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1. — Geçen tutanak öseti 
2. — Havale «dilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4.— Beyanat 
1. — Eskişehir Mebusu Ali Fuad Cebe-

soy'un, vâki davet üzerine İngiltere'yi 
ziyaret etmiş bulunan B. M. M. Âzasından 
mürekkep heyet adına beyanatı 

2. — Afyon Karahisar Mebusu Bekir 
Oynaganlı'nın geçen tutanak hakkındaki 
beyanatı 

5. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 

1, - r Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
156 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkeresi (1/384, 3/418) 

6. — Görüşülen işler 
1, — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk BiVcHnmınin sunulduğuna da
ir gayıştay Başkanlık tezkeresi ile Dev
let Havay^lan G«nel Müdürlüğü 1947 yı-

tçindekiler 
Sayfa I Sayfa 

8 lı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 
3:4 I Sayıştay Komisyonu raporu (3/337) 6,10,22, 

4 , 
4 | 2. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev-

4:5 I let Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/385, 
1/2) 6:7,10,22,39:42 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Demiryolları ve 

5 I Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
6 I yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve Sayış

tay Komisyonu raporu (3/343, 1/328) 65,10, 
22,4346 

4. — Çorum Mebusu Baha Koldaş ve 
2 arkadaşının, Köy Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine ve 46 ncı maddesinin de-



Sayfa 
ğiştirilmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair 5672 sayılı Ka
nunun ek birinci maddesinin birinci fıkra-
siyle geçici maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/471) 8:9 

5. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Sayıştay 
ve Bütçe komisyonlan raporlan (2/127) ftdO 

6. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 10:21 

7. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den bir kısmının istimlâk edilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe ko
misyonlan raporlan (1/400) 21:22 

8. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
kanun tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştinlmesine dair 1600 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında ka-
mm teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 

Sayfa 
ile Geçici Komisyon raporları (1/159, 
2/29S) 22:28 

7. — Sorular ve cevaplar 29 
A — Yazth sorvlar 29 
1. — Erzincan Mebusu Ziya Soylu.'-. 

nun; Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Ka
rakulak ve Mans bucaklannı Pekeriç ve 
Tercan Demiryolu istasyonlarına bağlıya
cak olan Karasu üzerindeki Kızılmağara 
mevkiindeki köprünün inşaatına ne vakit 
başlanacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/908) 29 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın; İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 -
1952 yıllarında bilançolarını kârla kapı-
yan müesseselerin hangileri olduğuna, bu 
müesseselerde memur ve müstahdemlere 
tevzi edilen safi kârın % 5 inin ne kadar 
tutmakta olduğuna ve kârdan işçilere de 
tevziat yapılıp yapılmadığına dair soru
suna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver 
Güreli'nin yazılı cevabı (6/856) 29:31 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in; 
Kore'deki er ve subaylanmızın mektupla
rını parasız veya az bir ücretle gönderme
leri hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma Vekili Seyfi Kûrt-
bek ve Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in 
yazılı cevaplan (6/913) 31:33 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

J&yarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, I 
1&36 seeesinde öldürülen vatandaşlar dolayısiy- I 
le müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın 
ne safhada olduğuna ve Öükümetin bu hususta 
ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri bakan
lıklarından olan sorusuna, İçişleri Bakanlığı 
adına da Adelet Bakanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili M. Kamil Boran'in, Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin istifası 
sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere | 
dair Başbakanlıktan olan sorusu, Başbakan otu- I 
ramda hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne 
zaman, ve hangi sebeplerle işten el çektirildigine 
ve hakkında yapılan muamele neticesine dair 
tejşhrrd Bakanlığından olan sorusu, Bakan hazır 
bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman B&ya-
cıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1039 - 1945 yolan arasındaki altın stokunun 
miktarına ve Ü̂945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle haK hazır' döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alman tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edMiğmîn doğru olup olmadığına ve dış tica
ret muvazenemizin lehimize dönmsini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair so
rusu île, 

Meöken buhranına ve kiralara karşı gereken 
tedbirlerin Devlet tarafından ele alınmasına, 
Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapılan I 
apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, I 

Lâyiha 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ye teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
U) sayılı eetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında deliklik yapılmasına dair Kanun lâ
yihası (4/501) (İfiişşleri ve Bütçe Komisyonla-
nnal; , 

Tessfcere 
^ — Devlet Havayolları Gkaıel Müdürlüğü 

"1949 3ütçe yılı Hesabı katisine ait Mutabakat 

I yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan-
| daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Korunma 

Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâvası
nın bir kül olarak halli için ne gibi tedbiler dü
şünüldüğüne, Namık Kemal Mahallesindeki bi
naların memur ve işçilerden • az gelirli olan va
tandaşlara kat kat satılması hakkındaki söylen
tilerin doğru olup olmadığına dair sorusu, ken
disi bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

I Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'm, 
I C. H. P. iktidarı tarafından yapılan ilkokullar

la, iki yıldan beri D. P. iktidarı tarafından 
yaptırılan ilkokulların sayısına, köylerimizin 
topyekûn ilkokula kavuşması için bir program 
hazırlanıp hazırlanmadığına, köy enstitülerinin 
durumlarına ve bu sene bu müesseselere az Öğ
renci almdığı yolundaki iddianın doğru *>lup 
olmadığına dair sorusuna Millî Eğitim Bakam 
cevap verdi. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın Kars'ta 
mevcut arazi ihtilâflarının .süratle halli ve mül
kiyet haklarının nizam altına alınması husu
sunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan 
neticelere dair, sorusuna, Devlet Bakanı Muam
mer Alakant cevap verdi. 

5.1.1993 Pasartesi günü saat 15 <t* topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Katip 
I Kayseri Milletvekili Bolu Milletvekili 

P. Apaydın 1. öülez 

Kâtip 
I Rize Milletvekili 
I A. Morgu 

Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (3/419) (%yı#ay Ko
misyonuna) ; 

Rapoflar 
3. - - Denizli Milletvekilliğine seçilen Baha 

Akşıit'in seçhn tutanağı hakkında Yüksek Se
çim Kurulu Başkanhğî tezkeresi ve Tutanakları 
îneehme Komisyonu raporu {9/241') (Oftnde-
me); 

4. — Devlet Demiryolları ye Tfoafgıları t§-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

I 
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letme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesin-
hesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakikında ka

nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/384, l/25>) (Gündeme); 

5. — Hâkimler Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/499) (Gündeme); 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Eeisvekili Celâl Yardıma 
KATİPLER : Füruzan Tekil (istanbul), Ali Ocak- (Oarianteb) 

«•» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Kastamonu intihap dairesine kadar yokla

ma yapıldı.) 
REİS — Çoğunluk var, Birleşimi açıyorum. 

4. — BEYANAT 

1. — Eskişehir Mebusu Ali Fuad Cebesoy'un, 
vâki davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiş bu
lunan B. M. M. Âzasından mürekkep heyet adı
na beyanatı. 

REİS — Efendim, İngiltere Lordlar ve Avam 
kamaraları davetlisi olarak yüksek heyetinizi 
temsüen İngiltere'ye giden Meclis Heyetine ri
yaset eden Ali Fuad Cebesoy bu hususta izahat
ta bulunmak üzere gündem dışı söz istemiştir. 
Kendilerine söz veriyorum, buyurun. 

ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Aziz 
arkadaşlarım, hatırlarsınız ki, bundan 1,5 ay 
evvel İngiliz Avam ve Lordlar kamaraları reis
leri Yüksek Meclisinizden bir heyeti İngiltere'
ye davet etmiş ve Meclisi Âli de bu davete ica
bet etmiş, aranızdan bir heyet seçilerek oraya 
gönderilmişti. Bendeniz de bu heyet arasında 
bulunuyordum. 

Raporumuzu bir müddet evvel takdim etmiş
tik. Araya yılbaşı tatili girdiği için yüksek hu
zurunuzda ziyaretimiz hakkında tafsilât vermek 
imkânını bulamamıştık. O vazifeyi bugün mem
nuniyetle huzurunuza çıkarak yapıyorum. 

Raporumuzdan da anlaşılacağı üzere heyeti
niz İngiltere'de bir hafta misafir kalmıştır. Bu 
esnada başta İngiliz Parlâmentosu olmak üzere 

Devlet mahafili ve hususi mahafil heyetinizi 
yüksek ve samimi bir alâka ile karşılamışlardır. 
Bu temaslarımızda tarihî dostluğumuzu, mille
timizin kadirşinaslığı ve dostluğundaki vefa ve 
aramızdaki ittifakı birçok defalar övmüşlerdir. 

Yine raporumuzda da arzettiğimiz gibi, bil
hassa Parlâmento muhitiyle sık sık temaslar 
yapılmış ve İngiliz milletinin mümessilleriyle 
konuşmak fırsatı bulunmuş, bundan başka ve 
tekmil İngiliz millet ve devlet teşkilâtının her 
kısmiyle az çok temasa gelinmiştir. 

Tekmil arkadaşlarımla beraber bendeniz de 
huzurunuzda hâsıl etmiş olduğumuz intibaları 
şu suretle hulâsa etmek isterim: Arkadaşlar, 
heyetiniz orada Türk Milletinin mümessillerine 
lâyık şekilde ve parlak bir surette istikbal edil
miştir. Her hangi bir mahfille temasta bulun-
muşsak orada daima milletimiz ve Hükümeti
miz övülmüştür. 

Netice olarak huzurunuzda şunu teba
rüz ettirmek isterim ki, iki millet arasın
daki tarihî dostluk ve ittifak bu mü
nasebetle daha çok kuvvet bulmuştur. 
Yine raporumuzun sonunda arzetmiş ol
duğumuz gibi, millet mümessillerinden müteşek
kil heyetlerin dost milletler nezdinde bu müna
sebetleri takviye eder mahiyette olduklarını hu-

— 4 — 
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zorunuzda bir kere daha tebarüz ettirmek iste
rim 

S t e r i m * »on vermezden $nce; heyetinizin, 
İngiltere'de- samimî ye dostça gördüğü iyi ka
bulde^ dolayı teşekkürlerimizi huzurunuzda bir 
daha tekrarlamayı vazife addederim arkadaş
lar. (Alkışlar) 

BEİS — Muhterem arkadaşlar, Lordlar ve 
Asam Kamarasının davetlisi olarak Yüksek 
Meclisinizi temsilen giden heyetinize karşı gös
terilen samimî alâkadan ve misafirperverlik
ten dolayı Yüksek Meclisiniz adma Divanınız 
Lordlar Kamarası, Alvam Kamarası ve İngiliz 
Milletine teşekkürlerini arzeder. (Alkışlar). 

2. — Afyon Karahisar Mebusu Bekir Oy-
naganlt'nın, geçen tutanak hakkındaki beyanatı 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

'REİS —Ne hakkında? 
BEKİR OYNAGANLI (Devamla) — Geqen 

tutanağı ilgilendiren bir mesele hakkında. 
REİS — Buyurun. 
BEKİR OYNAGANLI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, bu kürsüden konuşulup zap
ta geçen sözlerimizin bir gün nesillere intikal 
edeceğini düşünerek bir hususu tavzih etmek 

1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 
net maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun tasarımın geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi (î/384, 3/418) 

26 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
24 . IV .1952 tarihli ve 6 - 1218 sayılı yazı

mızla sunulmuş olan Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının geri gönderilmesine mü
saade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

RElS — Geri verilmiştir. 
Efendim, gündemle ilgili önergeler vardır, 

okutuyorum. 

.1953 0 : 1 
I için söz aldım. 

Geçen celsede Diyarbakır Mebusu Mustafa 
J Ekinci arkadaşım, Doğu'da öldürülenler hak

kındaki sözlü sorusunu izah ederken yapılan ci
nayetlerin muhasebesini, Hükümetin hassasi
yetini, Meclis soruşturmasını istemiş ve cina
yetlerden kimlerin mesul tutulacağını gayet ve
ciz bir lisanla bildirmiştir. Ancak, yapılan ci
nayetlerin kahramanlarını sayarken zamanın 
Başbakanı, İçişleri Bakanı, Umumi Müfettiş 
Abidin özmen demeleri üzerine ben, bâzı gaze
telerin yalan yanlış yaızılar yazacaklarını mut
lak olarak bildiğim içindir ki, oturduğum yer
den müdahale ederek zamanın Başbakanı bilâ-
hara Cumhurbaşkanı olan her kim ise, esas 
onun hakkında Meclis soruşturması açılsın, de
dim. Benim müdahalem dalhi bâzı gazetelere 
müphem ve yanliş aksetmiş bulunmaktadır. O 
zamanki Cumhuribaşkanı Atatürk'tür. Atatürk 
bütün bir milletin malıdır. Onu daima rahmet
le yâdederim. Maksadım ve müdahalem o za
manki Başbakan ve bilâhara Gumhurbaışkaaıı 
olan ismet inönü'nedir, sözlerim tamamen ona 
aittir. Bu ciheti tavzih etmek isterim. (Sağ
dan gülüşmeler, «aferin, maşallah maşallah, Al
lah razı olsun» sesleri). 

j REİS :— Gündeme devam ediyoruz. 

Y. Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan önce görüşül

mesinin oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Maraş Milletvekili 

M. özsoy 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan kanun tasan 

ve tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşül
mesini teklif ederim. 

İzmir Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Abidin Tekön Sabri Erduman 

RElS — Kanun tasan ve teklif lerinin sözlü so
rulardan önce görüşülmesine mütedair olan öner
geleri reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — BAŞANUK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEK 

1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlğı 
tezkeresi ile Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 yıh Kesinhesabı hakkında kanun ta* 
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (S/337, 
1/339) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen var mıf 
DÎVANI MUHASEBAT KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİL AYAN (Bursa) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Tümü üzerinde söz Halil Ayan'in
dir. 

HALÎL AYAN (Bursa) — Bugünkü gün
demde üç aded hesabıkatî kanunu tasarısı mev
cuttur. Bu tasarılar komisyondan geçtiği za
man tâbirler o tarihte mer'i bulunan Anayasa 
hükümlerine göre, istimal edilmiştir. Sonradan 
kabul buyurduğunuz kanunla bu tâbirlerde fark
lar hâsıl oldu. Binaenaleyh biz tasarıda mev
cut tâbirleri Teşkilâtı Esasiye Kanununda mev
cut tâbirlerle değiştirdik. Bu itibarla muhte
rem azaya tevzi edilmiş bulunan raporla mer
butu cetvel, bâzı farklı tâbirleri ihtiva edecek
tir. Sebebi; arzettiğim gibi, arada Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 1340 metninin kabul edil
miş olmasıdır. Keyfiyeti yüksek takdirinize arz-
ediyorum. 

REÎS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. 

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

Devlet Havayolları. Genel Müdürlüğünün 1947 
Bütçe yılı Hesabı katı Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1947 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 934 584) 
lira (50) kuruştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı ĝeçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet

velde gösterildiği üzere (19 604 875) lira (77) 
kuruştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilata nazaran yapjlan sar
fiyat arasındaki farkı teşkil eden (11 670 291) 
lira (27) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmış
tır. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (8 467 708) liı» 
(50) kuruş yokedilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mafc-
ye ve Ulaştırma vekilleri yürütür. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık reye arzedilmiştir. 

2. — Devlet Havayolları Gemi Müdürlüğü 
1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Havayolları G&nel Müdürlü
ğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/385, 1/2) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzedryorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçüaabegi 
kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katı Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Gemi (Mü
dürlüğünün 1948 Bütçe yalı sarfiyatı, ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (0 743 &$0) 
lira (37) kuruştur. 

fi] 63 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

— 6 — 
[1] 64 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 



B : 23 5 .1 
REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-

ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1948 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (20 108 198) lira (64) 
kuruştur. 

U E Î S — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilata nazaran yapılan sar
fiyat arasındaki farkı teşkil eden (10 364 632) 
lira (27) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REÎS— Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununa'a gösterilen (10 033 303) lira 
(0$) kuruş yokedilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
leT... kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ter... kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kânun hükümlerini Mâliye 
ve' Ulaştırma vekilleri yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

Tasarı açık reyinize arzedilmiştir. 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanlan işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesa-
btna ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi üe Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü 1947 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/343, 1/328) [1] 

RiEÎS — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Hesabı Katî 

Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 Büt-

[1] 65 sayılı basmayazı tutanağin sonundadır. 
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i çe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (163 684 507) lira (79) kuruştur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-

ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (165 622 794) lira (36) 
kuruştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilata nazaran yapılan sar
fiyat arasındaki farkı teşkil eden (1 938 286) 
lira (57) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1947 Bütçe yılı içinde tahsi
sat dışında harcanan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (227 994) lira (35) 
kuruş tamamlayıcı tahsisat olarak kabul edil
miştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (16 075 998) lira (98) kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tahsisattan 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ye (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 633 809) lira 
(64) kuruş yokedilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabulr edilmiştir. 

MADDE 7. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı 
onanmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Vekilleri yürütür. 
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RBÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık reye arzedilmiştir. 

4. — Çorum Mebusu Baha Koldaş ve 2 ar
kadaşının, Koy Kanununa bâzı maddeler eh" 
lenmesine ve 46 net maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5672 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin 
birinci fıkrasiyle geçici maddenin değiştiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komis-
yonnu raporu (2/471) [1] 

RBÎS — tki defa görüşülecek islerin müza
keresine geçiyoruz. Gündemin bu faslı ile ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

5 . 1.1953 
Başkanlığa 

Köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 
1953 yılı Kasım ayına taliki hakkındaki kanun 
teklifi bugünkü gündemin 23 ncü maddesinde-
dir. Bu seçimlerin mer'i kanuna göre Şubat 
ayında yapılması ieabettiğinden halen hazırlık
lara başlanmıştır. Bu itibarla işin arzettiği ehem
miyet ve müstaceliyetine binaen adı geçen ka
nun teklifinin ivedilik ve öncelikle görüşülme
sinin Yüksek Meclisin tasvibine arzını rica 
ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
t/mir Milletvekili 

Pertev Arat 

REİS — Efendim, iki defa görüşülecek işler 
arasında, 23 ncü numarada Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş ve iki arkadaşının bir teklifi kanu
nisi vardır. Bu teklifin öncelikle görüşülmesi 
hakkında İçişleri Komisyonu Sözcüsü, İzmir 
Milletvekili Pertev Arat'm okunan bu önergesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mil 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Bu Köy Kanunu İçişleri Komisyonunda mü
zakere edilmektedir. Ben burada müstaceliyeti 
anlıyamıyorum. Niçin* acele bir $ey mi vardır? 
(Vardır sesleri), (Gürültüler); 

REİS — Takip edilemiyer efendim. 
Buyurun, Mehmet özdemir. 

[1] 60 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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I MEHMET ÖZDBMtR (Kayseri) — Efen

dim, Yüksek Meclise gelen kanun tasamı ye
rindedir. Köy muhtar heyetleri «eçimi^mdiye 
•kadar Şubatta yapılıyordu. Kış raevsinâaıe te
sadüf etmiş olmasından birçok müşkülfMa mâ
ruz kalınıyordu. Bunu önlemek içini «elen tasa
rının müzakere ve kabul edilmesi yerinde ola-

I çaktır. 
REİS — Tümü üzerinlde başka söz istiyen 

yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arze-
deceğim: Kabul edenler... Etmiyenleır... Kabul 
edilmiştir. 

Bir de ivıedilik talebi vardır. İvedilikle gö
rüşülmesini oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 
46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5672 sayılı Kanunun ek 1 nei maddesinin birin
ci fıkrası ile geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5672 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir 3 

Köy muhtarının ve ihtiyar meclisi üyeleri
nin seçimi her iki senede bir Kasım ayının ilk 
Pazarma rastlıyan günde yapılır. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunum geçici maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Halen vazifeli bulunan koy muhtar ve ihti
yar meclisinin kanuni süresi 1953 yılının Kasım 
ayı sonuna kadar devam eder. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
. REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
I edilmiştir. 

(MADDE 4. — Bu kamunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
| ler... Kabul edilmiştir, 
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Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — İdareci Üyeler Kurulunuriii Sayıştay Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kamına bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
mın tçklifi ve Sayıştay ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/127) [1] 

REÎS — Muhterem arkadaşlar aynı fasrlda 
ve 22 numarada kayıtlı buludan teklifim Bütçe 
Komisyonu raporunda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi talebi vardır. 

Raporun öncelikle görüşülmesini oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde -söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyulnuza arzjediyorum. Kaibul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
biraz evvel Divanı Muhasebat Encümeni Reisi 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu kanun tasa
rısının metni de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tekrar kabulünden evvel hazırlanmıştır, biz bu
nu Bütçe Encümeninde tetkik ederken henüz 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu kabul edilmemişti. 
0 itibarla ben de arkadaşım gibi yeni tâbirlere, te
rimlere göre tadil ettiğimin taslarının müzakere 
edilerek reyinize arzedilmeslini rica ediyorum. 

REÎS — ivedilikle görüşülmesini reyinize ar
zediyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyacağız : 

Divanı Muhasebat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve aynı kanuna bir madde 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 . VI . 1934 tarihli ve 2514 
sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 14 neü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

' Mülhakata ait vizenin mahallinde veya vi
lâyet merkezlerinde sarftan sonra olmak üzere 
yapılmasına Divanı Muhasebat Umumi Heye
tince Ikarar verilebilir. Bu takdirde evrakm vi
ze murakıplıklarına verilmesiyle alâkalı müd
detler ve muameleler bu kanunun merkeze ait 

[1] 59 sayılı basmayazı tutanağın sokumdadır. 
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i sarf evrakının Divanı Muhasebata verilmesi 

hakkındaki hükümleri dairesinde cereyan eder. 
REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 33 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Muameleleri mahallinde veya vilâyet mer
kezlerinde vize edilen muhasiplikler birinci fık
rada yazılı müddet içinde idare hesaplarını vi
ze murakıplıklarına tevdi ederler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 37 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Ayniyat muhasipleri tarafından Divanı Mu-
| hasebata verilmiş bulunan idare hesapları, bu 

hususta vazifelendirilecek murakıplara mahalle
rinde tetkik ettirilebilir. 

Ayniyatın ve bunlarla alâkalı kayıt, defter 
ve vesikaların idare ve muhafazasiyle mükellef 
olan memurlarla ayniyat muhasipleri, ayndya-

I tın murakıplar tarafından görülüp sayılmasına 
| yardım etmeye ve alâkalı defter, evrak ve ve

sikaları göstermeye mecbur ve dairesi âmirle
ri de bu hususları temin etmekle mükelleftirler. 

Buna muhalif hareket edenler hakkında Di
vanı Muhasebat Kanununun 51 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

REÎS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE — Divanı Muhasebat daireleri 
her yıl Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 
5 ine kadar çalışmaya ara verir. Bu müddet 
içinde Divanı Muhasebata gelecek acele işlere 
bakmak ve gereken kararları vermek üzere sı
ra ile bir daire çalışmaya devam eder. Ara 
verme müddeti içinde vazife gören daire reis ve 
azaları yıllık izinlerini senenin diğer aylarında 
kullanabilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1 6 . V I . 1934 tarihli ve 2514 
sayılı Divanı Muhasebat Kanununun çeşitli mad
delerinde yazılı (Başkâtip) unvanı (Umumi kâ
tip) olarak değiştirilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 
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MADDE 6. — 3 0 . V I . 1939 tarih ve 3656 

sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Divanı 
Muhasebat Reisliği kısmına, bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve bu kısım
dan (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 28 Şubat 1953 ta
rihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan evvel açık reye konulan tasarılar 
için rey kullanmıyan arkadaşların reylerini kul
lanmalarını istirham ederim. 

Gündemde iki defa görüşülecek işlerin mü
zakeresine devam ediyoruz. 

6. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 

REİS — Bundan evvelki müzakerelerde, ko
misyona giden maddeler sebebiyle, tasarının mü
zakeresi talik edilmişti. Komisyondan madde
ler gelmiştir. Okuyacağız efendim. 

Açık rey toplama muamelesi sona ermiştir. 

MADDE 3. — 3236 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesıi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kan gütme saiki ile işlenen adam öldürme 
veya öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında 
verilen hüküm kesinleştikten sonra ve işbu kesin
leşme kararının müddeiumumiliğe geldiği ta
rihten itibaren 30 gün içinde bu kanuna göre 
nakilleri lâzımgelenler hakında Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin talebiyle duruşma yapılmak
sızın hükmü veren mahkemece karar verilir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde haklarında nakil kararı verilenler 
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I tarafından itiraz olunabilir. • 

İtiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt va
rakası' yapılmak üzere mahkeme kâtibine yapı
lacak beyanla olur. İtiraz üzerine mahkeme du
ruşma yaparak karar verir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisiyle 
haklarında karar verilenler tarafından temyiz 

I olunabilir. Duruşma ile temyize dair olan mu
ameleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümleri dairesinde yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz is'tiyen yok, re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3236 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Bu kanun gereğince başka 
yere nakillerine hükmolunan kimselerin ayrıla
cakları kaza hududu içinde bulunan gayrimen-
kulleri, yazılı talepleri üzerine Maliye Bakanlı
ğınca değer pahası üzerinden satmalmır. 

Bu kimselerin yazılı taleplerine göre gayri-
menkullerinin ya bedelleri veya gidecekleri yer
de Devlete ait gayrimenkul mevcut ise, mukabil 
değerde gayrimenkul kendilerine verilir. 

Maliye Bakanlığı, bu kanunun neşri tarihin
den itibaren altı ay içinde bu maddenin tatbik 
suretini gösteren bir talimatname hazırlar. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Kan gütme Kanunun kaldırılması hakkındaki tek
lif üzerine Yüksek Meclisinizde müzakereler ce
reyan etmiştir. Bu müzakereler sırasında millet
vekili arkadaşlarımızdan Mahmut Goloğlu'nun; 
bu kanunun bir maddesinin tâdili suretiyle, ka
nuna tevcih edilmiş bulunan Anayasa'ya muha
lefet, insan haklarına muhalefet gibi hükümleri 
yumuşatmak gayesini güden bu teklifi üzerine, 
Yüksek Kamutay, kanunun kaldırılması husu
sundaki teklifi ret etmiş bulunuyordu. 

Mahmut Goloğlu'nun teklifi, kan gütme se
bebi ile bu yerlerden kaldırılacak olan vatandaş
lara birtakım haklar tanımakta ve Devlete, bu 
vatandaşları gittikleri yerlerde iktisaden müs
tahsil bir hale getirmek gibi birtakım vazifeler 
yüklemektedir. Bu teklifin müzakeresi sırasında, 
şimdi okunan ek maddenin bu maksatları temine 
kâfi gelmediği mütalâasiyle bendeniz de bir tek
lifte bulunmuştum ve bu teklifim komisyona 

) havale edilmişti. Mahmut Goloğlu arkadaşımızın 

— 10 — 
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teklifi; yerlerinden kaldırılacak olan vatandaş
lara, gidecekleri yerlerde, bulunduğu takdirde 
Devlete ait topraklardan, kendi yurtlarında bı
raktıkları toprakların bedeli mukabilinde top
rak verilmesinden ibarettir. Benim teklifim daha 
şümullü idi: Bir yerden kaldırılan bir vatan
daşa eğer kâfi miktarda toprak bırakmamışsa 
veya hiç toprağı yoksa, Mahmut Goloğlu arka
daşımızın teklifi kabul edildiği takdirde, bu va
tandaşlara toprak verip bunları müstahsil hale 
getirmek mümkün olmıyacaktır. Benim önergem, 
bu noksanları tamamlayıcı hükümleri ihtiva et
mekte idi. Bu teklifte deniliyor ki : Yerlerinden 
kaldırılan vatandaşlar, bıraktıkları toprakları 
muayyen bir müddet içinde kendileri satıp tas
fiye etmek imkânlarına malik olacaktır, muayyen 
müddet zarfnda/ bu toprakları tasfiye edemezler
se, Devlet kendi mevzuatı dâhilinde tasfiye ede
cek ve bunların bedellerini kendilerine ödiyecek-
tir. Eğer hiç toprağı yoksa veya toprağı kâfi de
ğilse bu nevi vatandaşlar, gönderildikleri yer
lerde (Devletin benzeri hallerde bâzı vatandaş
lara iskân Kanunu ile^haklar tanınmış olduğun
dan) bu haklardan istifade edeceklerdir. Buna 
misal arzedeyim ; bir vatandaş kan gütme sebe
biyle suçlu olmadığı halde, sırf içimai bir tedbir 
olmak üzere, bulunduğu yerden kaldırılıp 500 
kilometre uzakta bir mesafede iskâna mecbur tu
tuluyor. Bu vatandaş memleketinde bir miktar 
toprak bırakmıştır. O adam orada bakkallık, ya
rıcılık gibi birtakım geçimini temin edecek 
vasıtalara maliktir. Bu vatandaşı oradan alıyo
ruz, bulunduğu yerden 500 kilometre uzakta bir 
yerde ikamete mecbur ediyoruz.- Bu vaziyette 
kendisini yaşama imkânlarından tamamen mah
rum bırakıyoruz; bu vatandaşı yerinden 500 ki
lometre uzaklaştırarak sefalete düşürmüş bulu
nuyoruz. 

Alman tedbirler nedir, nasıl bir tedbirdir? 
Acaba bu tedbirler alınırken, hakkında bu ted
bir tatbik edilen insanın bir suçluluğu, kendi
sini bu muameleye mâruz bıraktıracak bir kasdi 
fiili mevcut mudur? Kan Gütme Kanununun 
yalnız asıl suçu işliyen failler hakkında sürgün 
muamelesi, tatbik etmiyor. Suçu işliyenlerin kar
deşleri, babası, anası gibi kendisinin muayyen 
dereceye kadar yakın akrabalarına da tat
bik ediliyor. Şu halde bir vatandaş kendisi ce
miyete karşı, veyahut her hangi bir vatandaşa 
karşı suç işlemediği halde sırf o mahalde kan 

j gütme itiyadını geçirme maksadiyle, yani mem-
I leketşümûl bir maksat dolayısiyle o vatandaşı 

oradan kaldırıyoruz, beş yüz kilometre uzakta 
bir yerde oturmaya mahkûm ediyoruz. Bu va
tandaşa, orada, gittiği yerde kendisine gçeinecek 
imkânlar tanınmıyor. Teklifimi reddeden komis
yonun esbabı mucibesi şu : «eğer, bir yerden kal
dırıp başka bir yerde oturmaya mecbur ettiği
miz vatandaşlara iskân haddi dâhilinde bir geçim 
imkânını verirsek, bu tedbirin o zatın bulunduğu 
yerdeki insanların üzerinde teşvikkâr tesiri olur, 
bir nevi kan gütme itiyadını teşvik eder.» 

Muhterem arkadaşlar, bir vatandaşı bir yer
den kaldırıyoruz, fakat bu vatandaşa, sen suçlu
sun diyemiyoruz; uzaktan, yakından, kendi ira
desinin mahsulü bir suçla itham etmiyoruz; 
oradan sırf içtimai bir mülâhaza ile kaldırıyo
ruz, başka yerde oturmaya mecbur ediyoruz. 
Fakat bu vatandaşa karşı Devlet olarak kendi
mizi muayyen bâzı vazifelerle mükellef addetmi
yoruz. Bir yerden kaldırıp başka bir yerde her 
türlü iaşe imkânlarından mahrum olarak otur
maya mecbur edilen bu vatandaşlar acaba orada 
içtimai ve iktisadi birer tehlike olmıyacaklar 
mıdır, 500 kilometre uzakta bir yere giden bu 
vatandaşlar, dar bir muhitte geçimlerini temine 
alışmış oldukları için, gitaikleri yerde geçimle
rini temin için ne gibi bir vasıtaya baş vuracak
lardır? Hayatta birçok misalleri vardır. Ben de 
bizzat müşahede ettim: Trabzon'dan kaldırılıp 
Tekirdağ havalisine gönderilmiş bulunan 15 nü
fuslu bir ailenin vaziyetine yakından şahit oldum; 
bu ailenin başında bulunan 74 yaşındaki Kâşif 
ismindeki vatandaş iki harbe iştirak etmiş, 
gözünden ve kolundan yaralanmış bir vazi
yette ailesiyle beraber sürüldüğü yerden kaçmış, 
Ankaraya kadar gelmiş; burada milletvekili ol
mam itibariyle beni bulup derdini dökmüş ve 
ben de kendisinin derdine devasaz olmak üzere 
Adalet Bakanlığına, muhtelif dairelere baş vur
muştum. Bu vesile ile, sürgüne tâbi tutulan ve-

| tandaşların ne kadar ağır bir cezaya tâbi tutul
duklarını müşahede etmiş oldum. Bu defa dai-
rei intihabiyeme gittiğim zaman Haçka Buca
ğında oturan bu vatandaşlarla yakından temas 
ettim. Bu ihtiyar sürüldüğü yerden kaçıp bir 
müddet ötede beride dolaştıktan sonra, yaşama 
imkânını bulamayınca Trabzon'a bir nevi kaçak 
gibi gelmiş bir köşeye sığınmış, jandarmanın 
gözünden saklanmış, bu arada benimle de gizli-
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ee temas imkânını bulmuştur. Buraya bizzat git
tim, yaşayışlarını gözümle gördüm. Bunlar 14 
nüfuslu bir ailedir. Haçka Bucağının Çal Kö
yünde, geçimlerini temin eden arazi on, nihayet 
on beş dönümden ibarettir. Bu vatandaşların 
bir dönüm tarladan sağladığı yıllık mahsul 50-
60 kg. mısırdan ibarettir. Tasavvur buyurunuz 
arkadaşlar, bir aile reisini oradan alıyoruz baş
ka bir yere sürüyoruz, niçin? Esasen cinayeti 
işliyen adam mahkûm olmuş, bulunduğu hapis
hanede verem olmuş, esasen asker olduğu için 
de askerî hastaneye gitmiş ve orada da ölmüş
tür. 

