rencide ola
caktır. 4598 sayılı Kanunun yedinci maddesi: 
«Memurların bulundukları derecede üç sene bu
lunmadan terfi edemezler.» der Tekaüt Kanunu 
da aynı hükümleri takviye etmektedir. Tekaüt 
Kanununun 14 ncü maddesi mucibince, aldıkları 
ücretin primini vermek zaruretindedirler. 

Bütün bunları nazarı dikkate alarak kanun 
haklı dahi olsa bunun hükümlere tearuz teşkil 
etmesi bakımından bunu Bütçe Komisyonunuz 
kabule şayan görmemiştir. Yoksa, mevcut olan 
sistemi tenkid etmekte, öyle zannediyorum ki, 
sayın Erzurum Milletvekili arkadaşımdan daha 
ileri gidebilirim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANVEKÎLİ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — İki kelime ar-
zedeceğim. Bu kanun teklifi kabul edildiği tak
dirde muayyen zamanlardaki terfi meselesi or
tadan kalkıyor diye iddiada bulunuldu. Eğer 
bunu nazarı dikkate almamış olsaydı 5804 sayılı 
Kanunu vaktiyle Yüksek Heyetiniz kabul etmez
di. O halde o zaman 5804 sayılı Kanunla bu esa
sen kendiliğinden halledilmiştir. Nitekim bunun 
emsali vardır, biraz evvel arzetmiştim, Maliye 
Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek bir kanunla, 
5804 sayılı bizim kadro kanunumuz gibi onların 
da avukatlarına aynı hak tanılıyordu. Bir geçici 
madde ile 8656 s<rı!ı Kanunun 6 ncı maddesi 
nazarı dikkate alınar.'ık bulundukları yerde terfi 
edebilirler diye bir hüküm kondu. Hattâ bu tek
lifi kabul etmemekle Maliye Bakanlığında çalı
şan avukat arkadaşlarla Tekel Umum Müdürlü
ğünde çalışan avukatlar arasında bir ikilik 
doğurmuş olacaktır. Onun için teklifin kabulü 
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yerinde olur. Yani Gümrük ve Tekel Bakanlığı [ 
raporunun müzakere edilmesi muvafık olur. i 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN I 

AKMANLAR (Çanakkale) — Affınıza rica ede- I 
rim, mesele uzadı, 5804 sayılı Kanun kabul edi- I 
lirken bir istisna maddesi konmamıştır. Mevcut 
avukatlar bu kanundan istifade ederler denme- I 
meşinin sebebi, nedir"? O hüküm şimdi yeni bir 
kanunla tedvin olunmak istenmektedir, şurasını 
da söy]iyeyim ki, 5804 sayılı Kanunla kabul edil
miş kadrolara hizmetin icabı olan insanlar tâyin 
edilebilirler. Bunu arzedecektim. 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Mute-

rem arkadaşlar; 4353 sayılı Kanun çıkıncaya 
kadar devlet avukatları, kendilerini istihdam e-
den daireler müsaade ettikleri takdirde, serbest 
olarak dışardan dâva almak hakkına malik idi
ler. Bu 4353 sayılı Kanun, zannederim, beşin
ci maddesiyle devlet avukatlarının, Hazine dâva
larını takip eden bütün avukatların dışarıdan 
dâva alamıyacakları prensibini vaz'etti. Fakat 
bu kanun çıktığı tarihte devlet, avukatlarını ve
receği ücretle tamamen kendine bağlamak im
kânının bulunmadığını görünce bu kanunun mu
vakkat maddesine bir hüküm koydu. Kanunun 
beşinci maddesindeki bu hükmün Maliye Baka
nı iki sene müddetle tehir edebilir, yani tatbik 
etmiy ehil ir,dendi. Buna istinaden geçen seneye 
kadar, iki senelik müddetleri hususi kanunlarla 
uzatmak suretiyle, Hazine avukatlarının dışarı
dan dâva alabilmek imkânları temin edilmişti. 
Bunun sebebi, kanunun esbabı mucibesinde be
yan olunduğu üzere, Hazinenin bütçe darlığın
dan dolayı avukatları tatmin edemiyişi idi. Ge
çen sene bu muvakkat maddenin temdidi zamanı 
geldiği sırada bu temditten sarfınazar edildi. 
Hazine avukatları nerede olursa olsun hariçte 
dâva alamıyacaklardır, denildi. Bunun arkasın
dan, tabiî olarak, Hazine avukatları ücretlerinin 
artırılması düşünüldü. Çünkü hiçbir avukat 
150 - 250 - 350 liraya kendini bağlamaz. Tabiî 
bu arzettiğim yüksek avukatlar içindir, bunun 
için evvelâ Maliye Bakanlığı, Muvazenei Umumi-
yeye dâhil olan daire avukatlarının ücretleri
ni artırdı ve onları tatmin edilir bir hale ge
tirdi. bu suretle bu avukatlar hariçte dâva ka
bul etmemelerine rağmen Hazine dâvalarını ta
kip etmekte ve kazanmaktadırlar. Ancak Muva- I 

!. 1952 Ö : 1 
[ zenei Umumiye dışında kalan daireler tekeı' te-
j ker kadrolarını artırıp kanuni imkânlar aramı-

ya başladılar. İşte bu sebepledir ki, Tekel 1da-
I resi de avukatlarının ücretlerini 5804 sayılı 

Kanunla artırmış bulunuyor. Şimdi acaba 3656 
i sayılı Kanunun hükümlerine bağlı kalarak hariç

ten mi avukat temin etmek devletin menfaati-
I nedir; yoksa orada mevcut ve senelerdir çalışmış 

olan avukatlara bu yüksek ücretleri vererek va
zifelerine devamlarını temin etmek mi devletin 
menfaatine uygundur. Hiç şüphesiz ikinci şekil 
daha doğrudur. Ama 3888 sayılı Kanun, avu
katları da hukuk müşavirleri gibi 3656 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesindeki şartlara bağlamış 
bulunmaktadır. Oradaki şartlar nedir? Kanunun 
6 ncı maddesi istisnai mevkileri göstermiştir. Hu
susi kaleni müdürleri, mütercimler, elçiler, va
liler gibi zevat bu gibi kadrolara tâyin edildik
leri takdirde Barem Kanununun koyduğu şart
lar, tahsil, kıdem ve diğer şartlar aranmaksızın 
doğrudan doğruya kadro aylığını almıya başlar
lar. Barem Kanununun 6 ncı maddesinde üç 
şart vardır : 

1. Memurun hariçten gelmiş olması yani 
hiç memuriyet yapmamış olan bir kimse, isterse 
mektepten bir gün evvel bile çıkmış olsa bu kad
roya tâyin edildiği takdirde o kadronun maaşı 
olan 100 - 150 asli maaşın karşılığını alabile
cektir. İkincisi, başka bir vekâletten nakledildi
ği takdirde, 3 ncüsü de müstemirren beş sene me
muriyet dışında kaldığı takdirde, bu istisnai 
kadrolara tâyin edilirlerse kadro maaşı karşılığı
nı doğrudan doğruya alabilirler. Şimdi bu şekil
de Gümrük ve Tekel Bakanlığı avukatları kadro 
maaşları yükseltilmiş olmaktadır. Biraz evvel 
arzettiğim durumda olanlar tâyinlerinde bu ma
aşları alabileceklerdir. Evvelce avukatlık kadro 
maaşlarını yükselten kânunu kabul edildiği za
man bunun tedbiri düşünülmüş ve aynı kanunla 
beraber Hazine avukatlığını yapmakta olan ze
vat bu kadrolara tâyin edildikleri takdirde 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlar aranmı-
yacaktır, gibi, meseleyi kökünden halleden özel 
bir hüküm koymuştur. Halbuki Tekel Bakanlığı a-
vukatlarımn kadrosu yükseltilirken, Hükümet ta
sarısında bu husus her halde unutulmuştur. Tekel 
Bakanlığı avukatları buraya tâyin edilemiye-
cek, fakat dışardan geleceklere bu yüksek kadro
lar verilecektir. Bu hal büyük bir haksızlığa 

| sebep olduğu gibi, aynı zamanda Tekel Bakan-
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lığının mühim dâvalarının da kaybolmasına bin- I 
netice sebebiyet verecektir. Çünkü senelerden 
beri Tekel Bakanlığında çalışan, Tekel mevzua
tını iyi bilen ve dosyaları senelerden beri takip 
etmiş olan zevat yüksek kadrolara tâyin edilmi-
yeeek, belki de bu yüzden vazifelerinden ayrıl
maya kalkacaklar ve yerlerine yeni, gene, avu
katlar gelecek ve bunlar yüksek kadroları ala
caklar; eskiden beri orada çalışanlar bu yeni 
gençlerin emrinde çalışacaklardır ki, bu doğru 
değildir. Bu itibarla kanun teklifi yerindedir. 
behemehal kabul edilmesi lâzımdır. Esasen bu 
cihet diğer -daireler için kabul edilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh hak ve adalet icabı olarak 
bu teklifi kabul etmek lâzımdır. Bu bakımdan 
Gümrük, Tekel Komisyonu raporunun münaka
şa edilmesini bendeniz de rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Goloğlu, buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim; mesele tavazzuh etmiştir. Aykırı bir durum 
yoktur, Bütçe Komisyonu adına konuşan arka
daşımızın ifade ettiği cihet sadece evvelce çıka
rılan kanunun esbabı mucibesinin kabiliyeti tatbi-
kiyesini teminden ibarettir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Tekel 
İdaresinde çalışan avukatlar bidayeti tâyinle
rinde 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine is
tinaden kadro maaşlariyle tâyin edilmişler mi
dir, tâyin edilmişlerse bu kanun ile bu şekilde 
tekrar tâyin edilirse ikinci defa istifade etmiş 
almazlar mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
KANI MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — 
Efendim, bu husustaki suale cevap vere
bilirim, ama mecbur değilim. Çünkü ko
nuşulan Bütçe Komisyonu raporudur. Ben 
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporunun 
mevzuu müzakere olmasmı rica ediyorum. 
Henüz ona sıra gelmedi. Binaenaleyh, bu hu
susta cevap vermek mec'buriyetim yoktur. Ua-
kat mahzur da yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle Güm

rük ve *Tekel Komisyonu raporunun müzakere
sinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Ko. Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut Goloğlu j 

.1962 ' 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon raporuna aykırı bir 

tekliftir. Goloğlu arkadaşımızın teklifini oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... önerge kabul edilmiştir. Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun raporu müzakere mevzuu 
olmuştur. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Maddede-
lere geçilmesini yüksek oyunuz* arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş* 
tir. 

Takel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 3036 sayılı Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki 5804 sayılı Kanuna bir geçici 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2 . VII . 1951 tarihli ve 5804 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — 5804 sayılı Kanunun neş
ri tarihinde müstahdem bulunanlardan bu 
kanuna bağlı kadrolara tâyin edilenlere 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki kayıt ve 
şartlar aranmaksızın bu kanuna bağlı kadro 
ücretlrei verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Ma.dde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
•Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakamları yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

5. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın, 
Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun 
teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/300) [1] 

BAŞKAN —r Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

[1] 16 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Yüksek Huzurunuza ikinci defa gel
miş bulunuyorum. Bu dâvadaki ısrarım yüksek 
takdirlerinizin her zaman tecelli edeceğine ina
nan bir arkadaşınız sıfatiyledir. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut kanunlarımız
da vali muavinliği, kaymakamlıkla vali arasın
da bir üst kademe şeklinde tesbit edilmiştir. Yi
ne mevcut kanuna göre vali muavini olabilmek 
için altı sene kaymakamlık yapmak şart olduğu 
gibi bunun iki senesinin de Şarkta geçirilmiş ol
ması kayıt ve şartını ihtiva eden kaymakamlar 
arasından vali muavini tefrik olunur kaydı var
dır. Yüksek Heyetinizin takdirlerine arzediyo-
rum; tefrik ne esasa müstenittir? öyle zannedi
yorum ki, tefrik bir mümtaziyet ifade eder. Lâ-
alettayin bir adam tefrik edilemez. Bu esasa gö
re içişleri Bakanlığı kıdem ,sicil, ehliyet bakı
mından vali muavini olması icabeden arkadaşla
ra bugüne kadar yaptığı tekliflere maalesef da
ima ret cevabı almıştır. Teklif, tefrik yapılma
dan vali muavini olan arkadaşlarımız, muhtelif 
vesilelerle İçişleri Bakanlığına müracaat ederek, 
beni tekrar kaymakamlığa nakletmenizi rica ediu 

yorum. Bana lütfettiniz, vali muavini yaptınız, 
ben rica ediyorum, beni tekrar kaymakamlığa 
getiriniz, şeklindeki müracaatlar hakikatin bir 
ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, iller idaresi Kanu
nunda, vâzıı kanunun kasdi; ilerde vali olacak 
arkadaşları bir süzgeçten geçirmek suretiyle va
li muavinliğinde kullanmak ve orada yetiştir
mek maksadiyle iyi vasıfta vali yetiştirmeyi te
min etmektir. 

Aziz arkadaşlarım; bugün 63 vilâyette vali 
muavinliği vardır. Eskiden ancak 15 vilâyette 
vali muavinliği mevcuttu. Ankara, istanbul, 
izmir vali muavinlikleri bir vali okulu haline 
gelmiştir. Bugün, bu memlekette mevcut vali
lerin % 70 i istanbul, izmir, Ankara vali mu
avinliklerinde yetişmiş bilhakkin muvaffak olmuş 
arkadaşlardan seçilmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
vali muavini valiliğe namzet kaymakamlar ara
sından seçilmektedir. Ona, arkadaş sen ehliyet, 
liyakat, sicil itibariyle vali muavini olacaksın, 
fakat iki yüz lira eksik maaş alacaksın demek 
ne derece doğrudur? Zira kaymakam 100 lira 
temsil ödeneği almaktadır, o kaymakam vali 
muavini olduğu şehirde 100 lira da ev kirası ve-
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] recektif. Vali muavini olunca bu temsil ödene

ğinden mahrum kalacak ve ona zamimeten 100 
lira da kira verecektir. 

