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lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
tutarlarının değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/316) 1144:1175,1190,1197 

2. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
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encümenleri mazbataları (1/317) 1176:1187, 

1209,1287:1291 
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4. — Temsil ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinde yazılı ödenek miktarının ar
tırılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/319) 1196:1206, ' 

1218,1292:1296 
5. — Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 

Sayfa 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara verilen tayın istihkaklarının artırü- [ 
ması hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/318) 1206:1208,1218,1232,1236, 

1297:1301 
6. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu

miye kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
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S — imar ve iskân Vekâleti Bütçesi 1209: 
1228 

Ş — Toprak ve iskân işleri Umum 
Müdürlüğü Bütçesi 1228:1236 

T .— Dahiliye Vekâleti Bütçesi 1236:1264 
Ü — Emniyet Umum Müdürlüğü Büt

çesi 1264:1270 
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ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmında 
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tiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik 
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8. — 150 milyon liralık madenî ufak

lık Para- bastırılması hakkındaki 6797 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkra
sının tadiline dair kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları * 
(1/308) 1276:1277,1280,1286,1302:1306 

9. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 
5 arkadaşının, Divanı Muhasebat Kanu-

âtrfe 
nunun 1 nci maddenine bağlı cetvelin ta
dili hakkında kanun teklifi ve Divanı Mu
hasebat ve Muvakkat Encümen mazba
taları (2/106) , 1277,1280,1286,1307:1311 

10, — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/272) 1277:1286 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1959 malî yılı Bütçe Kanunu kabul, olundu. 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 1959 Bütçesi 

kabul edildi. 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 

Bütçe Kanunu kabul olundu. 
Ziraat Vekâleti 1959 bütçesi kabul edildi. 
Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman Umum Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

1959 malî yılı. Bütçe kanunları kabul olundu. 
Münakalât Vekâleti 1959 Bütçesi kabul edil

di. 
Devlet Hava Meydanları tşletme Umum Mü

dürlüğü 1959 malî yılı Bütçö Kanunu kabul 
olundu. 

Çalışma Vekâleti 1959 bütçesi kabul edildi. 
6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si

gortalan Kanununun 26 ve 35 nci maddeleri ile 
muvakkat 4 ncü maddesinin değiştirilmesine, 

4772 sayılı iş Kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortalan Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine, 

5502 sayılı Hastalık ve Analık sigortası Ka
nununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 
nci maddeleri ile 6709 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanunlar kabul olundu. 

Sânayi Vekâleti 1959 bütçesi kabul edildi. 
Petrol Dairesi Reisliği 1959 malî yılı Bütçe 

Kânunu kabul olundu. 
Ankara Mebusu Hüseyin Balık, Riyasetin 

iki ihtanna rağtnen müzakerenin selâmetini ih
lâlde devam eteğinden kendisine takbih cezası 
verilmesi kabul olundu. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğü 1959 yılı bütçesinin heyeti umumiyesi üze
rinde görüşüldü. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, müzakere 
esnasında Riyasetin iki ihtanna rağmen gürül
tüye sebebiyet vermekte devam ettiğinden ken
disine takbih cezasının verilmesi kabul edildi. 

Burdur Mebusu Osman Eroğlu, keza gürül
tülere sebebiyet verdiğinden kendisine Riyaset
çe iki ihtar cezası verildi. 

inikada ara verildi. 
Reisvekili 

Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu 

Reisvekili 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Reisvekili 
' Bursa Mebusu 

Agâh Erozan 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

İkinci Celse 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

1959 yılı bütçesi kabul olundu. 
27 . II . 1959 Cuma günü saat 10 da topla

nılmak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip * 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,35 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Mehmed Ali Ceylan (Kırklareli) 

3. YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Kütahya mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REÎS —"Celseyi açıyorum. 
, SIRRI ATALAY (Kars) — Zaptı sabık hak

kımda söz istiyorum, efendim. 

REÎS — Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, 23 Şubat gecesi Adliye Ve-
kâlti bütçesi görüşülürken bu kürsüden İsparta 
Mületvekili bir arkadaşımız en ağır bir şekilde 
ithamlarda bulundu. Büyük hukukçu Yernig 
der ki, en ufak bir hakkı, basit bir hakkı aramı-
yan insan, ile düşman, karşısına gidip silâh atma 
dan geri dönen insanın hak anlayışı bakımında 
bir fark yoktur. Gece de olsa söz verdiği için 
Riyasete teşekkür ederim. Hakkımda kullandığı 
çirkin... 

RElS — Sırrı Bey ö beyanlar zabıtlarda mev
cut değildir, ona göre konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey bu kürsüden ifade edildi, bu sözleri ba
sın ve dinleyici olarak burada bulunanlar işit
miş bulunmaktadırlar. Siyasi hayatta küfür ve 
isnat en ucuz meta ve kolay silâhtır. 

Şahsan peşini bırakmağa asla hakkım olmıyan 
bir meseleyi huzurunuzda tesbite mecburum. 

Yurdun bir bölgesinde yaşıyan halka ve 
onların bir" evlâdına hakaret ve tezyif maksadı 
ile Kürtlük ima oderek «dinin ve dilinle» Türk 
olmazsın şeklindeki kirli zihniyetli tehlikeli ve 
şüpheli tecavuzi, hele bu tecavüz Büyük Mecli
sin, mübarek kürsüsünde olursa basit bir olay 
olarak geçiştirilemez. Bu kirli zihniyetin üzerin

de durmaya ne demek istediğini, neyi kasdettiğmi 
sormaya mecburuz. Ve soruyorum. Yurdun hangi 

, köşesinde olursa olsun bu memleketin evlâtlarına, 
millî hislerine uzanan dillerin, kirli, tehlikeli 
ve şüpheli zihniyetlerini mahkûm etmeye mecbur 
ve muktediriz. 

Türk ve Müslüman ecdadımın mübarek ruhu 
muztarip ve muazzeptir, itimatlarını esirgemiyen, 
şükran ve gururla bağlı bulunduğum Kars'lılar, 
bu kirli zihniyetin hesabını sormamı beklemek
tedirler. 

En az, evet gurur içinde ifade ediyorum, en 
az bu (zat) kadar Türk ve Müslüman, ecdadım, 
ecdadı ve ailesinden mutlak surette daha çok 
millet ve memleket için kanımı akıtmış, göksünü 
siyer etmiş, çüe çekmiş şehit vermiş esir gitmiş 
bir ailenin avladı olarak; 

Kirli zihniyeti ile bu zatın yakasına yapı
şıyorum. Bütün ispat hak ve imkânlarım ona 
tanıyorum. İddia ve isnatlarını, küfürlerini is
pata mecburdur. 

Yakasından tuttuğum bu kirli zihniyeti; ev
lâdı olmakla gurur duyduğum Kars'ın, vakur, 
cesareti ile kaldırıyor, yerlere vuruyorum. 

Diler ve ümidederim ki, bu kürsüde veya bir 
başka yerde, yerlere serili bu kirli zihniyetin 
başka ideallerin hizmetkârı olacak zehri artık 
akmasın. * 

İsnat ve küfürlerin geri alınması için vic
danlarınızın harekete geçeceğine eminim. Cen&-
bıhak müfteriye hicap nasibetsin. 

REİS — Arkadaşımızın beyanlarını dinle
dik. Fakat zabıtta böyle bir şey mevcut değil
dir. Kendisine müdafaa sadedinde zaptı sa
bık hakkında söz verilmiğti'r. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlarıyla 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/316) (1) 

REÎS — Bu ve Emekli, dul ve yetim aylıkla
rına zam yapılması; Temsil ödeneği Kanunu
nun 1 nci maddesinde yazılı ödenek miktarının 
artırılması ve Ordu melısuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 
kanun lâyihaları hakkında verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Çeğitli teadül ve teşkilât kanunlariyle di

ğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının 
değiştirilmesi, 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması ve Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, 

Türkye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun lâyihası, 

Temsil ödeneği Kanununun birinci madde
sinde yazılı ödenek miktarının arttırılması, 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının arttırılması hakkındaki kanun 
lâyihalarının 1959 mali yılı bütçesiyle alâkaları 
dolayısiyle bir an evvel kanuniyet kesbetmesi 
için ruznameye alınarak tâkdimen ve müstace
liyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Ruznameye alınmasını reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tâkdimen müzakeresini reylerinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

REÎS — Bir takrir daha var okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
1 Martta meriyete grmesinde lüzum ve za

ruret görülen ve bütçe ile alâkalı kanun lâyiha 

ve tekliflerinin de, bütçenin zamanında çıka
rılmasını teminen, müzakerelerin de Bütçe Ka
nunu için konulan zaman tahdidinin kabul bu-
yurulmasının reye kunulmasmı arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın Mebusu Kastamonu Mebusu 
Nail Geveci Muzaffer Akdoğanlı 

Trabzon Mebusu 
Pertev Sanac; 

REÎS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Bütçe müzakerelerinde olduğu gibi; Grup söz
cüsü, encümen ve muhterem âzanm konuşma 
müddeti hakkındaki teklifi reylerinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umuraiyesi üzerinde müzakereye baş
lıyoruz. 

Mehmet Hazer... Yok sesleri. 
Sırrı Atalay,j buyurun. 
Söz almak istiyen arkadaşlar, lütfen isim

lerini kâtip beylere yazdırsınlar. 

(1) 90 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) —Muhterem arka
daşlar, üç dakikalık konuşma müddeti içersin
de maksadı ifade etmek iğne ile kuyu kazmak
tan daha güç bir iştir. 

Muhterem arkadaşlar, devlet ve devlete 
bağlı müesseselerde devlet müessesesinde çalı
şan memur ve hizmetlilerin maaşlarının kon
jonktüre uydurulması hususundaki kanun lâyi
hasına müteşekkiriz. 

Maliye Vekilinin ve Hükümet gerekçisinin 
«Malî.imkânlar dâhilinde yapılmasını belirttik
leri bu kanun lâyihası ile yapacakları zamlar 
bu günkü hayat güçlükleri karşısında bilhassa 
aşağı kademe için bin liradan, aşağı kademe 
için meselâ 300 lira maaş alanların asgari geçim 
şartlarını temin edecek durumda değildir. Hü
kümet malî takatim nispetinde yapıyorum di
yor. Doğrudur. Düşünelim bir kere arkadaş
lar ; bugün asgari geçim şartı 300 liranın üs
tündedir. 1951 senesinde Maliye Vekâletinin 
Devlet memurları hakkındaki bir raporunda 
belirttiği gibi İstanbul'da beş nüfuslu bir aile-* 
nin asgari geçim şartı 357 liradır. Bugün ise 
500 liranın üstündedir. Asgari geçim şartının 
en az % 20 ilâvesiyle Devlet memuriyetine baş
lama prensibi bütün dünya mevzuatında kabul 
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edilmiştir. İngiltere, Fransa, Belçika'da hep böy
le yapılır. Bugün asgari geçim şartı 500 lira
nın üstünde olduğu halde Devlet memurlarının 
asgari kademesini 300 lira olarak tesbit etmek 
ve bunu vermek mümkün değildir, doğru de
ğildir. Raporun 21 nei sayfasında konjonktüre 
uyma meselesini pek kısa olarak bu belli zaman 
içerisinde arz etmekle iktifa edeceğim, «Bilin
diği gibi muayyen bir tarihte tesbit edilen ma
aşlar aradan bir zaman geçtikten sonra kon
jonktürün değişmesi dolayısiyle evvelce isnadet-
tiği bütün mesnetlerden mahrum kalmakta ve 
memurlar satmalma gücü ve yaşama seviyesi ba
kımından büyük kayıplara uğramaktadırlar. 

Bu hal bilhassa siyasi, iktisadi ve malî is
tikrarsızlıklar mevcut olan memleketlerde her 
zaman müşahade edildiği gibi istikrarlı mem
leketlerde dahi muhtelif vaziyetlerde maaşları 
konjonktüre uydurmak zarureti hâsıl olmakta
dır. Zira maaşları nominal kalan memurlar sa
tmalma güçlerinin mühim bir kısmını kaybet
tiklerinden ellerine geçen para ile normal ihti
yaçlarını karşılıyamaz hale gelmekte geçim 
kaygıları çekmektedirler.» 

Biz bugün dahi asgari maaşı asgari maişet had
dine getirmemek durumundayız. Bir sene son
raki konjonktüre, bugünkü gerekçede verile
ceği ifade edilen maaşların hiçbir dayanağı 
kalmıyacaktır. Şimdi pahalılık devam ettikçe 
Devlet memurlarının asgari geçimi bu tasarı 
ile sağlanamaz. Birkaç ay sonra zamlar, fdyat 
artışları maaşların artan kısmının çok üstün
de kalacaktır. 

Devlet memurlarına konforlu bir hayatı te
min edemiyor ve bunu zaten kendilerine vere
miyoruz. Yalnız fizilojik ihtiyaçları için as
gari maişet haddi olarak en aşağı 500 lira ver
mek lâzımken, bunları 300 liraya bağlamak 
Devlet memurlarının iki üç ay yüzünü güldü
rür. Ondan sonra iktisadi hayatın yükü ve ha
yat pahalılığı memur vatandaşın omuzları üze
rine düşecek ve hayat gittikçe pahalılaşmakta 
devam edecektir, biz bunun önünü alamıyoruz. 
Tedbir olarak maaşları artırmak derde deva 
değildir.. Hayatı ucuzlatmak bunun çaresini 
bulmak mecburiyetindeyiz. I 

REÎS — Münip özer. 
MÜNÎP ÖZER (Erzurum) — Çok muhte

rem arkadaşlar, müzakeresi yapılmakta olan ka
nun lâyihasını tetkik ettiğimiz zaman bâzı boş- I 

!. 1959 0 : 1 
I luklarm mevcudolduğu' göze çarpmaktadır. Bil

hassa kanunun 5 nci maddesinde yer alan İkti-
j sadi Devlet Teşekküllerinin bâzı müktesep hak

larının gözetilmediğı de dikkati çekmektedir. 
Umarım ki, kanun bu şekliyle çıktığı takdirde 
gayet kısa zamanda bir tadil teklifi getirmek su-

I retiyle yeniden bâzı haksızlıkları düzeltmek yo-
j luna gitmek mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu ba

kımdan bendeniz kanunun 3 ncü, 5 nci ve mu-
I vakkat ikinci maddeleri üzerinde usulüne uy

gun şekilde bir tadil teklifi yapmış bulunuyo
rum. Maddelerde konuşmak üzere bu hususu 
dikkatinize arz ederim. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Bü

yük bir -portesi olan bu zam kanununu getirdi
ğinden dolayı evvelâ Hükümete arzı teşekkür 
ederim. Yalnız arkadaşım Münip'in noktai na
zarlarından bâzılarına bendeniz de iştirak ede
ceğim. 

Muvakkat ikinci madde hükümlerine göre İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde terfi süresini ik
mâl etmiş olan memur arkadaşların 31.XII.1958 
tarihi münteha olarak konduğundan dolayı bâ
zıları müddetini ikmal etmiş ve bir de terfi et
miş veyahut o müddeti bitirmiş, 15 te terfi etmiş 
olanların durumları vardır ki, bu durumdaki 
arkadaşların terfileri sağlanmamış bulunmakta
dır. Tasavvur buyurun 3 sene hizmet etmiş, hat
tâ terfi sırası geldiği için şef olmuştur. Şimdi 
DU durumdaki memur arkadaş bu hüküm muva
cehesinde şeflikte aldığı maaş, memurken aldı
ğından aşağıya düşecektir. Bu itibarla muvakkat 
ikinci maddenin tadili hakkında bir önerge ve
riyorum, maddenin konuşulması sarasında kabu
lünü bilhassa rica ediyorum. 

BEİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar-

kadaşlarım, Erzurum Milletvekili Münip Bey ar
kadaşımız gayet ehemmiyetli bir noktaya temas 
ettiler, haklıdırlar. Bu kanun lâyihası İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlilerinin 
farklı durumları maalesef izale edilememiştir. 
Sayın Polatkan 28 . XII . 1946 da muhalefet 
milletvekili olarak çıkmış bu kürsüden İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile Devlet memur ve hizmet
lileri arasındaki farklı durumu acı acı şikâyet 
etmişlerdi. Şimdi kendisi Maliye Vekilidirler, 
yetki ellerindedir. Memurların durumunu ıslah 
edecek vt> memurlara asgari medeni hayatın icab-

I — 1145 — 

http://31.XII.1958


$ 

.1959 C : İ t : 47 27.2 
ettirdiği şekilde Personel Kanunu içinde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlilerinin j 
durumlarının düzeltilmesi icabettiğini söylemiş- I 
lerdi. Şimdi bunun yakın bir zamanda 28. XI I . 
1946 daki kendi tenkidlerini kencnsı rahakkuk 
ettireceğinden bahsederlerse feragatle çalışan bu 
arkadaşları da sevindirmiş ve kendilerine bir 
ümit vermiş olurlar. Bu hususu ehemmiyetle D& 
lirtmeyi vazife bilirim. 

REÎS — Halil Sezai. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Çok 

muhterem arkadaşlar, bugünün şartları içinde 
maaşlara ve ücretlere yapılan bu zam elbette ib- I 
tiyaçları kısmen olsun telâfi edeceği için hepimi
zin memnuniyetini muciptir. Bu iitbarla bu ka-
darcık olsun memurların düşünülmüş olmasını I 
memnuniyetle karşılarız. Ancak, bu tarzı hal 
Devlet Personel Kanununun getirilmesi suretiyle 
hayat şartlarının icabettiği şekilde hayatın artan 
ihtiyaçlarını ve konjonktürü takibedecek bir şe
kilde maaşların yükseltilmesini sağlıyacak bir 
sistemin getirilmesi lâzımdır. Bu alman tedbir
lerin kifayetsizliğinde hiç şüphesiz Yüksek Mec
lis beraberdir. Bununla beraber getirilen bu zam 
tedbirlerinin bâzı adaletsizlikleri mucibolduğu 
ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle ve
rilmekte olan haklan azaltan, müktesep hakları 
ihlâl eden kısımları da ihtiva ettiği malûmdur. 
Bunun yanında bilhassa alman bu tedbirleri 
âdilâne şekilde tatbik için bu maaş ve ücret sis
teminden yevmiye sistemine kaçmak suretiyle 
himaye yolu açıktır. Memurların arasında ada
leti sağlamak için bu yolun da mümkün olduğu 
kadar önlenmesi zarureti vardır. Bu arada ar
kadaşlar Yüksek Meclisin memurları, ücretlileri, 
emeklileri düşündüğü bir sırada devlet sektö
ründe çalışan işçiler hakkında müesseselerin bir 
tedbir getirmemiş olması işçi vatandaşların ge
çim sıkıntısı içinde terk edildikleri mânasına 
alınmaktadır. Encümenlerde mevcut kanun tek
liflerimiz vardır. Hep yeni bir sisteme gidildiği 
bahsiyle teklifler yürümemektedir. Görüyoruz 
ki, müesseseleri tarafından işçi gündeliklerinin 
artırılmasını sağlıyacak her hangi bir teklif gel
memiştir. İlgili bakanlıkların bu mevzuda dik
katlerini çekmeyidir vazife bilirim. 

REÎS — Hamdi öner. 
HAMDİ ÖNER (Adana) — Muhterem arka

daşlarım, bu kanunu kabul etmekle maliyemiz | 

büyük bir külfet altına girecektir. Fedakârlığın 
j âzamisini göstermiştir. Yalnız bu, dâvanın halle-
| dilme yolu değildir. Memleketimiz senelerden be

ri zamla hayat pahalılığını davet etmek suretiy
le bir fasit dairenin içindedir. Hakikaten dar ge
lirlilerin çektikleri ıstırap çok büyüktür. Müte
madiyen zam yoluna gidilmekle bu mesele halle
dilmez. Memurların durumu kredilerle ve mes
ken dâvasiyle halledilir. Kendi aralarında kur
muş oldukları istihlâk ve mesken kooperatifleri
nin desteklenmesi suretiyle maliyenin yükü ha-
fifliyeceğinden bunun da ön plâna alınması lâ
zımdır. İstanbul'da 250 lira ile memuriyete baş-

| lıyan bir vatandaş, basit bir mesken ve en ucuz 
bir yemek yemeyi hesabedersck alacağı bu maaş 
idare etmiyecektir. Bunun Devlet teşkilâtında 

i tevlidedeceği mahzurları saymak istemiyoruz, 
bu aşağı - yukarı cümlenizce malûmdur. Onun 
için hususi teşekküller vasıtasiyle bilhassa bü
yük şehirlerde mesken kooperatifleri ve memur
lar için ucuz gıda temin edecek satış yerleri ve 
hattâ mümkünse aş evleri kurulursa hakikaten 
bir yardımda bulunulmuş olur. Yoksa memur 
meselesi halledilmiş olamaz. İstanbul Belediye
sinde öyle vazifeliler, 150 lira maaş alan memur
lar vardır ki bunların içerisinde büyük salahi
yetlileri olanları da mevcuttur. Diğer .memleket
lerde olduğu gibi istihlâk kooperatifi ve diğer 
kooperatifler kurmak suretiyle bu politikaya 
ehemmiyet verilmelidir. Bu zamlar daima fiyat
ları kamçılar, kanunlarda tekrar bir tadilât yap
mak icabeder. Bu da tamamiyle bir fasit daire
dir. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Kifayetin reye 

vâz'ını rica ederim, 
Çorum 

Kemal Terzioğlu 

REİS —• Kifayeti kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Müstaceliyet teklifi vardır. Kabul edenler.., 
I Etnıiyenler... Müstaceliyet de kabul edilmiştir. 
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Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Çeşitli teadül ve teşkilât ka
nunlarında mevcut maaş, aylık ve ücret dere
celeriyle bunların tutarlarını gösteren cetveller 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maaş ve ücret 
Derece Tutan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi müesseselerde 1 nci dereceye dâhil kadro
lar ancak Umrçmi Murakabe Heyeti Reis ve 
azalan ile İdare Meclisi Reis ve azalan ve 
Umum müdürler için ihdas olunabilir. 

REÎS — Buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; ben maddenin İktisadi Devlet Te
şekkülleri idare meclisi reisi ve âzalariyle alâ
kalı hükmü üzerinde konuşmak için söz almış 
bulunuyorum, iktisadi Devlet Teşekkülleri 1da-
re Meclisi Reis ve âzalannı tahsisat bakımından, 
maaş dahi demeye dilim varmıyor, çünkü hu
kuki statüsü tamamen ayndır, umum müdürler 
veyahut Umumi Murakabe Heyeti Rçis vMtza-
ları seviyesinde mütalâa etmek tamamen yersiz
dir. Bir kere îd^re MeclisrReis ve azalan de
vamlı olarak vazife görmezler. Saniyen; dışarda 
iş tutabilirler. Ve bu işlerine devam edebilirler. 
Tatbikatta ne olur arkadaşlar; 1935 - 1936 sene
sinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyet
leri ve idareleri ile alâkalı olarak İktisat Vekâ
letinde çalıdan müşavir Von der Porte'feı bir 
kullandığı sözü hatırlatacağım. Müşavir «Garp 
memeleketlerinde devlete bağlı iktisadi işletme-
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ler idare heyetleri mevzuu uzun münakaşa ko
nusu olmuştur. Eğer bunlar bir kazanç vasıtası 
telâkki edilecek olursa aslında görmeleri lâzım-
gelen vazifeyi görmekten uzak birtakım insan
ların sinĞcure'u haline gelir.» demektedir. Hal
buki bu vazifelerde, avukatlığını yapan, yahut 

ticari işleri bulunan kimseler yani asıl mesleki
ni yapmakta devam eden kimseden daha çok şe
refli bir vazifeyi yapıyorum noktai nazarı ile 
buralarda kalacak olurlarsa, o zaman umum 
müdür ve hattâ vekillere karşı işletmenin gerek
tirdiği şekilde serbestçe konuşmak imkânına sa-
hibolurlar. Tatbikatta da eğer idare meclisi âza-
lıkları bu maaşı almaya lüzum hissetmiyen bir
takım arkadaşlarca yapılmakta ise gerçekten 
bunlar vekiller y« umum müdürlere karşı işlet
menin menfaatleri bakımından selâbetle vaziyet 
alabilmektedirler. Bu itibarla böyle bir zam lâ
yihasında Hükümetin İdare Meclisi Reis ve aza
lan mevzuunda bir başka görüşe sahibolmasım 

' arzu ederdim. Bunu daha çok hakkı huzur şek
linde mütalâa etmek bunların oradaki vazifeler
den mügtağni kalabileceklerini göstermek bakı
mından isabetli olurdu. Kanunda da gösterildiği 
şekilde İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Mec
lislerinin malî, {icari, bankacılık, sınai mevzula
rında memlekette tanınmış kimselerden kurul
ması lüzumuna işaret etmek isteriöw Hükümet 
idare meclisi âzalannı umum müdürlük vazifesi 
görenler gibi acaba, Maliye Vekili - ki bu doğ
rudan doğruya kendisini alâkadar etmiyor. - İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde idare meclisi aza
lan ve reisleri için yabancı mütahassıslann ken
di memleketlerinde uzun seneler yerleşmiş olan 
bize tavsiye ettikleri usulden, bir fayda tasav
vur etmez mi? 

Son cümle olarak şunu arz edeyim, günde 
8 - 10 saat ve haftada 6 gün çalışan umum mü
dürü v̂ eya muavinini, Umumi Murakabe Heyeti 
Reisliği ve âzalannı, haftada bir kere toplanıp 
3 saat müzakere edecek arkadaşlarla mütalâa 
etmek nihayet içtimai politika bakımından da 
isabetsizdir. Onu da arz etmiş olayım arkadaş
lar. ^ 

REİS — Saim Karaömerlioğlu. 
SAİM KARAÖMÎİRLÎOĞLU (Adana) —Muh

terem arkadaşlanm, geçim şartlannm çok ağır
laşması karşısında büyük bir feragatle çalışan 
memur vatandaşlara hürmetlerimi bu lâyiha do-
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layısiyle arz ederek sözlerime başlarım. (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; hükümet bu zam 
teklifini getirirken yüksek dereceli maaşlı me
murlar için ne kadar kifayetli görünüyorsa 
1.3 - l4 derecedeki memurlar için bugünkü fiyat 
durumuna göre hiç de kifayetli değildir. Bir 
taraftan geçim şartlarının iki misline yükseldi
ği hükümetçe kabul edilmiş ve bundan dolayı 
maaşları iki misline çıkarma hususundaki teklif 
Meclisi Âlinize gelmiş bulunmaktadır. ' Geçim 
şartları iki misli ağırlaştığma göre geçim indi
riminin de iki misline yükseltilmesi kabul edil
miş olsaydı bilhassa küçük dereceli memurlar 
için daha ferah verici olurdu. 

İkincisi; bu lâyiha ile memurların durumla
rı biraz daha salâha kavuşturulmak istenirken 
memur olmıyan vatandaşlar bıj, hareket karşı
sında şikâyet etmektedirler. Tüccar, memurla
rın maaşları artırılıyor, fakat bizim vergi bakı
mından geçim indirimimiz iki misline yükseltil
miyor diye haklı olarak şikâyet etmektedirler. 
Hükümetten bunun da dikkate almasını istirham 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım; bizim Devlet memuruna vereceğimiz 
nedir? Medeniyetin muayyen bir derecesinin 
bizi alıştırdığı ve yaşamamıza müsaade ettiği 
asgari konfor, geçim ve eğlence ihtiyaçlarını 
tatmin edecek derecede bir yaşama tarzının sağ
lanmasıdır. Eğer bunu temin edersek âmme 
hizmetleri daha iyi görülür ve kendisinden daha 
çok iş ve daha iyi iş temin etmek mümkün olur. 

Maliye Vekâletinin memur ve müstahdem üc
retleri hakkındaki rapordan bâzı hususlar arz 
edeceğim. (Her memurun memuriyet hayatında 
her şeyin üstünde bir insanlık vasfı vardır. Ha
kikaten cidden çok çeşitli ve mütevenni olan bu 
meselenin iki cephesi vardır. Bir memura yeteçjk 
kadar para vermek, öbürü bu parayı tedariktir. 
Bu hususu iyi bir şekilde tahlil eden Barker ra
porundan birkaç satır okuyacağım: 

«Hizmete alma çok kere ihtiyaçla alâkalandı-
rılmamaktadır. Binnetice birçok-Devlet dairelerin
de ihtiyaçtan fazla memur toplanmıştır... Son 15 
sene zarfında maaşları artırılmış olmakla beraber 
satmalma gücü süratle azalmıştır... Hükümetin 
siyasi veçhesindeki değişiklikler ne olursa olsun 
Devlet faaliyetlerinin devamlılığım teminat altı-
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na alabilmek bakmmdan kariyer esasına dayanan 
bir personel servisinin taazzuvu bilhassa ehemmi
yetlidir.» 

Arkadaşlar, memleketimizde tetkikatta bulu
nan Barker misyonu raporunda Devlet memurla
rının ıslahı yanında Devlet memurlarının asgari 
geçim şartının temini tahlil ve tesbit edilmiştir. 
Ayda 300 lira ile başlıyan bu aylık, tesbit edilen 
bu hususları teminden çok uzaktır. Bunun için 
durumu iki cami arasındaki binamaz tabiriyle 
ifade etmek mümkündür,. Devletin imkânları ha
kikaten azdır. Bir taraftan imkânlarımız mahdut 
ve dardır. Ama öbür taraftan da hayat pahalılığı 
mevcuttur. Onun içindir ki, bu teklifimizi yapmış 
bulunuyoruz. Aşağı kademenin 400 liradan baş
laması ve 6 ncı dereceden itibaren Hükümetin 
teklifi ile birleşmek üzere asgari geçim hadlerinin 
hiç olmazsa bir müddet için konjonktüre yakın ol
masını temine çalışmış olacağız. Asgari geçim şar
tına yaklaşacak bir hayatı temin edecek bir fe
rahlığı, iyi işi, çabuk işi, tesirli işi, faydalı işi te
min edecek bir insan yaşamasını temin edecek bir 
durumu memurlara vermek ancak bu şekilde 
mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Bu takririmi
zin iltifat görmesi ve kabul edilmesini bilhassa is
tirham ederim. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRİŞCİOÖLU (Sakarya) — 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel konuşan Fethi 
Çeli.kbaş, idare meclisi reisi ve âzalarının maaşla
rının artırılmasının doğru olmadığını beyan bu
yurdular ve esbabı mucibe olarak da bu vazife
lilerin kendi meslek, ticaret ve sanayi işlerine de
vam etmekte bulunduklarını ve vekil ve umum 
müdür karşısında istiklâllerini lâyıkiyle koruya
bilmek için müdarası olmaması icabettiğini beyan 
buyurdular. İlk nazarda cazip gibi görünen bu 
mütalâalar hakikatle hiçbir alâkası yoktur kana
atindeyim. İdare meclisi reis ve âzalarının ken
di meslek -rçe ticaretlerine devam etmesi bu mües
seseler için ancak bir nakîsa teşkil eder. Bunu 
zaruri bir hale getiren bir mütalâanın bu mües
sesenin aleyhinde olduğu muhakkaktır. Bilâkis 
biz bü idare meclisi reis ve âzalarının bunu va
zife telâkki edecek insanlardan olmasına muhta
cız. Arkadaşımız buyurdular ki, haftada şu kadar 
saat çalışan bir şahısla, haftada bir toplanan ida
re meclisi reis ve âzalarının aynı gösterilmesi doğ
ru değildir. Demek ki, idare meclisi reis ve aza
ları bağlı bulundukları müesseseleri ile hiçbir 
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alâkası olmıyan, bütün'hafta gezerek, damdan dü
şer gibi bir yerde toplanarak, hiçbir tetkik yap
madan karar verecek. Böyle şey olmaz. Sadece 
haftada bir saat çalışmakla bir işler yapılır mı? 
Bu suretle olduğu takdirde bunlann verecekleri 
kararlardan istifade edilemiyeceği aşikârdır. Bu 
itibarla görüşü şahsidir ve hakikatle taban taba
na zıt bir mütalâadır, arkadaşlar. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanunun heyeti umumiye-
sinin konuşmalan sırasında memurlara hulûs 
çakmak gayretiyle, muhalefet maddelerde bile, 
memurlara verilen bu para azdır, memurlar ıs
tırap Jçindedir, bu para ile geçinemezler, şudur, 
budur şeklindeki tempolarına devam etmektedir
ler. 

El kesesinden vaidler yapmak kolaydır, ve 
tatlıdır arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz diye
ceksiniz.. Muhalefette iken biz de öyle yapardık 
da ondan. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, asgari geçim had
di 500 liradır, yine hiçbir mesuliyete katlanma
dan, kayda tâbi olmadan bir takrir getiriyorlar 
400 lira olsun diyorlar. Ben olsam bin lira ister
dim. Bunu o arkadaşlar getiriyorlar ki, bütçe
de muvazene, denk bütçe diye üzerinde ilk gün
den beri ısrarla duran arkadaşlar getiriyorlar. 
Bu perhiz ne, bu lahana turşusu ne arkadaşlar? 
Hükümet ne yapmış yapmış memur maaşlarını 
% 100 artırmış. Bunun portesi nedir, rakamlara 
baksınlar. Büyük bir kalkınma hamlesi fırtına
sı içinde fiyatlar hakikaten altüst olmuşken ha
yat şartlan birdenbire değişmiş olan, kundura 
boyacısından en büyük tüccarına kadar her sı
nıf vatandaş hayat seviyesini ayarladığı halde 
memurlar hakikaten çok sıkıntılı durumda kal
mışlardır. Biz de iktidar partisi olarak bunun 
ıstırabını çekiyoruz. Açın zabıtlan geçen sene, 
evvelki sene bu kürsüden bu memurların terfih 
edebilmesi lâzımgeldiğini ve Hamdi Bey arka
daşımızın buyurduğu gibi, yalnız maaşlarını ar
tırmakla değil, bu fedakâr ve vefakâr arkadaş
larımızın, memurlaranızm çocuklarını okutmak 
mecburiyeti,' onlara ucuz gıda temin etmek 
mevzuu, mesken mevzuunda da ihtiyaçlannı 
karşılamakla da mükellef bulunduğumuzu arz ve 
beyan etmiştim. Yalnız burada değil arkadaş
lar, sesimizin dışarıya çıkmadığı Grup toplantı-
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larında bile ne kıyametler koparmışızdır. Bun
ları bilemezsiniz. Bunları idrak etmek için yal
nız mebus olmak burada konuşmak değil aynı 
zamanda benim gibi bir memur çocuğu olmak 
kâfidir. Binaenaleyh bir teklif yapılmış, bir 
kanun geetiriyorlar, kendileri de diyorlar ki, 
bundan binden yukan alanlar memnundur. Bin
den aşağısı memnun değildir. Biz de bunun ye
terli olduğuna kaani değiliz. Bugün bu kadan-
m yaptık, yarın Hükümetim Personel Kanunu 
getirecek ve orada bu hususları daha iyi düşü
neceğiz. iktisadi politikamız piyasada görülen 
pahalılığı isteristemez bütün muhaliflerimizin 
arzusu hilâfına olarak normale gitmektedir. 
Gıda maddelerinde hissedilir bir inme yoksa da 
düşme vardır. Hakikaten ben âtide sıkıntıları
mızın, bilhassa memur arkadaşlanmızm sıkıntı-
lan elbette çok yakın bir âtide onlar da refaha 
kavuşacaklardır. Binaenaleyh arkadaşlar Hü
kümetin getirdiği bu kanunla ve temin ettiği im
kânlarla yüreklerimizde doğan ferahlığı ifade. 
ederken memur vatandaşlarımızın da şükranını 
ifade etmiş olduğuma kaani oluyorum. Ve Hükü
metime teşekkür ederim. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Maliye Vekili buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bâzı mev
zular vardır ki, istismar edilmemesi lâzımdır. 
Bu maaş meselesi de böyle meselelerden, böyle 
mevzulardan birisidir. Zira, «îster kabul edilsin 
ister edilmesin, ben teklifi yapar, takriri veri
rim, lehine takrir verdiğim o zümreye partimiz 
lehine birtakım avantajlar toplanm ya» cinsin
den bir mütalâa burada doğru değildir. Onun 
için, muhalefete mensup arkadaşlar işi hesapla
madan, rakam olarak düşünmeden bu tarzda ha
yalî teklifler yaparlarsa bu teklifler, kabul olun-
mıyacağı bilindiği halde yapılan, samimîlikten 
ve iyi niyetten uzak jestlerden ileri geçemez. 
Niçin? Çünkü Hükümet bu kanunu getirmekle, 
feragatle vazife gören memur vatandaşlarımız 
için, memurlarımızın hayat seviyesini yükselt
mek için cidden hüyük bir fedakârlığa katlan
maktadır. Bu kanunla Muvazenei Umumiyeye 
dâhil dairelerde ve mülhak bütçeli .idarelerde 
çalışan memurlar için düşünülen .zam yekûnu 
590 milyon liradır. 50 milyon da yine Umumi 
Muvazeneden emekl}', dul ve yetimler için tah
sisat ayrılmaktadır. 50 milyon lira da Emekli 
Sandığından yine emekliler için bunu takiben 
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gelecek kanunlarla bir zam kabul edilmektedir. I 
50 milyon lira da özel idareler bütçelerine ak
seden zamdır. 100 milyon lira da İktisadi Dev
let Teşekküllerine aksedecektir. Bununla zam 
miktarı 850 milyonun üzerinde bir miktardır. 
Bu kolay kolay göze alınacak bir fedakârlîk de
ğildir. Bari bu kısmı olsun istismar etmiyelim.. 

Sırrı Atalay'in vermiş olduğu takriri gözden 
geçirdim, Sırrı Atalay diyor ki, «Asgari geçim 
haddi şudur; binaenaleyh en alt dereceden 
11-14 yahut 10 ncu dereceye kadar olan maaş 
ve ücretlere 100 lira ilâve yapalım.» 100 lira 
ilâve yapalım, bunun portesi 198 milyon liradır. 
Sırrı Atalay biliyor ki, şurada Gelir Bütçesi 
ile birkaç vekâlet bütçesi kaldı; komisyonları 
takibetmemiş, raporları gözden geçirmemiş, 
hattâ Bütçe Encümeni raporunu tetkik etmemiş 
olsa bile, bugünkü Heyeti Umumiyedeki müza
kerelerde bütçenin veçhesi ortaya çıkmıştır. 
100 liralık bir ilâve yapalım diye 198 milyon li
ralık yeni bir zam yapmaya imkân olmıyacağı-
nı Sırrı Atalay pekâlâ bilir. Bendeniz bu takri
rin ya geri alınmasını, yahut kabul edilmemesi
ni rica ederim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşekkülleri İda
re Meclisi reis ve âzalarının haiz olmaları lâ-
zımgelen vasıflar hakkındaki Kanunun madde
sini okuyacağım. 3460 sayılı Kanun 1938 yılı
nın 7 nci ayında çıkmıştır. Kanun diyor ki : 
«İdare Meclisi reis ve azasının, teşekküllerin 
hususi kanunlarında yazılı vasıflardan başka 
yüksek tahsil gören ve vazifelerini muvaffaki
yetle başarabilmeleri için muktazi meslekî, hu
kuki, malî ve iktisadi teknik bilgiye malik ol
ması lâzımdır. Her hangi bir müessesede men
faati olanlar idare meclisi reis ve âzası olamaz
lar.» 

Görülüyor ki, bu arkadaşlar Kirişeioğlu ar
kadaşımızın dediği gibi, gezginci olmıyacaklar-
dır, işleri güçleri olacaktır. Fakat İktisadi Dev
let Teşekküllerinde, bu teşekküllerin ekseriya 
mütaaddit müesseseleri olduğundan idare mec
lisi âzalığı geniş tecrübe ve bilgi ister. Bilfarz 
Sümerbank ve Etibank İdare Meclisi âzalığı 
yapmak kolay iş değildir. 3-5 yüz milyonluk bir 
teşekkülün sağda, solda kendisine bağlı birçok 
müesseseleri vardır. Bu bakımdan bunlar hiç j 
bilgi sahibi değildir demek d'öğru değildir. Bun
lar haftada üç saat toplansalar da bir kere I 
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kendi meslekî hayatlarında basan kazanmış in
sanlardır. Bu sebeple kanunda idare meclisinde 
vazife göreceklerin vasıflarına ait hüküm var
dır. Bâzı arkadaşlar, bu kanunun tedvin edilme
sinde, yabancı mütehassısların vermiş olduğu 
rapor hakkında bilgi sahibi değildirler. Ben 
burada dedim ki, sabah akşam 500 milyonluk 
bir teşekkülün, yani Devlet İktisadi/Teşekkül
lerinin her çeşit mesuliyetine göğüs/geren bir 
kimse yani umum müdür ile haftada üç saat 
için toplanması lâzım başka taraflardaki başarı
ları dolayısiyle oraya gelen yani idare meclisi 
üyesi bulunan bir arkadaşın maddi bakımdan 
aynı ölçü içinde mütalâa edilmesi içtimai politi
ka bakımından da mahzurludur. (Teklif yap 
sesleri) Teklif yapacak değilim. Hükümetin 
kendi tasarrufları içerisinde meseleyi daha isa
betle halledeceği kanaatini taşıyorum. Ama me
sele mühim bir derttir. Eğer teşekküllerin ka
nunda yazıldığı gibi, kanun hükümlerine bak
mak lâzım. Gerekli şekilde çalışmaları arzu edi
liyorsa, idare meclisi âzası olan umum müdür 
değil, muayyen mütalâaları ile, İktisadi Devlet 
Teşekküllerin muayyen bir istikametten, baş
ka bir istikamete götürebilecek çapta insanlar 
olacaklar demektir. İdare meclisi reis ve âzası, 
tecrübe sahibi muvaffak şahıslardır. Ve kanun
ların tarihleri de nazarı dikkate alınacak olur
sa, oradan da bu netice çıkarılabilir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabesine 
ait kanun 3460 numaralıdır. Teşekküllerin ba
rem Kanunu ise 3659 sayılı Kanundur, yani ara-

I dan bir hayli zaman geçmiştir. Bu sebepten şah
si kanaatimi ifade ediyorum, bunda samimîyim. 
Bu hususta katî bir noktai nazar sahibi deği-

| linv Bâzı arkadaşlar, öyle ise teklif yap diyor
lar ve mütemayil görünüyorlar. Şimdi düşüne
yim şurada, hazırlamak mümkün olursa bu 
mevzuda bir şey arz 'edeceğim. 

REİS -— Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 
Kemal Erdem 

REİS — Kifayet aleyhinde Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) —• Muhterem arka

daşlarım, Vekil Bey konuşmalarında teklifimizi 
I samimiyetsiz buldular, tetkiksiz buldular veya 

I 
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teklifi geri alsınlar veyahutta reddedin dediler. 
Müsaade ederseniz, geri almak veya reddetmek 
hususunda bizim de şu 3 dakika içinde kısa bir 
maruzatım olsun. Mesele aydmlanmamıştır, ki
fayeti kabul etmeyiniz ve bizlere 3 dakikalık bir 
konuşma imkânı veriniz. 

REİS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Madde1 ile ilgili bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 1 nei 
maddesindeki cetvelin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

21 . II . 1959 
1 — 2 000 
2 — 1 750 
3 — 1 500 
4 — 1 250 
f> — 1 100 
6 - . 950 
7 — 850 
8 — 750 
9 — 650 

10 — 600 
11 — 550 
12 — 500 
13 — 450 
14 __. 4(K) 

Kars 
Sırrı Atalay 

Kars 
Behram öcal 

Ankara 
Recep Dengin 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Ankara 
İsmail tnaıı 
Gümüşane 

Necmettin Coşar 
Tunceli 

Arslan Bora 
Kars 

Kemal Güven 
Ordu. 

Hüsrev Yürür 

Kars 
Mehmet Hazer 

Ankara 
Hasan Tez 
Malatya 

Mehmet Kartal 
Ankara 

Fuat Börekçi 
Ankara 

M. Ali Ceritoğlu 
Uşak 

Adnan Çalıkoğlu 
Kars 

ibrahim Us 
Ordu 

Münir Ekşi 
Ordu 

Muammer Tekin 
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Kars 

Hasan Erdoğan 
Kars 

Osman Yeltekin 
Sivas 

Süleyman özsever 
Mardin 

Şevket Dursun 
Çankırı 

Eteni Yalçınalp 
Urfa 

Abdullah Koksal 
Mardin 

^ Vahap Dizdaroğlıı 
Malatya 

Mehmet Delikaya 
Niğde 

İsmail Güven 
Sivas 

Nüzhet Çubukçu 
Tokad 

Keramettin Gençler 

H. Fehmi Evliya 
Tunceli 

Hızır Aydın 
Siird 8 

Nazmi Yaraş 
Ankara 

Nuri Ciritoğlu 
Maraş 

M. Şişman 
Elâzığ 

Mustafa Altmdoğan 
Ankara 

t. S. Omay 
/ Erzincan 
Âdil Sağıroğlu 

Maraş 
Halil Gürün 

Hatay 
Ahsen Aral 

Mardin 
Şevket Dursun 

Ordu 
Kahraman Sağra 

Çankırı 
Naşit Fırat 

Urfa 
Osman Ağan 

Sinob 
Daniş Yurdakul 

Sivas 
Şinasi Moran 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Van 
Sait Erdinç 

Kars 
Turgut Göle 
Gümüşane 

Nihat Sargınalp 
Gümüşane 

Avni Karaman 
Niğde 

Asım Eren 
Hatay 

A. S. Hocaoğlu 
Sivas 

Rahmi Çeltikçi 
Uşak 

A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Ordu 

Zeki Kumruln 
Ankara 

İbrahim îmirzalıoğlu 

REİS — Takririn dikkate alınmasını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 2. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseselerde ilk 
defa memuriyete alınacakların tahsillerine göre 
girebilecekleri dereceler 30 . VI . 1939 tarihli ve 
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3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri
ne göre tesbit olunur. 

3656 sayılı Kanuna tâbi daire ve müessese
lerde ilk defa ücretli memuriyetlere alınacaklar 
hakkında da bu madde hükmü tatbik edilir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesinin (C), (E) ve 
(G) fıkralarına göre verilen temettü, ikramiye 
ye primlerle hususi kanunlarında mevcut hü
kümlere istinaden ödenen ikramiyelerin ve 
15 . X I . 1935 tarihli ve 2847 sayılı Kanuna 
tâbi Devlet Demiryolları işletmesi memur ve 
hizmetlilerine verilen ikramiyelerin yıllık yekû
nu iki aylık ücret tutarını geçemez. 

Bu müesseseler memur ve hizmetlilerinin hu
susi kanunların verdiği cevaza müstenidolsa 
dahi, kadrosu olsun veya olmasın, deruhde ede
bilecekleri bilûmum munzam vazifeler dolayı-
siyle alacakları ücretler ile yukarıki fıkra şü
mulüne giren veya girmiyen çeşitli istihkakların 
aidat, hisse ve prim gibi her ne nam ile olursa 
olsun bilcümle tediyelerin (harcırah hariç) va
sati aylık yekûnu birinci derece tutarının % 60 
mı geçemez. 

Bu fıkra hükmü çeşitli teadül kanunlarına 
tâbi bulunanlar hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Nazım Tanıl, buyurun. 
NAZIM TANIL (Yozgad) — Çok muhterem' 

arkadaşlarım, üçüncü maddede ikinci fıkrada 
başlıyan kısımda bâzı maruzatım olacaktır. 

Memur maaşlarını tâyin eden birinci madde 
zam dereceleri, üçüncü madde memurların ay
rıca ek görev, munzam vazife, temsil ve sair ad
larla alacakları görevler ve ellerine geçecek pa
raların âzami haddini tâyin etmektedir. Ve bu 
miktarın birinci derecedeki memurların maaşı 
olan iki bin liranın yüzde altmışı tecavüz etmi-
yeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bendenizin mâruzâtım şu olacaktır : 
Bir kere % 60 nispetini bendeniz az bulmak

tayım. Şu sebeplerle; verilen ikramiyeler, tah
sisatlar, doğum ve ölüm tazminatları, kasa taz
minatı çocuk zammı bunlar ilâve edilmelidir. Bu 
takdirde ancak, zamlar % 100 ün üstüne çıkar. 
Bunların her birinin esbabı mucibesi olduğu için 
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s bu esbabı mucibeler ortadan kalkmadan kanun

ların bahşettiği hakları kaldırmak doğru olmaz. 
Başka bir husus; birinci derecede memur ma-

I aşının % 60 mı geçemez, diyor. Ben diyorum 
{ ki; bir memurun kendi kadro derecesi ne ise 
j onun % 100 üdür. 500 lira ise 1 000 lira, 600 

lira ise 1 200 lira. Bin lira ise-2 bin lira, 2 bin 
I lira ise 4 bin liradır* Çünkü, arkadaşlar, burada 
j şu hususu âdil bir şekilde temin etmiş oluyoruz. 

Bir memur muayyen bir kademeye yükselebil
mek için hizmet etmiş, tecrübe kazanmış ve bil
gisi artmış ve bu suretle muayyen bir seviyeye 
yükselmiştir. Bunun neticesi olarak bu seviye
nin icabettirdiği kadro maaşını almaktadır. Bu 
tasarı ile ise, hiçbir evsafı olmadan her hangi 
bir memur birinci sınıf memurun aldığı iki bin 
liranın % 60 mı alacaktır. Bu doğru olamaz. 
Bir memur ancak kendi bulunduğu kadronun 
c/c 100 ünü alacaktır. Bizim teklifimiz budur ve 
bunu tesbit eden bir takririmiz vardır. Bu şe
kilde kabul buyurulursa hakikaten İktisadi Dev
let teşekküllerinin, bankaların ve Devlet memur
larının kadrolarında çalışan memurlar arasında 
bir müsavaat ve muvazene teessüs etmiş olacak
tır. Bu muvazene tasarıda olduğu gibi kendileri
ne verilmiş olan paranın % 60 inin değil, % 100 
ünün verilmesiyle teessüs etmiş olacaktır, k ahu I 
buyurulmasmı rica ederim. 

REİS — Cemal Zühtü Aysan. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü maddede mü
him olan bir durumun izahını yapmak isterim. 
Bu da ocaklarda, fabrikalarda, şantiyelerde çok 
ağır şartlar altında çalışan bir elemanla büro
larda konforlu bir şekilde çalışan, aynı maaşla 
çalışan bu elemanların ikisi arasında her hangi 
bir fark bu kanunda tezekkür edilmemiş olma
sıdır. Buna misal olarak şunu arz edeceğim, 
Etibank, Sümerbank müesseselerinde her türlü 
sosyal ve medeni ihtiyaçları temin edilen bir 
şehirde çalışan teknik eleman saat beşte vazife
sinden çıktıktan sonra bir istirahate kavuşmuş 
olur ve kendisini bir defa olsun kimse aramaz. 
Halbuki bir misal olarak arz edeyim, Zongul
dak kömür havzasında 24 saatlik devamlı bir 
mesai vardır. Karabük ağır sanayi merkezinde 
ve diğer merkezlerdeki durum aynıdır. Gece 
gündüz daima nöbet tutan bir nöbetti gibi ayak
ta durmakta, geceleri dahi sahalılara kadar haya
tını yıpratırcasma işi başarmak durumundadır. 
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Aksi takdirde istihsal, randıman teessüs etmez. 

Şimdi merkezde vazife gören elemanla bura
daki eleman ikramiye olarak i&i maaş nis
petinde bir para alırlarsa buradaki elemanın 
mağduriyeti meydana çıkar. Veya merkeze doğ
ru kaymak suretiyle asıl orada çalışması icab-
eden elemanlarımızın miktarı azalmış olur. 

Ben diyorum ki : Şantiyelerde, ocaklarda, 
fabrikalarda ağır mesai yapan arkadaşlara ay
rıca iki maaş ikramiyenin fevkinde bir ikrami
ye daha tanıyalım. Maaşın % 60 mı geçmemek 
üzere behemahal bir ikramiye haddinin tâyin 
edilmesi ve Sanayi Vekâleti tarafından bu işin 
yapılması yerinde olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, Riyaset olarak bir nokta

ya işaret etmek isterim : Encümen ve grup söz
cüleri hariç, madde hakkında konuşmalar üç da
kikadır. 

Abdullah Bey buyurun. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhte

rem arkadaşlar; bu maddelerin ve bu kanunun 
heyeti umumiyesinde açıklanmamış bâzı husus
lar vardır. Gerek prim bakımından, gerekse ih
tisas yönünden bilhassa İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde tereddütlere ve çeşitli anlayışlara yol aça
cak bâzı hususlar mevcuttur. Bu itibarla arz ede
ceğim hususlar bilhassa ilerde tatbikatçılara ışık 
tutması yönünden muhterem encümence burada 
bu kanunun bu maddelerinin nasıl anlaşılması lâ
zım geldiğini izah buyurmalarını istirham ediyo
rum. 

Malûm olduğu üzere İktisadi Devlet Teşekkül
leri program yılları bidayetlerinde başlamak üze
re muayyen devrelerde prim ödemekte idiler. Bu 
kanun yürürlüğe girdiği bir Mart 1959 tarihine 
kadar mezkûr primler bakımından 2 aylık bir za
man geçmiş ve bu zamanın primleri de tahakkuk 
etmiş olacaktır. Bu iki aylık primler bu kanun
dan evvel tahakkuk etmiş olmak itibariyle bu ka
nunun şümulü haricinde ödenecek midir? Yoksa 
bir yıllık prim ve ikramiye tutarlarının iki aylık 
maaş tutarını geçemiyeceği hakkındaki hükmün 
şümulü içinde mi kalacaktır? Gerçi müzakere et
mekte olduğumuz bu kanun makabline şâmil ola-
mıyacağma göre mezkûr primlerin bu kanunun 
şümulü haricinde ödenmesi icabederse de alâkalı
larda mevcudolduğunu gördüğümüz tereddüdün 
izalesi bakımından bu cihetin de komisyonca açık
lanmasını rica ederim. Arkadaşlar, diğer mühim 
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bir husus vardır; bu tasarı gerek Devlette, gerek
se İktisadi Devlet Teşekküllerinde mevcut ihtisas 
müessesesini olduğu gibi bırakmakta mıdır? Böyle 
ihtisas kadrolarına yapılacak yeni tâyinlerde bu 
tasarıya ekli cetvel uygulanacak mıdır? Halen ih
tisas kadrolarında çalışanlar otomatikman kadro
larını alacaklar mıdır? Tasarının esprisi ve Bütçe 
Komisyonunun raporu bu suallere cevap verdir
meyi gerektirmektedir. Alâkalı tatbikatçıların 
tereddütlerini izale etmek bakımından komisyo
nun bu hususta açıklama yapmasını rica edece
ğim. Tatbikatçıları tereddüde sevk etmemesi ve 
ilerde Yüksek Meclisten tefsir kararının çıkması
na meydan bırakılmaması için ne olması lazımsa 
lütfen burada izah edilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Münip özer. 
MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Ben arkadaş

lara iltihak ediyorum efendim. 
REİS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım, şahsan bu kanunun bütçeden 
çıktığı şekilde % 60 olarak kalmasında fayda mü
lâhaza ederim. Şöyle ki; bugünkü bütün Devlet 
memurları ile hususi teşekküller memurları ara
sındaki fark memur vatandaşlar arasında daima 
bir huzursuzluk konusu olarak devam edip gel
mektedir. Kaldı ki, Devlet dairelerinde bilhassa 
kalifiye memur ihtiyacı kendini şiddetle göster
diği halde hususi teşekküller bu kalifiye memur
ları . daha fazla ücret verip aldıkları için Devlet 
kadrolarında kalifiye memur azalmaktadır. Bu 
itibarla bu % 60 m üstüne çıkmak bugüne kadar 
devam eden huzursuzluğu artıracaktır ve kalifi
ye memurların kaçmasını teşvikten başka bir işe 
yaramıyacaktır. Bu bakımdan bu nispetin aynen 
kalması doğru olur. Bunun için bir misal arz 
edeyim. İsmini vermiyeceğim, bu durumda olan 
bir tanıdığım, bugünkü zamlarla elime 3 300 li
ra geçecekken, 3 200 alacağım, nerede benim 100 
liram; diyor. Daha ne istiyor, diğer memurlara 
yaklaşırsa kabahat mi olur? Bu bakımdan arka
daşlar, % 60 esasının muhafaza edilmesi, adalet 
prensibine uygundur, ve diğer memurların huzu
runu temin bakımından da bunu faydalı telâkki 
etmekteyim. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, Bütçe Encümeninde bu kanun konu
şulurken bulundum ve dikkatle encümendeki ha-
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vayı teneffüs ettim. Mtıtlâk bir hâkimiyetle hat
tâ bir hayli ekseriyetle % 60 esası kabul edildi. 
Onun için ben % 60 nispetinin aynen bırakılma
sında büyük isabet görüyorum, bir değişiklik pa-
parak'bunu, maddeyi râınnedar etmiyelim. 

Bugünkü vaziyette dahi 4 - 5 bin lira maaş 
alan memurlar ve idare âmirleri vardır. Onun 
için memurlarımıza bu kadar imkân veriyoruz, 
% 60 da vermek suretiyle Büyük Türk Milleti ve 
Büyük Meclis vicdanen de müsterihtir. Umumi 
görüşmesinde kifayet geldiği için konuşmak im
kânını bulamadım, söz alamadım. Hükümetin me
mur politikasındaki hassasiyeti ve alâkası karşı
sında işçi vatandaşlarımızın durumu Hükümet 
politikası olarak bir zapturapta bağlanması lâ
zımdır. Çünkü Türk işçisi büyük bir merakla bek
liyor, bizim vaziyetimiz ne olacak diye. Yarın 
gazetelerde okuyacağız memur maaşları şu kadar 
artmıştır, mebus maaşları şu kadar artmıştır, fa
kat işçinin durumu ne olacaktır? Hükümetten ri
ca ediyorum, bundan emin olunuz arkadaşlar, ka
tiyen politika yapmıyorum, huzur içinde söylüyo
rum, çalışmaları ile iktisadi hamlemizde kendi 
paylarına düşen gayreti ziyadesiyle gösteren işçi 
arkadaşlarımızı da düşünsün. İşçilerin maaş, üc
ret ve ikramiyelerine ne miktar zam yapılacaksa 
onlar da bilsinler. Netice olarak % 60 üzerinde 
ittifakla duralım. Bunu katiyen artırmıyalım. 
Vicdanlarımız her halde müsterih olacaktır. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Sakarya) ~~ 
Muhterem arkadaşlar, vazifelileri tedirgin eden 
husus maaşların az olduğu kadar, maaşlar 
arasındaki nispetsizliktir. Bu itibarla munzam 
vazifelerle muayyen eşhasın; civardaki diğer 
vazifelilerin üstüne çıkması hoş karşılanmamak-
tadır. Bu nispet ne kadar az farklı olursa o 
kadar iyi olacaktır. O itibarla % 60 nispetini 
kabul etmek ve artırmamak daha doğru olur. 
Maaşlar arasındaki nispet ne kadar çok olursa 
huzursuzluk o kadar daha çok olur arkadaşlar, 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri var oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Hilâl Ülman 
REÎS — Kifayet takririni reyinize arz. edi

yorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde ile ilgili takrirler vardır, okutu

yorum. 
Yüksek Reisliğe 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer 
kanunlarda mecvut aylık ve tutarlarının değiş
tirilmesi hakkında kanun yâyihasımn üçüncü 
maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki «Va
sati aylık yekûnu, birinci derece tutarının % 
60 mı gedmez» ibaresinin yerine «Vasati ay
lık yekûnu, alâkalıların kadro derecelerinin bir 
mislini geçemez» şeklinde, şifahen arz edilecek 
sebeplerle, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Giresun Konya 
N. Tanıl H. Bozbağ M. Güzelkıknc 
Samsun Erzurum Çorum 
Ö. Güriş M. özer C. Köstekçi 

Bolu T Manisa İstanbul 
M. Güçbilmez* S. Akdağ A. Harputlu 

Aydın îçel Muğla 
C. Ülkü E. Çetin S. Pekin 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

A. Tokuş A. İleri M. Iştın 
Erzurum Çanakkale Trabzon 
M. Zeren S. Sezgin H. Polat 

Sakarya Balıkesir 
B. Hun V. Asena 

Bolu Samsun 
R. Akşemsettinoğlu N. Ulusoy 
Adıyaman Erzurum îçel 
S. Turanlı S. Erduman M. Dölek 
İstanbul Kayseri Kayseri 
E. Kaya D. Turan H. Kurmel 

Bolu Adıyaman Adıyaman 
İ. Gülez A. Yaşar S. Ağar 

Adıyaman Yozgad Yozgad 
G. Gürsoy M. Ataman N. Kurban 
Yozgad Yozgad Yozgad 

S. Eronat F. Nizamoğlu Ö. Erzurumluoğlu 
Rize Bursa Bursa 

. O. Kavrakoğlu N. 1. Tolon S. Karacagil 
izmir Kütahya Kütahya 

î. Sipahioğlu 1. Germeyanoğlu K. Özer 
Erzurum Bingöl Samsun 
M. Fırat S. Göker F. Şen 

Bursa Nevşehir Samsun 
S. Karacabey M. H. Ürgüplü H. Tekay 

Mug Erzurum Bitlis 
G. Emre F. Taşkesenlioğlıı N. Barut 

Antalya Zonguldak 
A. Selekler H. Ulus • 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine j 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatasının 3 ncü maddesinin aşağıda
ki şekilde tadilini Yüksek Meclisin takdir ve 
tasdiklerine saygılarımızla arz ederiz. 

Madde 3. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin (C) (E) ve (G) fık
ralarına göre verilen temettü, ikramiye ve prim
lerle hususi kanunlarında mevcut hükümlere 
istinaden ödenen ikramiyelerin ve 15 . X I . 1935 
tarihli ve 2847 sayılı Kanuna tâbi Devlet Demir
yolları işletmesi memur ve hizmetlilerine verilen 
ikramiyelerin yıllık yekûnu iki aylık ücret tu
tarını geçemez. 

Ancak, maden ocaklarında, fabrikalar ve şan
tiyelerde bilfiil çalışanlar için bu miktar altı 
maaşa kadar verilebilir. 

Bu müesseseler memur ve hizmetlilerinin hu
susi kanunların verdiği cevaza müstenidolsa 
dahi, kadrosu olsun veya olmasın, deruhde ede-
büecekleri bilûmum munzam vazifeler dolayı-

# siyle alacakları ücretler ile yukarıki fıkra şü
mulüne giren veya girmiyen çeşitli istihkakla
rın aidat; prim ve hisse gibi her ne nam ile 
olursa olsun bilcümle tediyelerin .(harcırah 
hariç) vasati aylık yekûnu aylık tutarın bir 
mislini geçemez. 

Zonguldak Erzurum Zonguldak 
C. Zühtü Aysan M. Özer 
Giresun Kastamonu 

S. Başol 
Sakarya 

T. inanç, Z. C. Bakiçelebioğlu T. Barı;, 
Bilecik 

M. Erdem 
Bolu 

K. Kocaeli 
Tekirdağ 

t. Özdoyuran 
Sakarya 
T. Barış 

Kastamonu 
S. Çağlar 
istanbul 

I. Altabev 
Samsun 

A. Keleşoğlu 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Zonguldak 
A. Akın 
Tekirdağ 
A. Paker 

Zonguldak 
H. Ulus' 
Trabzon 
H. Polat 

Kayseri 
F. Apaydın 

Kastamonu 
Ş. Esen H. 

Zonguldak 
N. Tanyolaç 

Kırklareli 
A. Ceylan 

Sakarya' 
B. Hün 
Konya 

M. Runyun 
Konya 

H. ölçmen 
Samsun 
A. Eker 

Konya 
Âmil Keymen 
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Zonguldak 
A. Akın 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
îçel 

11. Çetin 
Amasya 
P. Çöl 
Amasya 

N. §erif Nabel 
Giresun 

H. Bozbağ 
istanbul 
Z. Tarver 
Kocaeli 
N. Unat 

Bitlis 
N. Barut 

tçel 
M. Dölek 

Bingöl 
E. Yılmaz 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
istanbul 
t. Sevel 
istanbul 

Y. Salman 
Konya 
S. Soylu 

Bingöl 
S. Göker 
Adıyaman 
S. Turanlı 
Amasya 
H. özbay 
Kastamonu 
N. Batur 

Siird 
F. Şendur 

tstanbul 
S. Erengil 

Kocaeli 
D. Erol 
Kütahya 
M. Diler 

Kastamonu 
M. Akd6*ganlı 

Yüksek Riyaset Makamına 
Müzakere edilmekte olan kanunun üçüncü 

maddesi,, iktisadi Devlet Teşekkülleri, kurumlar 
ve bankaların idare meclisi reis ve azalarını, 
icabında bu teşekkülerin bütün memur ve hiz
metlilerine verilebilecek ikramiyeden mahrum bı
rakmaktadır; 

Halbuki bütün bu teşekküllerin idare meclis
leri, müesseselerinin en yüksek organı olmakla 
beraber, reis ve azaları mesainin nâzımı, istih
sal, kazanç ve muvaffakiyetin âmilidirler. Ay
nı zamanda bütün idari ve malî mesuliyetlere de 
iştirak etmektedirler. 

Şu hale nazaran, esasen teşekküllerinin bün
yesinde adetleri mahdudolan idare meclislerinin 
reis ve azalarına da ikramiye verilebilmesini te-
minen aşağıdaki fıkranın 3 ncü maddenin bi
rinci fıkrası sonuna eklenmesini hürmetle arz 
ve teklif eyleriz : 

Eklenecek fıkra: 
(Mezkûr müesseselerin idare meelisi reis ve 

I azaları da bu suretle verilen temettü ve ikrami
yelerden faydalanırlar.) 

Antalya Manisa Kütahya 
A. Konuk N. Körez E. Topaler 

Antalya Kütahya Manisa 
A. Selekler I. Haznedar A. Akın 

içel Konya Kayseri 
I R. Çetin S. Sayın D. Turan 
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Trabzon 
8. Z. Ramoğlu 

Diyarbakır 
T. C. Çubukçu 

Antalya 
Y. Yazıcı 
Kütahya 
K. özer 
Manisa 
A. Akın 
Amasya 

1. Olgaç 
İsparta 

A. Lâtif oğlu 
İzmir 

t. Sipahioğlu 
Çanakkale 

N. Togay 
İçel 

M. Dölek 
Erzurum 

S. Kantarel 
Kars 

A. Yeniaras 
Konya 

R. Birand 
İsparta 

K. Demiralay 

î 
içel 

1. Gürgen 
Elâzığ 

1. H. Talay 
Antalya 
M. Ak 
Giresun 

M. Şener 
Edirne 

R. Gürkan 
Kütahya 

1. Germeyanoğltı 
Konya 

N. Tahralı 
Konya 

E. Develioğlu 
Kayseri 
F. Apaydın 
Samsun 

H. Tekay 
Sinob 

N. Kuruoğlu 
Balıkesir 

A. Kahpsızoğlu 
İstanbul 

N. Tekine! 
İzmir 
S. Giz 
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Bingöl 

E. Yıldız 
Aydın 

H. Coşkun 
Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Diyarbakır 
H. Z. Tiğrel 

(Okunamadı) 
Kırklareli 

M. A. Ceylan 
Adıyaman 

Ş. San 
Konya 

Ö. Şeker 
Samsun 
ö. Güriş 

Bitlis 
R. Bingöl 

Adıyaman 
S. Turanlı 

Gazianteb 
S. Ünlü 
İstanbul 

S. Erengil 
İzmir 

M. Çavuşoğlu 

Yüksek Riyasete 
Aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 

hakkındaki 'kanunun 5 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasındaki (Birinci derece tutarının % 60 mı 
geçemez) kısmının (Derecesi tutarının % 60 ını 
geçemez) şeklinde tadilen kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Adana Mebusu 
Saim Karaömerlioğlu 

REİS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Ç o k muhterem arkadaşlar, me
selenin encümenimizde bir kere daha tetkik 
ve müzakere edilmesinde fayda mülâhaza edi
yoruz, takrirlerin encümene havale buyrulma-
smı talebediyoruz efendim. 

REİS — Efendim encümen mazbata muhar
riri tarafından talep vâki oldu, havale etmek 
mecburiyeti vardır, bu itibarla madde takrir
lerle birlikte encümene verilmiştir. 
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Dördüncü maddeden müzakereye devam 

ediyoruz. 

MADDE 4 — 3 ncü maddenin, 1 nci fıkra
sında yazılı olanlar haricolmak üzere, çeşitli ka
nunlarda mevcut ve maaş ve ücret tutarlarının 
muayyen bir yüzde nispeti üzerinden ödenen taz
minat ve ücretlerin hesabında bu kanuna göre 
alacakları maaş ve ücretin nısfı esastır. 

REİS — Yakup Karabulut. 

YAKUP KARABULUT (içel) — Muhterem 
arkadaşlarım, dördüncü maddede bir isim ben
zerliği dolayısiyle bir yanlışlık olmuştur. Bura
da, tazminatlar mevzuubahistir. Bunun içinde 
pilotların ve dalgıçların tazminatı, kasa taz
minatı gibi şeyler vardır, bunların biribirine 
karıştırıldığını gördüm. 

Biliyorsunuz ki uçuculuk ve dalıcılık yıpra
tıcı bir meslektir. Kanun vazıı bu yıpratıcı 
durumları göz önünde tutarak kendilerini mu
kavim kılmak için muayyen bir para vermek
tedir. Bu para; almakta oldukları maaşların 
yüzdesine göre isabet ediyor ki konjonktür 
yükseldikçe maaş da yükselir. Yıpranma tazmi
natı da yükselir. Şu durumda 4 ncü madde bu 
şekilde kabul edildiği takdirde jet pilotlarının 
aldıkları % 100 tazminat % 50 ye iniyor de
mektir. Size jet pilotlarına tazminat verilmesi* 
hakkındaki 6125 sayılı kanunun esbabı mucibe-
sini okuyacağım; kanunun ikinci maddesinde; 
«Uçuş tazminatının kıymeti ilerde vukubulması 
muhtemel olan para tebeddüllerinin doğuraca
ğı mahzurları korumak» diyor. Sonra uçuş taz
minatı maaş tutarının yüzde nispetini kabul 
etmekle zamanla yaşama standartlarının değiş
mesi halinde yapılacak para ayarlamalarına 
uçuş tazminatlarının az çok uyabilmesi. 

Görülüyor ki kanun vâzıı, ibu uçucu ve da
lıcıların yıpranma tazminatlarını maaşlarına 
.nispet edişinden maksat konjonktüre ayak uy
durmalarını temin etmektir. Biz bu maddeyi 
arkadaşlarla birlikte şu şekilde hazırladık. Mad
de metnini aynen okuyorum. 

Madde 4. — Üçüncü maddenin birinci fık
rasında yazılı olanlarla uçuş, denizaltıcılık dal
gıçlık, yıpranma tazminatı haricolmak , üzere 
çeşitli kanunlarda mevcut maaş ve ücret tutar
larının muayyen bir nispeti üzerinden ödenen 
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tazminat ve ücretlerin hesabında bu kanuna 
göre alacakları maaş ve ücretlerin nısfı esastır. 

Kanun bu şekilde çıkacak olursa ne deniz-
altıcılarımız, ne jet pilotlarımız ne de dalgıç
larımız mutazarrır olmıyacaklardır. Bu hususta 
bir de takrir veriyorum, kabulünü istirham 
ederim. Bu kahramanları mağdur etmiyelim ar
kadaşlar. 

RElS — Selim Soley. 
SELlM SOLEY (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, ordunun üç ana ve kıymetli ve 
maalesef en nâdir kısımları olan denizaltıcılığı, 
dalgıçlığı ve tayyareciliği, bilhasna jet pilotlu
ğunu alâkadar eden bir madde üzerinde bir 
kaç dakikanızı, intirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ .şunu arz ede
yim ki, dünyanın her yerinde, modern mem
leketlerde, tayyareciler çok, fakat tayyareler 
azdır. Bizde ise maalesef aksine pilotlar az, 
fakat sağlanan yardımlar sayesinde tayyare
lerimiz. çoktur. Sık sık vâki kazalar ve tehli
kesi asla karşılanmıyan, maaşlar yüzünden bil
hassa jet pilotu yetiştirmek kabil olmuyor. Ka
zaların sebebini bir Amerikalı'ya sormuştum 
ve yukarda Bütçe Encümeninde arz etmiştim. 
Amerikalı, kazalar için söyle dedi: «Bizde ağır 
havai şartları, sizde ise ağır geçim şartları ne
ticesinde kazalar olurj» Şu halde bizim jet pi
lotlarımız, denizaltıcılarımız, dalgıçlarımız ba
cımından onların geçim seviyelerini, hem mes
lekin şerefini artırmak, hem de tehlikeleri 
azaltmak bakımından ayarlamak zaruretinde-
yiz. Zeytin ekmekle ne gökyüzüne çıkar, ne de 
denizin dibine inilir. Bunu bir diğer bakıma da 
bağlamak isterim. 

F . 100 tayyareleri NATO emrindeki en mo
dern tayyarelerdir. Fakat kâfi miktarda jet 
pilotu bulunmadığı için Amerika Hükümeti 
kâfi miktarda jet pilotu sağlayana kadar 750 
bin dolar yani aşağı - yukarı 7 milyon türk 
lirası değerinde bir tayyareyi bize vermeyi ge
ciktirmiştir. Hal böyle iken ve şimdi kâfi mik
tarda jet pilotu yetişmeden mevcutları da ay
rılmaktadır. Geçen sene otuz kadar jet pilotu 
ayrılmıştır. Bu sene de bir o kadarının istifa 
istidaları bu kanunun neticesine intizaren bek
letilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, jet pilotlarından, esir
gememek lâzımdır. Allah tekrarından esirgesin, 
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geçenlerde vâki kaza memleket ölçüsünde bir te-
teessüre sebeboldu. Ve bunun elemi hâlâ yürek
lerimizi sızlatmaktadır. Gecenin her türlü şe
raitine, her türlü fena hava şartlarına rağmen 
değil sadece düz uçuş, aynı zamanda akrobasi 
ve her türlü muharebe eğitimi yaparlar. Envai 
çeşit dalış, çıkış hareketleri yapmak suretiyle, 
her türlü tehlikelerle göğüs göğüsedir. Den-iz-
altıeılar keza. Size bir misal söyliyeyim: Üskü
dar vapurunu denizin derinliklerinden bütün 
dünyanın hayretini çekecek şekilde çıkaran 
dalyıçlarımız var. Kendileriyle iftihar ettiği
miz bu dalgıçlarımıza verilen tazminat ayda 
32,2 liradır. Ben yaptığım bir teklifle bunun 
32,5 liradan 65 liraya çıkarılmasını istiyorum. 
Biliyorsunuz bizim ordumuzda üç türlü uçak 
vardır. Jet, pervaneli ve bir de kara ordusunda 
kullanılan ufak tayyareler. Hani geçen gün 
Yozgad'da hava kapalı olduğu için yola inen 
tayyareler gibi. Bu küçük tayyare pilotlarının 
aldıkları tazminat miktarı küçük rütbelilerde 
ayda 67,5 liradır. Bu tayyareler 12 saniyede 
kül haline geçecek şekilde infilâk eder. Ben 
bunların da en küçük rütbelilerine verilen taz
minatın 135 liraya çıkarılmanını istiyorum. 
Çok mudur yani. 

Şimdi arkadaşlarım, jet pilotlarının almak
ta oldukları tazminat üzerinde bir iki kelime 
söylememe müsaadenizi rica ederim. Bir jet pi
lotu teğmen ayda maaş olarak 225 lira alır. 
Vergi kesildikten sonra 186 lira eline geçer. Bu 
subay jet pilotu tazminatı olarak ayda 225 lira 
daha almaktadır. Bu jet pilotlarının almakta 
oldukları 225 lira tazminatı 450 ye çıkaralım. 
Her birini orduya daha çok bağlıyalım. Her bi
rinin sayısı ne kadar çoğalırsa yardım olarak 
alacğımız tayyare sayısı da o kadar artar. Her 
pilota iki uçak hesabiyle 140 milyon liralık bir 
kâr memlekete sağlanmış olur. 

Denizaltıcıların kâfi sayıda olması ve bizim 
kâfi sayıda denizaltı almamıza sebbiyet verir. 
Beher denizaltının parası 150 milyon liradır. Ne 
kadar çok personelimiz olursa o kadar çok de
nizaltı sahibi oluruz. Teklifimin hüsnü dikkate 
alınmasını muhterem komisyon ve heyetten rica 
ederim. Unutmamalı ki, bunlar bütçe işi değil, 
memleket müdafaası işidir. 

, RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
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GÎN (tzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunların encümenimizde müzakeresinde esas ola
rak takibedilen fikir ve prensip şu olmuştur : 

Mevcut kanuni ve meşru haklardan hiçbirini 
ziyaa uğratmamak ve kanunların ifade ettiği nis
pette muhafaza etmek, fakat memleketin iktisadi 
vaziyeti de göz önünde tutularak bu maaş ve tah-' 
sisat ve tazminat meslesinde bir tediye enflâsyo
nuna gitmiyerek bütçenin muvazenesini muha
faza etmek ve aşırı birtakım müktesep vaziyetler 
ihdas etmemektir. 

Şimdi burada arkadaşlarımızın mevzu müza
kere ettikleri meselede alâkalı memurların ve per
sonelin fedakârlıkları rizkleri, hizmetleri hiçbir 
surete hiç kimse tarafından ihlâl edilen bir mevzu 
değildir. Fakat bu hizmetler, bu rizkler bu feda
kârlıklar esasen kanunla muayyen nispette ya
pılmıştır. Ve bu nispetlerin artırılması hususun
da bu Zam Kanunu çıkıncaya kadar bir talep vâ
ki olmuş değildir. Maaşlara zam yapılması, kon
jonktür muvacehesinde bir talep meyzuubahsol-
muştur. Efkârı umumiye ve muhterem Meclisin 
üzerinde durduğu bir nokta olmuş, ancak bu 
tazminat mevzuunda esasen bu hakların artırıl
ması mevzuubahsolmamıştır. Bu meselenin Hü
kümet zaviyesinden, memleketin iktisadi cephe
sinden tetkik edilmesi lâzımdır. Bendeniz muh
terem Meclisimizin noktai nazarına ve takrir ve
ren arkadaşların noktai nazarına mukabil arz et
mek isterim ki, teklifler yirmi yedi milyon lira
lık bir nispete müncer olacak mahiyettedir. 
Böyle bir talep de alâkalılar tarfmdan öne sü
rülmüş değildir. 

Bu kanunla millet olarak, B. M. Meclisi ola
rak fedakârlığın büyüklüğünü bütün Devlet 
personeli bugünkü şartlar dâhilinde bilhassa 
takdir edecek durumdadır. Türkiye Amerika 
değildir, Türkiye Avrupa'nın her hangi bir 
memleketi değildir, Türkiye fakir bir memleket
tir, fakir bir millettir. Biz bütün tedbirlerimizi 
memleketin iktisadi vaziyetiyle ayarlamak mec
buriyetindeyiz. Yoksa karşılığı olmıyan birta
kım tediyelere girişip memleketin iktisadi vazi
yetini cümlemizin muvafık, muhalif arzu ettiği
miz istikrar durumundan uzaklaştırmaya götü
recek tedbirlerden hazer etmemiz icabeder. Bu 
hakikat ve zarureti en başta mevzuubahsolan 
fedakâr personel, jet personeli, deniz altı perso
neli ve diğer personelimiz takdir eder durumda
dır, Biz bu teklifle azalma mı yaptık arkadaş-
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lar? Hepsi almakta oldukları tazminatı keuıa-
kân alacaklardır. Buna ilâveten % 100 bir zam 
alaeklardır. Bu personelin bugün % 100 zam al
makla Türkiye ölçüsünde tatmin edilmiş oldu
ğunu söylemek bizim hakkımızdır. Binaenaleyh, 
encümen olarak bu yapılmış olan teklife iştirak 
etmediğimizi, bunun memleketin iktisadi vazi
yetiyle kabilitelif görmediğimizi, bunun aşırı bir 
tediye mahiyeti arz ettiğini söylemek mecburi
yetindeyiz. Dolayısiyle, takririn reddini muhte
rem Meclisinizden istirham ediyorum, efendim. 

REÎS — Zihni Üner. 
ZÎHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, ordunun jet pilotlarının, fiilen uçuş 
yapan jet pilotlarının bir kat daha tatmini ve 
bu suretle jet pilotçuluğunun bugünkü ihtiyaç
larını karşılıyacak bir seviyeye çıkarılmasını te
menni etmemek elbette yerinde olmaz. 

Ancak, Bütçe Komisyonunun muhterem söz
cüsünün, bütçe tekniği bakımından ileri sürdük
leri mütalâaları da düşünmek elbette yerinde 
olur. Bendeniz, 4 ncü maddenin tatbiki pusu
sunda Muhterem Maliye Vekilinden veya Bütçe 
Encümeni Sözcüsünden tatbikattaki bir hususu 
tavzih etmelerini rica ediyorum. 

Ordudaki mühendis subayların 4335 sayılı 
Kanunla te'sbit edilen tazminatı bu kanuna gö
re alacakları maaşlarının nısfı esası üzerine ve
rilecek midir? 

Bu 'hususun Maliye Vekili veya Bütçe Encü-" 
meni Sözcüsü tarafından tavzihini rica ediyo
rum. 

REÎS — Hamdi Öner. 
HAMDI ÖNER (Adana) —"Arkadaşlar, bu 

3 ncü madde bir defa hukuk ve kanun tekniği 
itibariyle yerinde değildir. Şimdi yürürlükte 
bulunan kanun kaldırılmıştır, mülgadır. Bina
enaleyh »bâzı malî mevzuat yürürlükten kaldı
rılmıştır. Bunun eskiden tamamen yürürlükten 
kaldırılmış bir kanuna istinadetmesi kanun 
tekniği bakımından yerinde değildir. 

Sonra hakikaten 'maliyeci arkadaşların en
dişelerine hak vermemek yerinde olmaz. Bizim 
bugün ihtiyar ettiğimiz külfet bir milyar lira
ya baliğ olmuştur. Bu hususta bütçeye fazla 
külfetin neye mal olduğunu takdir etmek lâ
zımdır. Ancak arkadaşlar, mevzunbahis 3 ncü 
madde jet uçakları, denizaltılar ve dalgıçları is
tihdaf ediyor. Bunlar hayatlarını istihkar eder-
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eesine çalışan vazifelilerdir. Bunu da mütalâa 
etmek lâzımdır. 

Şimdi eskiden alınan maaşa mütenazır ola
rak, aldıkları avantajlarla, yeni rejime intibak
tan sonra, onlara evvelce tanıdığımız avantaj
lardan mahrumiyeti ieabettirir. 

Binaenalelh, lıem ölmüş bir kanunun kendi
sini ve ruhunu yaşatmak itibariyle yerinde ol-
mıyan bu üçüncü maddenin kaldırılması ve hem 
de kendisine bahşettiğimiz bir avantajdan isti
fade etmek imkânını, hayatî fedakârlıkta bulu
nan bu elemanlara tanımak yerinde olur. 

Arkadaşlar, burada gösterilen kıskançlık, 
'hassasiyet hayatî fedakârlık istiyen vazifelerin 
ifasına karşı olan rağbete tesir eder. Paranın 
iştira kabiliyeti malûmdur. Bugünkü aldığı 
maaş seviyesinden çok dun bir seviyede maaş 
alması uçuculuğa rağbeti azaltır. Bu itibarla bu 
madde üzerinde bir daha dikkatle durulması 
için maddenin encümene iadesini rica ediyorum. 
Ayrıca bir takrir mevcu dolduğundan, yeniden 
bir takrir vermeye lüzum görmüyorum. 

REÎS — Ferîd Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, bu meseleyi Bütçe Encümeninde enine 
' iboyuna müzakere ve münakaşa ettik. Zannedi
yorum Hükümetin, Sayın Sözcü vazıh izah et
medi, burada üzerinde durduğu prensip şudur : 
Memurların ve hizmetlilerin asıl maaşlarına 
zam yapılmış olduğuna göre, bunların munzam 
istihkaklarına zam yapmaya ihtiyaç yoktur. Bu 
prensip bütün memurlara tatbik edilmiş olsay
dı, buradaki hüküm doğru olurdu, yerinde olur
du. Ama bunu ortaya koyarken bâzı istisnalar 
yarattık. Biraz sonra müzakere edeceğimiz bâzı 
kanunlar var. Faraza idare âmirleri, umum mü
dürler ve müstaşarlara verilen temsil ödenekle
rini artırıyoruz, hâkimlere verilen ödenekleri 
artırdık, bunun dışında pilotların, denizaltı 
personeline gelince burada prensip ileriye sürü
lüyor. Bu hareket kanaatimce yanlıştır. 

Şayet bir prensip varsa bu hepsi için-olma
lıdır. Yoksa tehlike nazara alınmak lâzımgelir-
s'e, fedakârlığa katlanmak mevzuubahsolacaksa 
bunların ötekilerine takaddüm etmesi lâzımdır. 

Bu sebeple komisyon meseleyi yeniden ele 
almalı, prensipe dayanılacaksa siyyanen tatbik 
edilmeli, yahut da zamların diğerlerine de teş
mil etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarımız bu zamların yapılmasına se-
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bebolarak bir kelime kullanıyorlar, konjonktür 

I 'diyorlar, bence, fou zamlar iştira gücünü kaybe
den paranın bu halini telâfi etmek için veril
mektedir. 

Pilotlara verilen para da aynı suretle iştira 
gücünü kaybetmiştir. Telâfi mevzuübahis ise 
ötekiler gibi bunları da telâfi etmek zaruridir 
ve lâzımdır. Aksi halde bunlara verilen para-

; lan, bir nevi, tenkis etmiş oluruz. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLl HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Biz bu 
kanunla bilcümle istihkakları ve bilcümle te
diyeleri ayarlamaya gitmiş değiliz. Biz bu ka
nunla aylıkları yükseltiyoruz. Yoksa böyle maa
şa ilâveten, muhtelif kanunlarla verilen uçuş 
tazminatı, dalış tazminatı, çocuk zammı, ölüm 
yardımı, doğum yardımı, kasa tazminatı, seyyar 
vazife tazminatı gibi hususları da hep beraber 
ayarlamaya gitmiş değiliz. Onun içindir k i ; bu 
madde konuldu. Bu kabil ek tahsisat olarak ve
rilen fer'î olarak verilmekte olan kısımlara te-

\ mas etmedik. Demin Hamdi öner arkadaşımın, 
bir noktada zühulü var; onlar müstakil kanun
lardır. Ortadan kaldırılacak olan, kanun ve ka
nunu alâkadar eden maddelerdir. Gerek uçuş 
tazminatı, gerek dalgıç tazminatı, ayrı ayrı ka
nunlarla verilir. Bunlar üzerinde ayrıca Perso
nel Kanunu görüşülürken durulabilir. Fakat 
bunun portesinin şimdiden genişletilmemesini 
rica ederim. Yakup Karabulut'un verdimi tak
ririn portesi 27 492 435 Türk lirasıdır. 27 milyon 
liranın ayrıca karşılık bulunmadan bütçeye ko
nulması doğru değildir. 

Bu itibarla Yakup Karabulut'un takririnin 
reddini rica ediyorum. Mühendisler de aynı şe
kilde % 50 nispetinde alacaklardır, efendim. • 

REÎS — Nusret Kiriscioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Muh-

terem arkadaşlar, sabit gelirliler için en ziyade 
ehemmiyeti olan husus malî istikrardır. îs'tik- • 
rar bozulup fiyatlar yükselme yolunu tuttuğu 
takdirde sabit gelirlilere verilecek munzam pa
raların asla kıymeti kalmaz. Bu itibarla biz 
memur maaşlarının hesabında malî istikrar ted-' 

I biıierhıi asla bozmamak durumundavız. Muay-
j yen iktisadi tedbirler alındı, fiyatlarda bir du-
I raklama tesis edildi. Bütçe açıkları, îktisadi 
! Devlet Teşekküllerinin zararla çalışmaları ha-
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linde bu malî istikrar tekrar bozulur ve fiyat
lar yine yükselmeye başlarsa zamların kıymeti 
kalmaz. Bu itibarla iktisadi tedbirleri asla boz-
mıyaeak yolda yürümemiz lâzımdır. Bütçe bü
yük fedakârlıklarla geldi. Hakikaten bâzı arka
daşların bu fedakârlıklar karşısında duydukları 
hayranlık yanında, nasıl ödiyeceğiz gibi müta
lâalar dahi beyan edildi. Bâzı mesleklerin husu
siyeti dolayısiyle bu meslek mensuplarının ter
fihi meselesini ayrı mütalâa etmek lâzımdır. Bu 
umumi bir kanundur. Bunların kanunu geldiği 
zaman eğer maddi imkânlar bulunur ve bu yar
dımlar neticesinde bütçe denkliği bozulmayaca
ğı kanaati, iktisadi tedbirlere halel gelmiyeceği 
kanaati hâsıl olursa bu yardımlar yapılır. 

Meslekler arasında şu daha mühim, bu daha 
mühim, şu zor bu kolay gibi bir yarış başladığı 
takdirde bunun hangi noktada duracağını, mağ
duriyetin hangi noktalara kadar ileri götürüle
ceğini. tasavvur etmek mümkün değildir. Bir 
ihtiyaç varsa; dağılmıyoruz, kendi hususi kanun
larında esasen yapılır. Bu işin kendi esas kanun-

f larına bırakılmasını ve bu sebepten de maattees
süf takririn kabul edilmemesini istirham ederim. 

RElS — Kifayet takriri vardır. 

Yüksek Riyasete 
4 ncü madde üzerindeki müzakereler kâfidir. 

Kifayetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

REİS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kaabul edilmiştir. 

Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğimiz gibi çeşitli teadül ve teş

kilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut ay 
lık ve tutarlarının değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasının dördüncü maddesinin; (Madde 
4. — 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
olanlarla, uçuş* denizaltıcılık, dalgıçlık yıpran
ma tazminatı haricolmak üzere çeşitli kanunlar
da mevcut ve maaş ve ücret tutarlarının muay
yen bir yüzde nispeti üzerinden ödenen tazmi
nat ve ücretlerin hesabında bu kanuna göre ala
cakları maaş ve ücretlerin nısfı esastır) şeklinde 
tadilinin reye vaz'ını arz ve teklif ederiz. 

İçel İçel Bilecik 
Y. Karabulut M. Dölek M. Erdem 
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Manisa 

C. Şener 
Erzurum 
M. Fırat 
Adıyaman 
S. Turanlı 
Eskişehir 
II. Sezen 
Samsun 

II. Tekay 
Zonguldak 

N. Tanyolaç 
Manisa 

C. öz girgin 
Adıyaman 
A. Yaşar 

Çanakkale 
A. II. Sezen 

Konya 
II, ölçmen 
Amasya 
1. Olgaç 
Aydın 

P. Levent 
Amasya, 
P. Çöl Ö. 
Yozgad 

M. Ataman 
Balıkesir 
V. Asena 
Konya 

ö. Şeker 
Zonguldak 

C. Z. Aysan 
Gazianteb 

C. San 
Gazianteb 
A. Ocak 
Sakarya 
T. Barış 

Manisa 
Dr. 1. Yalkm 

İsparta 
A. Lâtifoğlu 

Samsun 
N. ülusoy 
Eskişehir 
II. Dedelek 

Konya 
R. Birand 

Konya 
P. Ağaoğlu 

Bingöl 
S. Göker 
Trabzon 
P. San aç 
İstanbul 

A. Harputlu 

Bilecik 
E. Çolak 
Amasya 

H. Koray 
Yozgad 

Manisa 
S. Akis 
Manisa 

Â. Akın 
Çanakkale 

N. Ural 
Eskişehir 
M. Çürük 
Malatya 

M. Delikaya 
Bitlis 

N. Barut 
Zonguldak 

C. Z. Aysan 
Muş 

G. Emre 
Kayseri 

ö . Başeğmez 
Konya 

A. Koyuncu 
Aydın 

F. Batur 
Amasya 

H. özbay 
Aydın 

L. Erzurumluoğlu N. Celim 
Yozgad 

S. Eronat 
Konya 

S. Soylu 
Konya 

S. Sayın 
Sanısını 

A. Keleşoğlu 
Gazianteb 

S. İnal 
İzmir 

0. Kapanı 
İzmir 
S. Giz 

Aydın 
N. Geveci 

Konya 
H. Â. Keymen 

Konya 
T. Kozbek 
Gazianteb 

S. Kuranei 
Giresun 

T. İnanç 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Bitlis Konya 

S. İnan M. Güzelkılınç 

Yüksek Başkanlığa 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 4 
ncü maddesine ilişik fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ediyoruz. 
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Yüksek Meclise arzına müsaadelerini arz eyle

riz. 
Saygılarımızla. 
Ankara Tunceli Sivas 
S. Solay P . Ülkü H. Ateşalp 

Sivas Ankara Sivas 
A. Kangal H. Tez N. Yaraş 

Sivas Adana Maraş 
C. özcan R. Tekeli K. Bayezit 

Sivas Malatya Gümüşane 
E. îmer M. Kartal S. Kadirbeyoğlu 

Hatay Ordu Elâzığ 
R. Bahadır E. Ayhan C. Dora 

Sivas ' Elâzığ Adana 
N. îlter N. öztürk K. Sarıibrahimoğlu 

' Sivas Elâzığ Bingöl 
ft Çubukçu H. Müftügil M. N. Okçuoğlu 

Maraş Elâzığ Urfa 
H. Soydan M. Altındoğan t. E. Karakapıcı 

Hatay Ankara Tunceli 
A. Aral Ü. Elli A. Bora 

Maraş Çankırı Niğde 
H. F. Evliya * N. Fırat §. R. Soyer 

Kars Gümüşane Kars 
K. Güven A. Karaman A. Yeniaras 

Kars Maraş Ordu 
î. Us N. Durakbaşa M. Ekşi 

Zonguldak Ankara Çankırı 
M. Saraç î. înan K. Barlas 

Urfa Sivas Urfa 
E. M. Karakurt K. Kırıkoğlu O. Ağan 

Van Mardin Van 
S. Erdinç M. A. Arıkan A. Altmkaynak 

Maraş Maraş Sivas 
A. Yaycıoğlu M. Şişman S. özsever 

Mardin Uşak Gümüşane 
M. K. Boran A. Çalıkoğlu N. Coşar 

Uşak Uşak 
A. Ural R. Salıcı 

4 ncü maddeye eklenmesi teklif olunan fıkra: 
«5950 Uçuş tazminatı, 5957 sayılı Denizal-

tıcı ve dalgıçlık tazminatı, 6725 sayılı Jet 
tayyareciliği uçuş tazminatı kanunlarına göre 
tazminat almakta olanların tazminatları bu ka
nun gereğince alacakları maaş veya ücretleri
nin yüzdeleri üzerinden hesabolunur.» 

PERÎD MELEN (Van) — Takrir üzerinde 
şöz istiyorum. 

REÎS — Takrirde imzanız var mı? (Sağ
dan evet sesleri) Buyurun. 
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PERÎD MELEN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, okunan takrir sadece uçuş ve dal
gıçlık tazminatına taallür etmektedir. Sayın 
Maliye Vekili burada bu ilâveler hakkında iza
hat verirken, bunu kabul ettiğiniz takdirde büt
çeye 27 milyon liralık bir külfet talhmil edecek
tir, dediler. Ama zannederim, bunları söyler
ken çocuk zammı gibi yakacak zammı gilbi mak
tu istihkakları da karıştırdılar. O nisbet üze
rinden alamaz, maktudur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Çocuk zammı, uçuş, dalış, sey
yar personel ve kasa tazminatı. 

PERÎD MELEN (Van) — Uçuşa, dalışa ka
sayı karıştırırsanız bu kadar kalmaz. 

REİS — İçel Mebusu Yakup Karabulut ve 
arkadaşları tarafından verilen birinci takriri 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Ankara Mebusu Selim Solay ve arkadaşları
nın takririni reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu, 3 . V I I . 1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17. .VII . 1944 
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri 
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Derece Ücret 

1 
2 
3 
4 
5 

' 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350-
300 
250 
200 
150 
100 

İhtisas yapmış teknik elemanlardan Yüksek 
Mühendis, Mühendis Kimyager, işletme ve ener-
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ji mütehassıslarına münhasır olmak üzere icra 
Vekiller Heyetince bu dereceler üstünde 1 500 
ve 1 750 lira ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 
Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere* ve
rilecek ücret, emekliye esas ücret derecelerinin 
üç yukarı derece ücretini geçemez. 

Memurlar için kanunen tanınmamış olan hak 
ve menfaatler hizmetliler için de kabul edile
mez. 