Aileden biri bir cinayet işledi diye 14 nüfus
tan ibaret bir aileyi oradan kaldırıyoruz, Tekir
dağ'ına sürüyoruz, Devlet olarak da kendisine 
bir el uzatmıyoruz ve sonra da diyoruz k i : «Siz 
burada yaşamaya mecbursunuz ve namuslu in
san kalarak bu yerde hayatınızı kazanacaksınız» 
diyoruz. 

Arkadaşlar, Devlet olarak bunu yapmaya 
hakkımız yoktur. Bu kanun üzerinde uzun uza-
dıya konuşulmuştur. Anayasaya ve ihsan huku
kuna taban tabana zıttır. Anayasamıza göre, va
tandaşlara ancak fiil ve iradelerine muzaf, ya
ni iradevî suç sayılan hareketlerinden dolayı 
ceza verilebilir. Biz bu vatandaşlara, ceza ehli
yeti dahi gözetmeksizin, hattâ ana karnında ço
cuklara dahi teşmil ederek sürgün cezası tat
bik ediyoruz. 

Ben komisyonda derdimi anlatamadım. Ko
misyondaki arkadaşlardan ikisi esas itibariyle 
sürgün cezasına muhaliftirler. Fakat bu kanu
nun kaldırılması Yüksek Meclisçe muvafık gö
rülmemiştir. Bu kanunun tatbikatını olsun ha
fifletmek ve buna insani bir şekil vermek için 
komisyondaki arkadaşlardan ikisi, üçü kanunun 
esasına muhalif oldukları halde bu yumuşatıcı 
tekliflerimi ret cihetine gittiler. 

Şimdi, Mahmut Goloğlu arkadaşımızın tek
lif etmiş olduğu bu metin kabul edilirse... 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Tamamiyle reddet
miş değilim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Evet, zatiâliniz reddetmiş değilsiniz.. Mahmut 
Goloğlu arkadaşımızın bu teklifi kabul edilmiş 
olursa ne olacaktır1? 

Bugün Trabzon'da 20 - 25 aile sürülmek için 
sıra beklemektedir. Neden birdenbire 20 - 25 
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I aile olmuş? Efendim, kanun çıkalıdan itibaren 

orada tatbik yüzü görmemiş, uzun müddet uyu
muş, kalmış. Halbuki bu kanunun Trabzon'da 
da tatbik edileceğine dair Bakanlar Kurulu Ka
rarı vardır, buna rağmen tatbik edilmemiştir. 
Günün birinde Adalet Bakanlığı sormuş: «Fi
lân kanun hükmü orada kaç kişi hakkında tat
bik edilmiş ve hangi bölgelere gönderilmişler
dir?» Bunun üzerine mahallî savcılık harekete 
geçiyor, durumları Kan gütme Kanununa giren 
vatandaşlar hakkında ağır ceza mahkemesin
den karar alıyor ve infaz etmek için İçişleri 
Bakanlığından tahsisat istiyor; bu tahsisat an
cak 5 -6 ay evvel Trabzon 'a gitmiş bulunuyor. 

Şimdi, Mahmut Goloğlu arkadaşımızın tek
lifi kabul edildiği takdirde bu 20 - 25 aile ora
dan kaldırılacaktır. Bunların eğer köylerinde 
toprakları varsa, değer paha biçilecek ve Dev
let satın alacaktır. Bu değer pahanın tâyini ve 
verümesi şüphesiz Maliye Bakanlığı vasıtasiyle 
olacaktır. Baha biçtirilmesi, tahsisat getirtil
mesi, bu paranın bu vatandaşlara verilmesi 
tahmin edersiniz ki aylara mütevakkıf bir iştir. 
Hattâ tahakkuk eder mi, etmez mi? Bu, ayrıca 
düşünülecek bir mevzudur. Farzedelim ki, bü
tün bunlar yapıldı. Demin bahsettiğim 14 nüfuslu 
ailenin vaziyeti; beher dönümüne en az fazla 
150 - 200 lira verilse bu adamlara 1 000 - 2 000 
lira vereceğiz demektir. Ve biz onlara diyeceğiz 
ki: «Siz aile olarak memleketin yüksek menfaat
leri için buradan kaldırılıyorsunuz, memleke
tin başka yerlerinde oturacaksınız. İşte toprak
larını değer pahasiyle aldım, burada kendi mu-
kadderetmla başbaşa hayatını kazan!» Bura
da ferdi, cemiyet uğruna feda ediyoruz. Arka
daşlar, fertler cemiyet için feda edilebilir; fakat 
bunlara umumi, büyük millî meselelerin mevzu-
ubahis olduğu zamanlarda cevaz verilebilir. Harb 
gibi memlekette büyük iktisadi buhranlar gibi 
fevkalâde zamanlarda fevkalâde kararlar alınabi
lir. Fakat bugünkü Anayasa Hukuku zihniyetine 
göre, bugünkü insan hakları fikrine göre bir va
tandaşa bütün bir kütlenin kazancı, menfaati 
için bfr külfet tahmil edilirken o külfetin kar
şılığını Devletin ödemesi bir lâzimedir. Bütün 
bir kütleyi şu veya bu tehlikeden masun bulun
durmak için vatandaşlara tatbik edilen muame
leler eğer onun hayatı üzerinde birtakım ağırlık
lar meydana getirecekse Devletin yardımcı eli
ni uzatmaya ve birçok haklardan mahrum ve 
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hukukan mahkûm ettiği o vatandaşı, başka su
retlerle tazmin etmek yolunu tutmaya mecbur
dur. 

Ben teklifimi komisyonda müdafaa etmeye 
çalıştım. Fakat arkadaşlarımız mucip sebep ola
rak «Eğer Devlet bu vatandaşlara gittikleri 
yerde iskân hakkını tanırsa, bunların, bulun
dukları memleketlerde kan gütme itiyatlarını 
teşvik edici âmil olur.» dediler ve teklifi red
dettiler. 

Esbabı mucibe üzerinde bir lâhza duralım. 
Hakikaten komisyonun korktuğu ve kararma 
mucip sebep olarak gösterdiği bu hâdise tahak
kuk edebilir mi? I 

Bir vatandaşın iskân haklarından istifade 
ettirilmesi ne demektir? Evvelâ bunu kısaca 
arzedeyim : Biliyorsunuz ki, 2510 sayılı iskân 
Kanununun son değişmiş şeklinde, sekizinci 
madde şöyle bir hüküm taşır : «Bir yerde, sey
lâp ve yahut yer kayması gibi her hangi jeolo
jik bir hâdise yüzünden ikamet gayri mümkün 
bir hale gelirse veya tehlikeli bir vaziyet arz-
ederse Devlet orada oturan vatandaşları rızala
rına bakmaksızın oradan kaldırılabilir, başka 
yerlerde iskân edilebilir.» 

Bunlara Devlet olarak nasıl bir hak tanın
mıştır ?• Devlet mecburi olarak kaldırdığı va
tandaşları gittikleri yerlerde, îskân Kanunu
nun tanıdığı bütün 'haklardan istifade ettirme
ye mecburdur. Parasız nakleder, gittiği yer- I 
lerde otel temin eder, bunlara, eğer çiftçi ise I 
çift hayvanı verir, tohumluk verir, bankalar- I 
dan, Ziraat Bankasının mevzuatından istifade 
ederek sermaye temin eder, (müstahsil bir hale I 
getirmek için neler lâzımısa onların haddi asga- I 
risini yapar. I 

Bunun dfşında topraksız bir vatandaşa; bir I 
yerde topraklandırmak icabederse Toprak Ka- I 
nununa göre muayyen (hadler dâhilinde idarece I 
tesbit edilmiş olan, kanunda âzami hadleri gös- I 
terilen ve tatbikatta 40 - 50 dönümü geçmiyen I 
miktarda toprak verir ve bu toprakların bede- I 
İmi de yirmi senede ödenmek üzere borçlandırır. I 
Demek oluyor k i ; benim teklifime göre, sürü- I 
lecek olan şahıslara Devletin yapacağı yardım- I 
lar, gittikleri yerlerde Devlet topraklarından I 
muayyen bir miktarı kendilerine borçlandır- I 
mak suretiyle vermektir. Bu suretle Devlet I 
kendi hazinesinden açıktan bir para verir va- | 
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I ziyeıte girmiyecektir. Ancak bu vatandaşlara, 

bulundukları yerlerden gidecekleri yere kadar-
ki yol paralarını verecek ve ikametleri sırasın
da yaşamalarını temin edecek yardımı yapacak
tır. 

Bilmiyorum bu kadar küçük bir menfaat 
için bir insan, bütün 'dedelerinin yaşayıp öldük
leri ve kendilerinin de bütün hayatlarını ge
çirdikleri bir topraktan, hattâ bir daha oraya dön
memek üzere, alınıp başka bir yerde ikamet 
etmeyi tercih eder mi? Bu şekilde bir tedbir, 
acaba hakikaten Komisyonun endişe ettiği gibi, 
kan gütme itiyadını taşıdıkları farzedilen in
sanları teşvik eder mi? 

Sayın arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, ko
misyon bu endişesinde haklı değildir. Bu en
dişe daha çok bir vehme benzemektedir. Hat
tâ bu endişe varit dahi olsa biz, hiçbir suçu 
olmıyan vatandaşları bulundukları yerlerden 
alıp başka yerlerde ikamete mecbur ederken, 
Devlet olarak, onları gittikleri yerlerde asgari 
geçim seviyesi elde edecek imkânlara mazhar 
kılmaya mecbur değil miyiz? 

Komisyondaki üç arkadaşın endişe ettikleri 
gibi (esasen komisyon yedi kişiden mürekkep
tir. Karar bu yedi kişiden üçünün muhalefetiy
le alınmış bir karardır. Teşvikkâr tesiri 'oldu
ğunu bir an kabul etsek, bunun mukabil ted
birleri acaba yok mudur? Acaba Devlete teret
tüp eden 'biritakım vazifeler, yok mudur? Dev
let olarak, milletvekilleri olarak, nasihatçrlar 
olarak, öğretmenler vasıtasiyle, radyo vasıta-
siyle, Devlet İra vatandaşlar üzerinde teribiyet-
kâr telkinlerde bulunamaz mı? Bu nevi yerler
de okullar açmak suretiyle kör itiyatları tasfi
ye etmek imkânlarına Devlet malik değil midir? 
Acaba bu gibi dar 'bölgelerin nüfus fazlasını 
kendi rızalariyle kaldırmak suretiyle oralarda 
'bir ferahlık vücuda getirmek imkânına Devlet 
malik değil midir? Demek ki, Devlete terettüp 
eden ve yapai'bleceği vazifeler vardır. Eğer 
arkadaşlarımızın endişesi yerinde ise bu endi
şeyi bertaraf edecek olanın Devlet olması ica-
Ibeder. Bu itibarla bendeniz teklifimde ısrar 
ediyorum. Mahmut Goloğlu arkadaşımızın 
büyük hüsnü niyetle yaptığı teklif ka'bul edil
diği takdirde dathi bu kanun tatbikat bakımın
dan, Anayasamız bakımından, insan haklan ba
kımından bir aulüm vasıtası 'olmakta devam ede
cektir. 
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REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, maddenin - son fıkrasında şöyle bir 
nokta vardır : « Maliye Bakanlığı kanunun neş
ri ıtarihinden altı ay içinde bu maddenin tatbiki 
suretini gösteren bir talimatname hazırlar ». Ka
nunlarımızda böyle talimatname hazırlar diye bir 
şey kabul etmiş değiliz. Bu mahzurludur. Onun 
için bendeniz şimdiye kadar kanunlarımızda yer 
almamış ıolan talimatname kaydının çıkarılması 
hakkında bir takrir takdim ediyorum. Kabulü
nü rica ederim. i 

REÎS — ^Mahmut Goloğlu 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu maddenin esası üzerin
de kısaca fikrimi arzetmek mecburiyeti hâsıl 
oldu. Cemal Eyüboğlu arkadaşımız o şekilde ida-
rei kelâm ettiler ki, benim teklifim kabul edildi
ği takdirde, muayyen bir kısım .vatandaşlarımız 
sefalete duçar olacaklarmış. O yolda bir teklif 
yapmışım gibi konuştular. Halbuki, toprağı 
olan da olmıyan da yerinden ayrıldığı zaman 
sıkıntıya düşüyordu. Ben bir merhale olmak 
üzere hiç olmazsa geldiği yerde toprağı olan
ların toprağını alalım ve onları bu suretle sı
kıntıdan kurtaralım dedim. Cemal Eyüboğlu 
arkadaşım bir hamle daha yaparak toprağı olma
yanları da sıkıntıdan kurtarmak çaresini bula
lım dediler. Bu teklifte benim maksadım top
raklı olanların toprağını satmalarak onları se
faletten kurtaralım, diğerlerine bir şey yapmıya-
lım mahiyetinde değildir. Esasen mevzuu bahis 
olan bu kanunun başka bir maddesi daha var
dı ki, bunda toprağı olan ve hayatı tehlikede 
bulunan, nasılsa nakline karar verilmemiş vatan
daşlar için bâzı tedbirleri ihtiva ediyordu. Bu, 
Hükümet ve komisyon tarafından kabul edil
medi. Bu vaziyet karşısında ve nakline karar 
verilen vatandaşlardan toprağı olanlara gittikle
ri yerlerde sıkıntıdan kurtarılmalarını teklif 
ettim. Onun için bu şekilde teklif ettim. Yük
sek Heyetinizin, bu maddenin sivri taraflarını 
ıslah edici olarak alacağı kararlara benim ar-
.zuma biraz daha uaygun düşecektir. Binaenaleyh 
bu hususta benim kendileriyle hiçbir ihtilâfım 
yoktur. 

Talimatname meselesine gelince; bu şekilde 
bir talimatname hazırlanması benim teklifimde 
de yoktu. Komisyon tarafından sonradan ilâve 
edilmiştir. Yine ilâve .edeyim; bu hususta alı- I 
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nacak her türlü karar bu vatandaşları biraz da
ha sıkıntıdan kurtarmaya müteveccih olacağı 
için, bu kanunu teklif eden bir arkadaşınız sı-
fatiyle benim de fikirlerimi biraz daha takviye 
edecektir. 

REÎS — Zihni Ural. 
ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Efendim; Cemal 

Reşit Eyüboğlu arkadaşımız, 3236 numaralı ka
nunun antidemokratik olduğundan, lüzumsuz 
olduğundan, kalkması icabettiğini beyan buyur
dular. Kanunun lüzumsuzluğu hakkındaki beya
natına cevap vermeye lüzum görmüyorum. Çünkü 
bundan önceki celselerde bu hususta etraflı ma
lûmat arzetmeye çalışmıştım. Daha evvelki cel
sede yapılmış olan müzakere neticesinde de bu 
kanun hükümlerinin devamına büyük bir ekseri
yetle Yüksek Meclis karar vermişti. Bu itibarla 
arkadaşımızın bu kanunun lüzumsuzluğu üzerin
de daha fazla durmasını yersiz görürüm. Evvel
ki celsede Geçici Komisyonun tanzim etmiş bu
lunduğu rapor üzerine bâzı maddelerin tâdiline 
dair Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımızın ver
diği takrir Yüksek Heyetinizce nazarı itibara 
alınmış ve benim de dâhil olduğum Geçici Komis
yona havale edilmişti. Bir arkadaşımız da; ken
disinin izah ettikleri gibi, (Kanun hükümleriyle 
ikâmetgâhlarından kaldırılıp başka yere nakle
dilenlere, bulundukları yerde emlâk ve arazileri 
bulunmasa dahi, 500 kilometre uzaklıkta bulu
nan her hangi bir mmtakaya nakledildiklerinde 
orada îskân Kanunu hükümlerine göre, Toprak
landırma Kanunu hükümlerine göre geçimlerini, 
refahlarını temin etmek iktiza eder) yolunda İs
rarda bulundular. Eyüboğlu encümende etraflı 
olarak fikirlerini izah ettiler. Encümende Ada
let ve Maliye Bakanlığı mümessillerinin huzu-
riyle yaptığımız görüşme neticesinde, esasen Gol-
oğlu arkadaşımızın teklifi mahiyetinde, ikamet
gâhlarından kaldırılmış bulunanların, sahibi bu
lundukları gayrimenkuller Hazine tarafından sa
tılmak, tasviye edilmek suretiyle nakledilenle
rin, istekleri veçhile, ya nakledildikleri yerde 
mukabilinde gayrimenkul verilecek veyahut satış 
bedelleri ne ise aynen kendilerine iade edilmiş 
olacaktır. 

Şimdi Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız di
yorlar ki, bulundukları yerde esasen gayrimen-
kulleri bulunmasa dahi, nakledilecekleri yerde ona 
çiftçi ise arazisi verilsin, eğer çiftçi değil de ken
di yerinde sair gayrmenkulü var idi ise, yine 
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çifti çubuğu ikmal edilsin, evi yapılsın... Yani I 
lalettayin, yurdumuza iltica eden her hangi bir 
mülteci veya muhacir gibi muamele görsün, re- ı 
fahı temin edilmiş bulunsun... 

Şimdi arkadaşlar; kaldırılan bir adamın, kal
dırıldığı yerde ya çiftçi olduğunu kabul etmek 
yahut her hangi bir başka vasıta ile geçimini te
min etmekte olduğunu mülâhaza etmek lâzımdır. 
Bu adam eğer çiftçi ise ve toprağı var ise, zaten 
malı satılıyor, yerine toprak veriliyor, veyahut 
da bedeli para olarak verilmiş bulunuyor, dük
kânı varsa, evi varsa bunların parası veriliyor 
veya bu gayrimenkullerine karşılık bir gayrimen
kul verilmiş bulunuyor. 

Şimdi, bulunduğu yerde her hangi bir malı 
bulunmadığı halde, bir mülteci gibi, bir muhacir 
gibi yahut da her hangi şekildeki bir felâketzede 
gibi iskâna tâbi tutup Devlet malından ona yer 
verilmesi bilmem ki, ne dereceye kadar muva
fık olacaktır? Arkadaşımızın teklifleri üzerin
de encümende etraflı olarak düşündük, müta
lâada bulunduk. Bir defa Maliye Bakanlığının 
temsilcisi, esasen Goloğlu arkadaşımızın teklifi 
üzerine, komisyonumuzda hazırlanmış olan bu 
mal mübadelesi ve satışı şekline muarız bulundu. 
Şimdi, ayrıldığı yerde hiçbir suretle arazisi ve 
geçimi için gayrimenkulu mevcut olmıyan bir 
mahkûmun ve cemiyetin âmme nizamı namına 
kabul ettiği şekilde yakınlarının başka yere nak
li münasebetiyle Devlet malından bunlara bir 
mal verilmesini icabettirecek bilmem ki ne hal 
vardır. Bir defa yerinden kaldırılan şahıs, eğer 
çiftçilik yapmıyorsa, kısa ifadesi ile eğer gay
rimenkulu yoksa, meselâ işçilikle geçiniyorsa, 
yani maişetini başka suretle temin ediyorsa, gittiği 
yerde aynı şekilde maişetini temin etmemek ka
nuna göre topraklandırmamak için hiçbir sebep 
yoktur. Bu itibarla gideceği fer, mutlak bir ifa
de ile Devletin aldığı bu tedbirlerle sefalete dü
şecekleri ve bu sefalete düşmelerine Devletçe se
bebiyet verileceği yolundaki iddialannı, o kadar 
yerinde bulmak doğru değildir. 

Gerçi arkadaşlarımıza teklif mülayim gele
cektir, tabiî arzu edilir ki, bunlara gayrimenkul 
verilsin, evleri yapılsın, ama 3236 numaralı Ka
nunun tatfoikında gaye nedir? Bir intizamı âm
me namına alınan bir tedbirdir. Bu tedbirin 
gayesini eğer tamamen arkadaşımızın düşüncele
ri şeklinde kabul edecek olursak gayeden tama
men uzaklaşmış olunacaktık, Onun için arka- I 
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daşımızın bu husustaki fazla ısrarını ben jtrsiz 
buluyorum ve encümenin teklifi veçhile bu mad
denin kabulünü arz ve istirham ediyorum efen
dim. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER AT, A KANT 
(Zonguldak) — Söz istiyorum. 

RElS — Hükümet adına mı? 
DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Evet. 
RElS — Buyurun. 
DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Efendim; komisyonun varmış 
olduğu neticeyi Hükümet de memnuniyetle ka
bul eder. Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımızın 
teklifleri kabul edilirse; tehcir edilecek olanla
ra; bulundukları mahalde arazi sahibi olsun, ol
masın, çiftçi olsun veya olmasın, gittikleri yer
lerde arazi verilecek olursa evvelâ bu kanunun 
maksadı vaz'iyle tezat teşkil eder. Kanunun 
maksadı vaz'ı,-malûmu âlileri olduğu gibi, bu 
şekilde kan gütme dâvaları ekseriya küçükler, 
gayrireşitler tarafından yapıldığından - aileleri
ni onları teşvik eder vaziyetten tahzir etmektir. 
Fakat bu şekilde arazisi olmıyan, çiftçi olmıyan 
aileler gittikleri yerlerde arazi sahibi olurlarsa 
bu maksat ortadan kaybolur, bu bir. 

ikincisi hali hazırda mevcut olan kanunlara 
göre Devletin elinde bulunan arazi ancak çiftçi
likle iştigal eden ailelere verilir. Çünkü arkadaş
lar; çiftçilik de bir sanattır. Çiftçi aileler asır
lardan beri tevarüs ettikleri tecrübelerden isti
fade ederek bu çiftçilik sanatını icra etmekte
dirler. Meselâ bir çiftçi ailesi vardır ki 50 dö
nüm arazi ile mesut geçinir, ö te tarafta çiftçi
likten anlamıyan bir kimsenin elinde daha çok 
arazisi bulunduğu halde mesaisi heba olur. Çift
çilikle iştigal etmiyenlere arazi vermek doğru de
ğildir. Bu, milli gelire dahi zarar ika edecek bir 
teklif mahiyetindedir. 

Üçüncüsü; Devlete ait arazi namütenahi de
ğildir. Mevcut arazi ise, tevzi edilmektedir. Her 
sene bütçeye vaz'edilen tahsisatla, gittikçe artan 
toprak tevzi komisyonları vasıtasiyle, arazi tevzi 
edilmektedir. Elbette bir gün gelecektir ki dev
lete ait boş arazi kalmıyacaktır. Bu şekilde tehcir 
edilmiş aileler için kıymetleri gayet yükselmiş 
olan tarlaları satmalmak ve yerleştirmek zaru
reti hâsıl olacaktır. 
Dördüncüsü, bugün arazinin zirai verimi itiba-
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riyle kesbettiği ehemmiyet neticesinde, bİ2! bazan 
bir köye bir göçmen ailesi yerleştirmekle dahi 
müşkülâta mâruz kalmaktayız, öyle vilâyetlerde 
öyle köyler vardır ki, ancak oraya bir tek göç
men ailesi yerleştirilmiş ve bir tek göçmen ailesine 
40 - 50 dönüm arazi verilmiş olduğu halde, se
nelerden beri o köyde yalamakta olan kimseler, 
kendilerinden başkalarına imtiyazlı muameleler 
yapılmış olmasından dolayı şikâyetler etmekte 
ve ellerindeki arazinin ve meranın azalmış bu
lunmuş olmasından mütevellit, zararlarını ifade 
etmektedirler. 

Bu arzettiğim dört mahzura binaen, komisyo
nun kabul etmiş olduğu teklifin dışına çıkılma
masını Hükümet kabul etmektedir, arzederim. 

REİS — îzzet Akçal. 

tZZBT AKÇAL (Rize) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanunun sureti mutlakada tarihe 
karıştırılması lâzımgeldiği tezini bundan evvelki 
görüşmelerde izah etmiş bulunmaktayım. Bu tek
lifimiz Meclisin ekseriyeti tarafından kabul edil
medi. Blbetteki buna karşı şimdilik söyliyeeek 
başka sözüm yoktur. Zamanı gelince başka bir 
teklifle huzurunuza yine çıkmak kararmdayım. 
. Goloğlu arkadaşım, sert olan bu cezai hüküm

leri tahfif etmek maksadiyle bir teklif getirdi. 
Ve bu teklif ekseriyet taraf nidan iyi karşılandı, 
bir maddesi üzerine yapılan münakaşalar üzerine 
madde giçici komisyona iade edildi. 

Yedi kişiden müteşekkil olan Geçici Komis
yon da, üç arkadaşın ekseriyetiyle bir arkadaşın 
çekinser rey kullanması suretiyle düzenlenen 
madde Heyeti Umumiyeye intikal etmiş bulun
du. Ben bu teklifin de Goloğlu arkadaşımın 
maksadına tamamiyle uygun olduğu kanaatin
de değilim. Eyüboğlu arkadaşımızın getirdiği 
teklif yerindedir. Realitelere kıymet vermek 
lâzımdır. Tamamiyle suçsuz bulunan ve yalnız 
kan gütme sebebiyle adam öldürmüş olan bir 
şahsın akrabası bulunmak bedbahtlığında olan 
şahsı hattâ beşikte bulunan çocukları dahi biz, 
bu kanuna göre 500 kilometre uzak bir mesafe
ye, arkasına yükünü vermek suretiyle, sevket-
mekteyiz. Haddizatında bu kanun topyekûn 
kaldırılması lâzımgelen bir kanundur. Fakat 
biz belki de maksadımızı! tamamiyle ve açık 
'olarak ifade edemediğimiz içindir ki, reddedil
miştir. Belki de bugünün zaruretleri icabı bir 
müddet daha meriyette kalması ekseriyet tara-
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! fmdaıı kabul edildiği için teklifimiz retle karşı-
i lanmışıtır. Ama şurasını açık olarak aziz arka-
I daşlarıma bildirmek isterim ki ; bu şekilde 

nakillerine karar verilmiş olan suçsuz şahıslar 
yatak ve yorganları sırtlarına (bağlanmak sure
tiyle karakol, karakol ayakla sevkedilmektedir-
ler. Bulundukları yerlerden 500 kilometre uzak
laştırıldıktan sonra, bir ikametgâh tahsis edil
meden, karakolun çatısı altından çıkarılmak
ta ve kendilerine, serbestsin, denmektedir. Bu 
vaziyet kışın olabilir ve açıkta bırakılan şahıs
lar ölüme mahkûm edilebilir. 

i ıSalbıfc Adalet Bakanı Rükneddin Bey, bu 
kanunu değiştirecek yepyeni esaslarla geleceğiz, 
dediler. Gelmediler... Gelemezlerdi. Hiçbir me
deni memleketim' ceza esaslarımda suçu olmı-
yan şahsa ceza verilemez. İstediğiniz kadar 
«nakil» deyin, bu kanunla yapılan iş, sürgün
dür. Bu ceza, Ceza Kanununun 11 nci madde-

j sinde, cezalar arasında derpiş edilmiştir. Ka
nunda tedbir olarak kabul edilmiş. Tedbir ola
rak sevkediyoruz, diyorlar. Nasıl tedbirdir? 
Suç işlemesinler, her gün karşı karşıya gelir
ler, kan gütme suretiyle adanı öldürmek için 
anası tarafından, akrabası tarafından teşvik 
sunetiyle birbirini görünce hisleri galeyan eder 
intikam almak sevdasına düşerler öldürürler, 
'biz bunu önlemek istiyoruz, asayişi muhafa
za, emniyeti temin etmek istiyoruz, deniliyor. 
Hükümet de ıbuna taraftar görünüyor. Sayım 
Devlet Bakanı taraftar olduklarını burada be
yan ediyorlar, Bilmiyorum Hükümetin noktai 
nazarı nedir? Fakat zannetmiyorum ki Hükü
metçe bu kanunun yaşaması yolunda bir müda
faa dermeyani edebillecek durumda olsunlar. Fer
din haklarına, şahsım haklarına kıymet veren 
bugünkü iktidar, hiçbir suretle bu kanunun 
ilânihaye yaşamasına taraftar olamaz. Buna 
inanmak istemem. Ekseriyet partimizin progra
mı da bununla tezat halindedir. 

Şimdi ben kaldırılması yolundaki teklifimi 
tekrar edecek değilim. Üzerinden muayyen bir 
müddet geçmemiştir. Bunun için esaslı tedbirler 
almış bulunmaktayım. Bu konuya ait, Ceza Ka
nununun tadili hakkındaki teklifimi komisyo
nun aynen kabul edeceğini tahmin etmekteyim. 
Kan gütme suretiyle adam öldürenin cezası 
idamdır. Bundan başka bu şahısları iş esası üze
rine kurulmuş olan ceza evlerine göndermiyece-
ğiz ve bunlara hayat hakkı verilmiyecektir, Bu 
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teklifimi de arkadaşlarımın kabul edeceklerini I 
kuvvetle tahmin ediyorum... 

REİS — Lütfen madde üzerinde konuşun. 
ÎZZBT AKÇAL (Devamla) — Tamamen üze-

rindeyim. Mademki ıstırabı hafifletmek istiyo
ruz, bu tedbiri suçsuz olan şahısların fazla azap 
çekmemesi, asayişin korunması pahasına alıyo
ruz ve bu vatandaşların uzaklaştırılmasını ka
bul ediyoruz. 1937 senesinde meriyete giren ka
nundan bugüne kadar 123 kişi üzerinde 18 ma
halde tatbik edilmiştir. Adliye Vekilliğinden 
aldığım istatistiklere nazaran mağdurlarının sa
yısı 123 kişidir. Eyüboğlu arkadaşım «nakil edi
lecek olan şahısların eşyalarını ve hayvanlarını 
da meccani olarak nakledelim. Çünkü kendileri
ni naklediyoruz. Bunların hayvanını ve eşyasını 
orada bırakmak onların buğzunu davet eder. 
Bunun için de onlar hakkında 2510 numaralı 
Kanunu tatbik edelim, bundan başka 4753 nu
maralı Kanunu da bunlar hakkında uygulıya-
lım» diyor. Bu suçlar pek mahduttur. Teklifleri 
endişe uyandırmamalıdır. Zihni Ural arkadaşı
mız da diyor ki, muhacirler, mülteciler gibi bun
lara muamele yapılmasını doğru bulmuyorum. 
Çünkü bu hal suçları teşvik eder. Bâzı vatandaş
lar sırf bunun için suç işlerler. Hayır arkadaş
lar; hiçbir emlâk ve arazi alacağım diye vatan
daş suç işlemez. Esasen naklettiğimiz vatandaş
lar suçlu değillerdir. Muhaciri, mülteciyi biz- I 
dendir diye bağrımıza basıyor emlâk ve arazi I 
veriyoruz, bankadan kredi açıyoruz, mallarını 
ve eşyalarını meccanen naklediyoruz. Bunu yap
mak elbette lâzımdır. Fakat hiç suçsuz olan bir I 
vatandaşı naklederken bunu düşünmemek ye
rinde bir şey olmaz. Bu itibarla ben bu teklifin, I 
yani. Eyüboğlu arkadaşımızın teklifinin nazara I 
alınması kaydiyle raporun ve maddenin komis- I 
yona iade edilmesini ve bu madde üzerinde tek- I 
rar görüşülerek ondan sonra Heyeti Aliyelerine I 
getirilmesini teklif etmekteyim. I 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Efendim bir hususu tavzih için 
huzurunuza çıktım. 

îzzet Akçal arkadaşımız, komisyon raporunu 
kabul ettiğimize dair vâki olan beyanatında, bu 
kabulün mahiyetini tevsi ve teşmil eder, bir an
layışla konuştular. Benim oradaki mâruzâtım, 
Maliye, İskân ve toprak tevzii bakımından ko
misyonun kabul etmiş olduğu, bu şekilde tehcir 
edilen ailelere temin edilen kolaylıklar bakımın- | 
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dan, bu kolaylıklara iştirak etmem bakımından
dır. Yoksa kan gütme dâvasının mahiyeti huku-
kiyesi hakkında bir maruzatta bulunmadım. Ar-
zettiğim sebeplere binaen Cemal Reşit EyTiboğ-
lu arkadaşmızın teklifleri gerek bu kanunun 
maksadı vaz'ma gerek İskân Kanununun mak
sadı vaz'ma ve gerekse topraksız veya az top
raklı köylüyü Topraklandırma Kanununun 
maksadı vaz 'ma uymamaktadır. Dâva, tamamen 
ayrı bir dâvadır. Binaenaleyh komisyon rapo
runun kabulünü tekrar arzediyorum. 

REİS — Bu maddenin müzakeresine mahal 
olmadığı hakkında Cevdet Soydan arkadaşımız 
söz istemişlerdi, söz veriyorum. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, yazılı bir de teklif takdim ettim. 
Heyeti celileniz elbette takdir buyurur ki, ek 
maddenin müzakeresi tabiatiyle Bütçe Komis
yonu ve İçişleri ile belki Maliye komisyonlarını 
da ilgilendirir. Bu komisyonların mütalâalarım 
almadan nakledilecek kimseler için Devlet tara
fından yapılacak masrafların bütçeye' konması
na imkân yoktur. Bu sebeple işin bir kere de 
Bütçe Komisyonuna havalesini arz ve rica edi
yorum. 