Bu vaziyeti Adalet Bakanlığı vaktiyle dü
şünmüş ve Adalet Bakanlığında Teftiş Heyetine 
ve sair yerlere getireceği savcı, hâkim ve müd
deiumumilere, orada da ödeneklerinin verilmesi
ni tahtı temine almıştır. Eğer Adalet Bakanlığı 
böyle yapmamış olsaydı* acaba hangi hâkim* 
hangi savcı sana umum .müdürlük, teftiş heyeti 
reisliği vereceğim dediği vakit hiç kimseyi bu 
makamlara arzusiyle getiremezdi? Vali muavini
nin bunu en büyük hususiyeti, evvelce vali her 
hangi bir vazife için il merkezinden ayrılırken, 
mektupçuyu, jandarma kumandanını, defterdarı, 
istediği zatı vekil bırakabilirdi. Bugün otomatik-
man, İller İdaresi Kanununa yöre, vali vilâyet 
merkezinden ayrıldığı an vali muavini valinin 
vekilidir. Bu tatbikat da şunu gösteriyor: Valinin 

i hareket halinde bulunması karşısında köye, ilçe
ye, bucağa mütemadiyen gitmesi karşısında oto-
matikman vali muavini vekâletini yapar. Şu hal-

I de fiilen bugün iki vali vardır. Vali ayrılır ayrıl
maz vali muavini vekil olur. Bu bakımdan vali 
muavini temsil sıfatını her zaman üzerinde taşı-

: maktadır. 

j Kaymakamlıktan, temsil makamından gelen 
{ bir arkadaşın her an temsil sıfatını taşıması kar-
ı şısmda bir taraftan terfi edilirken diğer taraf

tan terfih edilmemesi hiçbir adalet prensibi ile 
| ve hakkaniyetle kabili telif değildir. 

Bıı memlekette vali yetiştirmek babında bir 
ekol olarak kabul edilen vali muavinliği müesse
sesinin yaşaması isteniliyorsa 66 vali muavinine 
senede 80 bin lira verilecektir. Bütçeye de 80 bin 

i lira gibi gayet az külfet tahmil edecektir. 
Muhterem arkadaşlar, beni bu meslekin içinden 

j gelmiş bir arkadaşınız değil, bir haksızlığı huzu
runuza arzeden bir arkadaş olarak kabul etme-

I nizi ve Bütçe Komisyonu teklifinin reddi ile, îe-
I işleri Bakanlığı temsilcisinin de muvafakat etmiş 
! olduğu içişleri Komisyonu teklifinin kabul edil-
1 meşini bilhassa rica ederim. 
| BAŞKAN — Rükneddin Nasuhioğlu, 
i RÜKNEDDİN NASUHtOÖLU (Edirne) — 

Arkadaşlar, Agâh E rozan arkadaşımızın hakkı 
vardır. Eski devirde, vali muavinleri Devletin 

! ricalinden addedilir insanlardı. Şimdi de vilâyet 
i mıntakası içinde valilik makamında aşağı yukarı 
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valinin bütün vazifelerinde yardımcı olan, hattâ 
o bulunmadığı zamanlarda temsil vazifesi de üze
rinde olan bir mercidir. 

Diğer taraftan, bu insanlar bir kariyerden 
gelmiş olan insanlardır. Eğer kaymakam olarak 
kalmış olsalardı makam maaşına lâyık olan in
sanlardı. Hem terfi ettiriyoruz, hem kıymetlidir, 
diyoruz, hem de kendisinin maddi durumunu 
za'fa düşürüyoruz. 

Müessesenin iyi işlemesi bakımından teklif 
sahibinin reyine ben de aynen iştirak ediyorum. 
Bütçe Komisyonu teklifinin reddi ile, İçişleri 
Komisyonu teklifinin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bu meseleyi, sayın arkadaşı
mızın sözlerine ilâveten, temsil ödeneği hakkın
daki kanunun esprisinden istifade etmek sure
tiyle izaha çalışacağım. Yüksek malûmunuz oldu
ğu veçhile temsil ödeneği hakkındaki kanunun 
gerekçesinde bu ödeneğin temsil sıfat ve salâhi
yetini haiz olanlarla, emrü kumanda mevkiinde 
olanlara verileceği tasrih edilmiştir. Bu itibar
la valilere, kaymakamlara verilmiştir. Bundan 
başka şu nokta üzerinde durmak lâzımdır. Müste
şarlara da bu temsil ödeneği veriliyor. Şimdi tem
sil bakımından meseleyi tetkik edecek olursak, 
bir Bakanlığı temsil eden Bakandır. Buna müte
nazır olarak müsteşara temsil ödeneği verilmesi, 
Bakana izafetendir. Bakan namına o makamı tem
sil ettiği içindir. Kanunu tetkik edecek olursak, 
vali muavinlerinin vali namına emirler vermesi 
ve o makamı temsil etmesi düşünülürse, birçok 
komisyonlara başkanlık etmesi göz önünde bulu
nursa, Bakanlara izafeten müsteşarlara temsil 
ödeneği nasıl veriliyorsa aynı komisyonda valiyi 
temsil eden vali muavinlerine de temsil icra et
tikleri şu hizmetler bakımından temsil ödeneği 
verilmesi kanunun ruh ve espirisine tamamen in
tibak ettiği neticesine varılır. Yali muavinlerinin 
kaymakamlara nazaran hiyararşik durumları da 
vardır. Ve nihayet adedleri de 63 olan vali mua
vinlerine 65-70 bin lira gibi cüzi bir para verile
cektir. Hem kanunun ruhuma uygunluğu hem de 
vali muavini arkadaşları daha şevkle çalıştırmak 
için bunlara temsil ödeneği vermek yerinde ola
caktır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz hissî olarak 
değil; hukuki ve mâkul esaslara dayanarak karar 
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veriyor. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Muh
terem arkadaşlar, teklif sahibi Agâh Ero-
zan arkadaşnnız tamamiyle kendi intisap ettiği 
meslek arkadaşlarını müdafaa eder tarzda ve bi
raz da, maalesef, hissî olarak konuştular. İstinat 
ettikleri esas kanun, Temsil ödeneği Kanunu, 
biraz evvel konuşan arkadaşımın da beyan etti
ği gibi temsil sıfatını, emru komuta salâhiyeti
ni haiz olanlara ödenek koyduk. Bunlar kimler
dir? Makam sahibi olan kaymakamdır, validir. 
Müsteşarı misal olarak aldılar, müsteşarlar da 
kendi bakanlıklarının en yüksek emir ve komu
ta salâhiyetini haiz idari memurlardır. Bakan 
ise teşriî hayattan gelen siyasi, politik bir şah
siyettir. Her bakanlığın en büyük idare âmiri 
müsteşarıdır. Müsteşarlık ödeneği bu kanuna 
göre bir istisna teşkil etmez, binaenaleyh müs
teşarlara prensibe aykırı ödenek verildiği ileri 
sürülemez. Vekillere nispetle müsteşar neyse va
lilere nazaran vali muavinleri bu da odur gibi 
bir esbabı mucibe ile vali muavinlerine ödenek 
verilmesi asla müdafaa edilemez. Kanun gayet 
açıktır. Muhterem Rükneddin Nasuhioğlu vali 
muavinlerinin eski sıfat ve hüviyetlerini teba
rüz ettirdiler, ben eskisini bilmem; bugün yü
rürlükte bulunan 5027 sayılı Kanuna göre, tem
sil ödeneğine hak kazanmak için birinci mad
dedeki evsafı haiz olmak lâzımdır. Yani, temsil 
sıfatını ve emrü kumanda salâhiyetini haizi ma
kamlarda bizzat çalışmış olmak veya ona ve
kâlet etmek lâzımdır. Vali muavinleri, esas iti
bariyle, İçişleri Bakanlığı Memurlar Kanununa 
göre, ancak valilere yardımcılık eder ve onların 
tensibiyle iş görürler. Yani re'sen emir ve tem
sil salâhiyetini haiz değillerdir. Ne zaman bu 
hakları iktisap ederler? Ne zaman valiye vekâ
let ederlerse o zaman. Esasen bugün vali mu
avinleri valiye vekâlet ettikleri zaman, vekâ
letlerinin devamı müddetiııce temsil ödeneği 
almaktadırlar. Bunun dışında kalan zamanlarda 
ancak yardımcı vaziyettedirler. Valiyi temsil 
.etmedikleri zaman kendileri valinin emrine tâbi 
vaziyettedirler. O halde vali muavinlerine bu 
ödeneğin teşmiline imkân yoktur. Esbabı muci-
besi zayıftır. İçişleri Komisyonu âdeta bunlara 
ödeneğin verilmemesini, vali muavinliğine tâyi
nine bir engel, bir ceza vaziyeti gibi görmekte
dir. Hayır efendim. Hak nerede vardır. Bir defa 
her memur hak olarak kendi maaşını alır. Bu 
bakımdan bir kaymakamın vali muavinliğine 
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tâyin edilmesi halinde ödeneğinin kesilmesini I 
bir haksızlık telâkki etmemelidir. Maaşım al
maktadır. Onun müktesep hakları mevcuttur. 
Temsil ödeneği müktesep hak değildir. O ma
kamında bulunduğu müddetçe tahsisatını alır. 
Emrü kumanda mevkiinden alındığı takdirde 
kesilir, artık makama verilmiş olan ödeneği ala
maz. Binaenaleyh burada bir mücazat yoktur. 
Tamamen ödeneğin kanuni esbabı mucibesi ye
rindedir. Fakat bunun teşmili esbabı mucibesi 
zayıftır. İçişleri Komisyonunun bunu nasıl ka
bul ettiğine hakikaten hayret ettim. Çünkü, ha
tırımda kaldığına göre, bu kanun geçen sene de 
Yüksek Meclise geldi ve reddedildi. Vakaa red
dedilen bir kanun bir toplantı yılı geçtikten son
ra tekrar edilir. Fakat esbabı mucibe hâlâ de
ğişmemiştir. Aynı esbabı mucibe mevcut olduğu
na göre tekrar Yüksek Heyetiniz tarafından 
reddedilmesi lâzımgelir. Binaenaleyh Bütçe Ko
misyonunun haklı olarak ittifakla verdiği karar 
yerindedir. Teklifin leddini rica ederim. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar Temsil ödeneği Kanunu Mecliste 
müzakere edilirken vali muavinlerine de bu 
paranın verilmesi mevzuubahis olmuştu. Fakat 
her nasılsa bu müesseseyi müdafaa edecek arka
daşlar çıkmadığı için bu makamda bulunan ze
vat bu haktan mahrum bırakılmışlardı. Elimiz
deki kanunla temsil ödeneği verilenler, hâkimler, 
kumandanlar, idare âmirleri ve bâzı makam sa
hipleridir. 

Hâkimlere; dikkât ederseniz, müfettişliğe ge
tirildikleri takdirde ödenekleri verilmekedir. I 
(O ayrı sesleri) onun ayrı olduğunu ayrı kanun
ları bulunduğunu ben de biliyorum. Müsaade bu
yurunuz. Fakat bunlar üçüncü sınıf müfettiş
likten ikinci sınıfa terfi ettiler mi ödenekleri ke- | 
siliyor. Buna güzel bir formül uydurmuşlar, o j 
takdirde evvelâ hâkimliğe naklediyorlar sonra i 
o smıf müfettişliğe tekrar getiriyorlar. Bu1 su
retle ödeneğini geybetmiyor. 

Kaymakamlığa gelen bir idare âmiri vali j 
muavini olur da bunun ödeneğini nasıl kesiyo
ruz biz? Sonra vali muavinin vazifesinin ne ol- I 
duğunu hepimiz biliyoruz. Çok zaman valinin 
yerine imza atan ve onun vazifesini tamamiyle 
gören bir şahsiyettir. Kaç tane vali muavini var? 
Esasen bunların da lüzumsuz olduğu kanaati ile 
kaldırılmak üzere olduğunu istiyoruz. Mademki, I 
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kaymakamlıktan gelmiş ve ödenek alan bir 
şahsiyettir ve yine makamı temsil edecek vazi
yettedir. Binaenaleyh, bunlara da temsil ödeneği 
nin verilmesi mvafık olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Arkadaşlar, 

ortada bir hakikat var, bu hakikatin yüksek he
yetinizce benden daha iyi takdir edileceği şüphe
sizdir. Bu itibarla gayet kısa olarak Kemal 
Türkoğlu'na cevap vereceğim. (Burada yok ses
leri) 

Vilâyette, vali muavinleri vali ile birlikte 
vazife görür ve bütün işleri taksim ederler. Vi
lâyetlerde valinin başkanlık ettiği 32 aded ko
misyon vardır. Vali, vali muavinine siz şu, şu 
komisyonlara başkanlık edeceksiniz der ve vali 
muavini o andan itibaren bu komisyonlara vali 
vekili olarak ve valinin bütün salâhiyetini haiz 
olarak bu komisyonlara başkanlık eder. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Vali namına. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Hayır, vali 

namına değil. 
Bu itibarla arkadaşlar vali muavini, salâhi

yetlerini kullanması bakımından olduğu gibi 
bir de, vali muavinliğine gelişi bakımından tak
dirlerinize arzediyorum. Biraz evvel de arzet-
tim. 

Arkadaşlar, güzide ve mümtaz bir kaymaka
ma, seni istikbalde vali muavini yapacağız, fa
kat kanunda tasrih edildiği şekilde bir üst kade
me olan vali muavinliğinde istihdam edeceğiz, 
1 - 2 senede muvaffak olursan seni vali yapaca
ğız. Vâzıı kanunun kasdı ve bu müesseseyi kur
maktaki mânası ve lüzumu budur. Bu vaziyet 
karşısında kaymakama diyoruz k: Seni vali mu
avini yapacağız, fakat 200 lira eksik maaşla.... 

Arkadaşlar, bir an elimizi vicdanımıza koya
lım. Terfi var, terfih yok, vilâyette valinin bü
tün salâhiyetlerini haiz, her an otomatikman 
bütün salâhiyetleri elinde bulunduran vali mua
vinini bundan mahrum etmek hiçbir prensiple 
kabili telif değildir. 

Takdir, heyetinizindir. 
BAŞKAN — Saffet Gürol. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım; Agâh Erozan arkadaşımız tamamiy
le haklı bir mevzuu Meclisi Âlinin huzuruna ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Burada konuşan ve aleyhte bulunan arka-
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dallarımızdan birisi, hislerimize göre hareket I 
ediyoruz, dedi. 