Ancak bunlardan İş Kanununa göre işçi vas
fında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği nis-

' pette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 
REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRf ATALAY (Kars) — Muhterem ar-

'kadaşlar; 5 nci maddedeki hizmetler derece ve 
ücretlerinin aşağı kademelerindeki asgari geçim 
şartlarının düzeltilmesi hususunda bir takriri 
miz mevcuttur. Demin de birinci madde üzerin
de izah ettiğim gibi, asgari geçim şartları temin 
etmeye mecburuz. Memurun huzur içinde çalış
ması ve iş verimi için memurun, ücretlinin ihti
yaçlarını karşılaması icabeder. İyi ve çok iş is
tiyorsak, kendinden istifade edilebilmesini isti
yorsak asgari hayat şartını memurlara temin et
memiz icabeder. 

Maliye Vekili biraz önce dedi ki; muhalefet 
bir jest için bunu yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; asgari geçim şartının 
'357 lira 9 kuruş olduğunu ve bu 357 lira: 9 ku
ruşun Ağustos 1951 tarihinde olduğunu orada 
ev kirasının 24 lira bulunduğunu ve bu asgari 
tesbitin daha 1951 yılı Ağustosu için olduğunu, 
ve bunun resmî bir heyetin hazırladığını ifade 
edersem, bugün ise bu asgari geçim şartının 
beş yüz liranın üstünde olduğunu hesaplara 
dayanarak bildirirsem, talebimizin jest ve hu
lus çakmak olmadığını, ıstırap içinde bulunan 
iş beklediğimiz fedakâr bir topluluğun içinde 
bulunduğu şartları ve ferahlama yolunu açıkla
mış olurum. Bugün Ankara, İstanbul, Kars, 
İzmir, Bingöl ki Diyarbakır, Türkiye'nin ne-
Tesine giderseniz gidiniz 500 liranın aşağısında 
geçim imkânı olmadığını görürüz. Maliye Vekili 
haklı olarak diyorlar ki bu paraları nasıl temin 
edeceğimizi düşünmüşler midir? Tümü müna
sebetiyle sözlerime başlarken ve birinci madde 
vesilesiyle demiştim ki, bu çok güç bir mesele
dir. Burhanettin Onat arkadaşımız el kesesin
den bağışlamak istemiyoruz buyurdular. Sayın 
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Onat ne senin ne de benim. Bütün milletin ke
sinden çıkacak bir meblâğdır bu. Biz el kese
sinden çıkmasını istemiyoruz. Muhtelif ek öde
nek teklifleri geldiği zaman 75 milyon lirayı 
bulduğunu, buna Muhasebei Umumiye Kanunu
na göre karşılığını sorduğumuz zaman, bütçe 
tasarruflariyle mümkün olduğunu, beyan ve 
müdafaa ediyordunuz. Maliye Vekili ve Bütçe 
Encümeni sözcüsü bu kürsüye gelirler, derler ki, 
arkadaşlarımız karşılık gösterilmediğini ifade 
ediyorlar. Halbuki bütçede yapacağımız tasar
ruf yüz milyonları bulmaktadır. 75 milyon bu
nun yanında hiçbir şey değildir. Arkadaşları
mız böyle 50 milyonu, 75 milyonu bütçe tasar
ruflariyle karşılarlarsa demek ki, buna imkân 
kendileri için mevcuttur. Kaldı ki, muhalefet 
yıllarında kadro tasarrufu ve bu kadrolarda iyi 
ücret alan kâfi memurla daha tasarruflu daha 
randımanlı iş temin edileceğini taahhüdediyor-
dunuz. Kambiyo karşılık fonlarında toplanacak 
yüz milyonlarca lira doların 6 liraya alınıp 9 
liraya verilmesi karşılığı olan yüz milyonlarca 
lirayı, pekâlâ karşılık gösterebilirim. Bu zamla
rı biz böyle bir rahatlık içinde söylerken malî 
bünyemiz için bir yük olduğunu ifade etmiştim. 
Ama vatandaşın ıstırabı ile maliyenin yükünü 
bir araya getirirsek bpnları telif edici yolları 
bulmak mümkündür, kanaatindeyim. Ve bu 
hiç de zor bir iş değildir. Memur ve ücretlilerin 
ıstırabı devam edecektir. 

REİS — Münip Özer. 
MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, kanunun 5 nci maddesinde 1 250 
liradan başlamak ve 15 dereceyi tesbit ederek, 
yüz lirada bitmek üzere tesbit edilen kadroların 
sonunda ikinci fıkrada ihtisas yapmış teknik ele
manlar, yüksek mühendis, mühendis, kimyager ve 
enerji mütehassıslarına münhasır olmak üzere, 
İcra Vekilleri Heyetince bu derecelerin üstünde 
1 500 -1 750 ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 
deniyor. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, malûmunuz oldu
ğu üzere, basiretli bir tüccar gibi âmme hizmeti 
gören, memurluk vasfını üzerinde tecemmu ettir
miş olan birer teşekküldür. Ve memleketin bu
günkü girişmiş olduğu iktisadi dâvada ve kalkın
ma dâvasında en büyük bir rüknü teşkil etmek
tedir. Şimdi bu kanun bu şekilde çıktığı takdirde, 
İktisadi Devlet Teşekkülerinde birçok makamlar-
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da vazife almış ve halen ücreti 875 lira olan bir
çok memurlar, ikinci muvakkat madde gereğince, 
1 500 lira almak durumuna düşeceklerdir. Bu 
kimseler Umum Müdür Muavini, muhtelif bölge 
müdürleri ve bu kanunda tasrih edilmiş bulunan 
vazifelilerin dışında, yine multtelif ihtisasları 
olan kimselerdir. Meselâ iktisatçılar, meselâ avu
katlardır. Ve buna benzer ömrünü, hayatını bu 
İktisadi Devlet Teşekkülüne daha alt kademeden 
hasretmiş, burada ihtisas yapa yapa, bizatihi tat
bikat yapa yapa ihtisas kazanmış ve bugün boş
luğu doldurulamıyacak kadar kıymetli arkadaş
lardan ibaret bulunan kimselerdir. Bunlar üç 
sene bekliyerek 875 lirayı fiilen almış olan kim
selerdir. Bu kanunun çıktığı tarihten itibaren 
1 500 lira, alacaktır. 760 lira alanla aynı duru
ma düşecektir. Bu suretle o ana kadarki başarılı 
hizmeti, muvaffakiyeti zail oluyor. Bir düşüş 
vardı*. Buna mukabil İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan memur arkadaşların diğer barem 

/ dâhilinde olan memurlardan ayrı olarak birçok 
külfetleri vardır. 

Meselâ İktisadi Devlet Teşekkülü memurları 
iki ay hasta yattığı takdirde ve hastalığı devam 

* ediyorsa malulen tekaüde sevkedilir. İki aydan 
fazla garantisi yoktur. (Devlete geçsin, sesleri) 
Devlete geçsin, peki ama İktisadi Devlet Teşek
küllerini kimler idare şdecek. Kaldı ki, bunların 
müktesep haklarına da bu madde indirilmiş bir 
darbedir. Naçizane kanaatime göre bu madde 
böyle çıktığı takdirde iktisadi devlet teşekkül
lerinde çok rahne açılmış olacaktır ve çok geçme
den gayet kısa bir zaman sonra yeni bir yama ile 
yapılan hatayı telâfi etmek için Meclisin huzu
runa çıkmak zaruretini bizzat Hükümet kendisi 
duyacaktır. Bu bakımdan bendeniz, arkadaşlarım
la beraber bir tadil teklifi takdim etmiş bulunu
yoruz. Teklifimiz, kadroların 1 750 den başla
tıp, derece miktarını yine 17 ye iblâğ etmek sure
tiyle ve 1 750 liralık kadroların da Vekiller He
yeti karan ile verilmesi, şeklindedir. ,Bu teklifi
mizde ihtisas mevkii kaydını da koyduk arkadaş
lar. Ayrıca burada fizikçiler, jeofizikçiler ve yük
sek mimarlar unutulmuştur. Bunları teklifimize 
ilâve etmiş bulunmaktayız. Benim Yüksek Heye
tinizden istirhamım teklifimizin kabul ve tasvibi
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. -

REİS — Nazım Tanıl. 
NAZIM T ANIL (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz 5 nci maddenin 2 nci fık-
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rası üzerinde bir sarahate varılmasını rica edece
ğim. Burada «İhtisas yapmış teknik elemanlar
dan yüksek mühendis, mühendis, kimyager, işlet
me ve enerji mütehassıslarına» denilmektedir. 
Şimdi arkadaşlar, mühendis veya yüksek mühen
dislerin ayrıca, bir ihtisas yapması lâzım mıdır. 
Kimyager veya mühendis bir doktora veya ihti
sas yapması lâzım mıdır? Yoksa fakülteyi bitirşn 
teknik elemana bu madde şâmil midir? Burada 
teknik elemanlar yazılmamıştır, bunlar noksan 
kalmaktadır. Meselâ yüksek mimar maddede yok
tur, buna vermiyecek miyiz? Binaenaleyh ma,dde-

' de sarahat yoktur, maddenin komisyona havalesi 
ile tekrar müzakere ve tetkikini istirham ederim. 

REİS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlarım, beşinci maddede teknik, 
elemanlar için konan husus, meri kanunlarımıza 
ve üniversiteden verilen diplomalara uygun değil
dir. 

Bizde, ihtisas yapmış teknik eleman diye bir 
şey mevcut değildir. Bizde ihtisas; diplomalarda 
yazılıdır, yüksek mühendis, yüksek inşaat mühen
disi, yüksek mimar, yüksek su mühendisi ve sair 
gibi 

Bu bakımdan teklif aynen kabul edilecek olur
sa tatbikatta büyük yanlışlıklar ve birtakım sui-
tefehhümler olacaktır. Bunları önlemek için mer'i 
kanunlarımıza ve mektepten verilen diplomalara 
uygun bir muamele yapılması için bir tadil tekli
fi takdim etmiş bulunuyorum. Bütçe Encümeni 
Sözcüsü arkadaşımızla da mutabık kaldık, bu tak
riri kabul buyurmanızı rica edeceğim. 

REİS — Sami Soylu, buyurun. 
SAMİ SOYLU (Konya) — Arkadaşlar; be

şinci maddenin müzakeresi dolayısiyle tereddü
dümü mucibolan bir hususun açıklanmasını rica 
ediyorum; Bütçe Encümeni müzakeresi sırasın
da konulmuş olan bu fıkrada; ihtisas yapmış 
teknik elemanlardan yüksek mühendis, mühen
dis, kimyager, işletme ve enerji mütehassısları
na münhasır olmak üzere İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle 1 500 ve 1 750 liralık kadrolar ihdas 
edilebilir» denilmektedir. Bunun sebebi, bu ele
manları tatmin etmektir. Yalnız, bunun altında
ki fıkrada, (Hizmetli kadrolarında istihdam edi
lenlere verilecek ücret emekliye esas derecele
rinin üç yukarı derecsini geçemez) diyor. Buna 
göre benim öğrenmek istediğim şudur; bir mü-
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hendise bu hükme göre bu kanunun koyduğu 
takyidata tâbi olmaksızın, doğrudan doğruya 
1 750 lira verebilecek miyiz, veremiyeeek miyiz? ; 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. , 

BEİS — Fahri Köşkeroğlu. i 
FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Kayseri) — Aziz j 

arkadaşlar, «Burada yüksek mühendis, mühen- i 
dis ve kimyager» kaydı vardır. îhtısas mevzuun- }\ 
da biraz evvel arkadaşlarım konuştular. Bu iti
barla ben tekrar bu mevzua temas etmiyeceğim. 
Yalnız bu yüksek mühendis, ve mühendis mef
humlarını pek iyi anlıyamadım. Bu zümreye dâ
hil olan arkadaşlar, Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarına kayıtlı olanlar mıdır? Bu hususun 
tasrihini bilhassa rica etmekteyim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, ilk önce 
Sırrı Atalay'm teklifi hakkında birkaç söz söy-
liyeyim. Arkadaşımızın teklifi, 5 nci maddedeki 
cetvelin her kademede 100 lira artırılması şek
lindedir. Bunun alâkadar müesseseler bütçesi
ne tesiri 118 milyon liradır. Arkadaşlarımız bu
rada dediler ki, «ne olacak, bu 118 milyon lira, 
yapılacak tasarrufla karşılanabilir». Arkadaş
lar, bu o kadar basit bir mesele değildir. İkti
sadi işletmelerde lâzımgelen tasarrufa ne dere
ce itina edildiğini Sanayi Vekâleti bütçesi dola-
yısiyle Maliye Vekâleti izah etmiştir. 

Tasarruf hususlarına hiç şüphesiz riayçt edi
lecektir. Tasaruflarm, doğrudan doğruya maaş
lara yapılacak zamları karşılaması meselesi, mev-
zuubahistir. Yoksa 118 milyon lira külfet tah
mil edecek bir teklifin tasarrufla karşılanması 
pek caiz değildir. Arkadaşımdan bir hususu rica 
edelim, böyle milyonlarca lira elde edilebilecek 
tasarruf kaynaklarını biliyorsa lütfen haber 
versin de biz de istifade edelim. 

Keza Münip Özer arkadaşımızın takririne de 
iştirak etmediğimizi arz etmek mecburiyetinde
yim. Çünkü bunda hizmet dereceleri bildirilmiş 
bulunuyor ve bir istisnai hükümle de bu derece
ler üzerinde maaş, ücret alabilecek olanlar yani 
vazifeleri icabı, teknik ve ihtisas vasıfları icabı 
daha yüksek bir derecede ücret alıp bugünkü 
vaziyetlerinin dununa düşmemesi ieabedenler 
tasrih edilerek bu cetvelin ayrıca bir yükselt
meye tâbi tutulmasında hiçbir lüzum ve zaruret 
yoktur. Bu itibarla her ilci takririn nazara alın-
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mamasını Muhterem Heyetinizden bilhassa istir
ham ediyorum. 

Ondan sonra ilâve edilmesi arzu edilen, mad
deye getirilmesi icabeden vuzuh hakkında ayrı
ca mâruzâtta bulunacağım. 

REÎS — Sadettin Bey. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, söz alan birçok arkadaşlar 
haklı olarak ihtisas sahiplerine karşı gösterilen 
hassasiyet üzerinde durdular. Ben de çok düşün
düm ve vicdani bir sesin tesiriyle söz aldım. 

Arkadaşlar, bugün devlet bareminde 15 de
rece vardır. 100 lira ile 1 200 lira arasında bir 
barem. Memleketin umumi bünyesini ele aldı
ğımız zaman az maaş alan memurlarımızın çok 
fazla olduğunu görürüz, Madde komisyona gi
derse benim ricam şudur. Bugünkü hayat şart
larının ağırlığını Hükümet de kabul ettiğine gö
re ve zaten bu teklifi de bunun için getiriyor 
ve ihtisasa da hürmetimiz vardır, bu memurla
rın " geçim sıkıntısını göz önüne alarak hiç ol
mazsa çocuk paralarını artırmak gibi bir yola 
gitsinler. İhtisasa hürmetimiz olduğunu tekrar
larını fakat asıl az maaş alan memur arkadaşla-
rımızm dereceleri üzerinde veya hiç olmazsa ço
cuk zamlarını artırmak için hassasiyetle dur
malarını istirham ederim. 

REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Beşinci madde üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Kifayetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Diyarbakır 

Hâmid Zülfü Tigrel 

REİS — Vekil Beyin izahatından sonra bir 
arkadaşa söz vermek lüzumu var. Vekil Bey ko
nuşacaktır. Kifayetten sonra hir arkadaşa da
ha söz vermek suretiyle 'kifayeti reylerinize arz 
edeceğim. 

MALİYE VBKİLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —Sı r r ı Atalay arkadaşımız yine bu 
cetveldeki asgari miktar olan 15 nci derecedeki 
150 lirayı 200 liradan başlamak üzere bu dere-
cedekilere yüzer lira ilâvesini teklif ediyor. Bu
nun portesi 118 milyon liradır. 

Arkadaşlar, yüz lira nedir denir, küçük gö
rülür. Arz edeyim : Umumi Muvazenede bu 15 
nci derecede 'bulunan sadece nahiye odacıları
dır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde bu tarzda 
bir müstahdem var mıdır? Sualine bir cevap Ve-
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recek durumda değilim. Fakat biz burada Umu
mi Muvazenedeki müstahdemlerin ücret cetveli 
olan (D) cetveli ile bu kanundaki cetveli mü- i 
tenazır yaptık. Onun için ikisi arasında bir fark i 
gözetmeden bunu koymuş bulunuyoruz. Arka
daşımızın bunun üzerine bir zam teklifinin por
tesi 118 milyon liradır. Karşılığını bulmaya im
kân yoktur. Onun için bu takririn reddini tek
lif ederim. * 

arkadaşlar, bir (hususu daha arz edeyim, bu 
madde nedir, bunu hepiniz bilmektesiniz. Muh
telif vesilelerle daima üzerinde durulan, hassa
siyet gösterilen ve bütün mebus arkadaşlarımı
zın şikâyetçi olduğu maddedir. Yani 3659 sayı
lı Kanundaki 10 ncu madde, bilmekte olmamıza 
rağmen bendeniz bu maddeyi okumakta fayda 
mülâhaza ediyorum : 

«Madde 10. — Tabipler, avukatlar, aidat ve
ya ücretli tahsildarlar, satış memurları, ambar 
memurları,.daktilolar, stenolar, mekanoğraflar, 
evrak müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, şoför, 
odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle her 
müessesenin hususi bünyesine göre istihdamına 
lüzum göreceği muvakkat veya müteferrik müsr 
tahdemler ve alelûmum işçi ve usta, ustabaşılar 
bu kanun hükümlerine tâbi değildir.» 10 ncu 
maddede bunlar izah edilmiştir. Bu açık kapı
dan maalesef ve maalesef bekçi, odacı, asan-
sörcü.. yerine memur kadrosu ortaya konmuş
tur. Kanunun sarih olan ifadesinde bunların 
tâyin yetkisi dahi yoktur. 10 ncu madde hakika
ten adaletsizlikten meydana getirilmiş bir mad
dedir. Şimdi müzakere edilmekte olan bu ka
nunla mehmaemken bir yola konması için çalı
şılmaktadır. ö bakımdan verilmiş olan takrir
lerin, artırma yolundaki takrirlerin reddini ri
ca edeceğim, öte taraftan maddenin yazılışı 
mühendis, kimyager, buna mümasil şeylerde 
mevcudolan noksanlık encümence tashih edile
cektir. 

REİS — Nazım Tanıl. 

NAZIM TANIL (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar j Sayın Vekil Beyin izah buyurdukları 
üzere, buradaki 100 liralık kadroların her daire 
veya müesseselerde çalışan müstahdem ve me
murlarla bir münasebeti yoktur. Adedi çok 
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ınahdudolan bunlar bir kısım nahiyelerdek^ 
odacılardır ki, ücretleri 50 liradan 100 liraya 
çıkarılmıştır. Bu itibarla yapılan bir hesaba 
müsteniden ve Devlet gelirleri nazara alınarak 
bir nizama konulmuş olan sistemin, yeni baştan 
ele alınmak suretiyle sistemin aşağı kademesi
nin yükseltilmesi yeniden bir tertiplemeyi icab-
ettirecektir. Bu itibarla bu teklifin reddi lâzım-
geldiğini bendeniz de arz ederim. 

(REtS — Kifayet eleyhinde Münip özer. 
MÜNtP ÖZER (Erzurum) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, çok mühim bir kanunu görüşüyo
ruz, bir madde görüşüyoruz. Bu mevzudaki 
noktai nazarlarımız daha tavazzuh etmeden, 
hattâ Encümen Sözcüsünün ve iSaym Vekilin 
teklifi reddedin şeklindeki beyanlarına istina
den teklifimiz reddedilirse, biraz evvel arz etti
ğim açılacak rahne çok büyük olacaktır. 10 ncu 
madde üzerinde -Sayın Vekil konuştular; bizim 
de konuşmamız lâzımdır. Bu 10 ncu madde daha 
evvel de vardı, bugün de var. Bu madde ile 
mühendis alınırken Hükümetin malûmatı var
dır. Bugün ise (Hükümet bizzat almak istiyor. 
Müsaade buyurun, kifayeti kabul buyurmayı
nız ve noktai nazarlarımızı daha vazıh olarak 
ifade edelim. 

REİS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, madde ile ilgili takrirler var, oku
yoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeninin yaptığı tadilâtın 3 ve 5 nei mad
desinin aşağıdaki şekilde tadilini Yüksek Mec
lisin takdir ve tasviplerine saygılarımızla arz 
ederiz. 

«MADDE 3. — Bilcümle tediyelerin (harcı
rah hariç) vasati aylık yekûnu alâkalıların kad
ro derecelerinin bir mislini geçemez.» 

«MADDE 5, — 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu, 3 . VII . 1939 ta
rihli ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . V I I . 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad-
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deleri şümulüne giren hizmetlilerin derece ve 
ücretleri aşağıda gösterilmiştir : 

Derece Ücret 

1 
2 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 750 
1 500 
1 290 
1 100 
950 
800 
-700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

1 750 liralık kadrolar ancak, sevkı idare mev
kiinde olan elemanlar ile mühendis, yüksek mü
hendis, mimar, yüksek mimar, kimyager, işletme 
ve enerji mütehassısları, jeolog ve jeofizikçiler 
için müesseselerinin gösteerceği lüzum üzerine 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile ihdas oluna
bilir. 

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere ve
rilecek ücret, emekliye esas ücret derecelerinin 
üç yukarı derece ücretini geçemez. Memurlar 
için kanunen tanınmamış olan hak ve menfaatler 
hizmetliler için de kabul edilemez. 

Ancak, bunlardan iş Kanununa göre işçi vas
fında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği nis
pette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

Erzurum 
M. özer 

Sakarya 
T. Barış 

Zonguldak 
C. Z. Aysan 

Giresun 
T. İnanç 

Kütahya Erzurum 
1. Haznedar H. Numanoğlu 

Zonguldak 
N. Tanyolaç 

Bolu 
K. Kocaeli 

Zonguldak 
S. Başol 

Bilecik 
M. Erdem 

Konya 
H. ölçmen 

Kırklareli 
M. A. Ceylân 
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Tekirdağ 

î. özdoyuran 
Zonguldak 
H. Ulus 
Sakarya 
£. Hun 

Kastamonu 
S. Çağla*. 

Bingöl 
S. Göker 
İstanbul 

1. Altabev 
Zonguldak 
A. Kaya 

İçel 
R. Çetin _ 

Afyon K. 
O. Uygun 

Bingöl 
E. Yıldız 
Amasya 

H. Koray 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Konya 

M. Güzelkılmç 
Siird 

P. Şendur 
Erzurum 

S. Kantarel 
Muş 

Ş. Ağaoğhı 

Trabzon 
S. Karayavuz 

Bursa 
H. Ülman 

i 
Zonguldak 
A. Akıtt 
Sakarya 

T. Barış 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Bitlis 

N. Barut 
İzmir 

N. Davran 
Kastamonu 

Ş. Esen 
Erzurum 
M* Fırat 
Adıyaman 
S. Turanlı 
Amasya 
1. Olgaç 
Kayseri 

F. Apaydın 
Amasya 
F. Çöl 

Çanakkale 
A. H. Sezen 

Konya 
S. Saym 
Samsun 
A. Eker 
Trabzon 

H. Çulha 
İzmir 

N. Davran . 
(Mükerrer) 

İzmir 
E. D. Başar 

Aydın 
P. Levent 
İstanbul 
H. Giray 

İzmir 
S. Akçiçek 

Tekirdağ 
A. Paker 
Çanakkale 
N. Ural 
Trabzon 
H. Polat 
Konya 

M. Runy*un 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
îçel , 

M. Dölek 
Konya 

A. S. Kaymak 
Konya 

N. Tahralı 
«Amasya 
H. özbay 
Samsun 

H. Tekay 
Konya 

S. Soylu 
Bursa 

R. Kırım 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Giresun 

H. Bozbağ 
İzmir 

A. Ünal 

Trabzon 
F. Kkranis 

İstanbul 
A. Harputlu 

Yüksek Riyasete 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 5 
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nci maddesindeki cetvelin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

•21.11.1959 
Derece Ücret 

î> ' 

Kars 
S. Atalay 

Kars 
I. Us 
Sivas 

Ş. Moran 
Çankırı 
N. Fırat 
Mardin 

Ş. Dursun 
Van 

S. Erdinç 
Gümüşane 

N. Sargınalp 
Ankar& 
A. Üstün 

Maraş 
M. Şişman 

Uşak 

1 1 400 
2 1 250 
3 1 100 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 / 
14 > • 
15 

Kars 
B. öcal 

Ankara 
H. Tez 

Ordu 
M. Ekşi 

Kars 

900 
800 
700 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 

O. Yeltekin 
Tokad 

K. Gençler 
Tunceli 

H. Aydın 
Sivas 

K. Kırıkoğl 
Ankara 

u 

f. 

Malatya 
M. Delikaya 

Mardin 
M.. A. Arıkan 

v Sivas 
N. Çubukçu 

Kars 
T. Göle 
Maraş 

H. F. Evliya 
Sivas 

N. Yaraş 
Niğde 

A. Eren 
Ankara 

N. Ciritoğlu M. A. Ceritoğlu 
Gümüşane 
A. Karaman 
Ankara 

L R Akbıyıkoğlu R, Dengin 
Sivas 

R. Çeltekli 
Erzincan 

A. Sağıroğlu 
Sivas 

A. Kangal 
Sivas 

Y. Kocabay 
Malatya 

K. Sürenkök 

Niğde 
î. Güven 

Erzincan 
C. Işık 
Ankara 

1. îmirzalıoğlu 
Erzincan 

H. Şahin 
Elâzığ 

C. Dora 

Elâzığ 
M. Altmdoğatf 

Hatay 
A. Aral 
Ankara 

t. S. Omay 
Ordu 

Z. Kumrulu 
Tokad 

A. îspirli 
Erzincan 

N. Yıldırım 
Kars 

Ş. Ataman 
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Malatya Ordu 

T. Ünsalan F. Güley 
Adana Çankırı 

H. Eroğlu D. Akçaoğlu 
Maraş Kars 

H. Gürün K. Güven 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 

Adana 
S. Baykam 

Kars 
R. İlker 
Malatya 

M. Z. Tolunay 
Adana 

M. Geçioğlu 

Yüksek Riyasete 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve ücret tuturlarmın 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasının be
şinci maddesinin ücret ve derece cetvelinden 
sonra ilâve edilen (İhtisas yapmış teknik ele
manlardan yüksek mühendis, mühendis) tâbi
ri mer'i kanurilanmızda bu meslek camiasına» 
ait ıstilahlara ve bu meslek mensuplarını yetiş
tiren üniversite ve yüksek okulların verdikleri 
diplomalarda yazılı hususlara aykırı bulundu
ğundan bu tâbirin kaldırılarak yerine bu mes
lek camiasını ilgilendiren kanunlardaki ıstılah
lara ve verilen diplomalara uygun düşen (İh
tisaslarına göre teknik elemanlardan yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mi
mar, kimyager, jeolog) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

^ Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

REİS — fîfendim, 3 takriri de dinlemiş bu
lunuyorsunuz. Takrirleri tekrar birer birer 
okuyarak reylerinize arz edeceğiz. 

(Erzurum Mebusu Münip özer ve arkadaş
larının takriri tekrar okundu.) 

REİS — Takririn dikkate alınmasını reyi
nize arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Ufak bir ekseriyetle takrir reddedilmiş
tir. 

İkinci takriri tekrar okutuyorum. 
(Kars Mebusu Sırrı Atalay ve arkadaşları

nın takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Takriri dinlemiş, bulunuyorsunuz. 

Takririn dikkate alınmasını reyinize arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
(Gazianteb Mebusu Süleyman KuranePin 

takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Buyrun encümen. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR- I 

RİRl BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Demin de 
arz ettim. Hakikaten maddenin bir redaksi
yonla ıslaha ihtiyacı vardır, istisnai hüküm 
var. Bu takririn encümene havale Duyurulma
sını rica ediyorum.-

RElS — Efendim, Encümen Mazbata Mu
harririnin talebettiğine göre havale mecburidir. 
Süleyman KuranePin takriri encümene veril
miştir. 

MADDE 6. •— 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince bütçe kanunlarına bağlı (E) 
işaretli cetvellerdeki tertiplerden alınacak hiz
metli kadroları ile mümasili muvakkat mahi
yetteki kadrolar için de 5 nci maddedeki cet
velde gösterilen derece ve ücret miktarları 
tatbik olunur. Mukavele ile istihdam edilecek 
ecnebiler için alınacak kadrolar bu hükmün 
dışındadır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. ~ 3 . VIII. 1944 tarihli ve 4644 
sayılı Kanunun 4988 sayılı Kanunla muaddel 5 
nci maddesinde yazılı 150 lira ücret 300 liraya 
çıkarılmıştır. 

RElS — Madde hakkında söz, Faruk Ayan-
oğlu. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhte
rem arkadaşlarım, Devlet hizmetinde bulunan 
Tıp mensupları umumiyetle en düşük ücret alan 
şahıslardır. Fakat şimdi bunlardan bahsetmi-
yeceğim. önemli, sosyal bir dâvamızla, ye
ni yetişen neslin, sağlık mevzulan ile meşgul 
etmektir. Şimdi konuştuğumuz 3 . VIII .1954 
tarih ve 4648 sayılı Kanunun 28 . XII . 1956 ta
rih ve 4988 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desine göre, mektep doktorlarının almakta ol
duğu 150 lira ücretin 300 liraya çıkarılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 300 liraya dahi 
bugün mektep hekimi bulmaya imkân yoktur. 
Hastane hademeleri dahi bugün 150 lira civa
rında bir ücret almaktadırlar. Teklifimiz daha 
çok hekimleri müstahdem statüsünden kurtar
maktır. Bunun için de 450 lira olarak teklif 
etmiş bulunmaktayız. Bu teklif asgari hayat 
seviyesini düşünerek yapılmıştır. 

En kalitesiz, ihtisas istemiyen mevzular, da 
dahi Devlet sektöründe 450 lira kolaylıkla ve- J 
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rilen bir ücret haline gelmiştir. Geçen seneki 
bütçe müzakerelerinde Sayın Maarif Vekili Bey 
mektep hekimlerinin kolaylıkla temin edileme- \ 
diğini, az ücretle hekim bulunmadığını ifade 
etmiştir. Bunları bu para ile mektep hekimli
ğine bağlamanın mümkün olamadığını açıktan 
açığa ifade etmişlerdi 

Bu teklifi yaparken Tıp Fakültesi mezunu 
bir hekimin asgari seviyesi olan 35 lira asli ma
aşı düşündük o da 10 ncu derece bareme teka
bül etmektedir bunlar umumiyetle ek görev 
yapmak mecburiyetindedirler. 10 ncu ve 11 
nci derecede olanlar için 450 lira teklif etmiş 
bulunmaktayız. Halbuki hükümetin teklifinde 
bu baremin 14 ncü derecesi olan 300 lira tek
lif edilmiştir. Bu para bugün ortamektep me
zunlarına verilmektedir. Bu ortamektep me-
zunlariyle bir yüksek mektep ve yüksek mek
teplerin en uzun tahsil devresini gören tabip
leri mukayese etmek adalet ve hukuk prensip
lerine uymaz. Bunun dışında mektep işleri ek
seriya ek görev olarak görülmektedir. Üç yüz 
liradan ele geçecek olan 150 liradır. Bu ise 
çok azdır. Teklifimizin portesi milyonlar de
ğil 200 - 300 bin lira kadardır. Bu bakımdan 
teklifimizi neslin sağlığı ve tıp mensuplarının 
asgari hayat seviyelerini yükseltmek bakımın
dan kabul etmenizi rica ediyorum. 

RElS — Buyurun Esat Bey. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Efen

dim, mektep doktorları hakkında arkadaşımın 
verdiği takririn aleyhinde beyanatta bulunmak 
istiyorum. Bir noktainazardan tetkik edilirse 
belki kendisine hak vermek mümkün olabilir. 
Mektep doktorları hiç olmazsa ortaokul mezu
nu kadar maaş almalıdır. Evet. Ama doktor, 
vazifesini mektebe (hasreder ve sırf bu iş için 
yaparsa arkadaşımızın dediği doğrudur. Lâkin 
bizde ve tatbikatta mektep doktorunun vazife
si mektepte, öğle zamanı yarım saate inhisar 
eder. Bu vazife daha ziyade yatılı mekteptedir. 
Doktor gelir, yemek zamanı mektebe uğrar. Ye
meğini yer, çekilip gider. Bunların hepsinin de 
dışarda muayenehanesi vardır. Mektepteki va
zifesi munzam bir iştir. Eğer mektep doktorla
rına bunu vermek istiyorsanız, mektep doktor
luğunu bir meslek haline getirmek arzu edi
yorsak maaşını artıralım. Ama onun başka 

ı sahalarda çalışmasına da mani olup yalnız mek-
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tep doktorluğunda kalmasını sağlıyalım. Binae
naleyh, bu takririn reddini talep ediyorum. 

RElS — Halil Bey. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, mektep doktorluğu dâvasının, müza
kere edilmekte olan kanunun çerçevesi dahi
linde halledilmesi meslesi ayrı bir mevzudur. 
Bunun üzerinde ısrar edecek değilim. Yalnız 
şurası muhakkaktır ki, Faruk Ayanoğlu arka
daşımın üzerinde durduğu şekilde, mektep dok
toru meselesini Büyük Millet Meeislinde ele al
mak ve gerek bu kanun, gerekse ilerde gelecek 
olan birtakım teklifler içerisinde bu dâvayı 
halletmek mecburiyetindeyiz. 

Kıymetli arkadaşımız Esat Mahmut: Kara-
kurt, biraz da karikatürize ederek Mektep dok
torlarının vazife aşkı ve çalışma durumlarını 
vukufunun dışında bulunan bir mevzuu bu kür
süden, mektebe yemek yemek için vazifeye ge
len bir insan gibi hakikaten üzüntüye şayan bir 
beyanda bulundular. Bunu meslekim ve mes-
lekdaşlarım namına reddü cerh ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) -^Muhte rem 

arkadaşlarım, ben lâyihadaki tahsisat miktarı -
- nın aleyhinde konuşacak değilim. Yalnız bir hu

susu tesbit etmek istiyorum. Mektep doktorlu
ğunu yapan arkadaşlar, şahsan tanıdıklarım da 
olduğu için bilirim, maddi menfaat sağlamak
tan ziyade müesseseye bağlılıklarından dolayı 
bu vazifeyi yaparlar. Yoksa iki yüz, üç yüz bu
günkü şartlar içinde muayenehanesinde ^ör t 
beş hastadan alabileceği bir paradır. 

Bu sebepten, doktor arkadaşların beyan et
tikleri gibi nihayet leyli müesseselerde çocuğu
nu okutan velilerin umumi temayülünü de bildi
ğimiz için leyli mekteplerdeki doktorluk mese
lesi cidden üzerinde durulmaya lâyık bir ehem
miyettedir. Ama öyle anlaşılıyor ki, bunun yeri 
burası değildir. Bu daha çok Millî Eğitim Ba
kanlığını alâkadar eden bir mevzudur. 

Bu tahsisat esasen müesseseye gelip gider
ken yaptıkları masrafları karşılamak gibi bir 
şeydir ki, bunu aynen muhafaza edilmesinde 
fayda vardır. 

REİS — Faruk Ayanoğlu. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlarım, mektep doktorlarının vazifesi 
Esat Mahmut Karakurt arkadaşımızın beyan 
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ettiği gibi, yemek zamanı gelip, yemeğini yedik
ten sonra gitmek değildir, elbette. Ben de bu 
haksızlık karşısında hekimler adına bunu cerh 
ve nakzetmek isterim. 

Mektep doktorları, bugün aldıkları ücretle * 
bu işi yapmak istememektedirler. Biliyorsunuz 
mektep doktorları talebelerin aşılarını, sıhhi 
muayenelerini, öğretmenlerin muayenelerini 
aldıkları 150 lira ile yapmaktadırlar. 
Hıfzıssıhha Kanununa göre bunların ya
pacakları işler 150 lira ile karşılanamıyacağm-
dan bunlar da bu işi bırakıp gitmektedirler. Bu 
durum karşısında paşka yerde çalışma demeye 
imkân yoktur. Ekseri mektep doktorları mektep 
müdürlerinin vâki ricalarını kabul ederek mek
tep doktorluğunu almaktadırlar. 

Kazanan hekimler Gelir Vergisi nispetini art
tıracağı için mektep doktorluğunu kabul etme
mektedirler. Şimdi bu teklifimizde bir prensip 
de vardır. Baremin 30 lirasına mukabil 11 nci 
dereceye irca etmeyi teklif etmekteyiz. Eğer bu 
suretle bir prensibe bağlayıp daha kolaylıkla 
mektep doktoru bulmak ve maarifi bu yükten 
kurtarmayı teklif etmiş bulunmaktayız. 

RElS — Münif îslâmoğlu. 
MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Ar- % 

kadaşlar, Faruk Ayanoğlu aşı yapmak, arasıra 
muayene etmekle doktorların vazifelerini izah 
etmek istediler. Bunu Hükümet ve belediye ta
bipleri zaten vazifeleri icabı yapmaktadırlar. 
Mektep doktorluğu ayrı bir ihtisas meselesidir. 
Memleketimizde henüz mektep doktorluğu ihti
sası teessüs etmemiştir. Halen de memleketimiz
de çok fena çalışmaktadır. 

Doktorlarımız büyük şehirlerde toplanmak
t a ; Anadolu'daki mekteplerde doktor bulunma
maktadır. Binaenaleyh bu bölümün kaldırılması 
yerinde olur kanaatindeyim. 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihasının Vecünci 
maddesindeki 150 lira ücretin 450 lira olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

22 . I I . 1959 
Tokad Tokad Ankara 

F. Aayanoğlu K. Gençler î. inan 
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Ankara Tokad Ordu 
H. Tez R. Ulusoy Ş. Köksel 
Çankırı Uşak Erzincan 

K. Tabak A. Ural * A. Sağıroğlu 
Adana Ordu Ordu 

S. Baykam Z. Kumrulu K. Sağra 
Tokad Tunceli Uşak 

A. îspirli F. Ülkü A. Çalıkoğlu 
Sivas Hatay Burdur 

R. Çeltekli R. Bahadır Â. Sipahi 
Mardin Adana Elâzığ 

M. Ali Arıkan M. Geçioğlu N. Öztürk 
Burdur Ankara Ankara 

O. Eroğlu A. Üstün M. A. Ceritoğlu 
Malatya Hatay Sivas 

M. Delikaya A. Aral H. Ateşalp 
Sivas Adana Tunceli 

N. Çubukçu H. Öner A. Bora 
Maraş Adana Uşak 

Ş. Dursun A.Menteşoğlu A. R. Akbıyıkoğlu 
Ankara Adana Adana 

M. Yeşil H. Eroğlu K. Bozdağon 
Urfa Ankara Maraş 

t. E. Karakapıcı S. Soley A. Yayeıoğlu 
Sivas Gümüşane Tokad 

E. Imer N. Sargmalp B. Şeyhoğlu 
0 Çankırı Erzincan . Sivas 

E. Yalçmalp R. Bayındır A. Kangal 
Ankara Kars Kars 

F. Börekçi K. Güven Ö. Yeltekin 
Kars Maraş Zonguldak 

S. Atalay H. F. Evliya A. Yurdabayrak 
Urfa Maraş Çankırı 

A. Köksel H. Gürün K. Barlas 

RElS — Takririn dikkate alınmasını reye 
•arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çavuş ve uzman çavuşlar hak
kındaki 3 . I I I . 1954 tarihli ve 6320 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinde yazılı ücretler ile Jan
darma Efradı Kanununun 10 . I I I . 1954 tarih
li ve 6348 sayılı Kanunla muaddel 12 nci mad
desinde uzatmalı onbaşı ve erlere ait aylık ücret
ler ve aynı kanunun muvakkat 3 ncü maddesin
de uzatmalı jandarma sınıf çavuşları için yazılı 
aylık ücretler bir misli artırılmıştır. 
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FERÎD MELEN (Van) — Muhterejn ar

kadaşlarım, bu vesile ile bir temennide buluna ̂  
cağım. Erlerimize biliyorsunuz harçlık olarak 
bir para veriliyor. Zannederim 25 kuruş mu
dur, nedir. Bu miktarın hiç olmazsa bir tıraş 
»parasına iblâğı icabeder. Filvaki bu kanunun 
mevzuu değildir ama, hükümetin 5 - 10 liraya 
iblâğ edecek bir tasarının getirilmesini rica 
ediyorum. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyeu 
var mı efendim? 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —- Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki 5441 sayılı Kanunun 21 . V . 1955 
tarih ve 6629 sayılı Kanunla değiştiren 10 ncu 
maddesindeki ücretler aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
Stajyerler i 800 
Mütahhıs hizmetliler 800 - 1 600 
Sanatkârlar 1 000 - 2 500 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz eniyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Riyaseti Cumhur Senfoni 
Orkestrasının kuruluşu hakkındaki 25.111.1957 
tarihli ve 6940 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı ücretler sırasiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

2 300 - 2 500 
2 100 - 2 300 
1 900 - 2 100 

800 - ,1 900 

REİS — Madde ile ilgili bir takrir vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının ku

mlusu hakkındaki 25 . III . 1957 tarihinde ka
bul buyuruları 6940 sayılı Kanunla bütün üye
lere Emekli Kanununun bahşetmiş olduğu bi
rinci derece üzerinden emekli olabilmek imkân 
ilan; (Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki kamun lâyihası) nııı 
10. maddesinde derpiş edilen cetveldeki ücret
ler 800 - 1 900 olarak tesbit edilmiş olduğun
dan orkestraya ait '6940 sayılı*Kanunun husu-

— 1170 — 



t : 47 27.2 
siyetine binaen grup şeflerinin enstrüman üye- I 
ligi vazifesiyle görevlendirilmeleri halinde kalk
mış olacaktır. 

Bu itibarla ve nıevzuubahis mağduriyetin or • 
tadan kaldırılması ve 6940 sayılı Kanunla üc
ret bakımından Devlet memurlarına nazaran 
halen mevcut bulunan farklı durumları daı na
zara alınması katagorikman tanzim edilmiş 
aşağıdaki cetvelin : 

2 300 - 2 500 
2 100 - 2 300 
1 900 - 2 100 

800 - 1 900 
Şu şekilde • 

2 400 - 2 500 
2 300 - 2 400 
2 200 - 2 300 

800 - 2 1200 

Değiştirilmesiyle mümkün olacağından, | 
Teklifimizin Yüksek Heyetinizce kabul bu-

yurulmasmı saygılarımızla arz ederiz. 
Kütahya Aydın Bursa 

A. Gürsoy ti. Coşkun S. Karacabey 
İstanbul Kütahya Kütahya 
M. Perin M. Diler K. Özer 
Konya 

H. Âmil Keymen 
Kütahya 

E. Topaler 
Kütahya 

I. Germeyanoğlu 
Diyarbakır 
S. Demiray 

Trabzon 
O. Turan M 

Bilecik 
§. Hasırcı 
Bursa 

H. Bayır 
tzmir 

E. Dündar Başer 
Zonguldak 

N. Tanyolaç 
İçel 

ö. Tüksel 
Kütahya 

t. Haznedar 
Bilecik 

M. Erdem 

Aydın 
E. Torunln 

Kütahya 
. M.Diler 

istanbul 
E. Kaya 

Çanakkale 
N. Togay 

Yozgad 
[. Ataman 

İzmir 
M. Ünal 

İstanbul 
N. Tekinel 

Kastamonu 
H. Tan 

Zonguldak 
A. Kaya 
Samsun 

N. Ulusoy 
Manisa 

C. özgirgin 
Erzurum 

S. Kantarel 

* Diyarbakır 
L P. Arığ 

Zonguldak 
A. Akın 

Bitlis 
N. Barut 
Bursa 

R. Kırım 
İstanbul 

A. Harputlu 
Bilecik 

E. Çolak 
Bursa 

H. Ülman 
Kastamonu 
Ş. Esen 

Zonguldak 
S. Başol 
Aydın 

N. Celim 
Bursa 

Y. Teksel 
Erzurum 
M. özer 

1959 0 : 1 
Sinob İstanbul Samsun 

N. Kıiruoğlu M. Yüksel E. Anıt 
Siird Erzurum Erzurum 

S. Bedük F. Taşkesenlioğlu O. Alihocagil 
Samsun Aydın Kocaeli 

A. Keleşoğlıı F. Batur ö . Cebeci 
Kocaeli Artvin İzmir Manisa 
N. Onat M. Bumin N. Pınar N. Körez 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası için encü
mence uygun görülen zam Devlet memurlarına 
yapılmış olan zamla aynı nispettedir. Halen JRi-
yaseti Cumhur Senfoni Orkestrası memurlarının 
alacağı ücret şöyledir: 

2 300 • 2 500 
2 100 2 300 
l 900 2 100 

800 1 900 

Binaenaleyh arkadaşımın teklifi bütün me
murlara temin edilmiş umumi kadronun üstün
de bir zam Riyaseti Cumhur Orkestrasına tatbi
kini mutazammm bulunmaktadır. Bu teklifin 
reddini rica ediyorum. Bunun için hiçbir sebep 
mecvut değildir, bu teklifin reddini rica edi
yorum. 

' RElS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; sanatı para ile değerlendirmek im
kânı yoktur. Bu itibarla biz mevzuu bu zaviye
den mütalâa etmek mevkiinde değiliz. Encümen 
adına konuşan Bütçe Komisyonu sözcüsü arka
daşımız Devlet teşkilâtında vazife alanların ba
rem vaziyetinin, maaş vaziyetinin nazara alına
rak bir tahsisat konabileceğini ifade etti. Bu 
doğrudur. Bunun üzerinde bir tahsisat koymak 
hakikaten diğer vazifeliler üzerinde menfi bir 
tesir ika edebilir. Bunun da" dikkate alınması 
lâzımdır. 

REİS — Esat Mahmut Kârakurt. 
ESAT MAHMUT KÂRAKURT (Urfa) — 

Efendim, bu kanunun bu maddesinin müzakere
si esnasında bir noktayı bu kürsüden tebarüz 
ettirmeyi faydalı buluyorum. Türkiye'de birin
ci sınıf Devlet memurunun maaşı iki bin lira
dır. Biz bu lâyiha ile sanat âleminde çalışanlara 
o kadar büyük bir teveccüh ve o kadar büyük 
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bir alâka gösteriyoruz ki, bunların maaşını Tür
kiye'de birinci sınıf Devlet memurunun maaşla
rının üstüne çıkarıyoruz. 2000 liradır, birinci 
smıf .Devlet memurunun maaşı. Fakat Devlet 
Tiyatrosunda birinci sınıf sanatkârın maaşı 
2500 liradır. Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestra
sında birinci sınıf bir sanatkârın maaşı da keza 
bu kadardır. 

Şimdi, bütün Devlet Tiyatrosundaki artist
lere ve Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasında -
ki arkadaşlara hitap etmek istiyorum. Meclis 
kendilerine en yüksek alâkayı, iltifatı ve itima
dı göstermiştir. Ümidediyorum ki, bundan son
ra bizim kendilerine karşı bu gösterdiğimiz alâ
ka, iltifat ve itimadın karşılığını verirler ve 
daha çok çalışarak, daha yüksek bir sanat ese
rini göstermekte muvaffak olurlar. (Bravo ses
leri). 

REİS — Okunan takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet memur ve hizmetli
lerine tahsisat verilmesi hakkındaki 25 . XII . 
1953 tarihli ve 6211 sayılı Kanunla bu kanu
nun bâzı maddelerini değiştirilen 23 . II . 1956 
tarihli ve 6675 sayılı Kanun ve aşağıda yazılı 
kanunların hizalarında gösterilen maddeler kal
dırılmıştır. 

Kaldırılan 
Tarihi No. Adı maddeler 

.1969 0 : 1 

Tarihi No. Adı 
Kaldırılan 
maddeler 

3/7/1939 3659 Bankalar ve Devlet 
müesseseleri memur
ları aylıklarının tev
hit ve teadülü hak
kında Kanun 

21/12/1945 4805 Devlet memurları ay-
N lıklarımn tevhit ve 

teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması 
ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında 
Kanun 

5 ve 11 nci 
maddeleri 

3 ncü 
maddesi 

28/12/1946 4988 Devlet memurları ay- 2 nci 
lıklarmın tevhit ve maddesi 
teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunla 
buna ek 4644 sayılı v 
Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında 
Kanun 

28/12/1946 4989 Subay ve askerî me- 2 nci 
memurların aylıkları maddeni 
hakkındaki 3661 sa
yılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına. 
dair Kanun 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeu var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 3656 sayılı 
Kanun hükümlerine tâbi dairelerin ücretli me
murları ile 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül 
ve müesseselerdeki memurların 1 nci madde
de yazılı derece ve tutarlarına ithallerinde, bu 
memurların 3659 sayılı Kanun esasları dâhi
linde müktesep hak olarak bulundukları de
recenin tutarlarına nazaran 3656 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde dâhil olabilecekleri me
muriyet dereceleri esas tutulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte, 3656 sayılı Kanu
nun 19, 3656 sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddeleri gereğince istilıdam 
edilmekte olan hizmetlilerden, 31 . XII . 1958 
tarihinde veya daha evvel hizmete alınanların 
bu tarihteki, mezkûr tarihten sonra hizmete 
almanlarm ise hizmete alındıkları tarihteki üc
retleri bir misline kadar artırılabilir. An
cak bu suretle artırılan ücretleri âzami had
di 1 500 lirayı geçemez. 

REtS — Madde hakkında bir takrir var, 
okuyoruz. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle di
ğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatasının muvakkat 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde geğiştirilmesi hu
susunu Yüksek Meclisin takdir ve tasviplerine 
saygılarımızla arz ederiz. 

Muvakkat Madde 2. —r Bu kanun meriyete 
girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 
sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 7 
nci maddeleri gereğince istihdam edilmekte olan 
hizmetlilerden cari terfi esaslarına göre birer 
derece terfi edenler ile üst vazifelere tâyinleri 
dolayısiyle birer derece terfi ettirilenlerin terfi 
ettirildikleri tarihteki, hunlar dışındaki hizmet
lilerin 31.XH.1958 tarihindeki, mezkûr tarih
ten sonra hizmete alınanların ise hizmete alın
dıkları tarihteki ücretleri, bir misline kadar ar
tırılabilir. 

Erzurum Zonguldak Zonguldak 
M. özer C. Z. Aysan S. Başol 
Siikarya Zonguldak Giresun 
T. Barış A. Akın T. înanç 

Erzurum Bilecik Tekirdağ 
FT. Numanoğlıı M. Erdem t. Özdoyuran 

Bolu Kırklareli Konya 
K. Kocaeli A. Ceylân M. Runyun 
Zonguldak Sakarya Tekirdağ 

NT. Tanyolaı; B. Hım A. Paker 
Sakarya tzmir Zonguldak 

S. Dineer S. Akçiçek H. Ulus 
Kastamonu tstanbul İzmir 
S. Çağlar t. Atahev N, Davran 
Zonguldak Bitlis Bingöl 
A. Kaya N. Barut S. Göker 
Erzurum Samsun Kastamonu 

P. Taşkesenoğlu A. Keleşe ğln' Ş. Esen 
Konya İçel Adıyaman 

N. Tahralı M. Dölek S. Turanlı 
İçel- Konya Amasya 

R. Çetin A. S. Kaymak FT. Özbay 
Bingöl Amasya Amasya 

E. Yıldız H. Koray t. Olgaç 
Samsun Samsun Amasya 
H. Tekay S. Çonoğlu F. Çöl 
Çanakkale Konya Siird 
A. II. Sezen S. Soylu P. Şendur 

1959 , 0 : 
Mu§ 

§. Ağaoğlu 
tzmir 

E. D. Başar 
Trabzon 

F. Karanis 
İstanbul 

H. Giray 

• 

1 
Erzurum 
S. Kantarel 
Giresun 

H. Bozbağ 
Trabzon 

II. Polat 
îzmir 

A. Ünal 
tstanbul 

A. Harputlu 

Trabzon 
II. Çıüha 

Trabzon 
S. Karayavuz 

Aydın 
P. LevGiıd 

Bursa 
ti. Ülman 

MÜNtP ÖZER (Erzurum) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; 5 nci madde hakkında bir ta
dil teklifim reddedildi. Şimdi hiç olmazsa bu 
hizmette vazife görüp de doğrudan doğruya hak
kı müktesep haline gelmiş olan şeyleri zıyaa uğ
ratmamak için ikinci muvakkat maddenin tadili 
hakkında verdiğim bir tadil teklifinin kabul bu-
yurulmasını ve haksızlığın önlenmesini hassaten 
istirham ediyorum. Hakikaten içtimai bir ada
letsizlikle karşı karşıya geleceğiz. Bir defaya 
mahsus olmak üzere bunlara bir hak tanımış 
olalım. Yüksek Heyetinizden bunun kabul bu-
yurulmasmı arz ve teklif ederim. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; saym ar
kadaşımızın da bizzat ifade ettiği gibi, bu tak
rir esas itibariyle 5 nci madde hakkında vermiş 
oldukları ve Heyeti Celileniz tarafından nazarı 
itibara almmıyan takririn aynıdır. O takrirle 
reddedilmiş olan prensip, burada istisnai olarak 
kabul edilmesini istiyorlar. 

Şunu arz edeyim; madde hükümetten gelen 
şekil 1 250 lirayı geçemez şeklinde idi. Encü
menimiz hakkı mükteseplerin ihlâl edilmemesi 
için bu 1 250 liralık haddi 1 500 liraya çıkar
mış bulunuyor. Bu sebeple hakkı müktesebin 
zıyaa uğraması gibi her hangi bir tehlike asla 
mevcut değildir. Bu maddenin kabulüne encü
men olarak maalesef imkân göremiyoruz.. Ev
velki takrir gibi, bunun da reddini arz ederim 
efendim. 

MÜNÎP ÖZEI^ (Sinob) — Muhterem arka
daşlarım; encümen bu teklifimin 5 nci madde 
hakkındaki teklif ile aynıdır diyor. Katiyen ay
nı değildir. 5 nci maddedeki teklifim, 17 dere
ce ihdas edilmiş ve bu dereceler 1 500 liradan 
1 750 liraya çıkarılmıştı. Fakat bu madde ta
mamen başka bir maddedir. Bugün fiilen hiz-
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met görüp bu duruma gelmiş olanların durumu- j 
nu kurtarmak içindir. Encümen sözcüsü buyu- ] 
ruyorlar ki, 1 500 lirayı ihdas ettik. Bir haksız
lığın, bir yanmanın, bir feryadın ifadesini duy
dukları için, hattâ Bütçe Encümeninde takriri 
müzakere yapmak suretiyle 1 200 lira ücreti 
1 500 liraya çıkarmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Encümeninde 
müzakere esnasında bu hali görüp, feryatları, 
sızlanmaları görüyoruz ve bu şekle ifrağ ediyo
ruz da, neden şimdi bunların yine aynı feryadı
nı duymıyarak çok cüzi olan 1. 750 liraya çıkarıl
masını kabul etmiyomz. Bu fark gayet cüzidir 
ve 250 liradır. Muazzam bir yekûn tutmıyaeak-
tır. Bu elemanlar tdare Meclisi Reislerinin, mü
hendislerin haricinde, ihtisas sahiplerinin hari
cinde, sadece idari makamların, sadece şevki ida
re mevkiinde olanlar burada tadadcdilmemiş olan 
kimseler içindir. 

Bunların miktarı 200, 300 ve nihayet 500 ü 
aşmamaktadır. Yedimde bu hususta notlarım 
vardır, fakat zaman kısa olduğu için bunları 
ayrı ayrı arz etmiyorum. Bu bakımdan hiçolmaz-
sa bu madde hakkındaki teklifime lütfen iltifat 
buyurun. 

REİS — Maliye Vekili, buyurun. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Hüküme
tin teklifinde bu miktar 1 250 lira idi. Bütçe 
Encümeni 1*250 lirayı müzakere ve kabul et
mişti. Fakat sonra çok mahdut bâzı misallerle 
«37,5 lira mı, 57,5 lira mı, falan zatın şu nispet
ten noksan olurmuş...» sözü üzerine 900 milyon 
lira gibi bir fedakârlık yaparken ortaya konan 
beş misal var, bunların müktesep hakları ihlâl 
ediliyor. 37,5 lira noksan alıyor diye menfi pro
pagandanın içine düşülmemesi için 1 500 ü ka
bul ettik. Bahsolunan 10 ncu maddedir. Bu 
maddenin ne olduğunu 3659 sayılı Kanunun 
maddesini okumak suretiyle izah ettim. Bunlar 
müstahdem maddesidir, bekçi, kapıcı, kaloriferci 
gibi muvakkat olarak tâyin olunacak müstah
demler içindir. Esasen tâyin keyfiyeti dahi ka
nunun ne ruhuna, ne de maksadına uygun de
ğildir. Ama Bütçe Encümeni bunu bir hakkı 
müktesep telâkki etmek suretiyle 1 500 ü ka
bul etti. Münip Özer ve bâzı arkadaşlarım 
3 1 . X I I . 1958 tarihinden sonra olması hakkın
da malûmat sordular. 

1959 C : 1 • 
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bu 

10 ncu madde şümulüne girenlerin 3656, sayılı 
Barem Kanununun 19 ncu maddesinde tadade-
dilen müstahdemlerde olduğu gibi terfi müdde
ti yoktur. Yani her 6 ayda veya her senede bir, 
bu maddeye göre terfi etmek mümkündür. Ba
rem dahili görevlerde olduğu gibi 3 seneyi ge
çirmek şart değildir. Onun için bu kanun tasa
rısının yapısı belli olduktan sonra birtakım da
irelerde süratli birtakım terfiler yapıldığını gör
dük. Bu sebeple 3 1 . X I I . 1958 tarihini bunda 
esas aldık. Bu bakımdan bu tarihin değiştiril-
memesini ve Münip özer arkadaşımızın takriri
nin reddedilmesini çok rica ederim. Çünkü bun
dan önce kabul edilen madde ile cetveldeki de
receler bu takrir ile bozulmuş olacaktır. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 2 

nci muvakkat madde, 10 ncu madde hükümleri
ne; göre İktisadi Devlet Teşekküllerinde istih
dam edilen yalnız müstahdem değildir, birçok 
memur vatandaş da vardır. Sayın Vekil diyor ki, 
mevzuata uygun olmamasına rağmen Bütçe En
cümeni bunu müktesep hak olarak kabul etti. 
Bendeniz senelerce bu 10 ncu madde hükümle
rine göre İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan vatandaşları bilirim. Bu bir kaide hükmünü 
almıştır. Müddeti gelir gelmez bu kadrolarda
ki müstahdemler terfi ederler. Yine Muhterem 
Vekil diyor ki, burada terfi müddeti diye bir 
şey yoktur. Vardır, her İktisadi Devlet Teşek
külü kendi idare meclisinin karariyle bir prim 
zammı almışlardır. Bendeniz Hükümetten istir
ham ediyorum, 3 sene mi olur ne ise bir terfi 
müddeti kabul edelim,, terfi etmiş, ödeneğini 
almış, unvanını almış bu vatandaşın müktesep 
hakkını tanıyalım. Yüksek tahsil yapmış insan 
iki senede mi, yapmıyan 3 senede mi terfi edecek 1 
Müddetini dolduran bunu alsın. Bendenizin tek
lifim arkadaşımın takririnin encümene verilme
si mahiyetindedir. 

REİS — Mahmut Güebilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Vazgeç

tim. 
REİS — Münip Özer. 
MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Çok muhte

rem arkadaşlar. Muhterem Maliye Vekilimiz 
onuncu maddenin suiistimal edildiğini eğer beyan 
buyurmuş olmasalardı ben tekrar söz almıyacak-
tım. 
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Onuncu madde müstahdemleri, hizmetlileri 

alâkadar eder. Onuncu madde bugün vaz'edilmiş 
değildir. 1939 da çıkan bir kanun maddesidir. 
1939 dan 1959 a kadar yirmi seneden beri tatbik 
edilmektedir. Ve .İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kadrolarını idare meclislerinde ve alâkalı vekilin 
nezareti altında, onun kararı altında çıkar. Veki
lin malûmatı vardır. 

Eğer 10 ncu madde suiistimal edilmiş ise hiz
met eden kalorifercinin yerini memur, müdür, 
mühendis almış ise buna Hükümet de müsamaha 
etmiştir. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Meclis de mi 
müsamaha etsin, beyefendi? 

MÜNİP ÖZER (Devamla) — Kaldı ki, onun
cu madde gibi bir madde İktisadi Devlet Teşek
küllerinde lüzumlu bir madde idi ve bu madde
nin lüzumu bugünkü kanunda buna verilen yer
den anlaşılmaktadır. Yani İktisadi Devlet Teşek
külleri müstahdem, mütehassıs, sevkü idare me
murunu nereden bulacaktı? Hangi maddeye isti
naden getirecekti arkadaşlarım? Teklif olduğu 
için müktesep hak kabul etmiyor, deniyor. Mük
tesep hakkı kaybolacak, çünkü 10 sene, 8 sene 
875 liralık ücretle hizmet etmiş olan, bu maddeye 
dayanarak 750 liraya yeni çıkmış bir memurla 
aynı seviyeye girecek. 875 alan bin, 750 lira alan 
yine bin, bir haksızlıktır. Kanunları bu şekilde 
zorlamıyalım, açık kapılardan daha çok sızmak 
imkânı vardır. Benim burada çırpınmam, didin
mem böyle bir haksızlığının önlenmesi ve suiisti
male yol verilmemesi içindir. Vekâletler ve alâka
lı müesseselerde çalışanların bu durumlarını hal
ledelim, bunun için takririn kabulünü rica ediyo
rum. 

(Erzurum Mebusu Münip Özer'in takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Okunan takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler... 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Ret... 

MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Her şey ret mi 
olur? 

IfcEİS — Takriri kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde ile beraber encümene verilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunla ma
aş ve ücret tutarlarında yapılan artırmalardan 
dolayı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
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Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince 
Sandığa artış farkı ve karşılıkları ödenmez. 

REİS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte işten el çektirilmiş, Vekâ
let emrine alınmış veya kadrosunun ilgası do-
layısiyle açıkta kalmış olanların istihkaklarının 
ödenmesinde yeni tutarlar esastır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü, beşinci maddeleriyle mu
vakkat ikinci maddesinin encümene gitmiş olma
sı münasebetiyle son maddelerini okumuyoruz. 

Sabahleyin celsede, arkadaşımız' Said Bilgiç 
hakkında Sırrı Atalay bâzı isnatlarda bulundu
ğundan Said Bilgiç arkadaşımıza söz veriyorum. 

. Buyurun. 

SAİD BİLOİg (İsparta) — 9 seneden beri 
şu ulvi çatının altında" bulunuyorum. Hayatımda 
ve bu çatının altında bulunduğum müddet zarfın
da hiçbir suretle müteariz olmadım. Daima ta
arruzları defetme mizacında, karekterinde bir in
san. 

Arkadaşlar, o gün Sırrı Atalay iftira etmiş
tir. İftira; imanla, dinle, insanların ana dilini de
dikleri dile mükemmelen tasarruf etmemeleri de 
sağlam bir irfanla kabili telif değildir. 

O günkü sözlerimde kandan bahis yoktur. 
Ben katiyen Kürtlükten bahsetmiş ve ayrıca ırk-, 
çı bir zihniyetle konuşmuş değilim. 

Tâ Fâtih Sultan Mehmet zamanından beri bu 
vatanda Devlet kuran unsur ırkçı olmamıştır. 
Müsamahalı olmuştur. Ve akalliyetlere karşı dai
ma bu şekilde tesamuh havası içinde bulunmuş
tur. Hayatında daima; nifakı, şikakı değil uhuv
veti ariyan bir memleket evlâdı olmuşumdur. 

Böyle bir milletin evlâdı yıkıcı bir zihniyet
te olamaz. Tekrar ediyorum: Ben hayatta; Şikakı, 
tefrikayı değil uhuvveti, ittihad/aramış bir mem
leket evlâdıyım. 

Şahıs üzerindeki bir konuşmayı bir zümreye 
bir bölgeye intikal ettirmeye çalışmak hakikati 
is'afla, ahlâkla, kabili telif değildir. 

Ağır tahrik, küfür kendisinden gelmiştir. Ben 
sadece küfürlerini suratına fırlatmakla iktifa et
mişimdir. 
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2. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 

yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe, encümenleri mazbataları (1/317) (1) 

REİS — Emekli, dul. ve yetim aylıklarına 
zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasının ruznameye 
alınarak takdimen görüşülmesi kabul edilmişti. 
Heyeti tımumiyesi hakkında söz istiyenler? 

Selim Soley, buyurun. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, emekli, dul ve yetim aylışlarmm 
artırılmasını istihdaf eden Hükümet lâyihası 
gelmiş ve öteden beri emekli namı altında zik-
rolunan bir zümrenin üzüntü mevzuu olan mese
lelerinin giderilmesi imkânı Yüksek Meclisin 
önüne getirilmiştir, ömrünü vatan, millet ve 
memleket hizmetine feragatle vakfetmiş olan 
emekli Devlet memur ve hizmetlileri, kocasını, 
babasını bu vatana feda etmiş şehit dul ve ye
timlerin, vazife ve 'harb mâlûlleriyle bunların 
himayeye muhtaç eş ve yavruları şimdiye ka
dar çektikleri geçim ıstırabının hafifletilmesi 
için bu kanunun çıkmasını bekliyorlar. 

Emekli, en az 30 yıl bu memlekete şerefiyle 
çalışmış, milletin işini kendine iş, derdini 'ken
dine dert edinmiş; her 'gönderildiği yere mev
sim demeden, iklim ayırmadan (vazifedir) de
yip gitmiş, her türlü âmire baş üstüne demiş, 
•her çeşit ashabı mesalih ile geçinmiş, mahrumi
yetin her türlüsüne katlanmış ve nihayet hiz
metinin mükâfatını görmek ve milletinin kendi
sine vereceği mânevi zevkle kucak kucağa din
lenmek üzere emekliye ayrılmış muhterem bir 
feimsedir. 

İşte bu kanunda bunların hakkı mündemiç
tir. 

Vazife malûlü : 
Türk yavrusuna düşmana saldırmayı öğre

tirken uçurumdan düşüp veya kafasını parça
layıp kör, çolak, topal olmuş veya hudutta düş
manı beklerken, nöbette gezerken za+ürrie ve
ya verem olup sakat kalmış, bu memleketin kal-

(1) 88 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kınmasına hizmet ederken, bir kayayı patlatır
ken, bir barajı yaparken kafasına düşen bir taş 
parçası ile yarım kalmış bir kimsedir. 

Harb malûlü : Bu toprağı vatan yapmak 
için, bayrağa el uzatanları, ona dil uzatanları, 
ayak uzatanları, hareketlerine pişman etmek 
için saldırırken yarıla kalmış, gözü düşmanda 
fakat vücudu toprakta kalmış bir kahramandır, 
yarım şehittir. 

Dul ve yetimler : Bu-topraklar için toprağa 
düşenin anası, karısı veya çocuklarıdır. Bize bir 
vatan kazandıranların vatana bıraktıkları ema

netlerdir . 
itşte bu kanun bunlar için getirildi. Onlara, 

bize emeğini verenlere, memlekete sıhhatini ve
renlere, vatana vücudunu verenlere, millet uğ
runa can verenlerin dul ve yetimlerine ne ka
dar verirsek yine azdır, sevgili arkadaşlarım. 
Ancak arkadaşlarım, bu kadar önemli bir kanun
da her nasılsa bir nokta nazardan kaçmış veya 
üzerinde çok durulmadan dikkate almıvermiş-
tir. Bizde emekli, harb ve vazife mâlûlleriyle 
şehit dul ve yetimleri maaş bağlandıkları zama
na göre muhtelif statüye ve istihkaka tâbi tutul
muşlardır. 

Birinci maddesiyle 6241 sayılı Kanunla, vak
tiyle yani, 1954 senesine kadar teklif edilen zam 
% 15-35 arasında bir artıştır. Ben, 6241 sayılı 
Kanun dikkate alınmaksızın yüzde yüz zammı 
istihdaf eden teklifimi Yüksek Meclise takdim 
etmiş bulunuyorum. Eğer Maliye Vekili Beye
fendi lütfederlerse çok insaflı ve yerinde bir 
hareket olur. Bu yüzde yüz zammı 6241 sayılı 

'Kanunu nazara almadan, halihazır duruma gö
re yaparlarsa, o zaman bu muhterem zümrenin 
Hükümetçe tek elle değil çift elle tutulduğu gö
rülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Vekil 
Beyden, bu zamların 6241 sayılı Kanunla/aldık
ları zamları da ihtiva edecek şekilde verilmesi
ni, yani bu yüzde yüz zamların o kanunla ve
rilen haklarla birlikte verilmesini, bilhassa rica 
edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım, arka
daşlar. 

(Riyaset Makamına Mahmut (Moğlu geçti.) 
REİS — Halil Sezai Erkut. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; sayın arkadaşım bendeni
zin temas edeceğim noktalara aşağı-yukarı te
mas ettiler. Hakikaten emekli, dul ve yetimle-
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rin ve malûllerin durumunu nazarı itibara alır- J 
sak, 6241 sayılı Kanunla yapılan % 35 civarın
da ibir zammın muhafaza edilmesi suretiyle son 
verilen miktar üzerinde olsa idi doğru olabilir
di. Ancak sayın alâkalıların Bütçe Encümenin-
deki izahatlarına ıgöre Emekli Sandığının duru
mu da yarın hiç düşünülemiyecek vaziyete ge
lebilir. O halde Emekli Sandığının durumu ile 
alâkalanmak lâzımdır. Mütehassıslar Emekli 
Sandığının kaynaklarını daha iyi kullanılması 
imkânını tavsiye etmektedirler. Bu sebepledir 
ki, dul ve yetimlerin düşünülmesi şayanı şük
randır, elbette arkadaşımızın ifade ettikleri gi
bi emekli, dul ve malûllerin hayatları müreffeh 
olursa hizmetler, daha iyi görülür, çünkü dün 
ayrılanların hayatı iyi olursa bugün çalışanları 
teşvik eder. Bugün çalışanlar üzerinde iyi tesir 
eder. Bu bakımdan yüksek hamiyet ve şefkatin 
esirgenmemesi icabeder. Şu halde meselenin 
esası olan Emekli Sandığının yatırımlarını ve 
imkânlarım daha iyi kullanmak, politik tesirle
r in , dışında kalarak imkânları sağlaması çok I 
daha faydalı olur. Binaenaleyh kanaatimce bu 
şekilde 'sosyal sigortamızın yarın için durumu
nun kötüye gitmiş olmasından hepimiz endişe 
duyarız. îşi sağlama bağlamak ve yatırımları 
faydalı yönlere yöneltmek daha iyi olur, muta- I 
lâasını arz ederim. I 

"REİS — Nusret Kirişcioğlu. - I 
NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Sakarya) — K o 

nuşan arkadaşlar beyanlarında haklıdırlar. Bir 
memur, bir vazifeli kendi istikbalinden ve aile- I 
sinin, evlâdının istikbalinden emin olmak is
ter. Bu istikbal ne 'kadar iyi temin edilirse va
zifelilerin şevki o nispette artar. Bu itibarla I 
müşkül vaziyette olan emekli, dul ve yetimlerin I 
maaşlarının artırılması büyük bir fedakârlık- I 
tır. Görülüyor ki, Hükümet ve Devlet, imkân- I 
lan el verdikçe her işe el uzatmakta ve bu sa- I 
hada (büyük bir terfih 'hareketine girişmiş bu- I 
lunmaktadır. Bu, istikbal için ümit verici bir 
•haldir. Mütaakıp safhalar için verilen bu ümit- I 
leri şükranla karşılıyorum. Bugün halen yapıl- I 
makta olan yardımları da takdir ediyorum. Fa- I 
kat, bütçe zarureti bunun aynen kabulünü ica- I 
bettirmektedir. Üzüntü ile arz ediyorum. I 

REİS — Şefik Refik Soyer. 

ŞEFİK REFİK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım, malûllerle, emekli, dul ve | 
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yetimlere ait tedbirleri ilgilendiren kanunun* 
müzakeresi sırasında söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden evvel şunu belirteyim ki, muhte
rem arkadaşlarım, Devlet Maliyesi gerek me
murlar, gerekse emekli, dul ve yetimlerle, ma
lûller için hakikaten asıl ve samimî bir çalışma 
bir fedakârlık eseri olarak bu kanun mey
dana gelmiştir. Bu yönden Cumhuriyet maliye
sini ve Hükümeti takdirle, şükranla karşılarız. 
Ancak arkadaşlar, bu kanun tasarısında Hükü
metçe ilân edilen prensiplere uymıyan hüküm 
vardır. O da şudur : Hükümet gerek memur, 
gerek emekli, dul ve yetimler için yüzde yüz 
zam prensibini kabul ve ilân etmiştir. Ama ka
nunda yüzde yüz zam prensibini söyliyebilmek 
için 4 sene evvel yapılmış bulunan bir zammı 
ortadan kaldırarak, o müktesep hakları yok sa
yarak o tarihteki tediye miktarına % 100 zam 
demiştir. Halbuki hakikatte zam 6641 sayılı Ka
nunla % 35 e kadar yapılmış olan ve bu mik
tar da 1954 tarihinden beri emekli, dul ve yetim 
ve malûller tarafından alınagelmiştir. Şimdi bu 
müktesep hak kaldırılmakta ve müzakere ettiği
miz kanunda arz ettiğim gibi % 100 bir zam 
verilmektedir. Bu zam arz ettiğim gibi % 100 
bir zam olmayıp % 90 hattâ daha aşağıdır. 

Arkadaşlarım, emekli, dul ve yetimlerin du
rumu hakkında hepiniz bilgiye sahipsiniz, bu 
mevzuda bir şey ilâve edecek değilim. Bendeniz 
de bu camiaya dâhil olduğum için bu mesele üze
rinde durmak istemiyorum. Ancak, ortada bir 
müktesep hak vardır. Ya kabul edilir, ya edil
mez. Kabul edilmediği takdirde % 100 değil, 
zam % 90 olur. Kaldı ki, emekli, dul, yetim ve 
malûllerin vaziyeti hepinize sunulan feryatna-
meleri ile ortaya konmuştur. 

İşaret edildiği gibi bu konu cidden üzerinde 
durulmaya lâyıktır. Ve Büyük Meclisin, dün ça
lışmış ve bu memlekete hizmetler yapmış ve ya
rın yine bu hizmetlerden bu akıbete gelecek olan
lara örnek olacakların durumlarını düşünmesin
de elbette ki, fayda vardır. 

Bu bakımdan Büyük Meclisin emekli, dul, 
yetim aylıkları üzerinde atıfetini esirgemiyece-
ğini sanırım. Bu atıfet Türk milletinin mümes
sili hakikileri olan Yüksek Heyete düşen bir va
zifedir. Tahmin ederim ki, Maliye Vekilimiz de 
bu konu üzerinde daha çok ısrar etmezler. Çün
kü, her ikisi de bütçemize zaten tahmil edilmiş 
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külfetler içerisinde ayrıca zammedilmiş bir şey
ler olmayacaktır. 

Ricam, bu kanunun 6241 sayılı Kanundan 
evvelki değil, bugünkü tediyeler üzerinde yüzde 
yüz zammedilmesinin kabulü cihetidir. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. ; 

Emekİi, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul 
ve yetim aylıklarının (Harb malûllüğü zammı 
hariç) 6241 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den önceki tutarlarına % 100 zam yapılmıştır. 

Ancak, vazife malûlü erlerin ve bunların dul 
ve yetimlerinin aylıkları ile mülga 3 . V I . 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunundan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
yetim aylıkları : 

1 - 100 liraya kadar olanlarda % 135 
101 - 200 » » » % 125 
201 - 300 » » » % 115 
301 liradan yukarı olanlarda % 110 

nispetinde artırılmıştır. 
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«Bundan vergi alınacak mıdır?» Reisvekili bu 
kürsüden aynen şu şekilde cevap veriyor : «Bu 
ikramiye değildir.» Esasen bu sene verilmiş olan 
tahsisat da gelecek seneden itibaren verilecek 
olan maaşın kendisine yapılmış olan zamların 
malî hüviyeti tamamen maaş hüviyeti. Maaş hak
kında Gelir Vergisi Kanununda ne gibi mua
mele yapılacaksa bunlar hakkında da aynı mua
mele yapılacaktır. Şu halde 6241 sayılı Kanunla 
yapılan zam tamamen maaşa inkılâbediyor. 
Maaş hüviyetini alıyor. Bundan başka memur
lara. yapılan % 100 zam, almakta oldukları 
maaş üzerinden nasıl yapılıyorsa emekli, dul ve ye
timlere de'yapılan zammın aynı esaslar dâhilinde 
yapılması çok âdil olurdu. Bu hususta Maliye 
Vekâletinin ne düşündüğünü bilmiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Parayı düşündüm. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Para 
ile ilgisi yok, Hasan Bey. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —- Bunlara bedava oluyor çünkü.. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Ka
nunun birinci maddesi şu şekildedir : 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bağlanmış bilûmum emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü aylıkları ile dul ve "yetim aylıklarının 
(Harb malûllüğü zammı hariç) 6241 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önceki tutarlarına 
yüzde yüz zam yapılmıştır.» 

Burada Maliye Vekâleti 6241 sayılı Kanunla 
emekli, dul ve yetimlere yapılan bu zammı iğreti 
bir ikramiye şeklinde kabul etmiştir. İğreti de
ğil de, ikramiye şeklinde. Şimdi kaldırıyor, on
dan evvelki maaşa yüzde yüz zam yapıyor. Biz 
bunu adalet prensipleriyle uygun görmedik, is
tirhamım şudur : Zavallı yetim ve dulları artık 
ıstıraptan kurtaralım. Bu zam zaten onlara ter
fih değil, belki bir iki lokma yeme imkânı sağ-
lıyacak. Bundan bunları da mahrum bırakmıya-
lım. İstirham, ediyorum, sizden. 

REİS — Şefik Refik Soyer. 
ŞEFİK REFİK SOYER (Niğde) — Efendim, 

kanunun birinci maddesi ile; «Madde 1. — Bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlan
mış bilûmum emekli, adi malûllük, vazife ma
lûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının 
(Harb malûllüğü zammı hariç)- 6241 sayılı ka
nunun yürürlüğe girmesinden önceki tutar] a-

; rina % 100 zara yapılmıştır.» denilmektedir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra erlere veya bunların dul vey etimlerine bağ

lanacak vazife malûllüğü aylıklarına 2 nci fık
rada yazılı hükümler dairesinde zam yapılır. 

REİS — Madde hakkında Yakup Karabulut, 
buyurun. 

YAKUP KARABULUT (İçel) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 6241 sayılı Kanun 31 Aralık 1953 
te çıktı. (Sağdan, 1954 sesleri).. Ve o sırada 
memurlara da üç maaş ikramiye verilmişti. Me
murlarla eşitliği temin zımnında emeklilere de 
bir maaş ikramiye geçici olarak tanındı. O za
manın kanun vâzıı yürürlük tarihini 1 Mart 
1954 olarak kabul etmiş ve madde müzakere 
edilirken Kütahya Mebusu Mecdet Alkin soru
yor. Bütçe Encümeni Reisvekili Hadi Hüsman'a; 
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Şimdi arkadaşlarım, demin de arz ettiğim gibi 

bu kanun maddesinde tesis edilmiş bulunan iki hü
kümden biri harb malûllerini ilgilendiren hüküm
dür. (Harb malûlleri zammı hariçtir) hükmü 
gerçi kanunun diğer sonraki maddelerinde, harb 
malûllüklerine ait Hükümetin düşündüğü şey
ler vardır. Fakat kanun birinci maddesiyle tak-

v dim edilirken Hükümetçe (Harb malûllüğü zam
mı hariç) cümlesi kullanılmakta mahzur gö
rülmemiştir. 

İkinci hüküm de 6241 sayılı Kanunla 1954 
ten itibaren emekli, dul ve yetimler için 
yapılmış bulunan zamlar tanınmış mükte
sep haklar olduğu halde demin bir arkadaşın 
ifade ettiği gibi ikramiye gibi mütalâa edile
rek aynı şekilde muameleye tâbi tutulmuştur. 
Böylece emekli dul ve yetim aylıkları 6241 sa
lık Kanunun tatbikinden önceki tutarına % 100 
zam yapılmıştır ki, bu zam hakikatete % 90 
olmaktadır ve Hükümetçe ilân edilen % 100 zam 
prensibi tahakkuk etmemektedir. Muhtelif ta
rihlerde bağlanmış bulunan emekli, dul" ve ye
tim aylıkları arasındaki fark cümlenizin malû
mu bulunduğu gibi günün hayat şartları ara
sında gerek bunların ve gerekse harb mâlûllle-
rinin yaşayışlarını bir zaman için olsun ıslah 
edecek olan zamların da % 100 e çıkarılması 
için yukarda arz ettiğim hükümlerin birinci 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Çok muhte
rem arkadaşlarım. Bu Kanunun birinci mad
desinin müzakeresi sırasında ufak bir iki bil
giyi Yüksek Heyetinizin dikkatine arz etmek 
isterim. Bizde emekli harb ve vazife mâlûlle-
riyle şehit dul ve yetimleri, maaş bağlandık
ları zamana göre muhtelif statüye ve istihkaka 
tâbi tutulmuşlardır. 

Bunları başlıca : 
1. 1930 senesine kadar 1880 senesind^yü-

rürlüğe giren Emekli Muamelât ve Tatbikatı 
adlı bir nizamname ile maaş bağlananlar. 

'2. 1930 dan 1950 ye kadar 1683 sayılı Ka
nunla maaş bağlananlar. 

3. Emekli Sandığı Kanunu ile maaş almak
ta bulunanlar. 

4. özel idarelerden maaş bağlanmış bulu
nanlar. t 

5. Demiryolla% askerî fabrikalar gibi 
müesseselerden emekli olup oraların sandıkla
rınca maaşları verilenler olarak bölmek müm-
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kündür. Bunlardan 1930 senesinden evvel ken
disine maaş bağlananların % 85 i Balkan Har
bi, 1 nci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşımı
zın malûl er ve subayların şehit dul ve yetim
lerini teşkil ettiği ve bunlara bağlanan aylık
ların o zamanın hayat şartlarına ve imkânları
na göre bağlanmış çok cüzi paralar olduğu Yük
sek Heyetinizin mlûmlarıdır. Şu kadarını arz 
edeyim ki, sayıları 10 bini ancak bulabilen bu 
kimselerin yüzde 80 nin eline ayda 100 liradan 
az para geçmektedir. 

1930 dan 1950 ye kadar emekli, harb ve 
vazife mâlûliyle şehit dul ve yetimi olarak ma
aş başlananlardan kalanların sayısı 20 senede 
50 bin kadardır. 

O tarihten bu zamana kadar konjonktürdeki 
büyük tahavvüller bunların da geçim imkân
ları hemen hemen yok olmuş ve kendilerine yet-
miyecek hale gelmişti. Bunu alâka ile takibe-
den Hükümet ıslah etmek çaresini aramış ve 
hatırlanacağı üzere 1 . II . 1954 tarihinde ka
bul olunan 6241 sayılı Kanunla bunlar lehine 
şu hükmü getirmişti; Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli, 
dul ve yetim, âdi, vazife ve harb malûllerin
den^ 1930 senesinden eevel maaş bağlanmış olan
ların maaşlarına; t 

100 lira kadar olanlarına % 35 
200 » » » % 25 
300 » » » % 20 
300 liradan yukarı » % 15 

Ve 1930 dan 1954 e kadar maaş bağlanmış 
olanların maaşlarına da; 

100 liraya kadar olanların % 25 
200 » » » % 20 
200 % 15 
300 liradan fazla olanlara da % 10 bir 

zam yapılmıştı. 

Şimdi kanunun, en mühim bir esas vaz'edeıi 
16 neı maddesine geliyorum. Bu madde, hem 
şimdi konuşmalarımıza mevzu olan zünireyi se
vindirmekte, hem de bu zümreyi üzmektedir. 

Zira satırları arasına sıkıştırılmış cümlesi ile 
esasen sıkışık durumda olan bu zümreyi sıkıştı
rır ve üzer bir tavır takınmıştır. Bu cümle 
maaşlara yapılacak zammı bugün almakta ol
dukları miktarlar üzerinden değil, biraz evvel 
arz etmiş olduğum ve çok az miktardaki emek-
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ü, dul ve yetim ve harb malûlü maaşlarına % 
15 - % 35 artım yapan 6241 sayılı Kanundan 
evvel ellerine geçen miktara zam yapılmasını 
derpiş eden cümledir. 

Bu cümle ne sağlayacaktır? .1930 senesin
den çok evvel ayda 60 lira maaş bağlanmış olan 
bir kimseye bu kanunla % 35 zam sağlanmış 
ve ayda halen 80 lira almakta olan bir şehit du
duna bu 80 liranın % 100 ü değil, çok eskiden 
başlamış olan 60 liranın % 100 ünü artırılacak
tır. Bu cümleyi ne kadar hüsnü niyetle tetkik 
edersek edelim, ne kadar iyi , iyi gösteren 
gözlüklerle bakarsak bakalım, yersizdir, kalk
malıdır. > 

Parası olmadığından yaşamıyan, mezar ve 
kefen parası bulamıyacağı için ölmiyen emek
lilerimizden şehit, dul ve yetimlerinden harb 
malûllerimizden bu 3 - 5 kuruşu esirgemiyelim. 
Bu onlara bir iane, bir yardım değildir. Bu 
memlekete eliyle koluyla, kafasiyle .kanı ve 
caniyle hizmet ettikleri için haklarıdır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu hakkı iade edecek 
o cümlenin kalkmasıdır. Ben maddedeki bu 
cümleyi kaldıracak bir teklif sunuyorum. Yük
sek Heyetinizin alâka ve temiz reyleri onları 
haklarına kavuşturacak, sevindirecek ve biz
lere de mânevi zevk verecektir. 

Reylerinizi lütfedin sevgili arkadaşlarım.* 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Münif Islâmoğlu. 
MÜNÎF ISLÂMOĞLU (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarım, gerek şahıslarını ve gerekse 
meslek vaziyetlerini düşündükleri kadar, me
busluk vaziyetini de düşünen arkadaşların, mem
leket bütçesini denkliğini ve malî istikrarı da 
düşünmelerini tavsiye ederim. Buraya geliyorlar 
% 35 zammı lütfedin diyorlar. Bu % 35 zam
ların altında milyonlar, 100 milyonlar yatıyor 
arkadaşlar. Bu paralar nereden alınacak. Hem 
zam yapılmasını istiyoruz, hem de malî iktikrar 
istiyoruz. 

REİS — Münif Bey, heyeti umumiyesi üze
rinde değil, madde üzerinde konuşmanızı rica 
ederim. 

MÜNÎF ÎSLÂMOĞLÜ (Devamla) — Bu tek
lifin kabul edilmemesini malî istikrar bakımın
dan rica ediyorum. 

REÎS — Encümen 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL- ] 

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; emekli, 
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dul ve yetim maaşları hakkındaki kanun dola-
yısiyle konuşan arkadaşlarımızın, bilhassa mu
halefete* mensubolan arkadaşlarım, hükümetin 
getirmiş olduğu kanuna karşı göstermiş olduk 
l an büyük alâkayı ve şayanı şükran ifadelerini 
samimiyetle karşılamakla sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten memur ma
aşlarına zam yapılırken iktisadi vaziyette hâsıl 
olan tebeddülata muvazi olarak emekli, dul ve 
yetimlerin maaşlarının arttırılması ve kendileri
ni tatmin edici bir seviyeye yükseltilmesi bir 
emri zaruridir. Buna dair hükümet lâyihası En 
cümcnde yapılmış olan tadilâtla bugün bu te
min edilmiş bulunmaktadır. Yüksek tasvibinize 
iktiran ettiği takdirde hakikaten emekli vatandaş 
larm dul ve yetimleri için harb malûlleri dâhil 
mühim istifadeler temin edilmiş olacaktır. Bâzı 
arkadaşlarımız bu kanun lâyihası üzerinde yeni 
bir değişiklik telkin etmek istiyorlar. Yaptıkları 
teklifin mahiyeti kanunun şu fıkrası ile alâkalı
dır. Bukanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bağlanmış bilûmum emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının 
(harb malûllüğü zamları hariç) 6241 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önceği tutarlarına 
yüzde yüz zam yapılmıştır. 

Arkadaşlarımız 6241 sayılı Kanunun yürür 
lüğe girmesinden evvelki kaydının kalkmasını ve 
bu suretle bir defa zam görmüş olan emekli is
tihkaklarının ikinci bir defa yeniden % 100 yük
seltilmesini veya evvelce yapılmış zammı iki 
misli farkla bütçeye intikalini arzu ediyorlar. 
Evvelâ şunu arz edeyim ki; böyle bir teklifin 
malî portesi 75 milyon liradır. Yani bütçemize 
daha 75 milyon liralık bir masraf kapısı açıla
caktır ki bunun karşılığı bulunmadan böyle bir 
teklifin yapılması hakikaten calibi dikkat olmak 
lâzımgelir. Nereden bulacağız bu milyonları? 

Eğer hak sahipleri tatmin edilmemiş olsa şöyle 
bir mülâhaza varidolur; hak sahibidir, diğer 
masraflardan, ihtiyaçlardan keselim, karşılıya-
hm. Halbuki böyle değildir. Hak nasiplerine lâ-
zımgelen 'alâka gösterilmiş nasıl memurlara zam 
yapılırken almakta oldukları ikramiyeler nazarı 
itibara alınmamış ve bu zaviyeden hareket edi
lerek zam yapılmış ise, emekli, dul ve yetimler 
hakkında aynı hükümler karıması tabiîdir. Bu 
arada malûl subayların vazıyetlerine de ayrıca 
temas edilmş bulunmaktadır. Muhterem arka-
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daşlarım, vatana hizmet yolunda bu milletin I 
istiklâlini koruma yolunda maluliyete uğrıyan, I 
kollarını, bacaklarını kaybeden, muhtelif surette 
maluliyete duçar olan subay ve erlerimizin va
tan uğrunda yaptıkları fedakârlıklarmnı ölç
meye imkân yoktur. Bunlara bütçe imkânları 
dâhilinde temin ettiğimiz ve bugün artırdığımız 
yardımları daha 10 misline, 100 misline iblâğ 
etsek hakikatte bedenen duçar oldukları ve ağır 
lâşmakta bulunan elemlerinin ve maluliyetlerinin I 
karşılığını ödemeye imkân yoktur. I 

Hissi olarak daha da zammedelim, daha da 
zammedelim depek gayet tabiî ve mümkündür. 
Hepimiz buna kalben iştirak ederiz. Ama bunu 
yapabilmek takatinde olmak lâzımdır. Şimdi arz 
edeyim, bu muhterem, kahraman, malûl subay ve 
erlerin vaziyeti kanunla ne şekilde derpiş edilmiş
tir. Mamafih bu hususta 4 ncü madde müzakere 
edilirken beyanda bulunmak daha uygun olur. Bu 
suretle 1 nci madde hakkındaki mâruzâtımı bi
tirmiş oluyorum. Böylece malûl subaylar hakkın
da ayrıca 4 ncü maddede arzı malûmat edebili
riz. Emekliler hakkında» mümkün olan bütün gay
ret, bütçeyle ve kanun lâyihasiyle derpiş ediLniş I 
bulunmaktadır. Tekrar arz edeyim: Teklif 75 
milyon liralık bir artışıjtazammun etmektedir, bu 
Devlet varidatı bakımından imkânsızdır. Emekli
lerin memurlardan ayrı bir muameleye tâbi tutul
dukları iddiası varit değildir. Memurlar hakkın
da zam tesbit olunurken hangi ölçüler tatbik edil
mişse emekli, dul ve yetimler hakkında da aynı 
ölçüler dâhilinde hareket edilmiştir. Pek tabiîdir 
ki, nispetlerde emekliler hakkında daha yüksek J 
hadler derpiş olunmuştur. Bu vaziyette arkadaş
larımızın çok büyük bir nispetle yaptıkları teklif
ler maalesef bütçe imkânlariyle kabili telif olma
dığını arz ve nazarı itibara alınmamasını istirham 
ederim. 

REÎS — Maliye Vekili... 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Yakup Karabulut, zam 
olsun da nereye ve neye aidolursa olsun, diyor. 
Bendeniz bir tek tasarı görmedim ki, Yakup Bey 
arkadaşım zam teklifinde bulunmasın, yahut bu 
tasarıya zam düşünmemiş olsun. 

Şimdi arkadaşlar, bu getirilen kanunla Hü
kümetin emekli, dul ve yetimlere yapmak istediği 
zammın yekûnu, katlanılan malî külfet tam 135 
milyon liradır. Bunun elli milyon lirası bütçeden, 
elli milyon lirası Emekli Sandığı tarafından, 35 | 
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milyon lirası da, diğer emekli sandıklariyle İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, özel idare ve belediye
ler tarafından, emekli, dul ve yetimlere ödenecek 
miktarı teşkil etmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, geçmişteki çeşitli zam ka-
nunlariyle yüzde on, on beş, yirmi beş nispetinde 
yapılan zamları unutmuş görünerek takrir sahibi 
iki arkadaşımız 1683 ten öncekilere yüzde 110, 
yüzde 135 yapılan bir zammı azımsamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım insafınızı rica ede
rim, benim de gönlüm takrir sahibi arkadaşlarla 
beraber. Emekli, dul ve yetimlere daha fazla zam 
yapmayı istiyçbiliriz. Fakat bu imkânsızdır, 
çünkü mahdudolan şey paradır, vergilerden top
lanan hâsıla karşılığıdır. Hükümetiniz geçmişteki 
yüzde 10, yüzde 25 zamların yanında yüzde 110, 
yüzde 135 zam yapmayı derpiş etmiştir. Biraz ev
vel arz ettim, bu zammın portesi 135 milyon li
radır. «Ben takrir verdim, fakat ne yapayım ki, 
Büyük Millet Meclisi kabul etmedi» şeklinde bir 
hava yaratmak suretiyle 135 milyon liranın gö
nüllerde yarattığı ferahlığı gölgelemeyin. 

Burada şu noktaya temas edeceğim, Halil Se
zai Erkut Emekli Sandığını takviye... 

REÎS ^r Hasan Bey, mevzu dışına çıkmayın! 
\ MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Reis Bey, bir cümleleri var, söyle
meden mevzua giremem... Dedüer ki, «Emekli 
Sandığının plasmanları politik maksatlarla kulla
nılmamalıdır.» Zannediyorum bu cümleden kasit-
leri, olsa olsa, Emekli Sandığının İstanbul'da, An
kara'da satmalmakta olduğu, almış olduğu bâzı 
gayrimenkullerdir. 

Arkadaşlar; Emekli Sandığı İstanbul'da ve 
Ankara'da gayrimenkul satmalmıştır. Nasıl gay
rimenkul satmalmıştır? Yûşa tepesinde mi, dağ 
başında mı satmalmıştır? Birçok şehirlerimizin 
yüzüktaşı mesabesinde olan ve yalnız istikbalde 
değil, bugün dahi en büyük kıymeti ifade eden 
yerlerde satınalmmıştır. Ankara'da Kızılay, Ata
türk Bulvarı, İstanbul'da Taksim'de satınalmmış
tır. Bunlar şehrin değişmiyecek yerleridir. 

Emekli Sandığı, kanunen, varlığının % 40 mı 
gayrimenkule yatırmak mevkiindedir. Bugün yal
nız % 10 unu gayrimenkule yatırmış vaziyette
dir. Arkadaşımız eğer şûrada, burada satmaldığı 
bâzı gayrimenkulleri aşırı bir iş şeklinde telâkki 
ediyorsa, henüz biz, daha kanunun emrettiği yüz
de nispetinin çok dununda bulunuyoruz. 
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İkincisi, bu arsalar en kıymetli, mutena yer

lerde satınalmmış bulunuyor. -Emekli Sandığı 
böyle gayrimenkulleri bulduğu müddetçe, kanuni 
vazifesini yerine getirmek içirrç satmalmakta de
vam edecektir. Bunda politika maksadı değil," ka
nuni mecburiyet vardır ve bu işin zarureti icabı
dır, bunu da böyle bilin. 