REİS — Müfit Erkuyumcu... 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Esas 

hakkında konuşacaklar. 
REİS — Arkadaşımızın temas buyurdukarı 

husus hakkında Riyaset mâruzâtta bulunacak
tır. Arkadaşımız madde hakkında konuşacak
lardır. Buyurun Müfit Bey. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; müzakere konumuz olan ka
nun tasarısı, tamamen Anayasadaki vatandaş 
hak ve hürriyetlerine tecavüz teşkil etmesi itiba
riyle, antidemokratik bir tasarıdır. Tasavvur 
buyurunuz, hiç bir suç işlemediği halde, akra
basından birisi suç işledi diye ve onun da suç 
işliyeceği kanaatiyle orta yerde fol yok, yu
murta yok iken bir vatandaş memleketinden 500 
kilometre 'mesafede bulunan bir yere sürülmek
tedir. 

Cezada prensip; ancak suç işliyene ceza ve
rilmesini âmirdir. Ortada bir suç olmadığı 
halde vatandaşın hak ye hürriyetini bertaraf 
eden bu tasarı antidemokratiktir ve aynı mahi
yeti taşıyan mevcut kanunun da kaldırılması 
icabeder. - „ 
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Falkat evvelce yapılan teklifler Meclisçe ka

bul edilmediğine g-öre, kaldırılması rnoktai na
zarını müdafaa edecek değilim. Yalnız Yüksek 
Meclisin bir nokitaya nazarı dikkatini çekmek 
isterim: Hiçbir vatandaşı bir suç işlemediği (hal
de 500 kilometre uzaktaki bir mesafeye sürül-
sürülmesine ve orada açlığa ve ölüme sevkedil-
meısine Devlet olarak hakkımız yoktur. 

Tasavvur buyurun, o vatandaş ziraatle işti
gal ediyorsa, tarlasından uzaklaştırdığımız bu 
vatandaş gittiği yerde ne yapacaktır? Açlığa, ölü
me mahkûm mü edilecektir? Sevkettiğimiz bu 
vatandaşın medarı maişeti ne olacaktır? Şu. hal
de Cemal Reşit Eyülboğlü arkadaşımızın teklifi 
yerindedir. Eğer bir formaliteye 'taallûk ediyor
sa Bütçe Komisyonuna, Maliye Komisyonuna işi 
sevkedeliım. Bu vatandaşlara medarı maişetleri
ni temin edeeek geçim vasıtalarını kendileriyle 
birlikte oraya götürelim. Adalet ancak bunu 
ieabettirir, arkadaşlar. 

REÎS — Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAE REŞİT EYÜBOĞLIT (Trabzon) — 

Efendim, evvelâ Mahmut Goloğlu arkadaşıma ar
zı cevap edeyim: Ben belki konuşurken farkın -
dıa olmadım. Sözlerim kendilerinin izah ettik
leri mânaya gelmiş olabilir. Mahmut Goloğlu 
ar&adaşnnız Kan Gütve Kanunu, esas itibariyle, 
cevherli itibariyle Anayasaya muhalif •bulunmak
tadır. Bu 'kanunun tatfoikmda vatandaşlar 
üzerinlde zulümkâr tesirleri olduğunu kabul et
mektedir. 

Fakat yüksek Meclisiniz kanunun kaldırıl
ması hakkındaki teklifi reddetmiş olmakla bu 
kanunu yine yürürlükte bırakmıştır. Mahmut 
Goloğlu'nun teklifi, mevcut kanunun tatbikatı
nı yumuşatmak ve vatandaşlar için tahammül 
edilebilir bir hale getirmek maksadiyle yapılmış 
bir tadil teklifidir. Mahmut Goloğlu arkadaşı
mızın bu teklifi kabul edildiği takdirde bile 
kendilerinin maksadını temine kâfi gelmediğini 
bendeniz söyledim ve benim teklifimin (ki, o da 
haddizatında asıl gayemizi elde etmekten uzak
tır.) bugün mevcut faciayı kısmen olsun berta
raf etmek gibi bir meziyeti olduğuna kaani bu
lunduğumu arzediyorum. 

Şimdi, ikinci olarak da Sayın Bakan Muam
mer Alakant'a arzı cevap edeyim : Dediler ki; 
Eyüboğlu, ister çiftçi olsun, ister olmasın, 
hepsinin topraklandırılmasmı Devlete tahmil 
etmek istiyor. 
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! Arkadaşlarım; bunlar 2510 sayılı Kanunla 

Toprak Kanununa tâbi olacaklardır. Bu kanun
larda ise teferruatlı hükümler mevcuttur. Han
gi vatandaşı toprtaklandırmak lâzım gelir, han
gilerine dükkân inşa etmek için, şehir ve kasa
balarda küçücük bir toprak parçası verilir, ve
yahut Devlet daha cömert hareket eder de ken
disine bir bina inşa eder, borçlandırır?.. Binaen
aleyh ben o teferruata girmiyorum, sadece tek
lifin ana hatları üzerinde duruyorum. Teklifim 
kabul edildiği takdirde esası itibariyle Anaya
samıza apaçık muhalefet arzeden ve İnsan Hak-
lariyle bağdaşamıyan ve bugünkü yürürlükte 
bulunan, yürürlükten kaldırmak için teklif 
yapmak imkânı da bulunmıyan, (Çünkü ara
dan hemen bir sene geçmemiştir) bu kanunu yu
muşatmaktadır. Teklifim bundan ibarettir. 

Bakan dediler ki : «Bu, kanunun maksadını 
aşar. Bir nevi terfih vaziyeti hâsıl olmuş olur.» 
Aynen bu kelimeleri kullanmadılar belki, fakat 

I komisyonun mucip sebebine iştirak ettiler. 
Aziz arkadaşlarım; bir insanın doğup bü

yüdüğü ve hayatını kazanmakta olduğu bir 
muhitten, bilhassa seyahat yapmamış dar mu
hitler içinde yaşamıya alışmış ve itiyatları bir 
nevi ağaç gibi kökleşmiş olan bir insanı ora-

I dan kaldırıp, söküp beş yüz kilometre öteye atı-
I yorsunuz ve bu vatandaşa karşı Devlet olarak 
I hiçbir mükellefiyetimiz olmadığını iddia edi

yorsunuz. Bu, Anayasa Hukukumuza olduğu 
I kadar insanlık düşüncemize de aykırıdır. 

O vatandaş suçlu değildir, o kadar suçlu değil-
I dir ki, suçu işliyen akrabası veya yakmlarm-
I dan, hısımlarından birisidir. Ya usulünden ve-
I ya furuğundan birisidir. Babası, amcası ço-
I cukları, dedesi, dayısı çocukları veya çocukla-
I rmm çocuklarıdır. Şimdi durup dururken gü-
I nün birinde akrabanızdan biri bir cinayet işle-
I di diye, bir kaatil hâdisesi yaptı veya teşebbüs 
I etti diye size diyorlar ki, siz bundan böyle ar-
I tık bu yerde oturamıyacaksınız. 
I Eğer bu uzaklaştırılmaya' mahkûm edilen 
I kimse esasen köy gibi, kasaba gibi mahdut yer-
I lerde yaşamıya alışmış ve dar bir muhit için-
I de hayatını temin eden bir kimse olmasaydı o 
I kadar mesele yoktu. Zaten kanun köy içinde 
I aynı çâ tı altında yaşıyan veya ayrı çatı altm-
I da yaşıyanlar diye birtakım hudutla çizmiş-
I tir. Yani netice itibariyle kanunun tatbikm-
l dan müteessir olacak olan vatandaşlar umumi-
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yetle köylülerdir. Bir köyde yaşıyan insanlar 
ise, umumiyetle rençperdir, çiftçidir. Bilhassa 
bu kanunun tatbik edildiği'yerlerdeki (ki Kara
deniz sahillerinde kısmen tatbik edilmektedir) 
çiftçiler, hepiniz bilirsiniz, hayatlarını gayet 
güçlükle, tabiatla ve toprakla mücadele ede ede 
kazanan insanlardır. Şimdi diyorsunuz ki, «mi
radan kaldıracağız seni» Bu bir kere Anayasa 
hukukuna uygun değildir. Niçin beni kaldırıyor
sunuz1? Diyecek. Çünkü senin burada bulun
manla, aileleriniz arasında karşılıklı husumet 
bulunan şu kimselerle karşılıklı cinayetler te
vali edip gidecek. Pekâlâ. Seni beş yüz kilomet
reden öteye göndereceğiz. Pekâlâ, seni orada 
açlığa mahkûm edeceğiz. îşte buna hakkımız 
yoktur. Bir vatandaşı içtimai mülâhazalarla, 
umumi menfaat mülâhazalariyle bulunduğu yer
lerden kaldırabilirsiniz. Fakat bir masum va
tandaşı ölüme mahkûm edemezsiniz. Suçsuz bir 
insanı, hattâ suç ehliyeti yaşının çok altında 
bulunan bir vatandaşı bu şekilde bir akıbete 
mahkûm etmeye hakkımız yoktur. Onu bu şekil
de bir âkibete mahkûm etmek ne insaniyet ve ne 
de Anayasa bakımından uygundur. Bütün kema
liyle anti - constitutiyonelle'dir, anti demokra
tiktir, inhumaine'dir. 

REİS — Şevki Ecevit. 

ŞEVKİ ECEVİT (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, Cemal Eyüböğlu arkadaşımla İzzet Ak
ça! arkadaşımın mütalâalarını komisyonda uzun 
boylu dinledik, biz de görüşlerimizi söyledik. 
Bu suretle komisyon, bugün huzurunuza gelmiş 
olan neticeyi almış oldu. 

Arkadaşlar, mesele aşağı yukarı tavazzuh et
miş haldedir. Şöyle ki: Eyüböğlu arkadaşımın 
teklifinde kan gütme dolayısiyle mahkûm olmuş 
insanın yakın akrabaları 500 kilometre ileride 
bir mesafeye sürgün edildiği zaman, bu'türlü in
sanlara, 2510 ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma kanunları gereğince her türlü müzaheret 
gösterilsin, denmektedir. Bu mesele komisyonu
muzda görüşüldükten sonra bugünkü neticeyi al
mış ve en uygun şekilde tesbit etmiş bulunuyo
ruz. 

Arkadaşlar, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununda vatandaşın istifadesini neze-
decek en ufak bir kayıt mevcut değildir. Mah
mut Goloğlu arkadaşımızın teklifini dalha ileri 
götürerek 4753 sayılı Kanundan istifade edecek 
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i diye bir kayıt koymanın lüzumu yoktur. 2510 

sayılı İskân Kanunu hükümlerin* vaziyetleri hiç 
I uymıyan vatandaşlara yeniden bir imkân sağla

mak hiçbir suretle caiz olamaz. 
Deniliyor ki, suç ile ilgili olmıyan vatandaş

lar 500 kilometre ileriye sürülüyor. Devlet ma
demki bunu yapıyor, böyle bir külfet altına da 
girmelidir. Evet arkadaşlar, Devlet bu mükel-

I lefiyet altına girmektedir. O kadar ki, ilk mad
de önümüzdedir, müsaade buyurulursa yarısı
na kadar okuyayım: (Bu kanun gereğince baş
ka yere nakillerine hükmolunan kimselerin ayrı
lacakları kaza hududu içinde bulunan gayrimen-
kulleri yazılı talepleri üzerine Maliye Bakanlı
ğınca değer pahasına satınalmır.) denilmektedir. 
Binaenaleyh Devlet, külfeti üzerine fazlasiyle 
almış demektir. Başka yerlere naklolunanlarm 
malları değeri pahasına Devletçe satmalındıktan 
sonra külfeti fazlasiyle iktiham etmiş bulun
maktadır. Bu hali temin ettikten sonra artık 
bir de 2510 sayılı Kanunun şümulüne girmediği 
halde giriyormuş gibi bir vaziyet ihdas ederek 
bu kanuna böyle bir kayıt koymak katiyen ye
rinde olmaz. Esasen Muammer Alakant arka
daşımızın izah ettikleri gibi, tekliflerinin bu ka
nunun umumi hükümleri çerçevesi içerisine gir
mesine imkân yoktur. Bu itibarla Geçici Ko
misyon raporu realiteye tamamen uygundur, ye
rindedir, kabulünü rica ederim. 

REİS — Muhiddin Erener. 
MUIIİDDİN ERENER (İzmir) — Arkadaş

lar, bu kanunun yürürlükten kalkması hakkın
daki teklifin müzakeresi sırasında; kanunun 
hukuki mahiyetin, Anayasa muvacehesindeki 
durum uzun uzadıya münakaşa edildikten son
ra, intizamı âmme mülâhazalariyle Yüksek Mec
lis bu kanunun bir müddet daha meriyette bu
lunmasına karar vermiş olduğu için, artık bu 
kanunun insan hakları ve anayasa ile teminat 
altına alınmış ıolan vatandaş hakları muvace
hesindeki durumunu tekrar gözden geçirmeye 
mahal görmüyorum. Yalnız şurasını hatırlamak 
lâzımdır ki, maalesef kanun aslında hukuk esa-
satına mugayir idi. Kanunu geçirtirken mucip 
sebebinde gösterilen âmiller de şunlardan iba
retti : (Kan gütme sebebiyle adam öldürmüş 
olan insanların yakınlarına karşı yeniden suç
lar ika edileceğinden kendilerini bu suçlardan 
vikaye etmek için, bilindiği gibi, 500 kilomet
re öteye nakledilmeleri lüzumu) na işaret olun-
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muştu. Yani vatandaşın canını muhafaza ile 
mükellef olan Devlet, her nasılsa o günün şart
ları içinde bu mükellefiyeti başka türlü ifa 
edemiyeeeğini düşünerek, vatandaşı 500 kilo
metre öteye kaçırmak suretiyle onun canını 
muhafaza etmeyi düşünmüştür. Bu tıpkı hır
sızlık olmasın diye devamlı bir örfi idare te
sisine benzer. întizamı âmme için bâzı günah
sız vatandaşlara birtakım 'külfetler tahmil et
mek mecburiyetindeyiz. Devlet olarak, bu va
tandaşların bu yüzden duçar olacakları ıstırap
ları tahfif etmekle mükellef bulunmaktayız. 

Sayın Devlet Vekili buyurdular ki; böyle 
bir yardım bir yandan, mevzuubalhis olan Kan 
Gütme Suçları hakkındaki Kanunun gayeleri
ne, bir yandan iskân Kanunu gayelerine, bu
yandan da Köylüyü Topraklandırma Kanunu
nun gayelerine aykırıdır. 

Arkadaşlar, her ne şekilde olursa olsun ve 
bu kanunların haınıgi hükümlerarve aykırı olur
sa olsun, bu insanlara semih davranmak, bu 
insanları elîm vaziyetten kurtarmak, onları hiç 
olmazsa tabiatın maddi tesirlerinden uzak bu
lundurmak Devletin hikmet ve gayelerine uy
gun düşler. O bakımdan, bu yardımın prensibi 
kabul edilirse, bunun hangi mevzuat içinde yer 
alacağı düşünülür, ona göre tedbirler alınır. Bu 
insanların mâruz kaldıkları ıstırapların Dev
letin şefkat ve yardımı ile hafifletilmesi lâzım
dır. 

Arkadaşlar, bu devirde devletler, suç işle
diklerine dair aleyhlerinde kuvvetli deliller bu
lunup da tevkif edildikten sonra beraaet eden 
vatandaşlara dahi tazminat vermek yollarını 
arayıp dururlarken, suçsuz olduklarından şüphe 
olmıyan ve evvelden suçsuzlukları kabul edilen 
vatandaşları sürüldükten sonra yüzüstü bırak
manın Devletin hikmeti vücudu ile bir müna
sebeti bulunmadığını arzetmek isterim. Bu ba
kımdan bu noktanın yeniden dikkat nazarına 
alınmak üzere teklifin encümene sevkını istir
ham ederim. 

REÎS — Kifayet önergesi vardır. 
CBDET SOYDAN (Ankara) — Ben yalnız 

takririm hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü 
siz cevap vereceksiniz. 

EEÎS — Zatı âlinize söz vermeyi icabettirir 
şekilde sözler söyliyecek değilim, tasarı, hakkın
da maruzatta bulunacağım. Şimdi kifayeti müza
kere hakkındaki önergeyi okutuyorum. | 
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I Yüksek Başkanlığa 

Konuşulan maddenin müzakeresi Meclisi ten
vir etmiştir. Maddenin görüşülmesinin kifayeti
nin. oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

REİS — Efendim, madde üzerindeki kifaye
ti müzakereyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili önergeler vardır, okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim seeplerle, ek maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve bu itibarla 
da değiştirgemin komisyona verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
C. R. Eyüboğlu 

Ek madde : Nakledilenler hakkında 2510 ve 
4753 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Başka yere nakledilecek kimseler için tasarıya 

konan ek maddenin taallûku dolayısiyle Bütçe 
I ve İçişleri Komisyonuna havalesini arz ve teklif 

ederim. 
Ankara 

Cevdet Soydan 

Yüksek Başkanlığa 
«2510, 4758 sayılı kanunların topraklandırma 

hükümlerinden faydalanmaları hakkındaki tek
lifin» nazara alınması hususunun oya vaz*ını 
rica ederim. 

Rize Milletvekili 
izzet Akçal 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki talimatname tanzimine dair son 

fıkranın tayyını arz ve teklif eylerim. 
Bingöl Milletvekili 

F . F . Düşünsel 

REİS — Efendim okunan takrirlerin her bi
risi ayrı mahiyettedir. Bunlar hakkında komis
yonun da bir mütalâası bulunmadığına göre tak
rirleri nazarı dikkate alınıp alınmaması husu
sunu reyinize arzedeceğim. 

Birinci önerge Cemal Reşit Eyüboğlu arkada-
şımızmdır. Arkadaşımızın bu önrgesinin nazarı 
dikkate alınıp alınmaması.... (önerge yanlıştır 



.1953 O : 1 
I REÎS — Riyasete gelen nüshada böyle bir 

şey yoktur. t 
İZZET AKÇAL (Rize) — El yazımla yazmı

şımdır. 
REİS — Evet, (söz hakkım mahfuzdur diye 

bir meşruhatınız) vardır. Takririnizi geri mi 
alıyorsunuz ? 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Evet. 
REÎS — Peki efendim. 
Dördüncü önerge; Feridun Fikri Bey arka

daşımız tarafından verilmiştir. Maddedeki son 
fıkranın tayymı teklif etmektedir. Ancak bura
daki ifade noksandır. Lütfen düzeltiniz Feridun 
Fikri Bey. 

FERİDUN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
l>üzelteyim efendim. 

REİS — Feridun Fikri Bey arkadaşımız ta
rafından verilen takrirde maddedeki Talimat
name tanzimine dair olan son fıkranın tayyı 
teklif edilmektedir. 

Bu önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Cemal Reşit Eyüboğlu ve Feridun Fikri Dü
şünsel arkadaşlarımız tarafından verilen önergeler 
dikkate alınmış ve madde ile komisyona veril
miştir. Diğer maddeler de bu madde ile ilgilidir. 
Bu maddenin vüruduna intizaren gündemin di
ğer maddelerine geçiyoruz. 
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sesleri, meali okunsun sesleri) Efendim şimdi 
okuduk, tekrar okuyalım. 

(Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

REİS — Şimdi efendim; hatip arkadaşımız 
bendenizin anladığıma göre netice itibariyle şu
nu söylemek istiyorlar: Ek madde ile naklRİilen-
lere 2510 ve 4753 sayılı Kanun hükümleri tat
bik edilmesi.... Bu hususun dikkate alınması mü
lâhazası ile maddenin komisyona verilmesini is
tiyorlar. 

Şimdi, bu önergenin dikkate alınıp alınmama
sını reyinize arzedeeeğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge dikka
te alınmıştır. 

Ankara Milletvekili Cevdet Soydan arkada
şımızın önergesinde : «Başka yere nakledilecek 
kimseler için tasarıya konan ek maddenin taal
lûku dolayısiyle Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına 
havalesini arz ve teklif ederim» denilmektedir. 

Efendim, Riyaset mâruzâtta bulunacak dedi
ğim mesele şudur : Teklif, Adalet, İçişleri, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarından alınan üyelerle 
kurulan Geçici Komisyonda tetkik edilmiştir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bir'noktayı 
tavzih edeceğim. 

- REİS — Beyefendi, özür dilerim, söz vere
mem kifayet vardır. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Noksanlık 
vardır, B. M. Meclisinde bunu tebarüz ettirmek 
lâzımdır? 

REİS • Teklifinizi oya arzetmekten başka 
bir şey yapamam efendim. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 
alâkalı bakanlığın, iskân işleriyle ilgili Devlet 
Bakanının mümessili yoktur, reye koyarken lüt
fen bunu heyeti uınumiyeye söyleyiniz, noksan
dır. . 

REİS — Müsaade buyurun Cevdet Bey, söz 
vermiyorum. 

Efendim, Cevdet Soydan arkadaşımızın öner
gesinin dikkate alınıp alınmamasını reyinize ar
zedeeeğim : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir efendim. 

Efendini; üçüncü önerge; İzzet Akça! arka-
daşımızmdır. 

tZZET AKÇAL (Rize) — Geri aldım. 
REİS —• Raporda imzaları vardır. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz hakkımı mah

fuz bulundurmuşum. Fakat tabıda çıkmamış. 

7. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir 
kısmının istimlâk edilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/400) [1] 

REÎS — Gündemin iki defa görüşülecek iş
ler kısmında 14 neü madde olarak yer alan tasarı 
ile ilgili Bayındırlık Vekili tarafından verilmiş 
bir önerge vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler meyanın-

da 14 neü maddede Atatürk Orman Çiftliği ara
zisi İstimlâk Kanunu tasarısının şifahen arzetti-
ğim sebeplere binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Vekili 
'K. Zeytinoğlu 

[1] 27 sayıh bmmayazı tvtyıağın sonundadtr. 
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BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
5659 sayılı Kanun Atatürk Orman Çiftliği ara
zisinden yapılacak istimlâk için Büyük Meclisten 
izin alınmasını âmirdir. înşaat mevsiminin mü
sait gitmesi dölayısiyle malî yıl sonuna kadar 
inşaata devam etmek kararını aldığımız için 
bu kanun tasarısının yüksek müsaadenizle ivedi
lik ve öncelikle görüşülmesini arz ve istirham edi
yorum. 

REİS — Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den bir kısmının istimlâk edilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi hakkın
daki takriri reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. İvedilikle görüşül
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmı
nın kamulaştırılmasına yetki verilmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Atatürk Orman Çiftliğinden 
geçen Ankara - İstanbul yolunun tevsi ve ıslahı 
için bu çiftliğin sınırları içinde bulunan lüzum
lu gayrimenkulleri kamulaştırmaya Bayındırlık 
Vekâleti Karayolları Genel Müdürlüğü yetki
lidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, açık reye arzedilen lâyihalar hak
kında açık rey neticesinde : 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 
Hesabı Katî Kanununa 246 mebus oy vermiştir. 
245 kabul, bir^pt. Tasarı kabul edilmiştir. 
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I Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 

Bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa (247) mebus 
rey vermiştir. 246 kabul, 1 ret, kanun kabul 
edilmiştir: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Hesabıkatî 
K â r n ı m a (249) mebus rey vermiştir. (248) ka
bul, (1) ret. Tasarı kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

#. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Se
yis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 

I ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
saydı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile 
Geçici Komisyon raporları /1/159, 2/293) 

RUÎS Birinci madde hakkındaki müzakereye 
devam ediyoruz. Yalnız birinci maddeyi bir 
kere daha okuyalım efendim : 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
mensuplarından asteğmenden Maraşale ve bü
yük amirale kadar, kıta komutanı bulunan veya 
gemilerde vazife gören subaylara aşağıdaki mad
deler hükümleri dairesinde emir eri verilir. 

Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemiler
de vazife görmediği halde hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmay 
Başkanlığınca kabul ve ilgili bakanlıklarca tas
dik edilecek kadroları işgal eden subaylar hak
kında da yukardaki hüküm tatbik olunur. 

REİS — Ahmet Başıbüyük, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu mevzu dölayısiyle sık 
sık huzurunuzu işgal ediyorum. Bundan dolayı 
özür dilerim. Ne yapalım ki, bu dâvada esaslı 
bir vazife almış bulunuyorum. Bunu sonuna 
kadar, huzurunuzu sıkmadan, müdafaa etmek 
m ecburiy et indeyim. 

Geçen celsede sözcü arkadaşımız burada 
şöyle beyanda bulundular, dediler ki : «Evvel
ce prensip üzerinde, yani birinci madde üzerin
de konuşurken şu veya bu makama şu veya bu 
zata emir eri verilecek mi, verilmiyecek mi?» 
Şeklindeki suallere iltibasa mahal verebilecek 
bâzı şeyler söylemiş bulunyorum. Şimdi komis-
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yon sözcüsü olarak arzederim ki, biz hiçbir I 
makama, hiçbir zâta emir eri verileceği veya 
verilmiyeceği hususunda bir şey düşünmüyo
ruz. Bu takdir mutlak olarak Genelkurmay Baş
kanlığına terk edilmiştir. Bahusus «Ahmet Ba-

. şıbüyük arkadaşımın hastane doktorlarına emir 
eri verilmiyeceği Komisyon Sözcüsü tarafın
dan beyan edildi.» şeklinde, tasrih edeyim, bir 
söz de söylemedim. Kendileri «Onlara da yerilip 
verilmiyeceği meselesi tamamen Genelkurmayın 
takdirine terkedilmiştir.» dediler. 

Arkadaşlar; Komisyon Sözcüsünün bu be
yanatı meseleyi büsbütün karıştırmış ve karan
lığa gömmüş bulunmktadır. Biz, komisyon ve 
Büyük Millet Meclisi olarak bir kanunu çıka
rırken, kime emir eri verilecektir veya verilmi-
yecektir diye bir tek zabit veya makam hakkın
da dahi malûmat sahibi olmazsak ve bunu Mec
lis zabıtlarına intikal ettiremezsek, yarın bu 
kanunun hangi elastikiyet kalıplarına dayanı
larak nasıl suiistimal edileceğini peşinen ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız 
diyorlar ki : Genelkurmay Başkanlığı hiçbir 
zaman vazifelerini suiistimal etmez, çıkacak ka- j 
nunu hak ve adalet dairesinde tatbik eder. 
Ben bunun aksini söylemiyorum. Ancak, bildiği
miz ve gördüğümüz birçok hakikatlar karşısın- I 
da maalesef bu kanaatlerine iştirak edemiyecek 
durumdayız. Bir kere de bu kanun bu, şekilde 
kabul edildiği ve metne muayyen kıstarlar kon- I 
madiği takdirde Genelkurmay Başkanlığı dahi 
işin içinden çıkamıyacaktır. Vazifelerinin galip I 
vasfı memurların aynı olan Genel Kurmay Baş- I 
kanlığı Millî Savunma Bakanlığı, ordu, kolordu I 
ve tümen karargâhında çalışan subaylar, ve sa- I 
bahleyin masası başına oturup akşam giden diğer f 
müesseselerdeki subayların emir eri alıp alma- I 
ması hususunda, kanuna vuzuh* vermiyerek, ica
bında Genelkurmay Başkanlığı bunların hep- I 
sine emir eri verebilecektir. Bilhassa hastane- I 
lerde çalışan hekim subaylar^saat ikide vazife- I 
sini tatil edip emir erini muayenehanesinde yüz- I 
de yüz kullanan, hususi muayenehanesinde üc- I 
retle hastalara bakan doktorlara dahi emir eri I 
verilip verilmiyeceğini Meclis bilemez, komisyon I 
bunun üzerinde bir şey söyliyemez, bunu Genel
kurmay Başkanlığı takdir edecektir, yolundaki I 
komisyon sözcüsünün beyanı dâvayı büsbütün I 
karıştırmıştır. Bunun böyle bırakılması yarm I 
tatbikatta müşkülât doğuracaktır. Elbette yarın | 
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tatbikat böyle olacaktır, arkadaşlar. Bunun için 
hassasiyetinizi bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlar, eğer Genelkurmay Başkanlığı 
bu salâhiyeti suiistimal ederse bunun muraka
besi Meclisçe nasıl yapılacaktır? Arkadaşlar, bu
nun murakabesi maalesef yapılamaz. Filvaki bi
zim tenkidimiz üzerine komisyon, metni biraz dü
zeltti ve Genelkurmayın yanma Millî Müdafaa 
Bakanlığını katarak bu Bakanlığa da kadroların 
tasdiki salâhiyetini verdi ve güya böylece Genel
kurmayın salâhiyeti tahdit edildi. Fakat esaslı 
bir kıstas koymadan bu iş yürümez. Yarm dok
tora emir eri verildiği gün ben Bakanı muaheze 
edemem. Çünkü Meclis olarak doktora emir eri 
verilip verilmiyeceği hakkında hiçbir şey söyle
miş değilsiniz. Sözcü de bunu sarahaten ifade 
etmiştir. Ben böyle bir vaka karşısında Bakanı 
muaheze etmek istediğim zaman Millî Savunma 
Bakanı buraya gelecek, salâhiyet mutlaktır, böy
le takdir etmiş, böyle yapıyoruz diyecektir. Bu
nun karşısında ne söylenebilir arkadaşlar? El
bette hukuki mânasiyle hiçbir şey söylenemez. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı kanun çıktıktan 
sonra artık suiistimal olmıyaca)ktır dediler. Ben 
bu fikre asla iştirak edemem. Bu vadide söy
lenecek çok şeyler var. Ben müsaadenizle ka
nunların açık olarak nasıl çiğnendiğini ilki misal 
ile arzedeceğim : 

Elimizde Ordu Dahilî Hizmet Talimatname
si var. Bu Bakanlar Kurulundan geçirilmek 
suretiyle meriyete konulmuştur. 487 nci mad
desi, emir eri müessesesinin nasıl çalışacağını, 
emir erlerinin hangi işlerde kullanılacağını tas
rih etim iştir. Emir erleri hiç bir suretle ev işle
rinde, bulaşık ve çamaşır işlerinde, dışarda ço
cuk taşımak gibi, saka gibi, askerin şeref ve 
haysiyetini ihlâl edici hizmetlerde küllanılamı-
yacağını tasrih eitmiş olmasına, Dahilî Hizmet 
Talimatnamesi aşağı yukarı kanun mahiyetinde 
'kabul edilelbilecek bir talimatname olmasına 
rağmen buna tamamen muhalif olarak, Genel
kurmay D 94 Talimatnamesini çıkarmıştır ve 
bizim iktidarımız zamanında da mer'i bâ^ı hü
kümler emir erlerinin boynun'da yazılıdır. Yani 
çamaşır, bulaşık yıkayacakları, silip süpürecek
leri bu talimatta yazılıdır. Binaenaleyh, biz bu 
şartlar altında bu kanunun bütün gediklerini 
doldurmadan nasıl olur da bir neticeye varabili
riz. Ben bunu kestiremiyorum. 
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Suiistimal edilen bir hukuki mesele daha ar- | 

zedeyim : I 
3827 sayılı Vesaiti Nakliye hakkmda bir ka- I 

nun vardır, ve mer'idir. Bu kanun muayyen I 
makam sahiplerine ancak âmine hizmetlerinde I 
kullanmak kayıt ve şantiyle hususi otomobiller I 
tahsis etmiş ve fakat malkama normal nakil va- I 
sıtaları bulunan şehirler içerisinde otolbüs, kam- I 
yon gibi hizmet arabalarını kullanmayı tama- I 
men yasak etmiştir. I 

Geçen sene 'Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi I 
konuşulurken Avni Doğan arkadaşımız bura- I 
ya çıkıp dediler ki ; (Karayolları 4 ncü Bölgesi- I 
nin bir kamyon ve iki otobüsü vardı. Bunlar I 
şehirdeki işçi, usta ve mühendisleri toplar 4 I 
ncü bölgeye zamanında yetiştirirdi. Şimdi bu- I 
nu almışsınız. îşçi bu sebeple iş başına geç ge- I 
liyor ve randıman düşüyor. Rica ederim bun- I 
lan iade edin) dedi. Bayındırlık Bakanı Ke- I 
mal Zeytinoğlu kürsüye gelerek; (3827 sayılı I 
Kanun bunu külliyen menetmJştir, onum için I 
aldım. Yeniden bir kanun teklif ediniz, Mec- I 
lisçe kabul edilirse yeniden hizmete sokarım) I 
dedi. Kanun ve nizam böyle olduğu halde, I 
hepiniz de görüyorsunuz ki, Bahçelievler'den, I 
Cebeci, Yenişehir, 'Mamak v. s. den Millî Sa- I 
vunma Bakanlığına, askerî müessese ve daire -1 
lere subay otobüsleri işletiliyor. Belediyenin -I 
normal otobüsleri işlerken subayların hususi I 
vasıtalarla taşınması güçtür. («Esas dâhilinde I 
konuşunuz» sesleri). I 

REÎS — Sadet dâhilinde kalınız Ahmet Bey. I 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sözle

rim katiyen madde haricinde değildir. Sözle- I 
rimde asla tariz yoktur. Bir bakanlığın kanunu I 
ıtatbik ederken diğerinin buna riayet etmedi- I 
ğini, bunun bir suiistimal olduğunu arzediyo- I 
rum. Bayındırlık Bakanlığının bunu reddetmiş I 
olmasına rağmen Millî Savunma Bakanlığının I 
şehir içinde vasıtaları bugün işlemektedir. Ka- I 
num aynı kanundur, yasak aynı yasaktır, ora- I 
da tatbik edilmektedir, burada ise tatbik edil- I 
memektedir. Şu halde arkadaşlar, Ahmet Ba- I 
şıbüyük arkadaşınız bu mevzuda eğer hassa- I 
siye t gösteriyorsa, endişe gösteriyorsa bunla- I 
rı gördüğünden, hepinizin görmekte olduğun- I 
dan dolayıdır. Binaenaleyh arkadaşlar Emir 
Er i Kanununda da hassasiyetle durmamız ve 
rüzgârın girebileceği noktaları tıkamamız bu I 
sebeple lazımdır arkadaşlar. | 
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Bâzı arkadaşlarımız, evvelce önergenin ka

nun tekniğine uymadığı, bir taraftan kıta ko
mutanlarına emir eri verileceği, ikinci fıkra 
olarak da vazifelerinin mahiyeti kıtadakileri-
nin aynı olduğu kanaati Millî Savunmaca, Ge
nelkurmayca kabul edilen kimselere emir eri 
verileceği tasrih edildikten sonra bu metnin 
altına da şu şu makamlara; müesseselere emir 
eri verilmez, denmesinin kanun tekniğine uygun 
düşmdyeeeğini ileri sürmektedirler. 