Arkadaşlar, hislerimiz bize her daim doğru 
yolu göstermez. Ancak, teşrii meclislerde haksız
lığı nişlerimizle bulur, mantığımızı işletir ve ka
rarımızı ona göre verebiliriz. I 

Bendeniz Dahiliye Encümeninin hakikata, re
aliteye dayanan mucip sebeplerini okudum. 
ikinci rapor Bütçe Komisyonunun raporudur. 
Orada dar hukuk dairelerine istinaden bir hü
küm çıkarılmıştır. Sanki vaktiyle konulmuş I 
olan bir hükmü vâzıı kanun tarafından istenil
diği zaman değiştirilemez gibi bir neticeye va
rılmıştır. Binaenaleyh İlişlerimizle bir haksızlı- I 
ğa muttali olduk, mantığımızı işlettik, neticede I 
de vilâyet işlerinin görülmesi için kendilerine I 
vazife verdiğimiz insanlar hakkındaki Dâhiliye I 
Encümeninin mazbatasında izah edildiği ve tek- I 
lif sahibinin de teşrih eylediği gibi, bu haksız
lığı tashih etmek lâzımdır. Bu arada arkadaşla- l 
rımız dediler ki; vali muavinleri vali namına ha- I 
relet eden kimselerdir. Politik bir mevkii olan 
müsteşarla vekil arasındaki farkı buna misal 
gösterdiler. Benim kanaatimce, iştirak edenler 
vardır, zannederim, müsteşarla Bakanın vaziye
ti hukukiyesi neyse her halde valiyle muavini
nin vaziyeti hukukiyesi de budur. 

Arkadaşlar, sonra 14 Mayıs inkılâbımızın icabı 
olarak seçmenlerimizle ve vilâyet işlerimizle şimdi 
daha çok alâkadar olan milletvekilleri haline gel
dik. Gerek muhalefet partileri sırasında gerek
se iktidar partisi sırasında olan milletvekilleri 
mütemadiyen vilâyet işlerini yakından takip 
edip intiba toplamakla meşgulüz. Şu hakikati iti
raf etmek lâzımdır ki, bugün vali muavinleri san-
dalyalarını affımşı diliyeceğim, emekliliğini bek-
liyen ve valilikten ümidini kesen, bir vilâyet 
merkezinde çocuklarının tahsillerini teminden 
âciz insanlar ekseriyetle işgal etemktedirler. 
(Asla sesleri) Bunların içinde kıymetlileri yok 
mudur! Bunların içerisinde hiç şüphesiz birçok 
vilâyetlerde emsalini gördüğümüz gibi, valiliğe 
pek çok lâyık genç arkadaşlarımız vardır. Bu 
gençler feragatle bu vazifeye gelmişlerdir. Arzu 
ederlerse, misal veririm. Oturduklar^ yerden 
ince ince mırıldanan ve her şeyin muhalifi bulu* 
nan Kemal Bey arkadaşımıza bilhassa misalleri
mi zikreder ve isimler açıklayabilirim. 

Bu itibarla bendeniz de, diğer arkadaşlar gi- I 

. 1952 O : 1 
bi İçişleri Komisyonu raporunun kabulünü He
yeti Muhteremeden rica ve istirham ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL İM-
RE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, adedleri 
az bir arkadaş grupunun menfaatlerine taalluk 
etse de böyle bir konunun aleyhinde konuşmanın 
güçlüğünü takdir etmekteyim. 

Mesele, Bütçe Komisyonunda müzakere edil
diği sırada biz bu kanunun kanunlaşmasına ta
kaddüm eden telâkki ve şartladı da gözden ge
çirdik. Bu kanun, 5027 sayılı Kanundur. Bun
dan evvel 5017 sayılı Kanun çıktı. Bu kanun, 
Hâkimler Tazminatı Kanunuydu, Bu kanunla 
ka ,̂a organının umumi maaş rejimi dışında bâzı 
tazminat almasına cevaz verildikten sonra. Dev
letin bilhassa icra organında beliren reaksi
yonun kısmen telâfisine medar olmak üzere 
5027 sayılı Kanun tedvin edilerek, idare ciha-
zmdaki bâzı hizmet yerleri - hizmet edenler de
ğil - bir makam tazminatına nail kılındılar. 
Fakat burada tesbit edilen makamlar istikrai 
mahiyettedir, öyle tadat edilmiştir. Emsal tâ
yinine müsaade edilmemiştir. Zira emsal tada
dı yoluna gidilseydi birçok mümaseletler bulmak 
pekâlâ mümkündü. 

Şimdi arkadaşlarımız, bilhassa, sayın Agâh 
Erozan'm teklifi, vali muavinlerinin valilerle 
olan hizmet münasebetlerini nazara alarak hu
susi kanunlarındaki çalışma hususiyetlerini na
zarı itibara alarak maiyetinde çalıştıkları vali
lerin nail oldukları makam tazminatından ken
dilerinin mahrum edilmemesine dair bir tek
liftir. Ama vali muavinleri vali değildir. Bu 
noktayı sarahatle tesbit etmek lâzımdır. Hattâ 
Koogvernör - müşterek vali - daki değildir. 
Bir mahallî idareyi müştereken tedvir eden bir 
uzuv değildir. Valilere niyabetlerini, onların 
bulunmadıkları ahvalde, kanunun tâyin ettiği 
ahvalde yapar. Binaenaleyh valiye tahsis edi
lecek temsil tahsisatından faydalanması hizmet 
mukabilidir. Bütçe Komisyonunda hassasiyet 
gösterilen noktalardan birisi de memlekette ma
aş sistemini mahfuz tutmak endişesinden ileri 
gelmektedir. Bu memlekette âmme hizmetlerinin 
karşılığı maaş denilen müessese, mahfuz tutul
malı, bunlar, muayyen bâzı tahsisat ihdası su
retiyle, şümul ve hududunun tevsii suretiyle 
bu maaş rejimini ihlâl etmemek endişesinden 
mütevellit hassasiyettir. Kaldı ki, memurların 
maaşlarının, ödeneklerinin ve her türlü hizmet-
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leri karşılığı iktisaplarının tevhidine ait yeni 
bir kanuna istinadettiğimiz şu sırada, ve bunun 
çıkmasının bir gün meselesi olduğu şu zamanda 
Barem Kanunu denilen maaş rejimini ihlâl eden 
bâzı hususi kanunların hükümlerinin tevsii ci
hetine gidilmesi doğru olmaz mütalâasmdayız. 

.Maaş demin de arzettiğim, bu hizmet karşılığı
dır. Fakat ödenek, bilindiği gibi makam tahsi
satıdır. Bir zat maaşını, Memurin kanunları 
içinde şahsı ile beraber oradan oraya taşıyabi
lir, ama, makam tahsisatı şahsına merbut ve 
muza! tahsisattan değildir. Hizmetten ayrılma 
veya hizmet değişikliği halinde, şahsından ayrı, 
hizmete muzaf olan tahsisatın kesilmesi ve on
dan feragat, tabiîdir. Aksi takdirde, sosyal mâ
nada, bulunduğu şartlara göre Hükümetçe bâzı 
terfih tedbirleri alınmasını güçleştirir. Buna 
mümasil bâzı terfih tedbirleri, memur nakille
rinde ve istilzamında şartlarla değişen tahsisatı 
da beraberce götüreceği ferzedilirse bu neviden 
maaş dışında sosyal yardımların devam etmesi 
güçleşir. 

Bir de kadro meselesi vardır. Kaymakamla
rın kadrolariyle, vali muavinlerinin kadroları, 
ifade edildiği gibi her zaman biri birine yakın 
değildir. Kaymakam kadroları 30 - 35 ten baş
lar, 80 e kadar gider. Vali muavinlerinin kad
roları 70 ten başlar. Bu itibarla, tedahül gibi 
görünen 70 ile 80 arasındaki bir haddir. Bu da, 
arzettiğim sebeplerle nazarı dikkate alınacak ka
dar ehemmiyetli telâkki edilmemelidir. Bu iti
barla, arzettiğim gibi, Devletin umumi maaş re
jiminin mahfuziyeti ve bu rejimi ihlâl eden hu
susi kanunlar ahkâmının ve tatbikatının tevsii 
mahiyetinde olan bu teklifin reddi ile Bütçe Ko
misyonunun, arzettiğim esbabı mueibeye dayanan 
gerekçesinin ve raporunun tasvibini bilhassa rica 
ederim. 

tZZET AKÇAL (Rize) — Vali muavinleri 
temsil sıfatını haiz midir, değil midir? 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Arzettim. Vali 
muavini, vali bulunmadığı ahvalde temsil sıfatını 
haizdir ve zaten vekâlet halinde de bu tazminat
tan, bu ödenekten müstefittir. 

BAŞKAN — Cevat Ülkü. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, idari faaliyetler, idari mekanizmanın işle
mesi itibariyle valilerin çalışmasındaki bugünkü 
realiteye bakacak olursak, vali muavinlerinin bir 
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iş bölümüne müstenit birer yardımcı oldukları, 
valilerin bulunduğu zamanlarda da vatandaşlarla 
karşı karşıya gelerek muamelelerin tedvirine me
mur olduklarını yoksa birer tahrirat kâtibi olma
dıklarını idari bakımdan arzetmek isterim. Ceza 
Kanununun tatbikatında muhtelif sınıf memur
lara karşı işlenen hakaret suçları vardır. Türk 
Ceza Kanununun 266. maddesinin üçüncü bendin
de yazılı memurlara karşı işlenen suçlar teşdi-
den cezalandırılır, vilâyette bir savcı ve savcı 
muavini gibi valinin yardımcısı vali muavinleri
nin de temsil sıfatını haiz olduğuna dair temyiz 
içtihadı vardır. İdari bakımdan bir makamı: işgal 
eder mahiyette temsil yetkisi yoktur. Buna mu
kabil ceza tatbikatında temsil yetkisini haizdir 
şeklinde bir tefrik de doğru olmaz. Temyiz içti
hadına göre vali muavinleri temsil sıfat ve salâ
hiyetini haiz kimselerdir. Onun için Bütçe Ko
misyonu raporunun reddi ile ihtisas komisyonu 
olan İçişleri Komisyonu raporunun kabulünü arz 
ve rica ederim. 

BAŞKAN — îzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Cevat Bey arka

daşımın verdikleri izahat üzerine ben vazgeçtim. 
BAŞKAN — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; evvelâ aziz arkadaşım Saffet 
Gürol'a cveap vereyim. Bendeniz her zaman ve 
daima muhalefet edermişim. Arkadaşlar; muhale
fet telâkkiye bağlıdır. Bilâkis ben bu mevzuda 
muvafıkım. Çünkü Bütçe Komisyonu raporunun 
kabulü için çalışıyorum. Bu itibarla muhalif 
olan bizzat Saffet Gürol arkadaşımdır. 

Teklif sahibi olan Agâh Erozan arkadaşımız 
buyurdular ki, vali ile vali muavinleri vilâyetin 
işlreini kendi aralarında taksim ederler. 

Vaziyet bu değildir. 5442 sayılı Kanun, 
vali muavininin işini tâyin eylemiştir. İl İdare
si Kanununum 5 nci maddesi der ki, « vali mu
avinlerinin vazifeleri illerde valilerin tâyin ve 
tetfbit ettiği işlerde yardımcılık ve valinin bu
lunmadığı zamanlarda vali vekilliği yapmak ve 
valiliğin yazı işlerini düzenlemek » Matlde ga
yet açık ve sarihtir. Madde vali muavminin 
vazifesini sarahaten gösteriyor. Vali kendisi
ne hiçbir iş vermezse iş göremiyecek demektir. 
Göreceği işi vali tâyin edecektir. Bunun dı
şında vali bulunmadığı zaman onun vekilliğini 
yapacak, vali bulunduğu zamanlarda ise yazı iş-
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lerini tedvir edecektir. Hakikatta bir taksini 
yoktur. Nereden çıkarıyorlar bu taksimi. 

Sonra haksızlıktan bahsettiler. Burada bir 
haksızlak yoktur. Her kes, gördüğü vazifenin 
mukabili olarak tesbit edilmiş olan maaşı alır. 

Halil Îmre arkadaşımız, Bütçe Komisyonu 
namına, hakikaten gayet açık cevap verdiler. 
Maaşlar şahsa aittir. Temsil ödeneği makam 
için konmuş olan bir ödenektir. O mevkide o 
anda kim bulunursa ödeneği de o alır. Bulun
madığı, müddetçe alamaz. Her hangi bir memu
ra meselâ vekâlet verüldiği takdirde veya fazla 
mesai yaptırıldığı takdirde vekâlet ücretini alır. 
Fakat vekâletten ayrıldığı takdirde size diyebi
lirim ki, ben eskiden 50 lira fazla alıyordum, bu
nu niye benden kestiniz. Gene Halil îmre ar
kadaşımızın çok güzel belirttiği veçhile kayma
kamların kadro maaşları 30 dan 80 e, vali mu-
avinlerininki ise 70 ten 90 a kadar gidiyor. O 
hailde kaymakamla vali muavinlerinin arasında 
iki derecede birleşme imkânı vardır. Demek ki, 
en yüksek maaş alan kaymakam 80, fakat en aşa
ğı maaş alan vali muavini ise 80 lira alıyor. Şu 
halde birisinin âzami maaşı ötekinin asgari olan 
maaşı derecesindedir ve ekseriyetle kaymakam
lar vali muavinliğine terfi ettirilerek alınırlar. 
Bir arkadaş vali muavinleri bu yere tâyin edi
lir ve orada emekliliklerini bekjerler, dediler. 
Njeden böyle gösteriyorlar. Halbuki bunlar kay
makamlıktan sonra vali muavinliğine getirilir
ler ve orada vali olmak sırasını beklerler. Me
selâ bundan 8 ay evvel vali muavini olan bir 
zat bugün Mardin Valisi bulunmaktadır, ve 
henüz çok gençtir. Fakat vali muavini bulun
dukları müddetçe emrü kumanda mevkiinde bu
lunmadıkları hattâ validen emir aldrkları, bir 
temsil yetkileri olmadığı için kanun gereğince 
bunlara temsil ödeneği verilmemetkedir. Bü
tün bunlar düşünülerek temsil ödeneği verilme
mektedir. Bunda her hangi bir haksızlık yok
tur. Teklif mevcut kanunun ruhuna da aykırı
dır, reddini rica ederim. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben esasen bu temsil 
ödeneklerinin tamamen aleyhinde olan bir arka
çlasınız sıfatiyle kürsüye çıkmış bulunuyorum. 
Temsil, ödeneği diye memurlar arasında bir tef
rik yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Mademki makam tahsisatını kanunlarımız kabul 
etmiştir, bunun üzerinde söyliyecek bir sözüm 
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1 yoktur. Ama bir kaymakam bir vali bu tazmina

tı alıyor da bu silsileden gelmiş olan bir vali mu
avini niçin almıyor1? Bunda şahsan bir adalet 
göremiyorum. Biraz evvel, Tekelde çalışan avu-

| katların hizmetlerini makbul görerek, bu hiz
metlerinin heder olmaması için mevcut kanuni 
takyitleri kaldırdınız ve bunların bu kadroları 
almasını kabul ettiniz. Bu da aynı mevzudur. 
Bunun için teklif gayet yerinde ve adaleti tam 
mânasiyle tecelli ettirecektir. Binaenaleyh, Büt
çe Komisyonunun raporunun reddi ile içişleri 
Komisyonu raporunun müzakeresine geçilmesini 
teklif ederim. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
I Muhterem arkadaşlar; vali muavinliği kayma

kamlıktan sonra bir terakki mahalli midir? Bun
da hiç şüphemiz yoktur. Vali muavinleri temsil 
sıfatını haiz mi, değil midir"? Bu suale cevap 

r vermek o kadar güç değildir. Kanunun bize ta
rif ettiği mânada ve Bütçe Komisyonunun izah 
ettiği şekilde temsil sıfatı yoktur. Ama kabul 
etmek lâzımdır ki, İstanbul Vilâyetinin 16 ka
zası vardır. 16 kazası olan İstanbul Vilâyetini 

I nazarı dikkate alalım. Fatih Kaymakamının, 
Eminönü Kaymakamının temsil» ödeneği vardır, 

I bunlar İstanbul Vali Muavinliğine terfi edin
ce âdeta yas tutuyorlar. Bunlar için bu bir ter
fi değil midir? İstanbul Vali Muavinliği vazife
sinin temsili mahiyetinde kendisine tahmil etti
ği birtakım külfetler var mı, yok mu? Bu nok
tayı nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
Temsil ödeneği verilmesini istilzam eden sebep 
nedir? Bendenizin anlayışıma göre bulunduğu 

j mevkiin icabı olan birtakım fuzuli masrafları 
ve külfetleri karşılıyacak bir tazminattır. 