REİS — Takrirleri okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen -arz ettiğimiz sebeplerden ötürü 

emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki Hükümet lâyihasının birinci madde
sinin birinci fıkrası (Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul 
ve ytim aylıklarının «harb malûllüğü zammı 
hariç» tutarlarına % 100 zam yapılmıştır.) şek
linde ve ikinci maddesinin de (Vatani hizmet 
tertibinden ödenen aylıklarının miktarları : 

1 - 100 liraya kad#ır olanlara % 120 
101 - 200 » » » % 110 
201 liradan yukarı olanlar da % 100 nispetinde 
artırılmıştır.) şeklinde tâdilen kabulünün reye 
vaz'ını arz ve teklif ederiz. ** 

İçel İstanbul İçel 
Y. Karabulut C. Ramazanoğlu H. Fırat 

İzmir Eskişehir 
E. D. Başar M. Çürük 
Konya Konya 

Güzelkılmc S. A. Kaymak 
Bilecik Erzurum 

E. Çolak O. Alihocagil 
Bursa Erzurum 

R. Kırım H. Numanoğhı 
Erzurum İçel 

M. Fırat H. Sinanoğlu 
-Kastamonu İstanbul 

Z. C. Bakiçelebioğlu A. Harputlu 
Diyarbakır Nevşehir 
H. Ülkü Z. Üner 

Adıyaman Adıyaman 
S. Ağar S. Turanlı 

Bilecik Bursa 
M. Erdem H. Ülman 

Samsun İstanbul 
N. Berkman N. Tekine! 

M. 

Eskişehir 
H. Dedelek 
Konya 

S. Sayın 
İzmir 

F. Uçaner 
Adıyaman 
A. Yaşar 
Denizli 

T. Bahadır 
Denizli 

O. Ongan 
Kütahya 
M. Diler 
Çanakkale 

A. H. Sezen 
Bitlis 

R. Bingöl 
Trabzon 

O. N. Lermioğlu 
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Diyarbakır 

T. C. Çubukçu 
Rize 

M. Önal 
Manisa 

Diyarbakır 
F. Ar iğ 

* Çorum 
M. K. Biberoğlu 
Aydın 

C. Şener H. Coşkun O. 
Kastamonu Tekirdağ 
A. Gözlük r A. Paker 
Muğla Rize 

T. Topaloğlu A. Morgil 
Samsun Kastamonu Konya 

H. Tekay N. Batur Ö. Şeker 

Tekirdağ 
N. Aknoz 

Konya 
S. Soylu 

Yozgad 
Erzurumluoğlu 

Zonguldak 
H. Ulus 

Manisa 
Ş. Ergin 
Zonguldak 

S. Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl

ması ve 5443 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununda bâzı maddelerin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesini istihdaf eden tekli
fimiz eklidir. 

Gereğine müsaadelerini arz 
Ankara Ankaı% 
S. Soley 
•Ankara 
H. Tez 
Erzincan 

A. Sağıroğlu 
Mardin 

S. Telliağaoğlu 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Van 

T. Doğuışıker 
Ankara, 

A. Üstün 
Maraş 

K. Bayezit 
Malatya 

M. Z. Tulıınay 
Sivas 

H. Ateşalp 
Ankara 

1. S. Omay 

H. S. Erkut 
Sivas 

N. llter 
Erzincan 

N. S. Coşkun 
Ankara 

A. Doğan 
Elâzığ 

M. Altmdoğan 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Ankara 
M. Yeşil 

Sivas 
A. Kangal 

Sivas 
S. özsever 
Ankara 

R. Dengin 
Erzincan 
N. Yıldırım 

Uşak 
A. R, Akbıyıkoğlu M. K. 
Erzincan Çankırı 

H. Şahin i). Akçaoğlu 
Ordu A Ordu 

M. Tekin S. Koksal 

eyleriz. 
Tunceli 
A. Bora 
Hatay 

A. Aral 
Uşak 

A.- Çalıkoğlu 
Elâzığ 

C. Dora 
•Tunceli 

F. Ülkü 
Zonguldak 

N. Diken 
Malatya 

N. Akyurt 
Sivas 

N. Yaraş 
Kars 

T. Göle 
Ankara 

M. A. Ceritoğlu 
Çankırı 

E. Yalçmalp 
Adana 

Küçüktepepmar 
Urfa 

A. Gökkan 
Hatay 

Ö\ F. Reşa 

s» 
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Adana Maraş Ankara I 

R. Tekeli M. Şişman H. O. Bekata 
Tokad Tokad Sivas 

• M. Lâtifoğlu B. Şeyhoğlu A. Yılmaz 
Tokad Kars Gümüşane 

R. Ulusoy &. Ataman N. Coşar 
Gümüşane Kars 
H. Polat O. Yeltekin 

Birinci maddenin birinci fıkrası : 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bağlanmlş olan bilûmum emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü aylıklariyle dul ve yetim ay
lıklarının tutarlarına (Harb malûllüğü zammı 
hariç) % lot) zam yapılmıştır.» 

REÎS — Yakup Karabulut ve arkadaşları 
ile, Selim Soley ve arkadaşları tarafından ve
rilmiş olan takrirlerden Yakup Karabulut ve 
arkadaşlarının takriri iki kısmı ihtiva etmek-

- tedir. Birincj madde ile ikinci madde üzerinde 
tadilât yapılmasını tazammun etmektedir. Bu
rada bu-kanun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
Emekli, dul ve yetimlerin maaşlarına % 100 
zam yapılması hükmünü ihtiva etmektedir. Bu 
teklifi reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reyle rinize »arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Vatani hizmet tertibinden öde
nen aylıklafın 6241 sayılı Kanunla yapılan zam
lardan önceki miktarları; 

1 - 1.00 liraya kadar olanlardan % 120 
101 - 200 » » » % 110 
201 - liradan yukarı olanlarda % 100 

nispetinde artırılmıştır. 

REİS — Yakup Karabulut arkadaşımızın 
takririnde mevzuubahsettiği ikinci madde ile 
alâkalı fıkrasını okutuyorum. 

« ve ikinci maddesinin de (Vatani 
hizmet tertibinden ödenen aylıklarının mik
tarları : 

1 - 100 liraya kadar olanlarda % 120 
101 - 200 » .» » % 110 
201 liradan yukarı olanlarda % 100 nispe

tinde artırılmıştır.» şeklinde tâdilen kabulünün 
reye vazım arz ve teklif ederiz. 1 

. 1959 C : 1 
REİS — Tadil teklifini reylerinize arzedi-

yorımı. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 25. .VI . 1958 tarihli ve 7137 
sayılı Kanunla bağlanmış olan aylıklara % 50 
nispetinde zam yapılmıştır. 

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

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 6795 sa
yılı Kanunla muaddel 64, ncü maddesinde gös
terilen harb malûllüğü zamları aşağıdaki mik
tarlara çıkarılmıştır. 

Malûllük derecesi İştirakçiler için Erler için 

1 600 v.200 
2 500 "'160 
3 450 140 
4 400 120 
5 350 100 
6 300 80 

SELİM SOLEY (Ankara) — Murterem ar
kadaşlarım; Hükümetin emekli, dul ve yetim 
aylıklarına % 100 zam yapılmasını derpiş eden 
lâyihasında, Iharb malûlü er ve subaylarımıza 
ötedenberi verilmekte olan harb malûllüğü taz
minatını artırmış olduğunu memnuniyetle gör
müş bulunuyoruz. 

Şu farkla ki harb malûlü erlerde bu zam % 
100, harb malûlü subaylarda ise % 50 nispetin-
dedir. 

Mahiyeti itibariyle fevkalâde güze] ve ye
linde olan bu lâyihanın erlere nazaran harb 
malûlü subaylarımıza yarı yarıya az bir artış 
sağlamak istemesi, beni bu noktada yüksek he
yetinize maruzatta bulunmaya sevk etti. 

Arkadaşlarım ; bu konuda tamamlayıcı fikir 
yürütmeden evvel harb malûlünün kanuni şah
siyetini görelim. 

O, bu memleketin istiklâli uğrunda vücudu
nu vermiş, bu topraklar için kolunu, ayağını, 
gözünü, hulâsa bir insan olarak yaşama imkâ
nını sağlıyan azalarını toprağa vermiş insandır. 

O, bu memleketin istiklâli uğruna istikbali
ni hiçe saymış, harbte fiilen ateş altında, harb 
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ve harekât salhasında düşman savletlerini dur
durmak veya düşmanı bu topraklardan atmak 
için düşmana saldırırken kör olmuş, çolak veya 
topal olmuş, mefluç veya yatalak kalmıştır. 
Soldan, bunları demin dkudu sesleri) bir cep
haneliği ateşliyen -varan idi bunla r?-

SEZAİ AKDAĞ (Manisa.) — Ayıp ayıp, ay
ın şeyleri tekrarlıyorsun. 

REİS - Sezai Bey, size bir ihtar veriyorum. 
Selim Bey, bunlar heyeti umumiyesiyle ilgili
dir. Heyeti umumiyesi geçtiğine ve harb malû
lünün tarifi ki Heyeti Celileee malûmolduğuna 
göre mevzu üzerinde rakam olarak konuşun, 
lütfen. 

SELİM SOLEY (.Devamla) — Arkadaşlar; 
harb malûlü bu vatan için vatana mahtacolmuş 
bir kimsedir. 

REÎS — Beyefendi, bu tarifleri lütfen bıra
kınız. 

SELİM SOLEY (Devamla) -~ Efendim, 
harb malûllerinin bugün almakta oldukları ma
aşı ve bunların kaç kişi olduklarını arz edeyim: 

RElS — Miktar üzerinde fikrinizi beyan edi
niz. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim, bu 
gün harb malûlü subaylardan 70 asteğmen, 110 
teğmen, 120 üsteğmen, 150 yüzbaşı, 50 binbaşı, 
15 yarbay, 15 albay, 2 general olmak üzere ce
man sayısı 554 dür. ötekiler gibi portesi 186 
milyon değildir. Sadece yarım milyonun üzerin
de bir porteyi getirecektir. Onun için üzerinde 
ısrarla durmak istiyorum. Bugün aldıkları ma
aşı da iki kelime ile arz edeyim .-

Asteğmen harb malûlü 140 lira, 
Teğmen 161 lira, 
Üsteğmen 175 lira, 
Yüzbaşı 245 lira, 
Binbaşı 332 lira, 
Yarbay 440 lira, 
İSlbay 525 lira alır ve nihayet mevcudu pek 

az olan o muhterem generallerin aldığı 630 li
radır. 

Şimdi bunların maaşlarına ilâveten ve şimdi 
bu kanunun 4 ncü maddesinde bahis mevzuu 
olan harb malûlüne tazminat verilir. Bu tazmi
natlar da maaşlarına göre dereceleri ve nispeti 
şudur, birinci derecede 32 subay var ki, iki gö
zü görmez, kulağı duymaz, iki ayağı yoktur ve
ya birkaç tanesinin olduğu gibi amudu fikarisin-
den aldığı yaralarla yatalaktır. 

.1959 0 : 1 
Demin de arz ettiğim maaşlara ilâveten bi

rinci derecede 400, ikinci derecede 350, üçüncü 
derecede 300, dördüncü derecede 250, beşinci 
derecede 225 ve altıncı derecede 200 lira gibi bir 
fark bulunur. 

îşte mevzuubahis zam bu arz ettiğim rakam
ların % 50 artırılmasıdır.. 

RE t S — Vaktiniz tamamdır. 
Burhanettin Onat. 

•BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Çok 
şükür arkadaşlar, birisi çıkdı da harb malûlünün 
ne olduğunu öğrendik. (Sağdan' daha çok şey 
öğrenirsiniz sesleri) Bu sıkışık anda bir harb 
malûlünün bu millet efkârında yerrolan, o harb 
malûlü ki, milletin kalbinde devam eden hassa
siyetini, istismar etmek yerinde bir hareket ol
masa gerektir. (Sağdan gürültüler) 

REİS — Burhanettin Bey, müsaade buyurun. 
Arkadaşımızı bu mevzuda konuşmaktan menet-
tik. Kendilerine yaptığı hareketin yersiz oldu
ğunu hatırlattık. Lütfen siz de madde üzerin
de fikirlerinizi beyan edin, sataşmaya meydan 
vermiyelim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 
Muhterem Reisim, arkadaşım bütün" söyledikle
rini, söyliyeceklerini söyledikten sonra lütfen 
işaret buyurdunuz. Bendeniz esasa geçerken bu 
kadarcık girizgâh yapmış olmamı lütfen mazur 
görün. 

REÎS — Lütfen esasa girin. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 

Arkadaşlar, deniliyor ki, erlere yüzde yüz zam 
yapıldığı halde subaylara % 50 yapılıyor. Âde
ta harb malûlü erlere nazaran subaylar daha 
aşağı seviyede nazarı itibara almıyor, hakları 
daha az korunuyor gibi bir mâna çıkıyor. Mak
sat ve gaye bu değil. Onlar bu kanun ortaya 
çıktığından beri dillerinden düşürmedikleri, as
gari hayat seviyesi diye bir şey var. Erler çok 
az alıyorlardı, erlere yüzde yüz zam yapmakla 
onlar bu asgari hayat seviyesine biraz daha yak
laştırmak istedik, sebebi budur. Yoksa erlere 
yüzde yüz zammettik, subaylara yüzde elli zam 
yaptık, binaenaleyh subaylara, erlere nazaran 
daha az ehemmiyet verilmiştir. Böyle bir şey 
yoktur ve olamaz arkadaşlar. Bunun böyle ol
masını hakikatte hiç kimse istemez ki, bu mem
leket için hayatlarını, uzuvlarını vermiş olan 
arkadaşları âzami hayat seviyelerini bugün em-
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sallerin almakta oldukları bir tediye imkânına 
kavuşturmak ve hattâ bundan daha yüksek bir 
seviyeye ulaştırniak imkânlarını Allah bize fır
sat verir ve biz de bugünleri görürüz inşallah-. 

RElS — Vaktiniz bitti, efendim. 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — 

Benim de sözlerim bitti, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhte-
terem arkadaşlar; meseleyi tamamen objektif 
olarak ele alırsak görülecektir ki, kahraman 
harb malûllerine evvelce yapılmış ve şimdi bu 
kanunla yapılması derpiş edilen zamlar, Tür
kiye'de hakikaten milletin bu fedekâr evlâtları
na minnattarlığını ifade edecek seviyededir. 
Bu zamlar bütçe imkânlarımızın âzami hadleri 
içinde tesbit edilmiştir. Bir defa şunu arz 
edeyim; harb malûlü olan subaylara ne şe
kilde aylık bağlandığını anhyalım; bu su
bayların hizmeti birgün dahi olsa otuz yıl üze
rinden kendilerine aylık bağlanmaktadır. Bağ
lanan bu aylıklar maluliyet t derecesine göre 
% 15 - 60 arasında vazife malûllüğü zammı 
ilâve edilmek suretiyle artmaktadır. Bu suret
le bağlanan aylığa müzakere mevzuu olan lâ
yihanın birinci maddesiyle % 100 bir zam 
yapılmış olmaktadır. Bundan başka eğer bu 
subay en alt dereceden harb malûlü ise bunun 
aylığı evvelce -"ilâve edilen 400 lira, şimdi 
600 liraya çıkmış bulunacaktır. Bu subay teğ -
mense bugün aldığı 797.50 lira, bu lâyiha ile 
alacağı 960 liradır. 

Şimdi muhtelif derecede malûl subaylarımı
zın almış olacakları aylıkları veriyorum. 

Teğmenler, halen almakta olduğu 797.50, 
yeni almış olacağı 960 lira ayrıca tütün ikra
miyesi olarak alacağı da senede 5 745 lira ya
ni ayda takriben 500 lira. Şunu da arz edeyim 
ki, Muhterem Heyetin malûmu bulunmaktadır. 
Bu tediyeler vergisizdir, net miktarları üzerin
den tediye edilir. 

Esjji maaş Teklif edilen maaş 
Rütbe Tl. Tl. 

Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay • 
General 

825 
990 

1 155 
1 375 
1 512,50 
1 650 

1 000 
1 240 
1 480 
1 800 
2 000 
2 200 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
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Burada görülen (+ 500) miktarları .kendi

lerine her an düşen tütün ikramiyesidir. Bu 
teklif edilen miktarlara maaşlarını iblâğ etmek 
suretiyle bu kahraman emekli vatandaşların 
fedakârlığına karşılık bütçe imkânları dâhi
linde ve milletin şerefiyle mütenasip şekilde 
tediye edilmektedir. Buna tütün ikramiyesinin 
de ilâvesi milletin ayrıca bir teşekkürünün 
ifadesidir. 

Sonra arkadaşlar, Allah kalanlarına uzun 
ömür versin, malûllerimizin adedi gittikçe 
azaldığı için tütün ikramiyeleri de ayrıca se
neden seneye artmaktadır. Bütün bunlarla ma
lûl gazilerimizin durumlarının milletimizin 
şerefiyle mütenasip bir şekilde bir imkâna 
ulaştırıldığını da gözden nihan tutmamak lâ
zımdır. 

Bundan daha fazlasını yapmıya imkân 
yoktur. Bu itibarla takrirlerle yeni teklifleri 
lüzumsuz telâkki etmek lâzıbmdır. Bu bir ne
vi kendi kendini hatırlatmak vaziyetidir. 

Arz ettiğim sebeplerle zamma mütaallik tak
rirlere maalesef iştirak edemiyeceğimizi tekrar 
arz ederim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım,' Yüksek Mealisin ve Hükü
metimizin hazırlamış ve getirmiş olduğu kanun
larla bu memur, emekli, dul ve yetim maaşları 
bahsinde büyük hamleler yapmaktayîz. Fakat 
mâlûlgazilerimizin ikramiyeleri ve diğer husus
lar mevzuubahsolurken bu hususta da bütçe ba
kımından ve porte bakımından buna büyük alâ
ka gösteriyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyo
rum; 'Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Beh-
zat Beyefendiye; takrirle alâkam yoktur. Hepi
miz İstiklâl Harbini biliriz. İçimizde bizzat ya
şamış olanlar olduğu 'gibi, benim gibi bir çocuk 
olarak o mücadele zamanında yaşamış arkadaş
lar da vardır. Hiçbir politika yapmadan söylü
yorum. Sayıları her gün azalmakta bulunan ve 
bulgun ancak 400-500 ün içinde olan ve her gün 
sayıları biraz daha azalan kahramanlarımızı 
yâdetmek için Büyük Millet Meclisinin kubbesi 
altında konuşuyorum, onların yaşaması için... 
(Gürültüler) 

REİS — Sadettin Bey rica ederim, malûller 
hakkındaki mütalâalarınız teknik kısma mün
hasır olsun. 
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SADETTİN YALIM (Devamla) — Çok rica 

ederim Reis Bey, bir mebusun bir madde dolayı-
siyle bu memleket için, kollarını, bacaklarını 
kaybetmiş bu kahramanlardan (bahsetmesine im
kân yok mu? 

REİS — Bu, Burhanettin Beyin de söylediği 
gibi memlekette bilinmiyen «bir husus değildir, 
bunu bilmiyen kimse de yoktur. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Bu hu
susta ben Burhanettin Beyin fikrini de kabul 
etmiyorum. Kahramanları .burada tavsif etmek 
istemiyorum. Hepinizin bunu da takdir ettiğini
ze eminini. Söylediğini şudur : 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız de
di: k i ; her «gün 'bu kahramanların sayısı «maal
esef azalmaktadır. Hayata gözlerini yummakta
dırlar. önümüzdeki altı milyara yakın bir büt
çe içinde 400 hin, âzami yarını milyon liralık 
bir (portesi olan hu teklifi Büyük Meclisin çok 
göı miyeceğinden eminim. 

Ondan Sonra subayın % 50, erin % 100 zam
mı hususunda sÖyliyeeeğrm şudur; arkadaşları
nı] n teklifimden zevk duyacaklarından eminim. 
Erlerinki olduğu gibi malûl suibaylarmkini de 
% 100 olsun, bunun portesi de âzami yarım 
milyon liradır. 

Bu mevzuda Yüksek Meclisin semahat gös
tereceğinden emin bulunuyorum. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, yanlış anlaşılan bir iki noktayı 
izah edeceğim. •*•* 

REÎS — Beyefendi, lütfen bu noktalara gir
meyin, teklifin üzerinde durun. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Demin mâru
zâtıma başlarken itina ile, «Çok muhterem be
yefendi arkadaşlarım» dedim. Buraya ıgelen ve 
cevap.veren hatip : «Birisi sıkıyor istismar edi
yor» dedi. 

REÎS — Lütfen bu mevzulara girmeyin 
efendim. 

SELÎM SOLEY (Devamla) —.Bana «birisi» 
diyen o zata teessüf ederim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek (Riyasete 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl

ması ve 5434 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna, bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun lâyihasının 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tekli-
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fim eklidir. Yüksek Heyetin tensiplerine su
nulmasını arz eylerim. 

Ankara 
S. Soley 
Ankara 

M. A. Oeritoğlu 
Urfa 

A. Akan 
Gümüşane 

S. Kadirbeyoğlu 
Ankara 

R. De ngin 
Ordu 

Ş. Koksal 
Adana 

R. Tekeli 
Tunceli 

F. Ülkü 
Elâzığ 

N. öztürk 
Gümüşane 
H. Polat 
Gümüşane 
N. Alp 

Zanguldak 
M. Saraç; 

Sivas 

Ankara 
H. Tez 
Adana 
II. Öner 
Ankara 

A. Üstün 
Çankırı 

Niğde 
A. Eren 

Ankara 
H. S. Erk ut 
Kars 

K. Güven 
Tokad 

I). Akçaoğlu B. Şeylıoğlıı 
Ordu 

M. Tekin 
Maraş 

VI. Şişman 
Hatay 

Ö. R. Reşa 
Tokad 

M. Lâtifoğlu 

Elâzığ 
(\ Dora 

Sivas 
S. Özsever 

Ankara 
H. O. Bekata 

Tokad 
R. Ulusoy 

Kars Gümüşane 
Ş. Ataman N. Coşar 

Ankara Ordu , 
M. Y-eşil M. Ekşi 

Kars Uşak 
O. Yeltekin A. Çalıkoğlu 

Kars 
T. 'Göle 
Hatay 

II. Ateşalp S. Hocaoğlu 
Uşak 

A. Ural 
Gümüşane 

N. Sargmalp 
Tunceli 

A. Bora 
Adana 

T. Yeğena 

i Iatay 
R. Bahadır 

Çankırı 
K Arkan 
Çankırı 

K. Tabak 
Çankırı 

K. Barlas 

Mardin 
II. R, Tanknt 

Hatay 
İ. Mursaloğlu 

Ankara 
Ü. Elli 
Ankara 

İ. Seçkin 
Ankara 
t. İnan 

Kars 
II. Erdoğan 

Madde : 4 
5434 sayılı Kanunun 6795 sayılı Kanunla 

değiştirilen 64 ncü maddesinde gösterilen harb 
malûllüğü zamları aşağıdaki «miktarlara çıka
rılmıştır : 
'Malûllük derecesi İştirakçiler için Erler için 

1 
2 
o 
4 
5 
6 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

200 
160 
140 
120 
100 
80 
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BEİS — Tadil teklifini reye arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 5. — Birinci maddenin 2 ncı fık
rası ile 2 nci madde gereğince yapılacak zamla
rın tatbikinde aşağı nispet üzerinden zam gören
lerin bu zamla birlikte aylıklarının baliğ olduğu 
miktar aynı grupta fazla nispette zam görenle
rin aylıklarının baliğ olduğu miktardan .aşağı 
bulunduğu takdirde fark zamma ilâve olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yukardaki maddelerde yazılı 
zamlar, asıl aylıkların ödendiği kurumlar veya 
emekli sandıkları tarafından karşılanır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAD\)E 7. — Kanunla kurulu emekli san-, 
dıklarmca iştirakçi ve tevdiatçılardan % 5 ola
rak alınmakta olan emeklilik kesenek ve. karşı
lıkları % 7 ye çıkarılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (E) 
fıkrası gereğince alınan tamamlayıcı emeklilik 
keseneği, 34 ncü maddesiyle, geçici 15 ve 16 ncı 
maddeleri gereğince alınan -fiilî hizmet zamları 

/ karşılığı, 38 nci maddesi gereğince alman itibari 
hizmet müddetleri karşılığı ve 39 ncu maddesi 
gereğince alman 55 ten eksik yaş farkları karşı
lığının hesabı için tesbit edilmiş bulunan c/c 10 
nispetleri de bu kanunla tâyin olunan emekli 
keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1 . II . 1954 tarihli ve 6241 
sayılı Kanun ile 24 . I I . 1956 tarihli ve 6676 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvel bağlanmış olan 

.1959 C : 1 
, harb malûllüğü zamları, 4 ncü maddede göste

rilen miktarlara yükseltilmiştir. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka^ml eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Yedinci mad
dede gösterilen kesenek ve karşılıklar, 1959 malî 
yılında % 6 üzerinden hesaplanır. ( 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS -— Madde üzerinde söz istiyen yok, 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- i 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık reylerinize arz olunmuştur. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/337) ~ (1) 

REİS -*- Sabahleyin verilen bir takrirle Yük
sek Heyetinizce ruznameye alınan ve takdimen 
görüşülmesine karar verilen maddeler meyanm-
dadır. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reyinize arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
, Sandığı Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanuniyle gerek istek üzerine ve ge
rekse kurumlarınca lüzum görüldüğünde re'sen 
emekliye sevk için kabul edilen 25 yıl fiilî hiz
met müddeti otuz yıla çıkarılmıştır. 

Mezkûr kanunun bu hükümle alâkalı 39 ncu 
maddesinin «B» ve «Ç» fıkraları ile 62 nci mad
desinin «A» fıkrasında yirmi beş yıl olarak gös-

(i) 224 8. Say ıh matbua zaptın sonundartır. 
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terilen müddetler otuz yıl olarak değiştirilmiş
tir. 

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

MADDE 2. — 5434 sayılı. Kanunun 6122 sa
yılı Kanunla muaddel 89 ncu maddesinin 25 yıl 
ile 30 yıl arasında hizmeti bulunanlara verilecek 
emekli ikramiyesine dair hükmü kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte fiilî hizmet müddetleri 
yirmi beş yılı doldurmuş olanlarla yirmi yıl 
veya daha fazla fiilî hizmet müddeti bulunanlar 
yirmi beş yılı doldurduklarında emekliliklerim 
istiyebilecekleri -gibi kurumlarınca da re'sen 
emekliye sevk edilebilirler. 

Bunların emekli ikramiyeleri otuz yılı doldu
ranlar için verilecek ikramiye miktarının yirmi 
beş veya daha fazla senelere isabet edecek mik
tarının yarısı, ölüm, maluliyet ve yaş haddi se
bepleriyle ayrılanların emekli ikramiyeleri ise 
tamamı üzerinden hesaplanır. Bu ikramiyelerin 
hesabında altı ay ve daha fazla yıl kesirleri tam 
sayılır. Altı aydan az tesirler nazara alınmaz. 

REÎS — Turhan Feyzioğlu, buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muh

terem arkadaşlarım, şimdi müzakere edilecek 
olan muvakkat madde, son derece ehemmiyetli 
bir meseleye temas etmektedir. Biliyorsunuz ki, 
Türkiye'de memur teminatından hâkim temina
tına kadar birçok bakımlardan memurların 25 yıl 
fiilî hizmeti mütaakıp re'sen emekliye sevk edil
meleri meselesi münakaşa mevzuu olmuştur. 

Şimdi, bu muvakkat madde ile, zaten m'ev-
cudolan Demokles kılıcı üzerine bir yenisi eklen
mektedir. Arz edeyim : 

Muhterem arkadaşlar, kanunun esbabı muci-
besinden anlaşıldığına göre yapılan zamlar yü
zünden, kendi arzusu ile emekliye ayrılmak is-
tiyenlerin sayısı artacağı düşünülmüş ve bunu 
durdurmak için bir baraj tesis edilmek isten
miştir. 

REÎS — Beyefendi, bunlar heyeti umumiye-
sinde geçti, lütfen madde üzerinde konuşunuz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Es
babı mucibe muvakkat madde ile ilgilidir. Mu
vakkat madde üzerinde konuşuyorum, Reis Be
yin müsamahasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu aşırı emeklilik 
teklifini önlemek için muvakkat madde ile bu
lunan çare şudur. 25 yılını dolduran memur 
bir müktesep haktan faydalanıyor ve isterse emek
li olabiliyor, fakat emeklilik ikramiyesinin ya
rısı kesiliyor. Bununla iktifa edilmiyerek, 25 
senesini dolduranların re'sen emekliye sevk edil
meleri usulü muvakkaten muhafaza ediliyor ve 
bunlara verilecek ikramiye de yarım ödeniyor. 
Demek ki, 25 senesini doldurmuş bir Temyiz Reisi 
veya âzası re'sen emekliye sevk edildiği zaman 
kendisine bugüne kadar Adliye Vekilinin vere
bildiği ceza şundan ibaretti : Muayyen bir yaş 
haddine kadar hizmet edecek yerde daha kısa 
zamanda emekliye sevk edilmek. Fakat bu gibi
lere ikramiyeleri tam olarak ödeniyordu. 

Şimdi; bu yetmiyormuş gibi, re'sen emekli
ye sevk edilen ve hiçbir kaza mercii önünde hak 
aramasına kanunen müsaade olunmıyan memu
ru» bir de yarı ikramiyeden, mahrum ediliyor. 
Bu yeni tehdit, hâkimin, müdürün, kademeli 
memurun başında asılı duracak; mevcut buh
ranı bir kat daha artıracaktır. 4 ncü Menderes 
Hükümeti programında : «Re'sen emekliye sevk 
hükümlerinde yapılan tadilâtı geri alacağız, haklı 
şikâyetler oluyor, huzursuzluk yaratan bu hük
mün kaldırılması lâzımdır.» dendiği zaman mev-
cudolan buhran şimdi bir misli daha artmış ola
caktır. Encümenin noktai nazarını rica ediyo
rum, acaba madde başka şekilde anlamaya mü
sait mi? Esbabı mucibede mevcut mülâhazaları 
karşılıyacak şekilde kendilerinden emekliye tâ-
libolanlara yarım ikramiye verilsin, ama Dev
letin re'sen emekliye sevk ettiği kimselere yarım 
ikramiye verilmesi cezai bir mahiyet arz etmek
tedir. Bunu kanundan çıkaralım. Memur için, 
hâkim için lüzumsuz ve ağır bir tehdit teşkil 
etmektedir. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır efendim. 

Encümen. 

, BÜTÇE ENCÜMENÎ M. M. BEHZAT BİL
GİN (îzmir) — Burada ikramiyeyi yan olarak 
almak mevzuubahis değildir. Bugün aldığı ik
ramiyeyi, kurumunca emekliye sevk edilen va
zifeli, yine alacaktır. Vaziyet şudur; tabiî tedi
ye miktarı yükselmektedir. Siz bu ciheti gözden 
kaçırmış bulunuyorsunuz. Maaş miktarı yüksel
diğine göre zamdan evvelki rayiç üzerinden al
makta olduğu ikramiye yekûnunu aynen ala-
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çaktır. Fakat zamlı olarak hesabederseniz o za
man yarıya düşer. Şimdi bir taraftan memu
run maaşına zam yaparken diğer taraftan da 
alacağı ikramiyenin dahi bu zamdan dolayı bir 
misli artmasını mı derpiş ediyorsunuz? Evvelce 
aldığını aynen alacaktır. Fakat bunu yeni maa
şına nispet ederseniz, ikramiye azalmış olacaktır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Encü
mene bir sual soracağım : 29 yıl 10 ay hizmet 
eden ve re'sen emekliye sevk edilen bir Temyiz 
hâkimi, 30 sene hizmetten sonra emekliye ayrıl
dığı takdirde alması mümkün olan ikramiyenin 
yarısını alacaktır. Yüzde yüz nispetindeki zam
lardan faydalanamıyacak, bugünkü ikramiye ka
dar alacaktır. Maddedeki «yarım ikramiye» den 
maksat bu değil midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-
GlN (Devamla) — Bugün almakta olduğu ikra
miyenin tamamını alacaktır. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun sevk maksadı şudur.. 
REİS — Efendim, kanunun sevk maksadı 

üzerinde konuşmayın madde üzerinde konuşun 
lütfen. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Peki mad
de üzerinde konuşacağım. 

Artan maaşlar nispetinde taleplerin d.e art
ması ihtimali var. Bunu karşılamak için ikrami
yeden tenkisat yapmak ' talepleri azaltmak lâ
zımdır. Bu tedbirler için böyle bir muvakkat 
madde sevk etmektense kanunun heyeti umumi-
yesini mahfuz tutmak, fakat bu, iki veya üç 
sone sonra tekaütlüklerini istiyenlere tatbik edi
lecek diye bir muvakkat madde halinde getir
mek hem talepleri azaltırdı, hem de kanunun heye
ti umumiyesinde ayrıca bir değişikliğe lüzum kal
mazdı, bu bir. İkicisi, bir taraftan siz müktesep 
hakları mahfuz tutmak gayesini gütmektesiniz, 
müktesep hakları mahfuz tutarken, müktesep 
hakların tecezzi etmemesi prensibini de kabul 
etmek lâzımdır. Müktesep hak tecezziye uğramak
tadır bu muvakkat madde ile. Yani bir hak ta
nınırken diğer taraftan diğer bir hakkı müktese
bin ihlâli veya tecezziye uğratılmaması gerekirdi. 
Yani maaşta hakkı müktesep kabul olunuyor 
fakat ikramiyede kabul olunmuyor. Prensib-
olarak bu madde kolay kolay izah alunamaz. 
Şimdi hakikaten muvakkat madde 25 seneyi dol
durmuş fakat 30 seneyi doldurmamış memurlar, 

İ.19Ö9 0 : 1 
I bilhassa idarenin tek taraflı tekaüde sevk etme 
I imkânının tesiri altında kalacaktır. Halbuki mük-
I tesep hâk idare tarafından ihlâl edilmemesi lâ-
I -zımdır. idare bunu ihlâl etmemelidir, arz etti-
I ğim sebeplerle bu kabili münakaşadır, muhterem 
I arkadaşlarım. 

REİS — Ferid Melen.... 
FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka-

I daşlar, emeklilik müddetini 25 seneden otuz se-
I neye çıkaran bu tasarı müktesep hakları mahfuz 
I tutmak maksadiyle halen 25 yılını doldurmuş, 
I kısmen de müktesep haklar için 25 sene olarak 
I emekliliğin tesbitini muvafık görmüş. Ancak ta 
I sarıda bir diğer fıkra vardır. «Kurumlarınca 
I re 'sen emekliye ayırma yetkisi» de birlikte mahfuz 
I tutulmuştur. Şahıs için, memur için bir müktesep 
I hak mevzuubahsolur ama kurum için böyle bir 
I hakkı müktesep nasıl mevzuubahsalabilir? Bıinu 

anlamıyorum. Emeklilik bu kanunla otuz se
neye çıkıyor. (A), (B) fıkraları otuz seneye 

I irca edildiğine göre kazanılmış hakları mahfuz 
tutulduğu için 25 senede istiyen ayrılabilecek. 
Fakat emekliye sevk yetkisine maddede yer ver
memek lâzımdır. Bu haksız ve lüzumsuz bir mu
ameledir. Yukarda söylediğim gibi bu pren
siple telâfii mümkün olmıyan bir maddedir. 

ikramiye mevzuuna gelince : Haklı olarak 
hükümet şundan endişe etmektedir, emekli ma
aşları artınca ikramiye tutarları da artar. Bina
enaleyh 25 seneyi doldurmuş olanlar süratle 
emekliye ayrıldıkları takdirde kadrolar tjoşalır 
ve Emekli Sandığı kaybeder. Yani Emekli San
dığının kaynakları tükenir. Böyle birşey olur 

j mu, olmaz mı bilmiyorum, emeklilik müddeti 
I Emekli Sandığı Kanunu ile 1949 da 25 seneden 

30 seneye çıkılırken de böyle bir korku geçiril
di. Dün burada verdikleri rakamlar gösterdi ki, 
yedi sene zarfında emekliliğini istiyenler dört 
bin kişiden ibarettir. Yirmi beş yılını ikmal edip 

j de emekliye ayrılmak istiyenler için böyle bir 
tehlikeyi de aslında pek varit görmemek lâzım-

] dır. Bu meselede.. 
| REÎS — Vaktiniz tamam efendim. Mehmet 
i Zeki Tolunay buyurun. 
I MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
j Muhterem arkadaşlar, bu kanun lâyihasının mü-
! zakeresi sırasında encümende mu'vafclçat madde 
j üzerinde bir hayli münakaşalar cereyan etti. Mü-
' nakaşalar sırasında bâzı arkadaşlarımız teklif -
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lerde bulundular. Kurumlar tarafından emek
liye sevk edilen kimselerin ikramiyelerinin yüz
de elli olarak verilmesinden huzursuzluk içinde
dirler. Bilhassa bu Emekli Sandığının eski ka
nunda da bu hükmü muhafaza eden maddesi ge
reğince huzursuzlukları hudutsuzdur. Emin 
olunuz ki, arkadaşlar dairesinde.. 

REÎS — Muvakkat madde üzerinde konuşun. 
Bir numaralı lâyihaya reylerini kullanmıyan 

arkadaşlar, lütfen reylerini kullansınlar. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla.) ~ 

Menmr masa başına geçti mi, sabahleyin endişe 
geçiriyor.. . * . . 

REİS — Efendim, bu o değildir. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Benim arz etmek istediğim, kurumları tarafın
dan.. 

REİS — Bununla alâkası yoktur efendim. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Zaten bu kanunun ruhu burada. Birinci maddede 
30 seneyi ikmal eden kimse kendi arzusu ile veya 
kurumları tarafından tekaüde sevk edilebiliyor. 
Ayrıca muvakkat madde bir de hakkı müktesep 
tanıyor. Ama 25 seneyi ikmal eden bir memur 
kendi arzusu ile tekaütlüğünü istiyebileceği gi
bi kurumlan tarafından da tekaüde sevk edili
yor ve ikramiyesini- % 50 noksanı ile veriyor. 
Bu hatanın düzeltilmesi lâzımdır. Bu, memur
lar arasında büyük bir endişe yaratmaktadır. Ve 
Demökles'in kılıcı gibi başında tehdit vasıtası 
olmaktadır. Esbabı mucibede memuru bir an 
evvel elden çıkarmamak zihniyeti güdülüyor. 
Ama muvakkat madde ile 25 yılım ikmal eden
leri emekliye sevk etme hakkını elde bulunduru
yor. Bu maddenin tadili için bir tekrir takdim 
ediyorum. Lehinde oy kullanmanızı istirham 
ederim. 

HAÖÎ TAN (Kastamonu) — Sual soraca
ğım. Çok muhterem arkadaşlar, tetkik ve müza
kere edilmekte olan kanun lâyihasının muvak
kat maddesinde bir tâbir mevcuttur. Bu tâbir, 
fiilî hizmet tâbiridir. Bu tâbire askerlik ve me
buslukta geçen müddetlerin fiilî hizmet müddeti 
olarak düşünülüp düşünülmediğinin tavzihini 
Maliye Vekili Beyefendiden bilhassa rica edi
yorum. 

REİS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) ~- Bende

niz sabık Adliye Müsteşarının hâkim teminatın
dan bahsedeceğini zannetmiştim, yanılmışım. 

1959 0 : 1 
(Sağdan, gülüşmeler, soldan, gürültüler) Meğer 
mebuslukta geçen müddetin fiilî hizmete sayılıp 
sayılmıyaeağmı merak ediyormuş !.. 

Muhterem arkadaşlar, madde şu : Diyor M, 
25 seneden 30 seneye çıkardık, emeklilik müd
detini. Fakat, >esbabı mueibeye göre, bu müd
detin 30 seneye çıkarılmasına rağmen, eşhasa 
bir hakkı müktesep tanındığı için 25 yılı doldu
ranlar akın halinde emekliliklerini isterler. Ne
tice itibariyle Devlet yetişmiş personelinden 
mahrum kalacağı gibi, zamlı ikramiyeler sebe
biyle Emekli Sandığına da ağır bir yük tahmil 
edilmiş olur. 

Bu sebepledir 'ki, bir muvakkat madde ile şu 
hükmü koyuyor : Hakkı müktesepten istifade 
ederek 25 yılı doldurduğundan dol avı emeklilik 
hakkını istiyen kimselere ikramiyenin tamamı 
verilmesin, yarısı verilsin. Sözcünün ifadesine 
göre, ikramiye •zamlı değil, zamsız olarak veril
sin. 

Şimdi arkadaşlar, burada karşımıza çıkan 
mesele şu : Esbabı mueibeye tamamen yabancı 
bâzı hükümler maddeye girmiştir. Bu hüküm
ler, son derece zararlı tesirler yaratacak mahi
yettedir. 

Deniyor ki, 25 yıl hizmet 'etmiş olanın hakkı 
müktesebi vardır. Fakat 25 yıl fiilî hizmeti olan
ları kurumları da re'sen em'ekliye sevk edebilir
ler. O halde neden hizmet müddeti 30 seneye 
çıkarıldı? Âmme intizamı bakımmdaıı, birtakım 
içtimai faydalar düşünülerek fiilî hiznıet süresi 
eskiden olduğu gibi 30 seneye yükseltiliyor, fa
kat aynı zamanda halen vazife görmekte olan 
bellibaşlı idarecilerin, vekâlet erkânının, bütün 
Temyiz hâkimlerinin «skiden olduğu gibi yirmi 
beş yılın hitamından itibaren her an kurumla
rınca re'sen 'emekliye şevki imkânı ipka edili
yor. Tekrar arz ediyorum, Devlete bu ha'kkı ta
nımak eski tehdidin üstüne, bir d'e ikramiye1 

kat 'ı cezasını eklemek demektir. 
REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) - O 

halde tekrar söz istiyorum. 
t REÎS — Kifayeti müzakere takriri var, oku

tuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Yeter derecede tenevvür ettik. Müzakerenin 

kifayetini arz ve teklif »ederim. 
Siird Mebusu 

Suat Bedük 
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NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Efendim, 'hakikaten müzakere kâfi değildir. 
Muhterem arkadaşlarımız bir intikal devresi 
için Devletle memura tanınan karşılıklı hakkı 
bir 'başka şekilde tefsir etmeden, müsaade bu
yurun izah edelim. Kifayet takririnin reddini is
tirham ederim. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere takri
rini dinlediniz. Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Buyurun Burhanettm B'ey. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, benim hiçbir zaman taraf-' 
t a n olmadığım, bir memurun 25 senede kuru
mu tarafından re'sen tekaüde sevk edilmesi me
selesi yine mevzuübahsolmaktadır. 

Şimdi, tekaütlük müddeti 30 seneye çıkıyor, 
çok güzel, yerinde bir şey. 

Yalnız 25 seneden 30 seneye igelinee hakkı 
müktesebe dayanarak kurumu tarafından re'sen 
tekaüde sevk edilen, emekliye sevk edilen bir 
memura, lisebebin mineleshap, sebebini dahi bil
memesi ve itiraz mercii dahi göstermeden ona 
yol vermek, benim sana ihtiyacım yoktur demek 
adalet ve nasfetle kabilitelif değildir. Kaldı 
ki ; bu kadar memurun içinde kaç tanesi otuz s 
seneyi beklemeden re'sen kurumları tarafından 
yahut hakkı mükteseplerine dayanılarak, teka
üde sevk edilecektir'? Bu büyük bir yekûn tut-
ııııyacak, inşallah hiçbir memurumuz böyle bir 
muameleye mâruz kalmıyacaktır. Kalsa dahi is
tisnai olacağından ve bütçeye de inikası az ola
cağından, teklifler lehtedir, yerindedir. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. (Soldan sağdan, alkış
lar) 

REİS — Kirişçioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) —Muh

le rem arkadaşlar, hakikaten emeklilik müdde
tinin 30 seneye çıkarılması hakkındaki hüküm 
isabetlidir. Bugün '25 senelik bir hüküm caridir. 
Arada 5 senelik bir istisnai intikal devresi mev
cuttur. 25 sene ile 30 sene arasındaki bu 5 sene
lik fark ne şekilde bir muameleye tabi tutula
caktır? Bu muvakkat madde bunu göstermek
tedir. Bu bakımdan da doğrudur. Devletle me
mur arasındaki statü, karşılıklı haklara daya
nır. Memura memuriyetten ayrılma imkânının 
verildiği yerde Devlete de ondan istifade ede-
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memesi halinde bu memuru tekaüt etmek hakkı 
verilir. 

Bu, Devlet memur münasebetinin karşılıklı 
olması prensibinin bir neticesidir. Şimdi eğer 
bunun dışında bir fark tesis edecek olursak 
Devlet memur münasebetlerinde Devlet aleyhi
ne bir statü ihdasetmiş oluruz. Bu muvakkat 
maddede yapılacak değişiklik bir defa bu ba
kımdan bir adaletsizlik intaç eder. Bir şadısın 
kendi talebi üzerine emekliye sevkedilmesi ha
linde ayrı bir muameleye tabi tutulması, ile 
re'sen emekliye tabi tutulması arasında ayrıca 
bir adaletsizlik intacedebilir. Vazifesini yapan, 
fakat kendi rızası ile emekliye ayrılan bir me
mura, belki işe yaramadığı için resen emekliye 
sevk olunan bir memurdan daha az bir ikrami-
ye vermeyi ihdas edecektir. Bu hükmün huku
ki ve mantıki bir faydası olamaz. Kendi rıza-
siyle ayrılıyor diye onu muhafaza etmek, isti
fade ettiğim bir memurdur, ona da az ikrami
ye vereceksiniz, kurumlar tarafından emekli
ye sevkedilen bir memura daha fazla ikramiye 
vereceksiniz. Bu çalışanın aleyhine bir netice 
hasıl eder ve doğru değildir. 

RElS — Vaktinik dolmuştur. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Fliinnetle telâkki ederim, sözlerimi bitiriyorum. 
Bu esasen hükümet teklifidir, bilâhara en

cümen tarafından kabul edilen muvakkat mad
denin böyle tefsirlere yer verilmeden kabulü
nü istirham ediyorum. 

REÎS — Turhan Feyzioğhı. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuzu tekrar işgal edi
yorum, özür dilerim, fakat buna mecburum. 

Hükümetin sevk ettiği lâyihanın esbabı mu-
cibesine bakalım. Bu esbabı mucibede şöyle 
deniyor: (Devlet daire ve müesseselerinde ye
tişmiş ve tecrübeli elemanların yerlerine yeni
leri yetişinceye kadar vazifelerinde kalabilme
lerini sağlamak maksadiyle gerek istek üzeri
ne gerek kurumlarınca re'sen emekliye sevk 
için meşrut olan 25 senelik müddetin otuz yıla 
çıkarılması muvafık görülmüştür). 

Bütçe Encümeninin esbabı ınucîbe&ine ba
kalım. Bu esbabı mucibe iki esasa dayanıyor: 

Emekli aylıklarına yapılan zamlar emekliye 
ayrılmak isteyenlerin sayısına müessir olacak
t ır ; emeklilik taleplerinin artması neticesinde 
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Emekli Sandığına ağır malî kütfetler tahmil j 
edilecektir; bir. 

Yetişmiş ve tecrübeli elemanların topluca ş 
emekliliğe ayrılmaları neticesinde hasıl olacak 
boşluk. İki. 

Bu sebeplerle, hakkı müktesep olarak 26 
yılını doldurmuş olanların emeklilik hakkı mu
hafaza edilirken-, bunlara yarım ikramiye ve
rilmesi yolunda bir muvakkat madde konmuş. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Burhanettin 
Bey pek güzel ifade buyurdular, kurumlarınca 
re'sen emekliye sevk hususunda da Devlete bir 
nevi müktesep hak tanımanın manası nedir? Hü
kümetin esbabı mucibesine göre, bu muvakkat 
maddenin kanunda yer alması dahi hukuk tekniği 
bakımından doğru değildir. Temyiz hâkimleri, üst 
kademede çalışan bütün memurlar 25 sene hizmet 
etmiş kimselerdir. Bunlar hakkında 25 yılda re'
sen emekliye sevk müessesesi Demokles'in kılıcı 
gibi yan kapıdan ithal ediliyor. Müktesep hakkı 
şahıs için tanıyacaksak tanıyalım. Esbabı mucibe-
nin belirttiği gibi, Emekli Sandığını ağır bir yük 
altına sokmamak ve tecrübeli elemanların toptan 
emekliliklerini istemelerini önlemek maksadiyle, 
25 yılı doldurmuş bir kimse emekliliğini isterse, 
ona yarım ikramiye verelim. Güzel, ama bu arada 
re'sen emekliye sevk tehdidini, eskisinden daha 
ağır bir tarzda yan kapıdan kanuna ithal etmiye-
lim. Bu doğru değildir. 

Arkadaşlar, re'sen emekliye sevk edilecek kim
seleri, bir iki sene daha çalıştıkları takdirde ala
cakları ikramiyenin yarısını almak gibi yeni bir 
tehdide mâruz bırakmak, eidden haksızlıktır. Eski
den sebep göstermeden Temyiz hâkimi işinden 
uzaklaştırılıyordu. Şimdi ikramiyesinin de yarı
cını kesmek cihetine gidiyoruz. Bütçe Encümeni
nin, Emekli Sandığının, Yüksek Meclisin arzusu 
bu değildir. Bu hüküm mevcut buhranı tezyide-
decektir. iki takrir vermiş bulunuyorum. Birin
ci takrir, muvakkat maddenin 1 nci fıkrasından 
«Kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilebilir.» 
ibaresinin kalkması hakkındadır. 

ikincisi, bu takrir kabul edilmediği takdirde, 
ikramiye ile ilgili olan ikinci fıkradan «re'sen» 
kelimesini tayyetmek suretiyle hiç değilse, bu ik
ramiyenin yarıya inmesi tehdidini ortadan kaldır
maya matuftur. Ama, asıl yapılması lâzım gelen, 
1 nci fıkradan, «Kurumlarınca re'sen emekliye 
sevk edilebilirler.» hükmünün kaldırılması ile, 

1959 O : 1 
emeklilik müddetinin 30 seneye çıkmasıdır. Hak
kı müktesep eşhas için kalabilir. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ RElSVEKlLl NURİ 

ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, 25 se
ne hizmet müddetini dolduranlar kurumlarınca 
emekliye sevk edildikleri takdirde alacakları ik
ramiyenin yarıya indirileceği hususu ifade edil
miştir, Turhan Feyzioğlu arkadaşım tarafından. 
Almakta oldukları ikramiyelerin yarıya indiril
mesi mevzuu yoktur. Bugünkü hakkı müktesebi 
aynen muhafaza etmek şartiyle 25 seneyi ikmalle-

, ri halinde bugünkü ikramiyelerini alacaklar. An
cak maaş artışı dolayısiyle bir misli fazla alma
sı 30 seneyi ikmalden sonra emekli olacaklar son 
kabul edilen maaş tutarları üzerinden alacaklar
dır. Kurumlarınca tekaüde sevk edildikleri tak
dirde 30 seneyi ikmal etmiş memurlar gibi, artan 
maaş miktarları üzerinden bir misli ikramiye al
maması sebebine gelince; 25 seneyi ikmal eden 
memur ayrılmaya karar vermiş olduğu için bir 
misli ikramiye almak için kurumlarına kendisini 
emekliye sevk etirmek yollarını arıyacaktır. Ça-
lışmıyacak, devamsızlık gösterecek, şunu yapacak, 
bunu yapacak kendisini emekliye sevk ettirmek 
için gayret sarf edecektir. Bu bakımdan kurum
larınca emekliye sevk edilenlere bir misli fazla 
emeklilik ikramiyesi kabul edildiği takdirde o za
man suiniyet sahibi birtakım kimselerin bu suini
yetlerini mükâfatlandırmış olacağız. Bu itibarla 
kendilerini zorlayıp kurumlarınca kendileri emek
liye sevk ettirmek yoluna gitmemeleri için ve beş 
sene yine dürüst olarak çalıştıkları takdirde bu 
tam ikramiyeyi almaları için konmuş bir hüküm
dür, ve muhafazasında zaruret vardır. 

REİS — Halil Sezai Erkut. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bir bakımdan basit gibi gelen bu 
mesele, bu muvakkat madde 2 mühim hükmü 
ihtiva ediyor. Birisi dairesine, kurumuna 25 sene 
hizmet eden bir memuru emekliye sevk etmek 
hakkını veriyor ki, bugün bu son zamlarla almak
ta olduğu maaş üzerinden 30 yıl hizmet süresine 
nazaran 25 seneye ne miktar düşüyorsa onun ve
rilmesi esas olan hukuk kaidesini bozuyor. Fiilen 
almakta olduğu yüzde yüz eklediğimiz zamdan 
adamcağızı haksız yere mahrum ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal vereyim. Bu 
kanun yürülüğe girdiği tarihten itibaren 25 sene 
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hizmeti olan, bir kimse Marttan itibaren bâzı tev-
kifattan sonra eline geçecek para ne ise, onu ala
cak. Biz bunun üzerinde emeklilik mevzuatına gö
re emeklilik ikramiyesini hesabedecek ve bu 
ikramiyenin 30 yıla nazaran 25 yılda ne düşerse 
onu vereceğiz. Durup dururken re'sen emekliye 
sevk etme yadında bir de hakkı müktesebi olan 
maaşı vermemekle beraber 30 a nazaran 25 üze
rinden yarı bir ikramiye vereceğiz. Bu âdilâne 
değildir, arkadaşlar. Bunu hiçbirinizin kabul ede
ceğini tahmin etmiyorum. 

İkinci hükmü arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da 
izah ettiler. Gerekçe kanımla tabantabana zıt 
bulunmaktadır. Re'sen emekliye sevk bulundu
ğuna ve Devlet Şûrasına da müracaat hakkı olma
dığına ve bu kanuna göre, emekliye ayırma hak
kı devam ettikçe, 25 senesini dolduran bütün me
murlar bu emekliye sevk edilme tehdidi altında 
daima kalacaklardır. Âmme hizmetinin bundan 
müteessir olup olmıyacağı hususunu yüksek tak
dirinize bırakırım. 

Sonra, Emekli Sandığının sıkışık durumu var 
diyoruz, bunu karşılıyacak durumdadır diyoruz, 
o mülâhaza ile 25 seneyi 30 seneye çıkarıyoruz 
ve bu suretle düzeltiyoruz diyoruz, iki haktan bi
risi doğrudur. Memurlarla Devlet arasındaki zım
ni anlaşmaya göre halen mevcut 25 senelik hak
kı 20 seneyi bitiren memur için müktesep hak 
olarak kabul ederken doğru, dürüst çalışmakta 
olan bir memurun hiçbir sunu taksiri yokken ida
renin tensibi üzerine emekliye sevkı, bu doğru 
değildir. Yüksek Meclisin böyle adaletsiz bir ka
rar vereceğine kaani değilim. 

REÎS — Turhan Feyzioğlu buyurun. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muh

terem rakadaşlarım, tekrar huzurunuzu işgale 
mecbur olduğum için kemali samimiyetle özür 
dilerim. 

Çok muhterem Nuri özsan arkadaşımızın 
bir mülâhazası üzerine huzurunuza gelmek mec
buriyetinde kaldım. 

Memurlar, kurumlarınca,» re'sen emekliye 
sevk edilmelerini temin için şöyle yaparlar, 
kasden birtakım kusurlu hareketlerde bulu
nurlar, böyle yaparlar, dediler. 

Arkadaşlar; mevzuat bu gibi kasdi hareket
lerde bulunanlar için müeessir müeyyideler ih
das etmiştir, vazifelerini suiistimal edecekler 
için cezalar vardır. Kusurlu hareketlere kar

şı 6435 sayılı Kanunda ki, teşkilât' emrine al
ma yetkisinden başka, Memurin Kanununda 
ve hususi kanunlarda inzibati hükümler mev
cuttur. 

Diğer taraftan, encümenin saklama gayre
tine rağmen, görülüyor ki, ikramiye bakımından 
bir yeni tehdit vardır. Nasıl?.. Bir mukayese 
yapalım; 1960 Şubatında 29 yıl 11 ay hizmet 
etmiş bir Temyiz Mahkemesi âzası, bir umum 
müdür, bir müsteşar düşününüz. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Tem
yiz Mamkemesi azaları için değil. 

REÎS — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

Sabırlı olunuz Hasan Bey. Eğer o gün re'sen 
emekliye sevk edilirse, bu memur altı ay
lık tutarmca ikramiye alacak; halbuki bir 
ay daha vazife görürse ve otuz yılı doldurduktan 
sonra emekliye sevk edilirse veya emekliye sevk 
edilmesini isterse, bu takdirde 12 aylık ikra
miyeyi tam olarak alacaktır. Bu ne demektir?.. 
Otuz yılı doldurmadan bir ay, iki ay önce 
emekliye sevk edilir miyim ve bu suretle ka
nuni ikramiyenin yarısından mahrum olur mu
yum endişesini, re'sen emekliye sevk edilme 
kaygusuna inzımamen, yüksek memurlara tah
mil etmiş olacağız. Yüksek hâkimler de bu ye
ni tehdidin şümulü içindedir. 

Arkadaşlar, muvakkat maddedeki bu hük
mün kanunun esbaı mucibesi ile de hiçbir alâ
kası yoktur. Tam ikramiye verilirse Devlete 
malî külfet yüklenir mi? Malî külfet * ancak 
çok sayıda emeklilik talebi hallerinde mevzuu-
bahsolabilir. Resen emekliye sevk halinde ise, 
teşebbüs Devletten geliyor. Bu muamele kaç ki
şiye tatbik edilecek ki, malî külfet olsun. Teh
didin mevcudolması büyük mânevi zarar doğu
racaktır. îkinci gerekçe de şudur : ikramiye 
artığı için yetişmiş elemanlar toptan emekliye 
ayrılır ve kadrolar boşalır. Muhterem arkadaş
lar, kurumlarınca re'sen emekliye sevk halin
de, bu gerekçe yarım ikramiyeyi izah ede
mez. Bu gerekçe ancak kendiliğinden emekli
lik talebedecek olanlar için mevzuubahistir. Ne 
Hükümetin, ne de Bütçe Encümeninin esbabı 
mucibesinde normal müddeti doldurmadan 
kurumlarınca emekliye sevk edileleceklere ya
rım ikramiye ödenmesini haklı gösterecek ma
kul bir sebebe rastlanmamaktadır, Bu aşikâr bir 
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adeletsizlik ve bir tehdit olur. Nuri özsan ar
kadaşımızın mütalâalarına gelince bnna karsı 
birtakım idari müeyyideler olduğunu arz et
tim. Meselâ vekâlet emri müessesesi gibi. Tak
rirlerinizin kabulünü Yüksek Heyetten istirham 
ederim. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu lâyihanın sarahaten ifade edilmi-
yen maksadı, malî meseledir, yani paradır. Bi
naenaleyh, yetişkin memurların muhafazası gibi 
esbabı mueibeler sadece asıl maksadı setretmek 
mülâhazasiyle ortaya atılıyor. 

Şimdi bu lâyihanın bu muvakkat maddesin
deki ifade edilen mâna ve maksat - 30 seneye çı
karıyoruz, iddialarına rağmen - 25 senede emek
liye sevk etmektir. Biraz evvel de arz ettiğim 
gibim üktesep hakları tecezzi ettiren bu muvak
kat maddenin asıl maksadına göre yani haklar 
meselesine göre ayarlanması suretiyle böyle bir 
kanun getirilmesine lüzum görülmezdi. Hattâ 
arz ettiğim gibi bu kanunun muvakkat bir .za
man için tatbikinin tehiri suretiyle de olurdu. 
Esasen bugün de emekliler emekliye sevk edil
diği gün ellerine geçen para ile muamele göre
memekte tâ 1938 de meriyete giren Barem Ka
nununa göre, o kanundaki derecelere göre mua
meleye tâbi tutulmaktadır. Bizim itiraz ettiği
miz memurlar arasında tefrik yapılmasıdır. Bir 
kısmı emekliye sevk edilirken bugünün ikramiye 
ve maaşı üzerinden tekaüt edildikleri halde di
ğer bir kısmı eski hükümlerden istifade ettirili
yor, bir kısmı daha dûn bir dereceden muamele 
görmeye tâbi tutuluyor. 

Bunlar bir tefriktir. Memurlar arasında, bil
hassa tekaütlük hakkını iktisabedenler arasında 
bir tefrik yaratacaktır. Bu itibarla bu muvakkat 
maddenin değiştirilmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKÎLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, her şeyi 
mutlaka ters tarafından alıp takdim etmeye ve 
baskılardan, askılardan bahsetmeye asla lüzum 
yoktur. Şimdi burada Turhan Feyzioğlu geli
yor, mütemadiyen; «Temyiz âzası, Temyiz Mah
keme Reisi» diyor. Arkadaşlar, bu kanun Tem
yiz Mahkemesi Reis ve Âzası için sevk olunan 
bir kanun değildir. Bu, Adliye Vekâletinin Teş
kilât Kanunu da değildir. Bu kanun, emeklilere 
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son yapılmış olan büyük zam muvacehesinde 
Devletin üstün kademelerinde bulunan, muay
yen senelerini geçirmiş, yetişmiş, fakat henüz 
kendisinden çok büyük hizmetler beklenen in
sanların büyük ölçüde tekaütlük taleplerini ön
lemek için getirilmiş bir kanundur. Bunu mut-' 
laka istismara lüzum yoktur. 30 seneden 25 se
neye indirilsin memurun üzerinde baskı, denir, 
25 seneden 30 seneye çıkarırsın demoklesin kılıcı 
denir. 

Muhterem arkadaşlarım, no demoklesin kılıcı, 
no askı, ne baskı.. Bidayette bu kanun düşünül
dü. Fakat kanun çıktığı tarihte 20 yılını doldur
muş olanlar göz önüne alınmak suretiyle bir 
hakkı müktesebin kabulü cihetine gidildi. 25 se
neyi doldurmuş bir memur için nasıl ki, emek 
liliğini talep hakkı tanınmışsa, idareye de bir 
hak tanımak lâzımdır. Bu sebeple bunda baskı, 
tehdit aramak abestir. 

Arkadaşlar, bugün şu anda dahi 25 yılın\ 
doidurmuş olan bir memuru dairesi emekliye 
sevk edebilir mi'? Evet, edebilir. Memur da, ken
disi 25 yılı doldurduktan sonra tekaütlüğünü 
isi ivebilir. Kabul edilmiş bir şeyi baskı gibi, yeni 
bir şekil teklif olunmuş gibi göstermek doğru 
değildir. Bugün bir hakkı müktesebi yirmi sene 
ve daha fazla çalışmış olanlar için baskı, diye 
kabul etmek doğru değildir. 

İkramiyenin yarısı kesiliyor. Bunu bu şekil
de takdim etmek de hatalıdır. Otuz seneyi dol
duran bugünkü zamlı ikramiyeyi alacaktır. Ka
nın) un hedefi bir an önce tekaütlüğü talebetınek 
değil, ayrılmaları önlemek içindir. Otuz seneyi 
dolduran zamlı aylık üzerinden, yirmi beş se
neyi dolduran bunun dûnunda alacaktır. 

Hadi Bey arkadaşımız askerlikten ve memu
riyetten gelecek mebus arkadaşların fiilî hizmei 
yılma mebuslukta geçen müddetin sayılıp sayıl a 
mıyacağıra sordular. Sayılır. 

Bu iyi bir kanundur. Kanun Devlet hizme
tinde otuz sene ve daha fazla çalışmayı teşvik 
etmek için getirilmiştir. İkramiye elbette teşvik 
edici mahiyette olacaktır. Onun için kanunun 
aynen kabulünü rica ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Söz sırasını ölçüyorum efendini: 
Nusret kirişcioğlu, 
Ferid Melen, 
Turhan Feyzioğlu, 
Emin Soysal. 
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Görülüyor ki, sıra Nusret Kirişcioğlu'nundur. 

Vekilden sonra bir mebusa söz vermek mecburi
yeti vardır. Buyurun Nusret Bey. 

NUSRET KÎRlŞCtOĞLU (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu yolda ileri sürülen 
müktesep hak meselesi muvakkat madde ile alâ
kalı değildir. Sanki ikramiyeler bugün verildi
ğinden % 50 tenzil suretiyle ödenecekmiş ve bun
dan dolayı müktesep bir hak ihlâl ediliyormuş 
gibi ikramiyenin yarıya inmesinden bahsedil
mektedir. Halbuki bugün ikramiye olarak ne ka
dar para alacaksa emekliye ayrıldığı anda da yine 
o parayı almakta devam edecektir. Hakkı, mükte
sep olarak devam edecektir, ku itibarla müktesep 
hakkı ihlâl edilmiştir şeklindeki beyanlar doğru 
değildir. Bu gibi memurlar primleri de eski mev
zuat üzerinden ödediği için bir hak da iddia 
edemiyecektir. Bunu /belirttikten sonra Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımız Demoklesin kılıncı tâbi
rini kullanarak re'sen emekliye sevk edilecekler
den bahsettiler. Mehmet Hazer arkadaşımız ise 
bizim maksadımız bir tefrik yapılmasın dediler. 
Halbuki kendi arkadaşları bizzat fikirlerini mü
dafaa ederken onlar tefrik yapmaktadırlar. Re'-
sen ayrılanlar rızası ile ayrılan arasında bir fark 
gözetmektedirler. 

RElS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını arz 

ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Ahmet Sezen 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; kifayet verildiği zaman Vekilden sonra 
teklif lehinde konuşan bir milletvekili oluyor. 
Bu, maddedeki hüküm Hükümetin gerekçesine 
uygun değildir. Bunu arz edeceğim. Bu hüküm 
Hükümetin maddesiyle tezat halindedir, Hükü
metin ortaya koyduğu prensiple tezat halinde
dir ve Hükümetin ileri sürdüğü endişeler yerin
de değildir. Bu suretle izin verirseniz bunları 
tebarüz ettirelim ki, Heyeti Umumiye daha isa
betli bir neticeye ulaşabilsin. 

REÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Diğer takrirleri okuyoruz. 
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Yüksek Riyasete 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
ek lâyihasının muvakkat maddesinin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin reye 
vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Zeki Tulunay 

Muvakkat madde : Bu kanun meriyete girdi
ği tarihte, fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldur
muş olanlarla 20 yıl veya daha fazla fiilî hizmet 
müddeti bulunanlar; 25 yılı doldurduklarında 
emekliliklerini istiyebileceklerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci fıkrada, «Ya§ haddi sebepleriyle» ke

limelerinden sonra «Veya re'sen» kelimelerinin 
eklenmesini &rz ve teklif ederim. 

Sivas 
T. Feyzioğlu 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplerle, muvakkat 

maddenin ikinci fıkrasındaki «ölüm, maluliyet 
ve yaş haddi sebepleriyle» kelimelerinden sonra 
«Veya re'sen» kelimelerinin •eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Urfa Sivas 
î. S. Omay E. M. Karakurt T. Feyzioğlu 
' Ankara Adana Gümüşane 

H. O. Bekata S. Baykam H. Polat 
Urfa Ankara Malatya 

î. E. Karakapıcı Ü. Elli M. Delikaya 
Urfa Burdur Kars 

Y. Alhas O. Eroğlu î. Us 
Sivas Tunceli Maraş 

Ş. Moran A. Bora H. F. Evliya 
Malatya Malatya 

M. Tolunay M. Kartal 
2 7 . n . 1959 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz etiğim sebeplerle muvakkat mad

deden «Kurumlarınca da re'sen emekliye sevk 
edilebilecekler» ibaresinin tayymı arz ve teklf 
ederiz. 

Ordu Sivas Van 
F. Güley T. Feyzioğlu S. Erdinç 
Kars öümüşane Burdur 

M. Hazer S. Kadirbeyoğlu F. Çelikbaş 
Malatya Ankara . Mardin 

N. Yetkin H. S. Erkut Ş. Dursun 
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Adana 

H. Eroğlu 
Tokad 

D. Yurdakul 
Sivas 

N. Çubukçu 
Çankırı 

E. Yalçınalp 
Ordu 

Z. Kumrulu 
Kars 

0. Yeltekin 
Hatay 

ö. F . Reşa 
Kars 

F. Aktaş 
Adana 
H. öner 
Maraş 

K. Aksüyek 
Gümüşane 

A. Karaman 
Ankara 

î. îmirzalıoğlu 
Malatya 
A. Fırat 

Hatay 
t. Ada 

Hatay 
î. Çilli 
Adana 

S. Karaömerlioğ 
Tokad 

A. tspirli 
Maraş 

E. Soysal 
Ankara 
I. tnan 

Niğde 
î. Güven 
Çankırı 
N. Fırat 

Tokad 
B. Şeyhoğlu 
Ankara 
A. Üstün 

Urfa 
A. Akan 
Erzincan 

N. S. Coşkun 
Urfa 

A. Odabaşı 
Tokad 

M: Lâtif oğlu 
Kırşehir 
F. Yalçın 
Erzincan 
H. Şahin 

Gümüşane 
N. Coşar A. 

Erzincan 
R. Bayındır 

Niğde 
$. R. Soyer 

Ankara 
M.'. Yeşil 

Hatay 
î. Mursalıoğlu 

Niğde 
u E. Gürse y 

Niğde 
A. Eren 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Tokad 

F. Ayanoğlu 

Mardin 
V. Dizdaroğiu 

Hatay 
A. Ş. Devrim 

Maraş 
A. Yayeıoğlu 

Ankara 
M. A. Ceritoğlu 

Maraş 
H. Gürün 

Uşak 
A. Çalıkoğlıı 

Adana 
M. Y. Mete 

Ankara 
N. Cirit oğlu 

Kars 
S. Atalay 

Sivas 
C. özcan 

Uşak 
R. Akbıyıkoğlu 

Kars 
H. Erdoğan 

Çankırı 
K. Tabak 
Hatay 

•A. Aral 
Ordu 

H. Yürür 
Sivas 

N. îlter 
Gümüşane 

N. Sargınaîp 
Ankara 
il. Balık 

Sivas 
H. Ateşalp 

Ordu, Adana 
F. Güley M. Geçioğlu 

REÎS — Turhan Feyzioğlu ve Ferda Güley'-
in, takririni tekrar okuyarak reye arz edeceğim. 

(Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve Ordu 
Mebusu Ferda Güley'in takriri tekrar okundu.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Ben Tu
lün ay'm takririne iştirak ediyorum. 

REÎS — Turhan Feyzioğlu, Tulunay'ın tak
ririne iltihak ettiğinden şimdi Mehmet Zeki Tu
lunay'ın takririni tekrar okuyoruz. 
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(Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın 

takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Okunan takriri reyinize arz ediyo

rum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmış ve encümene verilmiştir. Bu va
ziyette diğer takrirleri reye koymıya lüzum kal
mamıştır. 

Encümen fiilhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUPIAR-

RİRÎ BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) —- Encümene 
istiyoruz. 

REİS — Madde hakkında bir takrir var, oku
tuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin aşağıdaki şekilde tadi

lim arz ve teklif ederim. 

Muvakkat madde; 
Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte fiilî 

hizmet müddetleri yirmi beş yılı doldurmuş olan
larla yirmi yıl veya daha fazla fülî hizmet müd
deti bulunanlar yirmi beş yılı doldurdukların
da emekliliklerini istiyebilirler. 

Bunların emekli ikramiyeleri otuz yıiı dol
duranlar için verilecek ikramiye miktarının yir
mi beş veya daha fazla senelere isabet eden mik
tarının yarısı verilir. 

Nevşehir Mebusu 
Zihni Üner 

REİS — Efendim, dikkate alman takrirle 
aynı mahiyette olduğu için, bunu reye koyma
ya lüzum görmüyorum. Takrirlerle birlikte 
muvakkat maddeyi encümene veriyoruz. Bu 
madde encümene verildiği için, diğer madde
lerin müzakeresine devam etmiyoruz. Madde
nin encümenden gelmesine intizaren lâyihanın 
müzakeresini talik ediyoruz, efendim. 

i. — Temsil ödeneği Kanununun 1 nci mad
desi?^ yazılı ödenek miktarının artırılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/319) (1) 

REÎS -— Efendim, evvelce verilmiş olan 
takrirle lâyihasının ruznameye alınarak tak-
dimen görüşülmesi teklif edilmişti. Ruzname
ye alınarak takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... 

(1) 91 Sıra sayılı matbua zaptın sonundad/ır. 
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Kabul edilmiştir. Heyeti unıumiyesi üzerinde 
söz istiyen. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum, 
efendim. 

REİS — Efendim, daha evvel heyeti unıu
miyesi üzerinde söz istiyenler var. Mehmet Hüs-
rev Ünal, (Yok, sesleri) Buyurun Eşref Ay
han. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

EŞREF AYHAN (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlarım, temsil ödenekleri hakkındaki kanun 
münasebetiyle bir nokta üzerinde durmak isti
yorum. O da kaymakamlara verilen temsil öde
nekleridir. Her ne kadar temsil ödenekleri 
bahsinde kaymakamlarla beraber valiler üzerin
de durmak da iktiza ederse de, valiler özel 
idarelerden de para aldıklarından, bu konuş
mamı sadece kaymakamlara hasretmek isti
yorum. 

Hepiniz bilirsiniz ki, kazada Devletin tem-
silcisi ve kazada bütün Devlet daireleri ara
sındaki koordsineyi yerine getiren ve tasarrufa 
mütaallik bütün tedbirleri alan, keza içtimai 
ve iktisadi bütün tedbirleri ittihaz edebilecek, 
icranın organı olan 550 küsur kaymakamın bu 
! »akımdan maddi durumlarının nazarı itibara 
alınması her halde bugün için yerindedir. 
Kazadan gelen arkadaşlar bilirler. Bu kayma
kam arkadaşları mğdur etmemek lâzımdır. Ge
çenlerde konuşan Adliye Vekili bilhassa hâ
kimlerin tazminatını müdafaa ederek, hâkimler 
için netice almış bulunduğu halde üzülerek 
ifade ediyorum ki, Dahiliye Vekili Bey, bu kay
makamların ödeneklerini Yüksek Meclise geti 
ren Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu arkadaşımızın 
teklifini benimsememiş bulnunmaktadır. Aym 
fakülteden çıkmış, aynı stajı görmüş hattâ 
belki bir sene fazla staj görmüş bir hâkim 
muavini 400 lira almakta iken Devletin mü
messili olan bir kaymakamın gelen bir teklSfle 
200 lira gibi cüzi bir para alması hakikaten ka
bili müdafaa değildir. Kazalarda yüzlerce mün
hal bulunmaktadır. Bu münhalleri bu şekilde 
doldurmaya imkân yoktur. Bir an için hükü
meti bir sene için yok farz edelim, hükümeti bi r 
sene için istirahate sevk edelim. Acaba Dev
let mekanizması çalışmıyaeak mil Faikat Dev
let mekanizması ne kadar çalışırsa çalıksın, na
sıl hükümet yok iken âmme hizmetleri nasıl | 
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görülüyorsa bir kazada kaymakamın, asli bir 
kaymakamın bulunmaması halinde asayiş ve 
emniyet bakımından tamamiyle iyi görülmesine 
imkân yoktur. Bu bakımdan yeri gelmişken, 
sırası gelmişken geniş mahiyetli unsurları na
zarı itibara almak mecburiyeti vardır. Ben sa
dece Halk Partisi için değil Demokrat Partili 
arkadaşlarımız için de bu tasarıya müspet rey 
vermelerini istirham edeceğim. Bu hususta 50 
imzalı bir takrir takdim etmiş bulunuyoruz ka
bulünü intirham ederim. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, birbirini takibeden zam teklifleri 
sırasında bizim teklifimizin lehinde konuşul
ması maliye mensupları tarafından iyi karşı
lanmadığı bir hakikattir. Bendeniz bu temsil 
ödenekleri mevzuunda konuşurken bir meslek 
gayretiyle hareket etmemeye söz verdim. Malû
munuz olduğu üzere memurlar arasındaki maaş 
ve sair haklardaki teadül son yıllarda bozul
muştur, hiç olmazsa yemden bir tadile giderken 
temsil ödeneklerinde bir prensibi hâkim kılmak 
lâzımdır. Şimdi meslekleri, ifa ettikleri hiz
metlerin hususiyeti ve tahsil dereceleri bakı
mından biraz evvel konuşan arkadaşımın da 
işaret ettiği gibi aynı durumda olan hattâ aynı 
fakülteden mezun olan ve bilhassa ifa ettikleri 
hizmet dolayısiyle birtakım masraflar yapmaya 
mecbur bulunan kaymakamların durumunun 
tashihi bir zarurettir. Bu itibarla bendeniz de 
sadece nahiye müdürlerine geçen sene verilen 
50 liralık ödeneğin 100 liraya iblâğı için takrir 
verdim. Onun kabulünü ve kaymakamların tem
sil ödeneklerinin ifa ettikleri hizmete ve yap
tıkları masrafa göre hâkimlere kabul edilen 
tazminata göre bunun da 400 lira üzerinden 
kabulünü arz ve teklif ediyorum. Bir de takrir 
verdim, kabulünü istirham ederim. 

REİ3 — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, bâzı konuşmalarda bulundum, artır
ma teklifleri yaptım. Ama bu sefer haklı olarak 
temsil ödeneği üzerinde durmak istiyorum. Ma
aşları artırıyoruz, temsil ödeneklerini artırıyo
ruz. Ondan sonra muvazeneyi temin için bâzı şey
lerden kısıntı yapıyoruz. Bilhassa vilâyetlerde 
valiler, bâzı yerlerde belediye reisliğinden de 
maaş almaktadırlar. Böylece aşağı - yukarı 4-5 
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bin İira para alanlar oluyor. Kaymakamlar ve 
nahiye müdürleri hakkında bir şey söylemiyece-
ğim ama vilâyetlerde temsil ödeneği mevzuunda 
vilâyet makamında bulunan zevatın temsil öde
neğinden maada idarei hususiyelerden de para 
alıyorlar. Altlarında otomobilleri, vali konakları 
•var. Şimdi maaşları % 100 arttığına göre zanne
derim fazlasiyle tatmin olacaklar - ki bunu bu
rada söylemek istemiyorum, bâzı yerlerde vazi
felerini göremk istemiyen valiler vardır, sırası 
geldikçe bunları açıklryacağız. - Ama maaşı bir 
misli arttıktan sonra tekrar temsil ödeneklerini 
de artırmak doğru olmaz. Bir taraftan tasarruf 
yapmak için büyük titizlikler gösterirken diğer 
taraftan hem maaşları, hem de ödenekleri artı
rıyoruz. Bu bakımdan maaşlara yapılan zamla
rın yanında temsil ödeneklerine zam yapılma
masını çok rica ediyorum. 

BEÎS — Asım Bren. 
* ASIM EREN (Niğde) — Muhterem.arkadaş

larım, temsil ödeneği vesilesiyle Yüksek Meclis
te yeni bir tecelliye şahidoluyoruz. 

İktidar partisinden iki sayın emekli gene
ral arkadaşımız Millî Müdafaa Encümeni âzası 
bir kanun teklifiyle (Temsil ödeneklerinin kıta, 
komutanlarına ve kurmay başkanlarına, taşıdık
ları kumandanlık mesuliyeti ve dâhil bulundu
ğumuz NATO icabı olarak daima emre hazır ol
mak lüzumunu ve her türlü âni vazifeler dâhil, 
kumandanlığın icabettirdiği bedenî ve fikrî zah
metlerini karşılıyabilmek için yani hepimizin 
takdir ettiğimiz bu ağır mesuliyet ve hizmetler 
karşılığı olarak bir temsil ödeneğiyle desteklen
melerini) teklif etmişlerdi. Bu teklif Millî Mü
dafaa Encümeninde müzakere edildi ve kabul 
edilmek üzere iken nasıl oldu bilmem bir sis 
perdesi geldi; bu kanun teklifi de Millî Müdafaa 
Encümeninde hareketsiz kaldı; arkasından da 
Hükümetin acilen getirdiği (Temsil tahsisatı) 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle Saym 
Maliye Vekili Millî Müdafaa Encümenine gel
diği zaman muahhar" olan bu ikinci lâyiha üze
rinde fikirlerimi beyan ettiğim zaman iki kıy
metli generalin teklifine de bilmünasebe temas 
(itmiştim. 

Maliye Vekilinin bana verdiği cevaptan (Ku
mandanların bu temsil tahsisatı lâyihasında es
ki Temsil tahsisatı kanunundaki kademelerden 
daha aşağıdaki kumandan, kurmaybaşkam ve 
kumandan muavinlerine vekilin katiyen temsil 
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ödeneği vermek fikrinde olmadığını) anladım. 
Yani Sayın Vekilin benim için biraz sert buldu
ğum, cevabından bu mânayı çıkarmıştım. 

Fakat arkasından, Büyük Meclisin garip te
cellisi dediğim mesele kendisini gösterdi. Hü
kümet, Sayın Maliye Vekilinin hazırladığı yeni 
temsil tahsisatına dair lâyihayı diğer üç zam 
lâyihasiyle birlikte, yani maaşlara mütaallik 
zam kanunlariyle birlikte sürati berkiyye ile 
Meclisi Âliye sevk etti. Böyle, bir taraftan ikti
dar partisine mensup sayın iki mebusun, ordu
nun iç yüzünü gayet iyi bilen ve evvelce orduda 
kıymetli vazife almış olan iki emekli-general,ar
kadaşımızın teklifi müsbet istikamette giderken, 
Hükümet tamamen alîsi istikamette bir lâyiha 
gtirdi ve yapılan bu yarışı şimdi hükümet ka
zanmak istiyor. Yani hükümetin lâyihası Millî 
Müdafaa Encümeninde bekliyor iki general ar
kadaşımızın teklifini geride bırakan La Fonta-
nie'nin kaplumbağası oldu. 

Muhte rem arkadaş]anın, simdi huzurunuza 
gelmiş'buiıınau temsil ödeneği kamın lâyiha 
sı ile encümendeki teklif arasında ne fark var
dır? Tümene kadar olan kumandanlar dâhil şim
diye kadar temsil ödeneği alıyorlardı; yine alı
yorlar ve artırıyoruz. Fakat diğer teklifin ha
kiki manası şudur ki bir temsil tahsisatı lâyiha-
sındaki .sebepler bunların altındaki kumandan
lar için de evlâbittarik varittir. Hükümetin ge
rekçesine nazaran teklif sahibi milletvekillerinin 
halta dalında kuvvetlidir. O halde aynı teklif 
sahipleri çıksınlar ve Millî Müdafaa Encüım 
nindo o teklifi günlerce müzakere ederek, benini 
gibi, hudut takım kumandanlarına kadar, ordu 
kurmay başkanlarına kadar teşmilini istiyerefc 
tesbit ve kabul edilmiş olan teklifi şimdi burada 
kıymetli iktidar partisi arkadaşlarım da lütfen 
kaim! ederek bizi desteklesinler. 

Hürmetlerimle. 
REİS --• Rükneddin Nasuhioğlu buyurun. 
EÜKNEÜDİN NASUHÎOĞLU (Edirm;) 

Muhterem arkadaşlar, şu veya bu meslek arasın
da bir fark bakımından değil, fakat dvelet teş
kilâtı arasında bir tenasüp bakımından arz et
mek istiyorum. Bilhassa mâruzâtım kaymakam 
lar hakkında olacaktır. 

Kazalarda kaymakamların vazifelerinin n< 
olduğunu takdir buyurursunuz. Meslek haya
tımda birçok kazalarda bu makamları münhal 
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gördüm. Bugün de hâlâ böyledir. Bu itibarla her 
hangi bir meslekin kıymet ve mahiyetini tak
dir etmekle beraber bir kaza dâhilinde bütün 
teşkilâtı devletin nâzımı mevkiinde bir zatın ora 
da bulunan arkadaşlarından dûn vaziyette kal
ması halkın idareye olan alâkası bakımından 
çok şayanı dikkat ' bir netice verebilir. Bu iti
barla bu teklifin kabulünü arz ve istirham edi
yorum. (Soldan, bravo sesleri;. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — .Muhterem 

arkadaşlarım, mâruzâtımı tamamen politikanın 
dışında ve vicdanımdan gelen bir ses olarak arz-
edeeeğim. 

Evvelâ halletmemiz lâzımgelen bir mesele 
vardır. Türk milleti olarak fakir bir milletmiy iz, 
zengin bir millet miyiz? Bunu düşünmemiz lâ
zımdır. Eğer fakir milletsek, bütün memuru, 
hattâ B. M. Mclisini teşkil eden zevatın da fa
kir yaşaması lâzım geliyorsa evvelâ prensip ola
rak yapılan bu zamların tamamen yersiz ve ada
letsiz olduğunu kabul etmek lâzımdır. Eğer ha
kikaten âdilâne bir zam yapacaksak, bugün va
lilerin aldığı, yüksek memurların aldığı ve mil
letvekillerinin aldığı maaşlarla ufak memurların 
aldığı maaşları düşünürsek içtimai adaletin bu 
çatı altında tahakkuk etmediğini anlanııyaeak 
kimse yoktur. Muhterem arkadaşlar, ölüm ve 
doğum zammı yapmıyoruz, yapmadığımıza gö
re bütün temsil ödeneklerine ve aldıkları ma
aşlara bir misli zam yapıldığına göre ilk kade
medeki vatandaşlar bugünkü geçim endişesin
den kurtulamazlar. Binaenaleyh evvelâ ufak 
memuru düşünmek lâzımdır. Bu memurlar me-
yanında nahiye müdürlerinin durumu üzerin
de durmak istiyorum. Demin bir arkadaşım te
mas ettiler kaymakam ve nahiye müdürlerine.. 
nahiye müdürü hem idare memurudur, hem hâ
kimdir. her şeydir, vesaitten mahrumdur, üste
lik evi de yoktur. Çocukları vardır, bunları şe
hir ve kasabalarda lise ve yüksek okullarda 
okutmak zorundadır. 

Esasen de 25 - 30 lira. gibi cüzi bir asli ma
aşla. hizmet görmektedirler. Geçen sene kııbul 
edilen bir kanunla kaymakamların temsil öde
neğine % 100 bir zam yapılırken bunlara % 
50 bir zam yapılmıştır. Bu defa vali, kayma
kam ve diğer idari makamlara % 100 zam ya
pıldığı halde nahiye müdürlerine maalesef yi
ne % 50 zam yapılmaktadır. Halbuki vali ve 
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kaymakamlarla nahiye müdürlerinin durumu 
aynı. değildir. Valiler meclisi umumi reisi olma
ları hesabiyle ödenek alırlar, evleri vardır, ma-
kinaları vardır, bütün ihtiyaçlarını hususi mu
hasebeden temin ederler. Bunların ise 'hiç bir 
taraftan bir geliri yoktur. Köylü vatandaşları
mızla en. yakın temas halinde bulunan Devlet 
memurudur. Bu itibarla nahiye müdürlerinin 
de bunlardan tefrik edilmiyerek temsil ödenek
lerine de yüzde yüz zam yapılmak suretiyle iç
timai adaletin tesisini rica ediyorum. 

Sayın Maliye Vekili gözüm'e bakıyor. Bun
ların karşılığını nereden bulacağız, diye. Ben 
arz edeyim. Valilere yapılacak yüzde 75 1er ve 
milletvekillerine yapılacak olan yüzde yüzler
den vazgeçilerek. İm tahsisatı verebiliriz, ar
kadaşlar. 

REÎS __ Yılmaz Mete. 
M. YILMAZ METE (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, temsil ödeneklerinin artırılması 
hakkındaki kanun teklifi üzerinde lehte ve 
aleyhte bulunan arkadaşlarımız oldu. Yalnız 
aleyhinde konuşanlar pek sarih bir şey ifade 
etmediler, verilsin, verilmesin şeklinde. Yalnız 
ilükneddin Nasuhioğlu ağabeyimizin ifade et
tiği gibi bir kazada aynı fakülte mezunu hâ
kim en az. 400 lira ödenek alır, Beraber ça
lıştığı ve Devleti temsil eden kaymakam halen 
100 lira ödenekle geçinmeye çalışır. Bu olmaz 
arkadaşlar. Bunun üzerinde fazla söz söyle
meye 1 üzüm yok, hemen hepimiz biliyoruz. 
Size arz edeceğim husus şudur : Anadoluda 
kaymakamlık yaparken bâzı kaymakamlar 
merkeze nakledilmekte ve burada şube müdü
rü olarak çalıştırılmaktadır. Bu merkeze nak
ledilenler ödenek almazlar. Bu kaymakamlar
la Anadoluda çalışan kaymakam arasında bir 
fark yoktur, çünkü her ikisi de yüksek tah
sil görmüş, kurs görmüş kaymakamlardır. Bi
ri kazada bulunduğu için temsil ödeneği alır, 
diğeri merkeze tâyin edildiği için ödenek ala
maz. Merkeze tâyin edilmesinden bu ödenek
ten mahrum olan arkadaşların durumlarım 
düzeltmek için, bu kanuna bir fıkra eklenmesi 
hususunda teklifte bulunuyorum. Muhterem ar
kadaşlarımın bunu nazarı dikkate almasını is
tirham ederim. 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğiu. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Çok muhterem arkadaşlar, biraz önce 
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Muhterem Dahilye Encümeni Reisi Rükned-
din Nasuhioğlu'nun söylediği veçhile kazalar
da muayyen içtimai seviyedeki memurların 
maddi refahlarının mütesaviyen olması bakı
mından bendeniz daha evvel bir kanun teklifi 
yapmıştım. Bir kazada içtimai bakımdan aynı 

. seviyede olan adliye mensubini ile idare men
subini, Devletin mümessili olan kaymakamın 
bir hâkim muavini kadar 35 lira maaş alan 
hâkim muavini kadar asgari 40 liradan bir hâ
kim muavini arkadaşımızın, asgari maaşı kırk 
liradan başlar ve seksen liraya kadar olur. 
Kaymakamlara bu temsil ödeneklerinin tanın
masını esas alarak bir kanun teklifi yapmış 
idim. 

Bu kanun teklifinin bundan bir buçuk ay 
kadar evvel Heyeti Umumiyede konuşulma
sını teklif ettiğim zaman Bütçe Komisyonu 
Reisi ve Mazbata Muharriri arkadaşlarımız bu 
kürsüden kısa bir zamanda teklifimi Meclise 
getireceğini vâdederek teklifimden vazgeçmiş
tim. Henüz o kanun teklifi gelmedi. Temsil 
ödenekleri görüşülürken bendeniz Muhterem 
Ağabeyim Maliye Vekilinden hasasten istirham 
ederim, hattâ hattâ 558 kaymakam namına yalvarı-
ıra. Bir yerden bir ödenek bulmak suretiyle 
hiç olmazsa kazada Hükümet ve Devleti tem
sil eden kaymakamların içtimai seviyesin ka
za memurini seviyesinde tutmak için bizim 55 
arkadaşla birlikte yaptığımız teklifin kabulü
nü Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

REÎS —Yümnü Üresin. 

YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 
arkadaşlarım, Asım Eren arkadaşımın ifade et
tiği mevzuu tenvir için yüksek huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Bir ay evvel bir arkadaşımla beraber bir ka
nun teklifi yapmış idik, bu kanun teklifi Millî 
Müdafaa Encümenine havale edilmiş idi. Kanun 
teklifimizin mahiyeti şöyle : 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununa göre tümen kumandanlarına 
kaçlar verilmekte olan temsil ödeneğinin, yapıl
makta olan zamlara mütenazır olarak artırıl
ması. Teklifimizin birinci kısmı bu idi. 

Teklifimizin bir de ikinci kısmı vardı, ku
mandanlara verilmekte olan temsil ödeneğinin 
tümen kumandanlarına kadar değil, kumandan 
vasfını haiz, olan daha küçük kumandanlara ka
dar teşmil edilmesi idi. Millî Müdafaa Encüme-
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ninde bu kanun teklifi görüşülürken Hüküme
tin, temsil ödeneklerini artıracağına dair beyanı 
üzerine biz de bu kanun teklifinin müzakeresi-

I nin şimdilik durdurulmasını rica ettik. Yani, 
j kanun teklifimizin iki safhası vardı : Birincisi, 
I şimdiye kadar temsil ödeneklerini almakta olan 
j kumandanların ödeneklerinin artırılması, ikin

cisi, bunun yukardan aşağıya doğru teşmil edil
mesidir. Hükümetle yaptığımız temastan anla
dık ki, temsil ödeneklerini Hükümet mütecanis 
ve mütevazin bir esas dâhilinde tanzim etmek 
istiyor. Maliye Vekili arkadaşımla görüşmekten 
aldığımız intiba şudur ki : (Hükümet, Temsil 
ödenekleri Kanununun vaz'ettiği prensibi ve 
bunun meydana getirmiş olduğu ahengi bozma
mak için) Temsil ödenekleri Kanunu "üzerinde 
topluca çalışmaktadır. 

Ancak, huzurunuza gelmiş iken bir noktayı 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim : Bu temsil 
ödeneklerinin bölük komutanlarına kadar teş
mili lâzımdır. Çünkü, komutanlığın mânevi, mü
meyyiz, müstesna ve güç vasıflarını tebarüz et
tirmek şarttır. Bu bakımdan kanun teklifinin 
ikinci safhası üzerinde ayrıca çalışmaya devam 
ve yüksek huzurunuza getirerek istirhamlarımızı 
teyidedeceğiz. 

(Soldan, bravo, sesleri) Hürmetlerimle. 
REİS — Zeki Erataman! 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, yeni bir temsil ödeneği kanunu 
getirmiyoruz. Mevcut kanuna bir madde ekle
mek, yahut onu genişletmek istiyoruz. 

Evvelâ bunu tesbit ettikten sonra şunu arz 
edeyim : 

Muhalif, muvafık birçok arkadaşlar, kayma
kam temsil ödeneğinin dört misli artırılması su
retiyle dört yüz liraya çıkarılmasını istemekte
dirler. Bugün hali hazır teklif edilen zamla be
raber valiler 350, tümen kumandanları 500' Jan
darma Umum Kumandanı 350 lira alırken kay
makamların bu ödeneklerini dört misli artırmak 
suretiyle zam yaptığımız takdirde kaymakam 
400, vali 350; böyle garip bir şey dünyanın hiç
bir yerinde olmaz. Kaldı ki arkadaşlar, hâkim
lerle mukayese ediyorlar. Bendeniz de bir heki
mim, üç sene, 4 sene tahsil gören hâkim alsın, 
daha fazla tahsil gören doktor almasın?- subay 
almasın, Devletin diğer memuru almasın, böyle 
şey olmaz, arkadaşlar. Binaenaleyh, bu kanunu 
aynen kabul etmek, doğru olur, kanaatindeyim, 
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Bir noktaya daha temas edeceğim. Bir Halk | 

Partili arkadaş bâzı kaymakamların merkeze 
alındığı takdirde ödeneklerini almasını teklif 
etti. Arkadaşlar, biz temsil ödeneğini şahsa ver
miyoruz, makamlarına veriyoruz, bu sebeple 
buna imkân yoktur. 

REİS — Encümen buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; Zeki 
Erataman arkadaşımızın buradaki beyanına iş
tirak ederim. Hakikaten temsil ödenekleri hak
kında, şümulünü genişletecek bir kanun mevzuu-
bahis değildir. Kimler temsil ödeneği alacaklar
dır? Bu kanunu mahsusu ile tesbit edilmiştir. 
Maaşlara zam yapılırken konjonktürde bir deği
şiklik olduğu nazarı dikkate alınarak temsil öde
neklerine muayyen nispette zam yapılması der- | 
piş edilmiştir. Temsil ödeneklerinin sebebi vü
cudu olan makamların kendilerine mahsus mas
raflarını karşılıyacak derecede bu ödenekleri artı
rılmış bulunmaktadır. Temsil ödeneklerinin ne şü
mulünü genişletmek, ne de haddinden fazla bir ar-
tışaı götürmek mevzuubahis değildir. Temsil 
ödeneklerini bir maaş şeklinde de telâkki etmek 
doğru değildir. Bir temsil vazifesine, bir sıfata 
ek olarak temin edilen bir masraf karşılığından 
ibarettir. Esasen maaşlara lâzımgelen zam da 
yapılmıştır. Bu temsil ödeneğinden istifade ede
cek memurlarımızın ayrıca bu lâyihada derpiş j 
edilen hadler dışında alacakları temsil ödenek
lerinin miktar itibariyle artırılması ve şümul 
itibariyle genişletilmesi katiyen caiz değildir. 