Arkadaşlar; birçok kanunlarda, ezcümle 
Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda evvelâ 
esas maddeler, prensipler kajbul edilmiş, ar
kasından da istisnaları bildiren maddeler ko
nulmuştur. 

Emir Eri tasarısının birinci fıkrası, kıta 
komutanlarına emir eri verilir; ikinci fıkrası, 
vazifelerimin mahiyeti kıtadaikileirin aynı olduğu 
Genelkurmayca kabul edilen ve Millî Savunmaca 
kadroya alınanlara emir eri verilir, diyor. Bu
nu aynen kabul ediyorum. İlâvesini istediğim 
üçüncü fıkra... (Ancak, vazifelerinin galip vas
fı büro hizmeti olan Millî Savunma ve Genel
kurmay Başkanlığı ordu, kolordu, tümen ka
rargâhlarında çalışan subaylarla hastaneler, 
- seyyar hastaneler değil - ve askerî fabrikalar
da memur gibi çalışanlara emir eri verilmez) 
diye altına ihtirazi, istisnai kaytı 'koymakta fay
da görüyorum. 

Arkadaşlar, evvelâ Genelkurmay Başkanı 
emir eri alacak mı, almıyacak mı? Hiç değilse 
Büyük Millet Meclisinde, onun namına komis
yonun bunu halletmesi icabetmez mi? 

Tam salâhiyet verdiğimiz bir insanın em il
erinden istifade edeceği veya etmiyeceği, yani 
Genelkurmay Başkanının bunu alıp almıyacağı 
Ihususuna dair önümüzdeki tasarıda sarih bir şey 
yoktur. Binaenaleyh evvelâ bunları tevzi ede
cek makam alacak mıdır? Bu tâyin edilirse on
dan sonrası kolay olacaktır. Çünkü Kara Kuv
vetleri, Hava Kuvvetleri komutan ve kurmay 
'başkanları ve benzerleri, yani üçte ikisinden faz
lası vazife bakımından ona benzemektedir; on
lar alırlarsa tabiatiyle bunlar da alacaklardır. 

Komisyon sözcüsü bunların alacağını söylemi
yorlar, çünkü söyledikleri takdirde dâvanın 
hepsini çürütmüş olacaklardır. Buradaki tâbir 
gayet müphem ve elâstikidir, tatbikatta kanun
daki asıl hedefin kaybolması ihtimali vardır. 
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Bir nokta daha var; başınızı ağrıtıyorum, 

özür dilerim, takat bu noktayı yüksek huzuru
nuzda açıklamaya mecburum: 

Altıncı maddeye göre endişeye hiçbir suretle 
sebep yoktur; emir erleri almıyanların dahi her 
türlü huzur ve ihtiyaçları derpiş edilmiştir. Al
tıncı madde: (Kurs ve manevra gibi muvakkat 
vazifelere gittikleri zaman emirerleri verilecek
tir.) diyor. Büro hizmeti gördükleri için şu ve
ya bu sebeple kurs, manevra, tatbikat v. s. dola
yısiyle ayrılmaları halinde emireri alacaklardır. 
Emir eri verilmesini istediğim kimselerin vazife
leri aksar mı, aksamaz mı diye uzun boylu dü
şünmemek ve tereddüde düşmemek lâzımdır. 
Bunlar makamlarından ayrıldıkları anda emir 
eri alacaklardır. 

Arkadaşlar , müsaadenizle bir noktayı açık-
lıyacağım. Komisyonda arkadaşlarımız bilhassa 
bir nokta üzerinde hassasiyetle durdular ve de
diler ki; (Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvet
leri Komutanı, ordu komutanı, kolordu komu
tanı, bunlar yüksek mevki ve makam işgal edi
yorlar, bunlara nasıl olur da emir eri verilemez?) 
Biz dedik ki; (Siz prensip vaz'ediyorsunuz ve 
diyorsunuz ki: Emir eri almak salâhiyeti, subay
lık sıfatından neşet etmiyor, subayın görmekte 
olduğu vazifelerden doğuyor. Yüksek makamla
rı 'işgal eden muhterem generaller çok şeye lâ
yıktır. Fakat bir prensip ortaya koyduk. Emir 
eri bir zarafet dolayısiyle verilmektedir. Sıfat 
ve işgal edilen makamın ehemmiyeti nazarı iti
bara alınmamıştır. Şu halde bunları tasrih ede
lim) dedim. 

Komisyonun, bilhassa bu raporu hazırlarken, 
Genelkurmay ve demin arzettiğim yerlerde müs-
temirren vazife görmek kaydını koymasının se
bep ve hikmeti bundan ileri gelmektedir. Çün
kü kolordu komutanı, tümen komutanı ve saire-
nin teftişleri vardır, manevraları vardır ama 
müstemirren bir yerde oturmazlar. Rapora müs-
temirren kaydı konmakla bunların hepsinin emir 
eri almalarının teminine çalışılmıştır. Komisyo
nun mütalâasından ve arkadaşların konuşmala
rından anladığım budur. Bunu komisyon söz
cüsü kabul ederse mesele halledilmiş olur. ben 
de bu dâvaların hepsinden vazgeçerim. (Bravo 
sesleri),. Sabrınızı suiistimal etmek istemiyorum. 
Bu madde üzerindeki görüşlerimi kısaca zikrede
rek sözlerime son veriyorum. 
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| REÎS — Geçici Komisyon Süzcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 
öyle zannediyorum ki Başıbüyük arkadaşımızla 
aramızda büyük noktai nazar ihtilâfı yoktur. Yal
nız aynı metinlere aynı manayi vermemekten 
dolayı ihtilâf doğuyor. Yüksek huzurunuzda bi
rinci maddenin, birinci fıkrasını okuyorum. 

«Türkiye Cumhuriyeti ordusu mensupların
dan asteğmenden Maraşale ve büyük amirale ka
dar, kıta komutanı .bulunan Veya gemilerde vazi
fe gören subaylara aşağıdaki maddeler hüküm
leri dairesinde emir eri verilir.» 

Bu, kanunun koyduğu prensiptir. Bundan 
sonra bu prensipten bir inhiraf yapılmıştır. Emir 
eri verilecekleri kanun hükmü ile tesb't ediyo
ruz, diyoruz ki, fiilen kıta komutanı olmadığı 
- bu. bir istisna maddesidir - veya gemilerde va
zife görmediği halde hizmetlerinin mahiyeti ki-
tadakileriıı aynı olduğu Genel Kurmayca kabul 
edilen kadroları işgal eden subaylar hakkında da 
yakardaki hüküm uygulanır.» 

Şu metne göre Genelkurmayın takdir hak
kı mutlak değildir, mukayyettir. Ne ile mukay
yettir ' «Fitlen kıta komutanı olmadığı ve gemi-
'errie vazife görmediği halde hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olmakla» mukayyettir. Bi
naenaleyh raporumuzda da zikretmiş olduğumuz 

• gibi, tamamen büro hizmeti addedilebilecek bir 
hizmet gören subaya, durup dururken, emir eri 
veritmiyecektir. Genelkurmay vazifesini kötü
ye kullanarak, bu subayın vazifesi kıta komutan
lığına muadildir diye ona emir eri tahsis etmi-
yeeektir. Ettiği takdirde salâhiyetini saptırmış, 
kötüye kullanmış olacaktır. Her hangi bir icra 
makamının kanunla kendisine verilmiş olan sa-
lâhiyeti kötüye kullanmasının veya bu salâhiye
tin hudutlarını aşmasının müeyyideleri ne ise bu
rada da bu müeyyideler cari olacaktır. Binaen
aleyh Genelkurmay Başkanlığının ve onun 
bağlı bulunduğu ve Meclisiniz huzurunda siyasi 
mesuliyetini üzerine alan Millî Savunma Baka
nının takdir hakkı mutlak değildir, hudutlandı-
rılmıştır, takyid edilmiştir. Bendeniz bu kana
atteyim. Kaldı ki; geçen Birleşimde yine bu mevzu 
münakaşa edildi. Biz bu hususta itina gösterdik. 
Raporumuzda şu cümlelerin yer almış olması, bu 
hususta yine bir salâhiyet takyidi yapmak iste
diğimizi gösterir. Baş:büyük arkadaşımızın ima 

I etmek istediği gibi : tşi iphama bırakmamaya 

— 25 — 



B : 23 5 . 1 . 
bilhassa itina ettiğimizi gösterir. Geçen Birle- I 
işimde arkadaşlarımızın şu makama verilecek mi, I 
şu hizmeti gören subaya emir eri verilecek mi, 
şeklindeki suallerine cevap vermeyişimin ve bun
lara cevap vermekten içtinap edişimin sebebi, 
tarafımdan verilecek izahatın tatbikatçıları ya
nıltabileceği endişesinden ileri gelmiştir. Biz bu
nu, bu salâhiyeti, benim gibi her hangi bir me
busa değil, bütün Türk silâhlı kuvvetlerinin ko
mutasını hazarda elinde tutan Genelkurmay 
Başkanına vermek suretiyle bir hata yapılmama
sını, emir erinin, verilecek adama verilmesini ve 
verilmiyecek adama da verilmemesini sağlamaya 
çalıştık. Yoksa benim gibi, askerî mesai! -
de derin malûmatı olmıyan bir arkada
şınızın buradaki beyanı maddeye esas olacak 
olursa, bundan doğacak mahzurlar da acıktır. 
Şurasını komisyon adına ifade etmeme müsaade
nizi rica ederim: Bu kanunu yaparken emir eri 
müessesesinin mümkün olduğu kadar mazbut 
bir hale gelmesine çalıştık. Raporu okursanız 
bu endişeyi daima duyduğumuzu anlıyacaksmız 
Biz bir nevi avutucu bir kanunu Meclisi Âliye 
getirmedik. Meclisi Âlinin nazarı dikkatini bu 
meselenin üzerine çekmek gibi bir noktai naza
ra sahip olmadığımızı arkadaşlarım namına söy
lememe müsaadenizi rica ederim. «îpham» ne-
•demektir? Neden mevzuu karanlıklar içinde bı
rakalım? Elimizden geldiği kadar sarahatle bu 
kanun metnini hazırlamaya çalıştık. Şu veya bu 
müessesenin veya zatın müdafii değiliz ki, bir
takım iphamlı işleri huzurunuzdan geçirmeye ça
lışmak, yeltenmek suretiyle onlara bâzı şeyler 
sağlıyalım. Biz, bir müessesenin ve hizmetin 
nizamında yürümesini temine çalışıyoruz. Bu 
kadarla iktifa ettik, vazifemiz huzurunuzda bu 
kadardır, bundan iler'si yoktur. Bunları huzu
runuzda tekrar tavzih etmeyi vazife bilirim. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLİ SEYFt KURT-
BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar, Sayın ar
kadaşımız Başıbüyük, Bakanlar Kurulunun tas-
dikmdan geçmiş nizamnameye mugayir bir tali
matın, hattâ 1894 Talimatının yürürlükte oldu
ğundan bahsettiler. Her halde yanlış malûmat 
almış olacaklar bu talimat çoktan yürürlükten 
kalkmış bulunmaktadır. 

Bundan başka arkadaşımız, mütemadiyen bu 
müessesenin suiistimal edileceğinden bahsetmek
tedirler. Aksi dahi çok zaman varittir. Yani 
emir eri müessesesini suiistimal edenler ceza J 
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görürler ve hattâ cezaen amir erleri ellerinden 
alınır. Bu gibi halleri arkadaşımız da müşahede 
etmiş olacaklardır, her halde. Binaenaleyh mut
laka suiistimal üzerinde ısrar etmek, bence, bu 
işe olurundan fazla bir kıymet vermek olur. 
Çıkarılacak olan kanunun hüsnü niyetle ve ta-
nıamiyle tatbik edileceğini arzederim. Esasen 
gerek Millî Savunma Bakanlığının ve gerekse 
Genelkurmay Başkanlığının vazifeleri de, kabul 
buyuracağınız mevzuatı tamamen tatbik etmek
ten ibarettir. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, bu kanunun bünyesi itibariyle ar-
zetmekte olduğu nezaket üzerinde durmak lâ-
zmıgelir. Birinci madde münasebetiyle Başıbü
yük arkadaşımız dedi ki, Genelkurmay Başkanı 
emir eri alacak mı? Ordu kumandanları emir eri 
alacak mı? Fırka kumandanı, alay kumandanı 
emir eri alacak mı? Buna bir cevap vermek lâ-
zımgelir.. Bu işi Genelkurmay Başkanlığı maka
mını işgal eden zatın omuzuna yüklemek doğru 
değildir. Takdirini kullanacaktır, fakat Meclisin 
bu takdire birtakım kıstaslar vermesi lâzımdır. 
Karma Komisyon Sözcüsü arkadaşımız takdir 
için birtakım kıstaslar vardır diyor. Yoktur ar
kadaşlar. Bu, orduda, göz bebeğimiz olan ordu
da, ordunun kumanda heyetinde büyük rahatsız
lıklar yapar. (Bravo sesleri) Bunu takdir ede
lim; ne söyliyeceksek, hangi yola gideceksek, 
hangi kıstası koyacaksak onu tesbit edelim. 
Bendeniz şahsan Genelkurmay Başkanının emir 
eri almasının caiz olduğunu kabul ediyorum ve 
hattâ bunun başka türlü düşünülemiyeceğini ay
rıca tasrih etmek isterim. Ordu, Kolordu, Tü
men komutanlarına da vermek lâzımdır. Ama 
bunu böyle lastikli bırakmak hatadır, günah 
olur. Ne yapacak Genelkurmay Başkanı; şimdi 
bir kere düşünün? Genelkurmay Başkanı, ki 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 40 ncı maddesi 
mucibince hazarda bütün salâhiyetleri kendisi
ne verdiğimiz, seferde icabı halde tâyin edile
cek olan umum kumandanı dahi murakabe ede
cek olan mühim bir şahsiyettir, böyle bir maka
mın, ordu komutanlarına şu bu komutanlara 
karşı vicdan ıstırabından korunması lâzımgelir. 
Bunu B. M. Meclisi açıkça beyan etmelidir, bu 
beyandan kaçınmak doğru değildir. Onun için 
İtendeniz istirham ediyorum, bu meselede fikir
ler her ne şekilde olursa olsun, kıstaslarımız 
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açık ve sarih olmalıdır. Maddelerimizi hiçbir 
vicdanı rahatsız etmiyecek şekilde tesbit edelim 
arkadaşlar. Geçen birleşimlerden birinde sözcü 
arkadaşımız beyan buyurdular, muhite göre 
şöyle olur, muhite göre böyle olur. Bu sözlerde 
eksiktir arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu gibi 
mevzular katî olarak tesbit edilmedikçe tatbi
katta ordu içinde birtakım rahatsızlıklar yara
tır, birtakım müfteriyata meydan verilmiş olur. 
Hiçbir Savunma Bakanı böyle bir vebali Meclis 
karşısında üzerine alamaz. Kanunun vaz 'etmiş 
olduğu kıstaslara dayansın. Kendisini müşkül 
duruma sokmaya biz müsaade etmiyelim arka
daşlar. Onun için bendeniz rica ediyorum, ko
misyon bu tasarıyı geri alsın, Meclisin tebellür 
eden havayı umumiyesinden ilham alarak bir 
daha tetkik etsin. İlerde, mahkemelerde, şöyle 
oldu böyle oldu şeklinde rahatsızlıklara meydan 
vermiyelim. Bunu istirham ediyorum. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bura
ya çıkan muhterem değerli arkadaşlarımızdan 
Ahmet Başıbüyük ile Feridun Fikri Düşünsel, 
elde kıstas yok, diyorlar. Halbuki elimizdeki 
birinci madde kıstastır. Orada diyor ki -. «Biz
zat kıtaya komuta eden.» Bugün iç durumda 
bâzı makamlar kıta vazifesini görür. Binaena
leyh bunun takdiri Genelkurmaya aittir. Siz 
burada böyle bir ölçüyü kullanırsanız yarın 
Genelkurmayın elini ayağını bağlarsınız. Si
lâhlı kuvvetlerin başına geçirdiğimiz şahsın va
zifesini kötüye kullanacağnı kabul ederseniz 
mesele mevcut değildir. Elbetteki, bizzat kıta
ya komuta edenin rütbesi ne ise ona bir hiz
met eri vereceksiniz. Bu, yüzbaşı olur, binbaşı 
olur, tümen komutanı olur. 

Bunlar 3 vekâletten müteşekkil bir komis
yon tarafından tetkik edilecek ve bir talimat
name hazırlanacaktır. Bir kıstastan bahsedi
yorlar, Feridun Fikri arkadaşımız söylesin
ler nasıl kıstas istiyorlar, ondan sonra biz de 
kanaatimizi söyliyelim. Benim Genelkurmay 
dediğim makam, orada oturan şahsiyet bizzat 
talimat hazırlamıyor, hazırlanmış talimata gö
re kıstasını kullanıyor. Genelkurmayda bir Ha
reket Şubesi vardır, bu şubenin başında bulu
nan insan harekâta ait bütün emir ve kuman
da ile alâkalıdır, buna emir eri vermiyece-
ğiz de teğmene, üsteğmene mi vereceğiz? Şim
di burada tâyin edelim diyoruz, yoksa suiis-
timale uğrar, deniliyor. Biz bir bütçe yapı-
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I yoruz, Millî Savunmaya 700 milyon tahsisat ve

riyoruz, suiistimal edilir, fasıllarındaki para
lar başka yerlere sarfedilir diye endişe duy
mamıza benzer. O makamdaki zevat muazzam 
mesuliyeti üzerine almış adamlardır. Esasen 
kanuna açık olarak yazılmıştır, kıstası mevcut
tur. Bunun ademimevcudiyetinden bahsetmek, 
bendenizi af buyursunlar, doğru değildir. 

Sonra Ahmet Başıbüyük arkadaşımız, ye
dek subaylık yapmış bir kimsedir, emir eri mü
essesesini fenaya kullanmış kimseler hakkında 
cezai takibatı bizden daha iyi yapacak makam
ların mevcut olduğunu bilirler. 

Sonra, bâzı arkadaşlar filancanın makam 
otomobilini fenaya kullanmış olduğunu gör
düklerini söylüyorlar, bu işin bununla alâkası 
yoktur. (Var, var sesleri) Vazifesini suiistimal 
edenler hakkında kanuni takibat yapılır. Biz 
bir prensip koyuyoruz, bu prensipler üzerinde 
durmak lâzımdır, bu prensiplerin iyi veya fe
na kullanılmış olması ayrı bir keyfiyettir, ay
rı bir mevzudur. 

Sonra arkadaşlar, tasarıda fenaya kullanan
lar hakkında bir seneye kaçlar ceza vardır. Ge
nelkurmay Başkanı fenaya kullanırsa bir sene
ye kadar ceza yiyecektir. Rica ederim, silâhlı 
kuvvetlerin başında bulunan bir kimseye böyle 
itimatsızlık olur mu? Bu, bana tuhaf geliyor. 
Benim görüş ve anlayışıma göre bu, bir kom
petan işidir, ihtisas işidir. Nasıl ki, bir ziraat 
mütehassısı ziraate ait işleri takdir ederse, bu
nu da takdir edecek bir makam vardır. Mec
lis derse ki, bölük subayına verilir, karargâh 
subayına verilmez. Bunun hangisi kıta olacak 
muhterem kardeşlerim? 

Ordularda, kolordularda (Birinci Şube) de
nilen bir şube vardır. Bu şube harekât ile meş
guldür, bunlar bütün kıtaat ile gider. Bunlara 
hizmet eri vermiyeceksiniz. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Bedri Nedim Göknil. 

I BEDRÎ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım; Ordu, bugünkü telâk
kisi ile ve tam mânasiyle teknik bir müessese
dir. Her modern müessese gibi o da devamlı 

I ve süratli ibr tekâmül kaidesine tâbidir. Böy-
j le bir müessesenin bugünden, yarınki teşkilâtta 

alacağı şekli şimdiden tâyin ve tesbit edip, şu 
I kıta hizmetidir, bu kıta hizmeti değildir diye 
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.'birtakım kıstaslar araştırmak bence muhali te
menni etmek demektir, Mümkün olmıyan şey
ler üzerinde vakit izaasmdan başka bir mâna 
ifade etmez. 

Sayın arkadaşlar, uzun ve esaslı tetkikler ne
ticesinde yüksek huzurunuza getirilen bu tasan, 
benden evvel konuşan muhterem hatibin de de
diği gibi, mütekâmil ve bugünkü şartlara göre 
bulunabilecek en esaslı kıstasları ihtiva etmekte
dir. Evvelâ kıta hizmetlerini tâyin etmiştir. 
Ondan sonra mahiyeti itibariyle hangi hizmet
lerin kıta hizmeti telâkki edileceğinde en salahi
yetli makamın takdirine bırakmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; o makam bize gelip, siz 
tâyin ediniz, dese, acaba bunu biz kendi salâhi
yet ve ihtisasımız dairesinde görebilir miyiz? Çok 
rica ederim; realiteden uzaldaşmıyalım. 

Arkadaşlar unutmıyalrm ki; Anayasamızın 40 
ncı maddesi, (Teşkilâtı Esasiye sesleri). Anayasa 
dememize de mâni değildir. Biz bu kararı dili 
zenginleştirmek için aldık, fakirleştirmek için 
değil. 

Anayasamızın 40 ncı maddesi başkumandan
lığı şöyle tarif ediyor: « Başkomutanlık, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından 
ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur». 

İkinci fıkrası : «Harb kuvvetlerinin komu
tası, barışta özel kanuna göre Genelkurmay 
Başkanlığına ve seferde Bakanlar Kurulurran 
teklifi üzerine Cumhurbaşkanı ta rafın darı tâ
yin edilecek kimseye verilir.» 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın bu mad
desi çok derin bir mâna taşır. Büyük Millet 
Meclisinin yüce varlığında mündemiç olan 
Başkomutanlığı eğer Anayasa isteseydi Büyük 

.Millet Meclisinin takdirine bırakırdı. Halbuki 
öyle olmuyor. Reisicumhur temsil eder, diyor. 
Hazarda Genelkurmay Başkanlığı bu vazife ile 
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j muvazzaftır, diyor. Binaenaleyh vazifesinin 
' ehemmiyeti ve şümulü itibariyle ordumuzu ha

zarda sevku idare edecek bir el olan Genelkur
may Başkanından bu kadar mühim bir mesuli
yet taşır bir makam olduğu halde, emir erle
rinin hangi yerde istihdam edileceği, hangi 
yerde istihdam edilmiyeceği hususundaki or
dunun umumi hizmetleri, arasında teferruat 
telâkki edilmesi lâzım gel en bir mevzuda tak
dir hakkını ondan nezetmek, bendenizce bu 
kanunun ruhuna muhalif hareket etmek demek
tir. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım. Benden evvel ko
nuşan ve bu. mevzu üzerinde daimî bir suiistimal 
vehminin tesiri altında kaldığına şahit oldu
ğum değerli arkadaşlarımın çok iyi bir hukuk
çu olduğunu biliyorum, kendilerinin bu husus
taki liyakatlarına hürmet ediyorum. Beni bu 
husustaki bilgisizliğimden dolayı mazur gör
sünler. Bize vaktiyle (tevehhüme itibar yok
tur) diye bir kaidei hukukiye öğretmişlerdi. 
Simdi böyle bir kanun kabul edilirken, vak
tiyle vâki olmuş bir suiistimali misal alarak. 
bandan sonra da böyle şeyler olur, diye vehme 
kapılmanın doğru olmadığım ve bilhassa Millî 
Müdafaa Vekâletinin ve burada orduyu, Ge
nelkurmay Başkanlığını temsil eden erkânı as
keriyenin. Yüksek Meclisin bu husustaki has
sasiyetini gÖT'üp dinledikten sonra, bu kanu
nun tatbikın;ı bizden daha çok hassas olacak
larına itimat etmemiz lâzımgeldiği kanaati il*' 
yüksek, huzurunuzu fazla işgal etmek istemi
yorum. Birinci maddenin aynen, olduğu gibi 
kabulünü teklif ediyorum. 

REİS —- Efendim, söz almış daha arkadaşla
rımız vardır. Vakit ilerlemiştir. Çarşamba gü-
rü saat 15 t e toplanmak üzere Birleşimi katlı
yorum 

Kapanma saati : 17,50 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORVLAH 

7. — Erzincan Mebusu Ziya Soylu'nun; Er- j 
zincan'm Başköy, Tercan'ın Karakulak ve Mans 
bucaklarım Pekerİc ve Tercan Demiryolu istas- \ 
yonlarına bağlıyacak olan Karasu üzerindeki 
Kızılmağara mevkiindeki köprünün inşaatına ne 
vakit başlanılacağına jktir sorusuna Bayındırlık 
Veküi Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/908) 

17 . X I I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Bayındırlık Rakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan Milletvekili 

Ziya Soylu 

Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Karakulak ve 
Mans bucaklarını Pekerie, ve Tercan Demiryolu 
istasyonlarına bağlıyacak olan Karasu üzerinde
ki Kızılmağra mevkiinde bir köprü yapılması hu-

'susundaki geçen seneki temennimiz bakanlığınız
ca itibara alınarak mahalline etüd ve tetkik için 
bir heyet gönderilmiş ve heyet tetkikatmı yapa
rak "avdet etmiş bulunmaktadır. Hayati bir 
ehemmiyeti haiz olan bu köprünün inşaatına ne 
vakit başlanılacağı hususunda yazılı olarak ten
vir edilmemi rica ederim. 

Saygılarımla. 

rımla arzederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 1 

2 .1 .195:? 

Büyük Milld Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

19 . X I I . 1952 gün ve fi/908 -, 4503/9958 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Erzincan'ın Başköy, Trcan'ın Karakulak ve 
Mans bucaklarını Pekerie ve Tercan Demiryolu 
istasyonlarına bağlıyacak olan Karasu üzerinde 
Kızılmağra mevkiindeki köprünün inşaatına ne 
vakit başlanacağına dair Erzincan Milletvekili 
Ziya Soylu'nun yazılı soru önergesine hazırla
nan cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygıla-

Bayıntdırlık Bakan! 
K. Zeytinoğlu 

Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Karakulak ve 
mans bucaklarını Pekerie ve Tercan demiryolu 
istasyonlarına bağlıyacak olan Karasu üzerinde 
Kızılmağra mevkiindeki köprünün inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Erzincan Milletvekili 
Ziya Soylu tarafından verilen yazılı soru aşağı
da cevaplandırılmıştır : 

Erzincan tlinde Tercan'a bağlı Karakulak 
ve Mans bucaklarını Pekerie, istasyonuna bağlı
yacak yol üzerindeki Karasu üzerine yapılacak 
Kızılmağara köprüsü betonarme kemer olarak 
(338 370,78) lira keşif bedeli üzerinden 9 . 1 . 
1953 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

Talibi bulunabildiği takdirde 1953 yılı inşaat 
mevsimi başlangıcında fiilen inşaata başlana
caktır. 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 ~ 1952 
yıllarında bilançolarını kârla kapıyan müessese
lerin hangileri olduğuna, bu müesseselerde 
memur ve müstahdemlere tevzi edüen safi kârın 
% 5 inin ne kadar tutmakta olduğuna ve kâr
dan işçilere de tevziat yapılıp yapılmadığına 
dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver 
Güreli'nin yazılı cevabı (6/856) 

29 . XI . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet Duyurulmasını rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

1. İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 -
1952 yılında bilançolarını kârla kapıyan mües
seseler hangileridir? Bu müesseselerin 3460 
sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre memur 
ve müstahdemlerine tevzi ettikleri safi kârın 
% 5 i ne kadar tutmaktadır? 

2. Memur ve müstahdemlere tevzi edilen. 

29 — 
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miktar safi kârın % 5 ine nazaran nispeti nedir? 

3. 42 nci maddenin metnindeki müstahdem 
kelimesinden işçi de anlaşılıyor mu? Ve bu kâr
dan muayyen ölçüler dâhilinde. işçilere de tev
ziat yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa sebebi ne
dir? 

, • T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 3 . XII . 1952 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdür

lüğü 
Rayı Genel : 67346 

Özel : 1/597 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1 . X I I . 1952 tarih ve 6/856-4346/9637 sa

yılı yazılariyle gönderilen İktisadi Devlet Te
şekküllerinden 1951 - 1952 yıllarında bilançola
rını kârla kapıyan müesseselerin hangileri ol
duğuna, bu müesseselerde memur ve müstah
demlere tevzi edilen safi kârm % 5 inin ne ka
dar tutmakta olduğuna ve kârdan işçilere de 
tevziat yapılıp yapılmadığına dair Malatya 
Milletvekili Mehmet Kartal' tarafından verilen 
yazılı soru önergesi, ilgisi dolayısiyle, 2 . X I I . 
1952 tarihinde İşletmeler Bakanlığına tevdi edil
miştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı 
E. Güreli 

30 . XII . 1952 
T. C. 

İşletmeler Bakanlığı 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Sayı Genel : 8843 
özel : 3 

Malatya Milletvekili Meh
met Kartal'ın yazılı soru
su hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ekonomi e Ticaret Bakanlığından muhavvel 
1 . XI I . 1952 gün ve 4346/9637-6/856 sayılı 

yazıya : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 - 1952 

yılında bilançolarını kârla kapıyan müessesele
rin hangileri olduğuna, bu müesseselerden me
mur ve müstahdemlere tevzi edilen safi kârın 
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% 5 inin ne kadar tuttuğuna ve kârdan işçile
re de tevziat yapılıp yapılmadığına dair Ma
latya Milletvekili Mehmet Kartal'ın tarih ve 
numarası yukarda kayıtlı yazınıza ekli yazılı 
sorusu karşılığının Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığından alman malûmatla birlikte ilişikte tak
dim kılındığını saygılarımla arzederim. 

İşletmeler Bakanı 
S. Yırcab 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951-1952 
yılında bilançolarını kârla kapıyan müesseselerin 
hangileri olduğuna, bunlardan memur ve müs
tahdemlere tevzi edilen safi kânn % 5 inin ne 
kadar tutmakta, olduğuna ve kârdan işçilere de 
tevziat yapılıp yapılmadığına dair Malatya Mil
letvekili Mehmet Kartal'ın yazılı sorusuna İşlet
meler Bakanlığının cevabi: 

Soru 1? İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
1951 - 1952 yılında bilançolarını kârla kapıyan 
müesseseler hangileridir? Bu müesseselerin 3460 
sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre memur 
ve müstahdemlerine tevzi ettikleri safi kârın 
% 5 i ne kadar tutmaktadır? 

Cevap 1. 
a) Sümertbank'm 1951 Bilanço yılında bi

lançolarını kârla kapıyan müesseseleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

Kârın c'c 5 i 

138.037,06 

96.552,36 
52.074,43 

366.754,12 
210.450,19 

47.880,85 

11.496,10 
81.476,06 

253.131,14 
46.937,60 

3.' 50.656,70 

248.582,78 

Sanavii Mües-Bakırköy Pamuklu 
sesesi 
Ereğli » » » 
Malatya » » » 
Kayseri » » » 
Nazilli » » » 
Adana Pamuk Satmalma ve Çır
çır Fb. Müessesesi 
Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi 
Gemlik Suni İpek Sanayii Mües
sesesi 
Selüloz Sanayii Müessesesi 
Deri ve Kundura Sanayii Müesse
sesi 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrika
ları Müessesesi 
Alım ve Satım Müessesesi 

1.884.029,39 
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Yutardaki müessseselerin hizalarında da 

gösterildiği üzere mezkûr bilanço yılındaki sa
fi kârının % 5 i 1.884.029,39 lira tutmakta dse 
de 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gere
ğince memur ve müstahdemlerin âzami bir ay
lık maaşları nispetinde ikramiye verilebilece
ğinden bu kârdan bilfiil ikramiye olarak tevzi 
edilecek miktar 763.990 liradır. Bu itibarla 
tevzi edilen bu miktarın yukarda belirtilen kâ
rın % 5 e nazaran nispeti % 40,55 tutmaktadır. 

b) Etibankm 1951 yılında bilançolarını 
kârla kapıyan müesseseleri aşağıda gösteril
miştir. 

Kârın % 5 i 

293.779 Şark Kromları İşletmesi Müesse
sesi 

915.723 Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
42.425 Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 
21.347 Divriği Demir Madenleri İşletmesi 
26.642 Murgul Bakır İşletmesi 
29.124 Kömür Satış ve Tevzd Müessesesi 

1.329.040 

Cevabın (a) bendindeki izahata göre kârın 
% 5 i 1 329 04Û lira tutmakta ise de ikramiye 
olarak tevzi edilecek miktar 221 527 lira oldu
ğundan kârın % 5 e nazaran nispeti 16,6 tut
maktadır. 

o) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden Ziraat Ban
kasının 1951 yılı safi kârının % 5 tutarı 
1 073 896 liradır. 

1952 yılı henüz sona ermemiş olduğundan 
bu sene tahakkuk edecek kâr malûm bulunma
maktadır. 