I Rica ederim, İstanbul Valisi ne kadar bu 
I külfetlere mâruz ise vali muavini de, 16 kay-
I makamın fevkında olan bir otoriteyi temsil eden 
I vali muavini de, aynı derecede temsil vazifesi

ni, ihraz ettiği mevkiin kendisine tahmil ettiği 
I birtakım külfetleri taşımak, onları karşılamak 
I mecburiyetindedir. Bu itibarladır ki, bir mer-
I haleyi terakki olan vali muavinliğinin bir alt 
I derecede aldığı tahsisattan, yani müktesep hak-
I kından mahrum etmek, ne akla, ne mantığa ve 

ne de adalete uygun bir keyfiyet değildir. 
Bu itibarladır ki, bendeniz, Bütçe Komisyo

nunun yersiz mütalâasının reddiyle İçişleri Ko
misyonu raporunun kabul edilmesini arz ve 

I teklif ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Kemal Varınca. I 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, vali, Vilâyetler idaresi Kanununda 
devletin mümessilidir. Aynen böyledir. O, mü
messil olma haysiyetiyle temsil ödeneği alır. Vi
lâyet makamında kim olursa olsun, ister asale-
ten, ister vekâleten, o temsil ödeneğini alır. De
mek ki, Vilâyetler Kanunu ile valiye bir temsil 
salâhiyetini vermekteyiz. Sonra o makama otu
ran, ister muavini, ister kaymakam olsun, o, 
temsil hakkına nail olur. 

Eski bir idareci olarak benim anladığıma gö
re, vali muavini veya kaymakam bu sıfatları ha
iz olmadıkça, yani vali gibi orada devleti tem
sil etmedikçe temsil hakkı alamaz. Bu, kanuna 
mugayirdir. Yani prensibe mugayirdir, valinin 
devleti temsil etmesi bakımından presibe muha
liftir. Ama vali muavini valiye vekâlet yapar ve 
temsil hakkını alır. Ancak temsil hakkı vali mu
avinine, kaymakama, bunlara fazla para vermek 
istiyorsanız, ayrı bir kanunda, barem kanuniyle 
fazla maaş verilsin. Yoksa tamamen fakat teklif 
edilen şekilde karar vermek, tamamen Vilâyet 
Kanununun ruhuna, valinin Devleti temsil et
mesi prensibine muhaliftir. Bu bakımdan Bütçe 
Komisyonunun kararı doğrudur. Benim birçok 
vali muavini arkadaşlarım var, onların fazla 
maaş almalarını ben de isterim, fakat her şeyden 
evvel Büyük Millet Meclisinin dayanağı, pren
siptir. Haktır ve mevcut kanunların ruhudur. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin oya konmasını tek- I 

îif ederiz. I 
Rize İstanbul I 

tzzet Akcal Hamdi Başar 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, tşin reye konmasını teklif I 

ederim. I 
Afyon I 

Süleyman Kerman I 

(Reye reye sesleri) I 
BAŞKAN —• Kifayeti müzakere hakkındaki I 

önergeleri oya arzediyorum. Kabul edenler.. Et- I 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum: I 

Yüksek Başkanlığa I 
Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle İçişleri J 
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Komisyonu raporunun kabulünü rica ederim. 

1 . X I I . 1952 
Bursa Milletvekili 

Agâh Erozan 

REFET ÂKSOY (Ordu) — Takrir sahibi 
aynı zamanda teklifi kanuni sahibi bir arkadaşı
mızdır, böyle bir teklif yapamaz. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Ben 
takabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif sahibinin böyle bir öner
ge vermesinde bir mahzur yoktur. Mamafih 
Hamdi-Başar arkadaşımız da takabbül ediyor. 

Şimdi İçişleri Komisyonu raporunun müzake
re mevzuu edilmesine dair olan Agâh Erozan 
arkadaşımızın.. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Olmaz. 

BAŞKAN —• Sözümü kesiyorsunuz. Olmama
sı sebebini izah eder misink Hüseyin Bey? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bir oyla iki rapor hakkında karar verilemez. İki 
rapordur, birisi ret, diğeri kabul.. Ayrı ayrı oya 
koyun.. 

BAŞKAN — Birisi müzakere mevzuudur. 
önerge müzakere mevzuu olan Bütçe Komisyonu
nun raporunun reddini istemektedir. Bütçe Ko
misyonu raporunun reddi.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Usul hak
kında.. 

BAŞKAN —• Oylama sırasında söz veremem. 
Agâh Erozan arkadaşımızın önergesi Bütçe 

Komisyonu raporunun reddini mutazammındır. 
Bu önerge, İçişleri Komisyonu raporu mevzuu 
müzakere edilsin diye sarahati ihtiva etmektedir. 
önergeyi tasvip buyurup buyurmamak Heyeti 
Celilenizin reyi ile belli olacaktır. Bu itibarla 
usule aykırı bir arzımız olmadığı kanaatindeyiz. 

Agâh Erozan'm önergesini reyinize arzedi
yorum, kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun. 
(Ekseriyet yok sesleri) 

Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursun. 
(Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim, tam kanaat hâsıl olmadıkça netice
yi arzetmiyeceğimizden emin olabilirsiniz. Tesbit 
edemedik arkadaşlar üçümüz de. Binaenaleyh 
yeniden reyinize müracaat zarureti vardır. Agâh 
Erozan'm önergesini kabul buyuranlar... 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahiaar) — 
Ekseriyet yoktur. 
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BAŞKAN — Böyle bir taktiğe müracaat 

eden arkadaşlar^ çok görüyorum. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

İsrar ediyorum. 
BAŞKAN — Ekseriyet olmazsa yoklama ya

parız. 
Hem beş kişi de değilsiniz. 
Ben Başkanvekili sıfatiyle bir hususu arz«-

derken sözümü kesip müzakere mevzuu etmek 
doğru değildir. 

Agâh Erozan'in önergesine müspet rey ve
renler lütfen ayağa kalksınlar... 

Aksini iltizam buyuranlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Agâh Erozan arkadaşımızın önergesi 
reddedilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun raporunu oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bütçe 
Komisyonu raporu kabul edilmiş ve teklif redde
dilmiştir. 

Yugoslavya'ya gidecek heyet için yapılan 
tasnif neticesini arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yugoslavya'yı ziyarete davet edilen heyet se

çimine (252) zat katılmış ve ilişik listede adları 
yazılı olanlar hizalarında gösterilen oyları al
mıştır. 

1962 

Arzolunur. 
Çorum 

Saip özer 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Sivas 

Nurettin Ertürk 

İzmir 
Z. H. Velibeşe 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

İzmir 
H. özyörük 

O : 1 
Tekirdağ 

Y. Z. Tuntaş 
Çanakkale 
B. Enüstün 

Kastamonu 
Z. Termen 

Demokrat Parti : 

Kasım Küfrevi 
Hulusi Köymen 
Mahmut Güçbilmez 
Yusuf Azizoğlu 
Fuad Hulusi Demirelli 
Pertev Arat 
Süleyman Süruri Nasuhoğlu 
Nihat lyriboz 
Mazhar özsoy 
Hadi Hüsman 
Refet Aksoy 
İhsan Şerif özgen 
Fahri Köşkeroğlu 
Ali Ocak 
Ahmet Morgil 

T. Köylü Partisi : 

Yusuf Ziya Eker 

Bağımsız : 

Kemal Türkoğlu 

243 
193 
186 
183 
180 
180 
179 
175 
174 
173 
151 
141 
140 
135 
134 

114 

116 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar gidecek heyeti 

teşkil edeceklerdir. 
Vaktin ademimüsaadesine binaen 3 .Kasım 

Çarşamba günü toplanılmak üzere birlerime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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7. — SORUİAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilmiyen bucak 
müdürleriyle tahrirat ve nüfus kâtiplerinin ve 
diğer tâli memurların vaziyetlerinin ıslahı için 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Baka
nı E tem Menderes'in yazılı cevabı (6/813) 

2 Etim 195*2 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sayın Başkan; 
.ti, ilce ve bucak idari teşkilâtında çalışmakta 

alan bucak müdürleri, tahrirat, nüfus kâtiple-
riyle benzerleri tâli memurlardan bir çoğunun 
senelerden beri terfi müddetlerini doldurdukla
rı, kudret ve ehliyetleri tahakkuk ettiği halde 
kadrolarının müsaadesizliğinden, 4598 sayılı Ka
nunun dördüncü maddesi hükmüne göre terfi 
ettirilmedikleri gibi kıdem zammı da alamadık
ları bittankik öğrenilmiştir. 

Diğer Bakanliklardan bâzılarının teşkilâtına 
dâhil aynı durumdaki memurların yapılan teşki
lât kanunlariyle bu müktesep hakları sağlandı
ğı halde idari teşkilâtta yer oldukça mühim va
zifeler alan sözü geçen memurların bu hakla
rından mahrum edilmeleri adaletle telifi kabil 
mamıyacak bir mahiyet arzetmektedir. 

Sayın İçişleri Bakanının bu konu hakkında
ki düşüncelerini yazılı olarak bildirmelerini ri
ca ederim. Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzım önen 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

îz. îş. G. M. 
2. Tahakkuk Ş. M. 

Sayı : 522152- 1. 
7258/29787 

Özü : Bucak Md. Tah. Kâ. 
Nüfus Me. ve Kâtipleri ve 
diğer tâli memurların terfi
leri hakkında. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
11 . X . 1952 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

4132/9072 - 6/813 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Bulundukları kadrolarda iki üst derece ma

aşı aldıkları ve bu maaşta terfi müddetlerini 
doldurdukları halde kadrosuzluk yüzünden ter
fi ettirilemiyen bucak müdürlerinin peyderpey 
terfileri sağlanmak üzere 5442 sayılı ti idaresi 
Kanununa istinaden yüksek kadro temin etmek 
için hazırlanan tasarı bu husu&u derpiş etmek
tedir. 

Nüfus memurları ile kâtipleri için kadro is
teğine ait hazırlanan Nüfus Kanunu tasarısı 
Başbakanlığa takdim edilmiştir. 

Tahrirat kâtipleri ve diğer tâli memurların 
terfilerin! sağlamak gayesiyle yeniden teşkil 
edilen il ve ilçeler için yüksek kadro teklif edil
miş ise de; alınması mümkün olamadığından ter
fileri sağlanamamıştır. Bu gibi memurların ter
filerin! sağlıyacak hükümlerin Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan Barem Kanunu tasarısında 
mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
29 Kasım 1952 
İçişleri Bakanı 

E. Menderes 

2. — Afyon Kardhisar Milletvekili Bekir Oy-
nagarilı'nın, her hangi bir idare âmirinin, kendi 
memleketine veya çiftliği bulunan bir yere tâyin 
edilmesinin uygun olup olmadığına dair sorusu
na İçişleri Bakanı E tem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/835) 

Yüksek Başkanlığa 
Her hangi bir idare âmirinin, kendi memle

ketinde veya çiftliği bulunan veyahut nafiz ak-
rabayu taallûkatı olan bir yerde valilik, kay
makamlık ve bucak müdürlüğü yapmasında ka
nuni ve idari mahzur olup • olmadığını örf ve 
âdete uygun bulunup bulunmadığını içişleri 
Bakanının yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda yüksek delâletlerini saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynaganlı 
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B : 11. 1.12 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 28 . XI . 1952 
öı. îş. G. M. 

1. Ş. Muamelât 
Sayı: 511/13714, 29592 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
C: 19 . XI . 1952 tarihli ve Kanunlar Müdür

lüğü 6/835/4277/9488 sayılı yazıya: 
1700 numaralı Dahiliye Memurları Kanunu

nun dördüncü maddesinin koyduğu hükme göre; 
Valiliğe, Vali Muavinliğine, Polis Müdürlüğüne 
ve Kaymakamlığa yerli olanlar tâyin edilmezler. 
Diğer yerli daire reisleri lüzumunda tahvile tâ
bi tutulurlar. Bucak Müdürleri bu hükümden is
tisna edilmiştir. Bunlar, valilerce ekseriya kanun
ların koyduğu şartları haiz mahallî halktan tâ
yin olunmakta, yerli olup olmamaları üzerinde 

.1952 O : 1 
durulmamaktadır. 