Bu takrirleri veren arkadaşların mucip se
bepleri nazarı dikkate alınacak olursa, sanki eli
mizde dağıtılacak geniş bir Hazine var da bunu 
şuraya, buraya verelim gibi görünmektedir. Son
ra elimizdeki bütçe kaynaklarımızın da son de
recede mahdudold^ğunu na-zarı dikkatinize arz 
ederim. | 

Sonra ayrıca umumi müzakereler esnasında I 
Bütçe Encümenine intikal eden teklifleri dahi 
lütfen nazarı dikkate alınız, böyle masraf Baha'
sını geriişletecek olan tekliflere iltifat gösterme
menizi ve takrirleri nazarı dikkate almamanızı 
ricat ederim. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; temsil ödeneği üzerinde konuşan arkadaşla
rım bilhassa kaymakamlara tazminat verilmesi 
üzerindeki mütalâalarına iştirak için- bir sebep | 
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yoktur. Temsil ödeneği nedir? Hâkim tazminatı 
ile mukayese edilir mi, edilmez mi, bunun üzerin
de düşünmek lâzımdır. Muayyen mevki işgal 
eden şahısların temsil dolayısiyle ihtiyar etme
ye mecbur olduğu masrafları karşılamak için 
bna: bir miktar para verilmesi lâzımdır. Hâkim 
tazminatını bununla mukayese etmeye imkân 
yoktur. Hâkim tazminatı Anayasa hükmüne da
yanır. Ve bunun esbabı mucibesi temsil öde
nekleri hakkındaki kanunun mucip sebeplerin
den çok başkadır. Bütün medeni memleket
lerde hâkim, maaş, tazminat, ödenek bakı
mından bambaşka üstün bir rejime tâbi tutul
muştur. Amerika'da Devlet Reisi Muavini Ha
zineden 24 000 dolar alırken New - York hâki
mi 26 000 dolar alır. Ayrıca temsil masrafları 
serbesttir ve Ne w - York sitesi öder. Dünya
nın her tarafında bu böyledir. Nasıl bir kaza
daki kaymakamla hâkimi karşı karşıya getirip 
mukayese edebiliriz. Fakülteden üstün derece
de mezun olanlarla hukuk sahasında üstün 
muvaffakiyetlere erişmiş kimselerin hâkimliğe 
gelebilmesini temin için Anayasa hükmüne da
yanarak hâkimliğin cazip bir hale getirilmesi
ne karar verdik. Meclisi Âlide tazminatın esa
sını bu sebep kabul etti. Şimdi kaymakamla
rın da elbetteki müreffeh olmasını daha iyi bir 
hayata kavuşmalarını, hattâ tasarruf yapabil
me imkânına sahip olmaları, yani bu meslekin 
de cazip bir hale getirilmesini Meclisi Âli arzu 
etmektedir. Fakat, yolu bu değildir. 

Kanun lâyihasını tetkik ettim, 5424 ve 5027 
sayılı kanunlarla Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarına 175 lira temsil tahsisatı, bir misli zam
la 350 lira. Genel Kurmay İkinci Başkanı, ya
ni orduları bir işareti ile hareket ettirebilecek 
olan aynı zamanda başka makam ve lûtfu ih
san sahibi bulunması lâzımgelen bir kimseye 
175 lira, bir misli zamla 350 lira. Kolorduyu 
temsil eden, emir kumanda sahibi bir şahsa 
350 lira. Kaymakama bunun çok fevkinde bir 
temsil tahsisatı, bu olamaz. Bunun bir yolu
nu bulmak lâzımdır. Dahiliye Vekâletinden ve 
topyekûn Hükümetten ben istirham etmekteyim. 
Birçok kazalarımız boştur. Gençlerimizi idari 
vazifelere almak için ne yapmak lazımsa yap
mak için Hükümeti bu hususta, ve tetkika da
vet etmekteyim. Bunların maaş derecelerini mi 
artıracak, mesken tahsisatı mı temin edecek, 
araba mı verecek, cazip bir hale getirebilmek 
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için ieabeden tedbiri alsınlar. Temsil ödeneğini 
âdilâne nispeti ihlâl edecek bir vaziyete getir
memek lâzımdır. O takdirde makamlar ara
sında bir nispet kurmak ve adaleti temin et
mek imkânı olmaz, arkadaşlar. i 

REİS — Kifayet takriri var. okuyoruz. I 

Yüksek Reisliğe j 
Müzakere; kâfidir. Kifayetin reye konması

nı arz ve teklif ederim. 
Samsun 

F'erid Tüzel 
liEİS -~- Kifayet takririni reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. j 

Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifte müstaceliyet de vardır. Müstaceli
yeti reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

Temsil Ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde 
yazılı ödenek miktarlarının artırılması hakkında 

kanun 
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Kastamonu Bingöl 

Z, C. Bakiçelebioğlu S. Köker 
Bingöl 

Fİ Yıldız 
Yozgad 

S. Eronal 
Kocaeli 
N. ünat 
Yozgad 
N. Tanıl 

Denizli 
T. Bahadır 

Kayseri 
F\ Apaydın 

Samsun 
A. Eker 

Konya 
M. '(TÜzelkılıru; 

Konya 
" A. S. Kaymak 

Bolu 
N. Tütüneüoğlu 

Trabzon 
S. Karayavuz 

Muş 
(t. Emri! 

Yozgad 
¥. Nizamoğlu 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Kocaeli 
D. Erol 
Tekirdağ 

A. Paker 
Denizli 
0. Ongan 
Samsun 

H. Tekay 
Samsun 
F. Şen 

Erzurum 
0. Alihocagil 
Kastamonu 

Ş. Esen 
Sinob 

H. Özkan 
Gazianteb 
' S. İnal 

İstanbul 
N. H. Pepeyi 

Bitlis 
N. Barut 

Kocaeli 
Ö. Cebeci 

Bolu 
'/j. Danışman 

Konya, 
S. Sâyııı 
.Amasya 
î. Olgaç 
Konya 
Ö. Şeker 
Samsun 
F. Tüzel 

^ Konya 
R. Birand 

Konya 
S. Tahralı 

Manisa 
. A. Akuı 

İçel 
Y Karabulut 

Aydın 
H. Coşkun 

Bolu 
R. Akşemset -

tinoğli! 
Zonguldak Muş Aydın 

A. Akın Ş. Ağaoğlu F. Bat ur 
Adıyaman İstanbul Erzurum 

S. Ağar E. Kaya H. Numanoğiu 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Temsil Ödeneği Kanununun 1 nci madde

sinde yazılı ödenek miktarının artırılması 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine aşağı
daki fıkranın ikamesinin kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Tasarının 1 nci maddesine ikamesi istenen 
2 nci fıkra : (Kaymakamlara ait temsil ödeneği 
dört, nahiye müdürlerine ait ödenek iki misli 
artırılmıştı]*.) 

Marag Sivas Kars 
A. Yayeıoğlu II. Ateşalp M. Hazer 

Ordu Ankara Ordu 
E. Ayhan A. Üstün M. Tekin 
Malatya. Hatay Maraş 

'M. Tulımay Ö. F. Reşa K. Aksüyek 
Niğde Adana Uşak 

t. Güven K. Bozdoğan iv. Salıcı 

MADDE 1. — 21.11.1947 tarihli ve 5027 
numaralı Temsil ödeneği Kanununun muhtelif 
kanunlarla tadil görmüş veya ekler yapılmış bu
lunan 1 nci maddesinde yazılı makam ve memu
riyetler için tesbit edilen temsil ödenekleri bir 
misli artırılmıştır. 

Bu maddeye 16 . Vl'J . 1956 tarihli ve 6806 
sayılı Kanunla eklenen fıkraya dâhil olanlar 
için bu zam % 50 nispetinde tatbik olunur. 

REİS - Madde hakkında takrirler var, oku
tuyorum. 

'Yüksek Reisliğe 
Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesin

de yazılı ödenek miktarlarının, artırılması hakkın
daki kanun lâyihasının birinci maddesinin 2 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesin! arz 
ve teklif ederiz. 

İkinci fıkra: Bu maddeye, bu zamlardan kay
makamlar için % 400 ve 16 . VII . 1956 tarihli 
ve 6806 sayılı Kanunla eklenen fıkraya dâhil olan
lar için % 50 nispetinde tatbik, olunur. 

Yozgad Edime Kastamonu 
Ö. L. Erzurumluoğlu it. Nasuhioğlu M. Akdoğan h 

Kastamon ıı Kastamonu Kastamonu 
S. Cağlar N. Batın- A. Gözlük 
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Uşak Çankırı 

A. R. Akbıyıkoğlu K. Tabak 
Malatya 
M. Kartal 

Ordu 
11. Yürür 

Ankara 
Nf. Ciritoğlu 

Sivas 
R. Çeltekli 

Sivas 
B. Imer 
Tokad 

S. Eken 
Tokad 

R. Ulusoy 
Tokad 

B. Şeyhoğlu 
Ankara 
H. Tez 
Sivas 

A. Yılniaz 
Sivas 

N. Yaraş 

Elâzığ 
H. Talay 

Hatay 
H. İkiz 
Kars* 

K. Güven 
Zonguldak 

A. Yurdabayra 
Çankırı 

K, Barks 
Sivas 

H. Değer 
Tokad 
A. îspirli 

Sivas 
NT. Çubukçu 

Malatya 
A. Fırat 

Maraş 
H. Soydan 
Mardin 

V. Dizdaroğlu 
Gümüşane 
N". Coşar 

Kars 
t. Us 

Niğde 
V. Mengi 

Elâzığ 
N. Öztürk 

Kars 
V. Aktaş 

Çankırı 
k E. Yalçın alp 

Kars 
O. Yeltekin 

Van 
T. Doğuışıker 

Tokad 
R. Önder 

Erzincan 
H.̂  Şahin 

Sivas 
A. Kangal 
Gümüşane 

S. Kadirbeyoğlu 
Gümüşane 

H. Polat 
Adana 

A. Menteşoğlu 
Okunamadı 
Gümüşane 
N. Alp 

REİS — Şefik Soyer. 
ŞEFİK REFİK SOYER (Niğde) — Muh

terem arkadaşlarım bu madde üzerinde huzu
runuzu işgal ederken bilhassa idare âmir
leri, vali muavinleri kaymakam, ve nıhiye 
müdürlerinin durumları üzerinde birkaç söz 
söylemeyi, mütalâlarımı Yüksek Heyetinizin 
dikkatine arz etmeyi yerinde buldum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1958 bütçesi konu
şulurken memleket dahilindeki kazalardan 
doksan kazanın kaymakamının münhal bulun
duğunu işittik, bugün bu münhalin, bir misline 
yani 190 na çıkmış olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kazanın kay -
makamsız idaresinin ne demek olduğunu bi
lirsiniz. Günün yirmi dört saatinde vazife sa
hibi arkadaşların memleketin dirliği ve düzeni 
üzerindeki durumları ve keyfiytin ehemmi
yeti Heyetinizce malûmdur. Niçin kaymakam
lık müessesi cazibesini bu kadar kaybetmiş
tir? Hiçbir devirde kaymakamlık cazibesini 
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bu kadar kaybetmemiştir. Bilindiği gibi Siya
sal Bilgiler ve Hukuk fakülteleri mezunları 
kaymakam olurlar. Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
fakültelerine talep mi azalmıştır. Hayır 
Yalnız bunlardan mezun olanlar kaymakam
lığı tercih etmiyorlar. İktisadi Devlet Teşek
küllerinde diğer müesseselerde çalışmayı ter
cih ediyorlar. Orada daha rahat ve huzur 
içinde çalışabiliryorlar. Ama buna mukabil 
idari makamlar yetişkin unsurlardan mahrum 
kalmaktadır. Niçin? İki sebebi var; birisi mad
di, diğeri mânevi, muhterem arkadaşlar kay
makamlık bareminin bir hududu vardır. 

Kaymakamlar idare memurları olarak bare
min 80 liralık maaşının üstüne çıkamazlar. Bir 
kariyer yaparak vali olmaları da her zaman 
mümkün olmaz. Bilindiği gibi olamamaktadırlar. 
Kanunlarımıza göre herkes, her sınıftan vali 
olabildiği halde kaymakam için valilik son bir 
makam değildir. Maaş bakımından baremin bir 
derecesinden yukarı çıkamıyan kaymakam, ka
nunlarımıza göre Hükümetin mümessilidir ve 
kazada genel idare teşkilâtının başıdır. Temsil 
tahsisatları 1947.de kabul edilirken yalnız idar* 
âmirleri için kabul edilmişti. Vali Devletin, kay
makam Hükümetin mümessilidir. Bu sıfatlarla 
ihtiyarına mecbur bulundukları masraflarını 
karşılamak için kabul edilmişti. Sonradan du
rum değişti, asıl mümessiller arasına diğer ma
kam sahipleri de katıldı. Binaenaleyh, teklife il
tihak ediyorum. Kazalarımızı başsızlıktan kur
tarmak lâzımdır. Vali muavini, kaymakam ve 
bucak müdürleri temsil ödeneklerinin 400 ve 150 
ye çıkarılması hizmetin ehemmiyeti bakımından 
zaruridir. Mânevi duruma gelince : 

REİS — Vaktiniz tamamdır. Reşat Akşenı-
settinoğlu. 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLü (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlarım, 5027 sayılı Kanun 
1947 tarihinde kabul edildiği zaman, 5442 sayılı 
Kanunun memlekette Devletin temsilcisi olarak 
kabul ettiği vali ve kaymakama bir hususiyetin 
tevcihi icabettiği için temsil ödeneği koymuştur. 
Yani vali ve kaymakam, ti İdaresi Kanununun 
sarahatle gösterdiği veçhile devleti vilâyet ve 
kazalarda temsil ederler. Bu maksatla çıkarılan 
kanun, sonradan başka müesseselere teşmil edi
lerek onlara da sirayet ettirilmiştir. Bu konuyu 
bir arkadaşımız bugün burada ifade ettiler. Son 
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zamanlarda çıkarılan bir kanunla, bir hâkim 
muavinine, yani daha yeni mektepten çıkan ve 
bir kasabaya sulh mahkemesinde vazife gören 
bir arkadaşa 400 lira gibi bir tahsisat verilmesi, 
kazada kaymakamla bir tezadın husule gelmesine 
sebebolmuştur. Biz, muhterem arkadaşlarım, se
nelerce kazalarda bulunmuş insanlarız. Bunun 
psikolojik olarak yaptığı tahribatı burada ifade 
etmek mecburiyetindeyiz. Bütün kazalara, me
bus olarak gidip halkın derdiyle ilgilenirken ilk 
rasladığımız insan, muhatabımız, kaymakam ol
maktadır. 

Sosyal hayatımızın tanziminde ilk merhale 
olarak köyü ele alınca, onun kalkınması için 
yaptığımız yol, su tesisleri ve mektebi realize 
eden kaymakamdır. Bu, bugün böyledir. Halk 
Partisi zamanında da böyle idi. 

REÎS — Rica ederim, mevzuu müzakere 
temsil ödeneğidir. Miktar üzerinde konuşunuz. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOÖLU (Devamla) 
— Efendim, 5027 sayılı Kanunun birinci mad
desinden bahsediyorum. Bu maddede temsil öde
nekleriyle kaymakamlara verilen yüz lira, iki 
yüz liraya çıkarılmıştır, iki yüz liranın kayma
kamın kazadaki durumunda bir maddi tesir ya
pıp yapmıyacağmı takdirinize arz ederim. Yal
nız psikolojik bakımdan madeletsizliğin gideril
mesini istirham ediyorum. 

Sayın izzet Akçal New - York'taki hâkimle
re şu kadar verilir, diyor. Arkadaşım orada vali
nin aynı zamanda müddeiumumi olduğunu her 
halde biliyorlar. Kasa sistemiyle idare edilen o 
memlekette böyle bir bahis konusu yoktur. Fa
kat idari rejimle idare edilen Türkiye'de bu 
mevzuubahistir. Şu halde ricam, verilen takririn . 
kabulüdür. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, diğer konuşmamda sadece bir teadülün 
temini için bu ödeneğin artırılmasını rica etmiş
tim. 

Bu sefer söz alışımın sebebi izzet Akçal; hâ
kimleri tavsif ederken kaymakamlığın sanki bu 
vasıflan haiz olmaması icabeden bir memuriyet 
olduğunu ifade ettiler, izzet Akçal dedi ki, hâ
kimlere tazminat kabul ettik; çünkü, üstün va
sıf ve karakteri haizdirler. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Anayasa hükmü
dür. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Anayasa

da hâkimler hakkındaki hüküm sadece maaş ve 
tazminat, tahsisata taallûk etmez. Anayasamızın 
hükümlerini bütün şümulü ve vüsatiyle getirin, 
o zaman hâkimin vasfı, hususiyeti belirir. Hâ
kimlere tazminat verilmiş, artırılmış iyi. Fakat 
biz kaymakamlara da, idare âmirlerine de üstün 
vasfı ve karakteri kabul etmemiz ve bunu ara
mamız şarttır. Bunları bir meslek gayreti ola
rak kabul etmeyin, rica ediyorum. Hâkimlerde 
bâzı karakter ve vasıflar varsa, kaymakamlarda 
da vardır. Hâkim ne kadarsa kaymakam da hu
susi hizmetin icabettirdiği hususiyetler dolayı-
siyle sırf kendisine tahmil edilmiş vazifenin 
külfetleriyle karşıkarşıya bulunmaktadır. Hiç 
olmazsa buna dayanarak kaymakamların temsil 
tahsisatını bu seviyede tutamazsınız, arkadaşlar. 

İkincisi, Zeki Erataman arkadaşım valile
rin vaziyetini söylüyor. Bilmiyor galiba.. Sırf 
bu sıfatları dolayısiyle başka bir yolla bir tah
sisat kabul edilmiştir. Valilere şimdi yapılan 
zum ile beraber bin liraya yakın temsil ödene
ği verilecektir. 

Sonra komutanlarla mukayese ettiler. Haki
katen komutanlara tazminat vermek lâzımdır. 
Sadece bu noktayı hep beraber düşünmeli. Kay
makamın (haiz olduğu imkânlarla komutanların 
haiz olduğu imkânlar aynı değildir. Misafiri 
gelen bir kaymakam masrafı cebinden yapmak 
ırtecburiyeti'ndedir. Bir yere gitmek için 'kay
makamın vasıtası yoktur. Arabası yoktur. Hep
sini aldığı para ile temin etmek mecburiyetin
dedir. Generalin bir arabası vardır, gideceği 
yere araba ile gidebilir. 

REÎS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, meslekdaş gayretiyle işin do
zunu kaçırmıyalım. Bu memlekette her meslek 
muhteremdir. Asker de, kaymakam da, adliye
ci de. Önümüze gelen kanunda temsil ödeneği 
olarak kaymakamlara verilen 200 lira kâfi mi
dir? Hor memur gibi bunlar da düşünülür. Eğer 
bu arkadaşları terfih etmek istiyorsak ve lâzım 
geliyorsa*.. Bunlara bir çok kazalarımızda mes
ken temin edilmiştir, meskeni olmıyanlara mes
ken tazminatı verelim, yahut da her kazaya 
birer makam evi yaptıralım. Valilere özel ida
relerden tazminat verdik kaza özel idare yü
künü çeken kaymakamlara da bu yolda ikinci 
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terfi imkânı verilebilir. Ancak temsil ödeneğin
de vali 35P lira alırken kaymakama 400 lira 
vermenin doğru olmadığı fikrindeyim. 

Münhallerden bahsettiler; hepimizin göz be
beği orduda olan münhalleri ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerine geçiş vaziyetlerini bilmiyor mu* 
sunuz? Sağlık kadrosunun dörtte birinin mün
hal olduğunu hepiniz bilirsiniz. Binaenaleyh 
Hükümetin getirdiği şekilde yüzde yüz artır
mak suretiyle kaymakamlara da 200 lira veril
mesini bilhassa istirham ederim. 

REİS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, mevzu çok konuşuldu
ğu için bendeniz gayet kısa keseceğim. Maliye 
Vekilimiz haklı olarak bu zamların tevsii kar
şısında nereden ne gibi kaynaklar bulacağımızı 
ve bunları nasıl karşılıyacağımızı düşünmektedir. 
Mesul adam olarak kendisini haklı görmemek 
mümkün değildir. Kendisinin mesuliyetine şe
rik insanlar olarak bizim de bunları düşünme
miz elbette gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, mevzu bildiğiniz üzere 
temsil tahsisatı mevzuudur. Bâzı arkadaşları
mız mevzuu hâkimlere verilen tazminatla kıyas 
kanalına döktüler. Zannederim Akçal arkada
şım buna temas etti. Ben tekrardan kaçınacağım. 
Yalnız şu kadarına işaret edeceğim : Mahiyet 
farkı vardır; tazminat - temsil. Temsilin ne 
mânaya geldiği Yüksek Heyetinizce malûmdur. 
Bu bakımdan müşabehet yoktur. Ancak ,ilâve 
edeyim ki, hâkimler için yaptığımız fedakârlık 
adliyedeki üçte bir miktarında münhale müncer 
olan istifaları durdurmuştur. Binaenaleyh bu 
meslekteki istifaların durması çok yerinde olan 
o kanunun neticesidir. Ve çok şükür, istifalar 
durmuş» mesleke avdet başlanıştır: 

Gelelim kadro meselesine. 
REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Devamla) — Bir 

hakikat de şudur. Nahiye müdürleri, kaymakam
lar ve vali muavinleri daha çok terfihe muhtaç
tır. Ve hakikaten bunda ihtiyaçların da bir ifa
desi vardır. Ama bu temsil tahsisatı kanaliyle 
yapılamıyorsa, bâzı arkadaşlarımın belirttiği gi
bi başka kanallardan behemehal yapılmalıdır. 
Verilmiş olan teklifler, eğer nahiye müdürleri 
için 100, kaymakamlar için 250 ve muavinler 
için 300 liraya varacak şekilde bir kademeleme-
ye mümkün kılsaydı belki Yüksek Heyetçe ilti-
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fat edilirdi. Bir hakikati ifade etmek lâzımdır 
ki, bunlar alâkaya muhtaç bir zümredir. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. v 

REİS — Şefik Refik Soyer. 
ŞEFİK REFİK SOYER (Niğde)— Muhte

rem arkadaşlarım, bir evvelki arkadaşımın ko
nuşması üzerine tekrar huzurunuzu işgal ettim. 
özür dilerim. 

•Buyurdular ki> kaymakamlıkta bu kadar 
münhal varmış, ama orduda da bu kadar çekilen
ler var. 

Arkadaşlarım, bir memlekette iç düzen ne 
kadar muntazam ise dahilî intizam ve emniyet 
ne kadar yerinde ise o. memleket dış savunmala
rında o ehemmiyetle mütenasibolarak muvaffak 
olur/ Binaenaleyh kaymakamlığın münhal olma
sı diğer Devlet memurluklarının münhal olma
sına benzemez. Memleketin diriliğini, düzenini, 
asayişini nihayet savunma gücünü meydana ge
tiren idare âmirleridir ve kaymakam arkadaşlar
dır. Binaenaleyh sözümü fazla uzatmıyacağîm. 
Arkadaşımın mukayesesinin yersiz olduğunu be
lirtmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Hürmetlerimle. 
REİS — Efendim; kifayet takrirleri gel

miştir. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde müzakereler kâfidir. Kifaye^ 

tin reye vaz'ını teklif ederim. 
Kütahya 

Mehmet Diler 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim, demin okuduğumuz iki takrir 
vardı. Bu takrirlerden biri Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğiu ve arkadaşlarının, birinci maddede mev
cut ikinci fıkranın tadili hakkındadır. Encümen 
raporundaki ikinci madde 16 . VII . 1956 tarih 
ve 6806 sayılı Kanunla eklenen fıkraya dâhil 
olanlar için bu zam % 50 nispetinde tatbik olu
nur demektedir. 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve arkadaşları. 
tadil teklifleri ile, bu maddedeki zamlardan kay
makamlara yüzde 400 olmasına, diğerleri için 
yuztte ellinin ipka edilmesini istemektedir. Ma-
raş Mebusu arkadaşımız ve arkadaşları ise, kay
makamların temsil ödeneklerinin* 400 liraya ve 
ayrıca nahiye müdürlerinin ödeneklerinin de iki 

— 1205 — 



î : 47 27.2 
misline çıkarılmasını teklif etmektedirler. Her 
iki takririn müşterek olan ve Riyasetin anladığı 
mâna kaymakamların dört misline çıkarılmasıdır. 
Ayrıca nahiye müdürlerininki iki misli teklif 
edilmektedir. Evvelâ bu müşterek teklifleri rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Nahiye müdürleri ödeneklerinin iki misli ar
tırılması teklifini reylerinize arz ediyorum. Ka-
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Her iki takrir kabul edilmediğine göre mad
deyi aynen reylerinize arz ediyoVum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren meri'dir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. x 

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

Kanun açık aylarınıza arz edilmiştir. 

5. — Ordu men\supla>riyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tâyin is
tihkaklarının artırılması hakkında kanun lâyi
hası ve MUM Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/3.18) (1) 

t 

REÎS — Ruznameye alınarak takdimen gö
rüşülmesi takrir ile kabul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesi hakkında Selim Soley bu
yuran. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Memleketimizde sön tayın bedeli müessesesi 
18.1.1943 tarihinde çıkarılan ordu mensupları ile 
emniyet ve gümrük, muhafaza kadrolarında ça
lışanlara tayın bedeli verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanunla vücut bulmuştur. Bu kanuna göre 
(seferin ve fevkalâde hallerin devamı müddetince 
subay ve askerî memurlarla seyyar ordu kadro
larında çalışan ve Devletçe iaşe edilmiyen maaşlı 
ve ücretli sivil memur ve müstahdemlere birer er 
taymııim; kazandan yiyerek veya aynen veya be-
delen verilmesi) sağlanmıştı. 

(1) 89 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Bu usul 1 Mart 1956 ya kadar devam etti ve 

o tarihte çıkarılan bir kanunla da Deniz Kuvvet
lerine mensup subay, askerî memur ve astsubayla
ra ayda 135 lira; silâhlı kuvvetlerimizin diğer 
bölümlerinde vazife görenlere de ayda 110 lira; 
sivil memur ve müstahdemlere de subaylara ve
rilen miktarların yarısı kadar bir paranın tayın 
bedeli olarak verilmesi kararlaştırıldı. 

Bu arada o zamana kadar maktuan ayda 25 
lira tayın bedeli verilen Gümrük Muhafaza ve 
Emniyet mensuplarının tayın bedelleri de 50 lira
ya çıkarılmış idi. 

Zamanın geçim şartlarına ve konjonktürüne 
nispeten yakın olduğu için bu miMaıiar mütevazi 
ve daima tok gözlü ordu mensuplarımız tarafın
dan beğenilmiş ve teşekkürle karşılanmıştır. -. 

Bu kere memur, emekli, dul ve yetim aylıkla
rının artırılarak iktisadi konjonktüre uydurulma
sı yolundaki tedbirlere muvazi olarak bu tayın 
bedellerinin de % 50 nispetinde artırılmasını der
piş eden bir kanun lâyihası hazırlanmış ve Büyük 
Meclise sevk edilmiş bulunuyor. 

Üzerinde görüşülmekte olan bu kanunun tayın 
bedellerinde yapacağı artırmalar hemen bilhassa 
son iki seneden beri hasretle beklenmekte 
idi. Yerinde bir ihtiyacı karşılamak niyeti ile ya
pılan gayretleri ve malî portesini göze almayı 
takdirle, karşılar ve bu hususta direktifi ve hizme- . 
ti sepkedenlere teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ordu mensuplarının daima şehirlerden uzak

lardaki garnizonlarda vazife görmeleri kışın sı
cak ve yazın serin ovalar yerine yakıcı güneşin 
öldürücü soğuğun altında çalışmaları kontrol oda
larına çok defa çadırda ve hele daima fena bina 
veya barakalarda vakit geçirmeleri, gece gündüz, 
talim, tatbikat, manevra, nöbet gibi yorucu ve 
üzücü mesaiyi ifa etmeleri, gayrimâddi ve mem
leket gençliğini millet istikbalini korumaya yete
cek vasıfta yetiştirmek gibi ağır mânevi mesuli
yetleri bulunan ordu mensuplarına verilecek her 
fazla kuruş mutlaka mahalline masruftur, fay
dalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tekrarına lüzum görmem ki, ordu mensupla

rımız bu mesuliyetlerine rağmen ne eskiden, ne 
de şimdiye kadar tatmin edilebilmiş değillerdir. 
Her şeyden evvel ordu mensuplarının geçim kay
gısından azade bırakılması esas olmalıdır. Diğer 
sahalarda çalışan memur ve personele verilen 
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prim, fevkalâde prim, aidat, fazla mesai, temsil ' 
ödeneği, kasafrtazminatı, ek görev ve saire gibi 
ilâve paraların hiçbirisi ordu mensuplarına veril
memektedir. Tayın bedeli bütün bunların tek-
başma karşılığı imiş gibi durum almış bulunu
yor. 

Nitekim şimdi kabul edilmiş bulunan memur
ların maaşları kanununa göre bir memur veya 

. ücretliye en son olarak ayda 1 200 liraya kadar 
para getirecek bir vazife verilmesi esası kabul 
edilmiş bulunuyor. Subay bütün bunlardan mah
rumdur. Muhtaç olduğu şey milletin teveccühü
dür. Q-*'buna kat kat, lâyik ve mazhardfc'. Ancak 
tayın bedeli bugünkü haliyle eskiye nazaran an
cak % 50 bir artırmaya tâbi tutulmuştur. 

Yüksek Heyetinizin takdir ettiğine katiyen 
eminim ki, bu 50 şer liralık artırım azdır. Bunu 
zamla alâkalı diğer sahalarda olduğu gibi % 100 e 
çıkarmak; bize biz olmanın, millete Türk olmanın, 
memlekete müstakil bulunmanın ve dünya siya
setinde baştacı olmanın yarı sebebi olan subayla
rımızı ayda bu şekilde alacakları 50 şer liradan 
mahrum etmemek zaruridir kanaatindeyim. 

Her sene bütçe görüşmelerinde kahraman or
dumuza Meclisin selâm ve muhabbetlerini yolla
mak âdet olmuştur. Bu seneki selâm ve muhab
beti tayın bedellerinin % 100 artırılması müjde-
siyle göndermek her halde bizim için de, zevkli 
bir vazife olacaktır. Bu sebeple bir tadil teklifi 
sundum. Bunu lütfedip kabul buyurursanız, işa
ret ettiğim imkân tahaddüs edecektir. Ancak Ma
liye Vekili para yok, portesi şu kadar liradır, di
yecek. Fakat bir insan «fakirim, ucuza çıksın» 
diye nasıl kısa pantalon giyemezse, bir Maliye Ve
kili de paramız yoktur diye, ordunun ihtiyacını 
karjılamamazlık edemez, iyi bilinmelidir Jri, ordu 
beslemek, tavuk beslemek kadar kolay değildir. 
Zorlukları karşılamasını bilmelidir. Bu konuda 
müspet oy bekliyen ordu mensuplarımız adına 
Yüksek Heyetimizi hürmetle selâmlarız. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, miktarı çok az fakat geceli gün
düzlü denizlerde, deniz kuvvetlerimizin emrin-

» 
de çalışan sivil kaptanlar vardır. Bunların sa
yıları 30 - 40 kadardır. Bunlar; tayın bedeli için 
^Vekâlete birkaç defa müracaat etmişler, fakat 
bir imkâna sahibolamamışlardır. Büyük gemi
lerde sivil kaptanlık yapmaktadırlar. Emin 
olun bunların sayısı 30 - 40 ı geçmez. Çok feda

kâr olan bu denizcilerimiz -.ki, bunlar fiilen ge
minin içinde vazife görmektedirler - diğerleri 
gibi bu imkândan istifade ettirelim. Bu hususun 
nazarı dikkate alınmasını çok rica ederim. 

REİS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, kahraman ordumuzun Türk 
Milletinin esirgiyeceği hiçbir şey yoktur. Ay
rıca bu mevzu politika ve polemik yapmaya ta
hammülü olmıyan bir mevzudur. Gönül isterdi 
ki, subaylara ve diğer bütün memurlara daha 
güzel bir hayat yaşamalarını temin edecek yeni 
yeni imkânlar verelim. Bunu Türk milletinin 
her ferdi arzu eder. Yalnız bunun malî yükünü 
de nazarı dikkate almak lâzımdır. Bugün artı
rılması istenen tâyin bedelleridir. Maaşların 
yanında tayın bedelleri de- hava ve kara ordu
sunda 110 dan 168 e, dehliz kuvvetlerinde 138 
den 202,5 a çıkarılmaktadır. Polislerin, tayın 
bedelleri 25 liraidan 50 liraya, gümrük muha
faza memurlarının 50 den 75 e çıkarılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, memur maaşlarına 
yapılan zamların dışında yalnız tayın bedelle
rine yapılan §u % 50 zamların malî portesi 60 
milyon lira olduğu ifade edilmektedir. 

SELİM SOLEY (Ankara) — 24 milyon... 
ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Bize ma

liyecilerin verdikleri rakam 60 milyondur. 
Diğer taraftan, bir yanlış anlamaya meydan 

vermemek için arz edeyim; Sadettin Yalım ar
kadaşımızın bahsettiği sivil kaptanlar askerî 
tesislerde, askerî küçük gemilerde çalışırlar. 
Ackdleri 30 - 40 kişidir. Bunların da dâhil edil
mesi hakkaniyetin icabıdır. Kabulünü istirham 
ederim. 

REİS — Zihni Üner. 
ZİHNİ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar-

kadaşlarım, Yüksek Meclis, kahraman ordu 
mensuplarımız hakkında daima izhar ettiği 
takdir hislerine bu kanun vesilesiyle bir yeni
sini daîha ilâve etmektedir. 

Oösterilen bu alâka dolayısiyle Yüksek Mec
lisinize ve kanunu getiren Maliye Vekâletine 
teşekkürlerimi sunmayı bir ıborç bilirim. 

REİS — Heyeti uınumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş, malddelere geçilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlü
ğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara verilen tayın istihkakları

nın artırılması hakkında Kanun 

MADDE t — 43'87 sayılı Kanunun : 
I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 

maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında, 
II - 6706,sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 

maddesinin (A) fıkrasında, 
III - 3 ncü maddesinin (B) fıkrasında Güm

rük muhafaza ve muamele sınıfı memurları için 
tesbit edilen miktarı artıran 6811 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde, 

Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam ya
pılmıştır. 

Birinci bentte mezkûr (c) ve (d)1 fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madde ile yapı
lan zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar 
faydalanır. 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür 

lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması ıhakkındaki kanun lâyihası
nın birinci maddesinin değiştirilmesini istihdaf 
eden teklifim eklidir. Büyük Meclisin tensiple
rine sunulmasını müsaadelerini arz eylerim. 
Ankara Sivas Van 
S. Soley H. Ateşalp T. Doğuışıker' 

Adana Ankara Kars 
K. S. îbrahimoğlu H. Tez 

Ankara 
M. Yeşil 
Kars 

K. Güven 
Çankırı 
K. Tabak 
Çankirı 

E. Yalçınalp 
Tokad 

Ş. Kitapçı 
Gümüşane 

N. Sargmalp 
Tokad 

F. Ayanoğlu 
Tokad 

B. Şeyhoğlu 

Tunceli 
F. Ülkü 

Hatay 
R. Bahadır 

Malatya 
N. Akyurt 

Sivas 
N. îlter 

Elâzığ 
N. öztürk 
Adana 

R. Tekeli 
Ordu 

E. Ayhan 
Tokad 

O. Yelteki# 
Ankara 
Ü. Elli 
Sivas 

N. Çubukçu 
Ordu 

M. Ekşi 
Malatya 

M. Delikaya 
Zonguldak 
M. Saraç^ 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Tokad 
R. Ulusoy 

Sivas 
A. Ispirli N. Yaraş 

Sivas 
S. özsever 

Çankırı 
N. Fırat ' 

Kars 
R. İlker 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 
Erzincan 

A. Sağıroğlu 
Ankara 

A. Üstün 
Marc&ı 

Ş. Dursun 

. Sivas 
R. Çeltekli 

Ordu 
K. Sağra 
Adana 
H. öner 

Malatya 
A. Fırat 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Kars 
H. Erdoğan 

Mardin 
K. Boran 

Ordu 
# H . Yürür 
Mardin 

M. Ali Arıkan 
Uşak 

A. R. Akbıyık 
Ordu 

M. Tekin 
Ankara 

M. Ali Ceritoğlu 
Malatya 

M. Kartal 
Gümüşane 
H. Polat 

MADDE 1. — 4367 sayılı Kanunun : 
I. - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 

maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında, 
II. - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 

maddesinin (A) fıkrasında, 
. , III. - 3 ncü maddesinin (B) fıkrasında güm
rük muhafaza ve muamele smıfı memurları için 
tesbit edilen miktarı artıran 6811 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde, yazılı tayın bedellerine 
yüzde yüz zam yapılmıştır. , 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAD BİL
GİN (izmir) — Encümen iştirak etmiyor. 

REİS — Okunan takriri reylerinize arzedi
yorum; encümen iştirak etmiyor. Takriri dik
kate alanlar.. Almıyanlar.. Takrir reddedilmiş
tir. 

Maddeyi reylerinize arzediyorum; kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına dâhil memurlara 
verilen tayın bedeli 50 liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Madde üzerinde söz isteyen yok. 
Reye arzediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde meriyete girer. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic-
caraya îcra VekilleA Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. Lâyihayı açık reylerinize arze
diyorum. 
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Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına zam ya

pılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun lâyihasının oylama
sına iştirak edenler 420, kabul 420 lâyiha ka
nunlaşmıştır. 

8 — îmar ve tskân Vekâleti Bütçesi 

imar ve İskân Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde söz alan arkadaşları oku
yoruz. 

Arif Hikmet Onat, Süleyman Kuranel, Sait 
Erdinç, Ömer Lütfi Erzurumluoğlu, Süleyman 
özsever, Turan Bahadır, ibrahim İmirzalıoğlu, 
Necdet Davran, Abdullah Koksal, Talat Alpay, 
Nusret Durakbaşa, Behram öcal, I. Etem Ka-
rakapıcı, ismail Güven, Fazıl Yalçın, Emin Soy
sal, Şevket Dursun, Rauf Bayındır, Nihat Sar-
gdnalp, Hasan» Tez,ı Esat Mahmut Karakurt, 
Osman Bölükbaşı, Osman Canatan, Hayri Ço-
puroğlu, Mehmet Ali Arıkan, Ahmet Karam üf-
^üoğlu, Mehmet Keçioğlu. 

Söz C. H. P. Meclis Gurubu adına Arif Hik
met Onat. 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Malûm ol
duğu üzere> şehir, kasaba ve köylerin imarı, ihya
sı, memleket bünyesine uygun bir mesken po
litikasının sevk ve idaresi, ucuz ve uygunvapı 
malzemesi tedarik imkânlarının aranması, ya
bancı memleketlerden gelen ve gelecek olan 
göçmen ve mültecilerle, ktisadi ve zirai sebep
lerle vukubulan nüfus akınlarının rasyonel, bir 
surette ve memleket ekonomisine uygun bir şe
kilde tanzim ve yerleştirmelerinin sağlanması 
için bir imar ve iskân Vekâleti kurulmuştur. 

Yukarıda arzedilen hususların tahakkuku 
için imar ve iskân Vekâleti Teşkilât Kanunu 
ile üç umum müdürlük ihdas edilmiş, iller Ban
kası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Toprak 
ve iskân işleri Umum Müdürlüğü ve Nafıa Ve
kâletinden bâzı daireler bu Vekâlete bağlan
mıştır. 

imar ve iskân Vekâletinin kuruluşundan 
bugüne- kadar sarfeylediği mesai Vekilin Bütçe 
Komisyonunda itiraf eylediği veçhiyle, Bu ve
kâlete devredilen daireleri teslim almak ve 
Meclisi Âliye bir iskân kanunu tasarısı sevket-
mekten öteye geçememiştir. 

Vekâlete bağlanan iskân ve Toprak İşleri 
Umum Müdürlüğü ve bankalar dahi, aşağıda 
muhtasaran izah edeceğimiz sebepler yüzünden 
bir sene evvelki çalışmaları seviyesine ulaşama
mışlardır. 

Yine vekilin Bütçe Komisyonundaki beya
nında öğrendiğimize göre, Plânlama ve imar 
Müdürlüğü esas vazifelerinden biri ve en mü
himi olan bölge imar plânlarının hazırlığı hu
susunda diğer alâkalı vekâletlerle koordinasyon 
yapmak şöyle dursun, bölge imar plânı ile ne
yin kasdedildiğinin henüz ilmi bir tarifini bile 
yapamamıştır. Ve bu müşkülünü çözmek için 
bir ecnebi mütahassıs aramaktadır. 

Kasaba ve şehir imar plânlarının hâssî ve si
yasi' sebeplerle belediye reislerinin ellerinde 
birer yazar bozar tahtasına çevrildiği ve bâzı 
belediyelerin malî imkânlarına rağmen, imar 
hastalığına tutulduğu lüzumsuz ve faydasız yı
kımlar yaptığı maalesef bir hakikattir. Bu ara
da geç dahi olsa, istanbul gibi güzel ve dünya 
çapında tarihî bir şehrimizin, imâr işinin bilgi
siz ve ilgisiz ellerden alınarak bir mütehassıs 
heyete bırakılmasını memnuniyetle karşılarız. 

Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğü, mecbu
ren ümidini Orman Umum Müdürlüğünün kura
cağı suni tahta ,fabrikasiyle, bir bankanın tesis 
edeceği cam fabrikasına ve hurda demirler ve
rilerek temin olunacak çivilere bağlamıştır. 
Kerpiçten tuğla, taş, kireç ve çimentoya kactar 
her bölge için en elverişli ve en ucuz malzemeyi 
tesbit ve tamim etmek, bu dairenin müspet icra
atı içerisine girer. 

Mesken Umum Müdürlüğü ise, Teşkilât Ka
nunu ile kendisine mevdu vazifeleri tahakkuk 
ettirmek için bir Mesken kanunu tasarısı hazır
lamakla meşguldür. Ankara'daki Spor Sarayı
nın ve istanbul'da bir sinemanın çökmesi, bu gi
bi umuma mahsus binalar inşaatının .köy, kasaba 
ve şehir tefriki yapılmaksızın daha esaslı ve sıkı 
bir murakabeye tâbi tutulmasını, ve mevzuatta/ 

bunu temin maksadiyle gerekli tadillerin yapıl
masını, alâkalılara ihtar etmektedir. Hele, zel
zele mıntakalarmdaki her türlü inşaatın mutlak 

^surette yapı zelzele talimatnamesine uygun ola
rak yapılması, vukuu daima muhtemel bu çeşit 
âfetlerden imkân nispetinde korunmak için pe
şinen alınmış en iyi tedbirdir. Memleketimiz ge
nişliği ve bilhassa iklim şartlarının değişikli-
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ğiyle bir kıta hüviyeti arz etmektedir. Gerek 
köylerde, gerek kasaba ve şehirlerimizde her 
bölgenin hususiyetine uygun tipte ucuz ve sıhhi 
numune meskenler hattâ mahalleler meydana 
getirmek, bugünkü inşaat keşmekeşini bir an ev
vel ortadan kaldırır ve bu sahada büyük bir ta-, 
sarraf sağlar. 

Bu münasebetle Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının durumuna birkaç kelime ile temas et
mek isteriz. Bu banka, 4 Ağustos kararları yü
zünden hızını kaybetmiş, bayağı felce uğramıştır. 
Kendisine müracaat eden 30 za yakın yapı koo
peratifini eli boş çevirirken, istanbul'da turistik 
oteller ve plajlar yaptırmasını her halde sizler 
de tasvip buyurmazsınız. Büyük şehirlerin bâzı 
semtlerinde yaptırdığı lüks apartmanların dai
relerini zenginlere satarken, otomatikman 40 
bin lira kredi açan bankanın, yardımına sahi
den muhtacolanları plasman kifayetsizliği yü
zünden yüzgeri çevirmesi beyenilecek bir usul 
değildir. Türkiye Emlâk Kredi Bankası bugün
kü haliyle büyük bir inşaat şirketi manzarası 
arz etmektedir. Bu bankanın nazarlarını büyük 
şehirlerden küçüklere çevirerek, vatandaşın 
mesken kredisi ihtiyacına cevap verecek hale 
getirilmesini gayesine daha uygun buluruz. 

tiler Bankasına gelince : Bu banka, tfıalî ta
katinin üstünde taahhütlere girişmiş yahut sevk 
edilmiş, bu yüzden elinden natamam birçok iş
ler kalmıştır. Enflâsyonist bir politikanın sakı
nılmaz bir neticesi olarak, her türlü malzeme 
fiyatlarında ve işçilikte husule gelen büyük ar
tışlar sebebiyle, mütaahhitleri ile ihtilâfa düş
müş, hattâ iktidara mensup bir arkadaşın B ü t 
çe Komisyonunda beyan ettiği gibi, mütaahhit-
lerinin bâzılarım bulamaz*olmuştur. Gelecek yıl
lara muzaf gelirlerinin hemen hepsini harcadığı 
bir hakikattir. Vekil Beyin tahmini hilâfına de-
velüasyon dolayısiyle gümrük gelirlerinden ala
cağı fazla meblâğ ile, resim ve vergileri artırıl
arak suretiyle geliştirilecek belediye bütçelerin
den elde edeceği hisseler, maalesef daha uzun 
yıllar bu bankanın narekete geçmesini sağlıya-
mıyacaktır. Bir taraftan mütaahhitlerinin istih
kaklarını ödiyemez iken, öte yandan bir beledi-, 
yeye büyük mikyasta ikrazda bulunması, şayanı 
hayrettir. Bu bankaya bir çekidüzen vermek za
manı çoktan gelmiş hattâ geçmiştir bile. Elinde
ki işleri ikmal etmeden yenilerine başlaması, ve 

1950 0 : 1 
dolayîsiyle yeni malî külfetler takabbül etmesi 
akıl kârı değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Köylerden kasaba ve şehirlere doğru başlı-

yan ve aralıksız olarak devam eden nüfus akı
mını yalnız sanayileşme hareketine bağlamak 
katiyen doğru değildir. Topraksız yahut yeter 
derecede toprağı olmıyan vatandaşın geçimini 
çarnaçar, başka yerlerde ve başka sahalarda ari-
yacağı tabiîdir. En az 50 milyon insanı mükem-
melen barındıracak ve geçindirecek bir memle
kette, zaman zaman kendi yetiştirdiğimiz istih
lâk maddelerinde dahi, sıkıntı çekilişi, iç iskân 
işine gereken ehemmiyeti vermememizden tevel-
lüdetmektedir. Bugün Devletin elinde tevzi edi
lebilir kabili istifade arazi ile, ıslâh yoliyle isti
fade edilebilecek arazi miktarını ancak tahminî 
olarak biliyoruz. Seksen aded arazi tevzi komis
yonunun, Devlet elindeki araziyi bugünkü tem
po ile ancak 12 senede dağıtabileceği umuluyor. 
Orman içinde ve kenarlarında loturan 9 milyo
na yakın insan, geçim kaygusu ile ormanlarımızı 
tahribetmekle karşı karşıya bırakılmıştır. Bize 
göre topraksız yahut yeter derecede toprağı ol
mıyan vatandaşı toprak sahibi yapmak, bir millî 
dâva olarak her şeye tercihan ele alınmalı ve en 
kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmelidir. Bu 
suretle şehirlere gayritabiî nüfus akanları dura
cak, memleketin istihsal gücü artacak, aynı za
manda menfur ve muhtemel bir içtimai hastalı
ğa, karşı mutlak bir muafiyet* kazanılacaktır. 
Etrafı gecekondularla çevrili mamur bir şehir, 
gerek içtimai, gerek iktisadi her bakımdan şa
yanı arzu olmadığı gibi, âtimiz için de tehlike
lidir. > 

REÎS — Vaktiniz tamamdır efendim. 
D. P. Meclis Grupu adına Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok muh

terem arkadaşlarım, her gün bir kat daha inki
şaf halinde olan, imar ve inşa sahasında geli
şen ve güzelleşen yurdumuzda imar işlerini da
ha rasyonel ve daha plânlı bir şekilde ele almak 
için uzun zamandan beri kurulmasını temenni 
etmekte olduğumuz İmar ve iskân Vekâletini 
kurmuş olduğundan dolayı Hükümete teşekkür 
etmekle söze başlıyacağım. Bu vesile ile mem
leketimizin imar tarihine şöyle kısaca bir göz at
mak isteriz : 

1930 senesini takibeden günlerde memleketin 
imar işleri sadece Nafıa Vekâletinde Şose ve 
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Köprüler Dairesinde bir bürodan idare edilmek
te iken, onu takiben Yapı İşleri Reisliğinin ku
rulması ve sonra İller Bankasında 4 - 5 kişiden 
mürekkep bir heyeti fenniyenin kurulması ile 
memleketin topyekûn ana imar işlerinin ancak 
bir cüz'ü ele alınmakta idi. Memleketin içme su
lan, plânları, kanalizasyon ve saire gibi işleri 

' küçük bir büro tarafından idare edilmekte idi. 
Zamanımızda yüzlerce sahadaki işleri, bahusus 
içme suyu ve saire gibi mevzuları ele almak su
retiyle genişliyen iş hacmi da gösterdi ki, vak
tiyle bu işlerin sadece Yapı İşleri Reisliği eliyle 
yapılması esasen mümkün değildi. Muhtelif ve
kâletlerin elinde bulunan yapı işlerinin ve umu
miyetle memleket imarının bir elde toplanması 
için bugünkü İmar ve" İskân Vekâleti kurulmuş 
bulundu. Demin Halk Partisi sözcüsü arkada
şım gerek İller Bankasının, gerekse Emlâk -

, Kredi Bankasının faaliyetlerini bu vekâletin faa
liyetlerini ele alırken küçültmek istedi. Faali
yet bir noktada teksif edilmiş, fakat 1950 den 
evvelki icraatla 1950 den sonraki icraat muka
yese edilecek olursa her sahada düne nazaran 
25 seneye muadil olan işler yapılmıştır. Gerek 
imar işleri, gerek imar haritaları işleri bile tek 
başına öyle muazzam işlerdir ki yedi sene zar
fında bu işlerin yapılmış olması şayanı dikkâttir. 
27 sene zarfında sadece Ankara şehrinin imarı 
için geçmiş iktidar bütün sikleti ile yüklendiği 
halde beş milyon metre murafabaı iş yapabilmiş
tir. Buna mukabil yedi sene zarfında 6 mil
yon metre murabbalık iş yapılmıştır, yeni bir 
Ankara kurulmuştur. 

Evet, Emlâk Bankası bugün arzuya ûyama-
maktadır. Ama dünle mukayese edilecek olur
sa, dün sekiz şubeden ibaret olan Emlâk Kredi 
Bankası bugün memleketin 58-60 noktasına da
ğılmış ve hizmetlerini oralara ulaştırmış bulun
maktadır. Halbuki evvelce bu banka yalnız İs
tanbul, Ankara 'gibi muayyen yerlere hizmet •et
mekte idi1. 

Vekâlet henüz yeni doğmuştur, 9 aylık bir 
faaliyeti vardır. Buna rağmen 'Teşkilât Kanunu
nun emrettiği şekilde tam kadro ile kurulmuş, 
heyeti fenniyesi ile vazifesine devam etmekte
dir. 

Bugün başlı başına İstanbul imarı diye mu
azzam bir çalışma vardır, plânsız, projesiz den
mesine rağmen, hem yerli, hem yabancı -en kıy-

'metli mütehassıslar elinden 'çıkmış, dünyanın en 
güzel projeleri ile teçhiz edilmiştir. Bunu yapan 
bir Plân Dairesine sahiptir. Bu arada Nihat 
Sargınalp arkadaşıma da cevap vermiş olaca
ğım. 

İstanbul Köprüsü bir kişinin kaprisi -için in
şa edilecek bir eser değildir. Tamamen milletçe 
arzu edilen, tamamiyle plân ve projeye daya
nan ve en teknik hesaplara istinadeden bir in
şa olacaktır. Eğer kendisi Almanya'ya teşrif 
edecek olursa İstanbul Köprüsünün nasıl irti
sam ettiğini, binaenaleyh bu teşkilâtın yıllarca 
evvelden beri, bu köprü üzerinde nasıl tetkik 
yaptığını, çalıştığını görecektir. 

REİS — Bunların burada konuşulacak mev
zular olmaması lâzım. Nafıa Vekâleti bütçesi 
sırasında konuşmalıydınız. 

HİMMET 0LÇMEN (Devamla) — Efendim, 
İstanbul'un imarı meselesidir. İmar Vekâleti ile 
ilgilidir. 

Yalnız İstanbul ile, yalnız Ankara ile ikti
fa edilmemesini ve memleketin her köşesinin 
imarının lâzımgeldiğini biz de tasdik ederiz. 
Ama kendileri de bilirler ki, memleketin her 
noktasında aynı anda imara başlamaya gerek 
teknik kifayetimiz, gerekse malî imkânlarımız
la muktedir olamayız. Elbette ki, imar işi plân, 
proje ve aynı zamanda zaman işidir. Binaen
aleyh sırası geldikçe bugün İstanbul'da, yarın 
İzmir'de, öteki gü:n Konya'da imara başlanmak 
ve köylere kadar yayılmak suretiyle, Türk Mil
leti olarak yıllardan beri 'hasretini çektiğimiz 
köy imarı, köy kalkınmasına, mmtaka plânları 
ile, projeleri ile el atmak ve bu dâvayı kökün
den halletmek üzere Vekâlet işi eline almıştır. 

Bu Vekâlet memlekette ucuz malzeme imal 
ve inşası 'hususundaki hareketlerine başlamıştır, 
Memlekette herjşeyden evvel inşa, yalnız plân 
ve proje ile kabil değildir, çimento, kereste, d'e-
mir, cam, sıhhi tesisler ve buna benzer ana mal-
zemei inşaiye sanayiinin memlekette kurulma-
siyle kaabildir. Demokrat Parti iktidarı da, ev
velâ bu sanayii ele almak ve işe başlamak su
retiyle memleketin ana imar dâvalarına par
mak basmış bulunmaktadır. Çimento istihsalini 
340 bin tondan 1 'milyon ?50 bin tona, demir ka
pasitesini 55 bin tondan 155-175 bin tona çı
karmak, cam sanayiinin kurulmasına adım at
mak ve suni kereste fabrikalarını kurmak su
retiyle, memleketin bu ana dâvalarını ele almış 
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bulunmaktadır. Diğer yandan mesken dâvası > 
ve iskân dâvası mevzulanndaki ana kanunları, i 
pek yakında ihuzurunuza îbu vekâlet getirmiş 
olacaktır. Bugün sadece lâfı edilmiş, imar ve 
mesken dâvası diye hayal olarak tasavvur ecJİÎ- I 
miş olan işin kütlevi olarak bütün memleket 
sathına şâmil kılınması suretiyle mesut ve mü
reffeh Türkiye'nin doğmasına doğru adımlar 
atılmış bulunacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. *( Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Sait Erdinç sırasını Arif Hikmet 
Beye vermiştir. Buyurun Arif Hikmet Bey. 

ARlF HİKMET. ONAT (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar, Toprak Tevzi komisyonlarının 
her türlü tesirden azade olarak çalışmaları, ve
rimlerini artırır. Mevzuatında, tatbikatta görü
len aksaklıkları ve güçlükleri bertaraf etmek 
için, gerekli tadiller yapılmalıdır. 

Henüz evleri yapılamıyan 2 bini mütecaviz 
göçmen ailesinin bir an evvel iskân edilerek hu
zura kavuşturulmaları ve müstahsil durumuna ge
çirilmeleri diğer işlere tercih olunmalıdır. Dı
şardan gelecek mültecilere, gerek gümrük, gerek 
sair hususlarda daha geniş kolaylıklar gösteril
mesi ve Türkiye'de iskânın bu ırkdaşlarımız için 
daha cazip bir hale getirilmesi her bakımdan 
millî menfaatimiz icabıdır. 

Muhtjbrem arkadaşlar, 
îmar ve îskân Vekâleti geçen yilki çalışma-

lariyle muvaffak olmuş telâkki edilemez, her çe
şit faaliyeti maddi imkânlarla mukayyet bulu
nan bu vekâletin elimizdeki 1959 bütçesini tet
kik buyurursanız gelecek yılı dahi malî imkân
sızlıklar yüzünden ancak, hazırlıklarla geçirece
ğini ve kendisinden beklenilenleri tahakkuk et-
tiremiyeceğini peşinen söylemek kehanet olmaz 
kanaatindeyiz. (Sağdan, alkışlar) 

Beriden evvel konuşan Demokrat Parti Mec
lis Grupu adına konuşan Himmet ölçmen arka
daşımız ile aramızda hemen hemen hiçbir ayrı
lık yok, gibidir. Biz tenkidlerimizde iller Ban
kasının imkânlarının tükenmiş halde bulundu
ğunu, Emlâk Kredi Bankasının keza işi çok da
ğıttığını, mesken hususunda müteferrik yahut 
toplu kooperatiflere yardım işini bilhassa 
4 Ağustos kararlarından sonra halletmek imkâ
nını bulamadığım belirttik. 
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Diğer kısımlara gelince; ucuz yapı malze

mesi mevzuunu vekâlet ele almıştır. însaallah 
tahakkuk ettirir, biz de memnun oluruz, hattâ 
burada takdir ve teşekkürlerimizi arz etmeye 
vesile buluruz. Yalnız arkadaşım bir hususta 
biraz mübalâğalı konuştular. Ankara'nın üstüne 
bir Ankara koyduk, dediler. Biraz daha insaflı 
olmak lâzımdır. Böyle bir şey için Demokrat 
Partinin bir hayli zamana ihtiyacı vardır. 

istanbul'un imarı meselesine gelince; bu hu
susta arkadaşımla tezat halinde değiliz, istan
bul'un imarı evvelce istanbul Belediyesi imar 
Müdürlüğü elinde idi. 

öğreniyoruz ki, salahiyetli kişilerden mürek
kep 27 kişilik bir heyet kurulmuş,*bu imar işi 
bu heyete tevdi edilmiştir. Burada, istanbul gibi 
tarihî bir şehirin iman mevzuubahsolduğu için 
hepimiz memnuniyet duyarız. 

iller Bankası için biraz evvel arz etmiştim, 
burası tıkanık bir haldedir. Malî takatinin üze
rinde işlere girişmiştir. Bu sebeple birçok yer
lerde işlerinin çoğu yarıda kalmıştır. Bu arada 
Sayın Vekilin, eskilerini bitirmeden yeni işlere 
başlamaması için bu bankaya talimat verdiğini 
öğrenmiş bulunuyorum. Buna da çok sevindim. 

Dışardan gelecek mülteciler mevzuuna bir 
parçacık daha temas etmek isterim. Bizim, Tür
kiye'mizin dışında oturan birçok ırkdaşımıZ var
dır. Bunların Türkiye'de iskânları işini kendi
leri için cazip bir hale getirmek için, gümrük 
mevzuatında yapılacak değişiklikle, bunlann be
raberinde getirecekleri mal ve eşyalarını daha 
kolayca yurda sokmaları imkânlarını sağlamak 
lâzımdır. Bu hususta biraz daha müsamahalı 
davranmak icabeder. Üst tarafı bu eşyalan Tür
kiye'den döviz kaçırarak almamışlardır, geldik
leri yerlerdeki mal ve aşyalandır. Bu husus na
zarı dikkate alınırsa onlar için Türkiye'ye gel
mek daha çok cazip bir hale gelir. 

RE IS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 

ÖMER LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Çok muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
kadirşinaslığını bildiğim sevgili arkadaşım Arif 
Beyin başlangıçtaki sözlerine maalesef iştirak 
edemiyeceğim. Zira bu vekâletin kurulduğu gün
den kısa bir zaman sonra Heyeti Umumiyemize 
getirdiği Teşkilât Kanuniyle hemen faaliyete 
geçmiş ve faaliyete geçmesinden sonra da zama
nın çok kısa olmasına rağmen esaslı iki dâvamı-
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zı halledecek iki mühim kanunla huzurunuza 
gelmiş olması, çok şayanı memnuniyettir. İskân 
Kanunu ve Umumi hayata müessir tabiî âfetler 
Kanunu. Birisi, biliyorsunuz, encümende, di
ğeri ise ruznamededir. Yani iki ana kanunla hu
zurunuza çıkmış olması dolayısiyle ve kendi 
hüviyeti içinde geniş bir teşkilât yapmak, esaslı 
bir faaliyete geçmek suretiyle hakikaten gönlü
müzü ve gözümüzü dolduracak yeni faaliyetle
rin başlangıcında olan bu vekâletin muhterem, 
çalışkan ve dirayetli vekilini ve bu vekâletin 
kıymetli mensubinini tebrik etmemek elden gel
mez. Zannederim ki Arif Bey arkadaşım da bu
na iştirak eder. 

Arif Bey yalnız, İskân Kanun|i gelmiş idi, 
onu bilirler. Heyeti Umumiye ruznamesinde 
Umumi hayata müessir âfetlerden zarar gören 
yerler hakkındaki Kanun vardır, onu da bu ve
kâlet getirmiştir. Muhterem Vekil Beyin En
cümende söylediği gibi evvelce, bir dereceye 
kadar dahi olsa, şehir imar plânları bir yazar 
bozar tahtası şekline gelmişti. Muhterem Vekil 
Bey, Bütçe Encümeninde - Arif Bey tahattur bu
yurur - bunun cüzi de olsa yeniden tahlil ve tes-
bite tâbi tutulduğunu ve revizyondan geçirilmek
te olduğunu söylemişlerdi. Bundan artık kendi
lerinin de şüphe etmesine cevaz kalmamıştır. 
«içtimai zaruretler karşısında imar plânları sık 
sık değişmektedir.» sözüne de iştirak etmiyoruz. 

Sonra «Emlâk Kredi Bankası kooperatiflere 
yardım etmedi.» diyorlar. Elimde rakamlar var, 
muhterem kardeşim Arif Bey tahattur buyurur
lar, encümende Vekil Bey, kooperatiflere çok 
yardım yapıldığını rakamlarla izah ve ifade bu
yurdular. 1946 senesinden 1950 senesine kadar 
muayyen bir miktarda olan bu yardım, oanka-
nın kuruluşundan bugüne kadar geniş bir faa
liyet çerçevesi açmıştır. Yalnız 4 Ağustos karar
larından sonrası buyuruluyorsa bu doğrudur. 
Emlâk Kredi Bankası yapmış olduğu mukavele
lerde âkıdlarm işlerinin yarım kalmaması için 
bunu sağlamıştır. Diğer bakımlardan yeni kredi 
membaları açılmaktadır. 

Hükümet kararma uygun olarak, büyük şe
hirlere yardım yapılmadığını Arif Bey söyledi. 

Bankanın meşgalesinin % 70 ini mesken, di
ğer kısımlarını da ticari muameleler teşkil edi
yor. istanbul, Ankara ve izmir'e 43 milyon 500 
bin lira yardım yaparak - Sivas'tan Cenuba 
doğru bir hat çekecek olursak - yalnız Şark vilâ-
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yetlerine 34 milyon lira tahsisi suretiyle vazi
fesini yapmıştır. Diğer vilâyetleri de sayarsak 
istanbul, tzmir, Ankara'dan fazla yardım yaptı
ğı anlaşılır. 

Çok muhterem arkadaşlar; muhterem Arif 
Bey kardeşimizin takdir edeceği veçhile bu vekâ
let daha kurulalı çok kısa zaman olmasına ve 
Heyeti Celilenizin eline muayyen mevzuat bakı
mından imkânlar verilmemiş olmasına rağmen, 
hakikaten gerek mevzuat, gerekse tatbikat bakı
mından cevval bir faaliyet gösterilmiştir: Ha
kikaten memleketin, güzel yurdun her köşesinin 
daha mamur olması ve bu aziz milletin daha 
mesut, müreffeh bir hayata kavuşması bakımın
dan büyük faaliyet göstermiş ve gösterecek olan 
bu vekâlet mensuplarını takdir ve tebrik ederim. 
(Alkışlar) 

E E l S —- Turan Bahadır. 
TURAN BAHADIR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlarım, yüksek malûmları olduğu- üzere, 
imar ve iskân Vekâletinin kuruluşu henüz çok 
yenidir. Filhakika, mezkûr vekâletin Teşki
lât Kanunu 9 Mayıs 1958 tarihinde meriyete 
girmiştir. Teşkilât Kanununun muvâkkat bi
rinci maddesi mucibince imar ve iskân Vekâ
leti kurulmadan evvel, diğer vekâletler bün
yesi içinde olan hizmetlerin bu vekâlete intika
li îçin 6 aylık bir intikal devresi kabul olun
muştur. Bu müddet nazarı itibara alınmak su
retiyle iki buçuk - üç ay gibi çok kısa bir dev
reye inhisar eden vekâlet çalışmalarını bir yı
lın faaliyeti olarak mütalâa etmemek lâzımdır. 
Kuruluş maksat ve gayesi kısaca : 

1. Şehir, kasaba ve köylerimizin imarı, 
2. Mesken politikasının sevk ve idaresi, 
3. Göçmen ve mültecilerin ve dâhilde nak-

lolunanlann yerleştirilmesinden ibaret bulunan 
bu vekâletin bünyesi içinde yer alan teşekkül
ler umumiyetle mazisi olan müesseselerdir. Şim
di bunlar hakkındaki mütalâalarımı kısaca arz 
edeceğim. 

1. Toprak- iskân ; 
Malûmları olduğu üzere, çiftçiyi topraklan

dırma faaliyetinin esas gayesi, çiftçiliği mes
lek ittihaz etmiş olan kimselerin aileleri ile 
birlikte geçimlerini sağlıyacak ve emeklerini 
değerlendirecek toprağa sahip kılınmasıdır. 

Nüfusumuzun % 85 ini teşkil eden köylü ve 
çiftçi kütlesini doğrudan doğruya ilgilendiren bu 
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mevzuun ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde 
ele alınması ve bu kütlenin süratle kalkındırıl
ması ihmal edilmiyeeek bir dâvadır. İktisaden 
yükselmiş, mesut müreffeh bir Türkiye ı>ncak 

'böyle vücut bulabilir. Memlekette işlenmiye-
rek bomboş duran toprakların hemen yanıba-
şında ihtiyaç içinde bulunan topraksız çiftçile
rin mevcudiyeti, dâvanın süratle tahakkukunu 
zaruri kılan âmillerdendir. İşte bu sebep ve 
âmillerle bilhassa 1950 yılından sonra bu isti
kametteki çalıfmalara büyük bir hız verilmiş
tir. Filhakika, çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun yürürlüğe girdiği, yani sabık iktidarın 
bu işe başladığı 1945 yılından partimiz iktida
rına intikal ettiği tarihe kadar geçen beş yıllık 
müddet zarfında ancak kurulabilmiş 18 toprak 
tevzi komisyonu marifetiyle yurdun , muhtelif 
bölgelerinde 320 köyde 20 bin aileye 900 bin 
dönüm arazi dağıtılabilmiş olmasına mukabil 
1950 den 1958 yılı sonuna kadar geçen 8 yıl 
içinde adedi 80 e baliğ olan toprak tevzi komis
yonları marifetiyle 3 731 köyde 315 bin aileye 
16 milyon dönüm arazinin tevzi edilmiş bulun
ması, Demokrat Parti Hükümetlerinin bu dâ
vaya dolayısiyle nüfusumuzun mühim ekseriye
tini teşkil eden köylü vatandaşlarımıza atfet
tiği alâkanın açık delilini teşkil edecek mahiyet
tedir. Bundan böyle ve daha da süratle bir tem
po ile çalışmaların inkişafı sayesinde iç hicreti 
zorlamak suretiyle iktisadi ve içtimai düzen
sizliklere sebebiyet veren âmillerden en mühim
inim yakın bir âtide tamamen bertaraf etmek 
inşallah mümkün olacaktır. 

Ayrıca memleket ekonomisinde mühim bir 
mevki işgal eden hayvancılığın kaderi ve istik
bali nazara alınmak suretiyle mera ve yayla ih
tiyacının karşılanmasındaki zarurete ve bu hu
susta çok hassas davranılması gerektiğine de bil
hassa işaret etmek lâzımdır. Nitekim bu mü
lâhaza ile 1950 den önce mera ve yayla tahsisi 
'hususunda hiçbir faaliyet mevcudolmadığı hal
de, 1950 den 1958 yılı sonuna kadar geçen dev
re içinde 10 küsur milyon dönüm mera ve yay
la tahsisinin köy mânevi şahsiyetleri adına ya
pılmış olması mucibi memnuniyet bir neticedir. 
Bu bahisteki mâruzâtımı 'ikmal etmeden Ziraat 
Vekâletince orman dışı bırakılan, makilik, fun
dalık, çalılık arazi ile göl ve bataklıkların ku
rutulması suretiyle elde olunacak arazinin çift
çi vatandaşlarımıza, intikali için lüzumlu ted-
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j bir ve kararları biran 'evvel ittihaz buyurma

larını çok değerli ve çalışkan vekilimizden bil
hassa rica ederim. îskân ve imar işlerine temas 
edildiği cihetle 'bu mevzulara avdet etmek su
retiyle kıymetli vakitlerini israf 'etmek istemi
yorum. 

İT - iller Bankası : Özel idare, belediye ve 
köylere kalkınma dâvasında kredi ve, teknik 
yardım temin etmek suretiyle faydalı olmak 
üzere kurulan iller Bankası, bilhassa 1950 yı
lından itibaren çok büyük bir ikesafet iktisabe-
den iş ve hizmetlerin ifasında cidden takdire 
şayan neticeler elde etmiştir. Filhakika 4759 sa
yılı Kanunla {eşekkül eden iller Bankasının 
23.VI.1945 tfi Belediyeler Ban'kasmdan devral
mış olduğu tahsil edilmiş sermaye miktarı 17 
milyon küsur bin 1 iratları ibaret iken bu mik
tar 22.V.1950 de 49 küsur milyon liraya, 1958 de 
ise 1945 e nispetle on misli fazlası ile 174 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Bu tezayüdün tatbi
kata hizmet olarak aksi ise eski ile mukayese 
kabul etmiyecek bir seviyeye ulaşmış bulun
maktadır. Nitekim işletmeye açılmış, hizmete 
konulmuş içme suyu, elektrik, harita, imar plân-
lariyle sair âmme hizmetlerinin ifası maksadiyle 
1945 - 1950 yılları arasında 376 muhtelif iş için 
yapılan 8 küsur milyon liralık tediyeye muka
bil 1950 - 1958 yılları arasında aynı maksatlarla 
2 579 muhtelif hizmete karşılık yapılan tediye 
tutarı 25 misli fazlasiyle 200 milyonu tecavüz 
etmiştir. Mâruzâtımı ikmal etmeden, ınemleketi-

I mizin, tabiî güzellikleri ile 'hattâ dünyanın en 
mutena köşelerinden biri olan ve üzerinde çok 
durulan istanbul'un imarı mevzuuna da kısaca 
temas etmek: isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul'un imarı 
: maksadiyle bu kürsüden söylenen sözler, ileri 

sürülen temenniler C. H. P. Sözcü ve hatipleri
nin zannettiği gibi pek yeni değildir. C. H. P. 
iktidarı yıllarına ait Meclis müzakere zabıtları 
tetkik edilecek olursa görülür ki, her bütçe dev
resinde ve münasebeti düştükçe, mevcut gelir
lerle mahallî mahiyetteki asgari ıgünlük hizmet-

! leri dahi ifaya muktedir bulunamaz iken istan
bul'u mahdut belediye gelirleri imkânı içinde 
imar etmenin imkânsızlığına sık sık işaret olun
muştur. Samimî olduğu kadar çok yerinde bu
lunan ve senelerce tekrarlanan hu temennileri o 
günün hizmet zihniyeti ve imkânları içinde ele 
alıp kuvveden fiile, çıkarmak maalesef mümkün 
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olamamıştır. Bir vakitler, benimsedikleri bir fik
ri tahakkuk ettirebilmek için lüzumlu ,alan zih
niyeti kazanarak gerekli tedbirleri alıpiicabeden 
imkânı yaratamıyanlarm, dün arzu eflilen isti
kamette bugün kaydedilen hamleleri, şahsi ve 
indî birtakım mütalâalarla âdeta gölgelemek is
temeleri cidden üzüntü ile karşılanacak bir hal
dir. 

İki milyona yaklaşan nüfusu ile bu memle
ketin içtimai, iktisadi, malî hayatında çok mü
him ve müessir mevkii olan 'güzel İstanbul'umu
za yapılan, bundan sonrası için de yapılacak 
olanı çok görmiyelim arkadaşlar. (Soldan, al
kışlar) 

REİS — İbrahim İmirzalıoğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, memleketin bir ihtiyacına 
cevap veren Jmar ve İskân Vekâletinin kurulma
sı, bellibaşlı teşkilâta kavuşturulmuş olması, şüp
hesiz meşkûr bir mesaidir. Benden evvel konuşan 
arkadaşların arz ettikleri hususlara aynen iştirak 
ediyorum. Bütçe Encümeninde arz ve temenni ey
lediğim hususlarda eksik kalan kısmı arz edece
ğim. 

Bizde imar vaziyeti tam mânasiyle belli bir 
vaziyette cereyan etmemektedir. Bunu teyit için 
halk arasında söylenen bir sözü sizlere naklet
mekle iktifa edeceğim. Bir tarafta imar bekliyen 
mühmel yerler dururken öbür taraftan nispeten 
şehrin mamur mahallelerine el atılmakta, bu ma
halleler yıkılmakta, evlere kurma merdivenle çı

kılmakta, sokaklar âtıl vaziyette durmaktadır. 
Bâzı bozuk yollar ve caddeler görüldüğü zaman 
halk - tâbirimi mazur görün, halkın derdini dile 
getirmek lâzımdır - «Acaba Menderes buradan 
geçmiyor mu?» diye kahretmektedir. 

İmar mevzuunda iktidar mensuplarının bil
hassa İstanbul mevzuu için dayandığı turistik 
mevzu, onların dayandığı kadar kuvvetli bir mes
net olamaz. Bilirsiniz bize gelecek Garplı turist
ler daha geniş caddeleri, daha mamur beldeleri 
kendi memleketlerinde görmektedirler. Onlar bi
zim memleketin hususiyetini görmek için geliyor
lar. Bu itibarla bizim memleketlerimizi daha ziya
de restorasyon bakımından ele almak daha isabetli 
olur. (Soldan; gülüşmeler, «amma yaptın ha» 
sesleri) Gerek yollar, gerek iskân işlerinde esaslı 
bir temennim, Bakanlığı kuruluş halinde zedele
memek için, her türlü politikadan uzak ve halka 
itimat verecek şekilde hareket etmesidir. Plâna 
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ve programa sadık olarak,*, halka» itimat vererek 
devam etmesi en başte temennimdir. 

Bir köylü çocuğu olarak, köylerle yakından 
teması bulunan bir arkadaşınız olarak bir husus
ta bilhassa Muhterem Bakanlığın dikkatini çek
mek isterim. Bizim köylerimiz kuruluş itibariyle, 
bâzıları bulundukları yerde imar ve iskân mev
zuu ele alınmak suretiyle geliştirilebilecek durum
dadır. Bir kısmı ise medeni âlemden, kasabadan 
uzak, ücra yerdedir. Fakat cüzütam halinde bun
ların tevhidi lâzımgelir. 3 - 5 köyü bir araya 
getirmek suretiyle daha kolay şejrilde medeni ih
tiyaçlarını temin etmek hususunu Bakanlığın na
zarı dikkate almasını vç bu yolda etüdler yapıl
masını temenni ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Buyurun, İmar ve İskân Vekili. 
(Riyaset Makamına İbrahim Kirazoğlu geçti.) 
REİS — İmar Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ 

BERK (Niğde) .— Muhterem arkadaşlarım; 
%Arif Hikmet Onat arkadaşımızın Vekâletin ku
ruluşundan bugüne kadar geçirdiği safahat 
hakkındaki mütalâalarını, görüşlerini dinledim. 
Hakikaten İmar ve İskân Vekâleti kuruluşu iti
bariyle çabuk kurulmuş, Teşkilât Kanunu sürat
le hazırlanmış ve etüdleri bitirilmiş bir Vekâlet-. 
tir. Vekâletin bu kadar çabuk teşkilâtlandırılma
sına mukabil sayın arkadaşımın sadece İskân ile 
Nafıa Vekâletinin bir kısım işlerini yaptığımız 
şeklinde tavsif etmesini bir parça benim Bütçe 
Encümeninde yaptığım açıklamayı ve verdiğim 
izahatı dinlememiş olmasına atfettim. 

Muhterem arkadaşlarım; İmar - İskân Vekâ
leti kurulurken evvelâ memleketimizde mevcut 
mevzuat noksanlarının tamamlanması cihetine 
gittik. Bir taraftan da hakikaten arkadaşımızın 
bildirdiği gibi kendi kuruluş hazırlıklarını yap
tık. Tahmin edersiniz ki, adından da anlaşıla
cağı veçhile bir İmar ve İskân Vekâleti sadece 
memur vasfında olan elemanları kadrolarına al
maktan ibaret bir vazife ile iktifa edecek bir 
Vekâlet değildir. İmar ve İskân Vekâleti, bugün 
memlekette adedi iş hacmımıza ve gücümüze hiç 
yetmiyen mühendis ve mimarlardan mürekkep 
bir kadroyu kısa zamanda hazırlamak mecburiye
tinde kaldı. Arkadaşlar; hakikaten iftihar edile
cek en iyi ve kıymetli personeli kadrolarımıza 
almak suretiyle hazırlığımız tamamlanmıştır. 

/ 
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Muhterem arkadaşlar, «İskân Kanunu çıka

rılmamıştır» dediler. Şunu "ifade edeyim, îskân 
Kanunu Vekâletin kurulmasından evvel diğer 
Vekâletler tarafından hazırlanmış, yalnız bu
günün ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı husu
su bizim tarafımızdan gözden geçirilmiştir. Bu
na mukabil, yıllardan beri çıkarılamıyan ve 
memleketin günlük ihtiyacı üzerinde ihzarı lâ-
zımgelen tabiî âfetler kanunu hazırlanmış ve 
Meclisi Âlide müzakeresine başlanmıştır. Ayrıca 
bu bütçe müzakereleri sebebiyle, temas edilmiş 
olan ve hazırlanması hakikaten ihtisas ve bilgi 
istiyen bir mesken ̂ kanunu lâyihası hazırlanmış
tır. Bu lâyiha memleketin yetişmiş, münevver, 
bilgili üniversite mensuplarından ve memleke
tin teknik elemanlarından da fikir almak sure
tiyle, bunların teşkil ettiği bir komisyon tara
fından hazırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; faaliyete geçtiği
mizden bugüne kadar, 9 - 10 ay içinde muvaf
fakiyet sayılabilecek bâzı hizmetler ifa etmeye 
çalıştık. Memleketimiz birtakım âfetlere mâruz 
kaldı. Kırşehir ve Çankırı su baskınları, bu iki*? 
vilâyetimizin merkez ve köylerini tahribetti. Bu 
Vekâlet kendi emrindeki teşkilâttan istifade et
mek ve bütçenin kendisine tanıdığı tahsisattan 
faydalanmak suretiyle derhal buralarda imaT 
hareketine geçti, öyle tahmin ediyorum ki, ba
har aylarında bu mmtakada felâkete uğramış 
vatandaşlar kendilerine yaptığımız meskenlere 
sahibolacaklardır. 

Ayrıca Bursa şehri bir yangın felâketine uğ
radı. Kısa bir zaman içinde Vekâlet kendi teş-
kilâtiyle çalışarak 9 milyon lira sarf etmek sure
tiyle Bursa yangın felâketini tamir etti ve Bur
sa 'nm imarını tamamladı. (Soldan bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar; kuruluş halindeki bir 
Vekâlet nihayet istinadedebildiği müesseseler 
vasıtasiyle elinden geldiği kadar çalışmaktadır. 
Muhterem Arif Hikmet aırkadaşım devraldığı
mız işleri tamamlayıp tamamlamadığımızı sor
muşlardır. Hakikaten Nafıa Vekâletinden dev
raldığımız, umumi hayata, müessir âfetlerden 
mütehassıl işleri bu Vekâlet hiç aksatmadan sü
ratle ve yeni elemanları vasıtasiyle günün mev
zuu olmaktan çıkarmıştır. 

Muhterem bir arkadaşımız bir başka mev
zua, (bölge plânlaması) na temas ettiler. Bu ye
ni bir terimdir; îmar ve İskân Komisyonu Rei-
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si Şevki arkadaşımız bu sene bölge plânlama 
teşkilâtının kurulmasını arzu ettiğini söy
lediler. Bu teşkilâtın hakikaten bilgili eleman
lar tarafından kurulması için ecnebi mütehas
sıslar getirdik, bu iş tamamen yeni şekilde 
bu mütehassıslar tarafından yapılmaktadır. 

Yapılmış başka teşebbüslerimiz de var
dır, vekâletin bünyesinde iki üç yabancı mü
tehassıs gerek mesken ve gerekse plânlama 
işlerinde çalıştırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, inşaat malzemesi üze
rinde ehemmiyetle durmaktayız. Suni tahta 
fabrikalarının bir an evvel kurulması için âza
mi gayret sarf edilmektedir. Malzeme Umum 
Müdürlüğünün vazifesi, kurulmakta olan 
sanayi teşvik ve ihtiyacı tesbit ve çıkan mah
sulleri ve mamulleri normlaştırmaktır. Vekâlet 
bu bakımdan kendisine düşen vazifeleri ifa 
etmekte porselen ve seramik sanayiini de or
ganize etmek suretiyle inşaat malzemesi mev
zuunda mühim boşlukları organize etmek üze
redir. Bu arada senelerden beri Emlâk Kredi 
Bankasına tevcih ettikleri tenkidleri yine 
tevcih etmiş bulunuyorlar. Yedi sene kadar 
umum müdürlüğünü yaptığım bu müessesenin 
durumu hakikaten iftihar edilecek bir sevi
yededir. Türkiye Emlâk Kredi Bankası zan
nedildiği ve söylenlidiği gibi zenginlere 
apartman yapan bir müessese değildir. Şunu 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki; Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası eskiden yalnız Anka
ra, İzmir ve İstanbul ihtiyacına cevap verir
ken, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, şim
di faaliyetlerini bütün yurt sathına yaymış 
bulunmaktadır. Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı memleketin mesken ihtiyacına kuruluş ta
rihi olan 1945 senesinden 1949 a kadar an
cak 56 milyon liralık bir yardım yapmıştı. 
Bugün bu rakam 56 milyonun çok üstünde
dir ; 803 milyon liraya varmış bulunmakta
dır. Aynı zamanda bunların miktarı tahdi-
dedilmek suretiyle yalnız meskene münhasır 
yardımlar haline getirilmiştir. Bu suretle mes
ken yardımı görenlerin sayısı 70 bine yak
laşmaktadır. Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın tamamen İstanbul'un kendi malî kaynak
lan ile organize ettiği Ataköy sitesi inşaa
tı, ayrı, müstakil ve halkın tevdiatiyle işli-
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yen bir yerdir. Bu bölgenin imarı içm ku-
kurulmuş bir müessesedir. 

Arif Hikmet Onat arkadaşımızın iller Ban
kası hakkındaki tenkidlerine gelince; malûm 
olduğu üzere İller Bankası mahallî idareler ve be
lediyelerin su, elektrik ve şehircilik, harita, plân gi
bi hizmetlerini ifa eden yegâne müessesedir. Maa
lesef eski yıllarda takati çok cüzi ve ihtiyaca 
cevap veremiyecek bir müessese idi. Yine bu
gün iftiharla kaydedebiliriz ki, İller Banka
sının takati mütemadiyen takviye edilmek 
suretiyle, bütün yurt ihtiyacına cevap vere
bilecek bir hale gelmiştir ve gelmektedir. İl
ler Bankasının kurulduğu 1945 yılından 1950 
yılma kadar, ikraz ve fon tahsisatından bütün 
yurt belediyelerine, elektrik ve su işlerinde 
ve sairede kullanılmak üzere ancak 90 milyon 
lira para harcanmıştır. 1950 den 1958 yılı 
sonuna kadar İller Bankası, eski 90 milyona 
mukabil bu işlere 894 milyon lira para har
camıştır, kredi açmıştır. 1958 yılında dağıttı
ğı kredi miktarı 216 milyon liradır. Demek ki, 
beş yıl zarfında . dağıttığı paranın dört mislini 
bir senede dağıtacak kadar malî takat ka
zanmış bulunmaktadır. İller Bankasının malî 
takati gümrük gelirleriyle sermayesinin 300 
milyon liradan 600 milyon liraya artınlma-
siyle takviye edilmiş bulunmaktadır, ve yakın 
zamanda üzerine almış olduğu bütün işleri 
tamamlıyacak bir duruma gelecektir. 

Arkadaşlar endişe etmesinler, mütaahhit-
lerle İller Bankasının son senelerde mahkeme
ye intikal etmiş bir ihtilâfı yoktur. Ve bun
larla bir ihtilâf vukuunda bu ihtilâf hakem
den geçirilerek sulh yoliyle halledilmektedir. 

İller Bankası envestisman ihtiyaçları muay
yendir. 1959, 1960, 1961 yıllarının ihtiyacı ola
cak malî takat veya imkânı Hükümetin alâkalı 
dairelerine, vekâletlere bildirilmiş bulunuyor. 
İller Bankası bu ihtiyacını tamamen karşılıya-
caktır. 

Ancak İller Bankasının bugünkü ihtiyaçlara 
göre yenibaştan Teşkilât Kanunu cephesinden 
bir organizasyona tâbi tutulması ihtimali mev
cut bulunmaktadır. 

Toprak İskân Umum Müdürlüğüne geçme
den evvel İbrahim îmirzalıoğlu'nun imar işle
rinin tertipli olup olmadığı hususundaki mülâ-
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ı. hazalarına ve temennilerine arzı cevap etmeye 
I çalışacağım. 
| İmar işleri gelişigüzel yapılmamaktadır. 
i İmar işleri için büyük şehirlerimizde, IstanbuP-
i da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de plânlama bü

roları kurulmuştur. Bu büroların başında yetiş
miş, tecrübeli Türk mimar ve mühendisleri vazi
fe almış bulunmaktadır. Ayrıca kendilerinin bil
gisinden istifade ederek, beynelmilel sahada oro-
rite olan mütehassıs bu büronun faaliyetlerine 

i iştirak ettirilmektedir. Yine İtalya'dan meşhur 
I Prof. Piccenanto'ya bu faaliyetlere iştirak vazi

fesi tevdi edilmiş bulunuyor. Bu mimar Türk 
\ mimar ve mühendisleriyle iş birliği yaparak ls-
j tanbul'un 8 bin hektar olan geniş sahasında - ki 
I eskisinin bugün iki ^mislidir - İstanbul'un imar 

plânlarını hazırlamışlardır. Ankara'da da bütün 
, Türkiye'ye şâmil bir plânlama bürosu kurulmuş-

tur. Bütün şehirler imar plânları fotoğrametrik 
haritalarına müsteniden bu büroda hazırlan- * 
maktadır. Bu suretle eskiden iki üç senede hari
ta ve imar plânı yapılırken, şimdi her hangi bir 
şehrin iki ilâ üç ay gibi kısa bir zaman zarfında 
plânlarını yapmak kabil olacaktır. 

Bu arada yıkım işinden de bahsedildi. İma
rın başlangıç safhasında imara uymıyan bina- , 
l an yakmak gerekir. 1956 ile 1958 devresi ara
sında 4 171 gayrimenkul yıkılmıştır. Memleke
tin yalnız yıkılmakla bu köşelerinin imar edil
miş sayılamıyacağı tabiîdir. Aynı seneler zarfın
da İstanbul'da inşa edilip bitirilmekte olan gay
rimenkul sayısı-8 709 dur. 

Muhterem arkadaşım imar hareketlerinin 
gelişigüzel serbest bir halde olmadığını tebarüz 
ettirdikten sonra toprak ve iskân mevzuunda ar
kadaşların mülâhazalarına cevap vereceğim. 

Toprak tevzi komisyonlarının adedi 80 dir. 
Bu komisyonların, sekiz yıl zarfında, 3 855 köy
de 310 489 aileye 15 876 152 dönüm toprak 
tevzi ettiğini ve köy şahsiyeti mâneviyelerine de 

I 1-149 185 dönüm mera tahsis ettiğini bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim. Bu, hakikaten toprak-
siz çiftçinin memleketimizde toprağa olan ihti
yacını karşılamak için Hükümetin büyük emek 
sarf etmek suretiyle meydana getirdiği bir teş
kilâttır ve muvaffakiyetli bir şeküde çalışmak
tadır. Bu 80 komisyonumuz 43 vilâyette faali
yette bulunmaktadır. Ve 1959 da dağtılması dü-

1 şünülen toprak miktarı da takriben bir buçuk 
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milyon dönümdür. Aynı miktarda da mera tah
sisini düşünmekteyiz. Çiftçiye bu dağıtılan top
rakların işletilmesi için şimdiye kadar 12 mil
yon liralık işletme kredisi temin edilmiş, 
1 900 000 liralık da bu yıl için bir işletme kre
disi derpiş edilmiştir. Şimdiye kadar tevzi olu
nan ve ilerde Toprak ve îskân Umum Müdürlü
ğünün büyük bir kaynağını teşkil edecek olan 
toprakların bedeli; düşük arazi kıymetleri na
zarı itibara alınmak suretiyle, 159 milyon liraya 
varmış bulunrffaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, göçmen mevzuunda 
da Arif Hikmet Onat arkadaşımıza arzı eevab-
edeyim. 1950 den sonra Bulgaristan'dan 37 351 
aile gelmiştir, bunların sayısı 154 393 tür. Di
ğer memleketlerden de 19 bin aile gelmiş ve bu 
suretle memleketimize gelen göçmen sayısı 
226» 590 ı bulmuştur. Bunun 156 bini iskânlı 
göçmen, bakiyesi de iskânsız göçmendir. Şimdi
ye kadar 34 bin aile iskân edilmiştir, 2 106 aile 
de bu sene içinde iskân edilmiş olacaktır. 

İmar ve îskân Vekâletinin faaliyeti Muhte
rem Arif Hikmet Onat arkadaşımızın tebarfiz 
ettirdiği gibi yalnız bütçedeki muhassas tahsi
satla ödenmemektedir. Bu tahsisat, tetkik edile
cek olursa, muhtelif daire tahsislerinin yekûnu 
olarak, 80 - 90 milyon lira civarında bir raka
ma baliğ olur. Hususiyle iller Bankasının 250 
milyona yaklaşan malî kaynaklariyle, Emlâk 
Bankasının yine 250 milyona yaklaşan malî 
kaynaklarını da buna ilâve edecek olursak, bu 
vekâletin bu seneki faaliyetinin 600 milyona 
yaklaşacağını ifade etmek isterim. Bu rakam da 
yeni kurulan bir vekâlet için azımsanmıyacak ve 
küçümsenmiyecek bir rakamdır, zannederim. 
(Soldan : Alkışlar) 

REİS — Açık oya arz edilen kanunlara rey 
vermiyenler lütfen reylerini kullansınlar. 

Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesin
de yazılı ödenek miktarlarının artırılması hak
kındaki; kanun lâyihasına (337) rey verilmiştir. 
(334)* kabul, (3) çekimser vardır. 

Muamele tamamdır. Lâyiha kanuniyet ikti-
sabetmiştir. 

Buyurun, Necdet Davran. 
NECDET DAVRAN (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; memleketimizde imar ve iskân işle
rinin bir vekâlete bağlanmış olması kanaatimce 
bu sahada büyük bir merhaledir. Çünkü, uzun 
yıllar köyü ve kasabası ile, vilâyeti ile, mühmel 
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bir vaziyette bırakılmış bu yurdun kasaba, köy 
ve şehirlerinin imarı, ihyası bu vekâletin kurul
ması ile rasyonel bir istikamet almış bulunuyor. 

. Henüz kurulmuş bulunan bu vekâletin bütçesi 
üzerinde tenkid ve tasvipten ziyade temennide 
bulunmak durumundayız. 

Vekâletin, tutum ve halline mecbur bulun
duğu meselelerin neler olduğunu tadadetmeye 
lüzum yoktur, zannediyorum. Bu meseleler, 
1950 yılma gelinceye kadar içine dönük, kabu
ğuna çekilmiş, en ufak bir kalkınma hamlesini 
göze alamıyarak; bunun neticesinde köyün ima
rını, kasabanın onarılmasını tam bir ihmal için
de bırakmış olan eski iktidarın yapmayı aklına 
getirmediği hizmetler olacaktır. 

Kerpiçten, çimento ve tuğlaya ve köy evinin 
penceresinde cam kullanılabileceği şuuruna ge
çiş Demokrat Parti İktidarının bu vekâlet vası-
tasiyle tahakkuk ettireceği millî bir başarı ola
caktır. 

Bugün Türkiye'de vatandaşlar için bir mes
ken sahibi olmak arzu ve isteği hiçbir devirde 
görülmemiş şiddette bir şuura varmış, âdeta 
nihai gaye olmuştur. Bu şuur ve arzuyu tatmin 
ve rasyonel bir şekilde kanalize etmek bu müba
rek vekâletimize mevdudur. 

Bu sebeple enerjik Vekilimize ve Vekâletin 
kıymetli hizmetlilerine başarılar temennisini 
yeni bir işin arifesinde bir borç addederim. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı tek

lif ederim. 
Konya 

Ömer Şeker 

M. YILMAZ METE (Adana) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
M. YILMAZ METE (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, İmar ve İskân Vekâletinin sahası dâ
hilinde olan ıeyler tamamen görüşülmemiş ve 
dile getirilmemiştir. Meselâ memleketin her tara-
fmda iskân dertleri mevcut ve bunların halli 
için kolay taraflar var açıkça konuşalım Mes
ken inşası mevzuu var. Bugün Türkiye'de metre
karesi 400 - 1 000 liraya malolan inşaat işleri 
var. Sonra bâzı yerlerde zelzeleler olmuştur, 
sel âfetleri olmuştur, bunların yaptığı tahribatı Ön 
lemek mevzuları var. Bunun gibi mühim memleket 

— 1218 — 



î : 47 27 .2 
mevzularını müsaade edin konuşalım, beş on da
kika içinde bunlar konuşulabilir. Nihayet söz 
almış iki üç arkadaş vardır. Müsaade buyurun 
onlar da konuşsunlar. 

REİS — Kifayti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. s 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. , 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P . ~; Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 

101 nei fasılda, söz Vedat Mengi. 

VEDAT MENGÎ (Niğde) -r- Muhterem ar
kadaşlarım, Vekil beyden bir ricada bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Vekil Beyin vazi
fe görürken Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Vekili olduğunu unutmamalarını bilhassa rica 
ederim. Vatandaşa cebindeki deftere göre mua
mele yapması oturdukları sandalye ile kabili tc-- j 
lif değildir. 

REÎS — Rica ederim, beyefendi. İcraatta de
ğil, tahsisat mevzuunda konuşun. 

VEDAT MENĞİ (Devamla) — Bu işi hatır
latmayı bir vazife bilirim, mâruzâtım bundan. , 
ibarettir. 

REÎS — Faslı reyinze arz ediyorum. Kabui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 

201 Maaşlar 1 379 55İ 

.• REİS — Sefer Eronat (Yok sesleri) 
Hasan Tez buyurun. (Soldan alkışlar). 
HASAN TEZ (Ankara) — Şimdi arz edece

ğim hususu da alkışlayın. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın İmar Vekiline 

şahsan hürmeti olan bir arkadaşınızım. Vekâlet 
yeni kurulmuştur. Bir mebus olarak bu vekâle
tin muvaffakiyetini gönülden temenni eder ve icra- ı 
atını, olduğu gibi noksanlarını da Yüksek Mec- I 
lise arz etmeyi bir vecibe addederim. j 

REİS — Hasan Bey, maaşlar faslı üzerin
deyiz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Niğde Emlâk 
Bankası müdürünün maaşını İmar ve İskân Ve
kâleti ödüyor. Binaenaleyh onun üzerinde dıı- i 
rııyorum. | 
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REİS — Hasan Bey bankanın bütçesi değil 

dir o. 
HASAN TEZ (Ankara) — İmar ve İskân 

Vekâletine bağlı değil mi Reis*bey? 
Niğde Emlâk Bankası Müdürü Demokrat 

Parti başkanı; Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisi, olursa elbette burada konuşulmaz. (Gü-
lüşmeLer). 

REİS — Zeki Erataman. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Bu fasıl 
memurlar tahsisat faslı olduğu için bir temennide 
bulunacağım. 

Toprak ve İskân teşkilâtında çalışmakta olan 
arkadaşlar faaliyetlerinden dolayı hürmetle an
mak isterim. 

Trakya'nın bir hususiyeti vardır. Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ vilâyetleri dışardan ge
len göçmenlerin hemen % 60 ını barındırmak
tadır. Bütün Devlet dairelerinin işi % 70 - 80 
göçmenlere aittir. Bütün bu gayretlere rağmen 
halâ bizde göçmenlerin tasfiye edilmemiş pefe 
çok işleri vardır. Anadolu'ya giden göçmen
lerin hemşerileri Trakya'da olduğu için hemen 
her zaman oraya akın olmaktadır. Benim istir
hamım yukarda zikrettiğim uç vilâyette göç
menlerin Toprak - İskânla, olan işlerini gör
meleri için ayrı bir büro kurulmasıdır. Bu za
rurettir, zira önümüzdeki senelerde Yugoslav 
göçmenleri gelmeye hazırlanıyorlar. Bunun 
için ayrı bir büroya' olan ihtiyaç meydandadır. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabui 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

F . Lira 

202 Ücretler _ 498 700 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 107 526 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 30 000 

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlar, Vekâdetin vazifesi arasında mühim yer 
alan ve Vekil beyin helirttiği üzere,, bölge plân
lama işlerinde kullanılacak olan yabancı uz-
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manlarm ücreti bu fasıldan ödenecektir. Ben 
204 ncü fasla konulan 30 bin lirayı gördükteu 
sonra vekilin deminki ifadeleriyle bu ücretler 
arasında bir irtibat kurmaya imkân göremedim. 