Soru 2. ıMemur ve müstahdemlere tevzi edi
len miktar safi kârın % 5 ine nazaran nispeti 
nedir? 

Cevap 2. (Birinci soru cevabında da belir
tildiği üzere - bu nispet : 

ıSümerbankta % 40,55 
Etibankta % 16,6 
Ziraat Barikasınlda % 13,4 tür. 
Soru 3. 42 nci maddenin metnindeki müs

tahdem kelimesinden işçi de anlaşılıyor mu? 
Ve bu kârdan muayyen ölçüler dâhilinde işçi-

19Ö3 0 : 1 
lere de tevziat yapılmakta mıdır V Yapamıyor
sa sebebi nedir! 

Cevap 3. İktisadi Devlet Teşekkülleri ca
miasına ait mevzuatta memur, müstahdem ve 
işçi tâbirleri birbirinden farklı mânalarda kul
lanılmakta ve bu bir teamül halin* de gelmiş 
bulunmaktadır. Nitekim 3659 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi bu görüşü çok açık şekilde 
teyit etmektedir. Bu sebeple işçilere tevziat 
yapılmamaktadır.* 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in; Ko
re'deki er ve subaylarımızın mektuplarını para
sız veya az bir ücretle göndermeleri hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Savunma 
Veküi Seyfi Kurtbek ve Ulaştırma Vekili Tümnü 
Vresin'in yazılı cevapları. (6/913) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma ve 

Ulaştırma Bakanlarından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Kore'de medeniyet ve insanlığın selâmeti 
için kahramanca dövüşen erlerimizin ve subay
larımızın mektuplarına doksan kuruş pul ya
pıştırılıyor. Ayda beş dolar alan mehmetçiğin 
yurttaki ailesine anasına ve babasına akraba ve 
arkadaşlarına uçakla göndermek mecburiyetin
de olduğu mektuplara aldıkları bu harçlık an
cak karşılıyor. Harçlıklarını mektup pullarına 
sarf ediyorlar. Dünya sulhu medeniyet ve insan
lığın saadeti Türkiye'mizin şeref ve selâmeti 
için kanlarını dökmekte olan bu en fedakâr 
zümrenin Kore'deki mehmetçiğin demokrat Hü
kümetimizden bir tek dilekleri vardır. O da 
mektuplarının yurt içinde olduğu gibi parasız 
veya hiç olmazsa çok az bir ücretle göndermele
ri ricasıdır. 

Hayatını her an feda etmekte olan ve şu da
kikalarda dahi kanlarını dökmekte bulunan kah
raman Türk askerinin Kore'deki mehmetçiğin 
bu çok haklı ricasını yerine getirmek Hüküme
timizin ilgili makamlarla temasa gelerek Türki-
yemizi memnun edecek bu çok basit ve küçük 
fakat mânası pek büyük olan muamelenin sü
ratle halli hususunda Millî Savunma ve Ulaştır
ma Bakanlarımız ne düşünmektedir? 

Yazılı cevaplarını rica ederim. 
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T. e. 

M. S. B. 25 . XII . 1952 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Merkez Grupu Başkanlığı 
III. $. (Kore Bürosu) 
Sayı : 3 ksnı. 382442 

D. 2. 

Öz :Er mektupları h. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Ankara 

Kanunlar Müdürlüğünün 22 . XII . 1952 
4518/9988 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Kore'deki erlerimizden (onbaşı dahil) yurt

taki ailelerine gönderilen mektuplar Kore Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutanlığı veya Tokyo'daki 
Türk Temsil ve trtibat Heyeti Başkanlığı voliyle, 
yurttaki ailelerden Kore'ye ve Tokyo'ya gön
derilen mektuplar askerlik şubeleri veya Kara 
Kuvvetleri Merkez Grup Kore Bürosu .voliyle 
gönderildiği takdirde ücretsiz olarak gönderil
mektedir. Bu kanallardan geçirilmeden yollan
mak istenen mektuplar ücrete tâbidir. Bilgile
rine arzeylerim. 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

T. (.'. 
Ulaştırma Baikanlığı 31.XII.1952 

Özel Kalem Müdürlüğü 2.1.1953 
Sayı : 23 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22. X I I . 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/913-4518/9988 sayılı yazınıza 
karşılıktır : 

Kore'deki er ve subaylarımızın mektuplarını 
parasız veya az bir ücretle göndermeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Burdur Milletve
kili Mehmet özhey tarafından verilen yazılı 
soru önergesine ait cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

1. Kore'den memleketimize gönderilen pos
ta maddeleri : 

ıKore'deki silâhlı kuvvetlerimizin posta hiz
metleri orada faaliyette bulunan Amerikan As
kerî Posta Teşkilâtı tarafından sağlanmakta ve 
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I posta ücretleri Amerikan posta tarifesine göre 

istifa edilmektedir. 
I Birleşik Amerika tarifelerine göre 1 ons 

(28 gram) ağırlığındaki âdi «deniz yolundan 
gönderilen» mektuplar 5 sent (14 kuruş), 1/2 
ons (14 gram) ağırlığındaki uçak mektupları 
da 15 sent (42 'kuruş) posta ücretine tâbidir. 

5449 «ayı ve 2 . X I I . 1949 tarihli Kanunla 
tasdik edilmiş olan Dünya Fosta Sözleşmesin
de anavatan dışında vazife gören silâhlı kuv
vetlerin posta maddelerinin posta ücretinden 
muaflığına dair bir hüküm mevcut olmadığın
dan erler de dâhil olmak üzere Kore Savaş Bir
liğimiz mensupları tarafından orada faaliyette 
bulunan Amerikan askerî postanelerine veya 
Kore posta merkezlerine tevdi edilen mektup 
Me sairenin ücretleri Amerika'nın milletlerarası 
münasebetlerdeki tarifelerine tâbi bulunmakta
dır. 

Ancak, Kore'deki Silâhlı Kuvvetlerimde 
mensup erler ve onbaşılar tarafından anayur
da gönderilen 100 grama kadar ağırlıktaki âdi 
mektuplarla kartlar tugay komutanlığı tara-

I fmdan toplanarak tugayın resmî haberleşme 
kâğıtları gibi kapalı zarflar veya torbalar içe
risinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir 
ve burada P. T. T. merkezlerimizden birine te\ -
di edilirlerse bunlar 5584 sayılı Posta Kanunu
nun 22 nci maddesi A fıkrasına göre muamele
ye tâbi tutularak ücrtet aranılmadan kabul ve 
alıcılarına teslim edilebilir. 

I 2. Memleketimizden Kore'ye gönderilen 
posta maddeleri : 

Amerika Askerî makamları ile Genelkur
may 'Başkanlığrmız ve P. T. T. Genel Müdür
lüğümüz arasında varılan mutabakata göre Ko
re Birliğimizdeki er ve onibaşılara aile ve ak
rabaları tarafından gönderilen ve adreslerinde 
San Francisco Posta Müdürlüğü vasıta göste
rilmiş olan 100 grama kadar ağırlıktaki âdi 
mektuplar P. T. T. merkezlerince ücret alın
maksızın kabul edilerek Genelkurmay Başkan
lığına tevdi edilmektedir. Bu mektuplar Genel
kurmay Başkanlığınca da toplayıcı zarflar içe
risine konulmak ve posta ücreti verilmek 'sure
tiyle Kore Tugayı Komutanlığına yollanmakta
dır. 

Aile ve akrabalarından başkaları ta rafın-
I dan 'gönderilen posta maddeleri Posta Kamı-
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numuza göre tam üerete tâbi olduğundan 20 
grama kadar ağırlıktaki âdi mektuplar haricî 
posta ücret tarifemiz gereğince deniz yolun
dan 20 kuruş ücretle kabul ve sevkedilmekte, 
uıçakla gönderilen maddeler ise 20 kuruşluk 
bu üenetten başka hava yolundan taşındıkları 
mesafeye ve ağırlıklarına göre ayrıca munzam 
bir üerete tabi bulunduğundan San Francisco 
Posta Müdürü vasıta gösterilmek suretiyle 
gönderilen 10 grama kadar ağırlıktaki âdi 
uçak mektupları (20 K. âdi + 40 K. munzam) 
60 kuruş, adreslerinde varış yeri Tokyo göste
rilenler de (20 K. âdi + 60 K. munzam) 80 ku
ruş ücretle yollanmaktadırlar. 

10 gramdan fazla ağırlıktaki mektupların 

1953 O : İ 
mütaakıp her 10 gram için de yukarda göste
rilen hava munızam üereti ilâveten alınmakta
dır. 

Bu duruma göre Kore Savaş Birliğimizdeki 
er ve onbaşılara aile ve akrabaları tarafından 
gönderilen âdi mektuplar posta merkezlerin
ce: ücret alınmadan kabul edilmekte ve Kore'
ye yollanması da sağlanmış bulunmaktadır. 

Kore Birliğimizin er ve onbaşıları tarafın
dan gönderilecek mektuplar yukarda birinci 
maddede arz vie izaih edildiği üzere Kore Tu
gay Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı 
vasıtasiyle anavatana getirildiği ıtakdirde hiç
bir üeret alınmadan alıcılarına teslim edile
cektir. 

DÜZELTtŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

63 
» 
» 
» 
» 
» 

64 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
65 
» 
» 
» -
» 
> 

7 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
• 

5 
2 
2 

5 

2 
3 
4 
6 
7 
2 

2 
2 
2 
2 

24 
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28 
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2 
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22 

ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Giderler 
Yok edilen ödenekler 
hangar, 
Gelirin çeşidi 
ödoneğin çeşidi 
ödenekler 
Giderler 
Yokedilen ödenekler 

Lira 

5 T5fi 
ve onanma işleri 
ve tecrübe giderleri 

L/ira 

39 860 
Gelirin çeşidi 
ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Giderler 
Yokedilen ödenekler 
ödenek 
Girişilecek 

K. 

38 

K. 

45 

Muhasisaşatın ney'i 
Muhassasıat 
Sarfiyat 
Yokedilen muhassasat 
hangar ve 
Varidatın nev'i 
Muhiassasaltın nev'i 
Muhassasat 
Sarfiyat 
Yokedilen muhassasat 

Lira 

57 52)4 
ve onarma giderleri 
ve tercüme giderleri 

Lira 

33 860 
Varidatın nev'i 
MuhaSsas&tm nev i 
Muhassasat 
Sarfiyat 
Yokedilen muhassasat 
Muhassasat 

1 

Girişilen 

K. 

38 

K. 

45 

•M^/7" 
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Yanlış 

Lira K. 

823 501 
Toplam 
Gelirin çeşidi 
demir satışı 
.3/4633 

l i r a K. 

85 983 963 43 
309 306 69 
131 090 52 

Toplam 
Lira K. 

36 562 m 
Yaptırılmakta 

Lira K. 

37 654 521 42 
(rene! Kâtip 

» Kurul Raportörü 
Murakıp Yardımcısı 
Şube Müdürü Yardımcısı 

O : 1 
Doğru 

l i r a K. 

828 501 
Genel toplam 
Varidatın nev'i 
demirler satışı 
3/4636 

l i r a K. 

85 983 963 48 
359 806 69 
131 090 53 

Genel toplam 
Lira K. 

36 562 66 
Yapılmakta 

Liıra K. 

37 654 521 48 
umumi Kâtip 
Umumi Heyet raportörü 
Murakıp Muavini 
Şuıbe Müdürü Muavini 

>m< 



Devlet Havayolları 
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Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Hesabı Kati Kanonuna verilen 
reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğln 
Müfit Erkuyumcu 

i Lza sayısı : 487 
Rey verenler 246 

Kabul edenler 245 
Reddedenler 1 

Çekinserler : 
Reye katılmıyanlar : 231 

Açık mebusluklar : 10 

[Kabul edenler] 
1 Mücteba Iştın 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

1 Yümnü Üresin 
BİNGÖL 

I Feridun Fikri Düşünsel 
. BOLÜ 

Fahri Belen 
1 Mahmut Güçbilmez 
I îhsan Gülez 
1 Kâmil Kozak 
1 BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 

1 Raif Aybar 
I Agâh Erozan 
1 Sadettin Karacabey 
1 Hulusi Köymen 

Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

1 Ömer Mart | 

1 ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çlğm'an 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemâl Gönenç 
Nahid Pekcan 
Ziya SoylU 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger | 

1 Sabri Erduman 
Eınrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat % 

Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Mithat Benker 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya MJoshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
ümran Nazif Yiğit er 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Nedim Ötomen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehınet Kâmil Boran 
AbdüUkadir Kalav 
Kemal Türfcoğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
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Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

StîRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türfcdoğan 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Siomuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerfcan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ* 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URPA 
Feridun Aya'lp 
Feridun Ergin 
Hasan! Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faük Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşiım Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kan* 

Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KONYA 

Murad Âli Ülgen 
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AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kespıan 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanjettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Lııtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoglu 
(t.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emoç 
Selim Herkmen 

[Reye katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Kemal Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZlANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuran el 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (t.) 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 

Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu; 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu ^ 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (R. V.) 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoglu (Vekil) 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 

Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Osman Kavakoğlu 

Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibanoğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Hüseyin Bin&ül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutür*k 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
ıSuat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivigoğlu 

Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

[Açık mebusluklar] 
Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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Devlet RavayolİAn Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Hesabı Kati Kanununa verilen rey-

AFYON KARAHlSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu | 

lerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
. 247 

246 
1 

230 
10 

[Kabul edenler] 
| Mücteba Iştın 

Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

1 Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku | 

1 Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 
Salâhattin Ünlü 

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

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 

— 3 9 -
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Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayım er 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet* Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğhı 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Albdülkadir Kalav 
Kemal Türfeoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 

Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 

'Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Mulhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Salim Serçe 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil îmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Binıgül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kan* 

Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KONYA 

Murad Âli Ülgen 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah- Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroglu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis özttirk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhaııettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

. AYDIN 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 
(î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Brkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kemal Akmanlar 
Süreyya Endik' 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu (1.) 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZtANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Emıer Adakan 
Salamon Adato 
Ihsaıi Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (t.) 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 

I Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

I Sıtkı Pekkip 
KIRŞEHİR 

Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz, Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 

I Saffet Gürol 
| Muammer Obuz 

Himmet ölçmen 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
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Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Vekil) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
(B. V.) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

M ARAŞ 
Abullah Aytemiz 

I Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 

I Aziz Uras 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

a Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
ı NİĞDE 

Fahri Köşkertiğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
- Yusuf Ziya Ortaç 

Atıf Topaloğlu 
RİZE 

Osman Kavakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

I Zeki Riza Sporel 

Denizli 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

. SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat B a n 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad GüçTü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aleılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

Kanununa verilen ı reylerin sonucu 
(Kam 

Aza sayısı : 487 • 
Rey verenler - . 2 4 9 

Kabul edenler 248 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 
Reye katılmıyanlar 228 

Açık mebusluklar : 10 

[Kabul edenler] 
Müctebâ Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

ıın kabul edilmiştir.) 

Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 
Salâhattin Ünlü 

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

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
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Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Abbaş Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Faik Üstün 

B : 23 5.1 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemali Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

1953 O : 1 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
'Salim Serçe 

SîtRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOR 
Muhtar Acar 
Nuri iSertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ala Şükrü Şavlı 
Muihit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil tmre 
Reşat Şemsettin Sirer 

Balhattin Taner 
TEKİRDAĞ 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zaınangil 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasanı ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kan*t 

Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KONYA 

Murad Âli Ülgen 
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[Reye katılmty anlar] 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANftARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekeİioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Okcuoğlu (I.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kemal Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa. Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu (I.) 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (I.) 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar • 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 

Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
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Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
. Mehmet Kartal 

Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Vekil) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhaıttin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

Nedim Ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

ismail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
iSinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SltRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Ercüment Damalı • 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON ' 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
ıSuat Başol 
Alî Riza Ineealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

[Açık mebusluklar] 
Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

10 
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T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI : 27 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmının istimlâk edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları ra

porları (1 /400) 

T.C. 
Başbakanlık ' 2 . VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2364, 6/1608 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmının istimlâk edilmesi hakkında Bayındırlık Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 17 . V . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Ankara - İstanbul yolunun halen Orman Çiftliği arazisinden gıeçen kısmı çok dar ve düşük 
standartlı olduğu için birçok kazaların vukuuna sebebiyet vermektedir. Bugünkü ihtiyaçları da
hi karşılayamıyan bu ylolun seneden seneye mahsûs derecede inkişaf eden seyrüsefer ihtiyacına 
cevap vermesini temin ma'ksadiyle tevsi ve ıslahına katî lüzum görülmüştür. 

Yapılan teknik inceleme ve araştırmalar neticesinde mümkün olan bütün güzergâlhlarm Or
man Çiftliği arazisinden geçmek mecburiyetinde olduğu müşahede edilmiştir. 

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesinde, «Ata
türk Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tarihindeki sınırları içinde bulunan gayrimenkul-
lerin gerçek ve tüzel kişilere devir ve temliki ile kamulaştırılmasının özel bir kanunla izin alın
masına bağlı olduğu» tasrih edildiğinden yukarda zikri geçen yol için lüzumlu arazinin istimlâk 
edilebilmesi maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Yol tekniği bakımından en uygun olan bahis konusu güzergâhın teslbitinde. Orman Çiftli
ğinden istenilen arazi, asgari hadde indirilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan trafik sayımlarına göre, bu yoldan halen günde 1000 mıotörlü nakil vasıtası geçmek
tedir. Yolun diğer kısımlarında yapılmakta olan inşa ve ıslahların ikmalinden sonra trafik ade
dinin, pek yakın bir gelecekte 3000 i geçeceği hesaplanmakta olduğu gibi bir motorlu vasıtanın 
beher "kilometre başına ortalama maliyet olarak 25 kuruş sarfettiği de hesaplanmış bulunmakta
dır. 

Bu vaziyete göre, standartlardan yapılacak fedakârlık pahasına Çiftlik arazisi dışına çıkıl
dığı takdirde inşa, bakım ve saire masraflarının artışlarına ilâve olarak yolun uzıyacagı beher 
kilometre için günde 3000 X 0.25 = 750 liralık ve senede ise 750 X 365 = 273 750 liralık bir 
millî servet zıyaına seJbetoyet verilmiş olacak ve ayrıca, yine standartların düşük olması yüzün
den, trafik kazalarının önüne geçilemiyeeektir. 

Yapılacak istimlâk dolayısiyle Çiftliğin uğrıyacağı zararı, genişletilmiş ve ıslah edilmiş yo
lun temin ecleceği faydalar fazlasiyle karşılıya çaktır. 
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Bayındırlık Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/400 
Karar No. 41 

20 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Başkanlığınız
dan 4 . VI . 1952 günlü yazı ile komisyonumuza 
havale buyurulan (Atatürk Orman Çiftliği ara
zisinden bir kısmının istimlâk edilmesi) hakkın
daki kanun tasarısı; komisyonumuzun 17 . VI . 
1952 tarihli toplantısında incelendi: 

Ankara - istanbul yolunun, Atatürk Orman 
Çiftliğinden geçen kısmının tevsi ve ıslaha muh
taç bulunduğu, bu yoldan halen günde bin ve 
yakın bir gelecekte günde üç bin motorlu vasıta
nın geçmesi halinde seyrüsefer müşkülâtının ar
tacağı ve can, mal kaybını icabettirecek eseflı 
kazaların vukuu mutlak görülmekle adı geçen 
yolun diğer kısımları tevsi ve ıslah edilmekte ol
duğundan (Atatürk Çiftliği arazisinden geçen 
yol kısmının da tevsi ve ıslahı) lüzumlu görül
mekte; ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü kuruluşu kanununun 10 ncu madde
sinde (Atatürk Orman Çiftliğinin sınırları için
de bulunan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel ki
şilere devrü temliki ile kamulaştırılmasının öze] 

bir kanunla izin alınmasına bağlı olduğu) tashih 
edildiğinden umumi hükümler dâhilinde kamu
laştırma imkânı gayrimevcut görülmektedir. 

Bu sebeple adı geçen kanun tasarısı zaruri 
görülmüş olduğundan müzakeresi yapılan üç 
maddeden ibaret kanun tasarısının aynen kabu
lüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Niğde 
A. Döğanay 

Konya Gazianteb 
H. ölçmen S. Kuranel 

Denizli 
B. Akşit 

Kastamonu 
H. Tosunoğlu 

öazianteb 
C. San 

Erzincan 
Z. Soylu 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

A. Tüfekçioğlu 
ürfa 

H. Oral 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Antalya 
A. Tokuş 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/400 

Karar No. 14 

4 . XII . 1952 

Yüksek 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kıs
mının istimlâk edilmesi hakkında. Bayındırlık 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başba
kanlığın 2 . VI . 1952 tarihli ve 6/1608 sayılı tez
keresiyle sunulan kanun tasarısı Bayındırlık 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Bayındırlık ve Tarım bakan
lıkları temsilcileri hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Başkanlığa 

Ankara - istanbul yolunun halen Orman Çift
liği arazisinden geçen kısmı, çok dar ve, düşük 
standartları olduğu için, birçok kazalara sebe
biyet vermekte ve bugünkü trafik ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir. Bu vaziyet karşısında 
bu yolun tevsi ve ıslahına Bayındırlık Bakanlı
ğınca katı lüzum görülmüştür. 

Yapılan teknik incelemeler bütün güzerj kı
ların Orman Çiftliği arazisinden geçmek mec
buriyetinde olduğunu göstermiştir, 
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Tasarı Bayındırlık Komisyonunda tetkik 

edilmiş ve bu yoldan halen günde bin, yakın bir 
gelecekte günde üç bin motorlu vasıtanın geçme
si halinde seyrüsefer müşkülatmın artması ve 
can ve mal kaybını icap ettirecek esefli kazala
rın vukuu mutlak görülmüş bu bakımdan bu 
yolun tevsiine ve ıslahına zaruret olduğu tesbit 
edilmiştir. 

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kanununun onuncu maddesinde «Atatürk 
Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tarihin
deki sınırları içinde bulunan gayrimenkullerin 
gerçek ve tüzel1 kişilere devri ve temliki ile kamu
laştırılmasının özel bir kanunla izin alınmasına 
bağlı olduğu «tasrih edildiğinden İstanbul -
Ankara yolu için lüzumlu arazinin istimlâk edi
lebilmesini teminen bu kanun tasarısının sevke-
dilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarda izah edilen sebep ve mülâhazalar ko
misyonumuzca da yerinde görülerek tasarının 

başlığı üe birinci maddesinde ibare değişikliği ya
pılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü Kâtip 
İstanbul * Kırklareli Sivas 

E. Adakam Ş. Bakay H. tmre 
Ankara Bursa Diyarbakır 

M. Bayramoğlu K, Yılmaz Muhalifim 
M. R. Bucak 

Giresun Gümüşane İstanbul 
M. Şener K. Yörükoğlu 8. Oran 
İstanbul Konya Mardin 
M. Sarol Muhalifim R. Erten 

M. Âli Ülgen 
Ordu Seyhan Seyhan 

R. Aksoy 8. Ban C. Türk 
Siird Trabon 

Muhalifim C. R, Eyüböfflu 
B. Erden 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmı
nın istimlâk edilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara - istanbul yolunun 
Atatürk Orman Çiftliğinden geçen kısmının tev
si ve ıslahı için bu çiftliğin sınırları içinde bulu
nan lüzumlu gayrimenkulleri kamulaştırmaya 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdür
lüğü yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakam 
8. Ytrcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
//. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler B. V. 

N. özsan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎgî 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmının 
kamulaştırılmasına yetki verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk Orman Çiftliğinden 
geçen Ankara - istanbul yolunun tevsi ve .ıslahı 
için bu çiftliğin sınırları içinde bulunan lüzum
lu gayrimenkulleri kamulaştırmaya Bayındırlık 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yet
kilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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& SAYISI : 5 9 
idareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler, eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sayıştay ve Bütçe komisyonları raporları 

(2/127) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 12 . I . 1951 
Saymanhk Müdürlüğü 

No. 3R506/5(İ 
Yüksek Başkanlığa 

2514 .sayılı Sayıştay Kanunu ile teşkilât kadrosunda yapılacak değişiklik ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve buna ait gerekçe bağlı olarak sunulmuştur. 

Yiisek Meclise arzını rica eyleriz. 

İdareci üye İdareci Üye İdareci Üye 
» /. Ş. özgen K. Gündeş H. Atdlay 

# 

Mucip sebepler lâyihası 

Devlet Muhasebesinde Merkeziyet Usulünü vazı ve kabul etmiş bulunan 1050 sayılı Genel Muha
sebe Kanunu ile 16 yıla yakın bir zamandan beri yürürlükte olan 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 
uygulanmalarından elde edilen tecrübelerden mülhem olarak aşağıda arzedilecek sebeplere binaen 
gerek Sayıştay Kanununda, gerek teşkilât kadromuzda bâzı değişiklikler yapılması ve bunun be
liren ihtiyaca göre yeniden tesbit t 'ilmesi bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Şöyle ki : 
1. 14)60 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hükümleri gereğince muhasipliklere ait işlemlerin ve 

gelir ve gider belgelerinin merkezde cemi ve tetkiki usulünün kabul edilmesi üzerine 1928 Malî 
yöine taallûk eden bütün muhasiplikler işlemlerinin bu usule göre Sayıştaya tevdiine başlanılmış
tır. O zaman her muhasiplik işlemlerinin vüsat ve şümulü ayrı, ayrı göz önünde bulundurulmak 
suretiyle Sayıştayca her muhasipliğin birer aylık işlemi için, gün hesabiyle takribi birer inceleme 
ve denetleme süresi tesbit edilmiş ve bugüne kadar da btt esas dairesinde (Yani o zaman bir ay
lık işlem için. tesbit edilen süre esas tutularak) inceleme ve denetleme işlerine devam edilmekte 
bufunmuştur. 

Oenel muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin 1928 yılı bütçelerinin gider topla
nda ÎSO 470 370^00 liradan ve gelirleri toplamı da 283 054 184,00 liradan ibaret bulunmakta re o 
ynın seftuna kftdftr yürürlüğe konulmuş olan kanunlarımızın sayısı da 1374 adede baliğ olmakta 
•e bu suretle Sayıştayca yüklenilen inceleme ve denetleme işleri gerek mevzuat, gerekse bütçe 
getir ¥e gift&rleti batanımdan sözü edilen rakamların şümul ve hududuna inhisar etmekte idi. 

1988 yılında €09 dan ibaret bulunan muhasiplik adedi her sene bir miktar artmak tnıretdyle 
Say*ş*ay Kanununun yürürMSğe girdiği 1934 yılında 815 ve bu 'tarihten sonra bir taraftan sözü 
edilen kanunla Sayıştaya yeni görevler tahmil edilmekle beraber birçok kurulların iştigal saha
ları genişlemiş, bunların denetlenmesi işi Sayıştayın ödevini artırmış olduğu halde diğer taraf
tan mutıasiplifc adedi de yükselerek bugüne kadar 1900 e baliğ olmuştur. 

Bundan başka, miktarı yukarda arzedjlen 1928 yılı bütçelerinin gelir ve giderlerine karşılık 
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daha sonraki yıllar bütçelerinde birer miktar artış vukuagelmiş ve nihayet 1ÜK5Ö yılında bu ar
tış gerek genel muvazeneye dâhil dairelerin, gerek katma bütçeli idarelerin bütçelerinin gider 
yekûnu 1 982 073 431 liraya ve (gelir yekûnu da 1 939 545 864 liraya yükselmiş ve 3 1 . X I I . 1950 
tarihine kadar yürürlüğe konulmuş olan ve çoğu malî hükümleri kapsamakta bulunan kanunları
mızın sayısı da 5690 adedine varmış bulunmaktadır. 

Gerçi 1928 yılındaki muhasip adedine göre kemiyet itibariyle işde üç misle yakın bir ar
tış görülüyorsa da 1928 yılındaki duruma nazaran bütçelerdeki gider artışı dört kat nispetini 
geçmekte ve mevzuatımızın vüsat ve şümulü bakımından artış, miktarı da dört kat sayısına yakın 
bir nispet arzetmektedir. 

Bu iki nispetten biri iş hacminin genişlediğini, diğeri de inceleme ve denetleme için harcanan 
zamanın arttığını açık ve kesin olarak göstermekte bulunduğu halde 1928 yılındaki işlemler esas 
tutularak tesbit edilmiş bulunan inceleme ve denetleme sürelerinin değiştirilmesine imkân hâsıl 
olmamış ve bu yüzden 1 yılda normal olarak 217 gün çalışabilecek bir denetçiye 462 günde de* 
netlenecek hesaplar yükseltilmiş olup her ne kadar 2514 sayılı Kanunla, belediyeler ve özel ida
reler hesaplarının incelenmesi, hülkme bağlanması, zatî maaş tahsis evrakının tetkik ve tescili, 
Devlete ait ikraz ve istikraz ve taahhütlerle Hazine bonolarının bütün kefalet ve kredi ve Hazine 
avanslarının kayıt ve murakabesi, Devlet mallarına mütaallik olup hususi kanunlariyle bidaye-
ten murakabeden istisna edilmiş olan muamelelerin ve ımütedavil ve bu mahiyetteki sermayelerin 
nihai hesaplarının ve bilânçolarmm tetkiki, tahsis muameleleri hakkında eshabı tarafından yapı
lacak itirazlarla Sayıştay dairelerince muhasipler hakikmda verilen hükümlerin temyizen tetkik 
ve rüyeti gibi Sayıştaya ayrıca tahmil edilen işler dolayısiyle kadromuzun ihtiyaca göre ten
sik ve tesbiti icabetmeMe idiyse de bu işlerin kemiyet ve keyfiyeti hakkında o zaman katî 
bir fikir olmadığından bu hususta bir tecrübe devresi geçirmek ve tebeyyün edecek lüzuma gö
re bir kadro» istihsal eylemek daha muvafık olacağı düşüncesiyle bu cihet geleceğe bırakılmış 
ve bu hususta 1939 yılma kadar bir tecrübe devresi de geçirilmiş ise de bu sırada İkinci Cihan 
Harbinin başlamış ve yıllarca devamı etmiş olması yüzünden teşkilâtımızın tevsii cihetine gidil
mesinden içtinap edilmiş ve teşkilâtın tevsii cihetine gidilse dahi eleman ve memur bulmak im
kân haricinde olduğu anlaşılmış ve bu hal yıllar geçtikçe işlerin tedahülde kalmasını intaç eyle
miştir. 

Genel Muhasebe Kanununun koyduğu esaslarla buna dayanılarak hazırlanan Ayniyat Yönet
meliği gereğince Devlet ayniyat hesaplarına ait yönetmelik! 1939 yılından itibaren yürürlüğe 
girdiği için Sayıştayda bu yıldan itibaren ayniyat hesaplarının tetkikına başlamıştır. 

Ayniyat muhasipliklerinin adedi halen 445 sayısını göstermekte ise de - Millî Savunma Ba
kanlığı Kara, Deniz ve Hava kısımlarına ait ayniyat işleri henüz halledilmemiş olduğundan -
bu Bakanlığa bağlı ayniyat muhasiplikleri adedi 445 sayısına dâhil olmamakla beraber, Sağlık, Ta
rım ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca yeni, yeni kurumlar teşkil edilmekte olmasına göre ayniyat 
muhasiplikleri adedinin yıl geçtikçe kabaracağı da tabiîdir. 

Bu münasebetle, ayniyat muhasipliklerince Sayıştaya gönderilen hesapların yönetmelikle tes
bit edilen esaslara uymamakta ve bu yüzden denetleme işlerinde müşkülât çekimekte olduğu ve 
yapılan takibata rağmen hesaplardan ancak yarısına yakın bir kısmının Sayıştaya tevdi olunabil-
diğini, Büyük Millet Meclisince sunulması gereken uygunluk bildiriminin tanzim edilemediğini ve 
bu işlere ayrılan 3,4 denetçinin eldeki hesapların intacına bile kâfi gelmediğini ve ayniyat hesap
larının tam ve muntazam olarak Sayıştaya tevdii halinde bu kifayetsizliğin tezıauf edeceğini be
lirtmek yerinde görülmüş olmakla beraber esasen Bakanlıklarca Sayıştaya ayrıca ve toplu olarak 
tevdii gereken ayniyat kesin hesaplarından pek cüzi bir kısmı gönderilmiş olup bunların tamamı
nın tevdii halinde, yukarda belirtildiği üzere gerek muhasip adedinin çoğalnrası, gerek iş hac
minin büyümesi dolayısiyle inceleme işinin mevcut kadro ile bir sonuca bağlanması imkân dışında 
bulunmuştur. 

Binaenaleyh Sayıştaya mevdu işler arasında ayniyat muhasebelerinin denetleme işinin de hak-
kiyle başarılabilmesi için mütaaddit grupların vücuda getirilmesi gerekli olduğu gibi gerek genel 
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muvzeneye dahil dairelerin, gerek katma bütçeli idarelerle belediyeler ve Özel idarelerin işlemle* 
rinin yıl geçtikçe çoğalmakta devam etmesi ve muhasip adedlerinin artması mevcut 4 daireye bir 
daire daha ilâvesiyle daire adedinin beşe çıkarılmasını da zaruri kılmıştır. 