788 sayılı Memurin Kanununun 1499 sayılı 
Kanunla değiştirilen sekizinci maddesinde; me
murlar (kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya 
bilvasıta işletebilirler.) Denilmektedir. Şu hale 
nazaran bir idare âmirinin çiftliği bulunan veya
hut akraba ve taallûkatı olan bir yerde hizmet 
ve vazife görmesinde, yukarda işaret edilen hü
kümlerden gayrı mevzuatımızca kabul edilmiş 
bir memnuiyet yoksa da tatbikatta idare âmirle
rimizin her türlü tesirlerden uzak ve masun ola
rak çalışmalarını sağlamak üzere Vali, Vali Mu
avini, Kaymakam ve Emniyet Müdürlerinin tâ
yinleri sırasında teamül olarak bu cihetlerin göz 
önünde tutulmakta olduğunu saygılarımla arzey-
lerim. 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

4 * t o 

DÜZELTÎŞ 

Bu. Birleşim Tutanak dergisine bağlı 15 sayılı basmayazıda açağıdaki düzcltiş yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış' Doğlu 

42 3566 sayılı 3656 sayılı 

t>&<( 
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S. SAYISI : 12 
Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca ve 5 arkadaşının, 
kavurma imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele 
vergilerinin terkini hakkmda kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko

misyonları raporları (2/315) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun teklifinin gerekçesi : 
Kavurma imal edenlere tarhoiunan Muamele Vergisi maliyete ve satışına intikal etmesi gereken 

bir vergidir. 
Tahakkukla vazifeli maliye daireleri uzun yıllar mevzuaattan tegaful ederek kavurma imalâtçıla-

larına Muamele Vergisi tahakkuk ettirmemişlerdir. 
4939 sayılı Kanunla kavurma, Muamele Vergisi istisnaları arasına alınmıştır. 
4939 sayılı Kanunun neşri üzerine (Bu kanunun neşrinden evvel adlarına vergi salınanlar hak

kında - tahakkuk zaman aşımı - noktasından) malî kaza mercileri vâki tahakkukları terkin etmişler 
ve Danıştaya intikal eden hâdiseler hakkında hususi dairelerin verdiği yekdiğerine mübayin kararlar 
4 . VI . 1949 gün 429 esas ve 101 sayılı genel kurulun içtihadı birleştirme karariyle de (Cezanın ter
kini ile aslının alınması) yolunda! tecelli etmiştir. 

4939 sayılı Kanunun neşrinden ve içtihadı birleştirme kararından evvel mükelleflerin bir kısmın
dan cezalı, bir kısmından cezasız ve kanunun neşrinden sonra ise hiçbir vergi alınmamıştır. 

Vergi kanunlarının bütün vatandaşlar hakkında seyyanen tatbikini vergi hukuku esasatından 
olmasına aksi hal vergi adaletsizliği temin edeceğine binaen: 

Salman vergiyi mükellefleri müşterilerine intikal ettiremiyerek varlıklarından ödemiş bulunma
ları gayritabiî ve bir kısım vatandaşların mağduriyetini mucip olduğundan bunlardan bâzıları namı 
na tahakkuk ettirilen ve tahminen mükelleflerinin % 5 ini teşkil eden bakiye mükelleflerden Mua
mele vergilerinin terkini ve tahsil edilmiş olanlarının da iadesi maksadiyle bu kanun teklifi ya
pılmıştır. 
Gümüşane Milletvekili Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili 

A, K Varınca M. Yazıcı E. Karan R. Topçuoğlu 
Kastamonu Milletvekili Ağrı Milletvekili 

S. Kantarel K. Küfrevi 

GÜMÜŞANE MİLETVEKİLİ AHMET KE 
MAL VARINCA VE 5 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Kavurma imal ve satışından dolayı 'tahakkuk et
miş olan Muamele vergilerinin terkini hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kavurma imal ve satışından 
dolayı mükellefler namına tahakkuk ettirilmiş 
ve her ne suretle olursa olsun kesinleşmiş bulu
nan Muamele vregileri terkin ve tahsil edilenler 
iade olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Maliye 
Bakanı memurdur. 



— 2 — 
Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/315 
Karar No. 32 

24.1 .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gtimüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca ve beş arkadaşının, kavurma imal ve satışın
dan dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele Ver
gilerinin terkini hakkında kanun teklifi, tek
lif sahibi ve Maliye Bakanlığı mümessili hazır 
bulnndukları halde incelenip görüşüldü. 

Bakanlık mümessili ile teklif sahibinin müta
lâaları alındıktan sonra; 

1. 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 
2 nci maddesi hükümlerine göre etten kavurma 
vücuda getirilmesinin imal olduğunu ve imalâtın 
da Muamele Vergisine tâbi tutulduğunu, 

2. Mezkûr kanunun 9 ve 10 ncu maddele
rinde bâzı mamul madde ve müesseselere mua
fiyet tanındığını fakat bu maddelerde kavurma
ya da muafiyet tanınacağına dair bir hüküm 
mevcut olmadığı, 

3. Mezkûr kanunun ilk tatbik edildiği yıl
larda kavurmanın Muamele Vergisine tâbi tutu
lup tutulmıyacağı hakkında vergi dairelerinin 
vâki müracaatı karşısında Maliye Bakanlığının 
umumi bir tamimle kavurmanın vergiye tâbi 
olacağını tebliğ ettiği, 

4. Bâzı mükelleflerin vâki müracaatları 
üzerine Danıştay 4 ncü ve 5 nci dairelerinin 
kavurmanın vergiye tâbi olup olmaması konu
sunda yekdiğerine mübayin kararlar vermesi 
neticesi olarak Danıştay Dâva Daireleri Genel 
Kurulunun 4 . D7 . 1949 tarih ve 49/429 ve 

49/101 sayılı içtihatların birleştirilmesi yolun
daki kararı ile kavurmanın 4939 sayılı Kanun
dan evel Muamele Vergisine tâbi olması lüzu
muna vâsıl olunduğu, 

5. Muamele Vergisi intikali bir vergi oldu
ğuna göre adı geçen imalâtçılardan vergiyi müs
tehliklere intikal ettirenler de mevcut bulunup 
bunların ödedikleri vergiler iade edilecek olur
sa kendilerine açıktan bir kâr temini mahiyetini 
alacağı, 

6. 4939 sayılı Kanunla mezkûr maddenin mua
fiyete alındığı, cihetlerini düşünen komisyonu
muz kavurmacılardan bugüne kadar alınmış olan 
Muamele Vergisinin geri verilmesini ve alınma
mış olanların terkin edilmesini uygun görmemiş 
ve teklifin reddine ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

/. Akçal 
Kâtip 
Urfa Amasya 

N. Açanal H. Koray 
Malatya Mardin 
E. Boğan A. Kalav 
Seyhan Yozgad 

Z. Akçalı H. Tatltoğlu 

Sözcü 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Konya 
U. N. Yiğiter 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

( S. Sayısı: 12 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/315 
Karar No. 7 

24 .XI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca ve beş arkadaşının, kavurma imal ve satışın
dan dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele vergi
lerinin terkini hakkındaki kanun teklifi Maliye 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyosumuza ha
vale olunmakla teklif sahibi ve Maliye Bakanlı
ğı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü: 

Kavurma imali, 3843 sayılı Kanunun beşinci 
maddesine müsteniden Muamele Vergisi mevzu
una alınmış ve zuhur eden ihtilâflar, nihani ola
rak Danıştay Dâva daireleri heyeti umumiyesin-
ce, etten kavurma imalinin adı geçen kanunun 
beşinci maddesi şümulüne girdiği ve bu kanunun 
muafiyetlere dair 9 ncu maddesinde yer almadığı 
ve binaenaleyh teklifte kanunsuzluk bulunmadığı 
yolunda karara bağlanmıştır. Ahiren 4939 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesiyle kavurma, diğer bir 
kısım maddeler meyanmda, Muamele Vergisin
den muaf kılınmıştır. 

Kanun teklifi, 3843 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarih olan 1. VI . 1940 dan 4939 sayılı 
Kanunun mevzuumuza taallûk eden hükümlerinin 
yürürlüğe girdiği 21 . VI . 1946 tarihine kadar 
geçen devre zarfında tarhedilen vergilerin terki
ni ve tahsil olunanların da iadesini istihdaf et-
mektedh. 

Evvelce vergi mevzuu olan bir maddenin ahi
ren vergiden muaf kılınması halinde, tahakkuk 

etmiş vergilerin terkin ve tahsil edilmiş olanla
rın iadesi fikri, vergi hukuku kaideleriyle kabili 
telif değildir. Kaldı ki, Muamele Vergisi esas 
itibariyle intikal mahiyetinde bulunduğundan, 
ödenmiş vergilerin iadesi, imalci veya satıcı lehi
ne haksız bir iktisap mevzuu dahi teşkil edebilir. 
Diğer taraftan, 4939 sayılı Kanun, münhasıran 
imali için bir muafiyet tesis etmeyip çeşitli mad
deler hakkında hüküm ihtiva ettiğine göre, kanun 
vâzıına bir hatayı tamir maksadı da izafe edi
lemez. 

Yukardaki sebep ve mülâhazalar dolayısiyle, 
Maliye Komisyonu karanna uyularak komisyo
numuzca da teklifin reddine karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
izmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 

Seyhan 
Karara muhalifim 

S. Ban 

Giresun 
ff. Erkmen 
Çanakkale 

K. Akmantar 
izmir 

T. Gürerk 
Malatya 

Muhalifim 
M. 8. Eti 

Seyhan 
C. Türk 

Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
tstasbul 

F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

mmtm 

( S. Sayısı • 12 ) 
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S. SAYISI : | 4 
Samsun Milletvekili Hadi Uzer'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon

ları raporları (2/139) 

10. IV. 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5434. sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) Kanunu; kaldırılan hükümlere göre bağ
lanmış olan çeşitli mahiyetteki aylıkları 1.1.1950 tarihinden itibaren yeni esaslara göre bağlanacak 
aylıklar seviyesine çıkarmak suretiyle muadeleti sağlamayı hedef tutmuş ve bu maksatla geçici hü
kümler sevketmiştir. 

. Kaldırılan sandıklardan bağlanmış olan aylıklarda, ilgililerin (harb, esaret, Millî Mücadele ve 
mmtaka zammı gibi) itibarî hizmetleri; tahsise esas tutulmamış olmasına, rağmen 5434 sayılı Kanunun 
geçici 27 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince bu itibari hizmetler 1.1.1950 tarihinden itibaren 
yapılacak tahsislerde kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 1.1.1950 tarihinde genel bütçe ile katma bütçeli daireler dışında kalan kurumlardan, 
emekliye ayrılanların, sandıklarla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları 
itibari hizmetleri emeklilik hesabında sayıldığı halde burulardan 1.1.1950 tarihinden bir gün evvel 
emekliye ayrılmış olanların bu hizmetlerinin sayılmaması muadelet kaidelerine ve hakkaniyet esas
larına uygun düşmemektedir. 

Sözü geçen kanun tedvin edilirken (müktesep hakların muhafazası kaidesinin başlıca esas pren
sip olarak ele alındığı) gerekçede sarahaten zikredildiği ve yine bu haklar, 1.1.1950 den sonra emek
liye ayrılanlar için tanındığı halde kanunda böyle bir tezada düşülmüş olmasından yukarda sözü edilen 
bir kısım emeklilerin; sandıklarla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken harblerde her an 
ölüm tehlikesiyle karşı karşıya enerjilerini sarfcd3rek kazandıkları itibari hizmet haklarından mah
rum edilmesini hakkaniyet esaslariyle kabili telif bulmuyorum. Bu tezadı ortadan kaldırmak üzere 
5434 sayılı Kanunun geçici 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifimi sunuyorum. Kanuniyet kesbetmesine yüksek müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
*" " . V Hadi üzer 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/199 
Karar No. 56 

14. V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Hadi Üzer'in, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sa
hibi, Maliye Bakanlığı ve Emeldi Sandığı tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi : 

Teklifin tümü üzerinde açılan müzakere sıra
sında : 

Maliye Bakanlığı temsilcisi; Millî Hükümet 
emrinde geçen hizmetlerle harb ve esarette geçen 
müddetlerin 1683 sayılı Kanunun 23 ncü madde
si mucibince iki kat hesaplandığını, bunlardan 
bir katın fiilî, diğer katın ise itibari hizmet ola
rak kabul edildiğini, itibari hizmetin yalnız te
kaüt maaşı hesabında nazarı itibara alındığını, 
4222 sayılı Kanunla tanzim olunan Tekaüt san
dıkları rejiminden yalnız fiilî hizmetin kabul 
edildiğini, binaenaleyh 1683 sayılı Kanunla mu
ayyen tekaütlük rejiminden 4222 sayılı Kanu
nun tâyin ettiği rejime rızalariyle geçenlerin, 
ahiren 5434 sayılı Kanunla kabul edilen bir hak
tan bilerek feragat etmiş olmaları sebebiyle tek
lifin Bakanlığınca kabule şayan görülmediğini 
ifade etti. 

Emekli Sandığı temsilcisi; 1683 ve 5434 sayı
lı kanunlarda kabul olunan itibari hizmet esası
nın 4222 sayılı Kanun sisteminde yer almamış 
bulunmasına dair her hangi mucip bir sebep mev
cut olmadığını, sayıları yüzü tecavüz etmeden 
ara devre emeklilerinin aynı haktan faydalan
maları ise kurumların 5434 sayılı Kanunun ge
çici 27 nci maddesi gereğince tediyede bulun
malarına bağlı olduğunu, bu sebeple sandık için 
bir mahzur mütalâa etmediğini .beyan etti. 

Teklif sahibi, bidayeten ve nihayeten kabul 

olunan bir haktan, geçici bir sisteme göre emek
liye ayrılmış bulunanların faydalanmamalarının 
muadelete uygun düşmiyeceğini belirtti. 

Komisyonca yapılan müzakere sonunda, 4222 
sayılı Kanunun itibari hizmet esasını kaul etme
miş bulunması sebebi sarahaten gösterilmemesi, 
iadesi mevzuubahis olan haktan faydalanacaklar 
sayısının mahdut olması ve 5434 sayılı Kanunun 
geçici 27 nci maddesi muvacehesinde Emekli 
Sandığına hiçbir külfet tahmil edilmiyeceği 
mülâhaza ve mütalâalariyle teklifin esası ekse
riyetle kabul edildi. 