Dediler ki, «Birkaç mütehassıstan istifade 
ediyoruz.» Her halde bu mütehassısların, bu 
yabancı uzmanların ücretleri 30 bin lira ile 
karşılanmıyor. Ya istanbul Belediyesinin ge
tirttiği uzmanlardan istifade ettiriyor veya baş
ka bir fasıldan ödüyor. Bunun da bütçe sami-
miyetiyle irtibatlanmasma imkân yoktur. 

Plânlama meselesinin ehemmiyeti üzerinde 
kısaca durmak isterim. Bu hususta müşahhas 
bir misal de vermeyi doğru bulurum: 

İki türlü plânlama vardır: Ufki plânlama, 
şakuli plânlama. Bölge plânlaması, şakuli plân
lama nev 'ine girer. Bu şudur: Bir demiryolu 
yapılacağı zaman, ufki plânlamaya göre yalnız 
demiryolu mühendislerinin fikri alınır ve de
miryolu güzergâhını demiryolu mühendisleri 
tâyin eder. Halbuki şimdi şakuli plânlamada, 
demiryolu mühendisleriyle beraber ziraatçi, 
iktisatçı ve tüccar gibi meslek gruplarına dâhil 
insanların fikirleri de alındıktan sonra, demir
yolu güzergâhının en faydalı şekilde nereden 
geçeceği tespit ediliyor ve güzergâh tâyin edi
liyor. Bununla şunu anlatmak istiyorum ki, 
bölge plânlamasında, birinci sınıf mütehassıs
ların çalıştırılması gerekmektedir. Bizim için 
Jyeni bir saha ve yeni bir sistem kuruluyor. 
Burada mutlaka bu sistemi kuranların tecrü
beli, bilgili insanlar olması lâzımdır. 

Vekâlet bu yeni şubeyi kurarken ben ister
dim ki, burada, 30 bin lira değil, daha büyük 
bir tahsisat koysun ve hakikaten bu sistemi 
kuracak adamlara ücretlerini bu fasıldan öde
mek imkânını bulsun. 

BEİS — Buyurun, imar ve iskân Vekili. 
İMAR VE ISKÂN VEKILI MEDENI BERK 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Rıza Tekeli 
arkadaşımızın mütalâalarına iştirak ediyorum. 
Fakat buradan açıklanmamış olan ve bu tahsi
satın içinde mütalâa edilemiyecek olan istifade 
ettiğimiz bir diğer tahsisatımız vardır. Haki
katen bölge plânlaması hakkındaki fikirlerine 
iştirak ediyorum. Ve kabul ediyorum. Bu i§i 
kurmak lâzımdır. 

Bölge plânlaması, mesken işleri, belediyeler 
âmme hizmetleri, şehircilik, âfetler ve bilhassa 
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zelzele mevzuları için Birleşmiş Milletlerdeki 
yardım teşkilâtından istifade etmek suretiyle 
altı mütehassıs getirmekteyiz. Bunların tahsi
satlarını bu mevzuda görmüyorsunuz. 

Plânlama için istanbul, izmir, Ankara şehir
lerine getirdiğimiz mütehassısların paralarını 
da iller Bankasının bu müesseselere açtığı kre
dilerden ödemekteyiz. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F . 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam. ve 
yardımlar. 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı. 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 niu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masraf
ları. 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları. 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları. 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

37 500 

1 500 

103 300 

2 100 

290 000 

85 000 

20 000 

53 000 
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P. 

27. 
Lira 

186 000 

306 

307 

308 

305 Kira bedeli. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler. 22 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar. ' 280 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları. 18 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları. 41 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4.03 Temsil masrafları. 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından evvel ve 
sonra yapılacak işler masraf- * 
lan. 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Yapı ve yapı malzemesi tek
nik araştırma umumi masrafları 70 000 

REÎS — 422 nci fasıl üzerinde Selim Yata
ğan' 

SELÎM YATAĞAN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuza ilk defa ancak 15 ay son
ra söz alıp çıkmış bulunuyorum. Ama, 15 aydan 
beri içimi yakan bir nusus hakkında iki gruptan 
da istirhamda bulunmak üzere bu meselede fikir 
beyan etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şurada hepinizin müş
terek bir vasfı vardır. Bu müşterek vasıf bütün 
milletvekillerinin vatanperverliğidir. Burada 
hiçbirimizin diğerinden fazla bir hakkı yok
tur. (Sağdan, «ne alâkası var?» sesleri) 

REÎS— Fasılda konuşun efendim. 
SELÎM YATAĞAN (Devamla) —Ben Tüfk 

efkârı umumiyesinin karşısına partimi övmek 
için, kendimi övmek için çıkmış değilim. îçimi 
sızlatan bir mevzu üçerinde konuşmak için çık
mış bulunuyorum. 
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REÎS — Fasıl üzerinde, mevzu üzerinde ko

nuşun. 
SELÎM YATAĞAN (Devamla) — Bu mad

deler üzerinde konuşmak için her iki tarafa dü
şen vazife muhadenet havasını artırmak, mem
leket işlerini o suretle konuşmaktır. Birbirimizle 
düşmanca bir tavırla bu meseleler konuşulamaz. 
Ben bunları Heyeti Umumiyede konuşmak isti
yorum. 

REÎS — Bunun bu fasılla alâkası yoktur. 
Başka bir zaman konuşursunuz. 

SELÎM YATAĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar inşallah bu mevzuu Meclise getirip konuşa
cağım. (Alkışlar) 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Muhterem arka
daşlar, bu fasıldan yapı ve yapı malzemesi araş
tırma umumi masrafları ödeniyor. Yapı ve yapı 
malzemesine öyle maddeler giriyor ki, Sanayi 
Vekâletinin Kuruluş Kanununa göre . kontrolü, 
ile mükellef olduğu birçok işler de bu fasla giri
yor. Çünkü Sanayi Vekâleti Kuruluş Kanunu
nun bir maddesinde bilûmum sınai mamuller 
tiplerini, evsafını, standartlarını tesbit etmek 
Sanayi Vekâletine aittir. Şimdi ben burada iki 
vekâleti aynı sahada kontrol etmek standart tip 
tesbit etme işini üzerine almış bulunuyor. Diğer 
taraftan Nâfıa bütçesi raportörü arkadaşlarımı
zın eklediği yazıyı okuyanlar görmüş olacaklar
dır ki, Nafıa Vekâleti de yapı malzemesinin kon
trolünün kendisine verilmesini istemektedir. 

Şimdi bu 70 bin lira ile standart tip tesbiti, 
ucuz malzemenin ne şekilde tesbit edileceği... 
Bütün bu masrafları 70 bin lira ile karşılamaya 
-imkân yoktur. Ve benim görüşüme göre, bu 3 ve
kâlet birlikte yapı malzemesi araştırmasında, 
tesbitinde iş birliği yaparlarsa memleket için 
daha doğru ve hayırlı bir iş yapılmış olur. 

REÎS — Mahmut Pınar. 
MAHMUT PINAR (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar, biz ecdattan tevarüs ettiğimiz bu va
tanın imarı hususunda çok geri. kalmış milletler
den biriyiz. Bu itibarla bugün imarına başladı
ğımız bu vatanın imar edilebilmesi için klâsik 
inşaatın yanında yeni modern malzeme ve mo
dern inşaat sistemine gitmek suretiyle süratli 

! inşaat elde etmenin çarelerini aramak meeburi-
| yetindeyiz. Bu itibarla bu fasla konulmuş olan 
I yetmiş bin lira gibi cüzi bir para ile lâboratuvar 
j kurmaya imkân yoktur. Arz ettiğim şudur ki, 
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îkinci Cihan Harbinde Almanya'da hâk ile yek
san olmuş olan apartmanların yerine yenileri 
yapılmış, ve on, on iki sene içinde bizim nüfusu
muz kadar yani 25 milyon nüfusu barındıracak 
kadar bina ve inşaat ikmal edilmiş durumdadır. 
Almanlar bu inşaat sistemiyle değil, modern ve 
yeni malzeme tipleriyle, prefabrike sistemle sü
ratli inşaat sistemleriyle büyük mikyasta ve sü
ratle meskenler meydana getirmişlerdir. Belki 
bu arzu ve temennimiz bugün yerine gelmiye-
cektir. Ama bu noktaya Heyeti Aliyenizin de 
nazarı dikkatini celbetmek istedim. Bu suni, 
yeni tip malzeme araştırma lâboratuvarlarmı 
kurmak ve Türk standardizasyonuna bir an ev
vel ulaşmak mecburiyetindeyiz. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımızın bildirmiş 
olduğu üzere, bugün memleketimizdeki her oca
ğın ayrı ayn tuğlası vardır. Bunların hepsinin 
'bir tipe ircaı lâzımdır. Bu itibarla bunların bir 
şekle sokulması, yeni tiplerin bulunması itiba
riyle bu Umum Müdürlüğün ehemmiyet kesbet-
tiğini burada arz etmek isterim. Maruzatım bu 
kadardır. 

REÎS — 422 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

448 

Lira 

451 

452 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler karşı
lığı 
REÎS — KabuH edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yaym masrafları 
BEİS — Kabuü edenler... Et
miyenler.» Kabul edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak Suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

45 000 

10 000 
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Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, ve sergi masrafları 
REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve seminerler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyciilor... Kabul edilmiştir. 

744 6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledileceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

746 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalı çarşısının ta
mir ve ihyası her türlü masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

750 6610 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak masraflar 

25 000 

50 000 

250 871 

2 000 001 

REÎS — Sait Erdinç, buyurun. 
SAİT ERDÎNÇ (Van) — Çok muhterem ar

kadaşlarım ; Büyük Meclis, Lice kasabasının 
nakli ve meskenlerinin yapılması (hususunda 
küçümsenemiyeeek bir miktar tahsisat verdiği 
halde, bugüne kadar oraya gereken önemin veril
mediğini arz eder, Sayın Vekilin dikkatini çe
kerim. Biran evvel bu mevzuun ele alınmasını 
ve kasabanın imar görmesinin teminini rica ed> 
yorum. 

REÎS — Buyurun îmar ve îskân Vekili. 
ÎMAR VE ÎSKÂN VEKÎLÎ MEDENÎ BERK 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Lice'nin ima
rı için 1956 yılında istimlâk bedellerini karşıla
mak üzere 250 bin, 1957 yılında 176 bin lira ve 
son sene de 123 bin lira ayrılmıştır. 1 926 000 
liralık tahsisat da Heyeti Vekile kararı alınmak 
üzere emanete bağlanmış, malzeme mubayaa 
edilmiş ve işe bağlanmış bulunmaktadır. 
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REÎS — 750 nci faslı reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

751 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım. (Sarf şekli îera Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilir.) 3 000 000 

İSMAİL GÜVEN (Niğde) — Arkadaşlar, 
bir hususu öğrenmek için kürsüye geldim. Ka
ya sukutu, heyelan, seylâp gibi tabiî âfetler se
bebiyle Niğde 'mmtakasında bulunan Ahlara, 
Selime, Göstük, Kızılkaya, Balcı, Eski Gümüş-
kö'y gibi yerlerin 21.VI.1957 tarihli Vekiller 
Heyeti karariyle nakli ve yeniden yapılması hu
susunda bir karar vardır, bu karar sıraya da 
alınmıştır. Acaba bu sene vekâlet bütçesine ko
nulan ta'hsisat ile bu'kararın muktezası yapıla
cak mıdır, yapılmıyacak mıdır? Bu hususu öğ
renmek istiyorum. 

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, bir meseleyi öğrenmek ve Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarında tesbit etmek maksadiy-
le söz almış bulunuyorum. Bu da şudur : 

1956 ve 1957 senelerinde jeologlar ve diğer 
mühendisler tarafından memleketimiz gezilerek 
bir miktar kövlerin heyelan ve sevlâp tehlike
sine mâruz bııhmdu&u tesbit edilmiş ve bunla
rın yerlerinin değiştirilmesi hususundaki rapor
lara müstenit İcra Vekilleri Heyeti Kararı ge
çen sene Resmî Gazetede ilân edilmiş ve bunla
rın yerlerinin değiştirilmesi kabul edilmiştir. Bu 
meyanda seçim bölgem olan Sivas'da 23 köyün 
(heyelan ve seylâp tehlikesine mâruz bulunduğu 
tesbit edilmiş ve bu sebep ve maksatlarla yer
lerinin değiştirilmesi, İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle kabul edilmiştir. Aradan iki sene gibi bir 
zaman geçtiği halde şimdiye kadar İmar Vekâ
leti hiçbir harekete geçmedi. Bu köylerin heve-
lân ve sevlâba mâruz bulundukları İcra Vekil-

t 

leri Heyeti Karariyle kabul edildiğine göre bu 
işi Sayın Vekil ne zaman yapacaklardır ve 
yapmadıkları takdirde bu sebeplerle çıkan me
suliyet ve zaraları ne süetle telâfi edeceklerdir? 
Bunları öğrenmek isterim! 

Köylerde yaşıyan vatandaşlar İcra Vekille
rinin kararlarını ve* tehlikeye mâruz kaldıkları

nı anladıklarından huzurları kaçmıştır. Vakit
leri müsaidolanlar şehir ve kasabalara gitmek
tedirler. Şehirlerin imar plânları yapılmadığı 
için de hisseli tarla ve arsalar üzerine binalar 
yapmaktadırlar ve bu yüzden çıkan ihtilâflar da 
halledilemiyecek hallere gelmektedir. Şehir ve 
kasabalarda imar plânlarının bir an evvel ne 
zaman bitirecekler ve bütçe ve malî imkânları 
müsaidolanlara bina yapmak fırsatını ne zaman 
vereceklerdir? Bunları öğrenmek istiyorum. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
751 nci fasıl (Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yardım) dır. Burada . 
sarf şeklinden bahseden bir kısım vardır ki, ben 
anlıyamadım. Fethiye'deki zelzele için 15 mil
yon lira toplandı. Amerika Birleşik Devletleri 
de miktarını pek bilmediğim bir yardımda bu
lundu. Bu paralar Kızılay tarafından dağıtıldı. 
Ama tetkiklerimle gördüm ki, dağıtılan para 
toplanan paranın onda birini geçmiyor. 

İkincisi; Muğla mebusları bileceklerdir, Kı
zılay zelzeleden zarar görenlere para damıtırken, 
rasydnel bir sistem tatbik etmemiştir, Gelişigü
zel para dağıtılmıştır. Ve »hattâ bundan Vekilin 
haberi yoktur. Yalnız mahallî teşkilât politik 
sebeplerle para dağıtmıştır. (Soldan, gürültü
ler) Maalesef bir zelzelenin.' bir âfetin telâfisi 
cihetine gidilirken dahi politika yapılmıştır. 
(Soldan, «Asla. asla» sesleri) Arzu ederseniz be
raber tetkik ederiz. 

Şimdi arkadaşlar, fazla telâşlanmayın. Belki 
kendi mıntakalarınızda da böyle oluyor da onun * 
için telâşlanıyorsunuz. Kızılay'a verilen paralar 
şu felâkette dahi siyasi maksatlarla damıtılmış
tır. Biz, yeni kurulan bir Vekâlet bulunduğuna, 
ileride teknik elemanlar kullanacağına ve bir 
Devlet müessesesi olacağına göre fasla konulan 
üç milyon liranın Kızılay'a devredilmesine ta
raftar değiliz. 

REİS — Buyurun Vekil Bey. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, cevaplarıma 
son konuşan Muslihittîn Yılmaz Mete arkada
şımdan başlıvacağım. Bir kere bu tahsisatın Kı
zılay vasıtasiyle sarfı âcil yardım maksadına 
matuf olduğu için, bu paranın sırf Artırma, ek
siltme Kanununun formalitelerinden ve zaman 
kaybından tevakki içindir. Muğla, Aydm bölge
leri zelzelelerinde yapılan yardımlar iki yoldan 
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tevzi 'edilmiştir. Bir kere mahallî ihtiyaç komis
yonları kurulmuş, valinin riyasetindeki bu ko
misyonlar ihtiyacı tesbit etmiş, köy ve kasaba
lardaki paralar Ziraat Bankası, şehirlerdekiler 
ise Türkiye Emlâk Kredi Bankası vasıtasiyle ve 
teminat •gösterilmek suretiyle tevzi edilmiştir. 
Hepsi makbuza bağlıdır. Arkadaşımızın 'dediği 
şekilde bir politika sebebi gözetilmeden, hakiki 
ihtiyaç sahiplerine tevzi olunmuş bulunmakta
dır. 

Arkadaşımızın yaptığı şey, yanlış duyduğu 
bir hususu burada istismar etmekten ileri geç
memektedir. Hakikaten Amerika'dan Fethiye 
felâketzedelerine yardım yapılmıştır. Bu yar
dımlar mal olarak vâki olmuş, bina malzemesi 
olarak gelmiş ve binaları yapan müesseseye 
devredilmiştir. Binaenaleyh suiistimal «dilmesi 
veya şunun bunun eline ptolitik mülâhazalarla 
geçmesi asla mevzuubahis değildir. 

ismail arkadaşım, Niğde vilâyetine Ibasrlı köy
lerin tabiî âfetlerden, zarar .görenlerinin 1959 da 
nakillerinin yapılıp zararlarının telâfi edilip 
edilmiveceo'ini sordular. Aynı suali komisyonda 
Sayın Şefik Söver de sormuştu. 1959 da bu köy
ler nakledilecektir. 

Halim Ateşalp'm mevzuubahsettiği Sivas'ın 
32 köyü tabiî âfete mâruz kalmış, (bunların 15 i 
nakledilmiş, 19 u da 1959 da sıra dâhilinde nak
ledilecektir. 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, alkışlar) 

Halk Partisinin kurduğu demokrasiye yavaş ya
vaş alışacaksınız, tebrik ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Hasan Bey, rica ederim mevzu üze
rinde konuşun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, 1957 senesinde Ankara'da bir sel felâ
keti oldu, bu mâruzâtıma başlamadan evvel 
Muhterem Vekilin Adana Mebusu arkadaşım 
Yılmaz Mete'ye verdiği cevaba cevap vereyim. 

Komisyonlardan bahsettiler, Sayın Vekil bu 
komisyonlar bitaraf mı? Yoksa Demokrat Parti 
başkanları mı bulunuyor? Demokrat Parti baş
kanlarını bir araya getirip komisyon kuracağı
nıza memleket işleriyle uğraşın, aksi takdirde de
dikodular devam eder. 

Sayın Vekil Ben de size sormak isterim, Kı
zılay'dan bahsetmek isterim, Kızılay Genel Baş
kanı kimdir? (Soldan, gürültüler) Sadettin Ya-
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lım Demokrat Partiye kur yapıyor. Sen konu
şamazsın. (Soldan, gürültüler) (Sağdan, alkış
lar) 

REÎS — Fasıl üzerinde sözünüzü ikmal edin. 
ENVER KAYA (istanbul) — Sen fırında 

maya ile uğraş. 
HASAN TEZ (Devamla) — Ekmeklerin 

gramajını indire indire sıfır grama indirdiniz. 
(Soldan, gürültüler) 

RE IS — Vaktiniz geçiyor. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, sükû

neti temin edin de konuşayım. Dakikaları da ten
zil edin. 

RE IS — Sükûnet temin edildi, buyurun ko
nuşun Hasan Bey. ^ 

HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarını, 1957 senesinde Ankara'da bir sel fe
lâketi oldu. Saym Başvekil resmen sel felâketi
ne mâruz kalan Gülveren ve Gülseren semtinde
ki vatandaşların, çadır altında kalan vatandaş
ların en geç. 1958 senesi içinde meskene kavuşaca
ğını ve meskene kavuşmamış tek vatandaş kal-
mıyacağını vadettiler. 

RE IS — Hasan Bey, vaktiniz tamamdır. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, va

tandaş çadır altında yatıyor. Bizi konuşturmu
yorsunuz. ^ 

RElS — Hasan Bey. Hasan Bey... 
HASAN TEZ (Devamla) — Allah sizi ikti

dardan düşürsün, Allah gelsin hakkınızdan. 

MUSLlHlTTtN YILMAZ METE (Adana) 
— Muhterem arkadaşlar, yardımın miktarı hak
kında bir şey söylemedim, yalnız sordum. Söz
lerimin anlaşılmıyan yeri yoktur, bir miktar 
yardım yapmıştır, dedim. Vekil Beyle mutabıkız, 
malzeme yardımı yapmıştır. Yalnız Türkiye'de 
toplanan paralardan, Kızılaya verilen paralar
dan bahsettim. 

ikincisi, Vekil Bey «Kızılaya devri, vekâle
tin âcil vakalarda Artırma ve Eksiltme Kanu
nuna tâbi olmadan sarfiyat yapabilmesi içindir.» 
dedi. Bu mahzurun ilk yardım yapılabileceğine 
dair bir tek maddelik bir kanunla giderilmesi 
mümkündür. Kızılay ayrıca yardımını yapsın. 

ikincisi; ben Kızılayın suiistimal yaptığın
dan bahsetmedim. Fethiye zelzelesinden sonra 
dağıtılan para siyasi maksatlarla kullanılmıştır 
dedim. (Soldan, «aynı şey» sesleri) Aynı şey de
ğil. Kızılay bu parayı mahallî teşkilâtına gön-
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dermiştir. Orada bankaya yatırmıştır. Kay
makamın da nezaretinde Kızılay Başkanının dâ
hil bulunduğu bir komisyon marifetiyle muhtar
lar ve D. P. ocak başkanlarının tanzim ettikleri 
listelere göre bu paralar dağıtılmıştır. Bu bir 
vakıadır. Eğer fazla merak ediyorsanız isim de 
verebilirim. (Soldan, gürültüler) 

EEÎS — Yılmaz Bey, bir dakikanız kaldı. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Şayet bunun dağıtılmasına nezaret eden 
vekil hakkında Meclis tahkikatı istiyorsanız ben 
isimle getireceğim. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, günlerden beri bu mukaddes 
çatı altında memleketin çeşitli mevzularını ko
nuşuruz, üstünde münakaşa ederiz, zaman za
man kavga ederiz, hattâ üstüne çamur atılmadık 
bir Kızılay kalmıştı, bugün ona da atıldı. 

HASAN TEZ (Ankara) — Kauçuklar ne 
oldu, kauçuklar ne oldu? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ne 
demek istiyor bu efendi? Ekmekçi fırınlarından, 
garsonlardan da bahsederim ben. (Sağdan, gü
rültüler, soldan, gülüşmeler) 

HASAN TEZ (Ankara) — Ben alnımın teri 
ile geldim. 

REÎS — Hasan Bey, rica ederim. 

BURHANETTÎN,ONAT (Devamla) — Kı
zılay arkadaşlar, Tevfik Fikret'in; «Düşmüşlere 
uzanan el» diye tavsif ettiği bu mukaddes el, 
yalnız bir millete değil, bir bayrak altındaki in
sanlara değil, harb cephesinde birbirlerine kur
şun sıkan dostu düşmanı dahi tefrik etmeden 
aynı derecede koruyan, aynı derecede yardım 
eden bu mukaddes müessesede baştan sonuna ka
dar çalıştım, hizmet ettim. Orduda hizmet ettim, 
terhis olduktan sonra mahallî Kızılay teşkilâtın
da hizmet ettim, Ankara'da Kızılay Genel Mer
kez âzalığmda hizmet ettim. (Sağdan, «Bunla
rın ne alâkası var?» sesleri) Şunun için alâkası 
var. Bunu söylemekten maksadım, Kızılaya ait 
mevzuları... 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, beni 
konuşturmadın, bak arkadaşımız konuşuyor. 
(Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Hasan Bey, oturunuz yerinize, size 
ihtar ediyorum. 
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Devam buyurun, efendim. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Bu 
arkadaş bir şey biliyorsa, bir şey işitmişse yeri 
Meclis midir? (Sağdan, «Gayet tabiî» sesleri) 
Gayet tabiî değildir, arkadaşlar. Kızılaya mü
racaat ediniz, teftiş heyeti var, murakıbı var, 
her sene toplanan kongreleri var ve o kongre
lerde hakikaten her partiye mensup arkadaşlar 
var. Parti işlerinden, küçük şeylerden azade ola
rak omuz omuza, diz dize, dirsek dirseğe oturur
lar, her şeyi unutarak Kızılaya hizmet etmeye 
çalışırlar. Bütün meseleler orada konuşulur. Ka
naatimce buraya değil, oraya gelinmesi lâzımdı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kürsüsün
den Türk efkârına ve hattâ dünya efkârına yan
lış bir şekilde aksettirme bu mukaddes müesse
seye darbe indirmek olur. Kızılaym en eski bir 
müntesibi olmam dolayısiyle, Kızılaya tevcih 
edilen ithamkâr sözleri şiddet ve nefretle redde
derim. (Soldan, alkışlar) 

HASAN TEZ (Ankara) — Bana sataşma 
var, söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim, buyu
run, Kemal Barlas. 

A. KEMAL BARLAS (Çankırı) — Muhte
rem arkadaşlarım, 24 Mayıs 1958 de Çankırı bü
yük bir sel felâketine uğradı. Bu sel felâketinde 
400 aile hasara uğradı. Bu felâketten sonra, fe
lâkete uğrıyanlara yapılan yardım, 250 ilâ 500 
liradır. Bu yapılan yardımın bugünkü hayat 
şartları içerisinde bir kıymet ifade etmiyeceği 
bedihidir. Ben bu fasıl dolayısiyle Vekil Beyden 
rica ediyorum, bu fasıldan bu felâkete uğrıyan
lara yardım yapsınlar. 

REÎS — Daha 8 arkadaş söz almış vaziyet
tedir, kifayet takriri de gelmiş bulunmaktadır. 

HASAN TEZ (Ankara) — Bana sataşma 
var, söz istedim. 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey, 
bana sataşıldı. Bana, «Hasan Tez, kur yapıyor» 
dedi, söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Sataş
ma yoktur, söz vermiyorum. 

Kifayet takririni okuyoruz : 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hamza Osman Erkan 

RElS — Kifayet aleyhinde Dursun Akça-
oğlu. 

DURSUtf AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte
rem arkadaşlar, bu fasıl münasebetiyle seferde, 
hazerde bize çok lâzım olan Kızılay gibi bir mü
essesenin adı karıştı, lehinde, aleyhinde lâflar 
edildi. Mesele tavazzuh etmedi. Çok istirham ede
rim, lütfedin mesele aydınlansın. Bu suretle iki 
tarafın görüşleri gereği şekilde tebellür ederek 
hakiki durum anlaşılsın. Niçin bunun üzerinde 
ısrarla duruyorum arkadaşlar! Aslında bu fasıl 
Hükümetin tasarrufunda olan, Kızılaya verdiği 
bir fasıldır. Sarf şeklini Hükümet kararlaştıra
cak'şuraya, şuraya sarf edeceksin, diyecektir. 
Faslı iyi okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. 

RElS — Kifayet aleyhinde. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — gemdi 
şu hale göre meselenin, bilhassa Kızılaym bugün
kü durumunun aydınlanması için kifayet aleyhin
de rey vermenizi istirham ediyorum. 

REÎS — Kifayeti reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kifayet takriri kabul 
edilmiştir. 

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

F. Lira 

752 6683 ve 7048 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 7 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 6746 sayılı Kanun gereğince 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfet-

; lerden zarar görenlere yapıla
cak yardım 7 000 000 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Kızılaym 
menfaati için ve bir Kızılaycı olmak hasebiyle 
söz istedim vermediniz, Reis Bey. Zabıtlara bakı
nız. 
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REÎS — Kifayeti müzakere kabul edildikten 

sonra söz vermek imkânı yoktur. Durup durup 
da sonradan mı geldi aklınıza? 

Asım Eren, buyurun. 

SADÇTTÎN YALIM (Kocaeli) — Kaç defa 
söz istedim burada. 

REÎS — Söz istiyenler yazılı burada, yazılı 
değilsiniz, hakkınıza riayet etmesini bilin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Vermiyor
sunuz söz. 

REÎS — Birinci ihtarı veriyorum, size. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Verirseniz 

veriniz. 753 te söz istiyorum. 
REİS — Teessüf ederim size, ikinci ihtarı ve

riyorum. İsminizi yazdım. 
Asım Eren, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — 753 ncü fasıl müna
sebetiyle Sayın İmar ve İskân Vekilinden rica
da bulunacağım. 

İmar ve İskân Vekâletinin kuruluş ve vazife
lerine dair kanun lâyihası ile, Dahiliye Vekâleti
nin uhdesinde bulunan bâzı işler devredilmişti 
ve bendeniz 6746 sayılı Kanunun icabı olan bu 
fasıldaki yardımdan Edirne vilâyetinde 1955 * 
1956 yıllarında vukua gelen seylâptan zarar gö
renlerden Uzunköprü kaza merkezine ait seylâp -
zedeler hakkındaki yardımların intacını arz ve 
izah edaceğim. 

Meseleyi kısa hulâsa edeyim: Malûmu âliniz 
geçen sene bendeniz Dahiliye Vekili Beyle bura
dan bir sözlü soru münasebetiyle, görüşmüş ve 
kendisinden mahallî belediyenin bu iş için istim
lâk ettiği arsaların bedellerini kendi zatî takdiri 
ile çok az miktarda tesbit etmesinden dolayı hal
kın mutazarrır olduğunu, bu hususta Vekâletin 
kanuni salâhiyetini kullanmasını, belediye emrine 
bir istimlâk için Ankara'dan verilen 2,5 milyon 
liralık tahsisatın tamamen arsa sahiplerine veri
lerek başka yerlere verilmemesini rica etmiştim. 
Daha sonra bu mesele, affınızı istirham ederek 
ifade edeyim, yılan hikâyesine döndü. Filhakika 
istimlâk bedellerini çok az, yani metre kareye 
50 - 75 kuruş takdir ederken belediye, burada 
kuvvetli bir noktaya istinadetmiştir. Belediyenin 
vatandaşı mutazarrır eden tutumunda istinadetti-
ği bu kanuni tutamak 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun, 6746 sayılı Kanunun muahhar olmasıdır. 
Dolayısiyle belediye yeni istimlâk hükümlerini 
tatbik etmemiştir. Hem yeni ve hem de eski İs-
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timlâk Kanunu ile mevcudolan takdiri kıymet 
komisyonları her iki kanun arasındaki bâzı hü
kümler sebebiyle farklı ölçülerle karar verip bi
rini 125 diğerini ise 50 - 75 kuruş bedellerle is
timlâkler yapmışlardır; fakat muhterem arkadaş
larım bu haksız derecede az olan istimlâk bedel
lerini sahipleri almadılar. Şimdi ise üçüncü bir 
safha belirdi: Uzunköprü Belediyesi seylâptan 
zarar gören evler sahiplerince acele tamir edilip 
içine girdikten sonra bu evleri de cebren istimlâk 
etmeye kalkıştı. Çok rica ediyorum, Vekil bu işi 
ciddiyetle ele alsınlar, tetkik buyursunlar. Mağ
dur halkı istimlâk bedeli ve evlerinin istimlâki 
dertlerinden kurtarsınlar. 

REİS — Sadettin Yalım. 

SAADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, fasıl üzerindeki ko
nuşmama evvelâ şunu belirtmekle başlıyaca-
ğım. Otuz senedir Kızılaycıjam. ve halen, de Kı
zılay Merkez Hey etkideyim ve Kızılay Gençlik 
Kolu İkinci Başkanıyım. Bu bakımdan Kızılaya 
sürülmek istenen en ufak bir lekeyi daima gö
ğüslerim. 

Kızılay bir felâket anında bütün insanların 
yardımına koşar. Efkârı umumiyede Kızılay 
için yaratılacak en ufak bir şaibeyi dahi bura
dan haklı olarak retdederim. 

Kızılay camiasında particilik yapılamaz. 
REİS — Fasıl içinde kalınız Saadettin Bey. 

SAADETTİN YALIM (Kocaeli) — Fasıl 
içinde söylüyorum. Kızılayın menfaatlerini sa
vunuyorum. Yoksa partiye kur yapmağa ne 
benim ne de onların ihtiyacı vardır. Burada 
Kızılaycı bir mebus olarak konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî afetler dolayi-
sıyla Kızılayın çalışmasını şu misalle vermek is
terim. Gerze yangını felâketinde Kızılayın 
Gençlik Kolları hesabında toplanan 95 bin lira
lık para ayrı bir fonda durmaktadır. Gerze 
yangınında toplanan bu paranın en iyi şekilde 
kullanılması için Gerze Kaymakamlığına, Kı-
zılayma, Belediyesine, Maarif Memurluğuna 
sorduk. Kızılay on parasının dahi hesabını 
Türk Milletine verebilecek durumdadır. Bu 
itibarla en uf ak bir şüpheyi davet edecek şe
kilde konuşmaya kimsenin hakkı yoktur arka
daşlar. 

REÎS — Rükneddin Bey, buyurun. 
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RÜKNEDDİN NASUHİOÖLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda Sayın 
Asım Eren çok alâkadar oldu ve zaman zaman 

t da sual takrirleri verdi. Mıntıkamızla alâkası
na çok teşekkür ederim. 

1953 senesinde bir su baskını oldu. İpsala, 
Çobanköy ve merkez kazada bazı evleri hasara 
uğrattı. Hemen arkasından bunlar hakkında bir 
kanun, çıkarıldı, evler yapıldı. Bugünkü durum 
şudur; İpsala'da seylabzedeler evlerine girmiş
tir. Yolları yapılmaktadır. Elektrik tesisatı iha
le edilmiştir, suları gelmektedir. 

Çobanköylüler tamamiyle evlere girmiş ve 
yerleşmişlerdir. 

Edirne'de Uzunköprüdeki evlerin kısmı aza
mı bitmiştir. Yalnız elli ton kadar demir ihti
yacı vardır ki onu da bir hafta evvel hallettik, 
yerine gelmiştir. Mevzuda mühim bir mesele 
yoktur. 

Yalnız Uzunköprü'deki evlerin, istimlâktan 
dolayı bâzı hukuki vaziyetleri vardır ki onlar 
ila mahaHî teşkilât otorite Hükümetle temas 
ederek bu istimlâk insanlarının haklarını yerine 
getirecektir. 

Mesele bundan ibarettir. 
Aziz arkadaşım Asım Erenin Edirne hak

kındaki mütemadi alâkasına şahsan teşekkür-
ederirn. 

REİS — Fasıl üzerinde mi söz istiyorsunuz 
Yılmaz Bey? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Muhterem Reis Bey, Sadettin Yalım'a gös
terdiğiniz müsammahayı bana da gösterin. 

REİS — Olmaz efendim, müsamaha mev-
zuubahis değildir, fasıl üzerinde konuşacak
sanız, buyurun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Efendim, fasıl üzerinde konuşacağım. 

Efendim, yanlış anlaşılan bir söz mevcut, 
onun için söz istedim, şahsiyat yapmıyacağım. 

Sayın Reisim bu hususta gergin bir hava 
mevcutsa bunu giderelim. Ben suiistimalden 
bahsetmedim. Ama Kızılay müessesesinde Sağ
lık Vekâletinde ve Ziraat Vekâletinde bir yol
suzluk yapılmışsa bundan bahsetmek suç mu? 
Fethiye'de böyle bir hâdise oldu, delillerim 
var, dedim. (Soldan «varsa göster» sesleri) 
Bunlar gürültüyle halledilmez. Söylenen söz
leri istismar etmeye kalkışmak acizdir. 
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754 

Lira 

7010 sayılı Kanun gereğince 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 
Sakaıya vilâyetlerinde vukua 
gelen yer sarsıntısından zarar 
görenlere yapılacak yardım 20 000 000 

RElS — Muslihittin Yılmaz Mete! 
MUSLİIIÎTTiN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlar, tümü üzerinde ko
nuşmak nasibolmadığı için fasıl fasıl konuşu
yorum. Af buyurun. Fethiye'deki zelzeleden 
bahsedeceğim. 

Bunun için ve diğer vilâyetler için yirmi 
milyon lira bir para konmuştur. Bunun tama
mının yerine sarf edileceğine kaaniim. Vekâlet 
yeni olduğu için belki Vekil Bey meşgul olmuş
lardır, fakat çok geç kalınmıştır. Komşu bir 
memlekete bu felâket sirayet etmişti, onların kayıp
ları bizim kadar olmamakla beraber çok kısa za
manda telâfi ettiler. Nisanda evlerin biteceği 

1 : 47 27.2 
REÎS — Sezai Akdağ, buyurun. Bir itham 

olmadığı meydana çıktı, müsaade buyurun. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — C. H. Partisin

deki bâzı arkadaşlarımızın bâzı noktalarda hak
kı vardır. Şayet bir cemiyetin şu veya bu ida
ri kararında bâzı anormal hareketler var&a bir 
mebus olarak gerek muvafakatin, gerekse mu
halefetin bunları ileri sürmeye ve sormaya hak
ları vardır. 

Kızılaycı arkadaşlarım söylüyor; izmir'de 
bir müddet evvel yapılan bir teftişte, Kızılay'a 
bir müddet evvel verilen kavanoz kavanoz kah
velerin ifna edildiği kaydına rastlanmış olma
sına rağmen, bunların hapsanedeki C. H. Par
tililere tevzi edildiği tesbit edilmiştir. 

Evet, hapsanede C. H. P. mebus namzedi 
Ziya Hanhan'a verildiği müfettiş raporu ile sa
bittir. Yine izmir'in Tire kazasında C. H. P. 
li Kızılay başkanına verilen Amerikan yardı
mı peynir, yağ vesaire fakirlere dağıtıyoruz 
diye C. H. P. lilere dağıtılmıştır. Yağların 
bunlara dağıtıldığı, puslalarla Halk Partili va
tandaşlara verildiği görülmüştür. Bu hareket
ler olabilir, şu partiden veya bu partiden ge
lebilir, benim temennim şu ki bu hususta has
sas olmak lâzımdır. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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müjdesini aldık. Temel atma vesaire işleri bı
rakarak bu işlerin bir an evvel tamamlanmasını 
rica edeceğim. 

RElS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 

755 

Lira 

102 000 
Satmalmacak makina ve optik 
aletler ve teknik malzeme 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Ş — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdür
lüğü Bütçesi 

RElS — Toprak ve iskân işleri Umum Mü
dürlüğü bütçesinin fasıllarına geçilmesini reyi
nize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

5 022 905 201 Maaşlar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 2 003 751 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 

203 Geçici hizmetliler ücreti 665 520 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 265 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 275 033 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

,304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 116 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 295 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 7 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 2 291 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı. Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 24 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 807 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan yem bedeli 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 50 000 

REÎS — Sait Erdinç, buyurun. 
SAÎT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka-

daşlar, toprak tevzi komisyonlarının taşıt mas-
rafları üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Bu 
komisyonların daha az masrafla çalışabilmesi 
için şimdiki-tatbikat çok yanlış bir şekilde yü
rümektedir. Bir vilâyette faaliyette bulunan 
Toprak Tevzi Komisyonları bir ilçenin köyüne gi-
gidip faaliyete başladı mı, ondan sonra o köyün 
bitişindeki köylerde faaliyette bulunması ica-
bederken sadece bir köyde faaliyette bulun
duktan sonra bitişik ve diğer köylerde dağı-
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tılacak toprak ve topraksız çiftçi olduğu halde 
oradan alınıp kilometrelerce uzakta diğer 
bir ilçenin diğer bir köyüne sevk edilmekte
dir. Bu doğru değildir. Bir ilçeye Toprak Tevzi 
Komisyonu girdikten sonra bir program dâhilinde, 
o ilçenin bütün köylerinde faaliyette bulunup, da
ğıtılacak toprakları, topraksız veya az topraklı 
çiftçiye dağıtmalıdır. Bir köyde bütün işleri 
bitirdikten sonra, diğer bir köyde faaliyette bulun
ması lâzımdır. Temennim buna matuftur, bu 
yol tutulursa, masraflar çok azalır. Tatbikat
ta bunun birçok misallerini bilmekteyim. Bu
nun sebebi nedir? Şahsi kanaatime göre, tat
bikatta birçok hâdiseler göstermiştir ki, bu
nun sebebi politikadır, politik hâdiselerdir. 
(Soldan, gürültüler.) Bu kanunun tatbiki ile 
vatandaş, mevcut mevzuat karşsında arazileri
nin çoğunu kaybetmektedir. Bu kanunun tat
bikatı vatandaşı korkutmakta, mutazarrır et-
metkedir. Kanaatim bu. (Soldan, misaller ver, 
sesleri.) Misaller verebilirim, fakat buna şu 
üç dakikalık konuşmada imkân yoktur. Sa
dece Van'daki tatbikatı zikredebilirim. Ay
rıca Tatvan'daki toprak tevzi komisyonunun 
çalışmasına da temas edeceğim. 76 Numaralı 
Toprak Tevzi Komisyonu Adilcevaz'da faali
yette bulunması gerekirken Tatvan'da bulun
maktadır. Adilcevaz'da kendilerine oturacak 
yer bulabilirlerdi. Tatvan'da oturup 70 kilo
metre uzakta bulunan bir ilçede faaliyette bu
lunmak doğru değildir. 

Bu kanunun tatbikinde politik mülâhaza
lara cevaz verilmemesini çok verimli çalı
şılmasını temenni ederim. 

REÎS — Paslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

417 

425 

100 000 

20 075 000 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
iskân işleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

PETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, is
kân edilen vatandaşlar arasında menkul eşhas 
denen ayrı bir zümre daha vardır. Vekil Bey
efendinin içinde bulunduğu mevzu çok geniş, 
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çok dağınık olduğu için menkul eşhasın kim
ler olduğunu ve durumlarının ne merkezde ol
duğunu birkaç cümle ile ifade etmek isterim. 

Menkul .eşhas altı vilâyetten hususi bir 
kanunla Garba nakledilip bilâhara ikinci bir 
kânunla 1947 senesinde memleketlerine iade 
edilen vatandaşlardır. 1959 senesinde olduğumu
za göre 12 senedir bunlar iskân edilmemiş du
rumdadırlar. Hâlen dahi iskân edilmemiş, müs
tahsil hale gelmemiş, denilebilir ki, çadır da
hi bulamamış durumdadırlar. Bunlara bidayet
te yardım olarak sadece 250 lira verilirdi. Bi
lâhara bu paranın miktarı yükseltildi, 1 000 
lira oldu. Bu para ile ev yapacaklar, içine gi
recekler ve müstahsil hale geleceklerdi. Tabiî 
buna imkân olmadığı Yüksek Meclisin takdi
rinden kaçmamaktadır. Bu 1 000 lira ile temel 
atacak, >y. s. Fakat önce iskân memurunu geti
recek ki, parayı alsın. îskân memuru kazada 
olmadığı için parayı da akmıyorlardı, yahut 
almak için bir hayli külfete katlanmak mec
buriyetinde kalıyorlardı. Babadan kalan mal
lan Hazineye vermek suretiyle iskânlarını Hü
kümetten istemek durumunda idilir. 

Şimdi Hükümetin bir tasarısı ve bir arka-
dışımızm bir teklifi mevcudolup, komisyonlar
da müzakere edilmektedir. Bunun Geçici Ko
misyonda görüşülmesini temenni etmiştik, ama 
o zaman kabul edilmemişti. Şimdi zannediyo
rum bu yola gidilmek üzeredir. Komisyondan 
ve Hükümetten bu kanunun bir an evvel çık
masını candan temenni etmekteyim. 

Yalnız kanunda bâzı boşluklar olacaktır. 
Bu da üç grupta mütalâa edilmektedir. 

REÎS — Cümlenizi tamamlayınız. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Bu da ser

best bölge, boşaltılmış bölge ve yasak bölge 
olarak 3 grupta mütalâa edilmektedir. Bu üç 
grupu telif edici bir formül, hakikaten mesele
yi halledecektir. 

Muhterem komisyonun da buna kaadir ola
cağına eminim. Bu vatndaşların biran evvel 
sıkıntıdan kurtarılmalarını istirham ederim. 

REÎS — Nihat Sargmalp! 
NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar; bu fasıl üzerinde söz almak
tan maksadım, dağ mmtakalarına öteden beri 
yerleşmiş bulunan köylerin aşağıya indirilmesi 
için bir temennide bulunmaktır. Bu fasılda dı
şardan gelecekler için 15 milyon lira konmuş. 
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Geçen sene 2 milyon 200 bin lira idi. Dışardan 
gelecekler için bu 15 milyon sarf edilmiyecekse, bu 
fasıl ve bu maddenin ruhunda sadece dağ bölge
lerinde iskân edilmiş olan köylülerin ve köyle
rin aşağıya indirilmesi varsa bu bakımdan sayın 
Vekili tebrik etmek isterim. Dağ köylerindeki 
vatandaşlarım \t nüfus artışı ve 'başka sebepler
den ormanları sökmekte ve bunları kökleme de
diğimiz usulle tarla haline getirmektedirler. Bu 
iş bilhassa! yamaçlarda olduğu için maalesef 3 - 4 
sene içinde funda toprak dediğimiz bu toprak 
akıp gitmektedir. Bu yüzden 7 - 8 sene içinde 
tamamen açılmış vaziyete gelmiş yerler gördük. 
Bu yerlerdeki vatandaşlar birkaç sene sonra hem 
ormandan oluyor, hem de açmış oldukları tarla
dan oluyorlar. 

Bu işin halledilmesi Ziraat Vekâletine veril
mişti. 701 nci fasıldan 1 milyon lira ayrılmış 
ve bunun îmar ve îskân Vekâletine devredilme
sini istemiştik. Toprak ve îskân Umum Müdürlü
ğünün bu erozyon denilen verem âfeti ile ya
kından ilgili olduğu belli olmuştur. Mademki 
Vekâlet kurulmuştur, bu münasebetle yeni bir 
çalışma ruhu taşımaktadır. Toprak ve îskân, 
Umum Müdürlüğünden ve Vekil Beyden rica 
ediyorum, bu mevzuu ele alsınlar. 

Su îşleri Umum Müdürlüğü ve Etüd İdaresi, 
karayollarında bu işlerle ilgi, geçen sene kurul
muştur. Bu işlerle uğraşan şubeler ve müdür
lükler olmuştur, bunlar belki ilerde umum 
müdürlükler haline gelebilirler. 

Bir noktayı daha arz etmek isterim. 
Erozyon işi millete mal olmuş bir mevzudur. 

Nehirlerin getirdiği bu toprak 441 milyon ton
dur. 

1956 da yapmış olduğum bir seyahatte tesa
düf ettiğim bir öğretmen bana bahsetti : Sekiz 
tane sandık yaptırmış, bir metre eninde, iki met
re uzunluğunda ve yirmi santim yüksekliğinde, 
kendi tâbiri ile, tekneler yaparak, yağmur vası-
tasiyle gelen bu toprakları talebelerine göster
miş. Bu sandıklardan sekiz tanesini % 45 meyil
li bir yere koymuş, öğretmen yapmış bunu. Bir 
sene içinde bu % 45 meyilli olan arazi üzerin
deki hümüs tabakasının tamamen aşağıya aktı
ğını talebesine göstermiştir. Bunu bir vazife 
olarak şükranla karşılarım. Çok rica ediyorum, 
Sayın Bakan bunun üzerinde alâka göstermek
tedirler, fakat daha çok alâka göstermeleri lâ-
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zımdır veya bu işi bir umum müdürlük şekline 
sokmak mümkündür. Bunu kendilerinden rica < 
ediyorum. 

EEÎS — Halil Gürün. , 
HALÎL GÜRÜN (Maraş̂ ) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz muhacirler hakkında birkaç ke
lime ile huzurunuzu işgal etmek istiyorum. Son 
senelerde muhaceret ve muhaceret edenlerin is
kânı için sarf edilen gayretler yerindedir. Fa
kat bu husustaki mevzuatımız arzuya uygun de
ğildir. Bu mevzuatın tashiha muhtaç noktaları 
vardır. Vaktiyle 1939 senesinde çıkarılmış olan 
9 Nolu Talimatname Türkiye'ye gelecek olan 
muhacirlere muhtelif ihtiyaçları için verilen pa
ra 12 bin liradan ibarettir. Bu 12 bin lira bu
günkü durumda muhacirler için hiçbir şey ifa
de etmiyecek vaziyettedir. Bundan dolayı bu
nun yükseltilmesi, hele kur farkından sonra 36 
bin liraya çıkarılması faydalı olacaktır. Hattâ 
dışardan gelen muhacirlerin takviyesi bakımın
dan daha da artırılması faydalı olacaktır. 

İkincisi; Türkiye'ye muhtelif yerlerden mu
hacirler gelmektedir. Bir kısmı Iran, Pakistan, 
Afganistan gibi yerlerden geliyorlar. Memur
larımız tarafından bunlardan ticaret, sanayi 
odası vesikası, kambiyo senetleri ve saire isten
mektedir. Halbuki bu memleketlerde kambiyo 
teşkilâtı, ticaret ve sanayi odası teşkilâtı yok
tur. Bunlar henüz gelişmenin başında bulunan 
birtakım memleketlerdir. Ondan dolayı bu şe
kilde yurda hicret eden vatandaşların vesikala
rım tâyin babında vekâletin bir müsamaha tanı
ması ve icabederse Gümrük ve Tekel ve Maliye 
vekaletleriyle iş birliği yaparak bu dâvayı hallet
mesi bir zarurettir. Gerçi Orta - Doğudan ge
len vatandaşlar çok azdır, 7 - 8 bin kadardır. 
Fakat, kendileriyle yakından alâkalı olarak söy-
liyebilirim ki» mevzuattaki bu zorluklar sebe
biyle bir kısım mallan senelerce gümrüklerde 
beklemektedir. Gerçi bu mevzu belki dê  Güm
rük Vekâletini alâkadar eder ama îskân Vekâ
letinin muhacirlerle yakından alâkası olduğu 
için burada arz ediyorum. Diğer taraftan mem
leketimize evvelce gelmiş olan birtakım muha
cirler vardır. Bunlar toprak ve iskân için mü
racaat ettikleri zaman bunları vekâlet, her han
gi bir yerde iskân etmek vaziyetindedir. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

HALİL GÜRÜN (Devamla) — Bu şekilde 
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vekâlete müracaat etmiş olanlara gösterilen zor
luk bunların iskânlarını güçleştirmektedir. Ve
kil Beyin teshil edici, yardım edici durumlarını 
müşahede ettik. Bunların toptan ele alınmasını 
rica ederim. 

REİS — Asım Eren... 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bu fasılla 731 nci fasıl arasında tek
nik bir alâka var. Malûmuâliniz yatırımlara gir
mesi icabeden istimlâk ve yapı işleri masrafları 
burada 425 nci fasılda iskân masrafları içinde 
(Diğer her türlü masraflar) adlı madde ile 
yekûna girmiştir. Sebebi de burada anlaşılmı
yor. 

Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü gerek
çesi okunursa orada kâfi bilgi var. Gelen 66 000 
ailede 260 000 nüfus muhacirlerden henüz iskân 
edilmiyen 2 160 aile kalmıştır. 1950 den beri 
66 bin aile Türkiye'ye göçetmiş. Bu masrafların 
içinde yapı masrafları da dâhil olduğuna göre, 
istimlâk faslına bu yekûn, dâhil edilmemiştir, 
cari masrafla ithal edilmiştir. Bunun sebebini 
lütfen izah buyursunlar. 

Muhterem arkadaşlar, göçmenlerden 1/3 ü 
köylere, 2/3 ü (ki, 2 106 aile haricolmak üzere) 
kasabalara iskân edilmiştir. Ama bu, ancak lâ
yihadaki, sukomisyon raporu müfadına göre, 
bir hakikattir. Hakikatte, gelmiş olan Bulgaris
tan göçmenlerine kanun gereğince yapılmış olan 
evlerden, meselâ Yenimahalle yolundaki Küçük-
evler mahallesi maalesef mevridine tahsis edil
memiştir. Bu evler Gülveren'de evleri yıkılan 
vatandaşlara verilmek suretiyle asıl hak sahibi 
göçmenler bugüne kadar bu kanuni haklarından 
mahrum kalmışlardır. (Kanuni hak) diyorum, 
Çünkü bu evler sırf bu göçmenler için ve devlet 
tahsisatından olmıyan yardım paralariyle yapıl
mıştır. Hulâsa göçmenler haksız yere bu evler
den mahrum edilmişlerdir. Göçmenler daha ev
vel Devlet Bakanlığına mütemadiyen bunun için 
müracaat ettiler. Fakat henüz evler kendilerine 
verilmemiştir. Bunların verilmesi için bilhassa 
Sayın Vekilden alâka rica ediyorum. 

Kendileri için konulan muhassesatla yapılan 
bu evlerin onlara verilmesi kanuni haklarıdır. 
Halen oraya başkaları iskân edilmiş iken asıl 
hak sahibi göçmenler başka yerlerde fuzuli kira
lar ödiyerek yaşıyorlar. 

2150 sayılı Kanunun elbette uygulanması lâ-
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zımdır ve bu sebeple meseleye müdahalesini Sa- | 
ym Vekilden rica ederim. I 

RElS — Rıza Tekeli. 
*RIZA TEKELİ (Adana) — Muhacir ve mül

tecilerin iskân işleri masrafları bu.fasla konan 
tahsisatla karşılanıyor. Ziraat Vekâleti bütçesin
de de orman bölgesinde oturan köylülerin teh
cirleri için fasla para konmuş, bir yılda da sarf 
yetkisi verilmiştir, iskân Vekâletinin bu faslın
da söz almamın Sebebi, Ziraat Vekâletinin alâka
dar olmadığı bu mevzuyla imkân dairesinde alâ
kadar olmasını rica etmek içindi. Geçen sene I 

• S 

Ziraat Vekâleti bütçesine konmuş olan 30 mil- j 
yon liralık tahsisat bir milyon liraya indirilmiş. 
Bunun sebebi encümende sorulduğunda, verilen 
tahsisatın sarf edilmesinin, uzun etüdlere ihti
yaç gösterdiği şeklinde cevaplandırıldı. | 

Beni şahsan Ziraat Vekâletinin bu yoldaki j 
beyanları tatmin etmedi. Vekilden istirham edi- \ 
yorum; plânlama, iskân işleri yapıyorlar. Or- * 
manlar içindeki köylerin başka yerlere iskânla- j 
rı mevzuunda alâkadar olmalarını rica ediyo- ; 
rum. f! 

RElS — Rey kullanmıyan arkadaşlar lütfen i 
kullansınlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Sait Erdinç, buyurun. fi 
SAlT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arkadaş- \ 

lar, iskân mevzuunda toplu ve ihtiyaca cevap ; 
verecek bir mevzuata sahip değiliz. Encümende j 
bulunan kanunun memleket ihtiyaçlarına uygun | 
bir şekilde çıkmasını temenni ederim. Muhace- ! 
ret yoliyle memleketimize yerleşmek niyetiyle j 
gelen göçmenlerin nüfusu az, toprağı bol ve mes- 'j 
leklerine uygun bölgelere yerleştirilmelerini te- I 
menni ederim. Bunların büyük şehirler civarına 
yerleştirilmelerini anlamıyorum. j 

Memleketimizin şartları bakımından da bu 
hali tasvibetmeye imkân görmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, göçmenlerin bugün 
içinde bulundukları bir hâdiseye de temas et
mek lüzumunu duyuyorum. Bizim memleketi
mizde tapulama işi ikmal edilmemiştir. Veri
len topraklar ya bilâhara çıkan bâzı ihtilâf
lardan dolayı, yahut da Tapulama Kanunu 
icabı yapılan ölçüler sonunda tapuda yazılı, 
miktarlardan fazla zuhur etmektedir. Göçmen- j 
lerin elinden, çalışıp kıymetlendirdiği, emek ver
diği topraklan şu kadar dönüm miktarı ta-
pudakinden fazladır, diye alıyoruz. Bu tatbikat 
göçmenleri mutazarrır etmekte; ıstıraba sevk l 
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etmetkedir. Mevzuatta mı değişiklik yaparlar, 
yoksa bir tamimle mi işi hallederler? Bir an ev
vel bu ıstıraba bir çare bulunmasını, hududa 
itibar edilerek, tapudaki miktarlardan fazla 
çıkan arazi parçalarının, toprak verilen vatan
daşlardan alınmamasını arz ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Mithat Perin. 
MİTHAT PERİN (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, memleketimiz için oldukça 
ehemmiyetli payı olan iskân mevzuu üzerinde 
arkadaşlarımın ısrarla dumları, hakikaten bu 
işin ehemmiyetini tebarüz ettirme bakımın
dan yerinde olmuştur. Bilhassa son zamanlar
da Balkanlardan ve diğer memleketlerden Tür
kiye'ye gelen ırkdaşlarımızın yerleşmesinde mü
şahede edilen güçlük ve bunların, memleketimi
ze intibak edebilmesi, memleketimizde yaşaması 
bakımından çektikleri güçlük malûmunuzdur. 
Bunun, misallerini biz kendi vilâyetlerimizde 
çok görmekteyiz. Bilhassa Yugoslavya'dan mu
hacir ırkdaşlarımızın gelmeleri, iş tutmaları, 
mesken meseleleri ve bunlar dolayısiyle uğra
nılan müşkülât, müşahede etmekteyiz. Bende
nizin Muhterem Bakandan istirhamım, bu va
tandaşlarımızın bir an evvel randıman verebi
lecek şekilde çalışmaları ve yeniden ehemmi
yetli bir mesele halinde alınmış olan mı-sken 
dertlerinin de bir an evvel tahakkuk ettirilme
si yoluna gitmeleridir 

ikinci istirhamım, benden evvel konuşan 
Halk Partili milletvekili arkadaşlarımın üze
rinde ehemmiyetle durduğu, çıkarılmış hususi 
kanunla memlekete getirilmiş ve sonra bir baş
ka kanunla yerleri ve bütün imkânları ellerin
den alınmış, yokluk ve imkânsızlık içerisinde 
bırakılmış olan vatadaşlarımızm aradan bu ka
dar zaman geçtikten sonra, bir an evvel lâyık 
olduğu vatandaş muamelesine tâbi tutulması, 
randıman verecek ve' aynı l*seviyeed çalışabile
cek bir seviyeye getirilmesi ve mesken sahibi 
edilmesidir. Bunun üzerinde fazla durmıya-
yım, mesele başka bir mahiyet alır endişesin
deyim. Onun için sözlerimi burada bitiriyorum. 

RElS — imar Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKIL! MEDENI BERK 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlarımın birçok mü
talâaları temenni mahiyetinde olduğu için, 
bunlar gereği yapılmak üzere not edilmiştir. 
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Yalnız Asım Eren arkadaşımın bütçedeki tah
sisatın iskân ile istimlâk mevzuunda nasıl tev
zi edileceğini sordular. Bunu şu şekilde ifade 
edebiliriz : îskân işleri göçmenlerin giyecek, yi
yecek, içecek -ve tedavi için lüzumlu masrafları 
ihtiva ediyor, istimlâk bedelleri ise doğrudan 
doğruya toprak tevzi mevzuunda yapılan istim
lâklere aittir. 

Ankara'daki göçmen evlerinden bahsettiler. 
Hakikaten bu binalar mevziî birtakım zaru
retler yüzünden muhtelif vatndaşlara tahsis 
edilmiştir. Bu, üzüntü verecek bir haldi. Bu 
vaziyeti peyderpey halledeceğiz. 

Arsa durumunda da şunu söyliyeyim : Ha
kikaten bugün bunların arsaları biraz fazla 
kıymetli arsalardan terekkübetmektedir. Ru is
kân meselesi yeniden ele alınmış bulunuyor. 

Rıza Tekeli arkadaşıma da cevap vermiş olu
yorum. Köylerin imarı için mevzuubahsolan 1 
milyon liralık tahsisat köylerin kalkındırılması 
için kullanılacaktır. 

Yeni îskân Kanunu meselesinde, orman içi 
köylerinin kalkındırılması ve erozyon işini ele 
almış durumdayız. 

Nihat Sargınalp arkadaşıma da arzı cevap 
edeyim ki, yeni îskân Kanunu geçici b 'r ko
misyona tevdi edilmiş veziyettedir. Komisyon 
Mart ayını takiben bu mevzuu ele alacaktır. 

Mithat Perin'e arzı cevap edeyim. Yugos
lavya'dan gelen göçmenler daha ziyade serbest 
göçmen sıfatını haizdirler. Bunların iskânı hu
susunda kanunun müsaadesizliği dolayısiyle 
esalı bir yardım yapılamamaktadır. Yeni îskân 
Kanunu projemizde, borçlandırılma esasına da
yanılarak bütün göçmenlerin eşit haklarla is
kânı kabil olacaktır. 

REÎS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Efendim, bir muhterem arkadaşımız Şark mmta-
kasmdaki mmtakai memnuaya nakledilen insan
ların iskân meselesini mevzuubahsettiler. Bu
nun mahiyeti şudur: Emniyet ve asayiş mülâ-
hazasiylevbundan 20 - 22 sene evvel zannedi
yorum. Şarktan bâzı vatandaşlar Garba tehcir 
edildi. Bilâhara bu vatandaşların 1947 senesin
de tekrar yerlerine iade edilmeleri salâhiyeti 
verildi; istiyenler gitsin, istiyenler kalsın diye 
karar çıktı. Fakat oradaki mmtakai memnua 
devam ettiği için Şarka 'giden vatandaşlar var-

Î.1959 O : 1 
dıkları zaman mmtakai memnuanm kapısı önün
de kaldılar. Demokrat Parti iktidara geçtiği gün 

' ve benim mesuliyet devrimde bu mmtakai mem
nua tamamen kaldırılarak, memleket dâhiline in
san girer veya girmez diye bir tefrik yapmaktan 
idarecileri kurtarmış oldu. Bu insanların ora
lara yerleştirilmesi için Sabri Erduman arka-

j daşımm bir kanun teklifi vardı. Eğer bu vatan-
j daşlar henüz mahallerinde- iskân edilmemiş ise 
j bunların bir an evvel iskân edilerek vaziyetleri-
j nin tanzim edilmesini bendeniz de bilhassa rica 
1 ederim. 

| REÎS — Nihat Sargınalp. 
! NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Muh-
} etrem arkadaşlarım, memleketin pek ehemmiyet-
' li işlerinden biri olan erozyon hâdisesini böyle 
; 5 dakikalık bir zaman içerisine sığdırmaya im-
; kân yok. Sizlerin birkaç dakikalık zamanınızı 

israf etmiş olacağım. 
Erozyon hâdisesini memleketin her yerinde 

l görmek mümkündür. Ben şahsan Türkiye'de 
i 5 5 - 6 0 tane vilâyet gezdim, bunların hepsinde 
i Erozyon hâdisesinin en şiddetli tesirini gördük. 
jj Antalya, Oltu, ve Erzincan arazileri Erozyon hâ-
| diselerinin birer tipik misalidir. Bütün dağlar 
; % 10 - 20 kökleme yapılmış, toprak aşağı inmij 

durumdadır, German ovasını tamamen sular sü
rüklemiş, 60 - 70 senedir ovada bir şey kalmamış. 
Orada bir kum, çakıl dere ve vadisi kalmış. Bu 
erozyon berbat bir şeydir. Bir ay kadar evvel 
Tarsus'un Berdan çayının getirmiş olduğu eroz
yon toprağının denize kadar sürüklendiğini gö -
rünce karayolları bir köprü yaptırmış. Sel son 
taşkında köprünün iki tarafındaki imlâyı aldı 
götürdü. Eskiden yapılmış olan Tarsus'un için
deki köprüye bir şey olmadı. Bunun üzerine halk
ta şöyle bir zehab uyandı. Yeni yapılan köprüyü 
sel aldı götürdü dediler. Bunun sebebi eski 
köprünün iki tarafının ağaçlanmış, iskân yapıl
mış ve yanında fabrika yapılmış olmasıdır. Fakat 
yenisinde dere kabarmış ve köprü yeni yapıldığı, 
etrafı otlatılmamış, ağaçlanmamış olduğu için iki 
tarafından yumuşak imlâyı, dere söküp götürmüş
tür. Bu hal Karayollarının hatası değildir. Ya
pılan bu kökleme yüzünden topraklar iniyor ve 
zayi oluyor. 

Ankara - İstanbul yolunda giderken dikkat 
etmişseniz bilhassa bu gibi hâdiseleri göreceksi
niz. 
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Toprak ve îskân Umum Müdürlüğü bu mev

zu ile yakından ilgilenmişti. Cemiyetin yapmış 
olduğu kongreye bir arkadaşımızı göndermiş ve 
beynelmilel toplantıda getirdikleri broşürleri ve 
raporları aldırmış tercüme ettirmektedir. Bu ba
kımdan kendilerine teşekkürü borç bilirim. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Çok kısa 
konuşacağım. Göçmenlerin yerleştirilmesindeki 
bir aksaklıktan bahsedeceğim. Vekâlet kurulduk
tan sonra bu gibi aksaklıkların ortadan kalkaca
ğına eminim. 

Yerleştirilen göçmenler meslekleriyle ve iştigal 
mevzulariyle ilgili işlere konmamakta, meslekiyle 
hiç alâkası olmıyan işlerle uğraşmaktadırlar. Me
selâ işçi olan bir göçmene arazi verilerek çiftçilik 
yapması istenmekte ve dolayısiyle muvaffakiyet 
cüzi olmaktadır. Bu hususun iyi bir şekilde ele 
alınarak müspet bir şekilde halledilmesini rica 
ederim. 

REÎS — Faslı kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler. 

F. Lira 

427 Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 1 000 

REÎS —- Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bu fasılda hakikaten bugünü bir bayram ola
rak telâkki ettirecek iyi bir haberi, Toprak ve İs
kân Umum Müdürlüğünün bütçe raporunun 476 
ncı sayfasında, okumaktayız. Bu rapora göre ma
kilik, çalılık ve fundalıktan ibaret yüz binlerce 
dönümlük bir kısım arazinin orman mefhumuna 
girmediği için Ziraat Vekâletinden alınarak îmar 
ve iskân Vekâletinin emrine verildiği bildiril
mektedir. Fakat şüphesiz ki, inceleyici bir göz
le bu raporun bize daha teferruatlı ve müspet 
bilgiler vermesi lâzımgelirdi. Türkiye'de hangi 
bölgelerde, bu şekilde kaç bin dönüm toprak var-
dırf Rapor bir taraftan bunu bildirirken bir ta
raftan da bu mevzuda Türkiye'de topraksın va
tandaş denen yahut toprağı ihtiyacına yetmiyen 
vatandaş denen iki kategoriye dâhil aile ve nüfus 
miktarlarını da bildirmeli idi. Bunlara derhal 
toprak vererek yardım etmek icabeder. Yani bun
ların miktarları, hangi bölgelerde kaç ailede top
raksız, kaç ailede toprağı az vatandaşlar vardır, 
ilkin bunların bilinmesi ve buna ait istatistiki ra-
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kamların bütçe raporunda verilmesi teşriî vazife
nin lâzimesidir, kanaatindeyim. Bunlar hakkın
da hiçbir malûmat verilmemektedir. Sayın Vekil 
Bey bu hususları lütfetsinler. 

Kaldı ki, arkadaşlar, topraksız vatandaşlara 
dağıtılmak üzere Ziraat Vekâletinden müdevver 
toprağın tarzı tevzii bizde muazzam bir toprak 
reformunu teşkil eder. Halk Partisi devrinde 900 
küsur bin dönüm, Demokrat Parti devrinde .15 
milyon dönüm ve yekûn olarak 16 milyon dö
nüm toprak, yani 1 400 000 hektar toprak da
ğıtılmıştır. Türkiye'de toprak 76 milyon hek
tardır. Buna mukabil 1 400 000 hektar dağıtıl
mıştır. 

Bugün memleketimizde kaç kişi toprak sahi
bidir, kaç kişi ecir, yani ırgat olarak çalışır, 
bunların bölgelere göre taksimi nasıldır? Top
rak - îskân Umum Müdürlük bütçesinde bil-
dirilmiyor. imar ve iskân Vekâleti bütçesinde 
de bilgi yoktur. Bu hususlarda Büyük Meclise 
bilgi verilmesini Sayın Vekilden bilhassa rica 
ederim. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (F) fıkrasının 2 nci 
bendi gereğince araziyi açma 
masrafları 150 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 5 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 2 210 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 iç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

476 Kurs masrafları 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

15 500 502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 1 100 000 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka
daşlarım, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
istimlâke dair hükümlerinin şahsan değiştiril
mesi gerektiğine kaaniim. 14 senelik bir tatbi
katla karşıkarşıyayız. Memleketimizin bugünkü 
durumu da meydandadır. İnsan haklarına kıy
met veren demokratik bir anlayış içinde hâdiseyi 
mütalâa edip vatandaşın arazisinin değer paha
sını ödiyerek, istimlâki icabeder. Bir apartmanı, 
bir fabrikayı nasıl mevcut kıymeti üzerinden be
delini verip istimlâk ediyorsak, vatandaşın alm-
teri ile elde ettiği arazisinin de muhakkak de
ğer pahasını ödememiz icabeder. Bu kanunun bu 
anlayış içinde tadili lâzımgeldiğini arz etmek 
isterim. Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, toprak kanunlarımızın gerek bünye
sinde gerek tatbikatmdaki sakatlığı bütçe müza-
keratmm dar çerçevesine sığdırmaya imkân yok
tur. Ancak, birkaç noktaya şöyle dokunacağım. 

Bu fasıl istimlâk edilecek topraklardan bah
setmektedir. Türkiye'de, Sayın Vekilin ifade bu
yurdukları gibi; «Milyonlarca dekar toprak tevzi 
ettik, şunu yaptık, bunu yaptık» demeleri sırf 
kuru bir lâftan ibarettir. Bu toprakları biz ne 
yerin altından çıkardık, ne denizleri kuruttuk, 
ne de göklerden indirdik. Bunlar zaten vatan
daşa ecdadından intikal eden ve tasarrufunda 
bulunan topraklardır. Mesele bu toprakların sa
hiplerine, hissedarlarına tapu vermekten ibaret
tir. 

Tatbik ettiğiniz 4753 ve 5618 sayılı kanunlar, 
işte elimizdedir. Kanunun, kamulaştırılmasını 
âmir bulunduğu topraklar hakkında sarih hü
kümleri vardır; kamulaştırma bu sarih hüküm
lere tetabuk etmemekte, istimlâk bedeli de veril
memektedir. Vatandaşların elindeki topraklar 
bedelsiz olarak alınmakta ve itirazları dahi din
lenmemektedir. Kanunlarımızın sarih hükümle
rine rağmen gerek mülkiyet ve gerekse istimlâk 
bedelini almak için vatandaşı mahkemeye sevk 
etmekte ve mahkemeler tıklım tıklım doldurul
maktadır. Ankara otellerine gelen 8 - 10 kişi 
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'beni bekliyorlar, Umum Müdürlüğe gidelim ve 
mâruz kaldığımız haksızlıkları halledelim, diye. 

4753 sayılı Kanunun sekiiinci maddesinde 
ve 5618 sayılı Kanunun muvakkat yedinci mad
desinde kamulaştırılacak topraklar hakkında sa
rih hükümler vardır. Tapusuz olarak vatandaşın 
yedinde ve tasarrufunda olup tapusunda yazılı 
dönüm miktarından fazla bulunan topraklar için 
itiraz edildiği takdirde 5519 ve 5520 sayılı ka
nunlar, Hazinece mahkemeden ilâm alındıktan 
sonra muameleye tâbi tutulmasını âmir bulun
duğu halde tatbik edilemeyip vatandaşın top
rağı cebren elinden alınmakta ve istimlâk bedeli 
de verilmemektedir. Bu kanunun ek üçüncü 
maddesi ve bu maddeye müstenit îcra Vekilleri 
Heyeti kararı da mera normları hakkında tat
bik edilmemektedir. Şu suretle hem bu kanunlar 
ve hem de Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükümleri 
ihlâl ve vatandasın mülkiyet ve müktesep zil-
yedlik hakları ihlâl ve iptal edilmektedir. Bu 
şekil ve bu istikametteki tatbikatın derhal ıslahı 
ile kanun ile istihdaf edilen gavenin temini ve 
adaletin tecelli ettirilmesi lâzımdır. Aksi takdir-
deibu'ısin favdalı olduğuna, inanmak sraflet olur. 
Vatandaş itirazını yapar, komisyon itirazını din
lemez, vatandaşı mahkemeye sevk eder. Cayır 
cavır tescilini yapar. Sakattır bu şekil tatbikat. 
Derhal el konulması katı lüzum haline gelmiş
tir. Ben söyleyip Hükümetin yanlış istikamette 
olduğunu haber veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşın tapusu 
içinde fazla buldum dedikleri yerler on dönüm, 
on beş dönüm, üç dönüm gibi küçük ve başlı -
başına ziraate müsaidolmıyan miktarlardır. 
Bunların tapuları ayrı ayrı verilmektedir. Şu 
suretle arazinin ekonomik bütünü de değişmek
tedir. Ayrıca vatandaşa verilen topraklar mik
tar bakımından bir çiftçi ailesinin hal ve istik
balini sağlıyacak miktar ve kabiliyette olmadığı 
halde verilen 10-50 dekar toprağı başkalarına 
kira ve ortaklık suretiyle işletmesine veya satıp 
daha elverişli bir iş yapmasına müsaade edilme
mesi de vatandaşı mağdur ve ızrar etmektedir. 
Ya tam işletme kabiliyetinde toprak verilmek 
suretiyle kanun hükümlerinin yerine 'getirilme
si veya hiç verilmemesi daha salim ve faydalı 
bir istikamettir. Bu sebeple hâdise ve tatbikat 
üzerine eğilmeye değer durum arz etmektedir. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENÎ BERK 
(Niğde) — Halim Ateşalp arkadaşımın istimlâk 
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mevzuunda bahsettiği îıususata cevap veriyo
rum. 

Peşinen tebarüz ettireyim ki, şimdiye kadar 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünün istim
lâk edip bedelini ödemediği bir mevzu yoktur. 
20 bin dönümü Hususi İdareden, 360 bin dönü
mü Belediyeden, bir mühim kısmı Ziraat Ban
kasından alındıktan sonra 188 bin dönüm de 
hususi şahıslardan alınmış, 3 441 000 lira öden
miştir. 

REÎS — Faslı reye arz ediyorum, Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
malzeme 690 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Özel fon 2 004 822 

HALIM ATEŞALP (Sivas) — iMuhterem ar
kadaşlar, bu fasıl topraklandırılacak olanlara. 
bankada açılacak fondan yardımı ihtiva etmek
tedir. Zaten bir aileyi geçindirecek toprak ve
rilmiş değildir. Verilen toprak 10 dekar, 20 de
kar kadardır. 

Bir de kanuna bir madde konmuş, bu top
raklar icara verilemez, yirmi sene müddetle sa
tılamaz denilmiştir. Bu adam toprağının başın
da bekler, bekçi vazifesini görür. Konulan kre
di, kim Demokrat Parti mensuplarından bir 
mektup getirmişse onun namına verilir, («öyle 
şey olmaz» sesleri) 

REÎS — Sait Erdinç. 

SAÎT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka
daşlarım, hepimizin gayesi köylüyü toprak sa
hibi etmektir. Yalnız toprak vermekle de bu dâva-

vnın halledilmiyeceği kanaatindeyim. Hükümet 
gerekçesinde belirtildiği gibi ben de aynı kanaa
ti taşıyorum. Bugünkü fiyat yükselişleri karşı
sında köylüye verilen 'bu paranın maksadı te
minden çok uzak olduğu meydandadır. Esas 
köylüyü topraklandırmak ve onu diğer yardım
larla müstahsil duruma getirmektir. Bu yolda 
Hükümetin âzami gayret göstermesini temenni 
ederim. Ne kadar fazla -gayret gösterirse hepi
mizin müzaheret ve takdirini o kadar kendi 
üzerinde toplıyacaktır. 
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REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
'Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü (bütçesi 

bitmiştir. 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür

lüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması hakkındaki lâyihaya (414) 
rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Lâyiha 
(414) reyle kanuniyet kesbetmiştir. 

T — Dahiliye Vekâleti bütçesi 

REİS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin heye
ti umumiyesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Söz alanları okuyoruz : 
Avni Doğan (C. H. P. Orupu adına), 
Dâniş Yurdakul, 
Ömer Erzurumluoğlu, 
Mehmet Hazer, 
Ekrem Anıt, 
Nurettin Akyurt, 
Turan Bahadır, 
M. Yılmaz Mete, 
Rifat Bingöl, 
Eşref Ayhan, 
KemaljEren, 
Fazıl Yalçın, 
Sırrı Turanlı, 
Atıf Topaloğlu, 
Nüzhet Ulusoy, 
Nüvit Yetkin, 
Sefer Eronat, 
Sait Erdinç, 
Mustafa Bağrı açık, 
Âlim Sipahi, 
Mehmet Delikaya, 
Âdil Sağıroğlu, 
Dursun Akçaoğlıı, 
Şahap Kitapçı, 
Abdullah Koksal, 
Ferda Güley, 
Hasan Tez, 
Sırrı Atalay, 
Ferid Melen, 
Osman Bölükbaşı, 
Osman Canatan, 
Hayrı Çopuroğlu, 
Vahap Dizdaroğhı, 
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Hürrenı Müftigil, 
M. Kemal Küçüktepepınar, 
Selim Soley. 
Avni Doğan, buyurun. 

<4. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA AVNİ 
DOÖAN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Da
hiliye Vekâleti 1959 senesi bütçesi geçen yıl 
bütçesine nazaran Jandarma ve Emniyet Umum 
Müdürlükleri dâhil olmak üzere, 70 küsur mil
yon liralık bir fazlalık arzetmektedir. Bu faz
lalık vekâletin bünyesinde şiddetle ihtiyaç du
yulan ıslahatla alâkalı bir fazlalık ve artış de
ğildir, cari masraflarda hayat pahalılığı yüzün
den bâzı masrafların yükselmesi ve bâzı kadro 
tezyitleriyle araç ve bâzı teçhizat mubayaası 
gibi basit sebeplerden ileri gelmektedir. Hal
buki Dalhiliye Vekâleti, bünyesinde en çok ıs
lahata ihtiyaç gösteren bir vekâlettir, tdari 
mevzuat dağınık ve bir sisteme bağlı olmaktan 
mahrumdur. Bir tek idari konu üzerinde birbi
rini nakzeden talimatnameler, tamimler, emir 
ve nizamnameler vardır. Vatandaşın • şahsi hu-
kukiyle dolayısiyle cemiyetin hakları ile alâ
kalı olan nüfus kaydı perişandır, ciddi bir hüc
cet olmaktan uzaktır. Mahallî idareler hâlâ 
muhtar birer müessese haline getirilmemiştir. 
Halbuki bu idarelerin demokratik sistemde, re
jimde işgal ettiği mevki son derece münimdir. 
iki yüze yakın kaza münfhaldir, vekil ile idare 
edilmektedir. Bir sürü nahiye müdürlükleri in-
hilâl halindedir. Jandarma bölükleri de astsu
baylarla idare edilmekte olup kadrosu kendi ih
tiyaçlarını yapmak durumunda değildir. 

Mevcut seçim kütüklerinin kifayetsizliği, bo
zukluğu da Meclis huzurunda alâkalı vekâlet
ler ve bizzat encümen tarafından teyidedildiği 
ve bu teyide dayanarak seçimler tehir edildiği 
halde bu bozuk kütüklere istinadederek bin
lerce köy muhtar seçimleri yapılmakta ve bu
nun neticeleri de bir iftihar vesilesi yapılarak 
radyoda ilân edilmektedir. Bir bozuk kütüğe 
istinat eden seçimin radyo ile ilân edilmesinin 
kusur olduğunu arkadaşlarımın kabul etmeleri 
icabeder. 

Bütün vaitlerine rağmen zabıtanın islen yo
luna tek bir adım atılmamıştır. Demokrat Par
ti muhalefet devresinde bunların yeni esas üze-

- rinden en kısa zamanda ıslahının yapılacağını 
millete karşı taahhüt etmiştir. Bunlar içersin-
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de mahalli idarelerin muhtariyeti, nüfus kuyu
datı ve Nüfus. Kanununun ıslahı, zabıta mesele
si ve demin saydığım diğer meseleler mevcuttu. 
Zabıtanın keyfiyet bakımından ıslahı mühimdir. 
Gerek jandarma ve gerekse polisin adetlerini men
şei zayıf, talim ve terbiyesi kifayetsiz elemanlarla 
artırmak yoluna doğru bir meyil mevcuttur. 
Vekâlet bu yolu tercih etmektedir. Halbuki ar
kadaşlarım, Türk vatandaşının hak ve hürriyet
leriyle kanunun zabıtaya bahşettiği salâhiyetin 
hududunu hakkiyle tâyin edecek, tatbik ede
cek bilgi ve itiyada sahip, cumhuriyet idaresine 
lâyık zabıtaya muhtacız. Bu itibarla bu işi ciddî 
olarak vekâletçe ele alınmadığı müddetçe yer 
yer bunun aksi tezahüratını görmekten kurtu-
lamıyacağız. Vatandaşların en masum (hisleri
nin zaman zaman cop ve dipçikle karşılanaca
ğını görmekten vekâlet kurtulamıyacak mıdır? 

Üstünde durulacak bir başka mesele de ar
kadaşlarım, kanunun zabıtaya bahşettiği salâ
hiyeti kullanırken karşısındakinin Türk vatan
daşı uluduğunu düşünerek takdir hakkını iti
dalle kullananlar değil de şiddet istimal edenler 
ikbale doğru teveccüh etmektedir ve bunu bek
lemektedirler. Bu itibarla Devletin otoritesinin 
hudutlarını tâyin ederken vekâletin ve vekilimi
zin mizadı da ifrata meyletmektedir. 

Devletin ve kanunun bahşettiği salâhiyetler 
sadece âmme menfaati hesabına işlediği müddet
çe meşru ve makbul olur, itibar kazanır. Aksi 
istikamette işlediği zaman vatandaşta huzursuz 
luk artar. Hükümet ve memlekette huzursuzlu
ğun artması da birsürü ıstırapların temadisine 
meydan verir. 

Sayın Vekilin bu otorite meselesinde ifrata 
mütemayil olan bir hareketine misal vermek is
terim. 

Bütçe Komisyonunda müzakereler hararet
lendiği, sertleştiği zamanda Vekil Bey; «Ben 
burada da inzibatın, asayişin tanzimiyle mükel
lefim.» buyurmuşlardır. 

Ordu kuvvetleriyle zabıtanın asla giremiye-
ceği bir yer varsa o da Büyük Millet Meclisidir. 

> Vekilin bunu bilmemesi veya unutmuş olması 
hatıra bile getirilemez. Bunu daha ziyade bir 
anlayış tarzına bağlamak lâzımdır. Bu anlayışı 
bize Demokrat Partinin en yüksek organı adı
na 9 Eylül 1957 de neşredilen beyannameye bağ
lamak mümkündür. Bu beyannamede özlenen 

I Hükümet tarzı şöyle tarif edilmektedir : 

— 1237 — 
• 



î •: 47 2 7 . 2 
(Kuvvetler arasındaki muvazeneye her şey- I 

den evvel ehemmiyet veren görüşler, yerini ar
tık süratli karar ve' icraata geçebilecek icra ci
hazına ve bunların teşriî meclislerle en kestir
me yoldan anlaşmalarına imkân veren sisteme 
terk etmiştir. Kudretli bir icra ve süratli ka
rar alabilecek bir teşrî cihazına* her zaman ve 
tahsisen bugünkü şartlarla muhtaeolan memle
ketimiz) denilmektedir. Bunun açık mânası ic-
rai, teşriî murakabenin üstünde gören bir gö
rüş olduğudur. Rejim anlayışına karşı bu telâk
kinin doğması kadar tabiî bir şey olamaz. An
cak bu hassasiyeti Dahiliye Vekâleti, otorite 
namına duyduğu kadar vatandaş hesabına duy
mamıştır. 

Bir misal vereyim : İstanbul Belediyesinin 
90 milyon lira istimlâk borcu olduğu resmî ağız
lardan ifade edilmiştir. Anayasanın hükmüne 
zerre kadar riayet hissi meveudolduğu takdirde 
istimlâk borcu tâbiri insana dehşet ve ıstırap 
verir. Bu yolda vekâlete tevcih edilen bir suale 
«Bize bu şekilde bir müracaat aksetmemiştir.» su
retinde cevap verilmiştir. 

BEİS •— Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim Avni Bey. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Tamamlıyorum, 
bir cümle ile ifade eejeyim : 

Muvafık, muhalif ve tarafsız bütün vatandaş
ların şiddetle mutacolduğu iç huzurun temini, 
vaktiyle uğrunda mücadele edilir gibi görülen 
hürriyet ve hakların iadesine ve girilmiş çıkmaz 
sokaktan dönülmesine bağlıdır. Başka surette bu 
memlekette iç huzurun temini mümkün değildir. 
Şiddet yollarına... 

RElS •— Vaktiniz dolmuştur Avni Bey, cüm
lenizi tamamlayınız. (Soldan, «kaçıncı cümle?» 
sesleri) Bunu takdir Reise aittir, buyurun çı
kın siz takdir edin olmazsa. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Şiddet yolla
rına gidilmesini Dahiliye Vekili arkadaşımız 
bütçe konuşmasında ifade etmiştir. (Soldan, 
gürültüler, «cümle bitti» sesleri) 

Bu şiddet, hüsnütesir yerine, halkta Hükü
mete karşı mukavemeti artırır. (Sağdan, şiddetli 
alkışlar) 

REÎS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlü. 
Ö M E R LüTPt E R Z U R U M L U O Ğ L Ü (Yoz-

gad) — Yeni Türkiye'nin kuruluşundan beri 
Avni Beyefendinin de bir nebze iştirak ettiği gi- I 
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bi, milletçe ve Devletçe teşhisi konmuş ve bilhas
sa son zamanlarda Orta - Şark'ta, hudutlarımız
da vukua gelen büyük ve komşularımız için 
azîm tehlikeler arz eden muzır propagandalar
dan, yerli ve yabancı inkılâp aleyhtarı ideoloji
leri aziz milletimizin sağduyusu ve dayanıklığı 
büyük bir titizlikle takip ve tenkil etmek sure
tiyle memleket ve milleti bunlardan uzak tutan 
hükümeti ve bilhassa» kuruluşundaki gaye ile 
müterafik olarak Dahiliye Vekili ve onun muh
terem mesai arkadaşlarını tebrik etmemek insaf
sızlık olur. 

Memleket içi emniyet ve asayişini koruma, 
vazifesini eleruhde etmiş bulunan Dahiliye Vekâ
letinin bu vazifesini tenkid eden muhterem mu
halefet sözcüsü ve muhalefet mensubu arkadaş
larımız, vatan sathında göstermiş oldukları 
münferit ve mevziî hâdiseler gene kendilerinin 
kanun tatbikatı zihniyeti ile asla telif edilemez. 
Yüksek Meclisçe, Heyeti Celilenizce vaz'edilmiş 
kanunları harfiyen tatbik etmeyi kendisine şiar 
edinen ve bu vazifeyi büyük bir feragat ve fe
dakârlıkla ifa eden ve dolayısiyle sayın Dahili
ye Vekilinin Bütçe Komisyonunda verdiği ista
tistik rakamlara nazaran son zamanlarda büyük 
bir hareket arz eden nüfus rakamlarına rağmen, 
a-zalaıı asayiş vakaları karşısında bu Vekâlet 
mensuplarını tebrik etmek, ifası lâzımgelen bir 
borçtur. 

Çok muhterem arkadaşlar; bilhassa içtimai 
inkılâplarımızın intikali devresini atlatmak üze- •, 
re olduğunuz şu anlarda hiçbir siyasi partinin 
malı olmıyan idareyi, memleket nizamının âde
ta sigortası olan bitaraflığını mevcut ve vaz'et
miş olduğunuz kanunların tatbikatı dolayısiyle 
münferit ve mevziî hâdiseler gösterilerek ihlâl 
edilmiş sayılması, büyük bir parti hâdisesi ha
linde istismar edilerek baskı mefhumu halinde 
sembolleştirilmesi, idare mekanizmasına karşı 

! bir baskı telâkki etmemek mümkün değildir. Bu
nu tam bir bitaraflık içinde hareket eden yüz-

| lerce kanun t&tbikeileri idare adamlarının doğ
ru ve samimî hareketine ve gayet olgun demok
rasi anlayışına karşı çok yanlış bir görüş ve zih
niyet olarak mütalâa etmekteyiz. 

Halk idaresinin hâkimiyeti olan Demokra
si, memleketimizde yerleşmeye başlamış olan de
mokrasi zihniyetini bâzı münferit hâdiselerle 
ilzam ederek onun ilerlemesini bâzı karanlık 
emellerle kösteklemek asla doğru olamaz. Bu 
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Mecliste vaz 'edilmiş bulunan her hangi bir ka
nun iyi veya kötü olabilir. Onun tatbikata har
fiyen intikalini istemek bizlerin ne kadar hak
kı ise, tatbikatçı için de en büyük ve kutsi bir 
vazifedir. Kötü ve tenkide değer kanunları, tat
bikatçıya «tatbik etme» diyemeyiz. Ancak onu 
yine bizler değiştirmek veya kaldırmak sure
tiyle tatbikatçının elinden .alabiliriz. Bu husustt 
Sayın İnönü'nün fikirlerine tamamen iştirak 
etmekteyiz. «Demokrasi kanun demektir. Hepi
miz mevcut kanunlara itaatla mükellefiz. Kanun 
değiştirmek isteniyorsa bu, Büyük Millet Mec
lisine ait salâhiyettir. Vatandaşlar mevcut ka
nunlara kayıtsız şartsız itaatle mükelleftir..» 

2 Ağustos 1949 Bursa 
«Siyasi Parti olarak ve ferdolarak Cumhu

riyet kanunlarına riayetkar olmayı esas umde 
saymak lâzımdır. 

Sulhun ve hürriyetin temiz havasını en geniş 
şekilde teneffüs eden bu müstesna memleketin 
evlâdı olmak şerefini taşıyanların ve onun ni
metlerinden büyük ölçüde faydalanan insanla
rın, bu memleketin kanunlarına, nizamlarına 
'hürmet etmelerini istemek ve icabederse hürmet 
ettirmek, bu milletin en tabiî bir hakkıdır.» 

15 . VIII . 1946 
Ulus 

ismet İnönü 

«Demokrasinin ve Devlet mevcudiyetinin 
başşartı kanunlara riayetten ayrılmamak, ayrıl
mayı düşünmemek, esas olmalıdır.» 

1 Kasım 1948 
I. I. 

«Siyasi faaliyetler, kanun içinde kalacak
tır. Kanun dışına çıkma istidatları kanun içine 
sokulacaktır. Hususiyle türlij şekil ve,tevil 
altında kanun dışına çıkma teşvikleri ve ter
tipleri şiddet cereyanları içine kolaylıkla sıza
cağından buna daima mâni olacağız.» 
. Şu cümleler karşısında muhalefete mensup 

muhterem arkadaşlarımızın bir günkü müşaha-
de edilen hareketleri bize merhum Ziya Paça
nın bir kıt'asını hatırlatıyor. 

Onlar ki, verir lâf ile dünyaya nizamat 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.. 
Çok muhterem arkadaşlar, eski devrin yıl

larca ihmal ettiği bu mübarek yurdun ve bu 
aziz milletin topyekûn kalkınması, gelişmesi 
yolunda vefakâr ve fedakâr idarecinin emeğini 
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görmek daima mümkündür. Her şehir, her ka
saba, her köyde yollarda, çeşmelerde, âbideler
de iddiasız ve fakat verimli ve azimli emeğini 
görmek daima mümkündür. Bugünkü idareci
nin her vakit gönlümüzü ve gözümüzü doldu
ran ve zaman zaman mesuliyet korkusunun üs
tüne çıkarak, mübarek yurda ve aziz millete 
ne lazımsa, ne yapmak mümkünse yapmış olma
nın huzurundan başka hiçbir kayguya düşül
memiş olmanın feragatini huzurunuzda belirt-
jnek ifası lâzımgeleu bir borçtur. Ne mutlu bu 
milletin feragat ve fedakârane hizmet gören
lerine... (Soldan, alkışlar). 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
Sırrı Hocaoğlu. 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — 
Aziz ve muhterem arkadaşlarım, yakın tarihimiz
de daima olduğu gibi bugün de muhalefetlerle 
iktidar aynı plâtform üzerinde birleşememektedir-
ler, Oysaki, aslolan muhalefetlerle iktidarın aynı 
teinin üzerinde yerlerini almaları ve meseleleri 
kendi zaviyelerinden ve kendi ölçüleriyle ölçe
rek neticelere varmalarıdır. Bu neden böyle 
olmuyor! Muhalefetler demokratik nizamların 
temel yapısı olan hürriyetler ve emniyetler 
manzumesinin bizde ya hiç bulunmadığı veya 
nakıs olduğu noktasında ısrar etmektedirler. 
İktidar ise demokratik nizamın evvelâ iklimi
ni yaratmanın şart olduğu prensibi üzerinde 
durmaktadır. Başbakan bu iki zihniyet ara-4 

smdaki farkı gayet veciz olarak ifade buyu
ruyor ve diyor ki : Bizde bir aile meclisi var
dır. Biz meselelerimizi orada görüşür ve karara 
bağlarız. 

Evet arkadaşlarım aile meclisi, Devletin" bü
tün mesleleri burada görüşülür ve karara bağ
lanır. îşte muhalefetlerle iktidar arasındaki 
uçurum. 

Feodal nizamda Devleti saray ve ona bağlı 
bir asiller tabakası idare ederdi. Bunların dı
şındaki insanlar reayadır. Söz ve reyleri yok
tur. Şimdi de aile meclisi ve bunabağlı demok
rasi aristokratları var. Bütün kararlar aile 
meclisince verilen Hükümetin icra organları 
da bu kararları infaz ederler. Bu anlayışa gö
re Anayasa, Devletin diğer icra ve murakabe 
organları birer şekilden ibarettir; esas karar
ların alınmasında bu müesseselerin bir tesiri ol
maması gerekir. Anayasa nizamı feodal Devlet 
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anlayışında mevcut değildir. Bizde de he" gün I 
Tasladığımız Anayasaya aykırı antidemokra
tik kanunların bulunması aile meclisi şeklinde 
ifadesini bulan bir Devlet anlayışının zaruri 
neticesidir. Bu zihniyetin konseyansları da el
bette ki, bugünkü telâkkilere uymaz. Bir tarafta 
reaya diğer tarafta aile meclisi ve ona bağlı 
zadegan, yani bir tarafta bütün nimet ve hür
riyetleriyle cennet, diğer tarafta bütün nikbet 
ve külfetleriyle cehennem. Bu memlekette bu
gün neşir hürriyeti, toplanma hürriyeti, fikir 
ve vicdan hürriyeti istemek beyhudedir. 

Bu merhaleler çok gerilerde kaldı. Bugün 
can ve mal emniyeti istiyoruz. Evet ' bu mem
leketin hiç olmazsa bir, ksmmda bugün can ve 
mal emniyeti mevcut değildir. Misal mi isti
yorsunuz, vereyim : 4tşte İstanbul'daki istimlâk 
hâdiseleri. Anayasa hiçbir vatandaşın malı pa
rası verilmeden istimlâk yoliyle alınamaz, di
yor. Bugün İstanbul'da resmî ağızların be- | 
yanlarına gre 100 milyona yakın istimlâk be
deli ödenmemiştir. Ama bu vatandaşların mal
ları alınarak yıktırılmıştır. 

Bunun yanında daha yeni misaller vere
yim. 900 kilometre uzunluğuna varan cenup hu
dutlarımız boyunca yayılmış olan binlerce köy
de vatandaşlar akşam gün batınımdan saba
hın ilk ışıklarına kadar, ölüm ve yangın gibi 
sebeplerle de olsa evlerinden çıkamazlar. Bu 

-. sebeple, bu köylerdeki harmanlar, bağlar, bos
tanlar, bahçeler ve hayvanlar geceleri Allahm 
emanatine terk edilmiştir. Bunların yanması, 
yenmesi, yakılması ve götürülmesinden hiç 
kimse mesul değildir. 

Dahası var aziz arkadaşlarım, bu 900 kilo
metre uzunluğundaki hudut boyunda mayin 
tarlaları vücuda getirmek üzere binlerce yüz 
binlerce dönüm toprak köylüden alındı. İstim
lâk mi edildi1? Hayır. Parası mı, verildi? Hayır. 
Bu topraklar üzerindeki mahsûllerin dahi top
latılmasına müsade edilmedi ve buna karşı
lık da bir tazminat mı ödendi? hayır. Böyle bir 
bölgede mal emniyeti vardır diyebilir miyiz? 