Bugünkü duruma göre kadromuzda birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak mevcut 120 denetçiden 
15 adedinin sarftan önce vize işlerini görmekte bulunan bir ve ikinci şubelerde, 5 adedinin askerî ve 
sivil emekliler şubelerinde, ikisinin kesinhesapta, 7 sinin Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü hesaplarını tetkika memur edilen 12 nci grupta, üçünün belediyeler ve 
özel idareler grup unda, üçünün ayniyat grupunda çalıştırılmakta, birinin Kibrit, Çakmak Te
keli, Askerî Fabrikalar mütedavil sermayesi ile Tekaüt Sandığı ve Kayseri, Eskişehir, Uçak fab
rikaları hesaplarının tetkiki işleriyle iştigal ettirilmekte, beşinin Tekel Genel Müdürlüğü müte
davil sermaye hesabının, beşinin Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
hesabının mahallinde tetkikına memur edilmekte olmaları hasebiyle geriye 1242 muhasibe karşı 
74 denetçi kalmakta ise de zaman, zaman askere alınmak, rahatsızlanmak gibi arızi sebepler yüzün
den. tetkik işinde çalışan denetçiler adedi ancak 60 - 64 e inhisar etmektedir. Şurası da ayrıca 
arza şayandır ki, çalıştıkları yerleri ve miktarları yukarda gösterilen 46 denetçiye tahmil edilen 
işler, adedleriyle kıyas kabul etmiyecek derecede fazla bulunduğu halde kadromuzun müsaadesiz-
liği yüzünden bu işler bu miktarla ve âzami gayret sarfiyle yürütülebilmektedir. 

365 günden ibaret bulunan 1 yılın 15 günü ıesmî tatile, 52 günü Pazara, 26 günü yarım gü
ne, 30 günü kanuni mezuniyete ve en az 20 günü de rahatsızlığa ve mazerete tefrik edildiği surette 
geriye 217 günlük normal çalışma zamanı kalmakta olup hesap tetkikiyle ilgili olarak Sayış-
taya tevdi olunan işler, helen 1928 yılı hesapları münasebetiyle tesbit edilen inceleme ve denet
leme şekil ve süresine göre tevzi edilmekte ve halbuki 1928 yılındaki muhasip adedine nazaran 
bugün muhasip adedi üç misile ve bütçelerdeki artış miktarı ile mevzuatımızın iktisap ettiği vüsat 
ve şümul iş hacmini ve inceleme ve denetleme de sarfedilmesi gereken zamanı dört misli artmış 
bulunduğundan 1 denetçiye 1 yılda, 2, 3 yılda görülebilecek iş yükletilmek zarureti karşısında 
kalınmaktadır. 

İşte bu sebepledir ki, sarf edilen fazla mesai ve gayrete rağmen halen ancak 1947 yılı hesap
larının inceleme ve denetleme işlerinin arkası alınabilmiş ve tanzim kılman raporları üzerine mu
hakemeleri yapılarak hükme bağlama işlemleri ikmal edilebilmiş ve 1948 yılı hesaplarına başla
mış ve bu suretle tedahüle girmiş olan 3 yıllık hesapların inceleme ve denetleme ve hük
me bağlama işlerinin bugünkü teşkilâtımızla vaktinde ifa ve intacına maddi imkân görülememekte 
bulunmuştur. 

Yukarda arzedilen iş hacmi artışı, idari kısımlarda çalışan Sayıştay memurlarına da tahammül 
fevkında külfetler yüklemekten hâli kalmamıştır. 

Muhasip hesaplariyle ilgili olarak Sayıştay a tevdi edilen ve toplu olarak bağlandıkları yeşil 
mahsup verile emirleri miktarına nazaran 100 bini mütecaviz bulunan ve muhtevaları itibariyle 
milyonu aşan ve sikleti itibariyle de ortalama yüz tonu bulan belgeler; ilk iş olarak sayılıp bütçe 
sırasına göre muhasipler ve daireler itibariyle birer aylık işlemler üzerinden tasnife tâbi tu
tulduktan sonra sırası geldikçe ait oldukları grup denetçilerine tevdi edilmekte ve denetçilerin 
tetkikmdam geçen işbu evrakı müsbite hıfzedilmek üzere Belgeler Mahzeni Müdürlüğüne veril
mekte olup bu müdürlükçe ayrıca tasnife tâbi tutulduktan sonra kayda intikal ettirilmekte ve 
ayrılan yerlerine konulmaktadır. 

Ancak bunların gerek tesellüm, gerek tasnif ve tevzi işleri, binamızın darlığı, memur adedinin 
azlığı yüzünden müşkülâtla yapılabilmekte olduğu gibi 5 senelik evrakı müsbiteyi istiap etmek 
üzere yapılan mahzen binasının, muhasip adedinin, çoğalması, evrakı mümbite hacminin büyüme
si yüzünden bugün ancak üç senelik belgeleri alabildiğine göre bunların muhafazası emrinde 
de hayli sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

Muhasiplikler işlemlerine mütaallilk belgelerin yukarda arzedildiği üzere Sayıştayda muhafaza 
edilmekte olması dolayısiyle bu belgelerden bâzılarının ya işlemlerde vukua getirilen yolsuzluk-* 
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İar ve ikame olunan dâvalar veyahut yapılan ihbarlar üzerine gerek bakanlıklar ve ilgili daire 
ve müesseseler ve gerek bunların teftiş kurulları veya mahkemeler tarafından ihticaç için ya 
asrlları veya tasdikli suretleri sık, sık istenilmekte ve bu maksatla Sayıştaya yapılan müracaat
lar binleri aşmakta ve bunların buldurulup gönderilmesi ve tekrar celbedilmesi başlı başına kül
feti ve uzun yazışmayı geretkirmet'ke bulunmuş tur. 

Bundan başka sözü edilen evrakı müsbitenin taallûk ettiği malî yılın mahsup devresi bitimin
den itibaren geçecek 5 yıllık süre sonunda tüzüğü gereğince yok edilmesi icaıbettiğinde 

Bu yok edilme işi için bir başdenetçinin nezareti altında 4, 5 denetçi ve denetçi muavini ile bel
geler mahzen müdürü ve kâfi miktarda kâtip ve tasnif memurundan mürekkep bir heyet teşkil edil
mekte ve evrakı müsbitenin yok edilmesi bu heyet marifetiyle ve gözden geçirilmek suretiyle yapıl
makta ve bunun için her yıl iki aya yakın bir zaman sarfedilmekte bulunmuştur. 

Keza işlerin çoğalması muamele ve muhaberenin artmasını da müstelzim olduğu cihetle teşkilâ
tımızın idari memurları kısmında da bâzı tadilât yapılmasını gerektirmiş ve bu itibarla Genel Kâ
tipliğe bağlı kalmak, Tebyiz, Tesvit ve ilâm kalemlerindeki işlemlere bakmak ve yazı işlerine yardım
da bulunmak üzere bir yazı işleri müdürlüğünün ve bir de taşra ve merkez evrak işlemlerinin vüs -
at ve şümulü dolayısiyle evrak müdürlüğü ile belgeler mahzen müdürlüğüne. birer muavin ilâvesi 
suretiyle bu görevlerin teşkilâtımızda yer alması zaruri görülmüştür. 

Bilindiği üzere Sayıştaya ilk defa denetçi muavini olarak alman yüksek tahsilli memurların 
müktesebatmm, nazarî malûmata münhasır kalmakta olması hasebiyle bunlar meslekî tecrübe ve bil
gilerinin artırılması için- denetçiler yanında bir müddet yardımcı sıfatiyle çalıştırılmakta ve meslek 
imtihanına tâbi tutulduktan sonra denetçiliğe terfileri halinde kendilerine başlı başına hesap veril
mekte ve bunlardan bir kısmı kadro darlığı yüzünden dairelerde zabıt ve ilâm işlerinde ve ihtiyaca 
göre diğer bâzı idari işlerde kullanılmaktadır. 

Bunların sırf denetleme işlerinde çalıştırılmasını ve bu suretle meslekî ihtisaslarını bir an Önce 
iktisap eylemelerini sağlamak maksadiyle daire kalemlerinde birer daire raportörü ile raportör mu
avinleri ve birer zabıt kâtibi istihdamı lüzumlu görülmüş ve bu itibarla bağlı (1) numaralı kadro 
cetvelinde gösterildiği üzere teşkilâtımızın idari kısmında aded ve unvanlarda ufak bâzı tadilât ve 
ilâveler yapılmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Zabıt ve ilâm ve sair yazıların tebyiz işleri, Sayıştayda kâtip ve mukayyit uııvanlariyle istih
dam edilen bir kısım memurlara yaptırılmakta \ e ancak bu işler için âzami 20 kişi ayrılabilmekte 
ve bu miktar da ihtiyacı karşılamamakta olduğundan bu işin tedviri imkânsız bir hal aldığı cihetle 
diğer Devlet dairelerinde olduğu gibi (D) cetveline ithal edilmek ve kendilerine aylık ücret veril
mek üzere (15) aded daktilonun kadroya ilâvesi zaruretinde kalınmıştır. 

Sayıştayda mevcut 4 dairenin 5 e iblâğı dolayısiyle kadromuzun savcılık kısmına bir savcı muavini 
eklenmesi ve savcılık derecesinin de Danıştayda olduğu gibi ikinci dereceye ithali uygun görülmüştür. 

Yukarıda arzedildiği üzere inceleme ve denetleme işlerinin dört misline yükselmesi dolayısiyle 
halen kadromuzda mevcut denetçi adedinin bu nispet dairesinde çoğaltılması zarureti belirmekte ise 
de iş hacminin büyümesinin icabettirdiği bu nispet nazara alınmıyarak boşluğun Sayıştay mensup
larının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fazla mesai sarfı suretiyle telâfi edecekleri ümi
diyle ve bugünkü şartlar göz önünde tutularak fazla masraf istilzam eden aded tezyidinde çok 
hassas davramlmış ve mevcut denetçi muavinlerinden meslekî ihtisasları itibariyle bu işde başlı 
başına çalışabilecek duruma gelmiş olanlardan faydalanmak ciheti göz önüne alınarak denetçi 
kadrosuna yalnız 100 denetçi ve 25 de denetçi muavini eklenmesiyle iktifa edilmiştir. 

- îşbu gerekçeye bağlı Teşkilât Kanunu tasarısı kanun halini aldığı takdirde denetçi ve denetçi 
muavini adedi çoğalmış olacağı cihetle denetçi ve denetçi muavinlerinin meslekî mümareselerini 
temin ve gurup ve şubelerde nâzındık rolünü ifa eden mevcut 20 başdenetçiye en aşağı daiha 5 baş-
denetçi ilâvesi zaruri görülmekle bu maksatla kadroya daha 5 başdenetçi eklenmiştir. 

1929 senesinde 1452 sayılı Kanunla Sayıştay için kabul edilmiş bulunan kadro 2523 ve 3397 
sayılı kanunlarla tadil edilmiş ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayı
lı Kanuna bağlı cetvel ile de son şeklini almış idi. 
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1452 sayılı Kanunun yürürlüğü tarihinden bugüne kadftr diğer bakanlıklar ve diğer î)evlet da

ireleri kadrolarında da birçok değişiklikler yapılmış ve memuriyet dereceleri yükseltilmiştir; Bu 
değişikliklerle dairemiz memurlarının, son dereceleri sırasında mühim farklar görülmektedir. 

Meselâ 1452 numaralı Kanunda 6 ncı derecede bulunan bir baş denetçi şimdiye kadar yapılan 
tadilâtla 5 nci dereceye yükseldiği halde mezkûr kanunda aynı derecede bulunmuş olan sair daire
ler memurlarından bir çoğu 4 ncü ve 3 ncü derecelere yükseltilmiş ve bu hal daha aşağı derere-
eeierde de aynı inikası yapmış bulunmaktadır. 

İşbu derece yükselişlerinin ya teşkilâtın tevsii ile memuriyet unvanlarının müdürlükten umum 
müdürlüğe kalbi ve yahut unvanda bir tebeddül olmadığı halde o vazifeye mürettep işlerin ço
ğalması ve daha ziyaffe ehemmiyet kesbetmesi gibi sebeplerden ileri gelmiş olması tabiîdir. 

Sayıştayın mesai şeklinde büyük bir tebeddül hâsıl olmamakla beraber iş hacmi büyümüş ve 
daha fazla dikkatle mesai sarfını istilzam eder derecede önem kesbetmiş olması itibariyle daire
miz mensuplarının da Danıştay derecesinde bir teadüle mazhar edilmelerinin Anayasa ile Dev
lete ait gelir ve giderlerin Büyük Millet Meclisi adına murakabe ile mükellef bulunan Sayıştay'ın 
görevini hakkiyle yapabilecek iyi elemanlar tedarikini ve mevcut olanların da daireye bağlılık
larım temine medar olacağı düşüncesiyle ve her zaman derece ve muadelet itibariyle aynı sevi
yede yürümekte bulunan ve ahiren 1 . VI . 1946 tarihinde yürürlüğe konulan 4904 sayılı Kanunla 
maaşları birer üst dereceye çıkarılmış bulunan Danıştay memurları gibi Sayıştay memurlarının 
bugünkü derecelerinin birer derece yükseltilmesi münasip görülmüş ve kadro da bu esas dâhilinde 
tanzim kılınmıştır. 

Ancak Sayıştay denetçiliğinin ihtisası tazammun etmekte bulunması dolayısiyle denetçiliğe 
ehil memur bulmakta halen dahi güçlük çekilmekte oldulundan Maliye Bakanlığı Hesap uzman
ları hakkındaki 4700 sayılı Kanunla kabul olunduğu veçhile Sayıştaya denetçi yetiştirilmek üze
re Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinde ve bunlara eşit malî, iktisadi ve ticari yüksek' ihti
sas okullarında öğrenci okutulması uygun olacağı düşünülerek bu hususun sağlanması için ka
nun tasarısına bir madde konulmuş ve teşkilât kadromuzun kabulü halinde mahza bu müşkülâ
tı önlemek maksadiyle de açıklar kapatılıncaya kadar malî görevlerdeki1 hizmetleri ve derecele
ri itibariyle liyakatlerine intihap komisyonunda kanaat getirilenlerin imtihansız olara/k alınması 
için geçici bir madde konulmuştur. 

Halen kadromuzda mevcut bulunan ve ikisi 6 ncı dereceye, biri 7 nci dereceye, diğeri de 
8 nci dereceye dâhil 4 şube müdürünün, işlerin önem kesbetmesi itibariyle derecelerinin eşitli
ğin sağlanması bakımından 6 ncı dereceye dâhil edilmesi uygun görülmüştür. 

Ancak ihdas sebebi yukarda da arz ve izah edildiği üzere kadroya bir de 5 nci dereceden 80 
liralık bir yazı işleri müdürlüğü ile 7 nci dereceden bir evrak müdür muavinliği ve 8 nci derece
den bir belgeler mahzeni müdür muavinliği ve sicil işleri kalemiyle tebyiz kalemine birer mü
meyyizlik ilâvesine ,ve mukayyit ve kâtip kadrosundan 10 adedinin tenziline mukabil kadroya 
tetkik memurluğu unvanı altında ve birçoğu kesinhesap şubesinde ve bir kısmı lüzum görüle
cek diğer şubelerde çalıştırılmak üzere 15 meanur ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Yine ihdas sdbebi yukarda arz ve izah olunduğu üzere kadroya 5 daire^için 5 nci dereceden 
5 daire raportörü ve 8 nci dereceden 5 raportör muavini ile 11 nci dereceden 5 daire zabıt kâtibi 
ilâve olunmuştur. 

Hesaplarla ilgili olarak Sayıştaya tevdi edilen gelir ve gider belgelerinin tasnifi, tevzii ve bun
lara ayrılan yerlere konulup indirilmesi fikrî mesaiden ziyade bedenen çalışmayı istilzam etmek
te ve bu işlerde memur sıfatiyle çalışacak eleman tedarikinde müşkülât çekilmekte olup, bulunan
larda az bir zaman sonra işlerini terkederek ayrılmakta olduklarından sırf bu gibi işlerde kul-
lanrlmak ve (D) cetveline ithal edilmek üzere aylık ücretli ve belgeler tasnif çişi unvaniyle 15 
aded çeşitli hizmetlinin istihdamı zaruri bulunmaktadır. * 

Kanun tasarısına ilişik cetvellerle teklif edilen yeni teşkilât kadromuzun istilzam ettiği masra
fın bugün murakabe edilen bütçelerin gelir ve giderlerine göre nispeti; 1923 yılındaki nispet olan 
binde biri aşmamakta bulunmuştur. 
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2. Sayıştay Kanununun 41 nci maddesi hükmü gereğince Sayıştaya hesap vermekle mükellef 
buunan •muhasiplerin muameleleri ile ilgili ilişikler hakkında tahrirî mütalâalarının alınması ve 
bu baptaki müdafaalarının tebliğden itibaren bir ay içinde yapulması mecburi olup ya muhasip
lerin değişmesi veya yerlerinde vekil istihdamı dolayısiyle ilişikli görülen işlemler hakkında ek
seriya noksan müdafaalar yapılmakta ve bu izahat ve müdafaalar kanunun tâyin ettiği süre 
içinde yapılmakta ve bu hal bazan mukteza tâyininde güçlükler yaratmakta olduğu gibi bâzan ma
hallinde tutulan kayıt ve defterler üzerinde incelemeler yapılmasını da gerektirmekte bulunduğun
dan bu cihetin sağlanmasını temin için Sayıştay Kanununun (Divanı Muhasebat murakabe vazife
sini yapmak için daireler ve muhasiplerle muhabereye ve lüzum gördüğü evrak ve defterleri ve şifa
hi izahat almak üzere alâkadar memurları celbe salâhiyettardır) suretinde fazılı bulunan 16 ncı 
maddeye; celbe kelimesinden sonra - ve mevzuun ehemmiyetine göre mahalline memur göndermeye 
yetkilidir - diye bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

3. Kaza yetkisini haiz bulunan, Sayıştay heyetini teşkil eden başkan, daire başkanları ile üye
leri, kanuni mezuniyetlerini senenin muhtelif aylarında ve müteferrik surette kullanmakta oldukla
rından ve bu hal çok defa Sayıştayın Temyiz vo Genelkurul toplantıları için gereken nisaba mü
essir olmakta bulunduğundan Sayıştay heyetine Yargıtay ve Danıştayda olduğu gibi muayyen bir 
süre içinde toptan izin verilmesini temin maksadiyle Sayıştay Kanununa yeniden bir madde 
eklenmesi faydalı görülmüştür. 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 2/127 
Karar No. 15 

16 II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

2514 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair îdareci Üyeler tarafından hazırlanıp 
15 . I . 1951 tarihinde komisyonumuza havale 
edilen kanun tasarısı Sayıştay Başkanı Seyfi 
Oran hazır olduğu halde incelenip görüşüldü: 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu gereğin
ce muhasipliklere ait muamelelerin ve gelir gider 
belgelerinin merkezde toplanarak incelenmesi 
usulü kabul edilmesi üzerine 1928 yılından itiba
ren bunların Sayıştaya tevdiine başlanmıştır. 

1928 yılı Bütçesinin gider toplamı 280 470 870 
lira ve gelir toplamı da 283 054 134 liradan iba
ret olup o yılın sonuna kadar yürürlükte bulu
nan kanunların sayısı 1374 ve o yılda hesaplan 
ve muameleleri tetkik edilen muhasiplik sayısı 
ise 609 dan ibaret bulunmakta iken 2514 sayılı 
Sayıştay Kanununun yürürlüğe girdiği 1934 yı
lında muhasiplik sayısı 815 e çıkmış bundan son
ra her sene artarak bugün 1900 e baliğ olmuştur. 

Bundan başka bütçelerin gelir ve giderlerin
de de devamlı bir artış vukubularak 1950 yılın
da genel muvazeneye dâhil dairelerle katma büt
çeli idarelerin gider yekûnu 1 982 073 431 lira
ya ve gelir yekûnu da 1 939 545 864 liraya yük
selmiş ve bir çoğu malî hükümleri ihtiva eden 
kanunların sayısı da 5690 a varmıştır. 

Şu hale göre: 
Sayıştaym değişmiyen kadrosuna rağmen iş 

ve muamele hacmi 1928 yılma göre dört misli te-
zayüt etmiştir. 

Gerekçe lâyihasında etraflıca izah edilmiş 
bulunan-ve komisyonumuzca varit görülen se
beplere binaen Sayıştaym bugünkü müşkül du
rumu nazara alınarak kadrosunun komisyonu
muzca tadil edilen ilişik cetvellerde gösterildi
ği tarzda değiştirilmesi ve 2514 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması münasip görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmesi ricasiyle yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Ko. Başkanı 
Siird 

$. Türkdoğan 
Kâtip 

Mardin 
A. Boyar 
Malatya 

M. Kulu 
Rize 

Zeki R. Sporel 

Siird 
Cemil Yardım 

tmzada bulunamadı 

H. 

Sözcü 
İsparta 

Said Bilgiç 

Çorum 
8. Oürses 

Muş 
H. Dayı 
Samsun 

Haşim Alişan 
tmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
H. Binpül 

Tokad 
Koyutürk 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/127 
Karar No. 19 

22 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi Sayıştay Komisyonu raporiyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Ma
liye Bakanlığı temsilcisi ve Sayıştay Başkanı 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen izah edildiği üzere 1934 
senesinde kabul olunan 2514 sayılı Sayıştay Ka
nununun akabinde yürürlüğe giren Sayıştay 
Kadro Kanunu ile kabul olunan kadroların o 
zamanki iş hacmına nazaran tesbit olunduğu, 
halbuki geçen (18) senelik zaman zarfında iş 
hacmmda dört misline yakın bir gelişme bulun
duğu halde bu müddet içerisinde teşkilâtta esas
lı bir tebeddül yapılmadığı, 

Sayıştaya Anayasa ile tahmil edilmiş bulu
nan vazifenin 3 - 4 sene gibi uzun müddetler
le teehhür ve tedahüle uğramasında ve kendi 
kanunu ile tahmil edilmiş bulunan bâzı vazife
lerin de kısmen veya tamamen yerine getirile
memeğinde, diğer birtakım âmiller arasında, 
kadro kifayetsizliğinin de mühim bir yer işga/ 
ettiği ve aynı zamanda değişen şartlara Sayış-
taym intibak edebilmesi için vazifenin görül
mesi bakımından da bâzı değişikliklere ihtiyaç 
bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Bu mülâhazaların ışığı altında incelenen ta
sarının her iki ihtiyaca da cevap verecek suret
te tesbitine lüzum görülmüştür. 

Bu maksatla evvel emirde Sayıştay Başkan
lığınca teklif olunarak bâzı tadillerle Sayıştay 
Komisyonunca kabul edilmiş bulunan kadrola
rın, günün ihtiyaçlarına ve Sayıştay fonksiyo
nuna daha ziyade uyması ve aynı zamanda tasar
ruf mülâhazası ve umumi devlet kadrolariyle mu
adeleti pensibi de göz önünde bulundurularak 
yeni baştan tesbitine gidilmiştir. 

'Diğer taraftan meseleyi sadece bir kadro 
mevzuu olarak ele almamış bulunan komisyonu
muz, âmme hizmetlerinin halen arzettiği geniş
lik ve çeşitliliği de nazara alarak 1927 yılındaki 

şartların ilham ettiği (merkezde vize) usulünün 
işlerin gecikmesi âmillerinden birisini teşkil et
tiğini de tesbit ederek vizeyi, sarftan sonra ya
pılmak üzere hâdisenin vukuu mahalline veya 
ona en yakın mahalle götürmede hem vizenin 
müessiriyeti hem de muamelenin rasyonel esas
lar dairesinde cereyanının temini bakımından 
mühim faydalar görmüş bu mülâhazalarla ve 
şimdilik büyük merkezlerden başlamak sure- • 
tiyle gönderilecek ekipler marifetiyle mahallî 
vize ve murakabe usulüne gidilmesi esası kaİbul 
olunmuştur. 

Keza Devlet muamelâtının murakabesi mev
zuunda çok mühim bir mevkii olmak lâzımgelen 
ayniyat murakabesinin hali hazır mevzuatta 
derpiş edildiği üzere cetveller üzerinden merkez
den yürütülmesine imkân olmadığı yapılan ince
lemeler sonunda anlaşılarak bu murakabenin 
de muayyen bir programa tevfikan hareket ede
cek olan ve şimdilik mühim iş merkezlerinden 
başlamak suretiyle' gezici ekipler marifetiyle 
mahallinde yapılması esası tekarrür ettirilmiştir. 

Toplu bir şekilde vazife gören Sayıştay He
yetinin Genel Kurul toplantıları ile Temyiz Ku
mlu çalışmaları için kanunda asgari bir nisap 
tesbit edilmiş bulunduğu cihetle bu heyetlere 
dahi! başkan ve üyelerin yıllık izinlerini ayrı ay
rı zamanlarda kullanmaları halinde 3 - 4 ay sû
rca yaz mevsiminde bu iki kurulun hiç toplantı 
yapmadığı re binnetice bu kurullarca görülmek
te olan mühim vazifelerin bu müddet içerisinde 
inkıtaa uğradığı ve bu yüzden işlerin müteessir 
olduğu anlaşılarak adı geçenlerin yıllık izinlerini 
topluca kullanmaları zaruri görülmüştür. 

Bu tasan ile Sayıştayın teşkilât ve fonksiyo
nu üzerinde yapılmak istenilen değişikliklerin, 
halen Hükümetçe tetkik edilmekte olan Muha-
sj'boi Umumiye, Artırma Eksiltme ve thale Ka
nunu gibi bir kısım esas kanunlarla olan sıkı 
alâka ve münasebetine binaen onlarla birlikte 
ele alınıp alınmaması lâzımgeleeeği konusu üze
rinde duran komisyonumuz, bu ana kanunların 

( S. Sayısı : 59 ) 



gerek .'Hükümette gerekse Büyük Millet Mecli-
sinde esaslı bir tetkik mevzuu olarak ele alına
cağını ve binnetice bu yoldaki çalınmaların belki 
de uzun müddete ihtiyaç, göstereceğini, halbuki 
Sayıştay»: elyevm içinde bulunduğu güçlükle
rin acilen giderilmesi lâzımgeldiğini ve esasen 
bu tasarı ile yapılmak istenilen tadillerin ileride 
bahis konusu ana kanunlarla birlikte ve onlarla 
muvazi olarak yapılacak umumi mahiyetteki de
ğişikliklere şimdiden müsait bir zemin hazırla
yıcı mahiyette bulunduğunu ve binnetice işbu 
tasarının müstacelen kanuniyet kesebetmesi ha
linde hem Büyük Millet Meclisinin malî mura
kabede esaslı bir uzvu olan Sayıştaya bu vazi 
fesini görme imkânları verilmiş ve hem de ile-
riki tadilâtı zorlaştırıcı değil aksine kolaylaştı
rıcı bir zemin hazırlanmış olacağım müşahede 
etmiştir. 

Bu esas ve maksatlara uygun olmak üzere 
komisyonumuzca yeniden ilişik kanun tasarısı 
hazılanmıştır. 

1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üe olan il-
gisi bakmandan öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
dileğiyle Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili 
Burdur 

F. Çclikbaş 
Bursa 

K. Yılmaz 
Erzincan 

.V. Pekcan 
İstanbul 
tf. Oran 

îzmir 
T. Giirerk 

Konya 
.V. Ali Ülgen 

Seyhan 
.S'. Ban 
Trabzon 

.S. F. Kalayctoğht 

Sözcü 
Giresun 
M. Şener 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
F. fiayımer 

Kırşehir 
0. Bölükbaşt 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
C. Türk 

Van 
F. Melen 

Kâtip 
Sivas 

H. tmre 
Elâzığ 

ö. F, Sarnıç 
istanbul 

H. ffüsman 
tzmir 

B. Bilgin 
Kırşehir 
R. özdeş 
Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Ş. Sirer 
Zonguldak 
H, Baltk 

( S.":Sayısı.f 59) 



ÎDAREOÎ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

2514 sayılı Sayıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2514 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Sayıştay denetleme ödevini yapmak için da
ireler ve muhasiplerle muhabereye ve lüzum 
gördüğü ve defterleri ve şifahi izahat almak 
üzere ilgili memurları getirmeye ve konunun 
önemine göre mahalline 'memur göndermeye 
yetkilidir. 

MADDE 2. — 2514 sayılı Sayıştay Kanunu
na işbu madde eklenmiştir : 

Sayıştay daireleri her yıl Temmuzun 20 sin
den Eylülün 5 ine kadar çalışmaya ara verir. 
Bu süre içinde Sayıştaya gelecek ivedili işlere 
bakmak ve gereken kararları vermek üzere sı-
rasiyle bir daire çalışmaya devam eder. 

Ara verme süresi içinde vazife gören daire 
başkan ve üyeleri izinlerini senenin diğer ay
larında kullanabilirler. 

MADDE 3. — Sayıştaya denetçi yetiştiril
mek üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hu
kuk fakültelerinde ve bunlara eşit malî, iktisa
di, ticari yüksek ihtisas 'okullarında her ders 
yılı için yirmiyi geçmemek üzere öğrenci okut
maya Sayıştay Başkanı yetkilidir. 

Bu öğrencilerden yatılı olanların okul üc
retleriyle sair masrafları ve yatılı olmıyanların 
yiyim ve giyim karşılığı olarak her biri için 
ayda 150 liraya kadar harçlıkları her sene Sa
yıştay Bütçesine konacak ödenekten ödenir. 

Okutulan öğrenciler Sayıştay ve memurla
rı ile ek ve tadilleri hükümlerine bağlıdırlar. 

MADDE 4. — Sayıştay Teşkilât kadrosunu 
gösteren 3656 sayılı Teadül Kaunnuna bağlı 
cetvel kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı j 
(I) numaralı cetvel konulmuştur. j 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTÜtîŞl 

2514 sayılı Sayıştay Kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2514 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 16 neı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Sayıştay denetleme ödevini yapmak için dai
reler ve saymanlıklarla muhabereye ve lüzum-
gördüğü belge ve defterleri getirmeye ve sözlü 
izahat almak üzere ilgili memurları çağırmaya 
ve usulüne göre hesap almamıyan konu itibariy
le önemli görülen yerlere memur göndermeye 
yetkilidir. 

MADDE 2. — 5214 sayılı Sayıştay Kanunu
na işbu madde eklenmiştir : 

Sayıştay daireleri her yıl Temmuz ayının 
20 sinden Eylül ayının 5 ine kadar çalışmaya 
ara verir. Bu süre içinde Sayıştaya gelecek ive
dili işlere bakmak ve gereken kararları vermek 
üzere sırası ile bir daire çalışmaya devam eder. 
Ara'verme süresi için de va2İfe gören daire baş 
kan ve üyeleri yıllık izinlerini senenin diğer ay
larında kullanabilirler. 

MADDE 3. — Sayıştay Teşkilât Kadrosunu 
gösteren 3656 sayılı Teadül Kanununa bağlı cet
vel kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel konulmuştur. 

<•* 

( S . Sayısı,;..59.,) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

2514 sayılı Sayıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad

deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1, — 6 . VI . 1934 tarihli ve 2514. 
sayılı Sayıştay Kanununun 14 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

(Mülhakata ait vizenin mahallinde veya il 
merkezlerinde sarftan sonra olmak üzere yapıl
masına Sayıştay Gen,e,l Kurulunca karar verile
bilir. Bu takdirde gider evrakının, vize murakıp
lıklarına verilmesiyle ilgili müddetler ve mua
meleler bu kanunun merkeze ait gider evrakının 
Sayıştaya.. verilmesi hakkındaki hükümleri dai
resinde cereyan eder). . . , : • • y 

MADDE' 2. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : ': 

(Giderleri mahallinde veya il merkezlerinde 
vize edilen saymanlıklar, birinci fıkrada yazılı 
müddet içinde idare hesaplarını vize murakıp
lıklarına tevdi ederler). 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 37 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : : 

(Ayniyat saymanları tarafından Sayıştaya 
verilmiş bulunan idare hesapları, bu hususta 
görevlendi rileeeik murakıplara mahal erinde tet
kik ettirebilir. 

Ayniyatın ve bunlarla ilgili kayıt, defter ve 
belgelerin idare ve muhafazasiyle mükellef olan 
memurlarla ayniyat saymanları, ayniyatın mu- | 
rakipler tarafından görülüp sayılmasına yardım I 
etmeye ve ilgili defter, evrak ve belgeleri gös
termeye mecbur ve dairesi âmirleri de bu hu
susları temin etmekle mükelleftirler. 

Buna muhalif hareket edenler hakkında Sa
yıştay Kanununun 51 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

MADDE 4. — Sayıştay daireleri her yıl 
Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine 
kadar çalışmaya ara verir. Bu süre içinde Sa
yıştaya gelecek acele işlere bakmak ve gere
ken kararları vermek üzere sıra ile bir daire ça
lışmaya devam eder. Ara verme süresi içinde | 

(S-. Sayısı-. 59) 
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Teklif Sayış. K. 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE İşbu kanunla 
kabul edilen teşkilât tamamlanıncaya kadar de
netçiliğe talip olanlardan malî görevlerdeki 
hizmetleri ile derece ve sicillerine göre ehliyet
lerine Sayıştay İntihap Komisyonunca karar ve
rilenler imtihansız ahna'bilirler. 

GEÇİCİ İKİNCİ MADDE 1951 Bütçesi 
(D) cetvelinin Sayıştay kısmına bu kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelde gösterilen çeşitli hiz 
metliler eklenmiştir. 

MADDE 5. - tşbu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer . 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bü
yük Millet Meclisi yürütür. 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — 1951 Bütçesi 
(B) cetvelinin Sayıştay kısmına bu kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde gösterilen çeşitli hizmetli
ler eklenmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

ı 
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• B. K. 

vaztfe gören daire başkan ve üyeleri yıllık izin
lerini senenin diğer aylarında kullanabilirler. 

MADDE 5. — 16 . VI . 1934 tarihli ve 2514 
sayılı Sayıştay Kanununun çeşitli maddelerin
de yazılı (Başkâtip) unvanı (Genel kâtip) 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — 30.VI.I9Q9 tarife ve 3656 gayılı 
Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin Sayıştay Baş
kanlığı kısmına bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiş ve (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 7. Bu kanun 28 Şubat 1953 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun Büyük Millet Mee-
lisi tarafından yürütülür. 