Maddelerin müzakeresinde : Birinci madde 
tadilen, ikinci maddeye «ilgililerin» kelimesin
den sonra «emekliye» kelimesi ilâvesiyle, üçün
cü maddeden «itibaren» kelimesi çıkarılmak 
suretiyle ve 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye K. Başkanı 
Rize 

İzzet Akçal 

Kâtip 

Malatya 
Esat Doğan 

Samsun 
Şükrü TJluçay 

Siird 
Müstenkif kaldım 

M. D. Süalp 

Sözcü 
Giresun 

Müstenkifim 
H. Erkmm 

Diyarbakır 
M. Remsi Bucak 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Trabzon 
Tevfik Koral 

( S. Sayısı : 14 ) 



SAMSUN MÎLLETVEKÎLÎ HÂDt UEER'ÎN 
TEKLÎPÎ 

5434 s.aytlyı (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı) Kanununun geçici 52 nci maddesi
nin i ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaa 

kanun tekUfi 

MADDE 1. -— 5434 sayılı Kanunun geçici 
52 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

(Vazife malûllüğü aylıklarının yükseltilme
sinde malullük dereceleri ve emekli aylıklarının 
yüksel turnesinde geçidi 27 nci maddenin (a) fık
rasında yazılı itibari hizmet müddet zamları ay
rıca nazara alınır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ekle
necek itibari hizmet müddetleri içlin ilgililerin 
ayrıldıklara kurumlarca geçici 27 nci madde 
esasları dâhilinde sandığa toptan para ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

MALÎYE KOMtSYONUNlJN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

54B4 sayılyt (Türkiye Cumhuriye&i Emekli 
Sandığı) Kanmmnun geçici 52 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakfandaa 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun geçici 
52 neJi maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Vazife malûlü aylıklarının yükseltilmesinde 
malûllük dereceleri ve emekli aylıklarının ve 
emeklilerden ölenlerin dul ve yetim aylıkları
nın yükseltilmesinde geçici 27 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı itibari hizmet müddet 
zamları ayrıca nazara alınır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ek
lenecek itibari hizmet müddetleri için ilgilile
rin emekliye ayrıldıkları kununiarea geçici 27 
nci madde esasları dâhilinde sandığaa toptan 
para ödenir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Teklif sahibinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/199 
Karar No. 9 

24 XI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Hadi üzer'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi Maliye Komis
yonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla teklif sahibi, Maliye Bakanlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı temsilci
leri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girme
siyle kaldırılmış bulunan sandıklardan bağlan
mış olan aylıklarda alâkalıların (harb, esaret, 

Millî Mücadele ve mıntıka zammı gibi) itiba
rî hizmetleri tahsise esas tutulmamış olması
na rağmen 5434 sayılı Kanunun geçici 27 ne i 
maddesinin (a) fıkrası ile bu itibarî hizmetler 
t . I . 1950 tarihinden itibaren yapılacak tah
sislerde kabul edilmiş olduğu cihetle 1 .»I . 
1950 tarihinden evvel Genel ve Katma Bütçeli 
daireler dışında kalan kurumlardan tekaüt 
edilenlerin de 5434 sayılı Kanunun tanıdığı 
haklardan istifade ederek itibari hizmetlerinin 
de nazara alınarak tekaüt maaşlarının tashihi 

( S. Sayı» : 14) 



4 — 
cihetine gidilmesi maksadiyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

5434 sayılı Kanunun neşrinden önce bütçeye 
dâhil dairelerle, memurları 788 sayılı Kânunun 
umumi hükümlerine tâbi Katma Bütçeli daire
lerde vazife görenlerden hârb, esaret, Millî 
Mücadele ve kıta zammı gibi itibari hizmetleri 
olanlardan İktisadi Devlet Teşekkülleriyle, di
ğer daire ve müesseselere nakli memuriyet et
miş bulunanların oralarda iken emekliye ay
rıldıkları zaman bu itibari hizmetleri nazarı 
dikkate alınmazdı ve alâkalılar o suretle sadece 
fiilî hizmetleri nazarı dikkate alınarak emekli
ye sevkolunurlardı, 5343 sayılı Kanunun neşri 
tarihine kadar vaziyet bu suretle devam etmiş
tir ve alâkalılar da bu gibi dairelere geçerek bu 
kanun hükmünü bilmekte ve bunu bittabi ka
bul etmekte idiler. 5434 sayılı Kanun, neşri 
tarihinden sonraki hâdiseler için tatbik edil
mek üzere, itibari hizmetlerin, iştirakçi ve tev-
diatçılar, hangi vazifede emekliye ayrılırlar
da ayrılsınlar emekli aylıklarının hesabında 
nazarı dikkate alınması esasını kabul etmiştir. 
Ancak bu hüküm kanunun neşri tarihinden ön
ce katiyet kesbetmiş hâdiselere kabili tatbik de
ğildir. Malî kanunların makabline teşmili doğ
ru olmaz. Evvelce eski hükümlere göre muame
le görmüş, tasfiyesi .yapılmış hâdiseleri tekrar 
ele alarak tahsis edilmiş emekli aylıklarım ev
velâ ortadan kaldırmak mütaakıben 5434 sayılı 
Kanun hükümlerini bu kanunun neşrinden ön
ce cereyan etmiş muamelelere de tatbik sure
tiyle yeniden bir tahakkuk yaparak tekrar 
emekli aylığı bağlamak şeklini ihtiyar eylemek 

şayanı kabul ve muvafık bir hareket olamaz. 
5434 sayılı Kanunun yeniden kabul ve tesis 

ettiği daha birçok hak ve hükümler mevcuttur 
ve bunların kâffesi kanunun neşri tarihinden 
sonraki hâdiseler için kabili tatbiktir. Teklifin 
kabulü bu bakımdan geniş ihtilâtlara ve yeni 
yeni birçok tekliflere yol açacak, bu ise malî 
kanunların geçmiş hâdiselere de tatbik ve teşmil 
edilmesi gibi caiz görülmemesi iktiza eden bir 
vaziyet ihdas edecektir. 

Komisyonumuz bu sebeplerle teklifin reddini 
kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Bu Rapor Sözcüsü 

İstanbul 
H. Hüsman 

Ankara 
M. Bayramoğlv 

Rlâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
M. Sarol 
İzmir 

T. Gürerk 
Konya 

F\. Birand 
Seyhan 
C. Türk 
Sinob 

.S'. Somuncuoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Erzincan 
İV. Pekcan 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Malatya 
M. 8. Eti 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Kâtip 
Sivas 

H. tmre 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 
S. Oran 

tzmir 
B. Bilgin 

Kırşehir 
R. özde§ 

Ordu Seyhan 
Jt. Aksoy 8. Ban 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 

C. R. Eyuboğlu 

( S. Sayısı :/14ı 



S. SAYISI : 15 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, Tekel Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 

Bütçe komisyonları raporları (2/313) 

- - / ; • • , . • .• - <; - - - - ? - ' - : ? ? - : - • - • . • - ! * u xil. 1951 
T. B. M. Meclîsi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Bağlı olarak arz ve takdim ettiğim ek kanan teklifim hakkında icabeden muamelenin icrasına 
müsaadelerini rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

14. XII. 1951 
4896 sayılı Kanıuıia bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hkkındaki 5804 syılı Kanuna ek 

kanun gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilâtına dair 4896 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelindeki kadrolar 
kaldırılarak yerine 5804 sayılı Kanunla verilen yüksek dereceli kadrolara halen müstahdem olan 
avukatlar tâyin edilmiş olmakla bu kadrolara tâyin edilen avukatlara maaşlarının verilip verilmi-
yeceği hususunda 5804 sayılı Kanunda sarahat yoktur. 

3656 sayılı Kanuna ek kanun olan 3888 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, Avuktlık Kanununa 
tevfikan avukatlık veya dâvavekâleti ruhsatnamesini istihsal etmiş olanların ücretli veya maaşlı mu-
hakemat müdürlükleriyle avukatlık kadrolarında istihdam edilenler hakkında 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin istisnai hükümlerinin tatbik edileceği beyan edilmiştir. 

5804 sayılı Kanunda 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tatbik edileceğine dair bir sarahat 
bulunmaması 3888 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde esasen mevcut bir kanuni hükmün tatbik edil
memesine sebep teşkil edemez. 

Esasen 5804 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde açıkça izah edildiği gibi günden güne artmış 
olan Tekel İdaresine ait dâvaların cüzi kadro ücretleriyle istihdam edilen ve hariçten de serbest iş 
kabul eden avukatlrm hassaten mesailerini Tekele bağlamaları neticesinde serbest iş sahasından çe
kilmiş ve Tekelin verdiği ücretlerle geçinmek zorunda kalmıştır. Bu itibarla avukatlara ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde ücretlerinin yükseltilmesi zaruri görülmüş ve 5804 sayılı Kanun kabul 
olunmuştur. 

Maliye Başhukuk Müşavirliğinin, Teşkilâtı hakkında muaddel 5797 sayılı Kanunun esbabı mucibe 
lâyihasında kanunun meriyete girdiği tarihte iş başında bulunan avukatlara bu kanunla verilen ve 
istisnai mevki olan yeni kadrolara tâyin edileceklere o derece aylığını vermek girilen yeni rejimin 
ieabettirdiği aruri bir neticedir, denilmektedir. 

Yüksek Meclisçe kabul olunan bu kanun hükmü ile 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin vaz'et
miş olduğu kayıt ve şartlar itibariyle idare avukatlığına ilk defa intisap edenler için kabul olunan 
müsaadenin, mahkemeye intikal eden ihtilâfların kısmı küllisinin hususi kanunlara mevzu teşkil 
etmesi itibariyle bir müddetten beri Tekel avukatlığında müstahdem bulunmak suretiyle ihtisas ve 



tecrübe kesbetmis olan avukatların yeniden intisap edecekler hakkında tanılan bu müsaadeden mah
rum bırakılmaları; muadelet esaslarına uygun düşmediği gibi inkisara uğnyacak şevk ve gayretleri 
itibariyle maslahatın da müteessir olacağı tabiîdir. Bu sebeple halen Tekel avukatlığında bulunan-
lara da kadro ücretlerinin verilebilmesini temin için bu muvakkat maddenin sevkına zaruret hâsıl 
olmuştur. < 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

Gümrük ve Tekel Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 9.1. 19âi 

Esas No. 2/313 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Tekel 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki 17 . XII . 1951 tarihinde komisyonumuza 
havale edilen kanun teklifi, 7 . 1 . 1952 günkü 
toplantıda, ilgili bakanlık mümessilinin de vücu-
diyle görüşülüp oylaşıldı. 

Bakanlığın da iştirak ettiği teklif, aynen kabul 
olundu. Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 5804 sayılı Kanunun 
neşri tarihinde müstahdem bulunanlardan bu 
kanuna bağlı kadrolara tâyin edilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesindeki kayıt ve şart
lar aranmaksızın bu kanuna bağlı kadro üçret-

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Sivas Samsun 

M. Goloğlu R. öçten î. Ism 
Afyon Kr. Burdur Kırşehir 
Dr. A. Tan M. Erkazanoı E. Kaman 

Kocaeli Samsun Tokad 
M. Kavalcıoğlu JJ. Üzer M. özdemir 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 
H. Vçîte 

t I leri verilir. 
L I MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü-
- I rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Güm-
- ' rük ve Tekel ve Maliye Bakanları yürütür. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ ENVER 
KARAN'IN TEKLİFİ 

4896 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki 5804 sayılı Kanuna 
lir muvakkat madde eklenmesi hakkında Kanun 

( S. Sayısı: 15 ) 
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Bütçc Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2J313 

Karar No. 6 

24. XI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, Tekel 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren 4896 sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
yılı Kanuna gçici bir madde eklenmesi hakkın
daki Kanun teklif i Gümrük ve Tekel Komisyonu 
raporiyle birlikte komisyonumuza havale olun
makla teklif sahibi, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı yetkili temsilcileri hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü : 

Teklif; Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sa
yılı Kanuna bağh (1) sayılı cetvelde yazılı olup 
5804 sayıh Kanunla değiştirilen ve bu kanuna ili-
şik (2) sayılı listeye alınmış olan kadrolarda ça
lışmakta olan avukatların mezkur listede yazılı 
ücret tutarlarını Devlet Memurları Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun altıncı maddesi hükmünden bir kere daha fay 
dalanmak suretiyle: alabilmelerini temin maksa-
diyle 5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen
mesini istihdaf etmektedir. 

Teklifte mucip sebep olarak Tekel avukatla
rının badema hariçte iş kabul edemiyecekleri ile
ri sürülmüş, vaktiyle hariçte iş kabul ettikleri 
için cüzi ücretlerle Tekelde çalışan avukatların, 
bu yeni durumda tatmin edilmeleri keyfiyeti ile
ri sürülmüştür. 

5804 sayılı Kanunjla Tekelde çalıştırılacak 
avukatların kâtı bir ücret alabilmeleri temin 
olunmuş, verilen kadrolarda bu bakımdan hiz
met ve külfet karşılığı verilmiş bulunmakta
dır. 

5804 sayılı Kanunla verilmiş olan kadrolara 
evvelce 3566 sayılı kanuna göre Tekelde vazife 
almış avukatların kanuni, terfi müddetlerini 

doldurmadan geçirilmelerine gelince bunun 
mevzuatımıza ve mevcut barem sistemine aykı
rı olacağı teemül edilmiştir. 

Bu bakımdan 4036 sayılı Kanunun (1) sb-' 
yılı cetvelindeki kadrolara adı geçen Genel Mü
dürlük avukatlarının tâyinlerinde esasen 3656 
sayılı Kanunun altıncı maddesinden faydalan
mış bulunmaları tabii olduğu cihetle bunların 
4896 sayılı Kanunu tadil eden 5804 sayılı Ka
nunla teabit edilmiş olan kadrolara tâyinlerin
de yeniden bir istisnaya tâbi tutulmalarım te-
minen geçici bir madde tedvini diğer Devlet 
müessese ve dairelerinde mevcut sistemi ihlâl 
ve tamamen mahdut ve hususi bir istisna tevlit 
edeceği cihetle teklifin reddine komisyonumuz
ca karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek .Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

İstanbul 
F. Sayımer 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
8. Ban 
Trabzon 

Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Burdur 

F. Çdikbaş 

Ankara 
M. Bayranıoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. 8 anaç 

İstanbul 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
Kabulüne taraftarım. M. Sarol 

H. Husman 
İzmir 

B. Bügin 
Malatya 
M. 8. Eti 
Seyhan 
C. Türk 

C. R. Eyüboğlu S. F. 

Kırklareli 
8. Bakay 

Ordu 
R. Âksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
Kalayctoğhı 

( S. Sayısı: 15 ) 



• 



.;:. ' u /<; ; ,-f r-r . :ü. 

& SAYİSİ* 16 
Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ıı^ Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 

(2/300) 

Yüksek Başkanlığa 

Vali muavinlerine temsil ödeneği verilmesi hakkındaki kanun teklifim ile -buna- ait- gerekçe ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim.- - 19"; XI . 1952 

Bursa Milletvekili 
Agâh Erozm 

GEREKÇE 

Vali muavinliği, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun birinci maddesi gereğince valilik 
ile fe&ymakamhk arasında ye kaymakamlığın üstünde bir kademedir. 

Vali muavinleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 5 nci maddesi gereğince en az altı yıl kayma-
kamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını Doğu'da geçirmiş olanlardan tefrik ve tâyin olunurlar. 

JHal Böyle iken vali, muavinlerine temsil ödeneği verilmemekte olduğundan ehliyet ve liyakatleri 
itibariyle vali muavinliğine naklolunan kaymakamlar bu husustaki teklifleri ekseriyetle kabul etme
mekte, ve tâyin olunanlar da fırsat ve imkân buldukça kaymakamlıklara dönmek yolunu tutmak
tadır. 