Aziz arkadaşlarım, bu bölgede yalnız mal 
emniyeti değil can emniyeti de yoktur. Ha
tay'ın Eeyhanlı ilçesinin 60 kilometrelik hudut 
çevresinde bir senede öldürülen vatandaşların 
adedi 18 dir. Bu vatandaşlar kaçakçı namı al
tında öldürülmektedirler, Reyhanlı'da bulunan i 
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| Devlet Üretme Çiftliği çeltik amelelerinden iki 

kişi geçen sene kaçakçı namı altında öldü-
[ rülmüştü. Bilâhara bu adamların çeltik ame

lesi oldukları ve kaçakçılıkla hiçbir ilgileri bu
lunmadığı söylendi, ama mesuller hâlâ adliyeye 
verilmiş değildirler. 

Muhterem arkadaşlarım icranın üstünlüğü 
prensibini açıkça Hükümet programında mü
dafaa eden böyle bir Hükümete ve onun getir
diği bu bütçeye kırmızı oy vermek bir vatan 
borcudur. (Sağdan, alkışlar.) 

BEİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kısa müddet içinde önemli bir 
meseleye temas edeceğim. 

Arkadaşlar, Türk âmme idaresi tanzitnattan 
beri idarede bitaraflık ve kanun hâkimiyeti isti
kametine teveccüh etmiş bulunmaktadır, arada 
geçen bâzı fasılalar müstesna, Cumhuriyetin 
otoriter olarak tavsif edilen tek parti devrinde de 
kanun. hâkimiyeti ve idarenin bitaraflığı esas 
umde halinde tatbikat görmüş ve devam etmiş
tir. 

KOORDİNASYON VEKİLİ SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — O zaman valiler parti 
reisiydi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi de 
sayenizde ocak başkanlığı yapıyorlar, Beyefendi. 

REİS — Karşılamayın efendim, siz devam 
buyurun, efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — İdarenin 
bitaraflığı, idarenin kanuna bağlılığı prensibinin 
bugün salâbetinden çok şey kaybettiğini muhiti
nizde cereyan eden hâdiselerle siz de kolayca 
tâyin edebilirsiniz. Vakıalar hazindir, aramızda 
bunun âdil şahitleri vardır. 

Aziz arkadaşlarım, tek parti devri idaresi 
hakkındaki şikâyetler aşağı - yukarı kırtasiyeci
lik etrafında toplanmakta idi. Bugün kırtasiye
cilik daha çok koyulaşmış, partizan idare, ıstı
raplar tevlidedecek hale gelmiştir. Gerek umu
mi, gerekse mahallî idarede partizan tazyik ken
dini şiddetle göstermektedir. Her zaman şurada, 
burada münferit kanunsuz hareketler olabilir, 
yanlış tatbikat olabilir. Asıl mühim olan bu gibi 
münferit hareketlerin takibedilmesi, bastırıl
ması, takibolunmasıdır. Bugün şikâyet ettiğimiz 
münferit bâzı hâdiseler değil, kanunsuz hare
ketlerin merkezden tasvip görmesi, teşvik gör-
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nıesidir. (Soldan, «Misal» sesllri) Madem isti
yorsunuz, misal vereyim; Zile hâdisesi, Burdur 
hâdisesi, Gazianteb hâdisesi, Urfa hâdisesi bu
nun açık delilleridir. (Soldan, gürültüler") 

BElS — Cevabını ilgililer verirler, efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir misal 
daha arz edeyim; bu ayın 7 sinde kaymakamlık 
yaptığım Akhisar'a iki arkadaşımla gittim. Da
ha gitmeden kaymakam, oradaki parti başkanı
mıza, «Filânlar gelecektir, karşılamıyacaksınız, 
partiye gelirlerse ayakta durmazsınız, oturacak
sınız» diye yazılı emir vermiş. Jandarma ve po
lis yollara dikilmiş, bizi karşılamak istiyenlere 
mâni olunmuştur. Nahiyelerden merkeze jandar
ma celbedildiğini de öğrendik. Böylece lüzumsuz 
ve kanunsuz hareketlerle Devlet zabıtası halkın 
muhabbetine karşı kullanılmıştır. Ertesi günü 
bir kongrede kaymakam sureti mahsusada bir
takım tedbirler almış, bir hukukçuyu, ^ r avu
katı kongrede yaptığı konuşma dolayısiyle, pa
zar olmasına rağmen, mahkemeye sevk ettirmiş. 
Mahkemede beraet kararı verilince bu sefer me
murlar hakkında tazyikini artırmış, iki memuru 
kanunsuz, sebepsiz mecburi izinli saymış, sonra 
vekâlet, emrine alacağım, diye de.tehdidetmiştir. 
Bu hâdise, kaymakamın bu tertibi ve anormal
liği vekâlete gazetelerle intikal ettirilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, siyasi değişmelerden müte
essir olmıyacak bir idare kurmadıkça, idareyi 
gayrimesullerin ve partizanların elinden kurtar-
madıkça bu memlekette *ne huzur, ne emniyet, 
ne de demokrasi olur. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

REÎS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Demokrat Parti Meclis Grupu adına Nusret 

Kirişciğhı. 
D. P. MECLİS GRUPU ADINA NUSRET 

KİRÎŞCtOĞLU (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, sözlerime başlarken memleket huzur ve 
asayişini temin ve idame için sarf ettikleri Cum
huriyet idaresine lâyık gayret ve himmetle
rinden dolayı Dahiliye Vekâleti mensuplariyle 
zabıta kuvvetlerimize şükran hislerimizi ifade 
etmek istiyoruz. (Soldan, bravo sesleri ve alkış
lar) 

Vakur konuşmasının hayranı olduğum C. H. 
P. sözcüsünün Vekil Beyefendinin şahsına ve 
zabıtaya tevcih edilen tenkidlerde nezaket ve 
itina ile saklanan ve Mehmet Hazer'in konuşma-
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smda en sert ifadesini bulan Toplantı ve göste
ri yürüyüşleri Kanununa matuf tenkidlere geçi
yorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun ihtiva ettiği hükümlerin demok
ratik rejimle idare edilen diğer medeni memle
ketlerde benzeri mevcudolmadığı ileri sürülüyor. 
Derhal ifade edeyim ki, bu mütalâada büyük 
bir hakikat payı mevcuttur. Fakat buna rağ
men Türkiye'nin bütün dünya memleketleri 
içinde en çok siyasi toplantı yapılan bir memle
ket olduğu da hiçbir iz'anın inkâr edemiyeceği 
bir hakikattir. 

Demek oluyor ki emsali bulunmadığı iddia 
edilen mevzuatımız henüz memleketimizi emsali 
medeni memleketlerin tabiî tatbikat seviyesine 
irca etmeye dahi muvaffak olamamıştır. 

Ben de Sırrı Hocaoğlu gibi sorayım, bu ne
den böyle oluyor? Bu arkadaşımızın demokrasi 
ikliminin değişmemiş olduğu iddiasına yol açan 
şu Mehmet Hazer'in biraz evvel sıraladığı Zile ve 
sairedeki hâdiselerin bugünkü halin içtimai ve 
siyasi sebeplerini millet ve tarih muvacehesinde 
teşrih etmekte fayda umuyoruz. 

1. Bizde hakiki demokratik hayat henüz 
çok yenidir ve ancak sekiz dokuz senelik bir ma
ziye maliktir. 

Rejimlerin intikal, inkişaf devirleri dünya
nın her tarafında ve bütün tarih boyunca tered
düt ve inhiraflara sahne olmuştur. Hattâ şu gün
lere kadar demokrasiyi hüsnümuhafaza edebil
dikleri kabul olunacak en mütekâmil milletler 
dahi başlangıcında büyük ıstıraplara katlanmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu itibarla bugünkü tatbikatı bir bakıma bir 
intikal devrinin geçici arazı olarak mütalâa et
mek mümkündür. Parti Grupu olarak en halis 
temennimiz bu devrin bir an evvel kapanmasıdır. 

2. Bugünkü tatbikatı intaceden âmillerin 
kökü buna dayanır. İkincisi; bizde iktidar deği
şikliğinin o zaman iktidarda bulunan zümrenin 
ruhlarının henüz bu değişikliğe hazır bulunma
dığı, umulmadık bir anda, vukua gelmesidir. 

Bu mütalâamızı salahiyetli bir zatın sözleriyle 
teyidetmek istiyorum. 

27 Mayıs 1957 tarihinde, yani seçimlerden 
13 ve ilk Demokrat Parti Hükümeti kurulduk-
tan henüz beş gün sonra Cumhuriyet Halk Par
tisi Divan toplantısında konuşan bir muhterem 
şahsiyet partisinin seçimi kaybetmesini başlıca 
iki sebebe bağlamıştı : 

— 1241 



t : 47 27.2 
A) 30 senelik iktidarlarında bu memleketi 

ilerleten ve binbir badireye karşı korunmasını 
bilen başlıca siyasi teşekkül olarak her ne olur
sa olsun yıkıcı bir darbe indirmek istiyen kuv
vetlerin aşikâr, sinsi çalışmaları, 

B) Milletin değişmez zannettiği bir iktidarı 
değiştirmeyi tecrübe etmek arzusu. 

Kelime kelime aynen aldığım bu sözlerin 
mânası sarih. «Kötü kuvvetler, C. H. P. memle
kete faydalı bir teşekkül olduğu için yıkın de
mişler, millet de bir tecrübe hevesine kapılıp bu 
işi yapıvermiş.» 

Kendi yaptığı bir seçimi kaybedince kabaha
ti geçmiş icraatta arayacağı yerde millet ekse
riyetinin itham yoluna gidilmesini ruhan muha
lefete hazır bulunulmaması gibi bir sebebe bağla
mak en müsamahakâr izah tarzı olsa gerektir. 

3. Tatbikatı zorlıyan âmillerden üçüncüsü 
ve belki de en tesirlisi, mutlak bir irade hâki
miyetinin itiyadını edinmiş olanların muhale
fette intibakta çektikleri müşkülâttır. 

Umulmadık bir anda muhalefete düşmek ko
lay anlaşılır bir keyfiyet olmadığı için, bu ha
lin tevlidedebileceği ruh haletini ve bu ruh 
haletinin ilk günlerde sebebiyet verebileceği if
ratları beşerî bir hal olarak telâkki edip müsa
maha ile karşılamak mümkündür. 

Fakat çok kısa devam etmesi icabeden bu 
gayritabiî davranışın yenilenen seçimlerin ne
ticeleri ile dahi bertaraf edilemiyen devamlı 
'bir zihniyet ve mutlak olarak meşru bir iktidarı 
ret ve inkâr mahiyetinde bir aksülamel haline 
getirilmiş olması millî menfaatlerimizle bağdaşa-
mamaktadır. Mutlak bir irade hâkimiyetini tem
sil edenlerin, zamanlarında kabul edilen bir ka
nun ve serbest yapılan seçimler neticesinde mu
halefette yer alması dünya demokrasi tarihinde 
emsali bulunmıyan ve memleketimiz ile bizzat 
C. H. P. nin başındakiler için şeref teşkil eden 
bir istisna idi. 

Fakat neticeye gösterilen aksülamel öylesine 
devamlı ve şedidolmuştur ki, o zaman milleti
mizin eline geçen imkânın neticeye mütaallik 

, bir yanlış hesaptan ileri geldiği kanaati maşerî 
vicdanda gitgide yerleşmiş ve bu şerefli istisna 
bugün artık demokrasimizin bir talihsizliği ha
line gelmiştir. 

Nitekim, A'vni Doğan Beyefendinin biraz ev
vel seçim kütüklerine yaptığı itirazlarda itina 
ile gizlenmeye çalışılan ithamlarda olduğu gibi 
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Toplantı ve 'gösteri yürüyüşleri Kanunu hüküm
lerinin zorlanmasında da hep bu zihniyetin do* 
küntü ve izlerini bulmak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri hakkındaki hükümlerin muhalefet 
tarafından nasıl zorlandığı cümlenin malûmu
dur. 

Toplanmaları yasak olan sayıda insan bir
liklerinin, otobüs ve kamyonlarla misafirlerin 
beraberinde getirilmeleri vakıasının yanıbaşın-
da, parti teşkilatlarınca ilân ve hususi haber 
s'alma yolları ile toplanan halka mahallinden 
particilik veya merak saikasiyle katılanların ye
kûnu (her yerde, Zile'de, Tokad'da ve sair her 
yerde kanunun maksadını ihlâl edecek bir ma
hiyet arz etmektedir. 

Buna karşılık iktidar mensuplarının da aynı 
zorlamalara başvurduğu ileri sürülebilir. Şura
sını bilnissa ve samimî olarak belirtmek isteriz 
ki, kanun hükümlerinin zorlamalarla ihlâline 
hangi istikametten gelirse gelsin Parti Grupu 
olarak taraftar bulunmuyoruz. 

Hükümet şüphesiz bu iddialara kendi zaviye
sinden cevap verecektir. Yalnız Parti Grupu ola
rak bir noktanın dikkatimizi çektiğini ifade et
mek isteriz. Meselâ 1957 yılı seçimlerini mütaa-
'kıp sekiz ay iktidar tamamen sükûtu ihtiyar et
tiği halde, muhalefet ardı kesilmiyen siyasi top
lantılarla milleti tedirgin etmekten fariğ olma
mıştır. Sırası gelmişken, idare âmirlerinin kanu
nun tatbikinde fark yarattıkları iddiasını, Meh
met Hazer'in partizan idare şeklinde söylediğini 
cevaplandırmak istiyoruz. 

Bütün vazifelilerin kanun ve vazife anlayış
larında yüzde yüz bir mutabakatın tasavvuru da
hi mümkün olmadığını herkes gibi Muhterem 
Halk Partisi Sözcüsü de şüphesiz bilirler. 

Vazifelerini heyecan ve gayretle yapanların 
yanıbaşında müsamahakâr davranmayı tercih 
edenler daima bulunabilir. 

Fakat Parti Grupu olarak ne vazifelilerin 
keyfine bağlı bir tatbikata razıyız, ne de böy
lesine sert ithamlara meydan verecek bir tatbi
katın mevcudiyetini müşahede etmekteyiz. 

Tatbikatın yer yer değişik manzaralar arz 
etmesini mahallî C. H. P. teşkilâtının kanunu 
zorlamak veya ihlâl için parti merkezlerinden 
yapılan telkinlere karşı gösterdiği inkiyat ve 
gayretkeşliğin derecesindeki farklarda aramak 
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her*halde daha isabetli bir izah tarzı olur ki, I 
muhterem C. H. P. Sözcüsünün arifane bir tarz- ı 
da bu noktayı ihmal ettiğini müşahede buyur
dunuz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, muhtelif vesi
lelerle tertiplenen siyasi toplantılarda seçim ne
ticelerinden ve dolayısiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ve onun Hükümetinin 'meşruiye
tinden şüpheye düşürecek beyanlardan tutunuz 
da iktidar başındakıleri sözde memleket dışına 
kaçırmak için hazırlanan 4 motorlu tayyarelere 
ve hattâ komşu memleketlerdeki ihtilâllere işa
ret 'eden imalara kadar türlü isnatlarla belki de 
bilmiyerek vatandaşın idare ve huzurunun za'-
fa uğratıldığı hepinizin ve Büyük Türk Mille
tinin malûmudur. 

Parti Grupu olarak böylesine zararlı ve ze
hirli sözlerin daha sık ve daha büyük topluluk
lar «nünde tekrarlanmasının memleketimize 
faydadan çok zarar vereceğine iman ettiğimiz 
gibi, bugünkü fiilî vaziyetin Toplantı ve Göste
ri yürüyüşleri hakkındaki Kanun hükümlerinin 
antidemokratik veya antikonstitüsyonel oldu
ğu yolunda serd edilen mütalâaları tamamen 
cerh ve tekzibettiğine de kaani bulunuyoruz. 

Bir tsj,dil teklifi mevzuubahsolmadıkça millî 
iradenin eseri olan bir kanun aleyhinde serd 
•edilen fikirlerin hukuki ve siyasi hiçbir icabı 
bulunmamakla beraber söylendiği için cevaplan
dırmakta kendimizi haklı buluyoruz. I 

Vaktiyle antidemokratik hükümlerin tesbiti 
için kurulmuş bulunan ilim heyetinin kabul et- I 
tiği Anayasa prensibine nazaran - ki, bu söz
lerim Sırrı Hocaoğluna cevap teşkil eder, - bir 
kanun «'Hürriyetlere lüzumsuz tahditler koyan 
hükümleri ihtiva ettiği takdirde antidemokra
tiktir.» (Bir tahdit ne zaman lüzumlu olur? 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre hürri
yetler herkes için hududu başkalarının hududu I 
hürriyetidir. (Meselâ şeref ve haysiyetlerin ko- I 
runm&sma dair olan hükümler bu meyandadır.) I 

Bir tahdit diğer bir zaviyeden millî menfaat
ler icabı da lüzumlu olabilir. Bu tahdit şeklinin 1 
belki en güzel misalini (Şüphesiz memleketimi- I 
zin tatbikatı ve icapları bakımından) Toplantı I 
ve gösteri yürüyüşlerini bir zabıtaya bağlıyan I 
hükümlerde bulmak mümkündür. | 

Bu itibarla bugünkü şartlar devam ettiril- I 
diği müddetçe bu kanunun antidemokratik ol- | 
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duğu yolundaki iddiaların mesnetten mahrum 
kalacağı kanaatindeyiz. 

Çünkü D. P. Grupu olarak bizler, 
1. Bir kısım vatandaşların iktidara hasım 

kuvvetler halinde birleştirilme 'gayretlerinin, 
2. Reyini kullanan vatandaşların bir seçim 

devresi huzur içinde yaşama hakları inkâr edi*-
Krcesine bütün bir milleti sanki bir gün sonra 
seçim yapılacakmış gibi dört yıl fasılasız ayak
ta tutma temayülünün, 

Memleketimize hayır getirmiyeceğine inanı
yoruz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Müddetiniz tamamdır, efendim. 
NÜSRET KÎRÎŞCÎO&LU (Devamla) — Pe

ki efendim. 
REÎS — Nurettin Akyurt. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım, Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
tetkikini daha geniş vezife ve salâhiyetlerle teç
hiz edilen bir vekâlet olduğu için, hükümetin 
dahilî politikası olarak kabul edip tenkid ve te
mennilerimi ona göre yapacağım. 

Dahilî politikayı ilgilendiren en iminim mev
zu; antidemokratik kanunların durumudur. Aca
ba Dahiliye Vekâletinde bu mevzuda bir hazır
lık ve faaliyet var mıdır? 

îdare âmirlerinin muhtar ve ihtiyar heyetleri 
üzerinde devam edegelen baskı ve şiddet poli
tikasına hükümet son vermeyi ve mesulleri hak
kında takibat yapmayı düşünüyor mu? 

Demokratik rejimimizin tabiî bir neticesi 
olarak milletvekillerini serbestçe seçip onun tam 
olarak vazife görmesini sağhyan Türk milleti
ne, muhtarını, belediye ve genel meclisini seçip 
her türlü vasayetten kurtulmasını bu çalışma dev
resinde temin edebilecek miyiz? Yoksa yine belli 
olmıyan gelecek senelere tehir mi edilecek? Bu 
yolda beklediğimiz faaliyetlerin aksine pek çok 
belediye reislikleri münhal bırakılmakta ve ve
kâleten tedvir edilmektedir. 

Temnenimiz; bu sene yapılacak olan belediye 
ve genel meclis seçimlerinin yeni kanunlarla ya
pılmasını görmek ve bu sakat gidişe bir son ver
mektir. Bu münasebetle artan memur maaş ve 
ücretleri karşısında belediye ve genel meclislerin 
yeni gelir kaynaklariyle takviyeye muhtacolduk- • 
larını da tebarüz ettirmek isterim. 

t^eçen sene içerisinde Dahiliye Vekili, 
tarafından hazırlandığı ilân edilen seç
men kütükleriyle ilgili çalışmaların, yenî 
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kütük marifetlerine meydan vermiyecek şekilde 
ve bu sene yapılacak olan genel meclis ve beler 
diye seçimlerinden evvel bitirilerek meclisten ge
çirilmesine, bu memlekte yapılacak en büyük hiz
met olarak karşılıyoruz ve bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün hâlâ 6 - n • 
Eylül hâdiselerinin suçluları, Balâ hâdisesi ve 
Amerikan sefaretine atılan bomba hâdisesinin 
suçlu ve failleri belli olmamış, ama vicdanında 
haklı olarak cevabını beklemektedir. 

Bugün Türkiye'de idare âmirlerinin durumu 
ve tutumu her geçen gün acaip bir hal almakta- < 
dır. Vatandaşa eşit muaemle yerine D. P. lilerı 
kayıran, himaye eden, birer partizan haline düş
meye Dâhiliye Vekâletinin tutumu zorlamakta
dır. Artık, her idare âmiri açılan Vatan cephesi
nin birer bölük komutanı olarak çalışmayı ken
disi için birinci vazife saymakdır. Bu hareket
ler tecziye yerine takdir topladığı içindir ki her 
geçen gün azalacağına çoğalmaktadır. 

Bugün Türkiye'de bu zihniyet hâkim olduğu 
içindir ki Gösteri Yürüyüşleri Kanununda bita
raf ve müsavi olarak tatbik edilmemektedir. Biz 
bu kanunun tam ve müsavi tatbikinden başka 
bir şey istemiyoruz. Ama tatbikat böyle olmu
yor. D. P. mensuplarına bu kanun tatbik edilmez, 
muhalefet mensuplarına da tam aksine, kanun 
suiistimal edilerek ruh ve maksadından ayrı 
olarak tatbik edilir. Bu kanun aynı heyet için 
Afyon, İsparta, Antalya'da başka, Burdur ve 
Gazianteb'e daha başka türlü tatbik veya sui
istimal edilir. Anteb'de bir sene C. H. P. İl kong
resine Dahiliye Vekili ve meşhur Anteb Valisi, 
bir tümen asker ve 400 polisle iştirak eden, va
tandaşı evinden kapı dışarı çıkarmaz, hürriyet
ler tahdidedilir ve bütün bu hareketlerin adı
na demokratik idare, müsavi muamele ve ida
renin takdir hakkını kullanması dersek buna 
aklıselim sahibi insanların inanmasını istemek 
safdillik olur, vatandaşla alay etmek olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Milletinin 
malı olan demokratik rejimden artık onu ayır
maya imkân yoktur. Çünkü bu dâva milyonla
rın malı olmuştur. Onun için bir an evvel nor
mal bir idari teşkilâtı ve onu teçhiz eden salâ
hiyetlerin getirilmesini beklerken, diğer taraf
tan zihniyetten partizanlığı çıkarıp, adaleti ve 
müsavatı getirmeye mecburuz. Buna inandığı
mız ve onu ilân ettiğimiz anda bütün bu huzursuz-
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luklar ve şikâyetlerin büyük bir kısmının Efen
diliğinden ortadan kalkacağını ifade ederken, 
bütün bu hallere rağmen kanun ve nizamların 
tam bitaraflıkla tatbikten ayrılmıyan fedakâr 
idarecilerimizi de hürmet ve muhabbetle selâm
larım. Zile'de cop, dipçik ve tabanca, gaz bom
baları ile halkın masum ve asil sevgi tezahür
leri bastırılmak istenmiş, ortada bir tahrik ve 
tertibolmadığı kesinleşen mahkeme ilâmiyle-
sabit olmuştur. O. H. P. teşkilâtını mahkeme 
kararından önce suçlu ilân eden Dahiliye Veki
lini deliller ve vesikalar tekzibetmiştir. Telgraf
la «Suçlular cezalarını mutlaka göreceklerdir.» 
diyen Dahiliye Vekili kendisini asliye ceza hâ
kimi zannetmiştir. Biz, bunları tebarüz ettirerek 
kendi vazifemizi yapmak isteriz. Bunun aksini 
yapıp yapmamak vebalinli de iktidar grupu-
nun boynunda oluduğunu ifade ederim. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
(Dahiliye Vekili Namık Gedik, sürekli al

kışlar arasında kürsüye geldi.) 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım, Halk Par
tisi Meclis Grupu adına konuşan muhterem Av-
ni Doğan arkadaşımızın, vekâletimiz bütçesi
nin O. H. P. tarafından tefrik edilmiş raportörü 
bulunmasına rağmen zannederim fena bir tesa
düf olarak bu sene (hasta olmaları yüzünden ve
kâletimizde lüzumlu tetkiklerde bulunamamış
lar ve yerlerine de bir başka arkadaşlarını ika
me edememişlerdi, 

Bilmiyorum kendilerinin bıraktıkları boşlu
ğu doldurabilecek bir arkadaşla bu noksanı te
lâfi etmek C. H. P. tarafından düşünülmemiş, de. 
O itibarla bu seneki bütçemiz üzerinde grupla 
rı adına yaptıkları konuşmaları, zannediyorum. 
geçen seneki mütalâalarının tamamen aksine te
celli etti. Bu sebeple olacak vekâletimizin uzun 
yıllardan beri bünyesinde beklenen hiçbir deği
şiklik yapılmamış bulunduğu yolunda ifade 
kullanmaya mecbur oldular. Halbuki yine ha
tırlıyorum, geçen sene vekâletimizi teşriflerin
de, cari masraflarımızın üzerine pek fazla ilâve 

; edilmemiş olmasına rağmen, kendi devirlerinde 
ve vekâletimizde hizmetli bulunduğu zamanlar
daki imkânlara karşılık bugün bilhassa son se
neler içinde 'bu vekâlet bütçesinin ve vekâlet 
bünyesinde yapılmış olan değişikliklerin netice-
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sinden memnun olduğunu bendenize ifade et
mişlerdi. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Bir sual sora
bilir miyim efendim? Zannederim bu mevzuu 
yalnız emniyete alınan vasıtalar hakkında söy
lemiştim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Onu arz edeceğim. Şimdi Vekâlet 
bütçesinin sadece artan hayat pahalılığı müna
sebetiyle bu yıl 70 milyon liralık bir fazlalıkla 
Heyeti Celilenize takdim edilmiş bulunduğunu 
ifade ettiler. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Öyle demedim. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Halbuki vekâlet bütçesinde bizim bu 
yıl yapmak istediğimiz yeni hizmetlerin karşılığı 
bulunmaktadır. İşte bu artan 70 milyon lira içi
ne bunlar da dâhildir. Kendilerine dün olduğu 
gibi bugün de, şu noktayı ifade etmek isterim. 
Memleketin geniş sathına yayılan ve son dere
cede ehemmiyetli Bir vazife ve mesuliyet tekab-
bül etmiş olan Dahiliye Vekâletinin elinde mev-
cudolan imkânlar bugün ifasına mecbur olduğu 
hizmetler için elbette ki, kifayetsizdir. 

Bu münasebetle birlikte çalıştığımız yaban
cı polis uzmanlarından bir zatın memleketimiz 
içinde yapmış olduğu bir seyahatten sonra ben
denize ifade ettiği bir hususu, bir hakikati, bu
rada, hattâ kemali fahrile arz etmeme müsaa
denizi rica ederim. 

Bu mütehassıs memleketimizin en uzak köşe
lerine kadar yapmış olduğu bir seyahattan son
ra avdette müşahedelerini bize bildirirken ay
nen şunları ifade etti : 

«Ben vilâyetlerinizi gezdim. Bu geniş mem
leket sathına dağılmış olan emniyet ve asayiş 
kuvvetlerinizi vazife başında imkânlariyle, teç-
hizatiyle gördüm. Asayiş rakamlarınızı tetldk 
ettim. İftiharla her yerde ifade edebilirsiniz ki, 
mevcut imkânlarınız ve içinde bulunduğunuz 
şartlara göre elinizdeki rakamlar her yerde göğ
sünüzü gere gere ifade edebileceğiniz kadar le-
hinizdedir. 

«Bunun iki sebebi vardır. Birisi, Türk halkı
nın devlet, hükümet ve kanun mefhumuna karşı 
bağlı bulunduğu saygı hissi; ikincisi, emniyet 
kuvvetlerinizin, bu işlerde hizmet gören perso
nelinizin dünyanın hiçbir tarafında benzerine 
raslanmıyacak büyük bir feragat ve taham-
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mülle vazife yapmakta olmasıdır. Yalnız bu iki 
şeye daima güvenmiyeceksiniz. Demokratik 
memleketlerde halkın kanuna, nizama karşı olan 
saygısını za'fa uğratmak istiyen ve bundan neti
ce bekliyen çeşitli muzır hareketler olabilir. Bu
na karşı müteyakkız olmanız ieabeder. «Sonra 
elinizdeki eleman ve vasıtalar zaman gelir epü-
ize olabilir. O zaman en ehemmiyetli zamanda 
kendisinden beklenen hizmeti veremez. 

Onun için bugünkü müsait rakamlara uzun 
zaman güvenmiyerek teçhizatınızı bir an evvel 
ikmal etmelisiniz ve sizi bu yolda görmekteyiz.» 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten memleke
tin bugün içinde bulunduğu şartlara rağmen ya
ni zabıtanın geniş hizmet, mesuliyet ve iş hacmi-
na ve buna rağmen henüz daha ikmal etmediği
miz kemiyet noksanına rağmen elde mevcudolan 
asayiş ve emniyet rakamlarımız millet olarak 
iftihar edeceğimiz seviyededir ve her sene bu 
rakamlar daima bir azalma göstermektedir. 

Avni Doğan arkadaşımın tenkidleri arasın
daki zabıta kuvvetleri mevzuuna böylece temas 
ettikten sonra, mevzuat, nizamname ve talimat
name noktasından hiçbiri ıslah tedbirlerinin 
alınmamış olduğu, hattâ buna teşebbüs bile 
edilmemiş bulunduğu ifadelerine geçeceyim. 
Sonra nüfus kayıtlarımızın perişan durumuna 
işaret ettiler ve bir an evvel vaktiyle vadedil-
miş taahhüdedilmiş olan bu hususların ikmalini 
zaruri bulunduğunu da bildirdiler. 

Biz mevzuat bakımından Büyük Meclise ye
ni birtakım tasanlar sunmuş bulunuyoruz. Köy 
Kanunu Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş 
ve Dahiliye Encümeninde müzakere edilmekte 
bulunmaktadır. Bu kanunun kabulünden sonra 
vaz'edilen prensiplere göre mahalli idareler, ya
ni belediyeler ve özel idareler bünyesinde de 
buna mütenazır değişiklikler yapılmak üzere 
hazırlanmış olan diğer iki kanun da B. M. Mec
lisine sevk edilmek üzere vekâletimizde ^müs
tahzar haldedir. 

Nüfus kayıtlarımız üzerindeki işaretlerinde 
çok haklıdırlar. Nüfus hareketleri medenî ce
miyetlerde bugün üzerinde ehemmiyetle duru
lan bir mevzudur. Biz beynelmilel teşekkülle
rin bir mensubu olarak bu mevzudaki çalışma
larımızı ikmal etmiş, bir Nüfus Yazımı, ve 
Nüfus Sayımı Kanunu hazırlamış bulunduğumu
zu, Bütçe Encümeninde bilmünasebe arz etmiş
tik. tahminen 50 - 60 milyonluk bir külfeti olan 
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bu kanunların tatbikatı kanunlar Büyük Mec
lise sevk edilip çıktıktan sonra bahis buyurduk
ları hususu ıslah etmek imkânı bize bahşedil
miş olacaktır. 

Zabıta teşkilâtında kemiyet bakımından, teç
hizat bakımından olan noksanımızı bir taraftan 
telâfi etmeye çalışırken, diğer taraftan da va
sıflı emniyet mensubu yetiştirmek hususunda 
teşebbüslerimize bilhassa bu sene büyük bir hız 
vermiş bulunmaktayız. Son senelerde kapan
mış bulunan polis kolejimizi bu sene açtık, 
ikinci bir polis okulunu ihdas etmiş bulunmak
tayız. 

Jandarma teşkilâtımız kadrosunda mevcut 
boşluklar bulunduğu doğrudur. Gümrük Vekâ
letinden devraldığımız gümrük muhafaza teş
kilâtı birlikleriyle bizim jandarma teşkilâtımız-
daki boşluklar biraz daha artmış bulunmakta
dır. Bunları da süratle telâfi edebilmek için, 
Bütçe Encümeninde arz ettiğim gibi, bu yıl 
bir Jandarma Harb Okulunun açılması hazırlık
larına başlamış bulunmaktayız. Bundan sonra 
jandarma teşkilâtımızın subay kadrosunu bu 
yeni kuracağımız harb okulu mezunlariyle ka
patmaya çalışacağız ve bu imkânı bulacağız. 

Ayrıca zabıtanın kalite bakımından daha ki
fayetli yetiştirilmesi bakımından memleket içi 
çalışmalarımız olduğu gibi, memleket dışına 
gönderdiğimiz zabıta mensuplarımız, Amerika'
da Fransa'da, İngiltere ve Almanya'da stajla
rını bitirmiş ve peyderpey memlekete dönmüş 
bulunmaktadırlar. 

Bâzı muhterem arkadaşlarımızın bilhassa 
adlî zabıta mevzuunda her sene ilen sürmüş ol
dukları ve hakikaten bir ihtiyaç olduğu muhak
kak olan adlî zabıta teşkilâtımızı bu yeni yetiş
tirmekte olduğumuz elemanlarla süratle takviye 
etmek imkânını bulacağız. 

Avni Doğan arkadaşım, otorite mevzuuna 
temas ederlerken bendenizin şahsıma da küçük 
bir tarizde bulundular. Nedense otoritede if
ratı temsil eden bir vekil olarak bendenizi bu
rada her zaman olduğu gibi yeniden sizlere, 
fakat Büyük Meclisin üstünden umumi efkâra, 
bir defa daha tanıtmayı lüzumlu gördüler. Ben
deniz şahsan ifratı hiçbir zaman tercih eden 
ve bunda fayda mülahaza eden mesul bir insan 
değilim. Yalnız takabbül ettiğim vazifenin ve 
mesuliyetin icablannı ne pahasına olursa olsun 
kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak bu 
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memleketin menfaatleri ölçüsü ve hududu için
de her zaman ve her yerde kullanmayı kendi
sine vazife sayan bir insanım. (Soldan, alkışlar) 

Kendileriyle beraberim. Zâten ayrı olma
mıza imkân yoktur. Zaman zaman hepimizin öz
lediği bu memleketin siyasi iç huzurunu hep be
raber temin etmek, temin ettikten sonra şu veya 
bu sebeple bunu bozmak ve yeniden birtakım çe
kişmelerle hem kendimizi, hem de memleketi ra
hatsız etmek akıllı insanların hiçbir zaman kârı 
olmamak icabeder. Bunda mutabıkız. 

Bu iç huzur meselesi hakikaten Bütçe Komis
yonundaki görüşmelerimiz münasebetiyle enine 
boyuna arkadaşlarımızla tartışıldı. Memleketin iç 
huzuru, iç itibarı yalnız iktidarların yumuşak po
litikası, hüsnüniyetiyle temin edilen bir keyfi
yet değildir. Bunun iki tarafı vardır. Bu mem
lekette yaşıyan bütün vatandaşların gözlerini Bü
yük Meclisten, bilhassa şu günlerde ayırmadıkla
rına dikkat etmek lâzımdır. Ben Bütçe Encü
meninde bir hâdise münasebetiyle «Burada da 
asayişi temine ben memurum, vazifeliyim.» de
mişim, Avni Doğan arkadaşımız böyle ifade etti
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde 
o gün cereyan eden müzakereler sırasındaki hâdi
seler hakikaten şahidolanlan müteellim ve mü
teessir etmişti. Celseyi Encümen Reisi tatil etmiş, 
bütün orada bulunan arkadaşlar birbirine girmiş
ler ve burada tekrarından içtinabedeceğim bir kı
sım sözlerle yekdiğerlerini rencide etmeye kadar 
ileri gitmişlerdi. Herkes teker teker arkadaşları
nı araya koymak suretiyle, hatırla, gönülle bu işi 
durdurmaya çalışıyordu. Bendeniz bu durum 
karşısında kalktım ve celse dağıldığı için yanda
ki kısma geçtim. Geçerken «Balanız, dedim, şura
da bir müzakere münasebetiyle şu komisyon için
deki asayiş havasını hepiniz bir araya gelmek su
retiyle düzeltemiyorsunuz, memleketin asayişini 
korumak ne derece müşkül, ne derece zordur.» 
Benim memleketin asayişinden mesul bir insan 
olarak o gün orada cereyan eden hâdiselerin vic
danımda yarattığı üzüntü ile ifade ettiğim söz, 
asayiş mevzuunda yaptığım konuşma budur. Ama 
Bütçe Encümenindeki tartışmalar dışında üzün
tü ile ifade edeyim ki, B. M. M. de şu son 3 - 4 
günden beri cereyan eden müzakereler sırasında 
şahidi bulunduğumuz üzücü hâdiseler oradakini 
fersah fersah geçmiş bulunuyor. B. M. M. nin 
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Hükümeti murakabesi her şeyden evvel muhale
fetin Hükümeti murakabesi olarak asla düşünül
memelidir. B. M. M. bir küldür. Muhalefetiyle 
muvafakatiyle Büyük Millet Meclisi, hükümetle
ri murakabe eder. Fakat Büyük Millet Meclisini 
de onu seçen Türk Milleti murakabe eder. 

Günlerdir, burada, bu çatının altında cereyan 
eden hâdiselerden, memleketin âli meseleleri ko
nuşulurken havaya fırlatılan kürsü kapakların
dan, savrulan küfürlerden ve atılan yumruklar
dan Türk Milleti büyük bir üzüntü duymuştur. 
(Sağdan; gürültüler) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Savrulan bu kü
fürler hep bu taraftan o tarafa mı, o taraftan 
bu tarafa yok mu? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Buna dikkat etmek lâzımdır. (Sağdan; 
gürültüler) 

REÎS — Ferda Bey, Yılmaz Bey, müsaade 
buyurun, iki grup başkanları arasındaki üzüntü
lü hâdiseyi hatırlamıyor musunuz? (Sağdan, gü
rültüler) Müsaade buyurun, müsaade buyurun 
efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Bu hususa şu kadarcık işaret ettikten 
sonra şahsi temennimi, ifade edeyim ki, badema 
bu gibi hâdiseler Büyük Millet Meclisinde cere
yan etmesin, buna elimizden geldiği kadar gayret 
edelim. Çünkü arkadaşlar, milletin gözü Büyük 
Meclisin üstündedir. Ve bu memleketin emni
yet ve asayişinin teminatı her şeyden evvel Mec
lisi Âlidir. Şu halde milletimize lâyık en güzel 
örneği buradan vermek mecburiyetindeyiz. Ben 
bunun üzerinde bunun için duruyorum, hiçbir 
arkadaşımı ittiham etmek için değil. Bizde de, 
sizde de bu neviden hâdiseler olursa bizim mem
leket içinde hizmet başında olan vazifelilere kar
şı durumumuz güçleşir. 

Sonra şu hususa da işaret etmeliyim. Kanun
lar buradan çıktıktan sonra kabulüne muhalefet 
grupunun iştirak etmediği kanunların memle
kette tatbik edilmemesi lâzımgeldiğini kendileri
nin tasvibettiği kanunların ancak, mabihüttat-
bik olduğu fikrinin hiçbir suretle vatandaşlara 
telkin edilmemesi lâzımgelir. Tatbikatçılar ken
dilerinin eline hizmet ve vazife ifası için verilen 
Ölçülere, yani buradan ancak, bu suretle hâkim 
olabilirler. 

Bendenizin bu noktaya bilhassa temasımın 
sebebi, zaman zaman burada Zile hâdisesi, Urfa 
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hâdisesi şeklinde bahsedilen birtakım meselelerle 
karşıkarşıya bulundukları zaman, - ki, temenni 
edilmez - bu hususta vazifelilere müşkülât çıkar
mak değil, onlara yardımcı olmalarını temenni 
içindir. 

Muhterem arkadaşlar, Zile hâdisesi dediler. 
Bendeniz buna temas etmek istemiyorum, iste
mem de. Arzu ederseniz kısaca arz edeyim. (Sol
dan, «Lüzum yok» sesleri), (Sağdan, «Bahset, 
bahset» sesleri) Tafsilâtına girmiyeceğim, şu hu
susu arz etmeye mecburum : Ben bu mevzuu aç
mak istemiyordum, fakat bu hâdise zaten Bü
yük Millet Meclisine intikal etmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Meclise ge
tirin de, konuşalım. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Sizin sözlü sorularınız ve zannederim 
Meclis tahkikatınızla.. Fakat ondan evvel adlî 
tahkikat neticesi ikmal ve Meclise intikal etmiş
tir. Bunun neticesi yakında yüksek huzurunuza 
arz edilecek ve kararınıza iktiran edecektir. Te
menni eedrim ki, bu adlî tahkikat neticesi yük
sek huzurunuza geldiği ve kararınıza iktiran et
tiği takdirde bendeniz, bana o gece Zile'den ve 
Tokad'dan çekilen telgrafa vermiş olduğum ce
vabın metni için de mahcubolayım. Çünkü bu 
adlî tahkikat neticesinde Meclise intikal eden 
hâdise, birtakım mebus arkadaşlarımızın Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununu ihlâl 
eden hareketleri ve Hükümetin mânevi şahsiye
tine hakaret fiilleri neticesi olarak teşriî masu
niyetlerini kaldırma talebi olarak huzurunuza 
gelecektir. Bendeniz yine halisane temenni edi
yorum ki, bunun neticesi kendi lehlerine tecelli 
etsin. 

Arkadaşlar, seçim kütüklerinin ıslah edilme
si ve Büyük Meclise bir an evvel getirilmesi hu
susundaki va'dimizi bize hatırlattılar. Bu hazır
lık Adliye Vekâletince yapılmış ve yakında Mec
lise intikal etmek üzere bulunmuştur. 

Bu arada devam etmekte olan muhtar seçim
lerinin neticelerine Avni Doğan Bey arkadaşı
mız dokundular; «Böyle kütüklerle yapılmış 
muhtar seçimlerinin neticelerini kemali iftiharla 
radyolardan veriyorlar» dediler. Elbette arka
daşlar bu seçimler yapılmakta ve itiraz mevcut 
değilse neticeleri gayet tabiî olarak neşredilmek
tedir. Bundan niçin tehaşi etmektedirler; ra
kamları gözden geçirdikten sonra kolaylıkla an-
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{aşılmaktadır. Bendeniz bu neticeleri bir defa 
da, eğer müsaade ederseniz, Yüksek Huzurunuz
da arz edeyim. 

RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Radyo
dan dinledik. 

RElS — Rauf Bey, bugün sana ne oluyor? 
NAMIK GEDÎK (Devamla) — 1957 mebus 

seçimlerinden bu yana memlekette yapılan muh
tar seçimlerinde partiler üzerinden alınmış olan 
neticeler şunlardır!... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Mebus seçimle
rini bir buçuk senedir hâlâ okumadınız. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — 1957 seçim
lerinden itibaren neler oluyor, onu biraz sonra 
Ferda Beye arz edeceğim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Dinliyeceğim, 
kemali hürmetle. 

NAMIK GEDlK (Devamla) — Yapılan bu 
seçimlerdeki rakamları arz ediyorum : 

Köy muhtar seçimlerinde : 
1 005 köyde muhtar seçimlerini Demokrat 

Parti kazanmış, buna mukabil diğer partiler; 
O. H. P. 252, C. M. P. 12, Güçbirliği olmadan 
evvel Hürriyet Partisi 14, müstakiller 29. 

Muhtar ihtiyar meclisleri; D. P. 184, C. H. 
P. 36, C. M. P. 2, Hürriyet Partisi 2, Müstakil
ler 5. 

Mahalle ihtiyar heyetleri; (Kazalarda ve şe
hirlerde yapılan): D. P. 94, C. H. P. 30. C. M. 
P. 1, Hürriyet Partisi 1, Müstakiller 2. 

ihtiyar meclisleri; D. P. 20, C. H. P. 3, Hür
riyet Partisi 1, Müstakiller 2. 

Belediye meclisi seçimleri; D. P. 44, C. H. 
P. 2, Hürriyet Partisi 1, Müstakiller 2. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; Ferda Güley 
arkadaşıma ben de kemali hürmetle arzı 
eevabedeyim. Suallerinde; $Neden 1957 mebus 
seçimlerinden sonrayı söylüyorsunuz?» dediler. 
1957 mebus seçimleri biter bitmez arkasından 
yeni bir seçimle, bir iktidar tazelenmiş, mille
tin itimadı yenilenmiş olduğu halde «İtibardan 
düştünüz!» iddiası ile karşımıza çıktılar. İşte 
o günden sonra geçirilen safhalar ve milletin 
nazarında kimlerin itibarını kaybetmiş oldu
ğunu göstermek için o tarihten başladık. (Sol
dan; alkışlar) 

Muhtar seçimlerine muhterem arkadaşları
mız kıymet vermiyorlar mı zannediyorsunuz? 
Buna son derece kıymet verirler ve çok hassas
tırlar. İstanbul'da Şenlik mahallesinde iki defa 
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seçim yapıldı. Bu yapılan iki seçimle kendi 
İstanbul teşkilâtlarının hemen cümlesi çalıştı. 
Vazifeleriydi, gayet tabiî çalışacaklardı. Siyasi 
bir parti bir seçime giriyor, dâvası var, netice 
almak istiyor. Başta vilâyet reisleri olduğu 
halde yenisi eskisi bütün kuvvetleriyle bu ma
halleye koştular. Ve bu Şenlik mahallesinden 
aldıkları neticeden 40 gün 40 gece şenlik yap
tılar. 

O esnada Taşlıtarla civarında D. P. nin ka
zanmış olduğu 8 muhtarlığı katiyen drlerine 
almadılar. Buna son derece ehemmiyet verdi
ler. Ehemmiyet verdiler çünkü, siyasi namzet
lerini vaz'ettikleri bir seçim sahnesinde elbet
te muvaffak gözükmek isterler. Bu onların 
itibarının ölçüsüdür, işte 1957 den bu yana 
itibarlarının ölçüsü... Bu rakamları onun için 
ifade ediyorum. (Soldan; alkışlar) 

RİZA TEKELİ (Adana) — Ara seçimi gös
terecektir, ara seçimini yapın bakalım. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Hatay mebusu muhterem arkadaşım 
istimlâklerden bahsettiler ve Hatay bölgesinde 
yapılmış mayınlamadan ve hudut boyunda al
dığımız tedbirlerden şikâyet ettiler. Bu şikâ
yeti bölgelerinin üzüntüsü olarak yapacaklar
dır. Biz de Cenup hududumuzda 1 100 kilo
metrelik bir sahada memleketimizin iktisadi 
varlığını istikbalimizi, bekamızı müdafaa ede
cek tedbirler almaktan devam edeceğiz. (Sol
dan ; bravo, sesleri, alkışlar) 

Banı diyorlar k i ; kaçakçı namı altında 14 
tane vatandaşı orada öldürmüşsünüz. Muhte
rem arkadaşlarım; Hatay vilâyeti hududu için
de hududu z©rla aşmak istiyen 14 kaçakçı ka
çakçılığı meni ve takip ile vazifeli birliklerimiz 
tarafından, müsademeye tutuşmak suretiyle, 
öldürülmüşlerdir. Bu, onların vazifesiydi. Biz 
geçen sene 210 küsur Km. lik bir sahayı ma-
ymlamıştık, bu sene bu sahayı 500 Km. ye çı
kardık. önümüzdeki sene bu bölgeyi, boydan 
boya, içeriden dışarıdan gelecek her türlü teh
dide karşı mayınlamış bulunacağız. 

Oradaki vatandaşlarımız bâzı sıkıntılarla 
karşılaşacaklardır, fakat istimlâk bedellerini 
ödiyerek memnu bölge haline getirdiğimiz o 
sahada biz de vatanımızın emniyetini temin 
edeceğiz. 
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Muhterem arkadaşlarım; bendeniz diğer ko

nuşan arkadaşlarımızın gene bu çerçeve içinde 
yaptıkları tenkidlere bu hudut içinde cevap 
vermiş oluyorum. 

İstanbul istimlâkleri ve istimlâk bedelleri 
dolayısiyle ihlâl edilmiş olduğu iddia edilen 
Anayasa, vatandaş hakları ve insan hakları 
mevzuu Bütçe Komisyonunda da müzakere ve 
münakaşa edildi. Oradaki cevabımızı burada da 
aynen kendilerine arz edebilirim. Ben o zaman 
Dahiliye Vekâletinde, muvafakatleri alınmadan 
gayrimenkulu istimlâk edilmiş vatandaşlardan 
bir şikâyet mevcudolmadığını söyledim. Filha
kika, bugün dahi durum böyledir. Bu istimlâk
lerin, bedelleri itfa edilmeden yapılmış olduğu 
malumdur. Şimdiye kadar ödemeye mecbur ol
duğumuz borç miktarı Hükümet tarafından 
ifade edilmiştir. Bugün 80 milyon lira kadar
dır. Fakat önümüzdeki aylar içinde bedel tak
dirine vâki itirazlar ve sair sebeplerle mual
lakta bulunan diğer borçlarla beraber bunların 
hepsini itfa edeceğiz. Bu istimlâkler mevzuun
daki bu beyanım üzerinde Bütçe Encümeninde 
konuşma yapan bir arkadaşım dışarı çıktıktan 
sonra matbuata vermiş olduğu bir bültenin son 
satırım şu suretle tertiplemiştir; «İstimlâkler 
dolayısiyle vâki şikâyetlerinizin şu adrese, ta
kip ve intacedilmek üzere, bildirilmedi rica-
olunur.» 

Arkadaşlar; bu bana çok uzak olnııyan bir 
maziyi hatırlattı. Buna benzer hareketlerin, 
Bendderesi'nde ilk gecekondu istimlâklerine 
başladığımız sırada yeni çıkmış olan bir muha
lif partinin mebusları tarafından nasıl ele alın
dığının hazin bir hâtırası vardır. Orada istim
lâk edilen, yıkılmaya başlanan gecekonduların 
kapısına hiç ummadığımız mebus arkadaşları
mız derhal koştular ve gecekondusu yıkılan va
tandaşlara, «şikâyetleriniz var mı, arzuhalinizi 
biz yazacağız, dâvanızı biz takibedeceğiz» dedi
ler. Bendderesi ve civarı sakinlerinden aldıkları 
cevap sadece «Hayır oldu.» Ellerinden tek arzu
hal dahi almak mümkün olmadı. Ne oldu arka
daşlar? O sel yatağı olan Bendderesi'nin üstün
deki gecekondularda yaşıyan vatandaşlar ve on
ların seyyar arzuhalcileri ne oldu? Ve Bentde-
resi ne oldu? Birisi onlara inanarak yuvasını ve 
arkasındaki binlerce insanı geride bırakarak 
Güçbirliğine iltihak etti. Bu gecekondu içinde, 
yaşıyan diğer vatandaşlarımız da büyük bir va- | 
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tanperverlikle girişilmiş olan bu hareketleri tas
viple beklediler ve bugün yapılmış olan apart
man lojmanlarına yerleştiler, t Soldan^ «Bravo» 
sesleri, alkışlar) -

Bu Bentderesi ne oldu? Başkentin tam ya
nında senelerden beri kaderine terk edilmiş, 200 
bin vatandaşın yaşadığı bu Bentderesi gecekon
duları yıkıldı. Buradan 60 metre genişliğinde 
bir şahrah Gülveren'e çıktı, orada bir site mey
dana geldi. Burada apartmanlar yükselmekte. 
bunların bir kısmının subaylarımıza tahsisi ya
pılmış ve onlar buraya yerleşmiş bulunmakta. 
karşısındaki sahada o semtte yaşıyan aziz vatan
daşlarımızın küçük yavrularını zengin evlâtları 
gibi istikbale itina ile hazırlıyacak yepyeni 1. 500 
kişi alacak bir kolejin atılacak temelleri hazır
lanmaktadır. (Soldan, alkışlar) Bu neviden ha
reketler politikada ömürsüz teşebbüslere başvu
ranları zamanla mahcııbeder. 

İstanbul'un istimlâkinden bahsediyorlar. İs
tanbul'un istimlâkinden İstanbullu vatandaşlar 
şikâyetçi değildir. Çünkü İstanbul'da cereyan 
eden hâdise sadece bir istimlâk hâdisesi değil
dir. İstanbul'da tarihin muazzam bir hâdisesi 
cereyan ediyor. Bunu ınjjşahede eden Türk mil
leti yalnız İstanbul'da değil, memleketin en 
hücra köşesinde, hudut köyünde yaşıyanları 
dahi maddi ve mânevi olarak hissedar bulundu
ğu İstanbul'u imar edenlere, elini göğe açmış, 
Allahtan muvaffakiyet temenni ediyor. (Sol
dan, alkışlar) İstanbullu önünde cereyan eden 
hâdiseleri görmemezlikten gelemez. 

Baştanbaşa şerefli bir tarihin hâtıraları için
de yaşıyan İstanbullu elbette bunu hiçbir zaman 
unutmıyacaktır. Ama biz bu hizmeti onlara kâ
fi görmemekteyiz, kâfi derecede hizmet ettiği
mize kaani değiliz. Cesaretli bir irade çıkmış bir 
taraftan yolunu açıyor, öbür taraftan ecdadının 
şerefli ve ölmez hâtıra ve eserleri, tarihin ber 
güzarı millî mefahirimiz olan metruk ve müh
mel eserleri, mabetleri ihya ediyor, bunun kar
şısında gecikmiş istimlâk borçlarının davacısı.. 
Bu İstanbulluya bühtandır... (Soldan, bravo 
sesleri), (Sağdan, asker kullanıyorsunuz, bu ka
nuni mi?» sesleri) 

«Asker Kullanıyorsunuz İstanbul'da, bu ka
nuni mi?» diye soruyorlar. Bu mevzular burada 
çok konuşuldu arkadaşlar. 

Arkadaşlar, sorarım sizlere, asker yalnız ka
nun ile kendisine verilen vazifeleri mi yapar? 
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Anadolu'ya bakm.. Tarih boyunca oradan gelip 
geçen ordularımızın bulundukları yerlerde kur
duğu eserlerin bugün hâlâ iftihar ettiğimiz 
imar ve ümran eserlerinin bekasını o yerlerde 
görürüz. Bizde ordu birliği nereye giderse sa
dece talim terbiye ile meşgul olmaz. Kanun 
emretmese dahi ananesi onu her çeşit hizmete zor 
lar, halk onu bağrına basar, (leldiği yerin sos
yal hayatına girer, mektebini, çarşısını, okulu
nu yapar. İstanbul'u rahat bırakın da memle
keti de yapsın.. Onu bu şereften mahrum ede
mezsiniz. (Soldan, alkışlar) 

Ordu harbde memleketi felâketten, yıkımdan 
korur. Sülhte imar ve ihya eder. Onun hamuru
nun, mayası vatanperverliktir. Siz de, biz de bunu 
çok iyi biliriz. O şimdi kalbini toprağa vermiş 
vatandan gelen sesi dinliyor. O ses, diyor ki: 
«Ben ihmal edildim, harabım, yoksulum. Beni 
imar ediniz.» Ordu hizmete koşuyor. Kanun 
değil, anane ve vatanperverlik orduyu bu hiz
mete sevk ediyor. 

Hele o köylerin hikâyesi çok hazindir. Eğer 
bu köyleri bizim elimizde bulunanlar gibi tes
lim etseydiniz sizlere bunları nahiye olarak 
değil kasaba olarak teslim ederdik. 

Sevgili arkadaşlarım, iç politika meselele
rimizi Büyük Millet Meclisinde enine boyuna 
tartışırken hakikatleri asla göz önünden uzak-
laştırmamak lâzımdır. İnkâr ve ret, ancak bir 
noktaya kadar insanı muvaffak kılar. Ortada 
sadece sözler, tasavvurlar, teşebbüsler varken 
böyle olabilir. Fakat hakikatler eserler olarak 
çıktığı zaman inkâr ve ret akıllı insan ve te
şekküllerin bir silâhı ve kârı olmaktan çıkar. 
Bunları bir tarafa bırakarak, haklıyı haksızı 
birbirinden tefrik ederek insaflı olunuz. Ve he
pimizi millet olarak mesut edecek hakikatleri 
itiraf ediniz. Hakikatleri inkâr etmek vidalı
lar için azaptır, yüktür. (Sağdan «doğ
ru, doğru» sesleri) Dudaklarımızdan kalbleri-
nize gidecek bu itiraf ile vicdan huzuruna ka
vuşursunuz ve iç huzur böyle temin edilir ar
kadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, sürekli alkış
lar). 

(Riyaset Makamına Agâh Erozan geçti) 

REİS — Turan Bahadır. 
TURAN BAHADIR (Denizli) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Dahiliye Vekâleti bütçesi
nin Heyeti Umumiye üzerinde zaman imkânını 
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nazara alarak mâruzâtımı kısaca bir iki noktaya 
tevcih edeceğim. 

Berveçhipeşin ifade edeyim ki; büyük ölçü
de vatandaş emniyet ve huzurunu, âmmenin ni
zam ve intizamını teminle muvazzaf bulunan 
Dahiliye Vekâleti, maalesef normal olmıyan bir 
siyasi atmosfer içinde çalışmasına rağmen cid
den şayanı takdir muvaffakiyetler ihraz etmiş 
bulunmaktadır. Bu münasebetle değerli Vekil 
arkadaşıma ve muhterem şahıslarında Vekâlet 
camiasının kıymetli mensuplarına huzurunuzda 
en samimî tebriklerimle mukabele etmeyi vazife 
bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel işaret etti
ğim gibi, normal olmıyan bir siyasi atmosferde 
hizmet veren bu Vekâletin tatbikatta mâruz kal
dığı müşküller, üzerinde ehemmiyetle durulma
ya değer bir mahiyet ve ciddiyet iktisabetmiştir. 

Filhakika; çok partili hayatımızın mevcut 
şartlar içerisinde istikrar bulması beklenen, bir 
bakıma gereken bugünkü seviyesinde her neden
se arzu olunan bir vuzuha, huzura kavuşulama-
mış, bugün sebepleriyle maksadı bir tarafa sathı 
vatanda birtakım zorlamalarla sık sık yaratılan 
huzursuzluk havası millî bünyemiz için olduğu 
kadar genç demokrasimiz için de tehlikeli sayı
labilecek birtakım tezahürler ortaya koymuştur. 

însafiyle düşünmek ve bir hükme varmak 
icabederse, kanun hâkimiyeti demek olan de-. 
mokratik rejimlerde asla şayanı tecviz olmıyan 
hal ve hareketlerin tecellisini meşru göstermek 
gayreti ve ısrarı içinde bulunan bir zihniyet ile 
bugün nahak yere karşılaşmamız ve hattâ zaman 
zaman çatışmamız iktidarımız için bir talihsizlik 
olmuştur. 

Burada müştereken üzerinde duracağımız 
nokta, bu karşılaşmanın ve çatışmanın mübarek 
vatanımıza sağlıyacağı faydalar veya iras edece
ği zararların muhasebesi olmalıdır. 

Dikkatle takip ve müşahede ediyoruz ki, mu
haliflerimizin rejim dâvasında, iç huzur ve em
niyetin sağlanması yolunda ele aldıkları ve zahi
ren en hararetli tarafları bulundukları mevzu; 
hürriyetler bahsidir. 

Elbette hürriyet bir haktır. Her hak gibi bu
nunda istimali birtakım kaidelere ve hükümlere 
tâbidir. Hükümsüz ve hudutsuz hürriyet' ola-
mıyacağı herkesçe malûmdur. Nitekim, «demok
rasiyi hudutsuz hürriyet olarak telâkki etmek 
zihniyeti millî cemiyette anarşiye yol açar» sözü 
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12 Nisan 1950 de sabık iktidarın Beşvekili Sayın 
Günaltay tarafından Zonguldak'ta ifade olun
muştur. 

Hakikati halde en ağır şartlar altında millet
çe- hürriyet mücadelesinin yapıldığı bir devirde, 
1949 senesinde İstanbul'da Veli Efendi at ya
rışlarında cereyan eden basit ve mevzii bir polis 
hâdisesi münasebetiyle devrin Dahiliye Vekili 
Emin Erişirgil'in verdiği beyanatın bir yerinde 
tehditkâr bir lisan ile : «Anarşiye teşvik ve hal
kı kanunsuzluğa sevk etmenin doğuracağı âkibet-
lerden gafil olanlar varsa, onlara bir parça ta
rih sayfalarını, azıcık sosyal bilimlere ait kitap
ları karıştırmalarını tavsiye ederim.» 

Sözü henüz hafızalardan silinmemiştir. Bugün 
1959 Türkiye'sinde hürriyetler, âdeta suiistimal 
derecesine varan bir genişlikte ve alabildiğine 
mevcuttur. Hürriyetin mevcııdolmadığı bir 
memlekette diyar diyar dolaşmak, sabahtan ak
şama sütunlar dolusu neşriyat yapmak suretiy
le «iktidar bu memleketi felâkete sürüklüyor» 
demek mümkün müdür, arkadaşlar? 

Esefle kaydedelim ki, zaman zaman bu ulvi 
çatı altında dahi şeref ve haysiyetlere sataşılmış, 
mukaddes bildiğimiz mefhumlar sık sık taarru
za, tecavüze uğramıştır. Bütün bunlar hürriyet 
değil de ya nedir? 

Bugünün hürriyet anlayışı ve tatbikatı 
içinde yakın bir mazinin acı hâtıraları arasın
da yer alan bir Arslanköy ve Senirkent facia
sına tesadüf etmek, millî iradenin tecellisine 
vasıta olan seçim sandıklarının kırılmasını, rey
lerin yakılmasını, mazbataların tahrifini ta
hayyül etmek dahi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin başlıca vazifelerinden biri hat

tâ önde geleni, hiç şüphesiz vatandaşın hakiki 
bir emniyet içinde tam bir huzur ve sükûnla 
yaşamak ye çalışmak imkânına malik olmasını 
temin etmektedir. Bu vazife yalnız millet 
olarak değil, alelıtlak bir insan topluluğu ola
rak dahi mevcudiyetimizin temelidir, ana şartı
dır. 

Gelişme ve serpilme çağlarının zaruri sıkın
tılarını atlatmış, geniş mânasiyle inkilâplarmı 
tamamlıyarak istikrara kavuşmuş cemiyetlerde 
esasen mevcudolan bu temelin muhafaza ve 
idaresi büyük müşkülât arz etmiyebilir. Fakat, 
kıymetlerin değiştiği ve yeni şartların mey-
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I dana geldiği yepyeni bir âleme intikal dev

resinde cemiyetin bünyesinde yer yer ihtilâç
lar, ve sarsıntılar vukuu tabiîdir. Memleketi
miz, asırlar boyunca ilk defa olarak politik 
ve ekonomik istikametlerde inkişaf eden derin 
bir' bünye inkılâbı geçirmektedir. İşte vâsıl 
olunan bu seviyede, memleketimizde hürriyet 
nikabı altında bir nevi nifak ve iç mücadele 
rejimine mütemayil istidat ve tezahürlere el
bette imkân ye yer vermemek iktidarın olduğu 
kadar muhalefetin de vazifesi sayılmalıdır. (Sol
dan, alkışlar.) 

REİS — Kifayet takririni okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Bilecik Sakarya 

M. Erdem T. Barış 

REİS —- Kifayet aleyhinde muhtelif arka
daşlarımız söz talebetmişler. İlk söz talebeden 
Avni Doğan Beydir. Buyurun. 
, HASAN TEZ (Ankara) — Vekil Beyden 

sual soracağım. 
AVNİ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakere kâfi değildir. Bunun es
babı mucibesini izaha Riyasetin müsaade ede
ceğine emniyetim vardır. 

Eğer yalnız müzakere kâfi değildir diyerek 
inmeye mahkûm edilirsek o zaman bizim bu
raya gelip tüzüğümüzün (kifayet aleyhinde 
bir mebusa söz verilir) kaydının bir mânası 
kalmaz. Riyaset Makamından, bir arkadaş ki
fayet aleyhindedir diye arz edilir. 

Niçin kâfi olmadığını müsaadenizle arz ede
yim!... 

REİS — Bir kifayet aleyhinde konuşma 
hakkının yalnız kifayet aleyhine inhisar etme
si kadar tabiî bir şey olmaz. 

Bu itibarla kifayet aleyhinde konuşmakta 
serbestsiniz. 

AVNİ DOĞAN (Devamla )— Arkadaşlar, 
müzakere kâfi değildir. Çünkü günlerden beri 
tutulan usûl bugün de tatbik edilmiştir. Yani 
vekilden sonra söz alma hakkı muhalefete na-
sibolmamış, bu daima muvafakate mensup me
bus arkadaşlara nasibolmuştur. Kıymetli arka
daşım Dahiliye Vekili memleket içindeki hu-

I zuru, yaptığı işleri hakkında uzun ve mutan-
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tan bir nutuk söyliyerek bizi Demokrat Par- I 
tinin havası içinde yaşattılar, müsaade eder
seniz bunları izah edeyim. 

Kifayetin kabul edilmemesini rica ederim. 
REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

IQ1 Vekil tahsisatı 1.2 000 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 29-176 812 

BEÎS — Muslihittin Yılmaz Mete, buyurun. 
MUSLÎHlTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlar, vilâyet memurları ma
aşı hakkında düşüncelerimi arz ^derken bu maaşı 
alan eşhasın tutumu hakkında bâzı misaller vere
bilirim. Bugünkü tatbikatta bu fasıldan maaş 
alan vali ve kaymakamların tarafsız, dürüst ve 
vatandaşa eşit muamele eder olmaktan çıktıkları
nı görüyoruz. (Soldan «Ne alâkası var?» sesleri) 
Var efendim. 

BEÎS — Devlet memuru maa§ alıyor diye on
lar hakkında maaş faslında konuşamazsınız. 

MUSLÎHlTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Nerede konuşalım o halde Beyefendi? 

BEÎS — Efendim, heyeti umumiyesi üzerin
de bu mevzuda konuşmak mümkün idi. Size sıra 
geldi, kürsüye gelmediniz. Maaş faslı üzerinde 
bu kısmın heyeti umumiyesi misillû konuşmak 
mümkün değildir. 

MUSLÎHlTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Bu fasıldan maaş alan eşhasın efalü harekâtı 
hakkında konuşmak mümkün değil midir? 

" BEÎS — Değildir Beyefendi. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam

la) — Şu halde helâl olsun diyerek ineceğiz. Baş
ka çare yok. 

REİS — Dursun AJkçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu faslın 11 nci maddesi ile 
geçen seneye nazaran merkez memurları için 
147 050, 12 nci maddesiyle vilâyet memurları için 
724 350 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. Bu 
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artış 7126 sayılı Kanunla kabul olunan «Sivil 
Müdafaa Teşkilâtının» kadrolarından dolayı is
tenmektedir. Bu fasıl münasebetiyle Yüksek 
Meclise mâruzâtım ve Hükümete de kısaca temen
nim şudur; biliyorsunuz ki 9 Haziran 1958 de 
kabul buyurduğunuz 7126 sayılı yeni Sivil Mü
dafaa Kanunu birkaç gün sonra yürürlüğe gire
cek Mart 1959 dan itibaren tahliye veya seyrek
leştirme, pasif korunma, tabiat âfetleri, büyük 
yangınlar ve memleketin bilcümle sivil müdafaa 
işlerinin salâhiyet ve mesuliyeti tamamen Dahi
liye Vekâletine intikal edecektir. Kanunun neş-
rinden bu yana 8 ay gibi uzun bir zaman geç 
mistir. Acaba bu müddet zarfında memleketin 
sivil müdafaası ile ilgili nizamname, talimatna
me ve talimatlar hazırlanmış mıdır? Tahliye ve
ya seyrekleştirme plânlarımız ikmal edilmiş mi
dir? Radyo aktif serpintileri ölçen radyak alet
lerle modem cihazların nereden, ne kadar temin 
olunacağı ve hangi mahallere konulacağı düşü
nülmüş müdür? Bu sahada gerek halkın hattâ 
münevverlerin dahi bilgileri noksandır; acaba 
halkın eğitimine ve bu işle ilgili tatbikatlara ne 
zaman başlanacağı kararlaştırılmış mıdır? Bina-
enaleyh bu madde münasebetiyle Sayın Dahiliye 
Vekilinin ne gibi bir sivil müdafaa politikası ta-
kibedeceğinin, bu hayati meseleyi âzami kaç se
nede tahakkuk ettirebileceğinin bilhassa büyük 
sığmakların nerelere yapılacağının ve ne zaman 
ikmal ettirileceğinin, tahliye olacakların ne suret
le barındırılıp besleneceğinin ve nihayet Sivil Mü 
dafaa Teşkilâtına bu konuda bilgi verecek müte
hassısların nasıl ve nerelerden temin olunacağı
nın Muhterem Heyetinize izahı her halde istifa
deli olur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Gerek bendenizin bu maruzatı gerekse Muhte 

rem Vekilin, eğer lütfederse vereceği izahat siz
lere bu makamların partiliye iş bulma yerleri de
ğil, hus'usi bilgi, liyakat ve ehliyet istiyen çok 
mühim ve hayati makamlar olduğunu gösterecek
tir. Binaenaleyh bu yerlere tâyin yaparken çok 
dikkatli olmak iyice düşünmek bir cümle ile adam 
kayırma ve partiliye iş bulma zihniyetiyle değil 
işe ehlini bulma, liyakatlisini getirme zihniyetiyle 
hareket etmek icabeder. Aksi halde hareket muh
terem arkadaşlarım; kanundan beklenen faydayı 
daha işin başında kaybettirmiş, dejenere ettirmiş 
ve hattâ tashihi imkânsız hatalara düşürmüş 
olur. 
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Sayın Vekilin bu hususta dikkat nazarlarını 

<selbeder, bu kanunun tatbikatının memlekete ha
yırlı neticeler vermesinde hissedar olmasını te
menni ederim. 

Son olarak bu fasıl münasebetiyle Sayın Ve
kilden bir temennide daha bulunacağım; 

Dahiliye Vekâletinden maaş alan bilcümle me
murlarımız insan haklarına aykjrı bâzı kanunla
rı tatbika çalışmak gibi ağır ve tahammülü güç 
bir yük altındadırlar. 

REÎS — Fasıl üzerinde konuşmanızı ve cüm
lenizi tamamlamanızı rica edeceğim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Fasıl 
üzerinde cümlemi tamamlıyorum. 

REÎS — Cümlenizin sonu fasılla alâkalı de
ğildir. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Alâka
lıdır, efendim. 

REÎS — Riyasetin müdahalesine hürmetkar 
bulunmalısınız. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Faslın 
içindeyim, Riyasete daima hürmetkarım. 

REÎS — Riyasete hürmet göstermiyorsunuz. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Riya

sete hürmet olmak için iniyorum, ama makama!. 
REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşımın sual ve temen
nilerine arzı cevabedeyim : 

1. Sivil müdafaa hizmet ve faaliyetlerini 
vekâletimiz mesuliyetine tevdi etmiş bulunan 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu, 28 Şubat 
1959 tarihinde yürürlüğe girmekte ve kanunun 
34 rtcü maddesi mucibince; Vekâlet Seferberlik 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı ilga olun
maktadır. Bu sebeple yalnız 28 Şubat tarihinde 
açıkta kalacak memurlar, yeni kadroların bâzı
larına tâyin edilmiştir. Hariçten bir tek memur 
dahi alınmamıştır. 

önümüzdeki geniş zaman içerisinde hizmetin 
istilzam ettirdiği ehliyet ve liyakatteki mütehas
sıs personel aranacak ve vazifelendirilecektir. 

2. Kanun 8 nizamname ve bâzı talimatna
melerin çıkarılmasını âmirdir. Bunlardan kanu
nun tatbiki- bakımından derhal hazırlanması 
icabeden : 

A) Sivil müdafaa fonu nizamnamesi, 
B) Muhtemel harekât pahaları ile hassas 

bölgeler içindeki şehirlerin tahliyesi hakkında 
nizamname; :: 
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C) Sivil müdafaada vekâletlerarası iş bir
liği ve karşılıklı yardım nizamnamesi; 

D) Şehir ve kasaba imar plânlariyle mü
him bina ve tesislerde sivil müdafaa bakımından 
tatbik edilecek şartlara dâhil nizamname; 

Hazırlanmıştır. 
Fon nizamnamesi Devlet Şûrasından geçiril

miş, diğer 3 nizamname de Millî Savunma Yük
sek Kurulunun tasdikine iktiran etmiştir. Dev
let Şûrasına sevk edilmek üzeredir. 

3. Sivil müdafaa hizmetlerinin bugün ik-
tisabettiği ehemmiyetji lâyıkiyle takdir eden ve
kâletimiz, İngiltere, İsveç, Almanya gibi sivil 
müdafaayı teşkilâtlandırmakta ön safı işgal 
eden memleketlerin mevzuatlariyle birlikte teş
kil ve -tesisleri de tetkik ettirmiştir. 

Kanunun tatbik şeklini gösterecek esas ni
zamname ile sığmak nizamnamesi ve sanayie tat
bik olunacak sivil müdafaa hizmetlerini gösteren 
nizamname, bu memleketteki örnekler de göz 
önünde tutulmak suretiyle, memleket şartlarına 
uygun olarak hazırlanacaktır, ön çalışmalarımız 
başlamıştır. 

4. Tahliye mevzuundaki plânlarımız, yeni 
nizamname yürürlüğe girergirmez katî ve nihai 
şeklini alacaktır. Çalışmalarımızın mahiyeti ve 
safhalariyle prensiplerimiz hakkında fazla ma
lûmat arzına imkân görülememektedir. 

5. Sivil müdafaa politikamızda sığınaklara 
da yer verilecektir. Fakat ne nispetteki, ne tip 
ve mukavemette ve nerelerde sığmak yapılması 
icabedeceği, ancak, yeni nizamnamenin meriyete 
girmesinden sonra taayyün edecektir. Sığmak 
inşasının lüzum göstereceği malî külfetin dere
cesini de bujmevzuda nazarı dikkate almak ve 
sığınak politikamızda realist olmak mecburiye
tindeyiz. 

6. Bugün bir izahat şebekesine mâlik bu-
lunn^aktayız. Gayretlerimiz bunun geliştirilme
sine »ve yalnız sivil müdafaaya mahsus bir ihbar 
sisteminin kurulmasına matuftur. 

7. Aktopediye karşı ihbar sistemi çok yeni 
bir mevzudur, örnekleri henüz azdır. Birçok 
memleketler bu mevzuda askerî makamlardan 
faydalanmaktadırlar. Radyak cihazlar da daimî 
tekâmül halindedir. Bir taraftan teşkilât üzerin
de çalışırken, diğer taraftan da cihazların cins
leri ve mubayaa imkânları üzerinde durmakta
yız. Fakat radyak cihazların mubayaasında ace
le etmemek kararındayız. 
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8. Sivil müdafaa eğitiminin lüzum ve ehem

miyeti aşikârdır. Bugüne kadar çeşitli kurslar 
ve konferanslarla (200) bin civarında vatandaşı 
yetiştirmeye çalıştık. Bunu kâfi görmemekteyiz. 
îlk imtihanda Ankara'da bir (Sivil müdafaa 
koleji veya okulu) tesis etmek kararındayız. 

Bu okul ilk iş olarak sivil müdafaa idaresin
de vazife almış bulunan idari personel ile ma
hallî hizmet teşkilâtı personelini yetiştirecektir. 

Netice olarak şurasını bilhassa belirtmek .is
teriz ki, sivil müdafaa sahasında bugüne kadar 
birçok şeyler yapılmıştır. Yeni kanunun gayesi; 
Dahiliye Vekâletinin mesuliyetinde bu hizmet 
ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu günün harb 
silâh ve vasıtalarının tesirlerinden korunma ted
birlerinin artırılmasıdır. 

Arkadaşımızın burada mühim bir kısmı tek
nik olmak üzere bize tevcih etmiş oldukları su
allere etraflıca cevap vermiş olmak için bu mev
zuda kendilerinin çıkmış olan bir makalesini de 
esas almak suretiyle, huzurunuzda bu malûmatı 
takdim etmiş bulunuyoruz. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Âlim Sipahi, buyurun. 
ÂLİM SİPAHİ (Burdur) —Muhterem ar

kadaşlar; muhteviyatı Türk Milleti tarafından 
ödenen bir fasıl ve maddeden maaş alan, ücret 
alan kaymakam ve valilerden bâzılarının millet 
işleriyle değil de siyasetle uğraştıkları hakkında 
mâruzâtta bulunmak ve bâzı kaymakamların 
tutumlarını Vekil Beye arzetmek için huzuru
nuzu işgal ettim. Bu iddiamı teyidetmek için 
elime geçen bir vesikayı size okumak istiyorum. 
Vesika şudur: 

T. C. .. 
Burdur İli Yeşilova 

İlçesi Tahrirat Kalemi 
$ayı : 78 

Tarih : 7 . IV . 1958 '' 
özü : Sayın Dahiliye Vekilimizin 
kazamıza teşrifleri hakkında. 

. . . . . . . . . Köyü Muhtarlığına. 9 Nisan 1958 
(Çarşamba günü Sayın Dahiliye Vekilimiz Dr. 
Namık Gedik Denizli istikametinden kazamıza 
teşrif edeceklerdir. Umumi yol ile köy yolumu
zun iltisak npktasında muntazam yapılacak tak 
önünde Başköy, Muhtar ve İhtiyar Heyeti aza
ları ile öğretmen ve öğrencilerin ve imkân nis-
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petinde kalabalık bir toplulukla Sayın Vekilin 
karşılanması ve karşılama esnasında kurban 
kesilmesinin teminini rica ederim. 

Kaymakam 
Mehmet Emin Dürdar 

Not : Güney Muhtarlığı Horoz ve Karâköy 
halkının da karşılamaya iştirakini sağlıyacak-
tır. 

REİS — Bundan sonra sadede geçeceksiniz 
değil mil . 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) — Kaymakam 
Ihakkmda ne yapılmıştır, onu soracağım Vekil 
Beyden. 

REİS — Bu şekilde konuşamazsınız efen
dim. ' 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla)-— Fasıl üzerin-
deyim, kaymakam maaş alıyor. 

REİS — Maaş faslı üzerinde konuşuyorum 
diye umumi bir konuşma yapıyorsunuz. 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) — İsnatta bu
lunmuyorum, hakikati söylüyorum. 

REİS — İsnatta bulunuyorsunuz, 'takdir 
hakkı Riyasetindir. 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) — Bu maddeden ' 
maaş alıyor kaymakam, milletin işini görmüyor. 

REÎS —' Bu şekilde konuşmanıza müsaade 
edemem. 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) J- Demokratik 
rejimde vatandaşlara külfet yüklemek kkimse- / 
nin haddi ve kimsenin hakkı değildir arkadaş
lar. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Dahilîye Vekilinin uzun 
•konuşmasında bir cümlesi dikkatimi çekti. Türk 
umumi efkârı şu anda Yüksek Meclisin müza
kerelerini dikkatle takibediyor, doğrudur. Türk 
umumi efkârı Yüksek Meclisin müzakerelerini 
takibetmekle beraber, vilâyetteki vatandaşlar 
valilerin, kazadaki vatandaşlar kaymakamların 
hareketlerini ve idare âmirlerinin kendilerine 
karşı davranışlarını takibetmektedir. 

Mütaddit gezilerimde iki çeşit idare âmiri 
ile karşılaştım : Birincisi sadece yaptığı işîerie 
milletin itibarını kazanıyor, ikincisi makamın 
kendine verdiği nüfuzla kendi itibarını sağlı
yor. Birinci tipin idare âmirleri devlet işini mil
let işini sevdirir. İkinci tip Mare âmirleri, bunu 
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yapamaz. Demokrasinin idare âmirleri, uzun 
müddet hocalığını yaptığım müesseseden mezun 
olan gene kaynfakamlann devamlı istifalarını 
gö.rüp.te sebebini sorduğumda, müştereken aynı 
cevabı alnıışımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bir cemiyetin içtimai 
kıymetleri zedelenmeye başladı mı ihyası za
manlara mütevakkıftır. Bu itibarla Meclisten 
rica ediyorum, idare âmirlerindeki partizan zih
niyete iltifat etmeyiniz. Bu tarzda hareket eden
lerin mesul edilmesi için vekilleri ikaz ediniz. 
Nihayet hangi partiden olursak olalım memle
ket hepimizin, büyük Türk milletinin memleke
tidir. Kanunların bir tarafta şöyle bir tarafta 
böyle, vatandaşların müesseselere hattâ imaen 
telkinlerde bulunmasının o müesseselerin mevki
leri ile kabilitelif olmadığını belirtmek isterim. 
Esasen maruzatım başka bir şey de değildir. 

KElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz alıp 
kgnuşamıyan arkadaşlarımız fasıllarla alâkalı 
olsun, olmasın beyanda bulunmaya devam et
mektedirler. Evvelâ bunu hatırlatmak isterim. 
Bu şekilde konuşmak mümkün değildir. 

Hasan Tez, buyurun. 
HASAN TEZ (Ankara) —'(Soldan, alkışlar) 

1960 da iktidara geldiğimiz zaman ben de sizi 
alkışlıyacağım. (Soldan, «2960» sesleri) 

REÎS — Müdahale etmeyin efendim. 
HAŞAN TEZ (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, Dahiliye Vekâletinin memur maaşları 
faslında konuşmak istiyorum. 

Kaymakamların icraatı üzerinde Yüksek 
Meclise, Ankara Mebusu sıfatı ile mâruzâtta bu
lunacağım, onların hareketlerim şikâyet edece
ğim. 

Aziz arkadaşlarını; Ankara'nın Ayaş kaza
sında Cumhuriyet Halk Partisinin ocak kongre
lerinin yapılmasına kaymakam müsaade etmi
yor. Aynı kaymakam Demokrat Parti ilce kon
gresini askerî mahfelde yaptırıyor. 

REİS — Ocak kongresiyle faslın ne alâkası 
var? 

(Sağdan, «var var» sesleri) 
HASAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlarım; 

Ankara'nın Elmadağ bucağına bağlı Karacaha-
san köyü var. Bu köyde bir yol yapımı vardır. 
Vilâyet ye Çankaya ilçesinden Devlet memurları 
D. P. İlce Başkanını ve il üyelerini alıp gidiyor. 
«Eğer bu volim bir asfalta bağlanmasını ister-
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seniz D. P. ye kaydolmanız lâzımdır.» diye baskı 
yapıyor. Biraz evvel Sayın Vekil bu memlekette 
hukuk nizamı vardır diye ifade de bulundu. Ben 
bunun aksine D. P. nin bu hukuk nizamını ihlâl 
ettiğini söylenmek istiyorum. 

REÎS — Hasan Bey, ikinci ihtarı veriyorum. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, bana 

bütçe müzakerelerinde bol,bol ihtar verdi. Ken
disine teşekkür ederini. Altındağ Kaymakamı
nın bir vatandaşa yazdığı bir yazıyı burada size 
okuyacağım. (Soldan, gürültüler.) Siz böyle şey
lere alışıksınız, ben bu memlekette demokrasiyi 
kuranlardanım. (Soldan, gülüşmeler) Elbette, 
elbette.... ' 

Bakınız arkadaşlar bir kaymakam ne yazı
yor? Yazının üzerinde tarih yazılmamış, fakat 
«acele» kaydı var. Sanki Tatlar köyünde yan
gın varmış gibi, memurunun tarih yazıp yazma
dığını görmüyor da, acele kaydını koymayı ih
mal etmiyor. Okuyorum : 

«Tatlar Köyü Muhtarlığına " 
609/3 

Köyün imamı Muslihittin Tuncay'ın aynı za
manda C. H. P. Bucak Başkanı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Her iki vazifenin bir şahıs üzerinde toplana-
ıuıyacağmdan bunlardan birinin tercih edilmesi, 
aksi takdirde imamlık vazifesine son verilmesi 
ve neticenin Kaymakamlığıma bildirilmesini ri
ca ederim. * 

Altındağ Kavmakamı» 

Hani arkadaşlar baskı yoktu demokrasi var
dı? Demokrat Parti Başkanına bu yapılıyor mu? 

RElS — Hasan Bey, vaktiniz doldu, cümle
nizi tamamlayınız. 

HASAN TEZ (Devamla) — Dahiliye Veki
line bir şikâyetim daha var. Ankara'ya yarın 
Sayın Başbakan teşrif ediyor, karşılamak üze
re, Cumhuriyet Halk* Partisi olarak biz de ha
zırlandık. Demokrat Partililer bu karşılamaya 
çağırıldı. Kendisine C H. Partililer de binlerce 
geçmiş olsun telgrafı çektiler. Neden radyoda 
bunları yaymadınız, orası sizin 'babanızın malı 
mıdır? (Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Hasan Bey, vaktiniz tamamdır, 
kürsüyü terk ediniz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Müsaade edin 
Reis Bey.. 
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REİS — îki defa ihtar ettim, rica ederim 

kürsüyü terk ediniz. 
HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, Reisin bu taraf girane 'hareketini bir 
mebus olarak huzurunuzda tel'in ediyorum. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Pro
testo ediyorum demek istiyor.. (Gürültüler) 

REÎS — Hakaret vardır. Zaptın tetkiki ile 
gereği yapılacaktır, efendim. 

Kemal Erdem. 
KEMAL ERDEM (Çorum) — Çok muhte

rem arkadaşlar, muhalefete mensup arkadaşla
rımız hürriyetten, demokrasi hürriyetinden, ni
zamından bahsetmemiş olsalardı, söz almaya ve 
senelerden beri içerimizde bir yara olan eski 
tarihleri burada dile getirmeye lüzum görmez
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi zamanlarını 
unutacak adeta 1950 den evvel bu memlekette 
tam bir hürriyet havası varmış, partizanlık yok
muş, her şev gül-gülüstanlıkmış gibi göstermek 
cidden hazin bir tecellidir. 

Sene 1946... 
REÎS — Beyefendi, fasıl üzerinde bu şekil

de konuşulmaz. Sizden rica ediyorum, yapma
yın hunu. Fasıl üzerinde durmanızı rica ederim. 

KEMAL ERDEM (Devamla) — Beyefendi
ler, arkadaşımız valilerin nasıl partizanlık yap
tıklarından bahsettiler. Ben de eski bir hâtıra
mı dile getirmek istivorum, Sayın Başkanım. 
Fakat müsaade etmiyorsunuz, size hürmetka
rım, sözümü keseceğim, sırası gelince yine ko
nuşacağım, efendim. 

REtS — ismail inan. 
tSMAÎL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe Encümeninde Dahiliye Vekâle
ti bütçesi konuşulurken, bilhassa memurların 
karşılama merasimlerine iştirak etmeleri için 
teşvik edildiklerinden şikâyet olunmuştu. Vekil 
de »bunun ^gayrivârit olduğunu söylemişti. (Sol
dan, «Fasıl üzerinde konuş» sesleri) 

Üzerinde konuşuyorum. 
Vilâvet ve kaza memurlarının valiler tarafın

dan rvarti temsilcilerini karşılamak için (Soldan, 
gürültüler) 

REÎS — Biraz evvel arkadaşımızın sözünü ne 
şekilde kestiğimizi gördünüz. Bu şekilde konuş
manız mümkün değildir. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Reis Bey
den istirham ederim, bu fasılda, vali, kaymakam 

ve Dahiliye Vekâletine bağlı idare âmirlerinin 
maaşları mevzuubahistir. Onların hareketini gö
rüşmek icabeder. 

R E Î S ' — Fasılda maaş ile ilgili konuşma 
mümkündür. İcraata kadar konuşulmaz. (Sol
dan, «(Sözünü kesin» sesleri) 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ne 
konuşturuyorsun, Reis Bey? 

REÎS — Beyefendi size bir ihtar veriyorum. 
Müsaade buyurun. 

ISMAÎL ÎNAN (Ankara) — Reis Bey, vali
nin nasıl su içtiğini mi konuşacağım ben bura
da? Valinin bu memleketin parasını almak su
retiyle vatandaşa reva gördüğü... (Reisin mü-
taaddit ihtarları ve kampana çalması ve soldan 
gürültüler "»arasında sözüne devam ederek) he
sabın görülmesi üzerinde konuşacağım, işte 
elimdeki vesika, memurları mec'bur ediyor, po
litikacıları karşılamıya. (Soldan, gürültüler, 
sağdan, alkışlar arasında kürsüyü terk etti.) 

RElS — Kifayet var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı tek

lif ederim. 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

REİS — Kifayeti reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Faslı reye arz ediyorum. Kahul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . 

202 

203 

206 

Lira 

207 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü-

3 211 725 

67 150 

1 736 000 
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Lir.» , 

209 

210 

kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 

3 000 

1 308 905 

1 491 700 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh 

terem arkadaşlarım, bugün temsil tahsisatını bir 
misli artırdınız. Bunu konuşurken bütçeye bir 
buçuk milyona yakm tahsisat konmuş. Temsil ! 
tahsisatı alan salahiyetli Devlet ve Hükümet 
mümessilleri olduğuna göre bunların için-
de valiler de bulunmaktadır. Valiler bu temsil 
haklarını lâyıkiyle kullanamamaktadırlar. (Sağ
dan, alkışlar) (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sadettin Bey, fasıl üzerinde^ kanuş-
manı rica edeceğim, aksi takdirde sözünüzü kes
mek mecburiyetindeyim. 
» SADETTİN YALIM (Devamla) — Reis Bey 
fasılla ilgilidir, secim bölgem bulunan Koca
eli* nete... (Şiddetli gürültüler) 

REÎS — Beyefendi, bu şekilde konuşamazsı
nız. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Yeter ar
tık, Allah aşkına kurtarın memleketi bu zihni
yetteki valilerden'. 

REİS — Dahiliye Vekili, buyurunuz. 
DAHÎLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay-

dm) — Efendim, bendeniz bilhassa usul bakı
mından mukayyet bulunduğum için arkadaşla
rımın burada yapmış oldukları konuşmaları 
cevaplaadırmayı tercih ediyorum ve mümkün 
de görmüyorum. Fakat bu nevi görüşmeler 
karşısında huzurunuzu işgal etmek mecburiyet 
ve vazifesi karşısındayım. 

Burada konuşan arkadaşım Kocaeli Valisi 
ile kendisi arasında mevcut bir meseleyi, bu ve
sile ile, Meclis kürsüsüne getirmiş bulundular. 
Hattâ bu mesele kendisinin partisinden infikâk 
ve infisaline sebebolmuştur. Burada nefsini mü
dafaadan mahrum bir vazifelinin aleyhinde bu 
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şekilde konuşmak asla doğru değildir. (Soldan; 
gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Kaç defa 
size müracaat ettim, nazara almadınız. (Soldan; 
sağdan; gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlanm; sözlerime başlamadan evvel, bir 
noktanın tesbitini istirham ediyorum. Lütfedin 
dinleyin, arkadaşlar. 

Hizmet ile tahsisat arasında münasebet kur
maktan daha mantiki bir yol'olamaz. Bir tah
sisat veriyorsunuz, bunun hizmet ile alâka ve 
münasebeti elbette Büyük Mecliste tesbit edi
lecektir. Bunun elbette mütalâa ve münakaşa
sını yapacağız. 

Binaenaleyh Reis Beyin hizmet ile tahsisat 
arasındaki münasebeti kabul eylemesi ve mü
zakereleri buna göre idare etmesi lâzımdır. 
Aziz arkadaşlarım; kanun da, mantık da, hu
kuk da bunu emreder. 

Bugün kabul edilen bir kanunla temsil'öde
neği miktarı artırılmıştır. Bu fasıldaki rakam
ların da kabul edilen kanuna uygun olarak de
ğiştirilmesi icabeder. Çünkü bu, kanun çıkma
dan evvel konmuştur. 

Bunu böylece arz ettikten sonra; muhterem 
arkadaşlarım hakikaten temsilin hizmete rau-
zaf olması lâzımgelir. Bugün carî olan tatbi
kat yer yer hizmetin temsil istikametinden ay
rıldığını göstermektedir. Bizim zaman zaman 
vâki müracaat ve şikâyetlerimizi hakli bulmı-
yabilirsiniz ama yakm bir zamanda aranızdan 
ayrılan bir arkadaşın bahsettiği vakaya ben
zer birçok vaka vardır. Bunlar üzerinde duru
nuz ve bunları teşvik etmeyiniz. Bunları bir 
iken iki yapmıyalım. 

Arkadaşlar; bu gibi tecviz edilmiyen hare
ketler taaddüdettikçe, arttıkça izalesi de güç
leşir. Bunları ancak zamanında tashih etmekle 
tekerrürü önlenir. Emsaline ibreti müessire olur. 
Bendeniz, idarenin içinden gedmiş bir arkada
şınızım, az çok emeğim geçmiştir. Bu camianın 
şu veya bu suretle zedelenmesine asla gönlüm 
razi olmaz. Arkadaşlar; hiç olmazsa idaremiz 
hakkında yıllardan beri vatandaş kalbinde bi
riken muhabbet ve itimat hissini zedelemiye-
lim- Sadettin Bey arkadaşımızın sövledikleri 
vâkıdır. Temsili, istikametinden inhiraf etti-
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ren idare âmirleri mevcuttur. Bunların adedi 
bir, iki de değil çoktur. Bunları takibedip ha
reketlerini tashih ve kendilerini tecziye etmek 
lâzımdır. Bâzıları da Demokrat Partinin emrin
de çalışmaktadır. (Soldan; gürültüler) 

RElS — Tahsisatın çoğaltılması veya azal
tılması hakkında beyanda bulunabilirsiniz, 

MEHMET HAZER (Devamla) — İcraatla 
tahsisatın münasebetini aramamız lâzımdır. Ko-
eaeli Valisi D. Partide vukua gelen ihtilâfı hal
letmeye memur edilmiştir. (Soldan; gürültü
ler, «Temsille ne alâkası var?» sesleri) 

REİS — Mehmet Bey, Riyaset mütemediyen 
beyanda bulunuyor. Riyaset tahsisatın azlığı ve
ya çokluğu hususundaki mütalâalarınıza daima 
hürmetkardır, ama bu beyanınız temsil tahsi
satı ile katiyen alâkası yoktur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Temsil 
ödeneğinin artırılması hakkında bugün kanunu 
geldiği zaman mütalâalarımızı beyan ettik. Bu 
ödeneklerin temsille alâkasına temas ettik. Şim-
di asıl hizmet ifasını tetkik etmek istiyorum. 

REİS — Bu kanuşmanız fasılla alâkası ol-
mıyan bir konuşmadır. Müddetiniz bitmiştir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitmişse 
:başka. Tahsisat niçin verildiğini Büyük Millet 
Meclisi bilmelidir. Tahsisatın kullanılış tarzını 
elbette tesbit etmelidir. 

REİS — Fethi Çelikbeş! 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, yanlış bir tatbikata meydan ver
memek için söz aldım. 

Biz mebus olarak kendimize vekilleri muha
tap alırız. Fakat vekiller de Anayasamız gere
ğince maiyetinin ef'al ve harekâtından Meclise 
karşı mesuldür. Biz kaymakam veya, valinin 
ismini zikrederken onların kendilerini burada 
müdafaa etmelerinin gayrikabil olduğunu biz 
de biliyoruz, ancak onların harekâtını vekil be 
nimsiyor ve vekil beyin onlara niyabeten cevap 
vermesini istiyoruz. Bu bakımdan yanlış anla
şılmasın arkadaşlar. Her hangi bir kaymakam 
veya valinin adını zikredip vazifesini iyi gör
mediğini söylememiz ona karşı yapılan hücum 
değil, maiyetinin ef'alinden sorumlu olan veki
lin dikkatini çekmek içindir. Bu bakımdan ise 
ilgisizliği mevzuubahis değildir. 

REİS — Kendi faslında mümkündür. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Riyaset 
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maalesef hata etmektedir, Çünkü personel ma-
aş ve tahsisatları fiilen, hesabedilerek konul
maktadır, bunun artırılması, eksiltilmek mev
zuubahis olur mu? (Soldan, "gürültüler) Dinle
yin arkadaşlar, yanlış bir tatbikata meydan 
vermiyelim Ama bu maaşlara müstahak olan 
ların vazifelerini hüsnü ifa edip etmemeleri 
Yüksek Heyetinizin -murakabesine tâbidir. 

Temsil ödeneği de, Basri Ak taş kaini I ei 
meşe dahi, öyledir. 

Riyasetten rica edeceğim; çok kere güzel 
tatbik ediyor- ama yalnız maddelerin şekline 
değil, madde muhtevasına da bağlı olarak ar
kadaşların konuşmasını kesmemesini rica ede
rim. Burada vekillerin hattı harekâtı pek âl fi 
münakaşa mevzuu olabilir. 

REİS — Mümkün değildir efendini. 

İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) - Aziz arkadaşla

rım, biraz evvel burada kaymakamların tenisi i 
tahsisatı dolayısiyle, zannederim Mehmet Ba-
zer arkadaşım, benim bir- konuşma'mı yanlış 
anladı veya. ben kâfi vuzuhla ifade edemedim. 
Kaymakamlara verilen temsil tahsisatının ço
ğaltılması hususunda konuşurken ben iki ka
nunun esbabı mucibesini mukayese ettim. Mâ
nevi vasıf bakımından dahi hâkimle kaymaka
mı birbirleriyle mukayese etmiş değilim. Ancak 
bu vazifenin cazip bir hale getirilmesi lüzum
ludur; tahsisat rakamları bu lüzumu karşılamış 
değildir. Ne yapmak lâzımdır? Bu tahsisattan 
başka kaymakamlara mesken temin etmek lâ
zımdır: nakil vasıtası temin etmek lâzımdır. 
Velhasıl idare memurluğunun, cazip bir 
hale konabilmesi için Vekâletin. üzerinde 
derin derin düşünmesi ve tedbirini alması lâ
zımdır ve bu tedbirler arasında - yine tavsiye 
edeceğim Hükümete - kaymakamlık asli ma
aşını 100 liraya çıkarmaya mutlaka ihtiyaç var
dır. 80 - 90 lira ile bir kaymakamın emekliye 
sevk olunması vaziyetini kaldırmak lâzımdır. 
Aksi takdirde bugün olduğu gibi kaymakamla r 
istikbal düşüncesi ile yine başka sahalara &er 

çerler. ' 

Bir- arkadaşını üzerinde durdu, «temsil tali 
sisatını iki misline iblâğ ettik, bu fasla şimdi 
tahsisat koymak lâzımdır» dediler. Buna asla lü
zum. yoktur. Çünkü Muvazenei Umumiye Ka
nununda, buna ait bir madde bulunmaktadır 
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ve Maliye Vekiline salâhiyet verilmiştir. Bu 
temsil tahsisatım tamamlıyabilir. 

REİS — Bir Takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

teklif ediyorum. , 
Çorum 

Hüneyin Ortakcıoğlu 

Kifayeti reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

228 Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc-

' retleri 5, 750 
REİS — Kabul edenler... Et- * 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas-
'rafları 1.86 25u 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masraflai'i 1 521 500 
REİS — Kajral edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 115 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları , 755 000 

i REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 425 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 45 430 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 3» 340 400 

REİS — Tevfik Ünsalan. 
TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) Sayın arka

daşlar, bu sene bütçeye konan harcırahlar göz
den geçirilecek olursa geçen seneye nispetle çok 
artmıştır. Zaten 1950 den beri artmakta oldu 
ğunu görüyoruz. 

1950 senesine nispetle Dahiliye Vekâleti büt
çesi, Jandarma Umum Kumandanlığı, Emniyet 
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Umum Müdürlüğü bütçelerinde altı misli arttı
ğını görüyoruz. Bunun bir sebebi paranın düşü
şü ise bir sebebi de fazla memur değiştirilmesidir. 

1950 den beri yedi senede öyle vilâyetler bi
liyoruz ki değişen valiler, değişen kaymakamlar 
27 senede değişen vali ve kaymakamların ade
dinden fazladır. (Soldan, «misal» sesleri) 

Malatya'yı misal olarak söyliyebilirim. 
REİS — Çok rica ederim, hatibi karşılama

yın. 
Devam buyurun. 
TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Öyle me

mur biliyoruz ki bir ay zarfında üç defa yer 
değiştirmiştir. Meselâ Malatya Valiliği yapan Şe
fik San Beyefendiden sebebini sorunuz. 

Bir de bu fasılda ecnebi memleketlere giden
lere ait harcırah faslı vardır. 1950 de bu fasıl 
sıfır lira iken bu sene 291 bin liradır. Dahiliye 
Vekâletine bağlı $iğer dairelerle birlikte 1950 
yılında konan tahsisat 2 195 lira iken 421 bin 
liraya çıkarılmıştır. 200 misli artış var. Bu fa
sıllarda diğer vekâletlerle birlikte nazara alın
dığı takdirde 40 misli artış görülür. Memleke
tin hastanelere, ilâca, tıbbi aletlere ihtiyaç var
ken ve fabrikalarımız iptidai maddesizlikten do
layı çalışamazken bu kadar parayı ecnebi mem
lekete şu veya bu ahbabı gönderme, doğru de
ğildir. 

NECATI CELİM (Aydın) — Ayıp ayıp! 
TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Bana 

ayıp değil, size ayıp. 
REİS — Efendim, karşılıklı münakaşa etme

yin. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Ah

babı diyor Reis Bey, hangi ahbabı? 
NECATİ CELİM (Aydın) — Misal ver, kim 

gitmiş? 
REİS — Hatibi karşılamayın, efendim. 
TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Arkadaş

lar, eğer bu maddedeki artırma ile iftihar etsey-
diniz radyoda ilân ederdiniz. 1950 den bugüne 
bu fasılda % 200 bir artma vardır. Bunu da 
radyoda söylesenizya... (Sağdan, alkışlar) 1950 
senesindeki nispete indirmenizi teklif ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Kur farkı var.. Üç misli. 

REİS — Mehmet Geçioğlu! 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Köyler 

arasında hudut ihtilâfının mahallinde hallin^ 
giden memurların ihtilâfı süratle ve kesin ola-
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rak halledememesi köyler arasında kanlı müca
deleye müncer olmaktadır. Köy Kanununun bu 
hususa taallûk eden beşinci maddesi kifayetsiz
dir. Zira köyler arasında tesbit edilen hudutlar 
katîleşmemekte ve beş senelik bir müddet için 
muteber addedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu itibarla beş sene 
sonra sınırları ihtilaflı olan köylerde yine hudut 
kavgası başlamakta ve her iki köy arasında, yu
karda arz ettiğim şekilde, ıstırap verici haller 
tahaddüs etmektedir. Köylüyü bu hudut kavga
sından kurtarmak için evvelâ kaza idare heye
tince hududu esaslı olarak tesbit ettirip müna
zaaya meydan verici imkânları katî olarak önle
mek lâzımdır. Hükümetin bu hususta icabeden 
tedbiri alması çok yerinde bir hareket olur. Böyle 
bir tedbir düşünülmekte midir? 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Halim Ateşalp. 
HALÎH ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, bu fasıl üzerinde söz almaktaki ye
gâne maksadım, Sayın Dahiliye Vekilimize ge
çen sene yazılı sorumla ve makamlarında şifa
hen arz ve rica ettiğim halde" bir türlü tesir ve 
alâkasını göremediğim meseleleri bir kere de 
Büyük Meclise arz ve zapta geçirilmesini te
min içindir. Malûmunuz olduğu üzere, fasıl 
birkaç maddeyi ihtiva etmektedir. 81 nci mad
desi valiler harcırahı hakkındadır. Bu fakir mil
letin bütçesinden ayıracağ mız paraların yerin
de kullanılmasına bilhassa dikkat edilmesi lâzım
dır. Bu paralarla valilerin, köy köy dolaşarak 
«siz vatan cephesine geçer ve Demokrat Parti 
Genel Başkanına bağlılık telgrafı çekerseniz, 
ben de sizin bütün isteklerinizi yerine getire
ceğim» gibi sözler sarfiyle rüşveti kelâmda bu
lundukları birer vakıadır, 

REÎS ;— Vatan cephesinin bununla ne alâ
kası var efendim? 

HALIM ATEŞALP (Devamla) — Vardır 
efendim. Bu sözde «Demokrat Partiye geçtiği
niz takdirde» ifadesi mevcuttur. 

Bilhassa seçim bölgem olan Sivas valisi, ter
tipli şikâyetlerle C. H. P. li muhtarların mühür
lerini ellerinden alarak vazife yapmalarına mânı 
olmakta ve Demokrat Partiye geçtiğinizi bildir
diğiniz takdirde köyünüze cami ve yol yapfrra-
cağım diye rüşveti kelâmda bulunmaktadır. Sa
yın Dahiliye Vekilimizin bu hareketleri tasvib-
etmediğine inanmak isterim. Ve şunu da ifade 
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etmek isterim ki; bu tarzda çalışanlar kanuni 
ve asli vazifelerindeki ademimuvaffakiyetlerini 
açıkça partizan hizmetleri ile kapatmak zihni
yet ve istikametindedirler. Sayın Dahiliye Ve
kilimiz bu istikametteki çalışmaları kabul ve 
tasvibediyorlarsa onun da gafletine acımaya se
bep yoktur. 

Temas etmek istediğim bir mevzu da nüfus 
kayıtları meselesidir. Yine bu fasılda geçen sene 
300, bu sene yine 300 bin lira ve nüfus kütük
lerinin tanzimi için ve 10 bin lira da nüfus 
yazımı için tahsisat aynlojığmı görüyoruz. Ay
rıca her sene seçim kütüklerinin tanzimi için 
de Adliye Vekâleti bütçesine tahsisat ayrıldığı 
görülmektedir. Böyle tahsisat ayırıp miylonlar 
heba etmektense memleketimizde nüfus sayımı 
yapılması lüzumlu ve faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

3 neü olarak şunu arz edeyim, biraz evvel 
say?n arkadaşım Geçioğlu da temas etti. Sınır 
ve yayla ihtilâfları telâfisi gayrikabil hâdisele
re sebebiyet vermektedir. Sayın Dahiliye Veki
limizin bu işe el koyması, bir an evvel, gerekli 
tedbiri alması, bu gibi itilâfların yerinde sür
atle halli için toprak ve kadastro komisyonları
nın tavzih edilmesi lâzımdır. Ciddiyet ve ehem
miyet arz eden"bu meselenin halledilmemesinden 
bir kısım vatandaşların hapsaneye, bir kıs
mının da mezara gitmesi gibi tehlikelere sebebi
yet verildiği birer vakıadır. 

Mâruzâtım şimdilik bu kadardır. 

REİS — Şefik San. 
ŞEFİK SAN (Adıyaman) — Muhterem ar

kadaşlar; şahsıma sataşılmamış olsaydı huzu
runuzu işgal etmiş olmıyacaktım. 

FERÎD MELEN (Van) — Sataşmadı, iş-
hadetti. 

ŞEFİK SAN (Devamla) — Biraz evvel ko
nuşan Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan arka
daşım harcırahlardan bahsederken «öyle me
murlar biliyorum ki altı ayda müteaddit yer de
ğiştirmiştir, bunu Şefik San gayet iyi bilir» 
dediler. 

Arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki bir vi
lâyette bir tâli memurlar, bir de merkezden 
tâyin edilmiş olmak üzere iki kısım memur bu
lunur. Şurada mevzuubahsolan harcırahlar 
merkeze ait memurlar hakkındadır. Vekâlet
ten tâyin edilen memurları ben tâyin etmiyo-
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rum ki vali , olarak şurada mevzuubahsolan 
harcırahı yerli yersiz sarf etmiş olayım. Şim
di kendilerinden istirham ediyorum, beni iş-
hadettiler, hangi memuru yerinden tedirgin 
etmişim, kaç memuru yerlerinden değiştirmi
şim? Bunu ortaya koyarlarsa kendilerine te
şekkür ederim. (Soldan «edemez» sesleri) 

REİS — Nusret Kirişeioğlu («Vazgeçti» 
sesleri) 

Faslı reyinize arz ediyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 182 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 519 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vahap Dizdaroğlu! 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, taşıt masrafları faslında 
şu görüşümüzü ifade etmek için söz almış bulu
nuyorum. Başvekâlet, vekâletlere bir tamim 
göndererek Devletin resmî taşıtlarını ahkâma 
gayrimugayir kullananlar hakkında takibat ya
pılmasını istemiştir. Bütçe Encümeninde ben 
bunu Dahiliye Vekili Beyefendiden sordum, ve 
haklı olarak «Kendi vekâletime ait olanı sor
muş olsaydınız cevap verecektim» buyurdular. 
Şimdi vekâletime aynı şeyi tekrar ediyorum. 
Kendi vekâletlerine ait Devletin resmî araba
larını ahkâma mugayir kullananlar hakkında 
vekâletlerine intikal etmiş bir şikâyet var mı
dır? Bunlar hakkında tahkikat açılmış mıdır 
veyahut böyle bir şey yok mudur? 

Bundan maksadımız ve gayemiz şudur, ar
kadaşlar. Millî servetimizin, ve mahdudolan 
bütçemizin, en son kuruşuna kadar dikkatle 
sarf etmemiz icabeden gelirlerimizin, gayeler
den uzak olarak kullanılmasının dâvacısıyız. 
Bugün resmî arabaların Devletin resmî hizmet
lerinden ayrıca onların makamlarını işgal eden
lerin çocuklarını kolej kapılarına, sinema kapı
larına, eğlence yerleri kapılarına götürdükle
ri bir hakikattir. 
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Muhterem arkadaşlarım, dün sîz bunun şam

piyonluğunu ve müdafaasını yapmıştınız. Ben 
bunları her hangi politik bir gaye Ue .söylemi
yorum. Üzülerek ifade edeyim ki, hergün ko
lejin önünden geçen bütün arkadaşlar bunu mü
şahede ederler. Resmî kırmızı plâkalı arabalar — 
orada sıra ile beklemektedir. Eğer kendi ve
kâletlerine intikal etmiş vakalar varsa lütfen 
burada ifade etsinler. Yoksa yekâlet bünyesi 
içinde makam arabalarının kontrol edilmesini 
istirham edeceğim. 

REİS — Buyurun, Tevfik Ünsalan. 
TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 

arkadaşlar, devlet masrafları bu sene de, diğer 
senelerde olduğu gibi, süratle artmaktadır. Şim
di vereceğim rakamlar yalnız yakıtlara ve tamir 
masraflarına aittir, bunlar içinde şoför masrafı 
ve^sair masraflar dâhil değildir. 

Vekâletin 1958 yılında bu masrafları 50 kü
sur bin iken bu sene 519 bin liradır, artış on mis
lidir. 

Vekâletin ve Jandarma Umum Kumandanlı
ğının ve Emniyet Umum Müdürlüğünün bu hu
susta sarf ettiği paralar yekûn olarak, yakıt 
masrafı olarak 1950 de 407 bin lira iken bu sene 
8 milyon 952 bin liradır. Artış nispeti yirmi 
mislidir. Bunlar yalnız tamir ve yakıt masraf
larıdır. 

Arkadaşlar, Devletin resmî arabaları, demin 
arkadaşımızın ifade ettikleri üzere, % 90 ı keyfî 
işlerde kullanılmaktadır. Ben kolej karşısında 
oturuyorum, resmî arabalar talebeleri getiriyor, 
götürüyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Bu müşahedenizin vekâletimizle ne alâ
kası var? 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Sizin 
arabalarınız. (Soldan, gürültüler) Dahiliye Ve
kâleti bütçesinde 1950 senesine nazaran 8 544 000 
lira bir fark vardır. Bu kadar büyük bir fark ne 
kalkınma ile, ne vazife'ile izah edilemez. Bu; res
mî arabaların büyük bir kısmının keyfî işlerde 
kullanıldığını göstermektedir. 

Kaymakam biliriz, resmî cip arabalariyle se
çimlerde mebusları dolaştırırlar. (Soldan : «isim 
söyle» sesleri) İsim söyliyeyim mi? Malatya Va
lisi... Daha söyliyeyim mi? x 

YAKUP KARABULUT (İçel) — Resmî 
araba ile dolaşan mebusun ismini söyle. 
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TBVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Söyliye-

yim. : Meselâ, bizim Hüseyin Fırat Bey! 
Resmî arabaların gayriresmî işler için kul

lanılmasını (inlemelerini Sayın Vekilden bil
hassa rica edeceğim. Şimdiye kadar resmî va
zife haricinde resmî araba kullanan bir memura 
dahi bir ihtar verilmiş midir? Ama bunun hari
cinde... (Soldan : «Böyle bir şey yok. Nereden 
çıkardın» sesi)... Yok m,u? Sizi yarın koleje 
davet ediyorum'. Dediğim çıkmazsa ben mebus
luktan istifa ederim. Hattâ vekil arabaları bile... 
Çok rica ediyorum, bu milletin bir kuruşunun 
dahi boş yere harcanmasına tahammülümüz yok
tur. Aksi takdirde bu arabaları kullanan me
murların şahıslarına verelim, istediği gibi kub 
I ansın. Hiç. olmazsa benzin parasını, şoför para-
sım vermemiş okırıız. 

REİS — Faslı kabul edenler... Utmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

40K Yabancı, ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştiril-. 
mesi için. toplanacak komisyon 
azalarına verilecek ücret '2'A 700 
REÎS —..Kabul.edenler... Et- , 
nçtiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Nüfus işleri .'Î.10 000 
REİS - Kabul edenler,.. Et-

• miyenler... Kabul edilmiştir. 
418 Milletvekilleri Seçimi Konıı-

nunun 15 nei maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları -00 000 

İİBİS — Recep Dengin. 
RECEP DENGÎN (Ankara) Muhterem 

arkadaşlar, *• 
Büyük Meclis 1957 senesi bütçe kanunu lâ

yihası ile Dahiliye Vekâleti bütçesine 100 000 
liralık bir tahsisat vermiş Ve bu miktar parayı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nei mad
desi gereğince seçmen kütük ve kartlarının dü
zenlenme masrafları karşılığı olarak kabul et
miştir. 

Dahiliye Vekâleti, 21 Ekim 1957 tarihinde 
yapılan milletvekilleri seçimlerine hukuki mes
net teşkil eden seçmen kütük ve kartlarının tan
zimi işlerinde maalesef ciddiyetle duramamıştır. 
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Bundan dolayı da hâd safhaya, giren şikâyet ve 
itirazlar çoğalmıştır. 

1. Kütükler asıldığı zaman kontrola gelen 
ve adının kütükde yazılı olduğunu gören veya 
göremediği için muhtara yazdıran veyahut iti-
razen mahkeme karariyle kaydettiren pek çok 
seçmen vatandaş, seçim günü sandık başlarına 
gittiklerinde listelerde isimlerini bulamamışlar
dır, ve oylarını kullanamamalardır. 

2. Bir kısım listeler ana kütüklerden daha 
çok miktarda seçmen ismini ihtiva etmiştir. Ya
ni kütüklerden liste kopya, edilirken noksan 
yazılmış veya tam kopya edildiği halde sandık 
başına konurken sayfa koparılmıştır. Her iki 
halde de vatandaşlar sandık başında rey vere
meden dönmüşlerdir. 

3. Bir kısım seçmenler normal sandıkların
dan alınarak bulunması güç olan başka sandık
lara veya. yeri yurdu bilinmeyen sandıklara 
gitmek zorunda bırakılmışlardır. Bunun netice
si olarak da sandık aramaktan vatandaş 'bez
miş ve. rey kullanmaktan vazgeçmiştir; Bir kı
sım ahvalde de aynı aile fertlerinin başka baş
ka sandıklara koştukları görülmüştür. 

4. Seçmen kartları muhtarlar tarafından 
zamanında dağıtılmamış partizan muhtarlar seç
men kartlarını siyasi temayülleri göz önüne al
mak suretiyle tevzi etmek istidadını ve cesareti
ni kendilerinde görmüşlerdir.- *. 

NECDET AZAK (Bursa) — Sizin partinin 
muhtarları. 

RECEP DENGİN (Devamla) - Ben şu 
veya bu parti demedim. 

REİS —'Fasılla ilgili olarak konuşun. 
RECEP DENGİN (Devamla) — Seçmenle

rin. sandık listelerinde isimleri çizilmiş ve hi
zalarına. (nakletmiş veya ölmüştür) şerhi ko
nulmuştur. Bu yüzden de seçmen vatandaşlar 
reylerini kullanamamışlardır. 

Bıı misalleri çoğaltmak mümkündür. Esa
sen Dahiliye Vekili bütün bunlardan malûmat-
tardır. 1959 yılı bütçesine konulan 200.000 li
ralık tahsisatla Seçim Kanunun Dahiliye Ve
kâletine tevdi ettiği vazifelerin (hakkı ile yeri 
ne getirilmesini temenni edenim. 

Ben miktarın artırılmasını teklif ediyorum. 
Bu hususta takririmi verirdim ama en müsait 
tekiflerimin iktidar ekseriyeti tarafından red
dedildiğini gördüğüm için bu işin iktidara 
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mensup- milletvekilleri tarafından takabbül 
od ilmesini temenni ederim. 

REİS — Vahap Dizdaroğlu buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Söz rica et

miştim. 
REİS — Sizden evvel talep olamaz mı! 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Seç

men kütüklerinin tanzimi için, yapılması ge
rekli ve arzuya uygun hale getirilmesi için 
muhtar seçimleri tehir edilmişti, ' çünkü hem 
muhalefet hem^iktidar bta kütüklerden şikayet
çi idi ve bunda zaruret görülmüştü. İki tara
fın da hüsnü kabulüne mazftıar olacak bir şek
le bağlanması beklenirken iki bine yakın köy
de muhtar seçimi yapılmıştır. Şikâyet ettiğimiz 
bu kütüklerle yapılan seçimler hakkında Da
hiliye Vekili buraya geliyor kazandıkları muh
tarlıkları bir muzafferiyet olarak ilân ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMTK GEDİK (Ay
dın) — Gayet tabiî. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — 
Bizim temennimiz şudur, arkadaşlarım; bu mad
de münasebetiyle Vekil Beyden şunu sarahat
le öğrenmek istiyoruz : Bir yıl müddetle tehir 
edilen muhtar ve diğer seçimlerin, Adalet Ve
kâletiyle müştereken hazırlanmış bir kütükle 
mi yapılacaktır, yoksa bu tehirden sonra yine 
aynı şekilde eski kütüklerle mi! Bunun, üze
rinde ehemmiyetle durmayı rejimimizin te
minatı bakımından zaruri görmekteyiz. Zaten 
bütün ihtilaflı meselelerimizin ana noktası da 
buradan kopmaktadır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
* MEHMET HAZER (Kars) -~m Vazgeç-

tim. 
REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

420 

448 

Lira 

Dumlıpınar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
REİS — Faslı Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşkil edile-
eek komisyon azalarına veri
lecek ücretler ve bu kanun ge-

]5 000 

1959 
F. 
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Lira 

reğinee yapılacak hizmetler 
karşılığı 150 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar , 288 250 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 73 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452. Staj masrafları 6Q 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar ' 79 857 
'REİS — Faslı Kabul edenler... , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Nihat Sargmalp! 

NİHAT &ARGINALP (Gümüşane) — Muh-
Muhterem arkadaşlar, Dumlupmar'da Zafer 
Bayramı töreni umumi masrafları fablında söz 
istedim, Sayın Reis söz vermedikleri için bu 
fasıl münasebetiyle söz alıp bu hususta konuşmak 
zaruretini hissettim. 

Tören münasebetiyle 1955 yılında Dumlu
pmar'a gitmiştim. Orada bayrağın yırtık ol
duğu görüldü. Nafıa Müdüslüğü vasıtasiyle 
yenisi istendi. Şimdi her halde bu iş düzelmiş 
olacaktır. g 

İkinci ricam da âbidenin paratoneri haç va-
ziyetindedir/ bunun resimleri gazetelere ve 
yurtbilgisi kitaplarına kadar geçmiştir. Bu da 
bu şekil de duruyorsa tashih ettirilmesini ve 
yeniden bir bayrak verilmesini rica edeceğim. 
Çünkü ecnebiler geliyorlar, ayıp oluyor. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

476 

Lira 

Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

198 000 
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P. Lira 

501 Geçen yıl borçları 45 000 
REİS — Kabul edenler... Et- j 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 79 000 \ 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ü — Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesi 

REÎS — Emniyet Umum Müdürlüğü bütçe- ! 
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

Söz, Ferda Güley'in, buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka- ; 

daşlar; 1950 senesinde Emniyet Umum Müdürlü- ! 
ğü bütçesi 34 küsur milyon lira imiş. Bugün yük- i 
sele, yüksele 1959 bütçesinde 107 küsur milyon j 
liraya varmış bulunuyor. Hükümet memleketi bir 
anarşi manzarasında görüyormuş gibi, her sene i 
kabaran bir Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesiy
le karşımıza geliyor. Bu 107 küsur milyonluk ; 

bütçeye Jandarma Genel Kumandanlığının 150 
milyona varan bütçesini de katınca işin ehemmi- ; 
yeti büsbütün artmaktadır. Ne oluyoruz arkadaş- ı 
lar? Hükümet iç emniyet masraflarını neden mü
temadiyen artırmaktadır? Evet, neden İçişleri j: 
Bakanlığının ve bilhassa Emniyet Umum Mü
dürlüğü ile Jandarma Umum Komutanlığının , 
giderleri durmadan yükseliyor? Ya memleketin 
huzur ve asayişi her yıl artan bir şekilde bozul- i: 
malttadır; Hükümetler bunu önlemek için fazla ]• 
kuvvetler kullanmak mecburiyetini hissediyorlar, 
ama bir türlü asayişi temine muvaffak olamıyor- ;-i 
lar. Yahut da bu artışın başka sebepleri vardır, i; 
.Bu sebepler ne olabilir? 

Arkadaşlar, milletin itimadı yerine kendi '! 
maddi kuvvetlerine dayanan rejimler; milletin J 
itimadını kaybederek hakimiyet ve iktidarını j 
zorla devam ettirmek istiyen sistemler olunca ve- j 
him ve endişelerin yarattığı ruh baskıları altında i 
bir taraftan inzibat kuvvetlerini, diğer taraftan | 
istihbarat vasıtalarını durmadan artırmak yoluna 
giderler. Bu ruh ve zihniyet haline düşmüş olan 
sistemler, kendilerini muhafaza için bu çeşit ted
birleri alırken mukadderatını idare ettikleri mil
letin itibarını da her gün kaybetmekte devam 
ederler. Bu itimatsızlığı her an biraz daha hisse
derek muhafaza tedbirlerini de biraz daha artır
mak mecburiyetinde kalırlar. 
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Arkadaşlar, Devlet sadece maddi kuvvetlerle, 

silâhlarla iç bünyede tutunamaz. O, sadece bir 
müeyyidedir. Emniyet kuvvetlerinin miktarı çok 
olur veya az olur; asıl büyük kuvvet, Hükümet 
denen müessesenin kayıtsız şartsız vatandaşın 
kalbinde değişmiyen bir kanaatle itimat telkin 
etmesidir. 

Hürmetlerimle. 
RE IS — Efendim, bir noktayı Riyaset Yük

sek Heyetinize arz eder. Hasan Tez arkadaşımız 
konuşmasının sonunda kürsüyü terk ederken, Ri
yasetin bu tarafgirane hareketini bir mebus ola
rak huzurunuzda tel'in ediyorum, diyerek kürsü
yü terk etmiştir. (Soldan, gürültüler, nasıl söy-
liyebilir, sesleri) Müsaade buyurun. Riyaset ke
limeyi tam olarak alamadığı için, ifadeniz veçhile 
zaptı talebedip, tetkik ettik. Hakaret vâkıdır, ar
kadaşımıza Meclisten muvakkaten çıkarma cezası 
talebedilecekjir. Kendisi izahatta bulunmak üze
re söz talebediyorsa vereceğim. 

HASAN TEZ (Ankara) — Söz istiyorum. 
RElS — Buyurun. 
HASAN TEZ ((Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, Türk Milleti, Türk çocukları ancak kö
tü zihniyeti tel'in eder. Ben burada konuşurken 
bir sürcü lisan olarak (tel'in) kelimesini sarf et
tim. Fakat kasdım bu değildi. Tenkid mânasına 
bu kelimeyi kullandım. Mebus olarak Yüksek 
Meclis fyuzurunda Reis Beye tarziye vermeyi va
zife bilirim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Arkadaşımız Dahilî Nizamnamenin 
189 ncu maddesindeki sarahate göre açıkça af 
talebinde bulunmuş olmasından ceza tâyinine ma
hal yoktur, efendim. 

Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar, Emniyeti Umumiye bütçesinin 
heyeti umumiyesi üzerinde konuşurken gecesini 
gündüzüne katmak suretiyle emniyet mensubu ar
kadaşlarımın memleketin asayişi üzerindeki çalış
malarından zevk duyduğumu, bahtiyarlık duydu
ğumu ifade ederim. Bununla hem vatandaş, hem 
de mebus olarak iftihar etmekteyiz. Ancak, bir 
noktayı yüksek huzurunuzda gayet samimî ve 
açık kalble ifade edeceğim. Beni mazur görece
ğinizden eminim. Çünkü dertlerimizi, umumi sı
kıntılarımızı B. M. M. nin çatısı altında konuş
mazsak bunların tedavisine imkân olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu fedakâr ve vefakâr 
emniyet mensupları kendi bölgemde tamamiyle 
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politik işlerde kullanılmaktadır. Ben D. P. li me
bus olarak takibedildim ve halen de edilmekteyim. 
Kocaeli'nde partici vatandaşlar daiıriî emniyet 
takibinden huzursuzdurlar. 

RElS — Sadettin Bey, bu şekilde konuşmanız 
doğru değildir, (Sağdan; «doğru söylüyof» sesle
ri) , -

SELÂMÎ DİNÇER (Sakarya) — Utan, utan, 
ayıp. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Selâmi 
Bey, ben C. H. P. zamanında muhalefet yaptım, 
baskı görmedim. Mebus olarak ben değil, bütün 
İzmitliler adım, adım takibedildi. (Sağdan, al
kışlar) 

SELÂMI DİNÇER (Sakarya) — Yalan söy
lüyorsun. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Sen ya
lan söylüyorsun; teessüf ederim. 

SELÂMI DİNÇER (Sakarya) — Ben sana 
teessüf ederim. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Açıktan 
mebusluğa geldiniz» (Sağdan gülüşmeler) 

REİS — Karşılıklı hakaret vâki olduğundan 
her ikisine de ihtar verilmiştir. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; bunda sevinecek bir şey yok, 
maalesef üzülecek bir şeydir. Bunda iktidar, 
muhalefet diye bir mevzu yok, çok rica ederim. 
Memleket çocukları, vilâyet merkezinde idare 
âmirlerinin emriyle, başta polisler, basın müdür
leri ile Demokrat Parti kongrelerine girerek bas
kıya tâbi tutuluyorlar. Bu nasıl oluyor anlamı
yorum, bunun sebebi nedir! Coplarla kongreye 
girerek bilâsebep dağıtıyorlar; bunun sebebini 
bilmek lâzımdır. Evet bu böyle Vekil Bey! Ar
kadaşlar Demokrat Parti kongrelerine 40 - 50 
kadar emniyet mensubu girerek hepimizi tedir
gin etmişlerdir. Kendilerine^ sordum,. nasıl olu
yor diye. Ne yapalım diye boyunlarını bükü
yorlar. Bunlar Demokrat Parti kongrelerini da
ğıtıyor, demokratları takibediyorlar. Bunu üzü
lerek bildiriyorum sizlere, Meclise söylüyorum. 
Bunları Mecliste konuşmıyacağız da nerede ko
nuşacağız arkadaşlar? Rica ederim, muhterem 
Vekilden rica ederim, çok rica ederim, hâdise
ler bu şekildedir. Kendisine de birkaç) def a an
lattım. Bu bugün bana ise yarın size.. 

Bu mâruzâtımı şahsım için konuşmuyorum, 
arkadaşlar, Biz muhalefet günlerinde gözümüzü 
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I kırpmadan mücadele ediyorduk. Biz bu memle-
J kette Demokrat Partiyi kurduk, onun için ko-
Î nuşuyorum arkadaşlar. Kendi menfaatim için 
i konuşmuyorum, Halk Partisi için, muhalefet 

için değil, Demokrat Parji için konuşuyorum. 
Kocaeli'nde olanları bilmeniz lâzım, kongrelere 
müdahale ediyorlar. Yüksek Meclisten rica edi
yorum, buna meydan verilmesin, bu baskı kalksın. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKÎLt NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Üzülerek huzurunuzu işgal ediyorum. 
Sadettin Yalım bizim eski arkadaşımız bugün de 
mebus arkadaşımız, bence malûm, kendisince 
bütün teferrüatiyle malûm, birtakm ıstırapları» 
var. Bu ıstırapları Büyük Millet Meclisinin kür
süsüne ait ıstıraplar değildir. Ben kendisinden 
istirham ediyorum; polis, Sadettin Yalım arka
daşımızı asla takibetmemiştir. Ve edemez. Yalım 
arkadaşım bu tehevvürlü ve üzgün hali ile kal
dığı bölgede yapılmakta olan toplantılarda çık
ması muhtemel birtakım hâdiseler içinde mebus 
sıfatiyle bulunacak ve kendi arzusu ile birtakım 
hâdiselerle karşı karşıya bulunacaktır. Belki de 
kanun ihlâl edilecektir. Ben emir verdim; De
mokrat Parti kongresi de olsa kanunsuz yapıldı
ğı takdirde mutlaka müdahale edeceksiniz dedim 
polise. 

REİS - Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Dahiliye Vekilini dikkatle din
lemeye davet ediyorum ve istirham ediyorum. 
Arkadaşlar; bendeniz de iki arkadaşımla bu 
ayın 7 sinde İzmir bölgesine gitmiştim Akhi-
sarda üç polis, bir sivil ve bir jandarmadan 
mürekkep bir ekip bizi adım adım, dükkân 
dükkân takibetti. (Soldan; * Yalan söylüyor
sun», sesleri «Bunlar doğru değil», sesleri). Al
lah, din, iman neye inanıyorsanız onunla temin 
ederim ki, doğrudur. Akhisar'ın muhterem hal
kını işhadederim ki arkadaşla gitmiştik: BM 
Tokad Mebusu Reşit önder, diğeri, Sabahat
tin Kadirbeyoğlu, onları da işhadederek söy
lüyorum. Biz takibedilecek adam değiliz. Eli
nizde dosyalarımız vardır bir. İkincisi, biz yıl
larca bu memlekete hizmet etmişiz. (Solda»; 
«Neden takibetsinler?» sesi) Beyefendi taMb-
edilmişizdir. Merkezin emriyle değil, orada ha
reketleri müsamaha ile karşılanan anoTm<tf bir 
kaymakamın isteği ile. Efendim, oradaki De
mokrat Partililere Halk Partililere, raahza bir 

— 1265 — 



î : 47 27,2 
gösteriş olsun diye, bizi resmî ve sivillerden 
mürekkep bîr karma zabıta ekibi takibetti. 

NURİ TÖGAY (Çanakkale) — Hazer Akhi
sar'da seni kimse takibetmez. 

MEHMET HAZER (Devamla) - Sen bil
mezsin, devamlı olarak takibedildik. Eskiden 
orada kaymakamlık yaptığım için hepsi tanır
lar ve iftiharla söyliyeyim ki, Halk Partisi, 
Demokrat Parti mensubu ve bitaraf olanlar, 
lıepisi severler. 

Akhisar'lı hemşerilerim geldiler; «Biz bun
dan eok müteessir olduk, bu adam zaten böy
ledir, istirham ederiz gücenmeyin», diye mem
leketleri adına Özür dilediler. Bir memleketin 
evlâdını, o memleketin mebusunu o memleke
tin polisi izaeederse takibederse buna vicdanı
nız razı olur mu1:' (Soldan; «Takibetmezler», 
sesleri) Muhterem• arkadaşlar; biz Cümsuriyet 
devrinin vatandaş haklarına itibar kazundır-
dığına inanan insanlar olarak saltanatın fcr-
sudeleşmiş kötü takip sistemini bu memleket
ten • söküp atalım. Bakandan alâkalıların takip 
ve tecziyesini rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Hakikatsa tecziye ettiririm. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Allah rı
zası için tahkik ettirin, size de emniyetim var
dır. Ne zaman giderseniz bizzat da tahkik edin. 

REİS — Vaktiniz tamamdır, Mehmet Bey.. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 

bu hâdise yalnız Akhisar'da olmadı. Geçen se
ne Kars'ta da Emniyet Müdürü; «Altı kişiden 
Fazlası bir masada yemek yiyemezsiniz», diye 
bizi takibetmiştir. İnsaf edin canım. Yazık de
ğil mi'? Mebusu polis nasıl takibeder?' 

REİS — Cemal Tüzüıı. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; emniyet bütçesindeki para mikta
rının geçmiş senelere nispetle daha fazla olma
sı keyfiyeti, bu memleketin bir çocuğu olarak, 
beni ve hepimizi memnun etmek icabeder. Me
bus olduğum günden beri Dahiliye Vekâleti 
ve Emniyet Umum Müdürlüğüne yaptığımız 
mütaaddit müraeaatlerde seçim bölgelerinde, 
kazalarımızda ve mevcut emniyet teşkilâtında 
noksan kadroların ikmal edilmesi ve yeni ilâ
veler için mütaaddit müracaatlerimiz olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele Bütçe En-' 
e ii menin d e enine bovunâ konuşuldu ve Vekil 
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Bey icabeden cevaplan vardi. Buna rağmen 
sanki hiç konuşulmamış gibi emniyet kadro
ları iııevzuunım bir polemik mevzuu yapılma
sı bizi üzmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; 500 kaza merkezin
den 200 ünde emniyet teşkilâtı kurulmamıştır. 
Kocaeli'nin iki kazasında emniyet teşkilâtı bu
lunmakta ve komiser dâhil, 4 mürettebatla ida
re olunmaktadır.'' Binaenaleyh emniyet kadro -

' 1 arının genişlemesi hâdisesi dolay isiyle Hükü
metimize teşekkür etmekten başka bir çare bu
lamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk 
Partili mebus arkadaşlarımın seçim bölgelerin
deki vatandaşların emniyet kadrosunun neye 
çoğaltıldığı hususunda durarak bu kadar ha
yırlı bir teşebbüsü baltaladıklarından dolayı 
heı.̂  halde kendileri üzüleceklerdir. 

Sevgili arkadaşlarım üzülerek, esef ederek 
bir hususu açıklamak zorunda bulunuyorum. 
(Soldan; «Yapına, söyleme», sesleri) 

REİS — Lüzum yok, kâfi Cemal Bey.. 
CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Kocaeli vi

lâyetinde dört milletvekili arkadaş vali ve em
niyet teşkilâtı hakikaten meşgul bulunmakta
yız. Neden meşgul bulunmaktayız? Bir-millet
vekili arkadaşımızın şeref ve haysiyetini vika
ye için gece gündüz meşgul bulunmaktayız. 

İLHAN SİPAHİOĞLÜ (İzmir) — Çok muh
terem arkadaşlarım, şimdi konuşan Halk Partili 
arkadaşımdan aldığım rakamlara göre bizim 
jandarma ve emniyet kuvvetlerimizin bütçeleri 
yekûnu 270 milyon liradan ibaıetmiş. Bu'umu
mi bütçeye kıyaslanırsa % 5 den az tutmakta
dır. Koca, bir memleketin emniyetinin bu kadar 
ucuz temin edilmesinden ancak memnuniyel 
duyduğumu arz ederim. 

Arkadaşlarımız «1950 senesine nazaran mik
tarlar art mistir» diyorlar. Bu o kadar acık ki, 
bunu şikâyet meVzuu olarak ortaya atmanın hiç
bir maksadı olmadığını arz etmek isterim. Fa
kat burada bir maksat v^ır, asıl maksatlarımı ı 
şu gazete başlığına uygun cümleyi burada ifa
de etmek olduğu anlaşılıyor : «Halkın sevgisini 
kaybeden iktidarlar, ayakta durabilmek için po
lis ve jandarmayı arttırırlar» Yarın gazetelerde 
sırf bunu temin içindir. 

Muhterem arkadaşlar, bir partinin halkın 
sevgisini kaybedip etmediğini secim gösterir: üst 
tarafı yalan, ve propaganda olur. 

1266 



1 : 47 27.2 
Bir. atalar sözü vardır (Yenilen pehlivan gü

reşe doymaz) derler. Halkın sevgisini kaybetti
niz, (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Mağlubol-
dunuz, «Bunu yeni secimle deneriz» dediniz. Se
çimi sizin sıkıntınızı duyduğumuz içindir ki, 
1958 de yapılacakken 1957 de yaptık. (Soldan, 
bravo sesleri) (Sağdan, gürültüler) Bin küsur 
muhtar seçiminde 750 sini biz kazandık, halkın 
sevgisi seçimde belli olur, siz yenildikçe doymu
yorsunuz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — İhsan Yalkm. 
İHSAN YALKIN (Manisa) — Mehmet Ha-

zer arkadaşımız Akhisar mevzuunu açmamış ol
saydı bendeniz huzurunuza gelmiyecektim. 

Mehmet Hazer Bey her nedense Akhisar'ı sık 
sik ziyaret ederler. Sebebi şu : Kendisi orada 
kaymakamlık yapmıştır ve hem de bizim iktida
rımız zamanında. Burada kaldığı iki buçuk se
ne zarfında Halk Partisi ile gizli gizli iş birliği 
yapmak suretiyle iş yapmıştır. Şimdi bize parti
zan idare diyor. (Sağdan, gürültüler) Bunun 
delili var, Mehmet Bey. Siz 1954 seçimlerinde 
Seçim Kanunu hükümlerinden istifade ederek 
üç aylık rapor almak suretiyle Kars'a gittiniz 
ve orada iktidar aleyhinde konuştunuz. Biz bun
ları biliyoruz Mehmet Bey. 

Şimdi arkadaşlar, Mehmet Hazer'in bundan 
bir hafta evvel Akhisar'a yaptığı ziyareti anla
tayım size. Mehmet Hazer bundan bir hafta ev
vel Akhisar'ı ziyaret etti. Niye ziyaret etti? Meh
met Hazer'in Akhisar'a geldiği gün, burada tü
tün piyasası açılmıştı. Akhisar, Türkiye'nin en 
büyük tütün istihsal piyasasıdır. Akhisar'da tü
tün piyasası açıldığı gün, 50 - 60 bin kişi so
kaklarda dolaşır. Mehmet Hazer niçin bugünü 
seçiyor? Elbette kaymakam bu kalabalığa kar
şı tedbir alıyor. Bu, kaymakamın vazifesidir. 
Bundan dolayı kaymakamı takdir etmek lâzım
dır. (Sağda», gürültüler) ( «Ooo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, ocak kongresinde ko
nuşan Manisa İdare Heyeti Reisi Hükümetimi
zin şahsiyeti mâneviyesine ağır lâkırdı sarf edi
yor, diyor ki, «Bugünkü iktidar, enflâsyon vazi-
yetindedir, iflâs etmiştir. Ve Hükümet, Ameri
kan yardımı olmasaydı, ayakta duramazdı.» 
Kaymakam komisere zabıt tutması için emir ve
riyor, komiser hu emri yerine getirmediği, vazi
fesini yapmadığı için, kaymakam komiser hak
kında takibat yaptırıyor. Sizin burada bahset
tiğiniz hâdise böyle cereyan ediyor. 
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Madalyonun bir de şu tarafı var : Mehmet 

Hazer Bey Akhisar'a sık sık geliyor. Sebebi şu
dur : Akhisar'da bir kaymakam vardır. Bu kay
makam millî menfaatleri her^şeyin üstünde tu
tan, iktidarın bütün nimetlerini yerinde sarf 
eden ve aynı zamanda vatanperver. Bif sene gi
bi kısa bir zamanda Akhisar'da bir lise inşa edi
yor. Mehmet Hazer halkı tahrik ediyor. «Vekâ
lete telgraf çekin şundan bundan para toplaya
rak bu liseyi yaptırıyor» diyor. İki buçuk sene 
Aknisar'da kaldığı halde iki taşı üstüste koya-
mıyan bu arkadaşın Akhisar'a sık sık gelmesi
nin sebebi işte budur. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
bir haftadan beri cereyan eden bütçe •görüşme
lerinde Halk Partisinin tal|ibettiği politika ar
tık iflâs etmiştir. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 
İflâs etmiştir! Size halisane tavsiyeni şudur ki.. 
(Soldan, alkışlar, sağdan, gürültüler) 

REİS— Vaktiniz tamam olmuştur. 
İHSAN YALKIN (Devamla) — Size halisa

ne tavsiyem şudur, bu politikanızdan vazgeçin. 
Melanet Hazer Bey, bu yanlış kötü politikadan 
hazer edin! (Sağdan, gürültüler, soldan, alkış
lar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, İhsan Yalkm söz aldığı zaman bir 
şey söyliyeeek zannediyordum. (Soldan, «çok şey 
söyledi» sesleri) Arkadaşlar, bakın ne söyledi. 
1954 yılında kanuna sığınarak izin almışım ve 
adaylığımı koymuşum. 

NURİ TOGAY (Çanakkale) — Rapor aldın 
mı, almadın mı ? 

REİS — Nuri Bey, müdahale etmeyin. 
MEHMET HAZER. (Devamla) — Arkadaş

lar 1954 yılında kanuna sığınarak adaylığımı C. 
H. Partisinden koymak için, izin almışım. Bun
da suç olan ne var? Rapora gelince, kendisi de 
doktor olan bir adamın bir rapor hakkında bu 
şekilde konuşması yalnız meslekine değil, arka
daşlarına da bühtandır, ayıptır. (Soldan, gürül
tüler) Eğer kendisi uydurma rapor veriyorsa, 
eğer yalan raporlar veriyorsa, kendisini teşhir 
ediyor demektir, ayıptır. (Soldan «nasıl konu
şuyorsunuz?» sesleri, gürültüler) 

REİS — Nuri Bey, Sargüıalp Bey, .sıralar 
arasında konuşmayınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Rapor al
mak benini memur olarak kanuni hakkımdır. Has-
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ta olmadan rapor verileceğini iddia etmek, ancak 
meslekinde buna alışmış olanların aklına gelebi
lir. 

Arkadaşlar, rapor bugün de alırım yarın 
da alırım. Rapor almak, kanuni bir hakkı kul
lanmaktır. Ben Demokrat Parti iktidarı zama
nında rapor aldım, hakkımda takibat dahi yapıl
mamıştır. Hakkımı kullandım bunu vekâlet bi
liyor. Ben ihsan Yalkm gibi dalâlete düşme
dim. Bunun ayıp olan tarafı neresi? Hastala
nanın rapor almasından tabiî ne olur? 

Kaymakam iken Halk Partililerle gizliden 
gizliye münasebet tesis etmişim. Tesis ettiysem 
jurnal etmeye alışmış olan îhsan Bey beni ni
çin jurnal etmedi? Bu da yalan arkadaşlar. 

% Benim münasebetlerim her zaman açık olmuş
tur. Ben tütün piyasasının açıldığı gün Akhi
sar'a gitmedim bu da yalan. Tütün piyasası 9 
Şubatta açıldı ben 7 Şubatta gittim. (Gülüşme
ler) 7 Şubat ile 9 Şubat arasında iki gün var. 

Kongereye gelince : Kongre o kadar nizami 
olmuştur ki kaymakamın bütün tertip ve tah
riklerine rağmen kongreye müdahale edileme
miş, dağıtılamamıştır. îhsan Bey ayıp, mesleki
ne hürmet et! Bana gelince, hamdolsun şerefle 
hizmetimi görmüş bir insanım. (Soldan, «rapor, 
rapor» sesleri) Vekil burada, teşkilâtı burada, 
dosyam da orada, ayrıldığımın ikinci günü De
mokrat Partinin karşısına geçtim» mücadele et
tim. Şayet bir kusurum olsa idi beni didik didik 
ederlerdi. Ben hak yolunda şerefle çalıştım, bu
nu Vekil de bilir, Vekâlet de bilir! îhsan Bey, 
sen bühtan çukuruna düştün, Demokrat Parti 
de seni bu bühtan çukurundan çıkaramıyacaktır, 
kurtaramıyacaktır. 

REÎS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

rica ederim. 
Çorum Mebusu 

Kemâl Terzioğlu 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Fasıllara geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1959 
F. 

O : 1 
Lira 

201 Maaşlar 55 985 901 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 383 400 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 16 501 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler .. K.vbul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ıgereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 109 440 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
(gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
^maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 3 151 536 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 3 832 500 
REİS — Kabul edenler... Et-* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 11 047 560 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda .emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
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228 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

406 

Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans ücreti 
REİS — Kabud edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişi ir. 
Harcıdahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanılıarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler, için yiye
cek masrafları 
REÎS — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

« 
miyenler... Kabul edilmiştir, 

30 000 

9 750 

53 956 

1 478 000 

127 000 

985 000 

715 500 

10 000 

1 564 000 

305 000 

2 509 000 

580 000 

900 000 

Lira 

7 820 087 

1-655 000 

410 Giyecek ve teçhizat masraf lan 
REÎS — Kabul edenler..* Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Oullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. , 

REÎS — Buyurun. 

RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; 1958 Bütçe kanun lâyihasında Da
hiliye Vekâleti bütçesiyle' ilgili fasla 560 bin li
ra konmuştur. Bu tahsisat Meclisçe kabul edil
miştir. Cumhuriyet Hükümetinin şanına yakışır 
bir şekilde Dahiliye Vekâletinden ve Sayın Ve
kilinden istirham ediyorum; 1958 senesinde 508 
sivil memur, zabıta memuruna paltoluk kumaş
ları verilmemiştir. Bu para ile 1958 in hakları 
olan kumaşları alabilmeleri ve 1959 da bu giye
ceğe sa'hibolmalarmın teminini istirham ediyo
rum. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Aldık, gönderdik., 

REÎS — Faslı kabul edenler.. Etmiyenlet;.. 
Kabul edilmiştİT. 

F. Lira 

417 

418 

450 

•45.1 

452 

Yollama masrafları. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Telli ve telsiz telefonlar ve 
telsiz işletme masrafları ile 
radyo ve benzeri cihazların 
abone ücretleri. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniverste ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

50 000 

50 000 

4 800 

192 000 
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453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği ıfuısrailar. 53 002 
BEİS .— Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları. 116" 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları. 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları. 34 600 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar. I 000 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler. 6 365 001 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
mijenler... Kabul edilmiştir. 

V — Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesi 

BEÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var IRI? Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım; bundan 5 ay evvel evime gittikçe 
bana bir jandarma eri ile bir polis memulunun 
bir evrak tornan ile eve geldiklerini ve beni 
aradıklannı söylerlerdi, fakat bir türlü onlarla 
evde karşılaşamıyordum. Nihayet 15 - 20 gün 
evvel bu memur ve asker ile evimde buluşa
bildik. Memurun elinde kabank bir evrak to
marı vardı. Üzerinde çift aylı mahrem işareti 
bulunan bu evrak tomarını hayretle tetkik et
tim. Evrak tom.annın en altında benim geçen 
sene Sivas Jandarma Birliğinde vazife gören 
polis görevlisi bir hemşehrime yazdığım bir 
mektubum vardı. Tarih; 12 . X I I . 1957. Bu mek
tubu müsaadenizle okuyorum: «Hemşehrim Ha
san Dalgıç, mektubunu geç cevaplandırıyorum. 
Ankara'ya yeni geldiğimiz için yerleşme ve sa
ire gibi bir yığın işimiz vardı. Kusura kalma. 

Benden eski elbisemi istiyorsun. Başkasına 
gönderdiğim için senin arzunu yerine getire-

1959 C : 1 
miyorunı. Zaten sen halen askersin. Sivil elbi
seye şimdilik ihtiyacın yoktur. Terhis zamanın
dan bir ay evvel bana bildirirsen belki o za
man bir çaresine bakanm. Sana vadediyorum. 
Askerlik bakımından bir sıkıntın olursa, (Na
kil falan değil) bana bildir, sana yardım çare
lerini ariyayım. Gözlerinden öperim. Ferda Gü
ley.» 

Bu mektubun üstünde de çift aylı ve resmî 
mühürlü, Sivas Valisinin imzasını taşıyan bir 
yazı vardı. Bu çift aylı yazı 3/6/28580 sayılı 
ve 6. X I I . 1958 tarihini taşıyordu ve Ankara 
Valisine hitaben yazılmıştı. Sivas Valisi Beye
fendi, bu yazıda Ankara Valisine diyordu k i : 
(İlişik mektuptan anlaşılacağı veçhile, Ferda 
Güley, bir seçmenine kullanılmış elbiselerini 
göndermeyi vadetmiştir; erin terhisine, mek
tupta denildiği gibi bir ay kalmıştır, eğer Fer
da Güley gerçekten* bu vaadini yerine getire
cekse bu elbiselerin postalanmasını; yoksa bu 
tebellüğ ilmühaberinin imzalattırılarak gönde
rilmesini rica ederim.) '* 

Ankara Valisi; bu çok ciddi işi Emniyet Mü
dürlüğüne havale buyurmuştur. Emniyet Mü
dürü de ciddiyetine binaen yine çift ayla ko
miserliklere göndermiş ve aleddereeat Maltepe 
karakoluna gelmiş. Mektubumun arkasında, 
Gölküylü Jandarma askeri bu mektubu yine 
bana havale eden ve (Sayın Ferda Güley Bey, 

•Ordu gereğinin icabıyla ellerinizden öperim) 
diyen bir derkenar yazmış olduğu için bu mek
tubu evrak içinden çıkarıp aldım. Buna hakkını 
vardı. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bir mebu
sun bir er ile, (Bir seçmeni ile değil, çünkü 
askerliğini yaparken bu er şüphesiz seçmenim 
olamaz.) mektuplaşmasına ve mektupta yazılı 
bu şekilde bir vaide Sivas Valisi nasıl olurda 
müdahale eder? İdarenin şefkati güzel bir şey
dir, idarenin, vatandaşların bütün muamelâ
tında yardımcı olması güzel bir şeydir, ama 
benim Hasan Dalgıç'la mektuplaşmam gibi pek 
şahsi ve hususi bir muameleye Devletin en mes
ul büyük organı olan bir valinin burnunu sok
ması ne demektir? Nasıl olur da bu hususi mek
tup, resmî bir yazıya raptedilir ve mahrem mü
hür ile mühürlenerek Ankara Valiliğine gönde
ril ir! Ve nasıl olur da Ankara Valisi bu gülünç 
evrakı geri çevireceğine bütün emniyet kade
melerinden dolaştırarak, polis görevlisi bir 
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jandarma eri ile, bir polis memurunu on beş 
gün nahak yere beni bulmak için devriye gez
meye mecbur eder? Gayriciddi, akla hayale gel
mez derecede gülünç bir hizmet!.. Polis görev
lisi jandarmalar ve polisler böyle gayriciddî 
hizmetlerde, işlerde kullanıldıktan sonra, onla
ra bu istikametlerde vazife verebildikten son
ra, Dahiliye Vekilinin emrine 3225 polis me
muru değil 32 250 polis memuru da versek 
yine yetmez. Ve gökteki bütün ay ve yıldızları 
kırparak çoğaltsak bu cins mahrem evrakı 
damgalamıya yine yetişmez. 

Arkadaşlarım; emniyet kuvvetlerinin artı
rılması mevzuunda biraz evvel yaptığım konuş
mayı cevaplandıran D. P. li arkadaşlarım, emT 
niyet kuvvetlerinin artırılması dolayısiyle Hü
kümete teşekkür etmemi istediler. Ben bu te-

'şekkürü nasıl yapayım? Bakmız sizlere müsa
adenizle bu çift aylı mahrem evrak tomarını 
Ankara Valiliğine hangi yazımla iade ettim, 
bu yazımı okuyayım: 

i «Ankara Valiliğine saygı ile; 
Emniyet mensuplarımızın ne kadar gayri

ciddî ve gülünç hizmet talepleriyle karşı kar
şıya bırakıldıklarını görerek acıdım ve üzül-

* düm. Vatandaşlar Hükümetten ciddî işin inde 
böyle takip hassasiyeti beklemektedirler. 

20. XII . 1958 Saat: 20,45 
Ordu 

Ferda Güley» 

Muhterem arkadaşlar; sözlerime son verir
ken, jandarma ve emniyet kuvvetlerinde vazi
feli bütün fedakâr vatandaşlarımı bu kürraden 
saygı ile selâmlarım. (Sağdan; alkışlar) 

EEÎS — Halim Ateşalp. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) Muhterem ar

kadaşlar; vakıaları nıükerreren, gerek şifahen 
ve gerekse tahriren sayın Dahiliye Vekiline 
arzettiğim halde tesirini göremediğimden on
ları sizlere duyurmak ve Büyük Millet Meclisi
nin zabıtlarına geçirmek maksadiyle'huzurunu
zu işgal etmiş bütunuyorum. 

Jandarma Teşkilât Kanunuyla kadroları ne 
kadar artırırsanız artıranız, hizmet görecek iyi 
eleman bulamadığınız takdirde asayişin berke-
mâl olduğuna inanmağa imkân yoktur. Seçim 
bölgem ojan Sivas'ın bir çok kazalarında jan
darma kumandanı yok, nahiyelerde jandarma 
çavuşları yoktur.. Kazalar jandarma eavuşlariy-

1959 C : 1 
le ve nahiyeler millet mektepleri mezunları on
başılarla idare edilmektedir. Bunlarla adlî, ida
ri, inzibati hizmetlerin yapılabileceğine inan
mak bir gaflet olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kahroların artırıl
masına ben de taraftarım. Yalnız arzedeceğim 
bir mesele var. Seçim bölgemde bu sene sekiz 
yerde, ev masuniyeti ihlâl suretiyle hayvan hır
sızlığı vâki olmuş, vatandaşlar vekâlete ve ma
hallî valiliğe mükerreren müracaat ettikleri hal
de failleri bulunamamıştır. Yine memleketin bir 
kazasında 1954 - 1955 senelerinden beri iki ka-
atil şekavet yapmakta, hergün soygunculuk yap
makta oldukları halde yakalanamamaktadır. 
Vatandaşlardan aldığım 'mektuparı size okusam 
tahmin ederim ağlarsınız ve acırsınız. Şurada, 
samiin arasında kadın, kız vatandaşlar da var, 
onun için okumaya sıkılıyorum. Tecavüze uğra-

f 

yan ve mağdur olan vatandaşlar, bana mektup 
gönderdiler gelinlik kızlarının namusuna teca
vüz edildiğini yazdılar. Ben de mahallinde tet-
kikden sonra bu hususu bir yazılı sorumla Da
hiliye Vekili'ne arzettim Yakalanacağını ifade 
ettiler. Sonra makamlarına gittim, şifahen de 
söyledim, yine yakalanacağını söylediler. Fakat 
hâlâ yakalanmadı ve hâlâ şekavet devam et
mektedir. Bunların korkusundan bir çok va
tandaşlarımız yaylaya çıkamamakta, tarlaları
na gidememektedirler. Huzurları ihlâl edilmiş, 
hayatları tehdid altındadır. Bu hal böyle de
vam ederken memlekette asayişin berkemâl ol
duğuna inanmak, jandarmanın vazifesini ifa et
tiğine inanmaya imkân var mıdır? (Soldan gü
rültüler.) («amma yaptın ha» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; mevzu buraya gel
mişken bir nebze de «Sayın Vekilin, Sivas 'ı teş
rifi sırasında takip ettiği istikametten bahset
mek isterim. Dahiliye Vekili Sivas'ı teşrif etti
ği zaman memleketin asayiş işleriyle (hiç alâka
dar olmamış ancak D. P. Kaza ve îl Müteşebbüs 
Heyet Teşkilâtını kurmak ile meşgul olmuştur. 
Sivasda memleketin nizam ve asayişle alâka
dar olmadan Demokrat PaPti îl ve Kaza Teş
kilâtı kurmak, D. P. Merkez Teşkilâtı Müte
şebbis heyetlerini kurmak suretiyle Demokrat 
Partiye hizmet istikametinde hareket etmiştir. 
Gönül arzu ederdi ki Sayın Dahiliye Vekili asa
yişsizlikten, hayvan hırsızlığından şikâyette bu
lunan vatandaşarın dertlerini dinlesin ve bun-
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lara bir çare bulsun. Fakat maalesef bunlarla 
hiç meşgul olmamıştır. Bu istikametteki hare
keti vatandaşın teessürünü mucip olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu işlerin düzene gir
memesinin bir sebebini de mahallî teşkilâtta 
aramak lâzımdır, bunların mesai ve münasebet
lerinde aramak lâzımdır. Mahallî teşkilât yal
nız D. P. ye mensup olan insanlara yaranmak 
istikametinde, ayrıca da fiilî vazifesini bıra
karak hareket ederse elbette muvaffak olması
na imkân yoktur. Ben öyle vali ve öyle jandar
ma kumandanı görmek isterim ki memleketine, 
milletine yaptığı hizmetle takdir edilsin. Hü
kümete başarılı Ihizmetleri faydalı olsunlar ak
si taktirde kanuni vazife, yaptıklarına ve mu
vaffak olduklarına ve olacaklarına inanmağa 
imkân ve sebep yoktur. 

REİS — Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU ( Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, jandarma erlerinin günlük 
iaşe bedeli için bütçeye aylık olarak 60 l i r i kon
muştur. Kazadan iaşe edilen erat ile kazan ha
rici iaşe edilenlerin ayrı mütalâa edilmesi lâzım
dır. 

Erlerden istenilen hizmetin sağlanabilmesi 
için günde üç defa sıcak yemek yemelerine im
kân vermek lâzımdır. Diğer ihtiyaçlarını da 
göz önüne alırsak bütçeye konan günlük iaşe 
karşılığının kafi gelmiyeceğini takdir buyurur 
sunuz. Bu itibarla kazan harici iaşe edilenlerin 
mahallmrayice göre iaşe edilmeleri uygun ola
cağı kanaatindeyim. 

Günlük iaşe masraf karşılığının asgari 5 li
ra olduğu bir hakikattir. Erlere günde beş lira 
verilsin demiyorum. Yalnız erin zindeliğini te
min için kalorisini tam vermek lâzımdır. Büt
çedeki karşılık kifayetsizdir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Fasıllara 
geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

201 Maaşlar 30 041 203 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeıilcr... Kao-ıl edilmiştir. 

202 Ücretler 1 530 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1959 
F. 

203 
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210 

214 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-

ı lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bü yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 
REİS — Kabul" edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

215 Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı görevini yapmakta ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

216 20 yıl hizmetten sonra, terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek 'tazminat 
REİS — Kabul edenler... Et-

5 700 

1 317 980 

765 985 

4 500 

130 000 

29 600 

13 500 

27 000 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
220 1615 sayılı Kanun gereğince. 

ödenecek yemeklik bedeli 17 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 23 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 535 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 150 000 
REÎS — Kabul edenler... 'Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 471 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 727 189 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3061 Giyecekler 53 318 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 2 467 500 
REÎS — Kabul ödenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 ve 5501 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları -ve harcırahları 54 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 6 924 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Motosiklet ve hayvan satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 106 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haberalma masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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71 916 923 409 Muayyenat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Asken malzemeler 21 453 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemeleri ve teçhizat 6 694 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 580 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve malzeme
leri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 4 725 000 
REÎS — Kabul - edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 196 000 
• REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilir-M h 
417 ölen erlerin cenaze masrafları 

ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 23 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek prim 44 720 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü maş
ları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 28 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 15 750 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
452 Staj ve tahsil masrafları 18 300 

REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 11 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 68 000 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

\ T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1957 yılında Cenup hudutlarımızda ve bil

hassa Hatay, Urfa, Anteb ve Mardin illerinde 
kaçakçılığı önlemek maksadiyle istimlâk «dilen 
arazilere ait birçok vatandaşların henüz öden
memiş ve karşılıksız borçlar mahiyetini almış 
istimlâk bedeli mevcut bulunduğu halde teklif 
edilen bütçe lâyihasında bu borçları karşılıya-
cak tahsisat konulmamıştır. 

Bu itibarla Dahiliye Vekâleti Jandarma 
Umum Kumandanlığı bütçesinin 505 nci karşı
lıksız borçlar faslına 117 152 liranın konulması
nı arz ve teklif ederiz. 

Mardin 
Ş. Dursun 

Mardin 
H. R. Tankut 

Mardin 
H. Kermooğlu 

Urfa 
A. Koksal 

Urfa 
A. Odabaşı 
Hatay 
H. îkiz 

Hatay 
R. Bahadır 
Hatay 
î. Ada 

Mardin 
M. A. Arıkan S. 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Urfa 
Atalay Akan E. 

Urfa 
î. E. Karakapıcı 

Urfa 
O. Ağan 

Hatay 
ö. F. Reşa A. 

Hatay 
A. Aral 
Van 

S. Erdinç 

Mardin 
Telliağaoğlu 

Mardin 
M. K. Boran 

Urfa 
M. Karakurt 

Urfa 
A. Gökten 

Hatay 
î. Çilli 

Hatay 
S. Hocaoğlu 

Hatay 
Ş. Devrim 

Tokad 
Ş. Kitapçı 

Çankırı 
K. Tabak 

Uşak 

Sivas 
T. Feyzioğlu 

Kars 
A. R. Akbıyıkoğlu Ş. Ataman 

Maraş 
K. Bayazıt 

Maraş 
H. Gürün 
Elâzığ 

N. öztürk 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
Malatya 

N. Aykurt 
Kars 
î. Us 
Kars 

K. Güven 
Ankara 

O. Alişiroğlu 
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Malatya 
M. Kartal 

Ankara 
î. S. Omay 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Ankara 
î. Seçkin 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Maraş 
M. Durakbaşa 

Ankara. 
H. Tez 
Adana 

S. Baykam 
Burdur 

0. Eroğlu 

Kars 
O. Yeltekin 

Vah 
F. Melen 
Maraş 

H. Soydan 
Kars 

S. Atalay 
Malatya 

A. Fırat 
Erzincan 
H. Şahin 

Maraş 
E. Soysal 

Kars 
B. öcal 
Adana 

K. Satır 
Kırşehir 

F. Yalçın 

REÎS — Buyurun efendim. 

ŞEVKET DURSUN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar; yaptığım teklif hakkında sizlere iza
hat vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Malûmuâliniz olduğu veçhile 1956 yılından 
beri Cenup vilâyetlerimizde kaçakçılığın men'i 
maksadiyle Hatay, Anteb, Urfa ve Mardin vilâ
yetlerinde hudut hattından itibaren 350 metre 
şerit dahilindeki her nevi arazi istimlâke tâbi 
tutulmakta ve bunun için her sene Jandarma 
Umum Kumandanlığı bütçesine tahsisat konul
maktadır/ Fakat 1957 yılında bu vilâyetlerde 
istimlâke tâbi hususi şahıslara ait arazilerden 
tahminen 1 100 dönüm istimlâk edilmiş ve Ha
zine namına tescil muameleleri yapılarak vatan
daşın gerek hukukan ve gerekse fiilen tasarruf
larına nihayet verilmiş bulunduğu halde tahsisa
tın kifayetsizliği dolayısiyle istimlâk bedelinden 
117 bin 152 lira ödenmemiş ve düyuna kalmıştır. 
îstihkak sahipleri tarafından yapılan miîtaaddit 
müracaatlar şimdiye kadar müspet bir neticeye 
bağlanmamış ve maddi mağduriyetleri tevali 
edegelmiştir. 

Her bakımdan haklı olan bu vatandaşların 
istihkaklarının ödenmesini temin bakımından bu 
teklifimizin kabulünü bilhassa istirham ederim. 
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BEİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MUSTAFA 

BAĞRIAÇIK (Konya) — Maliye Vekâleti ge
cen yıllara ait ödenmemiş olan borçlar için 9 
milyon liralık bir kanun teklifi yapmıştır. Bu
nun içinde bu istimlâk mevzuu da vardır. Bina
enaleyh, bu kanun kabul edildiği takdirde bu 
borçların heyeti umumiyesi tasfiye edilecektir. 
Binaenaleyh, bunu kabule lüzum yoktur. 

REİS — Buyurun. 
ŞEVKET DURSUN (Marin) — Muhterem 

arkadaşlar; aradan tam bir sene geçmiş, vatan
daş mütaaddit müracaatlerde bulunmuştur. 
Hattâ bu hususta Dahiliye Vekâleti, Maliye 
Vekâletine 9 . IX . 1958 tarihinde yazdığı hal
de bugüne kadar bu kanun bir türlü çıkma
maktadır. Çıkması da yine bir seneye mütevak
kıftır. Kabulünü bilhassa istirham ediyorum, 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim, arkadaşım gayet haklıdır. Bu 
meseleyi daha evvel bendenize söylemişlerdi. 
Bu 117 bin lira bakiye borcun ödenmesi için te
şebbüse geçtik. Maliye Vekâleti bir münaka
leye teşebbüs etti, fakat bunu ifa edemedi. Çün
kü, karşılıksız borç olarak 1959 bütçesine tah
sisat konması mümkün değildi. Ayrıca buna 
benzer borçlar için 9 milyon lira konmuştur, 
borçlar bununla itfa edilecektir. Bir sene sonra 
değil, kısa bir zaman *içinde bu mümkün ola
caktır, Geciktiği takdirde biz vekâlet olarak 
lâzım olan muamelenin ifasına tevessül ederiz. 

REÎS — Mardin Mebusu Şevket Dursun 
ve arkadaşlarının okunan takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

F. Lira 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 1 074 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk bedeli 5 000 000 
REİS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 7029 sayılı Kanun gereğince 
deniz vasıtaları satmalmması 
ve mevcutların tamir ve ıslahı 5 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelle tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Tef
tiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası, Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/191) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 6808 sayılı Kanuna bağlı «2» sayılı cetve
lin Teftiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun lâyihasının 1959 
malî yılı bütçesiyle alâkası dolayısiyle bir an 
evvel kanuniyet kesbetmesi için ruznameye 
alınarak takdimen ve müstacelen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler.;. Ka
bul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet talebi var, müstace
liyeti reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyoruz : 

(1) 31 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü- j 
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa- I 
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ- ı 
leti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 

Teftiş Heyeti Reisliği kısmında değşiiklik 
yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 6808 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Teftiş Heyetine aidolan kısmın
dan, ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan, 
aded ve maaşları gösterilen memuriyetler çıka- I 
nlmış ve yrine ilişik (2) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler konulmuştur. 

REÎS — Söz istiyent. Yok. Maddeyi cetvel
lerle reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
tötmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımumiyesinin müzakeresi 
bitmiştir. Heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

8. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin son fıkrasının tadiline dair ka- I 
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri I 
mazbataları (1/308) (1) 

REÎS — Bir takrir daha var, okuyoruz : I 

Yüksek Reisliğe I 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bas

tırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin son fıkrasının tadiline dair ka
nun lâyihasının, ehemmiyetine binaen Ruzna-
rneye alınmasını, takdimen ve müstacelen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. I 

26.11.1959 
Maliye Vekili 

Hasan Polatkan I 

(i) §11 $. S ay ıh matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Takrirde takdimen müzakere teklifi vardır. 
Reyinize arz ediyorum, takdimen müzakeresini 
kabul edenler... 'Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini kahul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi vardır, reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müs
taeelen müzakeresi kabul 'edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırıl
ması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci mad

desinin son fıkrasının tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 150 milyon liralık madenî 
ufaklık para, bastırılması hakkındaki 6797 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası -aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Maliye Vekâleti bu kanunun tatbik edilme
sini temin için Darphanenin mütedavil sermaye
sine 15 milyon liraya kadar avans verebilir.» 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, burada bir kelime üzerinde duracağım. 
Lâyiha Darphaneye on beş milyon lira avans ve
rilmesine ait mezuniyete mütedairdir. Avans 
muayyen bir tahsisat'la mahsu'bedilmek üzere 
verilir. Halbuki bu verilen para böyle •mahsüb-
edilmiyecektir. (Darphane döner sermayesine 
ilâveten bir ikraz yapılır) şeklinde *bunu tadil 
etseler avans kelimesinden daha münasibola-
caktır. 

REÎS — Sezai Akdağ. 
iSEZAÎ AKDAĞ (Manisa) —- Efendim, hatı

rımda kaldığına göre bu miktar evvelce beş mil
yon lira idi. Bunun 15 milyona çıkarılmasının 
Son kur farkından ileri geldiğini zannetmekte
yim. Galiba ufaklık, paralar için, halitasına gire
cek bâzı yabancı maddeler getirilecektir. Bu 
miktarın artması yalnız kur farkı ilavesidir, 
yoksa, ufaklık para miktarı da artacak mı art-
mıyacak mı? Bunun •cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

REÎS — Madde 'hakkında başka söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etıniyen

ler.. Kabul edilmiştir. , 

MADDE 3. — Bu kanunun bükümlerini ie-
raya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 

9. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 5 arka
daşının, Divanı Muhasebat Kantonunun 1 nci 
maddesine bağlı cetvelin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Divanı Muhasebat ve Muvakkat Encü
men mazbataları (2/106) (1) 

Yüksek 'Reisliğe 
Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 5 arkadaşı

nın, Divanı Muhasebat Kanununun 1 nci mad
desine bağlı cetvelin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin 1959 malî yılı bütçesiyle alâkası do-
layısiyle biran evvel kanuniyet kesbetmesi için 
Ruznameye 'alınarak takdimen ve müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Nusret İKirişçioğlu 

REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. iEtmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi^ 
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini reylerimize arz edi
yorum. (Kabul öden!er.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi1 var, müstaceli
yetle müzakeresini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 . VI . 1956 
tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 1 nci'maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 . V I . 1956 tarihli ve 6736 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel, ekli 
şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 143 S. sayılı matbua zaptın samandadır. 

1959 Ç : 1 
REİS — Madde hakkında «öz istiyen?. Yok. 

Maddeyi eetveliyle birlikte reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . I I . 1959 tarihin
den itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi açık 
oylarınıza arz ediyorum. 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/272) (T)' 

REÎS — Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde müzakerelere başlıyoruz. Heyeti umu
miyesi üzerinde söz alanların isimlerini okuyo
rum : 

Hamdi öner, 
Burhanettin Onat, 
tsmail Güven, 
Münib Hayri ÜrgüMü, 
Sefer Eronat. 
Servet Sezgin, 
Faruk Ayanoğlu, 
tzzet Akça! 

REÎS -— tsmail Güven buyurun. (Yok şeş
leri), Burhanettin Onat, (Yok sesleri), tsmail 
Güven buyurun. 

C. H. P. MECDtS GRUPU ADINA ÎSMAÎL 
GÜVEN (Niğde) — Munterem arkadaşlar, bir 
vakıf politikası takibedebilmek için her şeyden 
evvel vakıf müessesesinin ne olduğu üzerinde bir 
anlama varmamız icabeder. Bize göre vakıf 
müessesesi yardımlaşma esasına dayanan Türk 
ahlâki geleneğinden doğmuş bir tesanüt mües
sesesidir. Vakıf deyince aklımıza daima ha
yır için kurulmuş bir iş gelir,. Yo\ köprü 
cami, su işleri, han, hamam, mektep, hastane, 
Darüşşifa ve sair gibi 1 300 çeşit hayır mües
sesesi milletimizin merhamet dolu bağrından 

(1) 42 S. sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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fışkırmış, hayır müessesesi bütün bunların 
vazifesi içtimai yardımdır. Vakıftan sadece 
bunu bekliyeceğiz. Onun için her şeyden evvel 
vakfın kendi vazifesine dönmesi vazifesini 
bilmesi icabeder. Müesseseyi hakiki vazifesi 
içinde mütalâa etmedikçe iyi bir vakıf po
litikası takibetmemize imkân yoktur. Türk 
milleti vakfı tesanüt, ahlâk, iyilik, içtimai 
yardım ve lâik bir müessese olarak gördüğü 
için bu duygu ve bu gözle meydana getirmiş
tir. Müessesesinin yaşamasını istiyorsak şartı 
vefaya riayet etmemiz lâzımgelecektir. Bu
gün şartı vefa bozulmuştur. Zenginler vakıf 
olamıyorlar, zira kim bilir sonu ne olacak 
korkusu onları bu şerefli işten mahrum bırak
maktadır. Eealite budur. Arkadaşlar bir insa
nın hayatında elde ettiği varlığı bir emri hayra 
tahsis etmesi vakıftır. Bu yüksek düşünceye 
hürmet ve riayet etmek şarttır. Bu takdirde 
vakıflar çoğalır. Bugün Yakıt* İdaresi kendi 
vazifesi ile değil de vazifesi olmıyan işlerle 
uğraşmaktadır. Zeytincilik yapar, ormancılık 
yapar, fındıkçılık yapar, demokratik idare ile 
birlikte müterafik olarak aynı zamanda seçim 
propagandası yapar. Evkaf idaresi yaşamak is
tiyorsa bütün bu arızi işleri bırakması lâzım-
zımdır. Kendi kuruluşundaki, yüksek vazife
sine dönmelidir. Vakıflar bütçesini de bu za
viyeden incelemek lâzımgelecektir. Bu mües
sese esasında yoksula, muhtaca yardım elle
rini uzatmak için kurulmuş bir müessese oldu
ğu halde bugün kendisinin yardımla yaşıya-
bilecek hale düştüğünü görünce acımamak el
den gelmiyor. Hazineden yardım yapılmasını 
bu bakımdan doğru bulmaya imkân var mıdır. 
Eğer bozulan vakıf işlerinin düzeltilmesi yeni 
bir hamle ile vakfı esas vazifesine çevirmek ve 
kendi sermayesi ile faydalı bir hale getirebil
mek için Hazineden yardım yapılıyorsa bunu 
bir def aya mahsus olmak üzere sempati ile kar-
şılıyabüiriz. Ama bugün fiilen olduğu gibi 
birtakım emrivakiler! karşılamak için Hazi
nece yapılan yardımları hoş göremeyiz. Evkafın 
parası vardır. Mallan vardır. Bunlar bir ban
ka zihniyeti ile işletildiği takdirde hüsnüida-
re edildiği takdirde muaveneti içtimaiyesi 
büyük olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün vakıflar ida
resi durmadan malını satarak yaşamaktadır. 
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Bu gidişle elinde avucunda bir şey bırakmı-
yacaktır. îdare malların gelirlerini, icarlarını 
alır başka yerlere sarf eder, binalar eskir, ha-
rabolur, tamir etmez. Sonunda da bu malları 
satarak vakfa son verir. Bu satışlardan her 
bakımdan endişe ediyoruz, Türk vakfının onun 
bunun eline geçmesinden ve sonunun gelmesin
den endişe eliyoruz. 

Arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız büt
çede 700 bin lira Guraba Hastanesine 600 bin 
lira imaretlere, 800 bin lira üniversite ve yük
sek okullar öğrencileri yurt ve kamplarına ve 
.100 bin lira kör ve muhtaç maaşlarına ayrılan 
bu tahsisleri bütçede vasfa lâyık bulduğumuzu 
beyan etmek isteriz. Buna üniversite ve yüksek 
okullarda okutulan öğrencilere tahsis edilen 37 
bin liralık bursu da ilâve etmek isteriz. Yalnız 
mecmuu 32 milyonu bulan bir bütçede bu tah
sislerin ne kadar küçük kaldıklarını da söyle
mek lâzımgelir. Hele diğer hastane asistan
larının maaşları 35 liradan başlarken ev
kafa ait öureba Hastanesi asistanlarının 
maaşının 25- 30 liradan başlaması Ve ay
nı kudret seviye ve kıdemde bulunan müte
hassıs doktorların başka hastanelerde maaş
ları 150 liraya kadar çıktığı halde Guraba Has
tanesindeki aynı evsaftaki doktorların maaş
larının 90 lira olarak dondurulmuş olması ida
re ve bütçesi için hoş görülecek bir husus sayıla
maz. 7044 sayılı Kanun gereğince Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne devredilen eserlerin tamiri için 
ayrılan 8 milyon 168 bin 725 lira ile der
nekler ve köyler tarafından inşa ve imar olu
nan hayır tesisleri için tahsis edilen 8 milyon 
lira vakln gayesi ile hemahenk ise de halen 
tamire muhtaç 3 bin âbidenin mevcudolduğu 
göz önüne getirilirse bu tahsislerin çok pek çok 
az olduğu müşahade edilir. Ayrıca bu tahsis
lerini isabetli olarak sarf edildikleri de iddia 
edilemez. 8 seneden beri devam eden kötü sarfi
yatın en perişan misallerini 1957 seçimlerinin 
ârifesicte ve bu seçimleri takibeden günlerde 
görmüş bulunuyaruz. Umum Müdürlüğün vilâ
yetler emrine gönderildiği millet paraları D. P. 
ye mensup muhtarlar ve bâzı kimseler tara
fından seçim propagandası için sarf olun
maktadır. Güya bu paralar Demokrat Partili 
belli şahısların teberruları imiş gibi telkinat 
yapılmış ve bu düşünce ile parayı ellerine 
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geçiren köy muhtarları ve bâzı gayrimesul şa
hıslar paraları şahsi işlerinde kullanmışlardır. 
Seçimlerden sonra bir kısmı geri alınmış ve bir
çok kimseler hakkında da mahkemelere müra
caat edilerek dâvalar açılmıştır. Gayeye tama-
miyle zıd bir maksatla ve sakim bir usul ile 
sarf edilmekte olan bu tahsisatların umum mü
dürlüğün murakabesi ve kontrolü altında mer
kezce sarf edilmesi hususunu müdürlüğün na
zarı dikkatine arz etmek isteriz. Aksi takdirde 
millet parasından kendisine güya şeref payı çı
karan kimselerin hakkından gelinemiyecektir. 

Arkadaşlar; bütçe raporundaki temenniye 
iştirak ederek İstanbul'da Fethiye civarında 
açılan ve Maarif Vekâletince idare edilen îmam-
Hatip mektebinin yanındaki harap ve muattal 
halde bulunan Fethiye camiinin tamir edilerek 
mektep talebeleri ve ehli îslâmm ibadetine açıl
masını istirham ederim. Bir az evvel arz ettiği
miz gibi üniversite ve yüksek okullarda tahsil 
yapan öğrencilere verilecek burs karşılığı 1953 
senesi için 37 bin ve 1959 senesi için yine 37 
bin lira tesbit edilmiştir. Halbuki İktisadi Dev
let teşekkülleri ve bankaların cümlesi geçen se
neye nazaran hem burs ücretlerini ve hem de 
burs miktarını artırmışlardır. Evkaf İdaresinin 
de bu şekilde hareket etmesini tavsiyeye şayan 
buluruz. Meselâ muhafazasına, lüzum olmıyan 
evrakın imhası masrafı karşılığı olarak konu
lan 10 bin liralık tahsisatı fuzuli bulmaktayız. 
Bu meblâğın pek âlâ burs için ayrılan tahsi
sata eklenmesi mümkün olabilirdi. 605 nci fa
sıldaki mülhak vakıflara ait cami ve mecsit ha
demeleri ücretleri için şimdiye kadar 100 er 
liradan * aşağı ücret alanların ücretleri de 100 
liraya iblâğ edilerek fasla 490 bin lira konul
muş ise de ayda 100 lira ile geçinmenin bir mu
cize sayılacağı nazarı itibara alınırsa kabul edi
len fazlalığın fiyat tereffüü ile mütenasip olma
dığı kendiliğinden meydana çıkar. 451 nci fa
sıldaki her çeşit yayın ve tanıtma masrafların
dan geçen seneye nazaran tenzilât yapılmasını 
bugünkü propaganda ve turizme verilen önemle 
kabili telif bulamadık. Türkü'n en güzel âbi
delerinin bütün insanlara gösterilmesini gönül 
ne kadar arzu ederdi. 

Arkadaşlar vakıf gelirlerini başlıca zeytin
likler, incirlikler "narenciye bahçeleri, fındık 
bahçeleri, çeltik tarlaları, madenler, sular, gay
rimenkul kiraları ve zirai işletmeler ve sair 
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kaynaklar temin ederler. Bunların hepsi ihmal 
edilmişlerdir. Gelirler çok azalmıştır; mülhak 
vakıfların durumları acınacak haldedir. Eser
ler harabolmaktadır. Bâzı vakıf binalarına ka
tiyen bakılmamaktadır. köy ve mahallelerdeki 
mescit ve camilerin tamir masraflarına idare 
iştirak etmiyor bâzı binaların Demokrat Parti 
binası olarak parasız kullanıldığı esefle görül
mektedir. Vakıf gelirleri çok azalmıştır, meselâ 
memba sularının şişesi 3 - 4 liraya satılan mem
leketimizde bu sulardan 40 bin lira gelir temin 
edildiğini görünce insanın hayret etmemesi im
kânsız oluyor. İdarenin gerekli şekilde işleme-
yişi yüzünden varidatın lâzımgelen seviyeden 
pek aşağı düştüğünü üzüntü ile müşahede edi
yoruz» Bunlardan musakkaflann kira kanunu
na tâbiiyetleri dolayısiyle kayıtlanmış ve bek
lenen geliri getiremedikleri anlaşılır ise de di
ğer mameleklerin daha müsmir şekilde ve ih
timam gösterildiği takdirde varidatın âzamiye 
çıkacağını mümkün görüyoruz. Böyle olacak yer
de idarenin Hazine yardımı ile idamesi hayat 
etmesini şayanı tenkid bulmaktayız. Burada 
evkafın gayesini nazarı itibara alarak idareye 
ait musakkaflann her türlü kanuni kayıtlar
dan azade kılınarak tasarrufunda idarenin ser
best bırakîlmiasım da tavsiyeye şayan buluruz. 

Evkafın pek hayırlı bir müessese olmasını 
göz önünde tutarak bu idarenin memlekete daha 
hayırlı işleriyle nafi olmasını temenni eder 
bütçesinin milletimiz için hayırlı olmasını di
leriz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Münib Hayri Ürgüblü. 
MÜNİB HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım; Vakıflar bütçesinin 
başlıca vasfı, millî âbidelerimiz olan eski eser
lerin onarımına ve yeni yapılanlara 19 0Î3 000 
lira tahsis etmiş olmasıdır. Bu tahsislerin ehem
miyeti, bahis konusu eserlerin onarılmaması ha-, 
linde milyarlarca lira değerince varlıkların 
zıyaa uğramasıdır. Bilhassa bu varlıkları asılla-
riyle mutabâkatini temin ederek yerine koya
bilmek ayrı bir müşkül ve hüviyet meselesidir. 
Mazisi olmıyan milletlerin hali loş, geleceği ka
ranlıktır; Geçmişe ait tarihi bir an için bir ta
rafta bıraksak bile halihazırın siyasi durumları 
ve teşevvüşleri de bu görüşün müeyyididir. 

Tarihi ile bihakkin iftihar eden Büyük Türk 
milleti büyüklük vasfının tabiî bir gerçeği ve 
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Ödevi olarak bu büyük eserlerini elbet ve elbet- | 
teki, onaracaktır. Yapılan vazifedir. Fakat asî] 
tahassüslerle kabul etmek lâzımdır ki, hudutla
rını Bosna'dan Basra'ya kadar uzatmış büyük 
bir milletin bu muazzam eserlerini olduğu gibi 
bırakmak tarihimizin yalnız muaf değil, mazur 
dahi göremiyeceğı bir ihmal ve hattâ seyyiedir. 
Her hangi bir telâkki veya mefhumun peşine ta
kılıp giderek bu eserleri mühmel bırakmak vazi
yetine muakis olarak onların üzerine hassasiyet
le ve muvaffakiyetle eğilmiş olmak vakıası bile 
tek başına iktidar için muhalled bir muvaffa
kiyettir. Bununla beraber bu mevzuda tahsis 
edeceği meblâğın önümüzdeki yıllarda mahsus I 
bir surette artırılmasını yürekten diliyorum. I 

Vakıflar İdaresi son altı sene' zarfında 15 
milyon lira miktarında türlü ihtiyaçlara hizmet- I 
kâr binalar yaptırmış ve yaptırmakta bulun- I 
muştur. I 

Bu vesile ile son senelerde tamir ettirilen eski I 
eser ve cami sayısı 1 229 dur. Sarf edilen meb
lâğ ise 31 milyon liradır. 

Ecdadımızın sosyal hizmetler için kurdukları 
işler de ele alınmış, 15 imaret ve 12 talebe yur
du açılmıştır. Bu imaretlerde on bin fakir tale
beye muntazaman yemek verilmektedir. Talebe 
yurtlarında ise binden fazla öğrencinin her tür- I 
lü ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Yeni bütçenin Vakıflar için hayırlı ve hayır-
kâr olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

RElS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar. Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesi I 
üzerindeyiz. 1926 senesinden sonra memleketi- I 
mizde vakıflar kapanmıştır. 1926 senesinde ka
bul edilen Medeni Kanunla, vâki olan tesisler I 
âmme müesseseleri tarafından murakabe ve ida
re edilir. O zamana kadar mevcudolan vakıftan I 
evkafı mazbuta Vakıflar Umum Müdürlüğü ta- I 
rafından idareye terk olunmuştur. Bugün aşağı - I 
yukarı bütçesi tetkik edildiği zaman bunun I 
132 130 900 liradan ibaret küçük bir miktarda 
olduğu görülür. 

öyle büyük vilâyetlerimiz var ki, bugün 100 
milyona yakın bütçesi vardır. 

Belediye ve vilâyet özel idaresi ile birleştiği 
zaman Vakıflar Umum Müdürlüğünün, memle
ketimizin içerisindeki bu sayılı müessesesinin I 
durumunu geçmiş bulunmaktadır. Yapılan işle
ri çok darlık içinde görüyoruz, J 
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I Bu bütçede maruzatım şudur ki, önümüzdeki 

günlerde Kanunu Medeninin tadili mevzuubah-
solacaktır. Yapılacak vakıfların, tesislerin doğ
rudan doğruya Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
bağlanması ve ecdattan bize intikal etmiş bulu
nan bu güzel müessesesinin tekrar işletmeye 
açılması Vakıflar Umum Müdürlüğü için bir ha
yat mevzuu, olacaktır. 

1926 senesinden bu tarafa memleketimiz için-, 
de büyük tesisler kurulabilir mi idi diye kendi
mize sual soracak olursak, evet, evet, evet! Ku
rulmuş mu dersek, hayır, hayır, hayır! 

Neden? Çünkü halkın da Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne olan alâkası ve bağlılığı ile falan 
belediyeye vâki olan bağlılığı müsavi değildir. 
Bu itibarla Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesi 
konuşulurken bu mevzuu belirtmeyi faydadan 
hâli bulmadım. Doğrudan doğruya memleketin 
büyük bir menfaati mevzuunu konuşmuş olmak 
durumuna geçmiş bulunuyoruz. 

Bütçenin heyeti umumiyesini ele alıp tetkik 
ettiğimiz zaman özenilmiş, çalışılmış ve sonra 
kendisinden namüterfahi taleplerde bulunduğu
muz bir müessese muvacehesinde olduğumuzu 
anlarız. Köylere cami yardımları için Vakıflar 
Umum Müdürlüğü kapısını aşındırmakta müte
madiyen ver ver demekteyiz. Bütçeye bakıyoruz 
bizi bu mevzuda tatmin edici taraf azdır. Çün
kü 1926 senesinden bu tarafa kapalı kalmıştır. 
İnşallah önümüzdeki senelerde* gerek Kanunu 
Medeninin tadilinde veyahut orada olmazsa Va
kıflar Umum Müdürlüğünün teşebbüsü ile ve 
Meclis içinde bulunan ve bu işi anlamış bulunan 
arkadaşlarımızın delaletiyle vakıfları yeniden 
hayat membaına kavuşturmuş oluruz. Bu çok lâ
zımdır. 

Bu bütçenin, memleketimiz için ufak çapta 
dahi olsa. ananevi geleneğimize göre büyük kıy
meti vardır. Evkaf bütçesinin de memlekete ha
yırlı ye uğurlu olmasını temenni ederim. 

RElS — D. P. Meclis Grupu adına Servet 
Sezgin. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar, lütfen kul
lansınlar. 

[ D. P. MECLİS GRUPU ADINA SERVET 
SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşla
rım, Vakıflar, menşeini dinî esaslardan alan iç
timai yardım müesseseleridir. Aynı zamanda 

I bunlar birer medeniyet eserleridir. 
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İstanbul'un camilerini, medreselerini zevkle 

görürüz. Bunlar Osmanlı, Türk devletlerinin 
canlı eserleridir. Bu eserleri korumak bakımın
dan başta Vakıflar idaresi gelir. Bu eserler 
medeniyetin büyük sembolüdür. Menşeini din
den alır demiştim. Dini İslâm olan insanlar işte 
böyle edebî eserler yaratmak istemişlerdir. Maa
lesef Osmanlı İmparatorluğunun 160 sene evvel 
inkırazı devrinde bu müesseseleri besliyen kay
nakların büyük bir kısmının Rumeli'de kalmış 
olması ve yine büyük bir kısmını besliyen kay
nakların İstanbul yangınında tahribedilmesi mu
vacehesinde İstanbul'da ve Anadolu'da ve diğer 
büyük şehirlerde mevcudolan medeniyet eserle
rinin harabiyete yüz tuttuğunu gören D. P. ik
tidarı 1950 senesinde ilk iş olarak İstanbul'da 
Türk medeniyetinin en büyük eserlerini, Vakıf 
müesseselerini harabiyet ve perişanlıktan kur
tarmıştır. 

İkincisi, vakıf müesseseler içtimai yardım 
müesseseleri olarak sefaleti ortadan kaldırmış. 
ve vakıf müesseselere büyük bir ehemmiyet veril
mişti. Denebilir ki, Osmanlı İmparatorluğu de
virlerinde vakıf müesseselerde insanlar oraya gi
der, okur, öğretmen olurdu. İşte vakıflar bu şe
kilde içtimai hizmetlerde bulunmuşlardır. Va
kıf ruhunu yaşatmak, aynı zamanda medeniyet 
eserlerimizi koruyabilmek için bugün mevcud
olan âbidevi mahiyetteki eserlerimiz tamir edile
cektir. 

1956 dan sonra Vakıflar İdaresi öyle bir ruh 
içerisinde camileri ele almıştır ki, İstanbul'da
ki Süleymani'den tutun Aydın ve diğer vilâyet-
lerdeki bütün camileri eski eserler olarak eski 
şekillerine irca edecektir. Üç seneden beri bu yol
da bir harkete girişilmiştir. Eski medeniyet eser
leri on senede o zamanki halleri ile seyredilecek, 
eski hallerine gelmiş olacaklardır arkadaşlar. 

Sosyal gayretlerden birini tahakkuk ettirmek 
için Vakıflar İdaresi Umum Müdürlüğü 100 
kişilik bir talebe yurdu kurarak 1950 senesinde 
üç tane olan aş evini 11 ilâvesiyle 14 e çıkaracak
tır. 

Köylerde, kazalarda ortaokulu bulunmıyan 
köylerdeki kabiliyetli köylü çocuklarının liseler
de okumasını temin etmiş, hastaneleri inkişaf 
yoluna koymuştur. 

Bu Umum Müdürlüğün büyük çalışmalarını 
bu kısa zamanda izah etmek mümkün değil. Halk 
Partisi sözcüsünün iddiasının tamamen aksine 
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olarak bütçedeki 32 milyon liranın altı milyon
dan nasıl o miktara vardığını, nasıl bankalar ku
rup işlettiğini, kârlar temin ettiğini, iş hanları, 
oteller, çarşılar inşa ettiğini ve bundan sonra da 
18 kadar otel inşasına ne suretle tevessül ettiği
ni biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, Umum Mü
dürlük kendisinden bugün beklediğimiz sosyal 
dâvayı tahakkuk ettirme yoluna da girmiş bulun
maktadır. 

REİS — Bir dakikanız var, devam ediniz 
efendim. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne bu 32 milyon liranın 8 
milyon1 lirası köy ve kasabalarda yapılan cami
lere yardım için Hazineden verilmiştir. Geri 
kalan kısmı, kendi yaptırdığı iş hanları, apart
manlar ve nihayet iyi bir surette işlettiği yer
lerden elde ettiği gelirlerle meydana gelmiştir. 
Ancak bu suretle idare talebe yurtları, aş evleri, 
yardıma muhtaç yoksul insanlara yardımlarını 
artırabilmekte, ayrıca mevcutlara ilâveten 60 ta
ne yatak daha teminine muvaffak olmaktadır. 
1936 da ve mütaakıp yıllarda Sultan Ahmet'de 
bir hina yaptırıldı. Bunu askerler işgal etmişti. 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün bunu nasıl ta
mir ettirdiğini izaha lüzum görmüyorum. Bu
nun için vaktimiz de müsait değildir. Ama Va
kıflar Umum Müdürlüğü bugün bir taraftan 
müstesna tarihî eserlerimizi tamir etmek, diğer 
taraftan da kendisinden beklenilen sosyal vazi
feleri yerine getirmek hususunda büyük bir an
layış ve inkişaf göstermektedir, Kendilerini teb
rik ederim. (Alkışlar) 

REİS — Faruk Ayanoğlu. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım, gecenin bu saatinde bendeniz ufak 
bir noktaya temas etmek için söz aldım. 

Geçê n senenin Nisan ayında İstanbul'da Top
hane'de Nüzhetiye Camiinin açılış merasimi ya
pılmıştır. O merasimde bir gazeteci, politika 
yapmamak için şimdi ismini vermiyorum, şöyle 
bir konuşma yapmıştı: «Bu millete dinini unut-
turanlar mezarlarının başına Kabe üstüne Kabe 
yapsalar, yine de cehennemin esfelissafilininde 
başlarını sokacak bir budak deliği bulamazlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu neşriyatı üç rad
yo vasıtasiyle memlekete ilân etmişlerdi. Matbu
ata intikal etti, uzun uzun tartışmalara sahne ol
du, söyliyenin ismi açıkça beyan edildi. Ben bu 
kürsüden beyan etmek istemiyorum, 
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Maalesef bu hâdise olmuştur. Vakıflar İdare- I 

sinden rica ediyorum, mazisi şaibeli bu şekildeki 
insanları söz sahibi etmek yerine bu hizmeti kendi 
teşkilâtı içinde vazifeli kıymetli insanlara tevdi 
etmesi memleketin şeraiti bakımından çok daha 
faydalı olur. Umum Müdürlüğün bu noktaya na
zarı dikkatlerini celbederim. 