(S. Sayı*: 59) 
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D. Görev 

1 Birinci Başkan 
2 Daire Başkanı 
3 Üye 
2 Savcı 
4 Savcı Muavini 
5 » » 
6 » » 
4 Temyiz Raportörü 
4 Başdenetçi 
5 Birinci Sınıf Denetçi 
6 tkinci Sınıf Denetçi 
7 Üçüncü Sınıf Denetçi 
8 Birinci Sınıf Denetçi Muavini 
9 İkinci Sınıf Denetçi Muavini 

10 Üçüncü Sınıf Denetçi Muavini 
11 Tetkik Memuru 
3 Genel Kâtip 
4 Genel Kâtip Muavini 
5 Yazı İşleri Bürosu Müdürü 

10 Yazı İşleri Mümeyyizi (Tesvit 
kısmı) 

_ 14 _ 

Teklife bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Sayı Aylık I D. 

1 
5 

15 
1 
1 
2 
2 
3 

25 
50 
70 

100 
20 
25 
30 
15 
1 
1. 
1 

1 

150 
125 
100 
125 
90 
.80 
70 
90 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
80 ! 

Görev 

35 

10 Yazı İşleri Bürosu Mümeyyizi 
(Tebyiz kısmı) 

8 İlâm Kalemi Şefi 
6 tdare Hesap İşleri Müdürü 

10 İdare Hesap İşleri Mümeyyizi 
10 Levazım ve Ayniyat Memuru 
6 Zat tşleri ve Sicil Müdürü 

10 Zat tşleri ve Sicil Mümeyyizi 
6 Evrak Müdürü 
7 Evrak Müdür Muavini 

10 Evrak Mümeyyizi 
6 Belgeler Mahzeni Müdürü 
8 Belgeler Mahzeni Md. Muavini 

10 Belgeler Mahzeni Mümeyyizi 
5 Daire raportörleri 
8 Daire Raportör muavinleri 

11 Daire zabıt kâtipleri 
7 Doktor 

12 Tasnif ve Dosya Memuru 
13 Kâtip ve Mukayyit 

Sayı 

5 
5 
5 
1 

25 
60 

Aylık 

35 
50 
70 
35 
35 
70 
35 
70 
60 
35 
70 
50 
35 
80 
50 
30 
60 
25 
20 

[2] NUMARALI CETVEL 

(D. cetveline girecek çeşitli hizmetliler) 

Görev 

Daktilo 

Belgeler Tasnifçisi 

Sayı 

7 
8 
5 
5 
5 

AyLlk 
Ücret 

225 
175 
200 
175 
150 

{'& Say*şı;.? 590 
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Sayıştay. Komisyonunun değiştirişm*. bağh 

cetveller 

D. Görev 

1 
2 
3 
2 
5 
6 
4 
4 
5 
6 İkinci » 
7 Üçüncü » 
8 Birinci » 
9 ikinci » 

10 Üçüncü » » » 
11 Tetkik memuru 
3 Genel kâtip 
4 » .» muavini 
5 Yazı işleri bürosu müdürü 

Birinci başkan 
Daire başkanı 
Ü y e ' 
Savcı 

> muavini 

Temyiz raportörü 
Başdenetçi 
Birinci sınıf denetçi 

» 

» muavin 

[1] NUMARALI CETVEL 

Sayı Aylık ; D. Görev 

1 
4 

12 
1 
2 
2 
3 

20 
40 
60 
80 
20 
20 
25 
15 

l 
1 
1 

150# 
125 
100 
125 
80 
70 
90 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
80 

10 Ya/ı işleri bürosu mümeyyizi 
(tesvit kısmı) 

10 Yazı işleri bürosu * mümeyyizi 
(tebyiz kısmı) 

8 ilâm kalemi şefi 
6 İdare hesap işleri müdürü 

10 » » » mümeyyizi 
10 Levazım ve ayniyat memuru 

6 Zatişleri ve sicil müdürü 
11 » » mümeyyizi 
6 Evrak müdürü 

10 » mümeyyizi 
6 Belgeler mahzeni müdürü 
8 »' ' » muavini 

10 » » mümeyyizi 
5 Daire raportörleri 

11 » zabıt kâtipleri 
7 Doktor 

12 Tasnif ve dosya memuru 
13 Kâtip ve mukayyit 

Sayı Aylık 

35 

35 
$0 
70 
35 
35 
70 
35 
70 
35 
70 
40 
35 
70 
30 
60 
25 
20 

4 
4 
1 

20 
60 

[2] NUMARALI CETVEL 

(D cetveline eklenecek çeşitli hizmetliler) 

Görev 

Daktilo 
» 

Belgejer tasnifçisi 
» » 
» » 

Aylhk 
Sayı Ücret 

5 . 225 
5 175 
2 200 
2 175 
2 150 

( S, Sayısı.? 69 ) 
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Bütçe &mittj/0ftumm <2ed«?ttrtpn6 6o#t cetveMer 

[1] SAYILI OETVEL 

Görevin adı 

3 Genel kâtip 
4 » Kurul raportörü 
5 Temyiz Kurulu Raportörü 
5 Daire raportörü 
4 Uzman murakıp 
5 Başmurakıp 
6 Birinci sınıf murakıp 
7 tkinci * » 

Aded Aylık 1 D. 

1 
1 
3 
4 
7 
3 
8 

15 

100 
90 
80 
80 
90 
80 
70 
60 

Görevin adı 

8 Üçüncü sınıf murakıp 
9 Dördüncü» » 

10 Murakıp yardımcısı 
6 Şube müdürü 
9 » » Yardımcısı 
8 îlâm şefi 

10 Levazım ve ayniyat memuru 
10 Mümeyyiz 
11 Tetkik memuru 

Ad<* Aylık 

20 
50 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
15 

50 
40 
35 
70 
40 
50 
35 
35 
30 

[2] SAYILI CETVEL 

3 Başkâtip 
5 » muavini 
5 Raportör 

1 
1 
3 

100 
80 
80 

9 
10 
11 
11 

Birinci sınıf muavin 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Şef ve levazım memuru 

20 
15 
15 
5 

40 
35 
30 
30 

« M » 

( &. Bayisi ..i 59 ) 



S. SAYISI t 6 0 
Çorum Milletvekili Baba Koldaş ve iki arkadaşının» Köy Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 
sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile geçici mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyo

nu raporu (2 /471) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5672 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasiyle geçici maddesini değiştiren kanun tek
lifimiz, ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri saygı ile rica olunur. 
Çorum Milletvekili izmir Milletvekili Amasya Milletvekili 

Baha Koldaş Pertev Arat Kemal Eren 

GEREKÇE ' 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
alâkalı hükümlerinin kıyas yolu ile uygulanmasını sağhyan 5672 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi; 
seçimin Şubat ayının ilk Pazarına rastlıyan günde yapılmasını emretmekte; geçici meddesi de halen 
seçili bulunan muhtar ve meclisin kanuni sürelerinin 1953 yılı Şubat ayı sonuna kadar devam ede
ceğini açıklamaktadır. 

Bilindiği gibi Şubat ayı memleketimizin mühim bir kısmı için kışın şiddetle hüküm sürdüğü ve 
yolların en ziyade kapalı bulunduğu bir aydır. 

442' sayılı Köy Kanununun vaz'etmiş olduğu basit seçim usullerinin tatbik edildiği senelerde 
seçim faaliyetleri münhasıran köy bünyesi ve sınırları içinde kaldığından sevk ve idare bakımların
dan: seçimin bu ayda yapılmasından zikre değer her hangi bir mahzur tevellüt etmemekte idi. 

5672 sayılı Kanunla adlî teminat, oy vermede gizlilik ve tasnifte alenilik esaslarına bağlanan köy 
seçimlerinin yapılması ilce merkezlerinde usuliyle teşkil edilen ilce seçim kurullarına tevdi edil
miştir. 

Hali' hazır şartlara göre köyde seçimi yapacak olan sandık kurulu başkanı ile üyelerinden bir kıs
mının ilce merkezinden veya başka bir yerden köye gönderilmesi icabetmektedir. Gerek seçim işle
riyle vazifelendirilen kimselerin köye gönderilmesi gerekse seçimlerin mevzuat dairesinde yapılması
nın idare ve murakabesi maksatlariyle sorumlu kimselerin gerektiğinde her hangi bir mevsim muhale
fetiyle karşılaşmadan köye gidebilmeleri lüzumu her şeyden evvel seçimlerin seyrüsefere en elverişli 
bir mevsimde yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Aynı zamanda seçim tarihinin köylünün en çok toplu olarak köyde bulunduğu bir zamana te
sadüf ettirilmesi de başlı başına bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Yeni kanuna göre 1950 yılında yapılan seçimler Ağustos ayına tesadüf ettirildiğinden mevzuu-
bahis aksaklıkların zuhuruna mahal bırakılmamıştır. 

Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda incelenmekte olan yeni Köy Kanunu tasarısı yu
karda serdedilen esasları nazara alarak köy seçimlerinin Kasım ayında yapılmasını derpiş etmiş 
ise de, tasarının ne zaman kanuniyet kesbedeceğinin şimdiden tahminine imkân mevcut değildir. 

Şubat ayının, yaklaşmış bulunmasından arz ve tafsil olunan sebeplerle tezahür eden mahzurları 



bertaraf ederek köy seçimlerinin en müsait bir tarihte ve kanunun istihdaf ettiği gayelert uygun 
bir şekilde sıhhat ve selâmetle yapılmasını teminen ilişik olarak sunulan kanun teklifi hazırlan
mıştır. 

Teklifin birinci maddesiyle 5672 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin birinci fıkrası değiştiril
mekte ve köy seçimlerinin 1952 yılı Şubat ayı yerine Kasım ayının ilk pazanna rastlıyan günde 
yapılması ikinci maddesiyle ayni kanunun geçici maddesi değiştirilerek halen vazifede olan' köy 
muhtariyle ihtiyar meclisi üyeleri kanuni sürelerinin 1953 yılı Kasım ayı sonuna kadar devam et
mesi sağlanmış bulunmaktadır. 

içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 22. XII. 1952 

Esas No. 2/471 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş ve iki ar
kadaşının, Köy Kanununa bâzı maddeler ek-* 
lenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştirilme
sine ve bu kaunnun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına dair 5672 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesinin birinci fıkrasiyle geçici maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki, kanun teklifi, 
teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Şubat ayının bütün yurtta kış mevsiminin 
en şiddetli bulunduğu bir ay olduğu ve bu 
mevsim şartları içerisinde seçim işlerinin tan
zimi, murakabesi büyük müşkülât arzettiği, 
geçmiş tatbikatta müşahede edilmiş ve bu iti
barla muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin 
hem köylü halkımızın ziraat işlerinin azaldığı, 
köylerde toplandıkları ve hem de mevsimin en 
müsait bulunduğu Kasım ayında icrası uygun 
olacağı tesbit olunmuştur. 

Bu seçimlerin Kasım ayında icrası takdirin
de halen vazife görmekte olan muhtar ve ihtiyar 
meclislerinin vazifelerinin 1953 Kasım ayma 

kadar devam etmelerine mütedair bulunan geçi
ci fıkra da yerinde görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebeplerle teklifin ay
nen kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Kamutayın yüksek tas
vibine arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

İçişleri Ko. 
Başkanı 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Çoruh 

Z. Ural 
Kırklareli 
F. Üstün 

Niğde 
F. Ecer 

Sözcü 
îzmir 
P. Arat 
Amasya 

K. Eren 
Çorum 

B. Koldaş 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
N. Fırat 

Kâtip 
Muğla 

Y. Ba§er 
Bursa 

R. Aybar 
Erzurum 
M. Zeren 
Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. özkefeli 
Sivas Van 

E. Damalı t. Akın 

( S. Sayısı : 60) 



ÇORUM MİLLETVEKİLİ BAHA KOLDAŞ VE 
İKİ ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine va 46 
net maddesinin değiştirilmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldıırlmasına dair 5672 sayılı 
Kanunun ek 1 nci maddesinin birinci fıkrası üe 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5672 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir : 

Köy muhtarının ve ihtiyar meclisi üyelerinin 
seçimi her iki senede bir Kasım ayının ilk Pa
zarına rastlıyan günde yapılır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun geçici maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Halen vazifeli bulunan köy muhtar ve ihti
yar meclisinin kanuni süresi 1953 yılının Kasım 
ayı sonuna kadar devam eder. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S, Sayısı : 60 ) 





S. -SATİŞİ «3 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yıh Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhe-

sabı hakkında «kanun tasarısı ve S«$qştsty ıKomisyonu raporu 
a / 3 3 7 , 1 / 3 2 9 ) 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/337) \ 

T. G. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 341248/1246 

12. VI. 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devle* .Havayolları Genel ?Mö!dıürtü£ü3MÜı 1947 Bütçe yılı, Keamihesabraa, ait Uyguntek»Bildiri-
«ftteîin iHfik ©tarak • suımlduğunu <en derin saygılarımla ari&eylerim. 

'Sayıştay Balkanı 
Mümtaz ,rEw$mn 

Uy^onluk bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Ba
kanlığından Sayıştaya gönderilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1947 Malî yılı Ke-
sinhesabının Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve Ke-
sinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

12 . VI . 1952 

Sayıştay Baçkanı 
Mümtaz Tarhan 

4. D. Başkanı 
F. Işık 

Üye 
A. Â;^Hemeni 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye 
E. Avbmn 

1. D. Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/. Er enli 

Üye 
Ragıp öğel 

Üye 
A. B. Savcı 

Sa*eı 
Rahmi TJçkun 

2. D. Başkanı 
R. .Bakuy 

-*> 
Üye 

N. Başak 
Üye 

K. Arıçay 

Üye 
A. R. Toksöz 

\ 

3. D.^Başkaııı 
M; Gürün 

Üye 
F. (hbudun 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
II. Tuğrul 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüp 1947 yılı Kesinheeabı hakkında kamın tasarısı (1/526) 

T. C. 
Başbakankk 25. III. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1303, 6/1103 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21'. I I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyie birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 
\ Başbakan 
T Ş. Giinaltay 

GEREKÇE 

Katma bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1947 akçalı yılı gidei-
ve gelir bütçelerine ait Kesinhesap Kanun tasarısı ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

1947 gider bütçesiyle (13 402 287) lira ve 5090 sayılı Kanunla da (3 000 000) liralık ödenek 
alınmış ve bu suretle (16 402 287) liraya baliğ olmuş ve bu ödenekten (7 934 584) lira (50) kuruş 
sarfedilerek geriye (8 467 702) lira (50) kuruş yokedilecek ödenek kalmıştır. 

Alman bu ödenekten hangi hizmetler için ue miktar sarfiyat yapıldığı aşağıda gösterilmiştir. 

Yok edilecek 
ödenek 

Lira 

28 514 
540 988 
102 813 

4 794 
20 000 
7 730 

23 189 
21 779 

212 
22 832 

1 397 730 
368 740 

5 504 660 

8 043 988 
423 714 

8 467 702 

K. 

63 
21 
81 
78 
— 
32 
66 
33 
03 
91 
82 
62 
96 

08 
42 

50 

Ödenen 
Lira 

188 585 
927 751 

12 386 
9 401 

10 169 
131 810 
108 220 

16 287 
44 667 

2 995 371 
314 389 

2 380 139 

7 139 179 
795 404 

7 934 584 

K. 

37 
79 
19 
22. 
— 
68 
34 
67 
97 
09 
18 
38 
04 

92 
58 

50 

Gider Bütçesi 

Mevcut ödenek 
Lira K. 

217 100 
.1 468 740 

115 200 
14 196 
20 000 
17 900 

155 000 
130 000 

16 500 
67 500 

4 393 102 
683 130 

7 884 800 

15 183 168 
1 219 119 

16 402 287 

Bölüm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
15 
17 
20 

Toplam 

Genel to] 

Ödeneğin çeşidi 

Memurlar aylığı 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücrei 
Geçici tazminat 
Emekli ikramiyesi 
Yardımlar 
Kilometre uçuş parası 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Yolluklar 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
Meydanlar inşaatı 
4860 sayılı Kanun gereğince gi 
rişilecek yüklenmeler. 

Diğer bölüm ve maddeler. 

3İam. 

( S. Sayısı : 63 ) 



Yukarda yokedilecek ödenek sütununda görülen (8 467 702) lira (50) kuruştan 4860 ve 
5076 sayılı kanunlar gereğince yeniden inşa ve tevsi edilecek meydanlara ait inşaat makinele-
rinin vaktinde Amerika'dan satınalınmaması yüzünden ihale işi yapılamamış ve bu suretle 20 
nci bölüme ait ödenekten (5 504 660) lira (9tf) kuruş ile uçakların arızasız işleyebilmesi için 
lüzumlu malzeme ve yedek edevatın yabancı memleketlerden satmalınması hakkında girişilen te-. 
şebbüsler neticesi istenilen cmalzemenin malî yıl sonuna kadar memlekete getirilememesinden do
layı mubayaa edilememiş ve bu sebeple 15 nci bölüme ait ödenekten de (1 397 730)/ lira (82) 
kuruş sarfedilemiyerek yokedilecek ödeneğin büyük bir kısmı yukardaki bildirişe göre iki bö
lümle ilgili işlerin vaktinde yapılamamasından ileri gelmiştir. 

I 

(Mir Bütçesi 

1947 yılı Bütçesiyle tahmin edilen gelir miktarı (13 405 000) lira iken hava meydanlarımızın 
Şikago Anlaşması esaslarına göre tevsi, tadil ve ıslahını temin için 4860 sayılı Kanunla 15 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki alınmış ise de bilâhara bu yetki 5076 sayılı 
Kanunla 43 milyon liraya çıkarılmasından dolayı Hazineden yapılacak yardıma ilâveten 5090 sayılı 
Kanunla (3 000 000) lira ve 5133 sayılı Kanunla da (3 500 000) lira verilmiş ve 1946 yılında Hazi
neden alınamayıp 1947 yılında tahsil olunan (350000) lira ve 1946 yılı Aralık ayına ait (76 121) 
lira (97) kuruş bilet, bagaj ve çeşitli gelir miktarının 1947 yılında tahsil edilmesinden dolayı ge
nel toplam (20 331 121)lira (97) kuruşa baliğ olmuşur. 

Bu miktardan yılı içinde (726 246) lira (20) kuruş noksan tahsil edilmesinden dolayı hakiki 
tahsilat miktarı (19 604, 875) lira (77) kuruştur. 

Noksan tahsilata ait izahat 

Toplam 
Lira K. B. M. 

118 465 09 1 2 Meydanlar bagaj ge- 1947 yılı Gelir Bütçesi tanzim edildikten sonra ta* 
liri rifede yapılan değişiklik dolayısiyle yolcuların be

raberinde götürdüğü eşyadan on kilosunun muafi
yete tâbi tutulmasından dolayı yılı içinde yapılan 
bagaj geliri bu yüzden noksan tahsil edilmiştir. 

1 730 005 05 4 Geçen seneden devre- 1947 yılı Gelir Bütçesi tanzim edilirken 1946 yılın-
den paralar dan devredilecek para miktarı (7 680 000) lira 

* tesbit edilmiş ise de 1946 malî yılı Aralık ayı so
fumda Amerikan Hükümetinden satm alınan tel
siz istasyonları ile bunlara ait malzeme bedelinin 
tediyesine zaruret hâsıl olduğundan bu sebeple nok
san devir yapılmıştır. 

1 848 470 14 

Fazla tahsilata ait izahat 
« 

1*059 928 40 1 1 Meydanlar bilet geliri Halkın uçak yolculuğuna gösterdiği rağbet dolayı
siyle 1947 yılı içinde bilet satış bedeli tahmin edi
len bedele nazaran 1 059 928 lira 40 kuruş fazla-
siyle tahsilat yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 63 ) 



Topİ&ıü 
Lira- K; B. M. 

62 295 54 2 — Çeşitli i gelir 

4 i— 

19<ff yılında yabancı memleketlerden gelen u§ak< 
larm 1946 yılma naısaran artmasından dolayı ^on
ma, konaklama ücreti ile depolarda* mevcut mal«ei 

meden satılması greken kısımlardan elde edilen 
gelirin tahmine nazaran 62 295.54 kttnış-'i aalakfc 
arzetmiştir. 

1 122 223 94 

Fazlalık ve noksanlık arasındaki mukayese 

tıka & 

1 848:470 14« Noksan tahsilat 
1 122c 223 94 Faala » 

Lira K. 

13 405 000 Bü*çe ile tahmAm, olunan, 
3 000 000 5090 sayılı Kanunla alman 
3 50G00Ö* 5133 » » » 

426 121 97 1946 yılından devredilen bakiye 

20 331 121 97 
19 604 875 77 Yıl içinde tahsilat 

726 246 20 726 246 20 Noksan tahsilat 

Yukardaki bildirişe göre tahmin edilen v< k.vnunlarla alınan ve 1946 yılından devren tahsil 
olunanlarla birlikte (20 331 127) lira (97) kuruşa karşılık (19 604 875) lira (77) kuruşu fiilen tah
sil edilmiş ve bu suretle (726 246) lira (20) kuruş hakiki bir noksanlık arzetmiştir. 

Bu kanuna ait hazırlanan gelir ve gider Kesin^esap Kanun tasarısı ve ekleri ilişik olarak su
nulmuştur. 

( S, Sayısı : 63 ) 



Sayıştayt Komisyonu raporu 

T B M. M. 
Sayıştay Komisyonu 22". 12 . 1958 

mus-Jfft 1/329; 3/m? 
Kmm No: 4 

Yüksek-Başkaefcğa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
15*47' BMie yılı-kesinbesabı h&kkmdA .Başbakan
l ı k 25 . 3 . 1940 gün= ve 7İİ1803^11Ö8sayıl ı 
yaaiBİyte' teklif* ol*«an^ kaman tasalısı; Sâjaştayı» 
Uygunluk Bildirimiyle birlikte Sayıştay Üyesi 
Abdullah Âli Hemen, Başmurakıp Talât Akgün, 
Devlet Havayollan Genel Müdürü Osman Nuri 
Baykal ve Saymanlık Müdürü Hıfzı Somay ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler : 
1947 Malî yılı Bütçe; Kanuniyle verilen 

ve sonradan ilâveten alınan ödenek miktarı 
16' 402 28T liradan ibaret;bulunmaktadır. Kesin-
hesap ile Uygunluk Bildiriminde* aynı miktarlar 
yazılıdır. 

2. Giderler : 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderler birbirine uygua olarak 7 934 584 
lira 50 kuruş oldttğsir görülmüştür, 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 8 467 702 lira 50 
kuruşun yok edilmesi gerekmiş ve bağlı cetveller 
ona göre .düzenlenmiştir. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat: Kesinhesapta ve Uygunluk Bil

diriminde birbirine uygun olmak üzere 19 604 875 
lira 77 kuruştur. 

Tahsilat: Uygunluk Bildirimiyle Kesinhesapta 
birbirine uygun olmak üzere 19 604 875 lira 77 
kuruştur. 

5. Genel Müdürlükçe 1947 yılında yapılan 
19 604 875 lira 77 kuruş tahsilattan 7 934 584 
lira 50 kuruş gider düşüldükte 11 670 291 lira 
27 kuruşluk tahsilat fazlası kalmaktadır. 

Bu fazlalık Genel Müdürlüğün kendi öz geli
rinden değil Hazineden yardım olarak alman pa
ladandır. Genel Müdürlükçe yaptırılacak inşaat, 
seyrüseferde muhabere tesisleri ve meydanlar 

inşaatına sarfedilmek üzere Hazineden bu yıl 
lfr 815:OOth'liraJ abnma% fakatımı tesirler yapda-
mad^mıdani ve tediyat da ; icra edilmeeliğmdenr 
para idarede; kalmıştır. 

Hazinenin mülhak bütçeli dairelere yapacağı 
yardımların bu dairelerin bütçelerinin icabeltir-
diği tediyelerin seyrini takip etmesi ve her iki 
tarafça bu cihetin nazarı dikkate alınması muva
fık olur. 

Mütaakıp senelerde bu hususun göz önünde 
(bulundurulması komisyonumuzca temenniye şa
yan görülmüştür. 

Bu kabîl tesislerin yapılması 5367 sayılı Ka
nun gereğince 1949 senesinden itibaren Bayın
dırlık Bakanlığına devredilmiş oUduğundaıı mez
kûr yıldan itibaren idare bütçesinde bu gitji te
diyelere tesadüf olunmıyacaktır. 

Gider bütçesinin 20 nci (4868 sayılı Kanun 
gereğince girişilecek yüklenmeler) b&ünwiMe< ko
nulan ödenekten tediyeler çıktıktan, sonra 
5 504 660 lira 96 kuruş ödenek artığı. kaldığı 
görülmüştür. Bu da yukarda arzolunan inşaat 
ve tesislerin ikmali edilmemesinden ileri gelmek
tedir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kalbul edilen 
ödenek* gider ve gelirlerin uygunluk bildirimin
de yazılı miktarlara uygun olduğu anlaşılması
na göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan ka
nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine a rzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlhğa sunulur. 

Sayıştay K». ' 
Başka*w Sözcü K&fcip 
Bursa Çorum Mardin 

H. Ayem Ş. Gürses A. Bwy*r 
Malatya Niğde Samsun 
M. Kulu S. BdUloğlu II. Attşan 

Siird 
C. Yardım 

( S. Sayısı : 63 ) 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Devlet HavayoUan Genel Müdürlüğü 1947 ak-
celi yılı Kesinhesap Kanunu tasarm 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1947 akçeli yılı giderleri ilişik (A) 
işaretli cetvelinde gösterildiği üzere (7 934 584) 
lira 50 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı gecen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelirleri (B) işaretli cetvelinde gösteril
diği üzere (19 604 875) lira 77 kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1947 akçeli yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) işaretli cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (8 467 702) lira 50 
kuruş ödenek artığı iptal olunmuştur. 

MADDE 4. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE T>. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakam 
İV. E. Sümer 

Millî Sakınma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
G. S. Barla* 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve Sd. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

R. Ş. Sirer 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

1947 

MADDE 1. — Devlet HavayoUan Genel Mü
dürlüğünün 1947 Bütçe yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 934 584) 
lira (50) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (19 604 875) lira (77) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (11 670 291) lira 
(27) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — ödenekten 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (8 467 702) lira 
(50) kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 63 ) 



B. 

1. 
2 
:l 
4 
5 

fi 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

— 7 — 

A CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek emekli ikramiyesi ile 
3424 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince verilecek tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Kilometre uçuş parası 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt v defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
Taşıma giderleri 
Meydanlar ve istasyon binaları, hangar, 
atelye yapma, kurma, kamulaştırma ve 
onarma işleri 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet .satış 
komüsyonları 
4868 sayılı Kanun gereğince girişilecek 
yüklenmeler karşılığı 
4489 sayılı Kanun gereğince staj için ya
bancı memleketlere gönderilecek memurla
rın yolluk ve başka giderleri 
Yabancı uzmanlar, tercümanlar, memurlar 
ücreti 
Sigorta ücreti 
İkramiye 
Emekli keseneği 
Baskı, yayım ve propaganda giderleri 
Mahkeme giderleri 
Temsil giderleri 
Geçen yıl borçları 

Ödenekler 
Dira K. 

217 100 
1 468 740 

115 200 
14 196 

20 000 

17 900 
155 000 
130 000 
16 500 
33 539 
30 000 
67 500 

100 000 

6 000 
4 393 102 

20 000 

683 130 
25 000 

140 000 

7 884 800 

70 000 

230 000 
1 

40 000 
89 373 
25 000 
3 000 
5 000 

283 768 

Giderler 
Lira 

188'585 
927 751 

12 386 
9 401 

' : * • ' 

10 169 
131 810 
108 220 

.16 287 
21 517 
14 100 
44 667 
83 437 

965 
2 995 371 

18 803 

« 
314 389 
22 083 

138 334 

2 380 139 

39 967 
53 632 
21 065 

1 348 
2 988 

283 096 

K. 

37 
79 
19 
22 

68 
34 
67 
07 
11 
60 
09 
59 

71 
18 
35 

38 
78 

25 

04 

50 
55 
70 
81 
28 
02 

'• 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira 

28 514 
510 988 
102 813 

4 794 

20 000 

7 730 
23 189 
21 779 

212 
12 021 
15 899 
22 832 
16 562 

5 034 
1 397 730 

1 196 

368 740 
2 916 

1 665 

5 504 660 

70 000 

230 000 
1 

32 
35 740 

3 934 
1 651 
2 011 

671 

K. 

63 
21 
81 
78 

e 

32 
66 
33 
03 
89 
40 
91 
41 

29 
82 
65 

62 
22 

75 

96 

50 
45 
30 
19 
72 
98 
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B. Ödeneğin çeşidi 

30 Kski yıllar borçları 
31 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere

ğince kâğıt para amortismanı karşılığı 

Ödenekler 
Lira K. 

25 000 

93 438 

16 402 287 

Giderler 
Lira K. 

625 33 

93 438 

7 934 584 50 

Yokedüen 
ödenekler 
Lira K. 

24 374 67 

8 467 702 50 

B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

îşletme geliri 
1 Meydanlar bilet geliri 
2 Meydanlar bagaj geliri 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devreden paralar 

GENEL TOPLAM 

M.ııhamnıenat 
Lira 

1 460 000 
200 000 
100 000 

3 965 000 
7 680 000 

13 405 000 

K. 

— 

Tahsilat 
Lira 

2 573 872 
85 676 
180 332 

10 815 000 
5 949 994 

19 604 875 

K. 

10 
48 
24 
—. 
95 

77 

• m ı 

(S. Sayısı : 63) 



S. SAYISI 64 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabı
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(3/385, 1/2) 

Devlet Havayolları Oenel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/885) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 

346469 
207S 

12 . XI 1952 

Sayı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin ilişik alarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarkan 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Bakanlı
ğından Sayıştaya gönderilen Devlet Hava Yolları Gtenel Müdürlüğünün 1948 malî yılı Kesinhesafoı-
nm, Sayıştayea incelenip yargılanmış ollan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve ilişik cetvel
lerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabu
le şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

12 . XI . 1952 

Sayıştay Başkanı ' 
Mümtaz Tarkan 

D. :4 Başkam 
F. Işık 

Üye 
Ragıp öğel 

Üye 
A. R. Savcı 

Üye V. 
R. örencik 

D. :1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/. ErenU 

Üye 
K. Artçay 

Üye 
Rakmi Uçkun 

Savcı 
Enver Arkun 

D. : 2 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
Nazmi Başak 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 

D. :3 Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
A. Âli Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye V. 
H. Tuğrul 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/2) 

T. C. 
Başbakanlık 29. IV. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/96, 6 - 1740 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . IV. 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka^arla^. 
tınlan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEKEKÇE 

Katma bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 Malî yılı gider ve 
gelir bütçelerine ait Kesinhesap kanun tasarısı ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

1948 Malî yılı gider bütçesiyle alman (19 776 870) liralık ödenekten (9 595 227) lira (75) ku
ruş sarfedilerek geriye (10 181 642) lira (25) kuruş yokedilecek ödenek kalmıştır. 

Abnan bu ödenekten hangi hizmetler için ne miktar sarfiyat yapıldığı aşağıda gösterilmiştir. 

Yokedilecek 
ödenek 

24 803 
454 '655 

43 625 
4 594 

20 000 

7 269 
48 320 
22 492 

5 849 
3 190 
2 477 

24 194 
57 524 

934 507 
156 942 

71 962 891 

9 773 339 
408 303 

10 İSİ 642 

77 
38 
70 
,82 
00 

00 
28 
04 
42 
14 
50 
78 
88 
188 
22 
83 

14 
'İli 

25 

ödenen 

191 546 
1 109 524 

7li 274 
91 601 

10 631 
136 679 
93 807 
14 150 

27 191 
51 382 
35 745 
62 475 

3 484' 617 
358" 057 

2 481 399 

8 158" 084 
"î 437 142 

9 695 227 

23 
62 
30 
18 

00 
72 
96 
,58 
86 
50 
22 
62 
12 
78 
17 

86 
89 

25 

Gider Bütçesi 

Mevcut 
ödenek 

216 350 
1 '564 180 

114 900 
14 196 
20 000 

17 900 
185 000 
116 .300 
20 000 
30 '382 
53 860 
59 940 

140 000 
4 419 125 

515 000 
10 444 291 

.17 931 424 
1 845 446 

19 776 870 

B. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
15 
17 
20 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
1683 ve 3424 sayılı kanunlarla verilecek 
ikramiye ve tazminat 
Çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımı 
Kilometre uçuş parası 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt, defterler 
Posta, telgraf, telefon giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
Meydanlar onarma ve giderleri 
4860, 5076 sayılı kanunlarla girişilecek yük
lenmeler karşılığı 

Toplam 
Diğer bölüm ve maddeler 

Genel toplam 

( S. Sayısı : 64 ) 



__ 3 — 
Yok edilecek sütununda görülen (10 181 642) lira (25) kuruş büyük bir yekûn teşkil etmekte 

ise de bu miktar içinde (7 962 891) lira (83) kuruşu 4860 ve 5076 sayılı kanunlar gereğince yeni
den inşa edilecek meydanlar için satınalman malzemeler karşılığı olarak 20 nci bölümden ödenen 
paralar ile uçaklara lüzumlu motor ve yedek parça satmalmması için firmalar namına 15 nci bölüm
den açılan (934 507) lira (88) kuruşluk kredilere karşı malların malî yıl içinde yurda gelmemesin
den dolayı mahsupları yapılamamış ve dolayısiyle bu iki bölüm toplamı olan (8 897 399) lira (71) 
kuruş yok edilecek sütununda gösterilmiş ve geri kalan (1 284 242) lira (54) kuruş da diğer bölüm
lerden yapılan tasarruf neticesi elde edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

1948 malî yılı Bütçesiyle tahmin edilen gelir miktarı (19 777 000) lira olup bu miktara karşılık yılı 
içinde tahsil olunan miktar her ne kadar (20 108 198) lira (64) kuruş olarak görülmekte ise de çe
şitli gelir bölümünde tahsilat olarak yazılı (878 024) lira (33) kuruş meyanmda (586 080) lirası 
yapılan bir mahsup muamelesi münasebetiyle çeşit1 i gelir hesabına kaydedilmiş olduğundan fiilî tah
silat olmıyan bu miktar genel tahsilat toplamı olan (20 108 198) lira (64) kuruştan çıkarıldığı tak
dirde hakiki gelir miktarı (19 522 118) lira (64) kuruşa baliğ olmaktadır. 