Vali muavinlerinin illerde merkez kaymakamlığı ödevlerini bilfiil görmekte olmaları durumu kar-
şısmda m.ee)ek kadam*leri arasındaki terfiin maddi terfihle müterafik yürütülmesinde zaruret oldu
ğu gibi kanun v&zıımu bu kademede aramakta olduğu ehliyetin ancak bu suretle temini mümkün 
olacağı izahtan varestedir. 

Bursa Milletvekili 
Agâh Eroıan 

İçişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M: 
îçi^UH .Kornişonu W '. XII. 1951 

Eaas No. 2/300 
Karar No. 11 , ı r / . f/ 

Yüksek Başkanlığa :ı;u--

Vali muavinlerine ayda 100 lira temsil öde- tına haiz ve emrü komuta mevkiinde olanlara 
ngği yerilmegi.lıakteinda Bursa Milletvekili Agâh verileceği tasrih edilmekte olup, vali muavinle-
Erozan'm kanun teklifi, İçişleri Bakanlığı tem- rinin, valilerin kanuni ve tabiî vekilleri sıfatiyle 
ailcisi ve teklif sahibinin iştirakiyle komisyonu- valiliğe ait her çeşit vazifeleri, fiilen vazife ba-
muzca incelendi. . şında bulunduğu. müddetçe dahi temsil sıfatını 

Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu- haiz olarak ifa etmekte bulunmaları, valiyi tem-
nun gerekçesine göre bu ödeneklerin temsil sıfa- silen bütün kurul ve komisyonlara başkanlık 



etmeleri, tayinlerindeki usule göre hiyerarşi iti
bariyle kaymakamla vali arasında idari bir ka
deme teşkil etmeleri bakımlarından bunlara da 
temsil ödeneği verilmesinin kanunun ruh ve mak
sadına uygun düşeceği neticesine varılmıştır. 

İller İdaresi Kanunu gereğince vali muavin
leri, altı sene kaymakamlık yapan ve bunun iki 
senesini şarkta geçiren kaymakamlar arasından 
tâyin edilmektedir. 

Bu vazifeye getirilen elemanların valilik ya
pabilecek kabiliyette olmaları da derpiş edildiği 
halde, vali muavinlerine temsil ödeneği verilme
mesi yüzünden kaymakam iken aldıkları yüz 
liralık ödenekten mahrum kalmaları hasebiyle 
bu vazifeye gelmeyi hiçbir kaymakam arzu etme
mekte ve bu sebeple bir kaymakamın âdeta bir 
ceza mahiyetinde bu vazifeye tâyin edilmesi gibi 
garip bir netice hâsıl olmaktadır. 

Bakanlıklara izafeten temsil sıfatını haiz ol
dukları düşüncesiyle müsteşarlara temsil öde
neği verildiği halde valilere nispetle temsil 
durumları daha bariz olan vali muavinlerine bu 
ödeneğin verilmemesi hem kanunun ruhuna ve 
hem de hiyerarşi esasına aykırı düşeceği müta-
lâasiyle bu husustaki kanun teklifi Komisyonu
muzca iki muhalife karşı çoğunlukla kabule 
şayan görülmüş ve bu mütalâaya içişleri Bakan
lığı mümessili de iştirak etmiştir. 

Ancak kanun teklifi, 5027 sayılı Kanuna ek 

BURSA MİLLETVEKİLİ AGÂH ERO 
ZAN'İN TEKLİFİ 

Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Vali muavinlerine ayda (100) 
lira temsil ödeneği verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3̂  — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayn 

bir kanun halinde hazırlanmış ise de, kanım 
tekniği bakımından bunun, 5027 sayılı Kanu
nun birinci maddesine ait cetvele ilâve yapıl
ması şeklinde tashihi daha muvafık görülmüş
tür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
İçişleri Ko. 

Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 
Kâtip-

Amasya 
K. Eren 
Balıkesir 

M. Tuncay 
Çorum 

B. Koldaş 
İsparta 
T. T ola 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Niğde 
F. Eter 
Trabzon . 

H. Orhon 

Başkan V. 
Bursa 

-•N, Yûmm 

Aydın 
İV. Geveci 

©ursa 
A. E rozan 
Diyarbakır 
N. önen 
İstanbul 

C,'. Türkgeldi 
Kütahya 

Muhalifim 
Y. Aysal 

Samsun 
M. özkefeli 

Van 
/. Akın 

Bu R. Sözcüsü 
Amasya 
K. Eren 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çankırı 
C. Boynuk 

İsparta 
K. Demiralay 

îzmir 
P. Arat 
Muğla 

Y. Başer 

Tekirdağ 
/. H. Akyüz 
Zonguldak 
Muâıaîifim 

A. Yurdabayrak 

İÇİŞLERİ KÖMİKYONTTNIJN- DE&lŞTÎRtŞt 

Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. ~ 21.11.1947 tarihli ve 5027 
sayılı Temsil Ödeneği Kanununun birinci mad
desindeki cetvele bu kanuna bağlı cetvelde ya
zılı temsil ödeneği eMenödştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun değiştiricine bağlı cetvel 

Vali muavinleri 100 lira 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyon/u 24 . XI . 1952 

Esas No. 2/300 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ınjtemsil 
ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
İçişleri Koisyonu rapomriyle birlikte komisyo
numuza havale olunmakla Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır olduğu halde incelenip gkrii-
şüldû. 

Teklif sahibi vali muavinlerine de ayda 
(yüz) lira temsil ödeneği verilmesini istemek
te ve bunun için de temsil ödeneği haJkkındaki 
(5027) sayılı Kanuna ek bir kanun teklifinde 
bulunmakta ve gerekçesinde ise 5442 sayılı 
îl İdaresi Kanununun 5 nci maddesine göre, vali 
muavinlerinin en az altı yıl kaymakamlıkta bu
lunmuş ve bunun iki yılını Doğuda geçirmiş 
olanlardan tefrik ve tâyin edildiğini, kendileri
ne temsil ödeneği verilmemesi sebebiyle vali 
muavinliğine nakledilen birçok kaymakamların 
bu husustaki teklifleri ekseriya kabul etme
mekte ve tâyin edilenlerin de tekrar kaymakam
lığa dönmek fırsat ve imkânlarını taharri et
mekte bulunduklarını ve vali muavinlerinin il
lerde merkez kaymakamlık vazifesini bilfiil 
görmekte olduklarını ileri sürerek bunlara da 
temsil ödeneği verilmesinde lüzum ve zaruret 
bulunduğunu beyan eylemektedir. 

5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 5 nci mad
desine göre; vali muavinlerinin vazifeleri; il
lerde valilerin tâyin ve tesbit ettiği işlerde yar
dımcılığı ve valinin bulunmadığı zamanlarda 
vekilliğini yapmak ve valiliğin yazı işlerini dü
zenlemektir. Binaenaleyh vazifesi şu suretle tas

rih ve tahdit edilmiş olan vali muavinlerinin, 
Merkez ilçesi kaymakamlığı vazifesini bilfiil 
görmekte olduklarına dair olan teklif sahibinin 
mucip sebebi yerinde değildir. Vazifesi; valinin 
yardımcılığını ve bulunmadığı zamanlarda vekâ
letini yapmaktan ibaret bulunan vali muavinle
rinin temsil kudret ve salâhiyeti, ancak valiye 
vekâlet ettiği zamanlarda mevzuubahs olabilir. Bu 
takdirde ise kendilerine temsil ödeneği verildiği, 
İçişleri Baaknlığından alınan cevapta bildirilmiş
tir. Esasen (5027) sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun ikinci maddesinin birinci fıkrasında «tem
sil ödeneğine hak kazanmak için birineî maddede 
yazılı görevleri asil veya vekil olarak fiilen yap
mak şarttır» yazılı bulunmasına göre komisyonu
muz teklifin reddini oy birliği ile kabul etmiştir, 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanveküî Bu rapor Sözcüsü 
Burdur Kastamonu 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
İstanbul 

F. Saytmer 
Kırklareli 
8. Bakmı 
Seyhan 
S. Ban 

Ankara 
M. Bayramoğhı 

İzmir 
ö. Bilgim 
Konya 

R. Birana 
Seyhan 
C. Türk 

Çanakkale 
K. Akmantar 

İzmir 
T. Oürerk 
Malatya 

M. 8, Eti 
Trabzon 

C. B. EyüboğU 
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S. SAYISI : 22 
ilk ve Orta Tedrisat Mualimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında
ki 1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin B fıkrasının değiştirilmesi ve C fıkrasımn 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Burdur Millet
vekili Mehmet özbey'in, 1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline 
dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe ko

misyonları raporları (1/376, 2 /387) 

ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 ve 1880 sayılı kanun
ların Tadiline dair 2517 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B fıkrasının değiştirilmesi ve E fıkra

sının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı (1/376) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . IV . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/222, 6/1068 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1702 ve 1880 numaralı kanunların Tadiline dair 2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yürürlükten kaldırılması hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . III . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE """' •---T* 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun yü
rürlük süresi 26 . XII . 1951 tarihinde son bulmaktadır. Bu kanuna göre tâyin edilen yardımcı öğ
retmenlerden gereği gibi istifade edilemediğinden Bakanlığımız kanunun yenilenmemesi mütalâasın-
dadır. Ancak bunlardan ve askere giden veya raporlu olarak uzun süreli mezun bulunan öğretmen
lerden açılacak derslerin, kadrosuzluk yüzünden, kapatılmasına imkân bulunmamaktadır. Bu itibar
la açık derslerin orta öğretim öğretmenliği şartlarını haiz olup 2919 sayılı Kanun hükümleri dışın
da kalan meslekin serbest mensuplan tarafından ücretle okutturulması zaruri görülmektedir. Bu 
suretle tâyin edilecek öğretmenlerin ücretleri mevcut ders Ödeneğinden ödeneceğinden bunlar için 
bütçeye ayrıca ödenek konulmayacaktır. <~,r" T " '•"-T"1^ 

Bu gibi ihtiyaçları karşılamak üzere, 1702 ve 1880 numaralı kanunların tadiline dair 2517 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin «B» fıkrasının değiştirilmesine ve «C» fıkrasının da yürürlükten kaldı
rılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 1706 ve 1880 sayılı kanunların tadilin* dair olan 2517 sayılı 

Kanunun birinci maddesinin B fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/387) 

U , V . 1952 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1702 ve 1880 sayılı kanunların tâdiline dair olan 2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifimi gerekçesiyle beraber ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

\î Mehmet özbey 

GEBEKÇE r"ri*7*T*"r*T*TOWilJ| 

1. Orta dereceli okullarda yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 
yürürlük süresi 26 . XI I . 1951 tarihinde son bulmaktadır. Bu kanuna göre tâyin edilen yardımcı 
öğretmenlerden gereği gibi istifade edemiyorlar. Ancak bunlardan ve askere giden veya raporlu ola
rak uzun sureli mezun bulunan öğretmenlerden açılacak dersleri kadrosuzluk yüzünden kapatıl
masına imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla açık derslerin orta öğretim öğretmenliği şartlarını 
haiz olup 2919 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan mesleğin serbest mensupları tarafından üc
retli okutturulması zaruri görülmektedir. Bu suretle tâyin edilecek öğretmenlerin ücretleri mevcut 
ders ödeneğinden ödeneceğinden bunlar için bütçeye ayrıca ödenek konulmıyacaktır. 

2. A) Orta okulun bulunduğu yerde bu kanunun (B) fıkrasının birinci bendinde yazılı yani 
(ilk ve orta öğretmenliği şartına haiz memur bulunmadığı takdirde) o yerde mevcut ilkokul öğret
menlerinden faydalanması. 

B) Yine memurlardan ilk ve orta okul öğretmenliği şartına haiz kimse bulunmaması yüzünden 
orta okuldaki açık derslerin saatleri müsait olan ilkokul öğretmenlerine açık derslerin okutturul
ması. 

C) Ortaokullarda resim, iş, müzik, beden eğitimi, biçki, di'kiş ve idaresi öğretmenlerinden 
kanuni haktan az saatte ders okuttuklarından dolayı ilkokullarda da ders vermekte ve bu suretle 
ilkokul öğretmenlerinin tasarruf ettikleri saatlere 'karşılık ihtisasları dâhilinde ortaokullarda da 
faydalanılması mümkündür. Bu suretle 26 ders saati mecburiyeti, ortadan ders kabulüne bir 
engel teşkil etmez. 

Türkiyenin hemen ekseri kazalarında birer ortaofkula kavuştuğuna göre açılan bu yeni okulla
ra da öğretmen bulma müşkülâtı bütün şiddetiyleve her yerde kendisini hissettirmektedir. Bilhas-
sa yardımcı ders öğretmenliği de kalktığına göre hiç olmazsa meslekten yetişmiş ve öğretmen aşkiy-
le kalbi çarpan bütün vatandaşlardan yeni yeni açılan bu nurlu müesseselerin, takviyesi ve idame
si memleket için çok hayırlı olacaktır. Bu gibi ihtiyaçları karşılamak üzere 1702 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilme
sine zaruret hâsıl olmuştur. Vatanımın nef'ine olan bu kanunun kabufliyle yurdumun bütün ilim 
müesseseleri huzur ve sükuna kavuşacaklardır, 
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Milli Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 5 . VI. 1952 
Esas No. 1/376, 2/387 

Karar No, 16 
Yüksek Başkanlığa 

1702 ve 1880 numaralı kanunların tadiline 
dair 2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin B 
fıkrasının değiştirilmesi ve C fıkrasının da yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Hükümet 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in aynı mahiyetteki teklifi, komisyonumuzca 
birleştirilerek 28 . V . 1952 ve 30 . V . 1952 ta
rihli oturumlarda Millî Eğitim Bakanlığı mü
messilinin de huzuriyle tezekkür edilmiştir. 

Tasarı ve teklif gerekçelerinde de belirtildiği 
üzere ortaöğretim okullarında yardımcı öğret
men çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanun, 
buna göre tâyin edilen yardımcı öğretmenlerden 
gereği gibi istifade edilememesi dolayısiyle 26 . 
XII . 1951 tarihinden itibaren yürürlükten kal
dırılmıştır. Gerek bundan ve gerekse askere giden
lerle uzun süreli raporlu olanlardan veya kanuni 
hadler dışında açık kalan az saatli derslerden 
husule gelen boşluğu kadrosuzluk yüzünden ka-
patılamadığından ücretli ek dersvermek veya 
geçici öğretmen tâyin etmek zarureti ile karşıla
şılmıştır. 

Bu kabîl ek ders veya geçici öğretmen ücret
leri, mevcut ders ücretleri tahsisatından ödene
ceğinden bunlar için bütçeye ayrıca ödenek ko-
nulmıyacaktır. 

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde 
hâsıl olacak öğretmen boşluğunun ortaöğretim 
öğretmenliği şartlarını haiz olanlarla doldurul
masının temini bakımından 2517 sayılı Kanunun 
B fıkrası gerçekten ihtiyaca elverir durum ve 
mahiyette değildir. Bu itibarla yeni metinde, 
eskisine nazaran, ihtiyaca uygun birtakım çı
karmalar ve ilâveler yapılmıştır. 

Ezcümle : 
a) Eski metinde emeklilere iş verme keyfi

yeti de, bunlardan lâyikıyle istifade edilemiye-
ceği mülâhazasiyle yeni metne alınmamıştır. 

b) Eski metindeki müzakere ücretleri, bu
gün fiilen tatbik edilmemesi dolayısiyle yeni me
tinde yer almamıştır. 

c) ihtiyacın kalifiye elemanlarla karşılan
ması ve randımanın artırılması maksadiyle yeni 
metinde Üniversitenin Fen, Edebiyat fakülteleri 
ve Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek bölü
mü ile Eğitim Enstitüsü mezunlarının, ortaöğ
retim öğretmenliği ehliyeti almış olanların veya 
yabancı memleketlerin bu dereceli okullarından 
mezun olanların geçici olarak ücretli öğretmen 
tâyin edilebilmesi ve bunlara da, esas öğret
menlerde olduğu gibi 24 saatten fazla ders ve
rilmemesi esası kabul edilmiştir. 

ç) Yeni metinde, yine verimi sağlamak 
üzere memurlara sekiz saatten fazla ders veril
memesi hüküm altına alınmıştır. 

d> Eski metindeki, şartları haiz memur
lara ek ders verilmesi; ders ücretlerini, ihtiya
ca göre dairesince takdir edilmek üzere 4 - 8 li
ra olması; kadrodaki maaş karşılığında ya
bancı uyruğunda yabancı dil öğretmeni kulla
nılabilmesi keyfiyetleri j lüzumlarına binaen, 
yeni metinde de muhafaza edilmiştir. Yüksek 
okul mezunu olmamakla beraber pedagojik 
formasiyona ve öğretmenlik sanatına sahip 
olan ve bugün birçok yerlerde ortaokulların 
öğretmen eksikliğinin fiilen ve başarılı bir şe
kilde tamamlamakta bulunan ilkokul öğretmen
lerine de icabında orta öğretimde ek ders ve
rilmesi, Mehmet özbey'in teklifine uyularak 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Yine ücretli geçici öğretmenler için teklif 
ve tasarıda kaydedilen her ders saati için ayda 
8 liraya kadar ders ücreti muhtemel bir tak
dir mağduriyetini önlemek maksadiyle ve em
saline kıyasen komisyonumuzca «4 liradan 8 
liraya kadar» şeklinde değiştirilmiştir . 

Yukarda arzedilen sebepler dolayısiyle bu
gün için bir ihtiyaç ve zaruretin karşılığı olan 
bu tasarı, en kısa zamanda yeterince meslek
ten esas öğretmen yetiştirilerek tatbikattan 
kaldırılması temennisiyle komisyonumuzca ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-
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di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
îzmir Rize Seyhan 

A. Başman A. Morgu A. N. Asya 
Afyon Balıkesir 

K. özçobcm Y. Pelvan 
îmzada bulunamadı 

Bolu Burdur 
Z. Danışman M. özbey 

îmzada bulunamadı 

ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve 
Tecziyeleri hakkındaki 1702 ve 1880 sayılı kanun
ların tadiline dair 2517 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi ve (C) 
fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başbakanlığın 14 . IV . 1952 tarihli ve 6/1068 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in aynı mev
zua dair kanun teklifi komisyonumuza havale 
olunmakla Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri, tek
lif sahibi ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gerekçelerde ve Millî Eğitim Komisyonu ra
porunda; Ortaöğretim Mekteplerinde Yardımcı 
öğretmen Çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı 
Kanunun meriyet müddeti 26 . X I I . 1951 yılın
da sona ermiş ve bu kanuna göre tâyin olunan 
yardımcı öğretmenlerden lâyıkı veçhile istifade 
olunamaması hasabiyle Millî Eğitim Bakanlığı bu 
kanunu yenilemek mütalâasında bulunmamıştır. 
Ancak gerek bundan gerekse askere gidenlerle 
uzun müddetle raporlu olanlardan veya kanuni 
hadler dışında açık kalan az saatli derslerden 
husule gelen boşluk ve kadrosuzluk yüzünden ka
patılmadığından ücretle ek ders vermek veya 
geçici öğretmen tâyin etmek suretiyle hizmetin 

Denizli Edirne 
F. Başaran A. C. Köprülü 

îmzada bulunamadı 

Gümüşane Kastamonu 
Muhalifim Z. Termen 

V, M. Kocatürk 

Sinöb Trabzon 
N. Sertoğlu M. R. Tarakçıoğlu 

imzada bulunamadı 

ifası zarureti hâsıl olduğu ve bu kabîl ek ders 
veya geçici öğretmen ücretleri mevcut ders üc
retleri tahsisatından ödeneceğinden bu hususta 
ayrıca bütçeye ödenek de konulmıyaeağı belir
tilmektedir. 

Gerekçelerde ve bilhassa Millî Eğitim Ko
misyonu raporunda tafsilen ifade olunduğu 
veçhile, meslekten öğretmen bulunmaması ha
linde hâsıl olacak öğretmen boşluğunun ortaöğ
retim öğretmenliği şartlarını haiz olanlarla 
doldurulmasının temini bakımından 2517 sayili 
Kanunun (B) fıkrasının ihtiyaca kifayet mâhi
yetinde olmadığı ve tadili cihetine gidilmesi 
Komisyonumuzca da kabul edilerek ve Millî 
Eğitim Komisyonunun hazırladığı metin görüş
meye esas tutularak maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Birinci maddenin (B) bendinin ikinci fık
rasında yazılı gieçici olarak ücretli öğretmen 
tâyininin yalnız üniversitelerin Fen ve Edebi
yat fakültelerine inhisar ettirilmeyip bütün fa
külteler ile yüksek okullar mezunlarına da teş
mili ve bu öğretmenlere her ders saati için ve
rilecek ücretin asgari 6, âzami 12 lira olarak 
tesbiti suretiyle madde tadilen komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Diğer yürürlük maddeleri aynen kabul olu-

Btitçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 . XI. 1952 

Esas No. 1/376 - 2/387 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 
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nan katran taaaraı Kamutayın tasvibine ane-
dilmek üzere Yüksek Başkanh£a snınnlur. 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü 
Burdur Elâzığ 

K ÇeUkbaş ö. F. Scmaç 
Kâtip 
Sivas Ankara Bursa 

H. îmre M. Bayramoğht K. Ydmae 

Çanakkale 
K. Akmantar 

izmir 
T. Oürerk 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
C. Türk 

istanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
B. Erten 

İzmir 
B. Bilgin 
Konya 

B. Birand 
Seyhan 
8. Ban 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1702 ve 1880 numaralı kanunların Tadiline da
ir 2517 sayıh Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesini değiştiren 1880 sayılı Kanunun 2517 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiş 
ve (C) fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır. 

B) Meslekten öğretmen bulunmaması halin
de, orta öğretim öğretmenliği şartlarını haiz 
olanlardan orta öğretim okullarında öğret
menliğe tâyin olunan memurlarla (A) bendi
ne göre ücretle ek ders kabul eden öğretmen
lere haftada okutacakları her ders saati için 
ayda dört liradan 8 liraya kadar ücret verilir. 
Bunlardan memurlara verilecek haftalık ders 
saati 8 saatten fazla olamaz. 

Lüzumu halinde Üniversitelerin Fen, Ede
biyat fakülteleri ve Güzel Sanatlar Akademisi
nin yüksek bölümü ile eğitim enstitüleri mezun
larından ve 439 sayılı Orta öğretim öğretmen
leri Kanununun 7 nci maddesine göre öğret
menlik ehliyeti almış olanlardan veya yabancı 
memleketlerin bu dereceli okullarından mezun 
olup da resmî bir işi bulunmıyanlar da ge
çici olarak ücretli öğretmen tâyin edilebilir. 
Bu öğretmenlere haftada okutacakları her ders 
saati için ayda 8 liraya kadar ders ücreti veri
lir. Bu gibi öğretmenlere haftada 24 saatten 
fazla ders verilmez. 

Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe ya
bancı dil öğretmenliklerinde, kadrosunda ayı
racağı maaş karşılığında, yabancı uyruğunda 
bulunan yabancı dil öğretmeni çalıştırabilir. 

Bu madde gereğince verilen ücretli öğret
menlikler ve yabancı uyruğundaki yabancı dil 
öğretmenlerine ödenecek maaşlar müktesep hak 
sayılmaz. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET 
BEY'İN TEKLİFİ 

ÖZ-

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair olan 
2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1702 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesini değiştiren 2517 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrası aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir: 

B) İlk ve orta öğretim öğretmenliği şartla
rını haiz olup da meslekten öğretmen bulunma
ması dolayısiyle zaruret halinde orta öğretim 
okullarında öğretmenliğe tâyin olunan ilkokul 
öğretmeni ve memurlarla (A) fıkrasına göre üc
retli ilâve ders kabul eden öğretmenlere haftada 
okutacakları her ders saati için ayda beş liradan 
sekiz liraya kadar ücret verilir. Memurlara haf
tada sekiz saatten fazla ders verilmez. 

Lüzumu halinde, Üniversitelerin öğretmen 
yetiştiren bölümleriyle eğitim enstitülerinden me
zun olanlarla öğretmenlik yeterlik belgesi ve ya
bancı memleketlerden bu dereceli mezunlardan 
ve resmî bir işi bulunmıyanlardan da geçici ola
rak ücretli öğretmen tâyin edilir. Bu gibilere 
haftada 24 saatten fazla ders verilemez. Bu öğ
retmenlere haftada okutacakları her ders saati 
için ayda sekiz liraya kadar ders ücreti verilir. 
Bu suretle verilen ücretli öğretmenlikler mükte
sep hak teşkil etmez. Millî Eğitim Bakanlığı lü
zum gördükçe yabancı dil öğretmenliklerinin de 
kadrosunda ayıracağı maa§ karşılığında yabancı 
uyruğunda bulunan yabancı dil öğretmeni dahi 
çalıştırabilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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MİLL EĞÎTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ- I 

TİRtŞt 

1702 ve 1880 numaralı kanunların tadiline dair 
2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da 

yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesini değiştiren 1880 sayılı Kanunun 2517 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiş 
ve (C) fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır. 

B) Meslekten öğretmen bulunmaması ha
linde, ortaöğretim • öğretmenliği şartlarını haiz 
olanlar ile ilkokul öğretmenlerinden ortaöğretim 
okullarında öğretmenliğe tâyin olunan memur
larla (A) bendine göre ücretle ek ders kabul 
eden öğretmenlere haftada okutacakları her ders 
saati için ayda 4 liradan 8 liraya kadar ücret 
verilir. Bunlardan memurlara verilecek hafta
lık ders saati sekiz saatten fazla olamaz-, 

Lüzumu halinde üniversitelerin fen, ede-
yat fakülteleri ve Güzel Sanatlar Akademisinin 
yüksek bölümü ile eğitim enstitüleri mezunla
rından ve 439 sayılı Ortaöğretim öğretmen
leri Kanununun 7 nci maddesine göre öğretmen
lik ehliyeti almış olanlardan veya yabancı mem
leketlerin bu dereceli okullarından mezun olup 
da resmî bir işi bulunmıyanlar da geçici olarak 
ücretli öğretmen tâyin edilebilir. Bu öğret-
retmerilere haftada okutacakları her ders saati 
için ayda 4 liradan 8 liraya kadar ders ücreti ve
rilir. Bu gibi öğretmenlere haftada 24 saatten 
fazla ders verilmez. 

Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe kad
rosunda ayıracağı maaş karşılığında, yabancı 
uyruğunda bulunanilardan yabancı dil öğretme
ni çalıştırabilir. 

Bu madde gereğince verilen ücretli öğret
menlikler ve yabancı uyruğundaki yabancı dil 
öğretmenlerine ödenecek maaşlar müktesep hak 
sayılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(S. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayih Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yürürlük

ten k€tUjkrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1702 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesini değiştiren 1880 sayılı Kanunun 2517 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiş 
ve (C) fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır. 

B) Meslekten öğretmen bulunmaması halinde, 
ortaöğretim öğretmenliği şartlarını haiz olanlar 
ile ilkokul öğretmenlerinden ve ortaöğretim okul
larında öğretmenliğe tâyin olunan memurlarla 
(A) bendine göre ücretle ek ders kabul eden 

öğretmenlere haftada okutacakları her ders sa
ati için ayda dört liradan sekiz liraya kadar 
ücret verilir. Bunlardan memurlara verilecek 
haftalık ders saati selnz saatten fazla olamaz. 

Lüzumu hâlinde fakülteler, yüksek okullar ve 
Güzel Sanatlaor Akademisinin yüksek bölümü 
ile eğitim enstitüleri mezunlarından ve 439 sa
yılı Ortaöğretim öğretmenleri Kanununun 7 
nci maddesine göre öğretmenlik ehliyeti almış 
olanlardan veya yabancı memleketlerin bu dere
celi okullarından mezun olup da resmî bir işi bu
lunmıyanlar da geçici olarak ücretli öğretmen 
tâyin edilebilir. Bu öğretmenlere haftada okuta
cakları her ders saati için ayda 6 liradan 12 lira
ya kadar ders ücreti verilir. Bu gibi öğretmen
lere haftada 24 saatten fazla ders verilmez. 

Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe kad
rosunda ayıracağı maaş karşılığında, yabancı 
uyruğunda bulunanlardan yabancı dil öğretme
ni çalıştırabilir. 

Bu madde gereğince verilen ücretli öğret
menlikler ve yabancı uyruğundaki yabancı dil 
öğretmenlerine ödenecek maaşlar müktesep hak 
sayılmaz. 

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

-: 22) 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye 
Eğitim bakanları yürütür. 

ve Millî 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H.. Köymen 

Dışişleri Bakam 
W: Köprüfyii 

Millî Eğitim Bakanı 
T. lUri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Ifır&dk 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. NasuMoğln 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakam 
H. P&hikan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zegtinağfa 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstiindlag 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakam V. 

N. Ğzsan 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
E-ğitim bakanları yürütür. 

(& &m-; ®) 



M. E. K. 

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

B. K. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonun un 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

)>&<{ 
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