Binaenaleyh gelir tahmini olan (19 777 000) liradan hakiki tahsilat miktarı (19 522 118) lira 
(64) kuruş düşülerek noksan tahsilatın (254 881) lira (36) kuruş olduğu anlaşılmaktadır. 

Fazla tahsilata ait izahat 

Lira K. Çeşidi İzahat 

31 637 56 Bilet geliri 1948 yılında hava seferlerinin genişlemesi dolayısiyle fazla yol
cu nakledilmiş olduğundan bu miktar fazla bilet geliri temin 
edilmiştir. 

678 024 33 Çeşitli gelir Yukarda izah olduğu üzere bu gelir meyanmda mahsup yolu ile 
kayıt olunan (686 080) lira da dâhil olduğundan hakiki çeşitli ge
lir fazlası (91 944) lira (33) kuruş olup bu fazlalığın bir kısmı 
ambarlarda mevcut hurda eşyanın satışından ve yabancı uçak
lardan alman konma ve konaklama ücretinden ileri gelmiştir. 

635 018 68 Geçen yıldan 1947 yılı sonlarında yapılacak bâzı mubayaaların geri bırakıl-
devreden nakit, ması yüzünden devredileceği tahmin edilen para (635 018) li-

— ra (68) kuruş fazlasiyle devreditaâştir. 
1 344 680 57 

586 080 00 Çeşitli gelirlere dâhil bulunan ve hakiki tahsilat olmıyan miktar 
olup düşülen 

758 600 57 

( S. Sayısı : 64) 



Lira K. Gelirin çeşidi 

413 491 93 Meydanlar 
gaj geliri 

ba-

600 000 00 Hazineden yar
dım 

1 013 491 93 
758 600 57 

254 891 36 

— 4 — 
Noksan tahsilata ait izahat 

İzahat 

Yolcu tarifesinde yapılan tadilât münasebetiyle ücretten muaf 
olarak taşman bagaj, yurtiçi seferlerinde (10) ve yurt dışı 
seferlerinde (30) kiloya çıkarıldığından 1948 yılı tahminin
den bu miktar noksan tahsilat yapılmıştır. 
1948 yılında Yeniden inşa edilecek meydanlar için satınalınan 
bir kısım malzeme bedeli ödenmiş isede inşaatın esaslı kısmı 
bu yıl içinde mütaahhitlere ihale edilemediğinden Hazinece 
yapılacak yardımdan (600 000) lirasının mevkuf tutulmasın
dan dolayı bu miktar noksan alınmıştır. 
(1) numaralı taploya nazaran gelir fazlası olup düşülen. 

Hakiki noksan tahsilat 

20 108 198 64 
586 080 00 

19 522 118 64 

19 777 000 00 
19 522 108 64 

254 891 36 

Noksan tahsilatın diğer bir suretle ifadesi 

1948 yılı Kesinhesap cetveline nazaran tahsilat 
Mahsup için çeşitli gelire kaydolunduğundan düşülen 

1948 yılı Gelir Bütçesiyle tahsili tahmin olunan 
Hakiki tahsilat 

Noksan tahsilat 

Yukardaki bildirişe göre 1948 malî yılında tahsili tahmin olunan (19 777 000) liraya mukabil 
(19 522 108) lira (64) kuruş hakiki tahsilat yapılmış ve bu suretle (254 891) lira (36) kuruşluk 
bir noksanlık arzetmiştir. 

Bu kanuna ait hazırlanan gelir ve gider Kesinhesap kanun tasarısı ve ekleri ilişik olarak sunul
muştur. 

( S. Sayısı': 64 ı 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/2, 3/385 
Karar No. 5 

22 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1948 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başba
kanlığın 29 . IV . 1950 gün ve 71-96/6-1740 sayılı 
yazısiyle teklif olunan kanun tasıarısı Sayıştayın 
Uygunluk Bildirimiyle birlikte Sayıştay Üyesi 
Abdullah Âli Hemen, Başmurakip Talât Akgün, 

Devlet Havayolları Genel Müdürü Osman Nuri Bay-
kal ve Saymanlık Müdürü Hıfzı Somay hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1948 Malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen öde

nek miktarı 19 776 870 liradan ibaret bulunmak
tadır. Kesinhesap ile Uygunluk Bildiriminde ay
nı miktarlar yazılıdır. 

2. Giderler: 
Uygunluk Bildiriminde gider toplamı 

9 743 566 lira 37 kuruş olduğu halde Kesinhe-
sapta 148 338 lira 62 kuruş noksaniyle 9 595 227 
lira 75 kuruş gösterilmiştir. Bu noksanlığın mah
sup devresinde bütçeye yazılması ieabcylediği 
halde yazılmıyan rakamlardan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Neticede: Uygunluk Bildiriminde yazılı mik
tar gider olarak kabul edilmiş \ e bağlı cetvel
ler ona göre düzenlenmiştir. 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gi

derlere göre ödenek bakiyesi olan 10 033 303 lira 
63 kuruşun yokedilmesi gerekmiş ve bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiştir. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat : Kesinhesapta ve Uygunluk 

Bildiriminde birbirine uygun olmak üzere 
20 108 198 lira 64 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildirimiyle Kesinhe
sapta birbirine uygun olmak üzere ,20 108 198 
lira 64 kuruştur. 

5. Genel Müdürlükçe 1948 yılında yapılan 
20 108 198 lira 64 kuruş tahsilattan 9 743 566 lira 
37 kuruş gider düşüldükte 10 364 632 lira 27 ku
ruşluk tahsilat fazlası kalmıştır. 

Hazine yardımlarından mütevellit tahsilat 
fazlası hakkındaki mütalâamız 1947 yılına ait 
Kesinhesap raporumuzda arzedilmiş olduğundan 
burada tekrarına lüzum kalmamıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len ödenek, gider ve gelirlerin Uygunluk Bil
diriminde yazılı miktarlara uygun olduğu an
laşılmasına göre değişik olarak düzenlenmiş 
bulunan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Sayıştay Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bursa Çorum Mardin 

H. Ayan Ş. Gürses A. Bay ar 
Malatya Niğde 
M. Kulu 8. Dellâloğlu 
Samsun Siird 

ff. Alişan C. Yardım 

Sv Savısı : 64 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Hava Yollan Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Kvsinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı giderleri iMşik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (9 695 227) lira (75) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (20 108 198) lira (64) kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1948 yılı içinde 
baro&nmıy&n ve (A) işareti cetvelde ayrı bir 
sütunda gösterilen (10 181 642) lira (25) ku
ruş Ödenek artığı iptal olunmuştur. 

MADDE 4. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. —- Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. & Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko: ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

R. Ş. Sirer 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 
Bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1948 Bütçe yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 743 566) 
lira (37) kuruştur. t-

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1948 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvftlde 
gösterildiği üzere (20 108 198) lira (64) ku
ruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (10 354 632) lira 
(27) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — ödenektesı 1948 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmayan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (10 083 303) lira 
(63) kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları y ü k t ü r . 

İşletmeler Bakanı 
M. Birsel 

( S. Sayısı : 64) 



A - CETVELİ 

B. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

I 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçiei hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
Î683 sayıh Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek emekli ikramiyesi ile 
3424 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince verilecek tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Kilometre uçuş parası 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telef o üeret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
Taşım» giderleri 
Meydanlar ve îstasyon binaları, hangar. 
atelye kamulaştırma, ve onarma işleri 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Geri verilecek paralar ve bilet satış komüs 
yon ücreti 
4860 ve 5076 sayılı kanunlar gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı 
4489 sayılı Kanun gereğince staj için ya
bancı memleketlere gönderilecek memurla
rın yolluk ve başka giderleri 
Yabancı uzmanlar, tercümanlar, memurlar 
ücreti 
Sigorta ücreti 
ikramiye 
Emekli keseneği 
Baskı, yayın, propaganda ve tecrübe gider
leri 
Mahkeme giderleri 
Temsil giderleri 
Geçen yıl borçları 

ödenekler 
Lira K. 

216 350 
1 564 180 
114 900 
14 196 

Giderleı 
Lira 

191 546 
1 109 524 

71 274 
9 601 

K. 

23 
62 
30 
18 

Yokedüeıı 
ödenekler 
Lira K. 

24 803 77 
454 655 38 
43 625 70 
4 594 82 

20 000 

40 000 

20 000 

17 900 
185 000 
116 300 
20 000 
30 382-
53 860 
59 940 
140 000 

6 000 
4 419 125 

27 693 

515 000 
25 000 

132 956 

10 444 291 

10 631 
136 679 
106 150 
14 150 
27 482 
51 3S2 
37 050 
82 475 

670 
3 495 598 

21 791 

426 517 
23 577 

32 098 

2 529 604 

72 
09 
58 
96 
50 
05 
62 

04 
20 
98 

37 
85 

70 

60 

7 269 
48 320 
10 149 
5 849 
2 899 
2 477 
22 889 
5 754 

5 329 
923 526 
5 901 

88 482 
1 422 

100 857 

7 914 686 

28 
91 
42 
04 
50 
95 
38 

96 
80 
02 

63 
15 

30 

40 

40 000 

110 000 
1 

40 000 
96 470 

39 891 
13 000 
5 000 

164 403 

0 
0 

39 999 
62 609 

14 336 
9 452 
1 513 

116 582 

50 
55 

87 
94 
09 
22 

İIO 000 
1 
0 

39 860 

25 554 
3 547 
3 486 
47 820 

50 
45 

13 
06 
91 
78 

( S. Sayısı : 64 ) 



8 

B. ödeneğin çeşidi 

30 Eski yıllar borçlan 
31 1715 sayılı Kanunun 8 nei maddesi gere

ğince kâğıt para amortismanı karşılığı 
32 Kaşıhksız borçlar 

Ödenekler 
Lira 

846 689 

77 348 
220 995 

19 776 870 

K. 
(riderleı 
Lira 

822 923 

77 348 
220 993 

9 743 566 

K. 

13 

48 

37 

Vokediieiı 
Ödenekler 
Lira K. 

23 765 87 

0 
l 52 

10 033 303 63 

B CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

İşletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 
Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Greçen yıldan devreden paralar 

GENEL TOPLAM 

Muhammen at 
Lira K. 

Tahsilat 
Lira K. 

2 500 000 
500 000 
200 000 

10 965 000 
5 612 000 

19 777 000 

2 531 637 
86 518 
878 024 

10 365 000 
6 247 018 

20 108 198 

5G 
07 
33 
— 
68 

64 

t S. Sayısı : 64 j 



S. SAYISI : 6 5 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesap Kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/343, 1 328) 
• • . 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3 343) 

T. C. . ' 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 341465,127r> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin ilişik: olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

19 . 6 . 1952 
Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarh.au 

Uygunluk Bildirimi 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen Devlet Dcmiıyollari 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 malı yılı kesinhesabı; Sayıştayca incelenip yargı
lanmış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve görülen fark ve mübayenetler bağlı cet
vellerde gösterilmiştir. 

2. Dairesi Kesinhesabında, 3 heü bölümdeı 255 914 lira 97 kuruş ödenek üstü sarfiyat gösterile-. 
rek Kesinhesap Kanun tasarısiyle bu miktar için mütemmim ödenek istenilmekte ise de Sayıştay 
kayıtlarına göre bölüm itibariyle, bu bölümde 227 994 lira 35 kuruş ödenek üstü sarfiyat görünmek
te olup bunun da doğum ve ölüm yardımı olarak 4598 sayılı Kanun gereğince sarf edilmiş bulunma
sı hasebiyle bu yüzden muhasiplere mesuliyet tevcihine mahal görülmemiş ve mütemmim ödenek 
miktarının tesbitinde ise 227 994 lira 35 kuruşun esas ittihazı gerekli bulunmuştur. 

3. Bilançoda, sabit tesisat meyanında bulunan genel idareye ait binalar, arsalar, lojmanlar ve 
sair gayrimenkullerin nerelerde bulunduklarını, cins, miktar ve mahiyetleriyle tapu senetlerinin ta
rih ve numaralarını gösterir bir listenin gönderilmesi ve henüz tapuya bağlanmamış olanlar varsa 
sebeplerinin bildirilmesi hakkında 1945 yılı hesabı münasebetiyle yapılan ve fakat işbu gayrimenkul
lerin adedlerinin yedi bini aşmakta bulunması hasebiyle istenilen malûmatın dairesince vaktinde 
verilemiyeceği anlaşılması üzerine bir müddet intizar edildikten sonra 1947 yılı hesabı münasebetiyle 
tekrar edilen istizahlara verilen cevaplarla vâki davet üzerine Genel Kurul toplantısında dairesini 
temsilen hazır bulunan Devlet Demiryolları ve Limanlan f!enel Müdürlüğü Muhasebat Dairesi He-
sabat Şubesi Müdürü tarafından şifahen verilen izahatta, sözü edilen gayrimenkullerin, nevi, cins 
ve miktarlariyle nerelerde olduklarının; kıymetlerinin, mütaaddit mütehassıs ekipler marifetiyle halen 
tesbit ettirilmiş bulunduğu, ancak Maliye Bakanlığınca Katma Bütçeli idarelerin, kendi bütçelerine 
mevzu ödeneğe müsteniden satın aldıkları, kamulaştırdıkları; yaptırdıkları ve kendi alacaklarından 

http://Tarh.au


dolayı tefevvüz ettikleri gayrimenkullerin; tapuda bu idareler adına tescili kabul edilmiş ve bunlar 
dıgmda kalanların; intifam bu idarelere ait olmak üzere Hazine namına tescili cihetine gidilmekte 
bulunmuş olup bu durum muvacehesinde, Genel Müdürlüğün tasarrufunda bulunan ve Demiryolları 
Bütçesinden iktisap olunan mülklerle Hükümetçe» şirketlerden satın alınmakla beraber bedelleri De
miryolu Bütçesinden ödenmekte olan Demiryollarından müntakil mülklerin, Genel Müdürlük namına 
tescili, Maliye Bakanlığının görüşüne uygun bulunması hasebiyle bunların tapuca tescil muamele
lerinin peyderpey yapılmakta olduğu ve muahedeler gereğince intikal eden hatlarla doğrudan doğ
ruya Hükümetçe inşa ettirilip işletmesi Devlet Demiryolları idaresine verilen (hatlardaki gayrimen
kullerin Hazine namına kayıtlı kalması icabetmekte ise de bu tarzı muamele yani idarenin tasar
ruf ve intifamda bulunan gayrimenkullerin bu suretle iki şekilde mütalâasiyle muameleye tâbi tu
tulması; birtakım güçlükler ve karışıklıklar ihdas etmekte olduğundan idarenin intifamda bulu
nan bütün mülklerin- de idare namına tescili daha uygun olacağı düşünülerek keyfiyet Maliye Ba
kanlığına bildirilmiş ise de bu hususun henüz bir neticeye bağlanamamış olduğu dermeyan kılınmış 
ve bu halin temadisi uygun görülmemiş olduğundan meselenin biran önce bir neticeye bağlanması 
temenniye şayan görülmüştür. 

4. Kesinhesapta gösterilen rakamların, bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundu
rulmak suretiyle ve bilanço ile kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamların kabule şayan bu
lunduğunu arzeyleriz. 19 . VI. ; 1952 

Sayıştay Başkam 
Mümtaz Tarkan 

4. D. Başkam 
F. I§ık 

Üye 
A. Âli Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye V. 
H. Tuğrul 

1. D. Başkanı 
Faik Eke 

İmzada bulunamadı 

Üye 
/. Erenli 

Üye 
Eagıp ögel 

Üye 
A. R. Savcı 

Savcı 
Enver Arkun 

2. D. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye . 
K. Ançay 

Üye 
Rahmi Uçkun 

3. D. Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
Fahri özbudun 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Töksöz 

Devlet Demiryolları ve Limanlları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 
(1/328) 

T. C. 
Başbakanlık f 30. V. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
.Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 218, 6/2052 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan DevDet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

• ; Başbakan 
Ş. Günaltay 

( S. Sayısı : 65 ) 
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GEREKÇE 

« 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Kesirihesabı aşağıdaki 

cetvellerden müteşekkildir. 
1. Kesinhesap Kanunu tasarısı 
2. ödenek cetveliyle gider kesinhesap cetveli (A) cetveli 
3. Gelir kesinhesap cetveli (B) cetveli 
4. idari nakliyat hesabı 
5. İşletme hesabı («A» Devlet Demiryollları, «B» Bağdat hattı) 
6. Kâr ve zarar hesabı 
7. Bilanço ve sermayenin bir senelik artışııyp gösterir beyan cetveli 
1947 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap kanunu tasarısiyle buna bağlı olan cet

vellerde görüleceği üzere 1947 yılı Bütçesinden (163 684 507) lira (79) kuruş harcanmıştır. 
Bu yıl tahsisatı da (165 622 794) lira (36) kuruşa balliğ olmuştur. 
Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1947 yılı sonun

da ödenek toplamı (182 166 322) lira (6) kuruşa yükselmiştir. 
Gider bütçesinin: 
a) 10 ncu yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri bölümünün (3 100 000) lira ödeneğine muka

bili (1 281 714) lira (18) kuruş fazlasiyle (4 381 714) lira (18) kuruş. • 
b) 13 ncü bölümün 1 nci gelir getiren mülklerin resim ve vergileri maddesinin (10 000) lira 

ödeneğine karşı (15 018) lira (79) kuruş fazlasiyle (25 018) lira 79) kuruş. 
c) Aynı bölümün 3 ncü geri verilecek paralar ve kesenek maddesinin (18 000) lira ödeneği

ne karşı (898 639) lira (20) kuruş fazlasiyle (916 639). lira (20) kuruş, 
ç) 19 ncu mahkeme giderleri, harçlar ve serbest avukat ücretleri bölümünün (70 000) lira 

ödeneğine mukabil (23 690) lira (71) kuruş fazlasiyle (93 690) lira (7.1) kuruş harcanmıştır. 
Fazla harcaımalar 5054 sayılı Kanuna dayanmaktadır. 
Bu yıl içinde (255 914) lira (97) kuruş, miktarında ödenek üstü sarfiyat yapılmış ve mahi

yeti itibariyle bu masrafların karşılığının tamamlayıcı ödenek olarak kabulüne dair Kesinhesap 
kanunu tasarısına bir madde konulmuştur. 

(182 166 322) lira (6) kuruş ödeneğe, ödeneküstü harcanan (255 914), lira (97) kuruşun katıl
masından ve bu yıl içinde yapılan bütçe harcamalarının düşülmesinden sonra ödenek artığı ola
rak kalmış olan (2 661 730) lira (26) kuruşun yo'kedilmesi gerekmektedir. 

İşletme emsali : 
Gider Gelir 

Lira K. Lira K. Emsal 

İşletme • 154 205 094 25 165 622 794 36 93.10 
Satmalma taksitleri 9 479 413 "54 

163 684 507 79 165 622 794 36 98.83 

( S. Sayısı : 65 ) 



Sayıştay Komisyonu raporu , 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Ksas No. : L/328, 3/343 
Karar No. 6 . 

22 . 12 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1047 Bütçe yılı Kesinhe-
sabı hakkında Başbakanlığın 30 . 5 . 1949 gün 
ve 71-218/6/2052 sayılı yazısiyle teklif olunan 
kanun tasarısı Sayıştaym Uygunluk Bildirimiyle 
birlikte Sayıştay Üyesi Abdullah Âli Hemen, 
Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme Genel 
Müdürlüğü Muhasebe Başkan Yardımcısı Fehmi 
Özkal ve Genel .Müdürlük Hesabat Şubesi Mü
dürü Sadettin | jye hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1947 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen 

ve sonradan ilâveten alman ödenek miktarı 
182 166 822 lira 06 kuruştan ibaret bulunmakta
dır. Kesinhesap ile Uygunluk Bildiriminde aynı 
miktarlar yazılıdır. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildirimin

de gösterilen giderleı» birbirine uygun olarak 
163 684 507 lira 79 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. Ödenek dışı gider: 
Dairesi kesinhesabında 3 neü çeşitli yardım

lar bölümünde, 255 914 lira 97 kuruş ödenek 
üstü sarfiyat gösterilerek kesinhesap kanun ta
sarı siyle bu miktar için tamamlayıcı ödenek iste
nilmekte ise de; Sayıştay kayıtlarına göre bölüm 
itibariyle bu bölümde 227 994 lira 35 kuruş öde
nek dışı gider görülmekte olup bunun da doğum 
ve ölüm yardımı olarak 4598 sayılı Kanun gere
ğince sarfedilmiş bulunması hasebiyle 227 994 
lira 35 kuruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul 
edilmiştir. 

4. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 18 471 814 lira 
27 kuruştan ibaret olup bundan 16 075 998 lira 
98 kuruşun 3010 sayılı Kanun gereğince avans 

olarak verilip ödeneğinden mevkuf tutulması lâ-
zımgeldiği anlaşıldığından bu miktar çıkarıldık 

*1an sonra kalan 2 405 815 lira 29 kuruşa, ta
mamlayıcı ödenek verilmesi kabul olunan 227 994 
lira. 35 kuruş ödenek dışı gider ilâve edilerek 
ödenek bakiyesi 2 633 809 lira 64 kuruşun yok 
edilmesi gerekmiş ve bağlı cetveller ona göre dü
zenlenmiştir. 

5. Gelirler : 
Tahakkukat : Kesinhesapta ve Uygunluk Bil

diriminde birbirine uygun olmak üzere 165 622 794 
lira 36 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildirimiyle Kesinhe
sapta birbirir uygun olmak üzere 165 622 794 
lira 36 kuruştur. 

6. Genel müdürlükçe 1947 yılında yapılan 
165 622 794 lira 36 kuruş tahsilattan 163 684 507 
lira 79 kuruş gider düşüldükte 1 938 286 lira 
57 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

7. Uygunluk Bildiriminin 3 neü fıkrasında 
yazılı olduğu üzere bilançoda sabit tesisat me-
yanında bulunan Genel Müdürlüğe ait binalar, 
arsalar, lojmanlar ve sair gayrimenkullerden 
muahedeler gereğince intikal edenler idarece 
kendi namına tapuya tescil ettirilmiş olup bu
nun dışında kalanların ise tescil muameleleri ya
pılmadığı anlaşılmıştır. 
- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün 

İktisadi Devlet Teşekkülü haline konulacağına 
dair kanun tasarısının 19, 20 ve 21 nci madde
lerinde Hazinenin mülkiyetinde.bulunan ve fa
kat intifaı Genel Müdürlüğe ait olan gayri
menkul lerin bu idareye devri hakkında hüküm 
mevcut bulunduğundan burada «ayrıca bu mev
zu üzerinde tevakkuf etmeye lüzum görülme
miştir. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len ödenek, gider ve gelirlerin ve idarenin Bi-
lânçosiyle kâr ve zarar hesabının Uygunluk Bil-

S. Savısı : 65 ) 
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diriminde yazılı miktarlara uygun olduğu anla
şılmasına göre değişik olarak düzenlenmiş bu
lunan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvi
bine ar/, edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü 

Bursa Çorum 
// . Ayan $. Gürses 

HÜKÜMETİN, TEKLÎFÎ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. Devlet Demiryolları ve Liman
ları îşletpıe Genel Müdürlüğünün 1947 yılı gi
derleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (163 684 507) lira 79 kuruştur. 

MADDE 2. - Aynı yılın gelirleri ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (165 622 794) 
lira 36 kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içinde bölüm itibariy
le ödenek üstü harcanan (255 914) lira 97 ku
ruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 30İ0 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) işaretli cetvelde ayrı bir 
sütunda gösterilen (16 075 998) lira 98 kuruş 
ödenek. m evkuf tutulmuştu r. 

MADDE 5. — Üçüncü maddedeki tamamla
yıcı ödeneğin genel ödeneğe katılmasından ve bu 
yıl içindeki bütçe harcamalarının düşülmesinden 
sonra ödenek artığı olarak kalan (2 661 730) 
lira 26 kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 6. — İşletme Genel Müdürlüğünün 
bu kanuna bağlı 1947 yılı bilanço ve kâr ve za
rar hesabı onanmıştır. 

t S. Si 

Kâtip 
Antalya Malatya 

\Tazifi Şerif Nabel M. Kulu 
İmzada bulunamadı. 

Muş Niğde 
F. Kıhçlkır S. DelMloğlu 

Samsun 
ff. AUşan 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞI 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Gtene.l 
Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesap 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 1947 Büt
çe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (163 684 507) lira (79) kuruştur. 

MADDE 2, — Adı geçen* Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli ce t 
velde gösterildiği üzere (165 622 794) lira (36) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkik eden (1 938 286) lira 
(57) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — 1947 Bütçe yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve (A) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen (227 994) lira (35) 

kuruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütun-
nunda gösterilen (16 075 998) lira (98) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 6. — ödenekten 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 633 809) lira 
(64) kuruş yokediimiştir. „ 

MADDE 7. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı 
onanmıştır. 
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MADDE 7. -
yürürlüğü girer. 

Hü. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

R. Ş. Sirer 

Sayış. K. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

f S. Sayısı : 65 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Ücret ve gündelikler 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Çeşitli yardımlar 
Tazminat, ödenek ve tâli ücretler 
İkramiyeler 
Çeşitli giderler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Yolluklar 
İşletme bakım ve yenileme giderleri 
Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri 
Yeni yapılar ve servet çoğalmaları 
Yabancı demiryolları ile olan münasebet
lerden doğan giderler 
Her türlü vergiler, maddi ödevler ve za
rar ve ziyan tazminatı 
Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi 
giderleri 
Satın alman demiryol ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılıkları ve başka gider
leri 
Kanunları gereğince girişilecek yüklenme
ler karşılıkları 
Yabancı uzmanlar ile yabancı memleketle
re gönderilecek öğrenci giderleri 
öğretim giderleri 
Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avu
kat ücretleri 
Eski yıllar borçları 

ödenekler 
Lora 

33 403 598 
3 500 

13 575 ,906 
1 782 000 
120 000 
823 501 
186 621 
783 000 

72 855 977 
4 381 714 
4 233 150 

912 001 

1 106 657 

689 143 

9 700 000 

30 456 002 

797 700 
1 697 957 

93 690 
50 000 

K. 

18 

99 

71 

Giderler 
Lira 

32 650 531 
2 676 

13 803 900 
1 729 143 
116 710 
815 871 
•148 923 
651 392 

72 349 371 
4 381 714 
4 219 585 

882 234 

'979 276 

497 328 

9 479 413 

K. 

94 
72 
35 
75 
65 
31 
74 
41 
32 
18 
59 

39 

79 

42 

54 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
alman avans 
Lira K. 

Yo 
öd 
L 

75 

5 

3 
13 
50 

2 

12 

19 

22 

14 380 001 02 16 075 998 98 

695 615 34 
1 305 919 19 

10 
39 

93 690 71 
46 406 88 



ödeneğin çeşidi 
Ödenekler 
Lira K. 

l iderler 
Lira K. 

3010 sayılı 
Kamun gereğim* 

alınan avans 
Lira K 

Y 
öd 
L 

1715 sayılı Kanunun 8 mci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Merkez Bankasına veri
lecek kâğıt para amortismanı karşılığı 1 581 683 1 581 683 
Demiryolları spor kuramlarına yardım 1 0 
Demiryolları dergisine yardım 5 000 5 000 

581 688 
1 

r> ooo 

750 000 
172 519 

İş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetlilerin 
is kazalariyle meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları karşılığı 750 000 695 597 37 
îngiliz kredisi (3525 sayılı Kanun S 2 172 519 18 2 172519 18 

581 683 
0 

5 000 

695 597 
172 519 

1684507 

37 
18 

79 16 075 998 Toplam 182166322 06 163 684507 79 16 075 998 98 2 6 



B - CETVELİ 

& Ü Gelirin çeşidi 

1 Demiryollar işletme-gelirleri 
1 Yolcu 
2 Bagaj 
S Mesajeri 
4 Seyri seri * 
5 Seyri hafif 
6 Muhtelif hasılat 

2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 
1 Haydarpaşa Liman ve rıhtım gelirleri 
2 Derince limanı gelirleri 
8 iskenderun limanı gelirleri 
4 Mersin Limanı gelirleri 
6 Samsun limanı gelirleri 
6 İskeleler gelirleri 

9 Sağlık tevkif atı 
4 Türlü hasılat 

1 Kullanımaz duruma giren vagon, lokomotif ve hurda 
demir satışı 

2 Pansiyonlar gelirleri 
3 Sanat okulu gelirleri 
4 İdareye ilişkin binalardan alınacak kiralar 
5 Faiz ve akça f aklan 
6 Çeşitli hasılat 

5 Trabzon - İran Otobüs ve Kamyon İstetmesi gelirleri 
6 3/4633 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle onanan 

658 sayılı Koordinasyon Kurulu kararı gereğin
ce ithal mallarından alınacak prim 

ÖzelB. 3525 sayılı Kanun gereğince îngilize kredisi * 
» » Genel Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi gereğince 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 

Muhaımmenat 
lira K. 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 
90 000 000 
2 400 000 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 
815 000 

Tahsilat 
Lira 

46 637 809 
964 104 
794 062 

8 891 081 
85 983 963 
3 959 476 

2 950 485 
226 103 

l 492 500 
359 306 
846 916 
379 183 

1 062 668 

K. 

98 
55 
64 
95 
43 
16 

99 
59 
44 
69 
14 
44 
97 

50 000 18 391 38 

40 000 
90 000 
35 000 
20 000 

1 450 000 
250 000 

3 000 000 
— 

— 

155750000 

43 206 
58 321 
183 614 
169 522 

3 382 590 
131 090 

3 000 000 
4 063 153 

24 740 

165 622794 

99 
73 
23 
32 
10 
52 

06 
— 

86 

/ a HAVISI • fiR İ 



- i f t 

JSXtu: 
Lira K. 

Paatf 
lâm M-

Sabit tesisler 
Ifaharrik ve müteharrik edevat 
Demirbaş 
Btoik malzeme 

Mağazalar 
Mahrukat 
Ecza medhan 
İaşe 
Yol atelyesi 
Cer ateryeteri 
Elektrik santralle-
ri 
Motor Atelyesi 
Travers fabrikası 
Basımevi 
Dikimevi 
Elbise 

30 178 287 
3 880 230 
l 214 456 

36 562 
109 973 

1 940 345 

4-768 
114 908 

80- 586 
455 813 

1 559 444 
.1 124 

Yaptırılmakta olan işler 
Yol atelyesi 
Cer atelyeleri 
Eldktrik santralleri 
Motor atelyesi 
Travers fabrikası 
Basımevi 
Dikimevi 
Elbise 

Mevcudat 
Vefzneier 
Bankalar 
Menkul krymetler 
Kıymetli evrak 

İştiraklerimiz 

386 567 
1 015 865 

7 449 
169 147 

14 313 
40 988 

123 277 
125 

1 441 909 
3 325 622 

426 14S 
404 

Bütçeden ödenecek vadeli borçlar 
Muhtelif borçlular 
Kâr ve zarar 

37 
28 
35 
65 
91 
53 

39 
83 
84 
22 
03 
25 

52 
78 
12 
93 
89 
13 
36 

_# 

11 
59 
05 
80 

564 881 418 
82 697 640 
22 779 167 

39 576 501 

1 757 734 

5 194 079 

34 306 
26 378 276 
71 470 264 
70 119 121 

884 888 511 
»**-•,• — • fi-

21 
15 
11 

66 

73 

56 

76 
37 
60 
94 

08 

Semrajıe • 
İtfa sermayesi 
Tecdit sermayesi 
Sigorta sermayesi 
TecKye senedatı 
Kredi ve istikrazlar 
Muhtelif alacaklılar 

. 

600-358 225 
8& 379 831 
41 568 560 
2 467 329 

20 980 492 
23 489 550 
m «54 521 

884 888 511 
..'.• II V / J iL,.-; 

47 
40 
45 
75 
41 
12 
42 

08 

f S. Sarısı : (ii) 



- 1 İ -
Kâr ve znr&r hembı 

Borç 
Lira 

İşletme gideri 
Satmalına taksitleri 
İtfa sermayesi 
Tecdit sermayesi 
Muhtelif zimmetler 
1946 yılmdan müde-v "ver zarar 

Toplam 

142 432 196 
9 479 413 
7 326 468 
5 083 585 
' 96 345 

69 856 595 

284 274 606 

95 
54 
80 
20 
30 
89 

68 
32= 

Alacak 

İşletme geliri 
Muhtelif matluplar 
1948 vılına müdevver zarar 

Lira K. 

161 030 240 36 
3 125 2431 38 

70 119 121 94 

Toplam 284 274 606 68 

m*m m 

S. Bayisi : 65 ) 