Vakıflar İdaresi memleketin tarihî eserlerim 
ihyaya çalışmaktadır, ama kanaatime göre biraz 
fazla dağılmıştır. Meselâ İstanbul'da 50 ye ya
kın şantiye kurulmuştur. Bütün işlere birden 
başlamak yerine bir sıraya koyup işlerini tedri
cen yapması memleketin hayrına olurdu. Meselâ 
Süleymaniye Camimin 4 - 5 seneden beri tami
ratı ikmal edilememiştir, bu minval üzere giderse 
daha 5 - 6 senede bitırilemez. 

Arkadaşlar, bu eski eserler üzerinde çalışan 
elemanlar çok az... Bu az kuvvetleri tevzi edersek 
ziyanlı çıkarız. Kuvveti bir mevzuda teksif etmek, 
dağıtmamak faydalı olur kanaatindeyim. 

Demokrat Parti Sözcüsü 1936 senesinde Sul
tan Ahmet Camiinde kamp yapıldığını iddia etti. 
O tarihe kadar kamplar Yedek Subay Okulunun 
bulunduğu Harbiye Okulunda kurulurdu. Sözleri 
hakikat değildir, tashih ederim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — İstanbul 
Lisesi kampı orada yaptığını ilân ediyordu. I 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Muhalefet partisi adına konuşan 
arkadaşım, mevzudan mevzua geçmek suretiyle 
her sahada Vakıflar İdaresinin muvaffakiyetsiz-
liğe doğru gittiği, vakıf mallarının heder olduğu 
fikrini ima ettirerek konuşmuşlardır. Şimdi büt
çeyle hizmetleri ölçmek mümkün olduğu için bi
rer, birer üzerinde duracağım. 

Ben 1951 den sonrasını takibedeceğim. Daha 
evvel ve daha sonra diye rakamları konuşturma
yı doğru bulmam. 

1951 de 6 089 000 küsur idi. Sırasiyle taki-
bediyorum: 6 049 000, 7 077 000, 9 700 000, 
11 429 000, 15 026 000 .... Ve son rakam da ma
lûm. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Şunu bir altın 
hesabına göre yapsanız. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — 1950 den ev
vel demedim. Emin Beyefendi işi politikanın fe
na taraflarına sokmayın. Ben size devrinizde 
nasıl aldık, nasıl inkişaf ettirdik, bunun üzerinde I 

* 1959 O : 1 
I idare nasıl çalışmıştır bir fikir verebilmek için 

idaremizin bütçe rakamlarını okudum. Son sene
sini de okumadım. 

Görülüyor ki, İdare bu çalışmayı yapmış, git
tikçe inkişaf etmiş, bir de bünyesinde banka te
şekkül etmiş. Sözcü arkadaşım bu rakamlar üze
rinde durmadı. Bütçe raporunun yalnız rakamlar 
üzerindeki kısmını iyi tetkik etmemiş de burada 
uluorta konuşuyor gibi geliyor. 

«Vakıflar İdaresi ormancılık yapıyor, fındık
çılık yapıyor, seçim için para sarf ediyor, propa
ganda yapıyor, su işleri yapıyor.» dediler. Orman 
İdaresi Orman Kanunu ile ormanları aldı. Vak
fedilmiş, vakıf mal olan zeytinlikleri var. Bun
lar Ege bölgesindekiler, en iyi, zeytinliklerdir. 
Ben orada bulundum çalıştım. Bunların geliri 3 
milyonun üzerindedir. Bunların haricinde artık 
ormancılık, fındıkçılık yapmamaktadır. 

Elinde bir memba suyu vardır. Fakat bu se-
I neden sonra onu da işletecek değildir. 

Sonra arkadaşım ormanın satıldığından bah
sediyorlar. Gelir getirmiyen gayrimenkuller el
bette ki, satılacaktır. Bunun yerine gelir getiren 
mal temin edilecektir. Evvelki senelerde bu tür
lü vakıf mallar alabildiğine satılmış ve vilâyet
lerde vakıf mal kalmamıştır. Bu orman da bun
lardan birisidir. 

Binaların tamir edilmediğinden bahsettiler. 
Bunu bilmiyen hemen hemen yok gibidir. Bunu 
bilmiyen politikacı, vatandaş yok gibidir. Vakıf 
İdaresi bütün mallarının tamir işini ele almış 
bulunmaktadır. Bütçeden yapılan yardım da bu 
maksada matuf olmak üzere verilmektedir. Bu 
sayede Vakıf İdaresinin bütün malları yok ol
maktan kurtulmuş olacaktır. 

İçtimai yardımın azlığından bahsettiler. İç
timai olarak yardım yapılmaktadır. Vakıflar 
İdaresi 12 talebe yurdu açmış yoksul talebeleri 
okutmak ve ihtiyaçlarını .karşılamak üzere im
kân vermektedir. Bundan başka ayrıca da on bin 
kişiye imaretlerinde yemek vermektedir. 

Ben, C. H. P. Sözcüsü arkadaşıma hatırlat
mış olayım. Evkaf İdaresi kendi varidatı ile, 
Devletten yardım almaksızın, hizmetlerini ya
pabilecek durumdadır ve yapmaktadır. 

Arkadaşımız bir husus üzerinde durdular. 
Gureba Hastanesinde çalışan doktor ve asistan
larının kadrolarına temas ettiler. Kanunu ha
zırdır, yakında Meclise intikal edecektir. Bunu 

1 Hükümetten öğrenmiş bulunuyorum. 
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Aziz arkadaşlarım; Kanunu Medeninin tesis 

hükümlerinin bugün memleketimizde *• bu kısmı 
şahsım adına ifade ediyorum - bu ciheti işleme
mektedir. Eski vakıf hükümleri asırlar boyunca 

•memlekette faydalı vakıfların, tesislerin yapıl
masına imkân vermiş bulunmaktadır. Türk Ka
nunu Medenisinin tadili hususunda çalışmakta 
olan ilim komisyonu eski ahkâmımızdan istifade 
etmek suretiyle tesis hükümlerinin değiştirilme
sini de tavsiye- etmektedir. Ben tamamiyle ken
dilerine iltihak etmekteyim. İnşaallah yakında 
Kanunu Medeninin tadili Büyük Meclise intikal 
eder ve bu hükümler burada uzun uzun müna
kaşa mevzuu olur. Bu suretle Medeni Kanunun 
da en iyi istikamet alacağına kaaniim. Vakıflar 
İdaresinin bütçesini Bütçe Komisyonu adına tet
kik eden arkadaşlarınızdan birisi olarak diyebi
lirim ki, bu müessese en güzel bir istikamette ve 
kuvvetle ilerlemektedir. Ve malları, mevcudu 
arkadaşımızın söylediği gibi politikaya alet edil
memektedir. Gelirleri de yapılan camilerin in
şası ve tamiri için umumi bütçeden verilen tah
sisat daima, tamamiyle yerinde sarf edilmekte
dir. Cemiyetler Kanununa göre daima kontrolü 
mümkün olan bir safhadadır ve şimdiye kadar 
idareye intikal etmiş bir şikâyet yoktur. 

BEİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 12 542 900 lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 19 588 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 2 493 115 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 654 355 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

195» 

203 

206 

O s ' İ 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler.... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 Kasa tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-

» miyenler... Kabul edilmiştir. 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf- -
lan 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

633 225 

88 390 

387 219 

2 100 

5 500 

15 000 

875 250 

29 502 

115 MQ 

75 000 

73 000 

14 000 
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309 

407 

417 

418 

419 

421 

422 

424 

425 

Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenerek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edcmler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... E1-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıf akaarlar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, Acyo ve para taşıma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayır ve sosyal hizmetler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kanunla ilgili 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratın-ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
REÎS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

60 000 

426 78.1 

7 500 

47 500 

406 000 

240 000 

5 000 

10 000 

120 000 

2 440 700 

154 200 

5 000 

Lira 

43 000 

57 500 

426 Muhtelif istihkaklar 224 070 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyaıı 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Kanun 
gereğince teşekkül edecek ko
misyon azalarına verilecek üc
retler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et 
miyemer... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna yöre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 18 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen masraflar 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-

' miyenler... Kabul edilmiştir. 
501 Geçen yıl borçları 70 000 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 20 51.1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(601 Kudretsiz hayrata yardım 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 490 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Vakıf akaarlarla kira getir-
miyen binalar onarımı ve kü
çük yapılar 415 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
uıiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapma ve onarma işleri e 19 073 000 
REÎS — Kabul edenler... .Et-
miygnler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıtlar satmalına karşılığı 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci, madde tekrar okundu.) 
REÎS — Birinci maddeyi cetveliyle birlikte 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
.1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B); işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 32 130 900 lira talimin edilmiştir. 
F. Lira 

1 Icareler 7 710 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler .1 515 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler 5 640 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 16 658 725 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 607 175 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

îkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(îkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün

ce 1959 bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cStvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 
bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için îc-
ra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabile
cek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu 
lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmcınası 
şarttır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . V I . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1959 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar. 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler. . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir, 
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REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

^lADDE 8. — 1959 bütçe yılı içinde kapa* 
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

REÎS — Kabul edenler,.. Etmiyenler... .Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oya arz 
edileeeği için diğçr maddeleri reye vaz'etmiye-
eeğim. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugün saat 13 te toplanılmak üzere înika» 

da ara verilmesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Abdullah Eker 

1969 0 : 1 
REÎS — Takriri reyinize ar̂ z ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bas
tırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair Kanu
na 321 arkadaşımız iştirak etmiş, 307 kabul, 
11 ret, 3 müstenkif. Muamele tamamdır. 

Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 . VI . 1956 
tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanu
na 311 arkadaşımız iştirak etmiş, 307 kabul, 3 
ret, 1 müstenkif, muamele tamamdır. 

Riyaset şu anda ekseriyetin kaybolduğunu 
görmektedir. Alınan karar gereğince bugün sa-
sat 13 te toplanılmak üzere inikada nihayet ve
riyorum. 

Kapanma saati: 1,25 



î : 47 27.2.1959 0 : 1 * 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın

daki Kanuna verilen reylerin neticesi '•'.; 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

. Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

610 
420 
420 

0 
0 

171 
19 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğhı 
Kasım Gülek 
Saim Karaömeıiioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğltı 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI^ 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Hıfzı Oğuz Bekata 

[Kabul 
Mehmet Ali Ceritoğhı 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail inan 
îlyas" Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem T orunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlıı 
Mekki Said Esen 
Ali îleri 

edenler] 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocnbıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS -% 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Alim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Sursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel . 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
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Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Ak§it 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Mclımed Hüsrev Üııai 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayıııdır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabrı Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyiiboğlu 
M<;lik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Num an o ğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa. Çürük 
Hamit Dedelek 

t : 47 27.2 
Hasan Polatkan j 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin E*kmeıı 
Mustafa Hemiş 
Tahsin trıanç ' 
Doğan Köyraen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoglu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 
. ' HATAY 

Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlıı 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 

,1959 C : 1 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyaıı 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabnr 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoaımidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR * 
Danyal Akbel 7 

Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet İncekara 
Osman Kapanı 
Kemal Serokaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi TTçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş \ 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğln 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğhı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
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Hikniet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
îhsan Yalkın 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
A^iz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 

* Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
I&san Hayati Ülkün 
Hİhni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk * 
Asım Eren 

t : 4? 27.2 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

. 1959 Ö : İ 
SİNOB 

Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalps 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati llter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman Özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin, Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD / 
Faruk Ayanoğlu . 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri pilek 
Fikri Karanis x 

Selâhattin Karayâvuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCEIİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlm 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
' Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer.Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Kâzım Boz4oğan 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 

Gani Gürsoy 
S i m Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Halis öztürk 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 

Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecovit 
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ibrahim Saffet Omay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BÎNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
Recep Kırım 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (t.) 
Emin Kalafat 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin % 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
ihsan Ada 
Rifat Bahadır 

t : 47 37.2 
Hasan îkİ2 
inayet Mursaloğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunea 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V,) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek * 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
Behram öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 

.1909 0 : 1 
KAYSERİ 

Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
(I. Â.) 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Saym 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Münir Ekşi . 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SIIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspjrli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu (Rs.y.) 
O. Nuri Lermioğlu "• 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nakg 

YOZGAD 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Suat Başol 
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t : 4T S7.2.19S9 0 : 1 
[Münhal mebusluklar} 

Ankara 5 Edirne 1 Kocaeli 1 Van 1 
Artvin 1 Eskişehir 1 Konya 1 Yozgad 1 
Aydın 1 İstanbul 2 Muğla 1 — 
Bursa 1 Kırklareli 1 Sinob 1 19 



t : 47 27.2.1959 0 : 1 
Temsil Ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde yazılı ödenek miktarlarının artırılmasına dair Ka

nuna verilen reylerin neticesi 
, (Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
337 
334 

0 
3 

254 
19 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu, 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
XT * ~\ A ~ 

vacıd Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali îleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
Sırrı Yır cali 

BİLECİK 
Ertuğrul «Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıopu 

Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Toloıı 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 

. Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantârel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
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Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR * 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

. HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA * 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

t : 47 27.2 
İSTANBUL 

Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 

. 1959 C : 1 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Şükrü Esen 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 

j Mustafa Bağrıaçık 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 

I Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 

[ Mehmet Kartal 

I MANİSA 
I Samet Ağaoğlu 
1 Atıf Akın 

Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 

I Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
ihsan Yalkm 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Seiâmi Dinçer 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
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Tevfik İleri 
Abdullah Kelegoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Perid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SltRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Atcşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 

Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğln 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş /Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Gol oğlu 

Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç. 

YOZGAD 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi Ijjrzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akm 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktent 
Necati Tanyolae, 
Hüseyin IJlus 
Avni Yurdabayrak 

HATAY 
izzettin Çilli 

IMüstenkifler j 
NİĞDE 

Asim Eren* 
SİVAS 

Hasan Değer 

[Meye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 

Kemal Eren 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
d) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ibrahim ImirzalıoğJu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 

Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Nusrottin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Nezih Tütün ciiog'hı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (T.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (T.) 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 
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DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
İsmail "Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topauoğlu 

ESKİŞEHİR • 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan * 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğiu 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 

t : 47 27.2 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Ayşe Günel 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

.1959 0 : 1 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefel? (1.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay. 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet Özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Haindi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızi 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SHRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzıoğlu 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran . 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
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TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
O. Nuri Lermioğlu (î.) 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
îsmail Şener 

1 : 4 7 27.2 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 

. 1959 Ö : İ 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (î.) 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Sefer Eronat * 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Edime 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yozgaü 



î : 47 21.2.1959 O : 1 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında Çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Kjjçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 

Âza adedi 610 
Rey verenler : 414 

Kabul edenler 414 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler 177 
Münhal mebusluklar 1Q 

[Kabul edenler] 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi ÇeltikçioğTu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali Heri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

— 12 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu' 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Tensel 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

97 — 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğln 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 



Nurettin Manyas 
Rûkneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
• Rauf Bayındır 

Cemal Işık 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 

\ Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemig 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

^Sabahattin Kadirbeyoğh 
Avni Karaman 

t : 47 27. 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRÎ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
îhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 

1 M. Faruk Gürtunca 
I Aleksandros Hacopulos 
î Ali Harputlu 
\ Hadi Hüsman 

Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri , 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 

{ Yusuf Salman 
İ ibrahim Sevel 

Mıgırdıç Şellefyaıı 
l Zakar Tarver 
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Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut, Yüksel 

IZMlR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlıı* 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlıı 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğhı 

Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğhı 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğ'ln 
Kemal Özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
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Atıf Akın 
Nebil Sadi Altıığ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
.Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 

î : 47 27.2 
Eifat Gürsoy j 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Muammer Tekin 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedtik 
Veysi Oran 

.1969 0 : 1 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Pertev Sanae 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
I. Etem Kdrakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumlnoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak • 

[Reye iştirak etmiyenUr] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlıı 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 

Faik Ahmed'Barutçu 
(î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ismail inan 
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İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR * 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Mazlum Kayalar 
Hilâl Ülman 

ÇâNAKKAIA 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçmalp 

DENIZLI 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

î : 47 
EDİRNE 

Sabahattin Parsoy 
ELÂZIĞ 

Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Ali Ocak 

' GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

27.2.1959 O : 1 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin .Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayrı Çopuroğlu 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Selim. Akis 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu , 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Halim Kermooğlu 
Hasan Raşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Asaf Saraçoğlu 

SİİRD 
Baki Erdeü 

SİNOB 
Ömer özen 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Mustafa Lâtifoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
O. Nuri Lirmioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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UEFA 
Aziz Gökkan 
Ömer Yüksel 

1 : 47 f 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

27.2.1959 0 : 
VAN 

Ferid Melen 

ZONGULÖAK 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yozgad 



t : 47 27.2.1959 v C : l 
150 milydn liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 sayılı ^Kanunun 7 nci mad

desinin son fıkrasının tadiline dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 610 
Bey verenler : 321 

Kabul edenler : 307 
Reddedenler : 11 
Müstenkifler .- 3 

Beye iştirak etmiyenler : 270 
Münhal mebusluklar ıo 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömeriioğlu 
Ali Menteşoğiu 
Hamdi öner 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Ozçoban 
Mustafa öztürk 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ŞTazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Ofeman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mahmut Güçbilınez 
thsan Gülez . 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Salâhaddin Karacagü 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmıd Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gurk an 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkau 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
îhsan Daî 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erknıcıı 
Mustafa Hemiş 
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1:47 17.2,1059 0 : 1 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GUMÜŞAÎNB 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Nihat Sargmalp 

TTATTTrARf 
Ubeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut ' 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Selim Brengil 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 

4 Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Neelâ Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet Incekara 

Ekmel Kavur 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal BaMçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Mjinif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğiu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gokmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 

Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy. 
İrfan Haznedar 
Emin Topaler ' 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Talkın 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettîn Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NÎĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ÖRDÜ 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil . 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SÜRÜ 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tanseî 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati Üter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali'Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 
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TOKAD 

Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Selâhattin Karayavuz 
ismail Şener 

TUNOELÎ 
Hızır Aydın 
Arsian Bora 
Fethi Ülkü 

UBFA 
M. Yaşar Alhas 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İbrahim İmirzalıoğlu 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

[Reddedenler] 
KARS 

Fevzi Aktag 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Zeki Tulunay 

ORDU 
Kahraman Sağra 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Yalçın Kocabay 

VAN 
Sait Erdinç 

NİĞDE 
Vedat Mengi 

[Müstenkifler] 
UEFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 

# 
AĞRI 

Halis Öztürk y 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aks\ü 
Hüseyin Balık 

Faik Ahmed Barutçu (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İsmail inan 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 

Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 
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ÇANAKKALE 

Halim Alydt (1.) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçınalp 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar „ 
Befet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım Öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyûboğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoglu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Ali Ocak 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Ali Naci Duyduk 

OÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunca 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
Behram öcal 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin$zkefeli (1.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Semi Ergin 

Nafiz Karez 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Seüm Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Ali Gürün 

ORDU 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 

Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. A.) 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 
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SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzioğlu 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Buma 

î : 47 27.2 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlıı 
(Rs. V.) 
Fikri Karanis 
0. Nuri Lemioğlıı (t.) 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

. 1959 C : 1 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

URFA 
Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı (t.) 
Avni Ural 

{Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kırklareli 1 

Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
ö. Lûtfi Erzurumluoğln 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Van 1 
Yozgad 1 
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î : 47 27.2.19B9 C : 1 
Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 . VI . 1956 tarih ve 6736 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı 

cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 610 
Rey verenler : 311 

Kabul edenler : 307 
Reddedenler 3 
Müstenkifler -. 1 

Reye iştirak etmiyenler : 280 
Münhal mebusluklar 10 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Sainı Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sim Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Ali Ceritoğîu 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik ] 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif KalıpsızoğTu , 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOlK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştş Zorlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Badas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Kostekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Râsih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak, 
Sabri Erduman 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Harait Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
İhsan Dal 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Koymen 
Mazhar Şener 
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HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizam ettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 

\ Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 

I : 47 27. 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi 
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esem 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacrpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 

2.1959 O : t 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akış 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ererin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Su di Mıh çı oğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 

Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Banş 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Şükrü üluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
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I : 47 27.2.1959 O : 1 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker-

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 

1 Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
t. Etem Karakapıcı 

1 E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

VAN 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muammer . 

ADANA_ 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

A ^ Y A M A N 
Şefik San 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan | 

A.kpınar 
ORDU 

Hüsrev Yürür 

1 Sefer Eronat 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

[Müstenkifler] 
NÎĞDE 

Vedat Mengi 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AMASYA 

Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
d.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
İsmail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler | 
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ibrahim Subaşı 1 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu | 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan j 

)9 — 
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BOLU 
Reşat Afeşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıopu 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE* 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 



ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüso.yin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantar el 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Ali Ocak 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Ali* Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 

î : 47 27.2 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
ibrahim Gürgen 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtif aoğlu 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

. 1959 C : 1 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Rağıp Atademir 
Reyhan Gökmenoğlu 
(t. A.) 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyö.rük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Muhittin özkefeli (î.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nafiz Körez 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 

Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğrn 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NÎĞDE 
Ali Gürün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Necmettin Dofuyıldızı 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SLtRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
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Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

I : 47 27.2 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs 
V.) 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

1959 C : 1 
UEFA 

Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı (I.) 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

Ferid Melen 

YOZGAD 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar) 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

5 
1 
1 

r-l 

Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kırklareli 

1 
, 1 

2 
1 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

1 
1 
1 
1 

Van 
Yozgad 

1 
1 

— 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 6808 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Teftiş Heyeti Reisliği kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mezbataları (1 /191) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . IV . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 71-711/1450 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . IV . 1958 
tarihinde kararlaştırılan Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki 6808 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Teftiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin iktisadi kalkınmasının tevlidettiği sosyal hareketler toplulukların vüsatinde 
de değişiklikler husule getirmiş ve nüfus kesafeti fazla olan beldelerde müşterek hizmetlerin ifa
sının kolay oluşu, buralardaki hayatın daha cazip bulunuşu köyden şehir ve kasabalara bir akm 
doğurmuş, yeni sınai tesislerin kuruluşu da bu akını bir kat daha hızlandırmıştır. 

Son yedi, sekiz yıllık devre zarfında sürat kazanan bu sosyal hareketler bir taraftan yeni ma
hallî idareler teşkilini ve diğer tarftan da bütçe ve hizmet imkânlarının genişlemesini ve dolayı-
siyle iş hacımlarınm artmasını mucibolmuştur. 

Aşağıda irae olunan rakamlar mahallî idarelerin miktarlariyle bütçe imkânları dolayısiyle iş 
haeımlarmdaki artış durumunu açıkça göstermektedir, 
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(1950 yılından evvelki belediye say INI 655 tir.) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Mevcut 
belediye 

sayısı 

669 
680 
707 
758 
815 
862 
889 
900 

1950 -1957 yıllarına ait 
belediye bütçelerinin 
ge lir muhammenatı 

138 638 922 
146 918 552 
173 082 072 
216 506 573 
272 425 517 
311 435 881 
359 958 222 
493 209 136 (*) 

1950 -
V. Hu 

çelerini: 

1957 yıllarına a 
susi muhasebe bi: 
n G. Muhammen? 

79 075 265 
73 Îo0 825 
76 449 548 
73 825 905 
83 .105 791 
96 821 901 

108 636 251 
119*747 769 

Yukarıki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1.950 yılına kıyasla 1957 yılının Ağustos 
ayı ortasına kadar belediye adedindeki artış % 37,5 tur. 

Belediyeler bütçelerinin gelir muhammenatlarınnt artış nispeti ise henüz 42 belediyenin m ilhanı -
menatı gelmemiş olmakla beraber 1950 yılına nazaran % 255,75 tir. 

Mahallî idarelerin miktar ve vüsat yönünden kaydettiği bu terakki ile beraber gerek Hükümetin 
âmme hizmetinin ifasını kolaylaştırmak gayesiyle hizmeti halka götürmeyi prensi]! ittihaz etmesi, 
gerekse iktisadi inkişafla birlikte beliren iş hayatinin zaman mefhumuna daha fazla önem vermeyi 
icabettirmesinin âmme hizmetlerinin daha süra te ifasını zaruri kılması; idari taksimatta da geniş 
değişiklikleri zaruri kılmış böylece 1950 yılından beri Uşak, Nevşehir, Sakarya ve Adıyaman olmak 
üzere yeniden dört vilâyet teşkil ettirilmiş ve 1950 yılında 431 den ibaret olan kaza adedi nahiyele
rin kaza haline getirilmesiyle 514 ü bulmuştur. 

Ayrıca 1958 yılında 22, 1959 yılında 17 ve 1960 yılında da 17 nahiyenin kaza haline getiril
mesi 7033 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerdeki ve idari taksimattaki bu uzuvlaşma neticesinde hizmetlerin miktar ve vüsa 
tındaki çoğalma ile birlikte bilhassa mahallî idarelerin malî imkânlarının bölgenin ve beldenin ikti
sadi ve içtimai bünyesine verimli bir tarzda tahsis edilip edilmediğini ve bütçe tatbikatlarının kanun
lara uygun cereyan edip etmediğini kontrol ve mtimka.be için sarf edilmesi gereken gayretin geçmiş 
senelere nispetle çok geniş bir Hadde vâsıl olmasından kadroların takviyeleri lüzumu hâsıl olmuş ve 
bu maksatla 1956 yılında çıkarılan 6808 sayılı Kanunla Teftiş Heyeti teşkilâtına yeniden 34, müfet
tişlik kadrosu ilâve edilmiştir. 

Böylece yanm milyarlık belediye ve 120 milyon liralık da hususi idare bütçeleri tatbikatlariyle 
muhtelif sahalarda müşahede edilen inkişafın bir- neticesi olarak iş hacmılan büyiyen vilâyet ve ka
zalar teşkilâtının icraat ve muamelâtını kontrol ve murakabe için lüzumlu kadrolar alınmış ise de teş
kilâtın çalışmalarının verimlilik ve müessiriyetini i emin bakımından Teftiş Heyeti kadrosu içinde mu
rakabe tekniğinde yetişmiş ve tatbikata vukuf keshei mis, kati iteli elemanlardan müteşekkil müşavir 
müfettişlik ihdası lüzumu hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

iktisadi ve içtimai tekâmül idarede ve murakabede yeni anlam ve usullere başvurulmasını gerek
tirmektedir. 

Modern idare mefhumları teftiş anlayışında <!a yeni telâkkilere yer verilmesini lüzumlu kılmakta 
ve sadece mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını araştırmaktan ibaret olan teknik mahiyetteki faali-

Not: 15 . VITT . 1957 tarihine kadar kurul w > • bdcdiyakr miktara d âkildir. İ2 hfilt.diyf-nin 
bütçe muhamnıenatlan henüz $ elm ediğin dnı vr/dum dojıd değildir. 
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yetin yanında memurların geliştirilmesi de aynı derecede önemle üzerinde durulması gereken bir ko
nu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her memurun bağlı bulunduğu teşkilâtın hususi gayesini kavra
mış olması kâfi değildir. Ayrıca, bu gayeye hizmet hissinin de kendisine aşılanması icabeder ki, bu 
da ancak zengin tecrübelere dayanarak tavsiyelerde bulunmakla mümkündür. 

Müfettişlerin teknik mahiyetteki t'aaliyellerine taallûk edenlerden maada teşkilâtla halk arasında
ki münasebetlere ve taşra teşkilâtının her hangi bir konudaki fikirlerini merkeze aksettirmek maksa-
diyle çeşitli raporlar vermekte bugüne kadar cari sisteme ve imkânlara göre de bu nevi raporların 
Vekâletin alâkalı dairesine tevdii ile iktifa olunmakta, raporlardaki fikirlerin Teftiş Heyeti kadro
sunda uzun yıllar zarfında zengin tecrübeler ediniri iş elemanların tetkik süzgecinden geçirilmek su
retiyle umumi tavsiye mahiyetinde idare teşkilâtına aksettirilmesine imkân bulunamamıştır. 

Ayrıca, başmüfettişlerden ekserisi 4598 sayılı Kanuna göre 90 liralık kadrolarında (125) lira
yı almak suretiyle terfi müddetlerini doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Kadro imkânsızlığının terfi için teşkil ettiği engel vazife şevklerini kırmakta başka daireler
deki müsait kadrolara nakillerinin temini ise yıllardır teftiş ve murakabe teşkilâtında tecrübe 
sahibi olan bu elemanların elden çıkarılmasiyle yukarda bahsedilen gayenin gerçekleşmesine 
imkân bırakmamaktadır. v^>^**y*w«r^»v?>**. <- :;••... • 

Vekâlet bünyesinde yer alan merkezî ve mahallî idarelerin malî, idari ve icrai murakabeleri
ni sürat ve selâmetle sağlıyacak müfettişlerimizle gerek teknik mahiyetteki hususlara gerekse 
taşra teşkilatındaki personelin yetiştirilmesine ve teşkilâtla halk münasebetlerine dair umumi 
tavsiyeye değer teklifleri ihtiva eden çeşitli raporlardan lüzum görülenleri inceliyerek mütalâala
rını bildirmek, ayrıca memleketin iktisadi ve içtimai bünyesindeki değişikliklerin idari sahaya 
yapacağı tesirleri tetkik ve raporlarını hazırlamak ve teftiş ve murakabe tekniğinde tecrübe sa
hibi olmuş elemanların kabiliyetlerinden yine ihtisasları dâhilinde faydalanılmak gayesiyle mü
şavir müfettişlikler ihdası teklif edilirken teftiş heyeti kadrolarında bir artırma yapılmamış 
(6808) sayılı Kanunla alman dokuz başmüfettişlik ve on beş birinci sınıf ve otuz üçüncü sınıf 
müfettişlik kadroları aynen bırakılmış, sadece 70 liralık (25) aded ikinci sınıf müfettişlik kadro
sundan beş adedi tenzil edilerek bunların unvanlarının müşavir müfettiş olarak kabulü ile kadro
ları (100) er liraya çıkarılmıştır. 

Bu kadro değişikliğinin icabettirdiği tahsisat farkı fazla bir yekûn teşkil etmediği gibi 1958 
yılı bütçesine her hangi bir külfet tahmil etmemek üzere maaş tertibine mevzuu tahsisat tasar
rufundan karşılanabilecektir. 

Yukarda mâruz esbaba binaen hazırlanan ilişik kanun lâyihası Yüksek Meclisin tasvibine arz 
olunur. 

( S. «ayısı : 31 ) \ 



Dahaliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Esas No. î/191 
Karar No. 4.6 

23 .VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise sevkı İcra Vekilleri Heyetince 24 . IV . 
1958 tarihinde kararlaştırılan ve encümenimize 
havale buyurulan Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dâir olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki 6808 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelin Teftiş Heyetji Reisliği kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hası encümenimizde hükümet mümessillerinin 
de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasın
da arz ve izah edilen hususlar encümenimizce 
de muvafık mütalâa edilmiştir. Ancak, metni 
kanuninin 2 nci maddesi neşri tarihinde mute
ber olmak üzere değiştirilmiştir. Diğer madde
ler ve%etveller aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Kâtip 
Samsun 
E. Anıt 
Bitlis 

N. Barut 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Manisa 
' C. özgirgin 

Sakarya 
B. Hun 

imzada bulunamadı 

Ö.L 

M. Muharriri 
Yozgad 

Erzurumluoğlu 

Amasya 
K. Eren 

Bitlis 
R. Bingöl 
Kütahya 

M. Özkefeli 

S. R. S oy er 
Tokad 

D. Yurdakul 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/191 

Karar No. 23 
Yüksek Reisliğe 

9 ., / . 1959 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Tef
tiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik yapılma
sına dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 29 . IV . 1958 tarih ve 
71-711/1450 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Dahiliye Encümeni maızbatasiyle birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla Dahiliye 
Vekâleti Müsteşarı ve Maliye Vekâleti mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

J&nuıı lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 

sebeplere istinaden 6808 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Teftiş Heyetine aidolan kısmından 
(5) aded (70) lira maaşlı ikinci smıf Müfettiş 
kadrosunun çıkarılarak aynı cetvele beş aded 
100 lira maaşlı Müşavir Müfettiş kadrosunun 
ilâvesini istihdaf etmektedir. 

Gerek lâyihanın gerekçesinde- yazılı mucip 
sebepler ve gerek Hükümet mümessillerinin ver
dikleri mütemmim izahat encümenimizce de ye
rinde görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miş; lâyihanın başlığı ile birinci maddasi Hükü
metin teklifi veçhile aynen, meriyete mütaallik 
ikinci maddesindeki tarih 1 Mart 1959 olarak 
değiştirilmek suretiyle ve üçüncü maddasi ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı : 31 ) 



5 
Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 

arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Afyon K. 
.V. Topcuoglu i 

Ankara 
O. A lişiroğhı 

Artvin 
Y. Gümüsd 

Denizli 
A. R. Karaca 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Mazbata M. 
tzmir 

H. Bilgin 

Adana 
R. Tekeli 

İmzada bulunamadı 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Antalya 

K. Akmantar 
Bolu 

S. Bilir 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Ankara 
M. Akpınar 

Artvin 
H. ÇeMikçioğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

.¥. Başkurt 

Hakkâri 
Ü. Seven 

İsparta 
T. Tığlı 

îzmir 
D. Akbel 

Kocaeli 
C. Tüzün 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
8.. S. Nasuhoğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Siird 
B. Erden 

Niğde 
R. Gürsoy 

Rize 
H. Agun 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Konya 
M. Bağrıaçtk 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Sinob 
ö. özen 

9. Sayısı : 31) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Dahiliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Teftiş Heyeti Re
isliği kısmında değişiklik yapıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 0808 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
Teftiş Heyetine aidolan kısmın
dan, ilişik (1) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler çıkarıl
mış ve yerine ilişik 12} sayılı 
cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyet
ler konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
Haziran 1958 tarihinden itiba
ren meriyete girer. 

MADDE 3. ---- Bu kanunun 
hükümlerini icraya, tera Vekil
leri Heyeti memurdur. 

24 . TV . 1958 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 
Devlet Vekili 
8. Âğaoğlv 

Devlet Vekili ve 
Bas, Yay. ve Tura. V. V. 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E, Menderes 

Da fi i l i ve Vek i l i ve 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarımın 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri- ' 
nin Dahiliye Vekâleti kısmında \ 
değişildik yapılması hakkındaki j 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) \ 
sayılı cetvelin Teftiş Heyeti Re- ; 
isliği kısmında değişiklik yapıl- \ 

masına dair kanun lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı .cetvel ile tadil ve ekleri
nin Dahiliye Vekâleti kısmında 
değişildik yapılması 'haldiındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Teftiş Heyeti Re
isliği kısmında değişildik yapıl

masına, dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi- \ MADDE 1. •— Hükümetin 1 
rinci maddesi aynen kabul edil- i nci maddesi aynen kabul edil
miştir. I iniştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş- | MADDE 2, - - B u kanun 1 
ri tarihinden itibaren meriyete j Mart 1959 tarihinden itibaren 
girer. ; meriyete girer-. 

MADDE ;;. — Hükümetin ; MADDE :j. - Hükümetin 3 
üçüncü maddesi aynen kabul j nei't maddesi aynen kabul edii-
edilmiştir. ' iniştir. 

Hariciye V. Vekili 
Dr, N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
.//. Polatkan 

Maarif Vekil i 
(L Yardımcı 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Ticaret Vekili ve 

Sanayi V. V. 
A. Aker 

Sıh. ve İç. Muavenet Vekili 
Dr. L, Kmlar 

Güm. ve İnli. Vekili 
//. Hüsman 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili 
F, JJçaner 

Çalışma Vekili 
//. Erkmen 

Sanayi Vekili 

Bas. - Vay. ve Turz. Vekili 

imar Vekili 
M. Berk 

( S. Savım : ol 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller ' 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

(i İkinci sınıl' müfettiş • -5 70 

[2] SAYILI CETVEL 

•'! Müşavir müfettiş .~> 100 

Bütçe Encümeninin tadiline- bağlı cetveller 

CETVEL 

Lâyihaya ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller ay- • 
•nen kabul edilmiştir. 

• • m ı > • • 

\ 
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1959 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 





Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı LüVe h c r n r 
Bütçe Encümeni mazbatası (1 /272) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI . 19â8 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 817/3199 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
tcra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu lâyihası 

ESBABI MUCÎBESÎ 

Umumi izahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu lâyihası tanzim edilerek ekleriyle birlikte 
takdim kılınmıştır. 

1955 - 1957 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan binalardan 1959 yılında elde edile
ceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim edilmiş olan bu bütçenin 
varidat ve masraf tahminleri 31 960 900 lira olup mütevazindir. 

1958 yılı bütçesinin varidat ve masraf tahmini 27 110 050 lira idi. 1959 yılı tahminlerinin 
31 960 900 lira olduğuna göre 4 850 850 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Varidat bütçesi 

27 110 050 lira olan 1958 yılı varidat bütçesinin 14 488 900 lirası Umum Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından ve 12 621 150 lirası Hazine yardımından terekkübetmekte idi. Hazine yardımının 
8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından tamir veya inşa ettirilecek hayrat için yapılacak 
yardımlarla âbidelerin, imar faaliyeti dolayısiyle açılan etrafının tarh ve tanzimine ve tamirine, 
4 144 150 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunan eski eserlerin ta
mirine ve bu tamir işinde istihdam edilecek teknik elemanların ücret ve tahsisatlarına, 477 000 
lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklariyle tahsisatlarına 
karşılık bulunuyordu. 

31 960 900 lira olarak teklif edilen 1959 yılı bütçesinin 15 302 175 lirası Umum Müdürlü
ğün kendi kaynaklarından, 16 658 725 lirası Hazine yardımından terekkübetmektedir. işbu Ha
zine yardımının da 8 168 725 lirası 7044 sayılı Kanunla bu Umum Müdürlüğe devredilmiş olan es
ki eserlerin tamir masraflariyle işbu tamir işlerindeistihdam edilecek teknik elemanların ücret ve tah
sisatlarına, 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından tamir veya inşa ettirilecek hayrat 
için yapılacak yardımlara, âbidelerin imar faaliyeti dolayısiyle açılan etrafının tarh, tanzim ve 
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tamirlerine, 490 000 lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farkla-
riyle tahsisatlarına karşılık olup tertiplerinde etraflı izahat verilmiştir. 

İşbu bütçenin 1958 bütçesiyle karşılaştırıldığında görüleceği üzere varidat kısmı yekûn itibariyle 
5 722 575 lira fazla ve 871 725 lira noksandır. İşbu fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye 
konulan varidatın tesbitinde istinadedilen esaslar sırasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
bütçe tali- için tahmin 

F. M. Varidatın nevi mini olunan 

1 1 İcarei vahide 7 450 000 7 600 000 

Bu# gelir, vakıf akaarların kiralarından terckkübetnıektedir. Akaar kiralan Millî Korunma Ka
nunu ile dondurulmuş bulunduğu cihetle bir artış beklenemiyeceği tabiidir. Yalnız ilgili vakıflar 
idarelerinden alınan malûmata nazaran, 1958 yılı içinde inşaları ikmal edilmiş ve 1959 yılında ikmal 
edilecek binaların kiraları da göz önünde tutulmak suretiyle 150 000 lira kadar bir fazlaya müte
hammil bulunduğu anlaşıldığından 7 600 000 liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir. 

Hesabı 
Bütçe tah- katiler ttııı-

Senesi minleri cibince tahsilat 

6 773 720 
7 235 476 
7 205 389 
1958 yılı 1959 yılı 

bütçe tah- için tahinin 
F. M. Varidatın nevi mini olunan 

100 000 100 000 

13 . XII . 1935 günlü ve 2762 sayılı Kanunla tasfiyeye tâbi tutulan icareteynli gayrimenkulla 
rin, bu kanunun neşrinden itibaren on yıl zarfında, bir yıllık icarelerinin yirmi misli bir taviz kar
şılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi lâzımgeliyordu. Tatbikat bu on yılın kâfi gel-
miyeeeğini gösterdiğinden 4755 sayılı Kanunla on yıl daha uzatılmıştı. Bu on yıl da 13 . XI I . 1955 
tarihinde sona ermiş olup, ikinci bir temdit yapılmadığı cihetle bu tarihe kadar tavizi ödenmemiş 
olan icareteynli gayrimenkuller mezkûr kanunun 29 ncu maddesi mucibince kendiliğinden muta
sarrıflarının mülkiyetine geçmiş ve vakıf hakkı ivaza inkılâbederek gayrimenkulun tamamı bu 
ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılmıştır. Şu duruma göre artık icare 
alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan 1959 yılında 100 000 lira tahsilat ya
pılacağı tahmin olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir. 

1955 7 500 000 
1956 8 000 000 
1957 7 570 000 

1 2 İcarei müeccele 
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Senesi 

1955 
1956 
1957 

Bütçe tah
minleri 

350 000 
250 000 
100 000 

F. M. Varidatın nev'i 

, 1 3 Mukataa 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

241 470 
107 056 
93 527 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

10 000 

1959 yıh 
için tahmin 

olunan 

10 000 

İcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tâbi tutulduğu cihetle bunlar 
da iearei müeccele maddesinde yazılı esas dairesinde kendiliğinden mutasarnflannm mülkiyetine 
geçmiş olup artık mukataa alınmamaktadır. Yalnız devam eden bakaya tahsilatından 10 000 lira 
tahsilat yapılabileceği tahmin olunmuştur. 

Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

V. M. 

Senesi 

1955 
1956 
1957 

Bütçe tah
minleri 

50 000 
25 000 
10 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

41 194 
20 093 
12 505 

1958 yılı 
bütçe tah-

* mini 

1959 yüı 
için tahmin 

olunan 

2 1 Vakıflar Bankası temettüleri 950 000 950 000 

6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının 50 milyon lira itibari sermaye
sinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne aittir. 

Yapılan hesaplara nazaran 950 000 lira kadar bir temettü temin edeceği tahmin olunduğundan 
aynen ipka edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1954 yılı temettüünün noksan olma
sı 8,5 aylık bir devreye inhisar etmesinden ve kuruluş masraflarından ileri gelmiştir. 

Ö. Sayısı : 42 ; 
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Hesabı 
'v Bütçe tah- katiler nra-

Senesi minleri cibince tahsilat 

1955 75 000 211 059 (1954 yılma ait 8,5 aylık temettü) 
1956 590 000 697 118 (1955 yılı temettüü) 
1957 950 000 845 265 (1956 yılı temettüü) 

1958 yılı 1959 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

2 2 Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 300 000 325 000 

Getirdikleri kira ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyerek 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine istinaden satılan akaar ve toprak satış bedelleri
nin; yeni bir akaar yaptırılmcaya kadar, tenmiyesi lâzımgelmekte olduğundan tahsil edilir edil
mez Vakıflar Bankasına tevdi olunmaktadır. Gerçi bu bedeller peyderpey yeni inşaata sarf edil
mekte ise de, 9 milyon lira civarında bir para daimî surette bankada mevcut kaldığı cihetle bu
nun % 2,5 hesabiyle faizi 225 000 liradır. Vaktiyle akaar ve toprak satış bedelleri ile satmalm-
mış olan 1 615 660 lira itibari kıymette % 7 faizli Sivas - Erzurum demiryolu ve Millî Müdafaa 
tahvilleri de mevcudolup bunların % 7 hesabiyle faizi de 113 096 lira tuttuğu cihetle her ikisi 
338 000 liraya baliğ olmaktadır. 1958 - 1959 keşidelerinde amorti edilecek tahvillerden dolayı 
maJhrum kalınacak faiz miktarı göz önüne alınarak 325 000 lira tahmin edilmiş olup hesabı kati
ler mucibince üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

1955 - 1957 tahsilatının bütçe tahminlerinden fazla olması, Vakıflar Bankasına devri mukar
rer bulunan bir kısım Devlet tahvillerinin devir muamelelerinin gecikmiş olmasından ileri gelmiştir. 

F . M. 

Senesi 

1955 
1956 
1957 

* 
Bütçe tah

minleri 

Varidatın 

300 000 
210 000 
300 000 

nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

455 397 
476 612 
368 006 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

1959 yılı 
için tahmin 

olunan 

2 3 Taviz bedeli faizi 50 000 70 000 

îcarteynli gayrimenkullerle mukataalı - topraklardan, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 
nci maddeleri mucibince elde edilen taviz bedelleri bir gelir kaynağı olarak muhafaza ve tenmiye 
edilmektedir. Elde nakit olarak mevcut bulunan 5 238 100 lira taviz bedeli kurulusunu mütaakıp 
1954 yılında ve tahvil olarak mevcut bulunanlar 1955 - 1957 yıllarında sermaye olarak Vakıflar 
Bankasına verilmiş bulunduğu cihetle halen elde 2 300 000 lira kadar bir para mevcuttur. Pey
derpey tahsilata devam edilmekte olmasına binaen bu miktar gün geçtikçe yükseldiği cihetle 1959 
yılı faizi 70 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

tvç vdhk tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. Yıllık tahsilatın 436 970 liradan 138 563 liraya düş-
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mesi ve 1958 den itibaren bütçe tahmininin 50 000 liraya indirilmiş olması; yukarda arz edildiği 
üzere eldeki Devlet tahvillerinin peyderpey sermaye olarak bankaya yatırılmış olmasından mü
tevellittir. 

Hesabı 
Bütçe tah- katiler mu-

Senesi minleri cibince tahsilat 

1955 250 000 436 970 
1956 250 000 336 888 
1957 275 000 138 563 

1958 yılı 1959 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

3 1 Mahlûl muaccelesi 2 000 000 1 700 000 

Mahlûl muaccelesi; sabit ve muayyen bir gelir olmayıp vaktiyle mahlûl kaldıkları ibhar edil
miş veya Vakıflar idarelerince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmaların
da fayda görülmiyenlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. 

Elde birçok mahlûl dosyası mevcudolup çeşitli muameleleri ikmal edildikçe peyderpey satışa 
arz edilmektedir. Şu birkaç yıl içinde bir hayli satış yapıldığı cihetle 300 000 lira noksan olarak 
tahmin olunmuştur. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1956 hasılatının noksan olması bir ara 
mahlûl satışlarının durdurulmuş olmasından mütevellittir. 

Hesabı 
Bütçe tah- katiler mu-

Senesi minleri cibince tahsilat 

1955 433 300 969 389 
1956 800 000 311 910 
1957 1 000 000 1 319 241 

1958 yılı 1959 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

3 2 Zeytinlikler hasılatı 400 000 290 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan izmir, Antalya, Hatay ve Muğla vilâyetleri dahilinde
ki vakıf zeytinliklere aittir. Zeytin ağaçları, bir yıl bol ve bir yıl kıt mahsul vermekte olup 1958 bol mah
sul senesi olduğundan hasılat miktarı 400 000 liraya çıkarılmıştı. 1959 kıt mahsul senesi olduğun
dan 290 000 liraya indirilmiştir. Bu hususta vazıh bir füdr verebilmek için dört yıllık hasılat seyri 
aşağıda arz edilmiştir. Tetkikinde görüleceği üzere çift s/eneler hasılatı fazla ve tek seneler hasılatı 
azdır. 
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F. M. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 
1957 

Bütçe tah
minleri 

200 000 
200 000 
230 000 
230 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

230 077 
130 028 
467 265 
255 785 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

1959 yılı 
için tahmin 

olunan 

3 3 Arazi ve incirlikler hasılatı 365 000 510 000 

Bu hasılat, Millî Korunma Kanununa tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve tarla gibi 
gayrimenkullerle Aydm'daki incirlik ve Giresun'da bulunan fındıklıklardan elde edilmektedir, ilgili 
Vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 510 000 liraya mütehammil bulunduğu anlaşıldı
ğından bu miktara iblâğ edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir: 

Senesi 
Bütçe tah

minleri 

Hesabı 
katiler mu 

cibince tahsilat 

1955 
1956 
1957 

309 000 
309 000 
400 000 

P. M. Varidatın nev'i 

288 586 
360 727 
454 643 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

1959 yılı 
için tahmin 

olunan 

4 Zeytinlikler işletmeleri hasıla
tı ve kira bedeli 1 250 000 2 400 000 

Bu hasılat, Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler işletmeleri tarafından temin 
olunmaktadır. Bu faslın 3 ncü maddesine ait izahatta arz edildiği üzere zeytinlikler bir yıl bol ve bir 
yıl kıt mahsul vermektedir. Dört yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 

istihsal kampanyası Şubat ayı sonlarına doğru hitam bulduğu cihetle bir yılın zeytin yağı mah
sulü ertesi yıl zarfında satılarak bedeli o yıl bütçesine irat kaydedilmekte olmasına binaen 1954 büt
çesine irat kaydedilen 602 235 lira 1953 yılı kampanyasına, 1955 bütçesine irat kaydedilen 
1. 517 064 lira 1954 yılı kampanyasına, 1956 bütçesine irat kaydedilen. 518 496 lira 1955 yılı kam
panyasına ve 1957 bütçesine irat kaydedilen 60 233 lira 1956 yılı kampanyasına aidolup bu da çift 
seneler hasılatının fazla ve tek seneler hasılatının noksan olduğunu göstermektedir. Var senesi olan 
1956 yılı hasılatının 60 233 liradan ibaret bulunmasa; bu yıl zarfında istihsal olunan yağların 1957 
yılında satıiamıyarak 1958 yılma devredilmiş olmasından mütevellittir. 
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Senesi 

1954 
1955 
1956 
1957 

Bütçe tah
minleri 

600 000 
800 000 
600 000 

1 500 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

602 235 
1 517 064 

518 496 
60 233 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

1959 yıiı 
için tahmin 

olunan F. M. 

3 5 Vakıf menba suları hâsılatı 40 000 40 000 

Bu hasılat, İstanbul'da bulunan Taşdelen ve Karakulak sularını işletmek üzere kurulmuş olan 
işletme tarafından temin edilmekte olup yine 40 000 lirada ipka edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yıiı 

¥. M Varidatın nev'i 
bütçe tah- için tahmin 

mini olunan 

3 6 Çeşitli varidat ve hasılat 505 000 700 000 

Bu hasılat, mülhak vakıfların, Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataalariyle bu 
vakıflardan emaneten veya niyabeten idare ümranların alelûmum gelirlerinden alınmakta olan 
% 10 idare ve tahsii masraflarından, münhal tevliyetler ücretlei'indcn, kanun ve nizami sebeplerle 
zaptolunan vakıfların birikmiş paralarından, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 neü 
maddesi mucibince zamanaşımına uğrayan paralardan, eskimiş eşya. ve yıkıntı bedellerinden, ida
re lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme masrafları istirdadından ve hayrat satış be
delleri faizinden terekkübetmekte olup 1959 yılı için 700 000 lira tahmin edilmiştir. Üç yıllık 
tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1955 - 1957 yıllarında yapılan tahsilatın bütçe tahminlerini aşmış 
olması vaktiyle mazbuta meyanına alınmış olan bâzı mülhak vakıfların birikmiş paralarının ve 
amorti edilen Devlet tahvillerinin muharrer kıymetleri ile mubayaa bedelleri arasındaki farkla
rın irada alınmış olmasından mütevellittir. 

F. M. 

.Senesi 

1955 
1956 
1957 

Var 

azmeden 

Bütçe tah
minleri 

450 000 
450 000 
414 800 

idatm nev'i 

yardım 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

781 599 
1 034 487 

893 857 

1958 yılı 
bütçe tah

mini 

12 621 150 

1959 yılı 
için tahmin 

olunan 

16 658 725 

1958 yılı bütçesine mevzu bulunan Hazine yardımının 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tara
fından tamir veya inşa edilecek hayrat için yapılacak yardımlar ile imar faaliyetlerinden mütevel
lit masraflara, 4 144 150 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilen eski 
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eserlerin tamir masrafı ile bu tamir işinde istihdam edilecek teknik eleman ve sürveyanlarm ücret 
ve tahsisatlarına, 477 000 lirası da mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret fark
ları ve tahsisatlarına karşılık bulunuyordu. 

1959 yılı bütçesine konulan 16 658 725 liranın 8 168 725 lirası 7044 sayılı Kanunla bu Umum 
Müdürlüğe devredilen eski eserlerin tamir nıasraflariyie bu tamir işinde istihdam edilecek teknik 
eleman ve sürveyanlarm ücret ve tahsisatlarına, 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından 
tamir veya inşa edilecek hayrat için yapılacak yardımlar ve imar faaliyetlerinden mütevellit 
masraflara ve 490 000 lirası mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farkları 
ve tahsisatlarına karşılıktır. 

1958 yılı 1959 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

b\ M. Varidatın nev'i mini olunan 

5 Geçen yıldan devrolunan 
gelir fazlası 1 068 000 607 175 

Bâzı masraf tertiplerinden vukubulacak tasarruflarla Zeytinlikler işletmelerinden alınacak kâr 
miktarına nazaran 607 175 lira bir gelir fazlası sağlanacağı umulduğundan buna göre tahmin 
edilmiştir. 

Masraf bütçesi 

İki cetvel halinde sunulan masraf bütçesi; gelir kısmında arz edilen 16 658 725 lira Hazine 
yardımı ile birlikte 31 960 900 lira varidata göre mütevazin olarak tanzim kılınmıştır. 1958 yılı 
bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle 5 229 390 lira fazla ve 378 540 lira 
noksandır. 

5 229 390 lira fazlanın 27 919 lirası 202 nci faslın 11 nci merkez [hizmetlileri ücreti, 27 921 
lirası bu faslın 22 nci vilâyetler hizmetlileri ücreti maddelerine, 24 575 lirası 203 ncü faslın 13 ncü 
7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı geçici hizmetlileri ücreti maddesine, 20 000 
lirası 209 ncu faslın 15 nci diğer ödemeler maddesine, 60 975 lirası 221 nci emekli, dul ve yetim 
maaşları faslına, 8 500 lirası 301 nci merkez büro masrafları faslına, 35 000 lirası 302 nci vilâ
yetler büro masrafları faslına, 25 000 lirası 303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslına, 20 000 lirası 
306 nci giyecekler faslına, 4 000 lirası 307 nci faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı ve 70 000 lirası 
aynı faslın 20 nci muvakkat vazife harcırahı maddelerine, 7 500 lirası 308 nci tedavi masrafları 
faslına, 10 500 lirası 309 ncu taşıt masrafları faslına, 50 000 lirası 417 nci vakıf akaarlar masraf
ları faslının 11 nci Bina ve Arazi vergileri, 10 000 Lirası bu faslın 12 nci Belediye Vergi ve resimle
ri, 200 000 lirası yine bu faslın 14 ncü başka her çeşit masraflar maddelerine, 40 000 lirası 421 
nci arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları faslına, 550 000 Jİrası 422 nci hayri ve sos
yal hizmetler faslına, 2 500 lirası 451 nci faslın 10 ncu satmalına ve abone maddesine, 12 000 
lirası 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile baş
ka her çeşit masrafları faslına, 13 000 lirası 604 ncü mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe
leri ücret farkları ile tahsisatları faslına ve 4 000 000 lirası da 741 nci faslın 20 nci 7044 sayılı Ka
nunla devralman eski eserler onarımı maddesine aittir. 

378 540 lira noksanın, 128 697 lirası 201 nci maaşlar faslına, 35 500 lirası 203 ncü faslın mer
kez ve vilâyetler geçici hizmetlileri ücretleri maddelerine, 11 000 lirası 206 nci faslın 12 nci vilâ
yetler memurları çocuk zammı maddesine, 13 345 lirası 209 ncu Emekli Sandığına yapılacak öde
meler faslına, 5 998 lirası 301 nci faslın merkez aydınlatma ve ısıtma maddelerine, 10 000 lirası 
307 nci faslın 50 nci ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve baş
ka masrafları maddesine, 10 000 lirası 407 nci faslın 12 nci aidat maddesine, 10 000 lirası 419 ncu 
6092 sayılı Kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları faslına, 75 000 lirası 422 nci 
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faslın 50 nci çeşitli sosyal yardımlar masrafları maddesine, 5 000 lirası 451 nci faslm 20 nci başka 
her çeşit yayın ve tanıtma masrafları maddesine ve 74 000 lirası da 752 nci taşıtlar satmalma kar
şılığı faslına taallûk etmektedir. 

Yukarda arz edilen fazla ve noksanların müfredatı ve sebepleri sırasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

Fazlalar şunlardır : 
1958 yılı 1959 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 112 941 140 860 27 919 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 475 424 1 503 345 27 921 

(E) cetveli kadrolarına dâhil bulunan bâzı genç teknik elemanlar (D) cetveli kadrolarını ter
cih ettikleri cihetle merkez (D) cetveli kadrolarına (1). aded 625, (1) aded 550, (1) aded 475 lira 
ücretli, vilâyetler (D) cetveli kadrolarına (3) aded 550 şer lira ücretli olmak üzere (6) aded tek-
nisiyen kadrosu ilâve edilmiş olduğundan bu kadroların ücret ve tahsisatları ile emekli kesenekleri 
ve ek karşılıkları için 55 840 lira zam yapılmış ve buna mukabil 203 ncü merkez ve vilâyetler ge
çici hizmetlileri ücreti faslından 35 500 lira tenzil edilmiştir. 

1958 yılı • 1950 yılı 
F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

203 13 7044 sayılı Kanunla devralman eski 
eserler onarımı geçici hizmetlileri üc
reti 144 150 168 725. 24 575 

7044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerin (4 milyon) lira tahsisat dâhilinde yapılacak ona
rımında istihdam edilecek teknik eleman ve sürveyanlarm ücret ve tahsisatlarına karşılık olmak üze
re 1958 yılı bütçesine (144 150) lira tahsisat konulmuştu. Bu tahsisatla alman ve aynen muhafaza 
edilen kadrolar arasında 7, 8 ve 10 aylık olarak alınıp 1959 da bütün sene istihdam edilecekler de 
bulunduğu cihetle bunların ücret ve tahsisat farkına karşılık olmak üzere (24 575) liva zam yapıl
mıştır. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 15 Diğer ödemeler 110 000 130 000 20 000 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun muvakkat 19 ve 20 nci maddelerinde; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği 1950 yılında memur bulunanların kaldırılan hükümlere göre iktisabettikleri fiilî 
ve itibari hizmet müddetlerinin her yılı için 1946 yılı iptidasında maaşlarının emsalleri seneliğinin 
% 15 i nispetinde bir para ayrılarak 15 senede ve 15 müsavi taksitte Sandığa ödeneceği ve bu 
paraların 1950 yılından itibaren % 5 faize tâbi tutulacağı yazılıdır. Bu tahsisat; işbu ödemelerle 
6122 sayılı Kamunun muaddel 39 ncu maddesinin (B) fıkrası uyarınca re'sen emekliye ayrılanlar
dan 55 vasini doldurmamış olanların 55 ten eksik her yaş yılı için aylık veya ücretlerinin % 10 u 
nispet! de Emekli Sandığına ödenecek paralara karşılıktır. Mezkûr 19 ve 20 nci maddeler muci
bince tahakkuk eden paraların faizi ile birlikte 19L 1 bütçe yılı sonuna kadar ödenmesi lâzımgelmekte 
o1 n 1.1.0 000 liranın faizi ile birlikte bu borcun ve aynı zamanda re'sen emekliye sevk edilenlere ait 

mVıtm öde?ımesine kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 20 000 lira zam yapılmıştır. 
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1958 yılı 1959 yüı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

221 Emeldi, dul ve yetim maaşları 814 275 875 250 60 975 

6745, 6216 ve 7134 sayılı kanunlar mucibince tahsis edilen maaşlar ve 6241 sayılı Kanun muci
bince yapılan zamlarla birlikte halen muhassas olan emekli, dul ve yetim maaşları 875 250 liraya 
baliğ olduğundan noksanı bulunan 60 975 lira zammedilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

10 
30 
40 
10 
30 
40 
50 
60 

Merkez kırtasiyesi 
Merkez demirbaşı 
Merkez öteberi masrafları 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Vilâyetler demirbaşı 
Vilâyetler öteberi masrafları 
Vilâyetler aydınlatması 
Vilâyetler ısıtması 

3 000 
6 000 
7 000 

12 000 
12 000 
10 000 
6 500 

15 000 

5 000 
7 500 

12 000 
25 000 
15 000 
20 000 

8 000 
22 500 

2 000 
1 500 
5 000 

13 000 
3 000 

10 000 
1 500 
7 500 

Bu tertiplere yapılan zamlar, kısmen artan hizmetler karşısında tahakkuk eden ihtiyacın bütçeye 
mevzu miktarları ile karşılanamamışından ve kısmen de fiyat ayarlamaları dolayısiyle hususle ge
len farklardan mütevellittir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 75 000 25 000 

Kâğıt fiyatlarının ve baskı ücretlerinin artması dolayısiyle 50 000 lira ile ihtiyacın temin edilemi-
yeceği anlaşılmıştır. Elde stok da kalmadığından bâzı Vakıflar idarelerinin defter ve makbuz ihtiya
cı temin edilemediği cihetle 1958 yılı için munzam tahsisat istenilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
V. M. Tahsisatın nev'i '"' tahsisatı teklifi Fazlası 

306 Giyecekler * 40 00C 60 000 20 000 

Kumaş fiyatlarında % 71 nispetinde bir artış vukubulmuştur. Dikiş ve diğer malzeme fiyatla
rında da muhtelif nispetlerde artış vnkubulluğun dan 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

307 10 Daimî vazife harcırahı 16 000 20 000 4 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 250 000 320 000 70 000 

Tren ücretlerinde % 75, vapur ücretlerinde vasati % 60 nispetinde bir artış vardır. Diğer ta
raftan onarma tahsisatı 1958 e nazaran 4 milyon lira kadar fazla bulunmasına binaen daha fazla sa
yıda eski eserin tamiri ele alınacağı ve bu da teknik elemanların daha fazla mesai sarf etmelerini mu-
oibolacağı cihetle muvakkat vazife harcırahı 70 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Nakil vasıtası üc
retlerindeki artışlar nazara alınarak daimî vazife harcırahına da 4 000 lira zam yapılmıştır. 
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1958 yılı 1959 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

308 11 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
merkez memurları tedavi masrafları 
ve harcırahları 4 000 7 500 3 500 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
vilâyetler memurları tedavi masrafları 
ve harcırahları 6 000 10 000 4 000 

*• 
Yol masrafları ile sıhhi müesseseler tedavi ücretlerinde ve ilâç bedellerinde vukubıılan artış

lara karşılık olmak üzere her iki tertibe 7 500 lira zam yapılmıştır. 
1958 yılı 1959 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

309 21 Merkez taşıtları işletme masrafları 4 000 5 000 1 000 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 1 500 2 500 1 000 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafla IM 14 000 20 000 (5 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 5 000 7 500 2 500 

Benzin ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınarak birer miktar zam yapılmış
tır. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 11 Bina ve Arazi vergileri 530 000 580 000 50 000 
12 Belediye Vergi ve resimlen 100 000 110 000 10 000 

Yeni yaptırılan binalardan Konya Işhaııı, Çine hâl binası ve İzmit'de dükkânlar ile Sivas'da 
Taşhan'm üç yıllık vergi muafiyeti 28 . I I . 1959 tarihinde hitam bularak 1. I I I . 1959 tarihinden 
itibaren vergiye tâbi tutulacaklardır. Diğer taraftan arşiv olarak kullanılmakta iken Türk Hava
yollarına kiraya verilen İkinci Vakıf Apartmanı m altındaki mağazalar ile depo olarak kullanıl
makta iken PTT işletmesine kiraya verilen mağazaların vergi muafiyetleri kalkarak bunlar da 
vergiye tâbi tutulmuşlardır, Bu sebeple 1958 bütçesine mevzu vergi tahsisatı kâfi gelmediğinden 
munzam tahsisat istenilmiş olduğu cihetle 1959 tahsisatı da artırılmıştır. 

Belediye vergi ve resimlerine gelince: Yeni inşa edilen binalar, inşalarının hitam bulduğu ta
rihi takibeden bütçe yılı başından itibaren bu resme tâbi tutulmakta olup 1958 de inşaları hitam 
bulan ve bulacak olan Yozgad ve îsparta'daki işli anı ve çarşılar, Giresun'daki hamam ve otel ve 
Edirne ve Kırklareli'ndeki oteller ve Diyarbakır'da Deliller Hanı için 1959 yılından itibaren bele
diye vergi ve rüsumu ödenmeye başlanacağı ve esasen 1958 bütçesine mevzu tahsisat da kâfi gel 
mediğinden munzam tahsisat istenildiği cihetle !>u maddeye de 10 000 lira zam yapılmıştır. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatm nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit masraflar 325 000 525 000 200 000 

Bu tahsisat, vakıf han ve apartımanlardan kaloriferli bulunanlar için alınan maden kömürü 
bedeli, gerek bunların ve gerek kaloriferli olmıyanların umumi yerlerindeki su, elektrik bedelleri 
ve (R) formülünde yazılı daha birçok masraflar karşılığıdır. Kömür ve sn fiyatlarının artması 
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ve 1958 yılında hizmete girmiş olan yeni binaların masraflarının tahmin edilen miktardan fazla 
zuhur etmesi dolayısiyle; 1958 yılı bütçesine msvzu 325 000 lira kâfi gelmediğinden 200 000 İ ra 
munzam tahsisat istenildiği cihetle 1959 tahsisatı da bu miktar artırılmıştır. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

421 Arazi, incirlikler ve zeytinlikler umumi 
masrafları 80 000 . 120 000 40 000 

Bu tahsisat, işletme bölgesi haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir ve Muğla'daki zeytinlik
lerle narenciye bahçelerinin imar ve tımar masrafları karşılığıdır. İşçi yevmiyeleri arttığı ve bun
ların 1959 yılında daha esaslı bir bakıma tâbi tutulmaları mukarrer bulunduğu cihetle tahsisatı 
120 000 liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 
1958 yılı 
tahsisatı 

450 000 
500 000 

100 000 

700 000 

1959 yılı 
teklifi 

700 000 
600 000 

200 000 

800 000 

Fazlası 

250 000 
100 000 

100 000 

L00 000 

422 10 (kıraba Hastanesi masrafları 
20 İmaretler masrafları 
30 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 

mas raf lan 
40 Üniversite ve okullar muhtaç öğrenci

leri yurt ve kamp masrafları 

Hastane masrafları, beher yatak için 380 kuruş üzerinden hesaplanmakta idi. 1959 yılma ait 
yatak masraf lan nm-i lâç ve teçhizat bedelleri hariç - beş liraya çıkarıldığı anlaşılmıştır. 300 ya
taklı Guraba Hastanesinin beher yatak 5 lira hesabiyle senelik masrafı 574 500 liraya baliğ ol
maktadır. Buna 152 500 lira da ilâç ve teçhizat bedeli ilâve edilerek 700 000 liraya baliğ olun
muştur. 

Yeniden açılacak imaret ve talebe yurtları masrafları ile erzak fiyatlannda vukubulan artış
lara karşılık olmak üzere bu faslın 20 nci ve 40 ncı maddelerine de 100 er bin lira zam yapılmıştır. 

Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım masraflarına gelince: Bu tahsisat, (Çeşitli hayır şartları 
masrafları) ve (Çeşitli sosyal yardımlar masrafları) adı altında iki madde halinde bütçeye vaz'edil
mekte idi. Tatbikatta; ne gibi masrafların hayır şartı ve ne gibilerin sosyal yardım olduğunda Di
vanı Muhasebat ile ihtilâfa düşüldüğü anlaşılmıştır. Filhakika meselâ vâkıfın; (Vakfımın fazlasın
dan şu kadar lira fukaraya tasadduk edilsin) diye yazılı bulunan şartı hem sosyal yardım ve aynı 
zamanda vaz'edilmiş bir hayır şartıdır. Binaenaleyh bu bapta yapılacak masrafın her iki maddeden 
de ödenmesi mümkün bulunduğu cihetle bu gibi ihtilâflara mahal kalmamak üzere bu maddeler 
(Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım masrafları) adı ile bir madde halinde teklif edilmiş ve bu 
tevhit dolayısiyle (Çeşitli sosyal yardım masrafları) maddesindeki 75 000 lira, (Çeşitli hayır şart
lan) maddesindeki 100 000 liraya ilâve ve 25 000 lira da bir zam yapılarak 200 000 liraya iblâğ 
olunmuştur. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

451 10 Satmalına ve abone, masrafları 5 000 7 500 2 500 

Kâğıt fiyatlarının artmasına binaen gazete ve kitap fiyatları da arttığı cihetle bu artıştan müte
vellit farka karşılık olmak üzere 2 500 lira bir zam yapılmıştır. 
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1958 yılı 1959 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırah
ları ile başka her çeşit masrafları 6 000 18 000 . 12 000 

Yeni döviz primlerine göre husule gelecek farka karşılık olmak üzere 12 000 lira ilâve edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha
deme ücretleri farkları ile tahsisatlar] 477 000 490 000 13 000 

Gelirleri müsait bulunmıyan bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerine cüzi bir ücret 
verilebilmekte idi. Aynı hizmeti gören mazbut vakıflara ait cami ve mescit hademelerine en az ay
da 100 lira ücret ve beş de tahsisat verilmekte olduğundan; aradaki fark Devlet bütçesinden kar
şılanmak suretiyle bunların ücretleri de 100 liraya iblâğ edilmiş ve beş de tahsisat verilmeye baş
lanmıştır. 

Vakfı gelirinden verilmekte olan ayda 5 -10 liraya kimse rağbet etmediğinden bu cami ve mes
citlerden bir kısmının hizmetleri muattal bulunuyordu. Aylık ücretlerinin 100 liraya çıkarılması 
ve beş de tahsisat verilmeye başlanması talip zuhur ederek hizmeti muattal kalan cami ve mescit
lerin de ibadete açılmasına imkân verdiği cihetle 477 000 liranın ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıl
dığından 13 000 lira ilâve edilerek 490 000 liraya çıkarılmıştır. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

74] 20 7044 sayılı Kanunla devralınan eski 
eserler onarımı . ' 4 000 000 8 000 000 4 000 000 

7044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerden bir kısmının, 1959 yılma sâri taahhüde girişil
mek suretiyle tamirine başlanmış ve daha birçoklarının tamirine başlanması mukarrer bulunmuş 
olmasına binaen 4 000 000 lira fazlasiyh* teklif edilmiştir. 

Noksanlar da şunlardır • 
1958 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı 

207 11 Merkez memurları maaşı 1 146 753 1. 065 115 81 638 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 462 734 1 423 395 39 339 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtında münhal bulunan bir kısım kadrolar (L) cetveline alındığı ci
hetle bu kadroların maaş ve tahsisatları tutarı bulunan ceman 120 977 lira tasarruf edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 21 Merkez memurları acık maaşı 2 975 1 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 9 350 4 604 

Merkezcile açık maaşı alan memur yoktur. Vilâyetler teşkilâtında dört kişi mevcudolup bunların 

1959 yılı 
teklifi Noksanı 

2 974 
4 746 
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senelik maaşları, beş tahsisatı ile birlikte 4 604 liradan ibaret bulunduğu cihetle merkez memurlan 
açık maaşı 1 liraya ve vilâyetler mtemurları açık maaşı 4 604 liraya tenzil olunmuştur. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

203 11 "Merkez geçici hizmetlileri ücreti 160 000 130 000 30 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 340 000 334 500 5 500 

Merkez ve vilâyetlere ait (E) cetveli 'kadrolarındık! (bir kısım teknik elemanların (Teknisiyen) 
unvanı altında (D) -cetveline nalkledilnıiş olmalarına 'binaen iş'bu 35 500 lira Ibunların ücret, tahsisat 
ve »emekli keseneklerinden mütevellit farka karşılık olmak üzere 202 nci faslın 21 ive 22 nei1 ve 209 
neu faslın 11 ve 12 nci •maddelerine nakledilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
"F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş (kesenekleri 
ile artış farkları 164 224 161 396 2 828 

12 % 1 ek karşılıklar 29 859 29 342 517 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtında münhal bulunan ibir'kısım kadrolar (L) 'cetveline ilâve edildiği 
cihetle husule yeleri faıiktan (D) cetveline ilâve 'edilen 6 'kadronun emekli keseneği ve % 1 i karşı
lan dikta.n sonra 3 345 lira da tasarruf edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

301 50 Merkez aydınlatması 1 500 1 1 499 
60 Merkez ısıtması 4 500 1 4 499 

Umum Müdürlüğün; Etibank tarafından tahliye edilen Atatürk Bulvarındaki binaya nakli düşü
nülerek, müstakillen işgal edilecek olan bu binanın aydınlatma ve ısıtma masraflarına karşılık olmak 
üzere bütçeye tahsisat konulmakta idi. Bu nakil işine filhal imkân kalmadığı cihetle madde unvan
larının muhafazası için birer liraya indirilerek bakiyeleri tasarruf olunmuştur. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i ' tahsisatı teklifi Noksanı 

307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 50 000 40 000 10 000 
yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları 

Filhal ihtiyaca yeter derecede görülerek 40 000 liraya indirilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

407 10 Aidat 160 000 150 000 10 000 

Son yılların; hesabı katilerle tesbit olunan sarfiyatına nazaran 150 Ö00 lira ihtiyaca yeter dere
cede görüldüğünden bu miktara tenzil olunmuştur. 

{ S. Sayısı ; 42 ) 
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1958 yılı 1959 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

419 6092 sayılı Kanun gereğince yapılacak 20 000 10 000 10 000 
tesbit ve satış masrafları 

Başlanılan tesbit işinin mühim kısmı ikmal edilmiş olup filhal fazla tahsisata ihtiyaç bulunma
dığından 10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. * Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Noksanı 

422 50 Çeşitli sosyal yardım masrafları 75 000 75 000 

422 nei faslın 30 ncu maddesine ait gerekçede açıklandığı üzere arasıra Divanı Muhasebatla 
zuhur eden ihtilâfların bertaraf edilmesi için bu faslın 30 ve 50 nei maddelerinin tevhidedilme-
sine binaen işbu 75 000 lira 30 ncu maddeye nakledilmiş olup hakiki bir noksan değildir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma mas
rafları 55 000 50 00p 5 000 

Bu faslın 10 ncu satmalına ve abone maddesirin tahsisatı 5 000 liradan ibaret olup gazete ve 
kitap fiyatlarının artmasına binaen ihtiyacı karşılamadığı cihetle bu maddeden 5 000 lira alına
rak 2 500 lirası 10 ncu maddeye ilâve ve 2 500 lirası tasarruf edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yılı 
F. M. Tahsisatm nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

752 Taşıtlar satmalma karşılığı 74 000 74 000 

Bilhassa âbideler ve eski eserler onarımında sürat temini bakımından taşıta ihtiyaç varsa da 
bütçe durumu göz önüne alınıp bu ihtiyaç müsait zamana talik edilerek işbu 74 000 lira tasarruf 
olunmuştur. 

( S. Sayı» : 42) 



Rapor 
24 , XII . 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1959 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 

Varidat ve masraf yekûnu 31 960 900 lira olarak bağlanmış bulunan işbu bütçe, varidat ve mas
raf yekûnu 27 110 050 lira olan 1958 yılı bütçesine nazaran 4 850 850 lira fazlalık ve 378 540 lira 
noksanlık arz etmektedir. Bu fazla ve noksanların hangi fasıllara taallûk ettiği ve mucip sebepleri 
aşagıjda arz edilmşitir. 

1. Merkez ve vilâyetler memurları maaşları ile açık maaşlarını ihtiva eden 201 nei fasılda 
128 697 lira noksanlık mevcuttur. Bu noksanlığın, münhal bulunan bir kısım kadroların (L) cetve
line alınmış ve ihtiyaç kalmıyan açık maaşı tahsisatından tenzilât yapılmış olmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

2. Merkez ve vilâyetler daimî hizmetlileri ücretlerini ihtiva eden 202 nei fasılda 55 840 lira bir 
fazlalık görülmektedir. Bu fazlanın, geçici hizmetlilere ait (E) cetveli kadrosuna dâhil bulunan (6) 
teknisiyenin; daimî hizmetlilere ait (D) cetveli kadrosuna nakledilmiş olmalarından mütevellit 
bulunduğu anlaşılmıştır. Ücretleri tutarı bulunan 55 840 liranın 35 500 lirası geçici himetliler üc
retine ait 203 ncü fasıldan bu fasla aktarılmış v«î üst tarafı diğer fasıllardan yapılan tasarruflarla 
karşılanmıştır. 

3. Geçici hizmetliler ücretini ihtiva eden 203 ncü fasıl da, 24 575 lira fazla ve 35 500 lira nok
sandır. 24 575 lira fazla, 7044 sayılı kanunla V-ıkıflar Umum Müdürlüğüne devredilen eski eser
lerin tamir işinde istihdam edilmek üzere 1958 yılında 7, 8 ve 10 ay müddetle alınmış olan kad
rolarda çalışan bir kısım teknik eleman ve sürvcyanlar 1959 da bütün yıl istihdam edileceklerinden 
husule gelecek ücret ve tahsisatları farkına aittir. Noksanı bulunan 35 500 lira, (6) teknisiyenin ge
çici hizmetlilere ait (E) cetvelinden çıkarılarak daimî hizmetlilere mahsus (D) cetveli kadrosuna 
nakledilmesi dolayısiyle husule gelmiş olup 2 n d fıkrada belirtildiği üzere 202 nei fasla akta
rılmıştır. 

4. Zamma müstahak çocuk sayısına nazaran fazla olduğu a ulaş'J m ası üzerine 206 ncı faslın 12 nei 
vilâyetler memurları çocuk zammı maddesinden 10 000 lira tenzil edilmiştir. 

5. Merkez ve vilâyetler teşkilatındaki münhal memuriyetlerden bir kısmının daha yeniden (D 
cetveline alınmasa ve (D) cetveline (6) teknisiyen kadrosu ilâve edilmesi neticesinde 209 ncu faslın 
11 ve 12 nei maddelerinden 3 345 lira ve 18 ncü emekli ikramiyesi maddesinden 10 0Ü0 lira tasar
ruf edilmiş ve buna karşı ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılan 15 nei diğer ödemeler maddesine 20 000 
lira zam yapılmıştır. Bu tahsisatın, 1950 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtında bulunan 
memurlara bağlanacak emekli maaşlarına karşılık olmak üzere, 5434 sayılı Kanun mucibince her 
yıl T. C. Emekli Sandığına ödenmekte olduğu ve bu tediyenin 1964 yılı sonuna kadar devam ede
ceği anlaşılmıştır. 

6. 221 nei emekli, dul ve yetim maaşları faslında da 60 975 lira bir fazlalık vardır. Bu faz
la, 6216, 6745 ve 7134 sayılı kanunlar mucibince yeniden bağlanan maaşlarla 6241 sayılı Kanun 
mucibince bu maaşlara yapılan zam karşılığıdır. 

7. Yönetim masraflarını ihtiva eden 301 - 309 ncu fasıllara, fiyat ayarlamalarından mütevellit 
farklara karşılık olmak üzere ceman 180 500 lira zam yapılmış olup mucip sebeplerine nazaran 
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kabule şayan görülmüştür. Bu kısmın 301 nci faslında 5 998 lira ve 307 ııci faslında 10ı 000 
lira noksanlık mevcuttur. Bu noksanın 5 998 lirası merkez aydınlatması ve ısıtması maddeleri
ne ve 10 000 lirası ecnebi uzmanlar (harcırahı maddesine aittir. 

8. Ankara'da bulunan 2 nci Vakıf Apartmanın altında olup galeri olarak kullanılan mağa
zaların Türk Hava Yollarına, depo olarak kullanılan mağazaların PTT İşletmesine kiraya ve
rilmeleri dolayısiyle vergi muafiyetlerinin düşmesi, yeni yapıtırılan binalardan Konya/daki iş-
hanı, Çine'de hal, İzmit'te dükkânlar ve Sivas'taki hanın üç yıllık vergi muafiyetleri 1958 bütçe 
yılı sonunda hitam bulacağından .1959 bütçe yılı başından itibaren -bunlar için de vergi ödenmeye 
başlanması lâzımgelmesi dolayısiyle 417 nci faslın 11 nci Bina ve Arazi vergileri maddesine 50 000 
lira ve ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılan 12 nci Belediye Vergi ve resimleri maddesine 10 000 
lira zam yapılmıştır. 417 nci fasla dâhil olup Vakıf han ve apartmanların kömür, su, elektrik ve 
daha birçok masraflarına karşılık bulunan 14 ncü başka her çeşit masraflar maddesine de 200 000 
lira zam yapılmıştır. Bu zammın mevcut tahsisatın ihtiyaca tekabül' etmemesi dolayısiyle yapıl
dığı ve 1958 yılı ihtiyacının da 200 000 lira munzam tahsisat alınmak suretiyle karşılandığı an
laşılmıştır. 

I). İşletme bölgesi haricinde bulunan Antalya, Hatay, Muğla ve İzmir havalisindeki zeytinlik
lerin daha esaslı bir bakıma tâbi tutulmaları için 421 nci arazi, incirlikler ve zeytinlikler umumi 
masrafları faslına da 40 000 lira zam yapılmıştır-. 

10. (A/ l ) işaretli cetvelin en fazla zam gören kısmı 422 nci hayrî ve sosyal hizmetler fas
lıdır. 550 000 liraya baliğ olan bu zammın 250 000 lirası Guraba Hastanesi, 100 000 lirası imaret
ler, 100 000 lirası talebe yurtları ve 300 000 lirası da çeşitli (hayır şartları ve sosyal yardımlar 
masrafları faslına aidolup taallûk ettikleri hizmetlerin .mahiyeti itibariyle yerinde ve şayanı ka
bul görülmüştür. 

11. Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imhası hakkında olan 6696 sayılı Kanu
nun hazırlıkları ikmal edilerek 1959 yılından itibaren tatbikine geçilmesi mukarrer bulunmasına bi
naen yeniden açılan 448 nci fasla 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12. 451 nci yayın ve tanıtma masrafları faslının 10 neu satmalına ve abone maddesine 2 500 
lira gibi cüzi bir zam yapılmış ve buna mukabil 20 nci başka her çeşit yayın ve tanıtma masraf
ları maddesinden 5 000 lira düşülmüştür. ? ' '" < ; 

13. Yeni döviz primlerinden mütevellit farka karşılık olmak üzere 452 nci, 4489 sayılı Kanuna 
göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ve başka her çeşit masrafları fas
lının 6 000 lira tahsisatı, 12 000 lira fazlasiyle 18 00-0 liraya iblâğ olunmuştur. 

14. Bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinden; .vakıfları gelirinin müsaidolma-
ması dolayısiyle 100 liradan az ücret alanların 'aylık ücretlerinin 100 liraya çıkarılması ve kendile
rine beş de tahsisat verilmeye başlanması üzerine vakıf gelirinden verilebilen ücretin azlığı dola
yısiyle hizmetleri muattal kalan bir kısım cami ve mescitler; imam ve müezzin bulunarak peyder
pey ibadete açılmış ve açılmakta olduklarından ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılan, 604 ncü, mülhak 
vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkları ile tahsisatları faslına da 13 000 lira zam ya
pılmıştır. 

15. Yatırımlar tahsisatını ihtiva eden (A/2) işaretli cetvelde, 4 milyon lira fazlalık ve 74 000 
lira noksanlık mevcuttur. 4 milyon lira fazla. 741 nci faslın 20 nci, 7044 sayılı Kanunla Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin onarımına aittir. Bu eserlerin onarımının; 1958 yı
lına nazaran daha geniş bir programla ele alınacağı anlaşılmıştır. 74 000 lira noksan da 752 nci 
taşıtlar satmalma karşılığı faslına aidolup 1959 yılı için böyle bir tahsisat teklif edilmemiştir. 

16. Vakıflar Umûm Müdürlüğünün gelir bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikata göre; 1959 yılı 
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için tahmin olunan 31 960 900 liranın 15 302 175 lirasının Umum Müdürlüğün kendi kaynak
larından temin olunacağı ve 16 685 725 lirasının muayyen hizmetler mukabili Hazine tarafından 
verileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlar; 27 110 050 lira olan 1958 yılı tahminine nazaran 
4 850 850 lira fazla olup bu fazlanın 4 037 575 lirası Hazine yardımına ve 813 275 lirası Umum 
Müdürlüğün kendi kaynaklarına aittir. 

Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarına ait gelirlerin tahmininde hesabı katilere göre son üç yıl
lık tahsilat seyrinin, 1958 yılının altı aylık tahsilatı ile vakıflar idarelerinden alman malûmatın 
esas tutulduğu anlaşılmış olup tahakkuku mümkün görülmüştür. 

Umum Müdürlüğün 1950 yılındaki varidatı 5 009 614 lira iken 1957 yılı hesabı katisi mucibin
ce 14 269 295 liraya baliğ olmuştur ki, 9 259 681 lira fazla ve artış nispeti % 208,47 dir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 yılında yapmış olduğu işler de kısaca aşağıda arz edilmiş
tir : 

idare; kendisine esaslı bir gelir kaynağı temin etmek ve aynı zamanda şehirlerimizin imarına 
hadim olmak üzere 1952 yılından bu yana 9 520 970 lira sarfiyle inşa ettirdiği (26) bina hizmete 
girmiştir. İhale bedelleri 5 734 594 lira tutan (10) bina da inşa halinde olup peyderpey hizme
te gireceklerdir. 

Umum Müdürlük, her yıl artan geliri ile mütenasibolarak âbide 've cami tamirine ve sosyal 
hizmetlerin daha geniş ölçüde ele alınmasına büyük önem vermektedir. 1958 yılında 12 174 190 
lira ayrılarak (175) eserin restorasyon işi ele alınmıştır. Bu suretle son yıllar zarfında tamir et
tirilen eski eser ve cami sayısı (1 229) ve sarf edilen para miktarı 31 071 325 liraya baliğ ol
maktadır. Tamir işi ele alman eski eserin (53) ü ve ayrılan paranın 4 milyon lirası 7044 sayılı 
Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilen eski eserlere aittir. 

Ecdadımızın vakfiyelerinde geniş ölçüde yer verdikleri sosyal yardım hizmetleri de önemle 
ele alınarak bugüne kadar (15) imaret ve (12) talebe yurdu açılmıştır. İmaretler, ekserisi fakir 
mektep talebesi olmak üzere (10 000) e yakın kişiye sıcak öğle yemeği vermektedir. Talebe 
yurtlarında da binden fazla fakir çocuğun her türlü ihtiyaçları temin edilerek okutulduğu anla
şılmıştır. 

Temennilerimiz : 
1. Umum Müdürlüğün; 1959 yılma sâri taahhütlerle 1958 yılında tamirine giriştiği ve 1959 

yılında da daha birçoklarını programa almayı kararlaştırdığı eski eserlerin dağınık bir halde ve 
bilhassa kervansarayların şehir ve kasabaların kilometrelerce uzağında bulunmasına binaen ya
pılacak tamiratın kontrolü için vasıta tedarikinde müşkülâtla karşılaşıldığı öğrenilmiş olup; 1959 
yılı bütçe lâyihasının tanzim ve takdiminden sonra ortaya çıkan bu müşkülün halli için hiç değilse 
(2) aded kapalı jeep alınması lüzumuna kanaat hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacın temini için yapılan 
incelemede; sona ermek üzere bulunan 1958 takvim yılı hesaplarının neticelerine nazaran Vakıf
lar Bankasının; varidat bütçesinin 2 nci faslının 1 nci (Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri) 
maddesine konulmuş olan 950 000 liraya karşı 170 000 lira fazlasiyle 1 120 000 lira net temettü 
temin edeceği anlaşıldığından bunun varidat bütçesinin mezkûr maddesine ilâvesiyle 100 000 lira
sının (2) jeep bedeline karşılık olmak üzere 752 nci (Taşıtlar satınalma karşılığı) faslına, 10 000 
lirasının 309 ncu taşıt masrafları faslının 31 nci (Vilâyetler taşıtları işletme masrafları) madde
sine, 2 500 lirasının aynı faslın 32 nci (Vilâyetler taşıtları onarma masrafları) maddesine, (D) cet
velinin vilâyetler hizmetlileri kısmına beheri 300' lira aylık ücretli (2) şoför kadrosu ilâve edile
rek bunların senelik ücret ve tahsisatlarına karşılık olmak üzere 10 150 lirasının 202 nci ücretler 
faslının 22 nci (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesine, 550 lirasının 209 ncu faslın 11 nci 
(% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları) maddesine, 100 lirasının aynı faslın 
12 nci (% 1 ek karşılıklar) maddesine ve geri kalan 46 700 lirasının 422 nci hayri ve sosyal 

( S. Sayısı : 42 ) 



— 21 — 
hizmetler faslının 30 ncu (Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım masrafları) maddesin*? ek
lenmesini, 

2. istanbul'da Fethiye mevkiinde ilim Yayma Cemiyeti tarafından inşa ettirilerek Maarif Ve
kâleti tarafından idare edilmekte bulunan imam ve Hatip Mektebi içinde ilahiyat Enstitüsünün 
de açılacağı ve bu mektebin yanında bulunan Fethiye Camimin harabolup kapalı tutulduğu öğre
nilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün eski eserlerin tamirine önem verdiği bu devirde istanbul'un en 
eski mabetlerinden biri olan Fethiye Camiinin harap bir halde kapalı olarak tutulmaması ve 
1959 yılı içinde tercihan tamir ettirilerek imam ve Hatip Mektebi talebelerinin bu camiden istifa^-
de etmelerinin temin olunmasını, 

Temenniye şayan görmekteyiz. 
Vakıflar Bankasının umumi mesaisine gelinee: 
Banka, 50 milyon lira itibari sermayeli olup bunun 35 553 500 lirası tahsil olunmuştur. Umumi 

tevdiat-yekûnu 136 565 000 lira, ticaret ve sanayiin inkişafına tahsis ettiği kredi yekûnu 
160 470 689 liradır. Alman izahata göre; sona ermek üzere bulunan 1958 takvim yılı faaliyetleri
nin neticeleri, yukarda da işaret edildiği gibi memnuniyet verici olup hissedarlarına % 8 in üs
tünde net temettü temin edebileceği anlaşılmaktadır. Mesaisini her gün biraz daha inkişaf ettir
meye çalıştığı ve halkın a'lâka ve emniyetini celbe muvaffak olduğu anlaşılan Vakıflar Bankasının 
şube ve ajans adedi halen 27 ye ulaşmıştır. 

Hulâsa; gerek Vakıflar Umum Müdürlüğünün ve gerek Vakıflar Bankasının gayelerinde dikkat 
ve hassasiyetle çalışmakta bulunduklarını ve Vakıflar Umum Müdürlüğünün varidatını artırmak 
için yeni binalar inşası ve bilhassa memleketin muhtelif köşelerindeki âbide ve camilerin geniş öl
çüde tamir ve restorasyon işinde gösterdiği gayret ve faaliyetini takdire şayan gördüğümüzü arz 
ederiz. 

Gazianteb Mebusu Rize Mebusu İsparta Mebusu 
Ekrem Cenanı İzzet Akçal Tevfik Tığlı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Bütçe, Encümeni 
Esas No: 1/272 

Karar No: IH 

5 . 1 . 1959 

Yüksek .Reislice 

Vakıflar IImum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı lera 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
2!) . XI . 1958 tarihli ve 71-817/3199 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanını, lâyihası encümenimizi; 
havale edilmiş olmakla Başvekâlet Müsteşarı, Va
kıflar Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mümes
sili hazır oldukları» halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörler heyeti
nin hazırlamış oklukları rapor okunduktan ve 
Umum. Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili mevzular 
üzerinde vâki sualler Hükümet mümessilleri ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra lâyihanın bi
rinci maddesine merbut masraf tertiplerini ihti
va eden (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fa 
sil ve maddelerinin, tetkikine geçilmiştir. 

Masraf' tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu gecen yıla nispetle 924 850 lira 
fazlasiyle 12 472 900 ve yatırım kısmını teşkil 
eden (A/2) işaretli cetvel, yekûnu ise yine 
3 ,926 000 lira fazlasiyle 19 488 000 lira olarak 
Hükümetçe tanzim ve teklif edilmiş bulunmakta
dır. • 

(A/ l ) işaretli cetvelde görülen fazlalığın han
gi hizmetlere ait fasıl ve maddelere mevzu tahsi
satlardan tahaşşüt ettiği lâyihanın esbabı raııci-
besinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz 
ve izah edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelde görülen fazlalığın da 7044 sayılı Kanun
la onarımı Vakıflar Umum Müdürlüğüne devre-
Uman eski eserlerin tamiri için geçen yıl bütçesi
ne mevzu dört milyon liranın bu yıl 8 000 000 li
raya iblâğı ndan müte veli.idolduğı.ı anlaşılırı ıstı r. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasıl ve 
maddeleri üzerinde yapılan müzakere esnasında. 
raportörlerimizin hazırladıkları raporda da belir
tildiği üzere- gerek 1958 yılında, tamirine giri
şilmiş ve gerek .1959 vılında girişihvek işler mi

yarımda buiuuan eski: eserlerin dağınık bir hal
de ve bilhassa, kervansarayların şehir ve kasa
baların kilometrelerce uzağında bulunması ha
sebiyle yapılacak tamiratın kontrolü için vası
ta tedariki müşkülâtı karşısında iki adcd cip 
steyşinvagon mubayaası için (A/2) işaretli 
cetvelin 752 ne i. taşıtlar satmalımı, karşılığı fas
lına 100 000 ve (D) cetveline ilâve olunan 300 
lira ücretli iki şoför kadrosu için (A/ l ) işaret
li cetvelin 202 nci ücretler faslının 22 nci vilâ
yetler hizmetlileri ücreti maddesine 10 150, 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler hakkın
daki 209 ne/u faslın 11 nci maddesine 550, 12 nci 
maddesine 100, 309 nen taşıtlar faslının 31 nci 
vilâyetler taşıtları işletme masrafları maddesine 
1.0 000, 32 nci vilâyetler taşıtları onarma mas
rafları maddesine 2 500 ve 422 nci hayrı ve 
sosyal hizmetler faslının 30 ucu çeşitli hayır 
şartları ve sosyal yardım masrafları maddesine 
46 700 liranın ilâvesi hakkında vâki teklifleri 
eııcümenimizce de yerinde görülerek kabul edil
miş ve bu suretle (A/1) işaretli cetvel yekûnu 
eııcümenimizce 12 542 900 ve (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise 19 588 000 lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı varidatını gös. 
teren (B) işaretli cetvel yekûnu 1958 yılına na
zaran 4 850 850 lira fazlasiyle 31 960 900 lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş bu
lunmakta olup, görülen fazlalığın mühim kıs
mı zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira be
delinin 1959 yılında bir milyon liradan fazla 
tahakkuk edeceği tahmin enilmiş ve Hazine yar
dım inin da artmış olmasından ileri geldiği gö
rülmüştür. 

(A./l) ve (A/2) işaretli cetvellerin muhtelif 
fasıl ve maddelerine yapılan ceman 170 000 li
ranın karşılığını teşkil etmek üzere fazla tahak
kuk edeceği tahmin edilmiş olan Türkiye Va
kıflar Bankası temettüleri maddesine aynı mik
tarın ilâvesi eııcümenimizce uygun görülmüş ve 
lâyihanın ikinci maddesine merbut (B) işaretli 

S Savımı : 42 



23 
cetvel yekûnu 32 130 900 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle tadilen kabul edilmiş bulunan Va
kıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi mer-
butatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Eeis-
liğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Muğla 
H. İmre N. Özsan 

Mazbata Muharriri 
izmir 

B. Bilgin 
Afyon K. 

İV. Topcuoğlu 

Ankara 
/. Seçkin 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Adana 
R. Tekeli 

Ankara 
Muhalifim 
O. Alişiroğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Burdur 
F. Çelikbaş 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzincan 

R. Bayındır 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Kırşehir 
F. Yalçın 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
A. R. Karaca 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
N. Ktrşan 

Nevşehir 
İV. Önder 

Rize 
/ . Akçal 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Niğde 
R. Gürsoy 

Rize 
M. Önal 
' Sinob 

ö. Özen 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Hakkâri 
Ü. Seven 

İzmir 
D. Akbel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
/ . Şener 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 12 472 900 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
19 488 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
31 960 900 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
1959 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yılın
da da devam olunur. 

MADDE 4. -— Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3856 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu lâyilıasiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . VI . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) şaretli cet
velde gösterilenler 1959 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâl'etince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllanna aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 12 542 900 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 19 588 000 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 32 130 900 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hu. 

bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 1959 Bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

Devlet Vekili 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

B. E. 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
/ / . Erkmen 

Güm. vo İnh. Vekili 
i / . Ilüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A / l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısmı - Personel 
masrafları 

1958 
Y 1 1 1 

tahsisatı 
Liı*a 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
¥. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 9 350 4 004 4 604 

1 146 753 
1 462 734 

2 975 

1 065 115 
1 423 395 

1 

1 065 115 
1 423 395 

1 

Fasıl yekûnu 2 621812 2 493 115 2 493 115 

Ücretler 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

112 941 
1 475 424 

140 860 
1 503 345 

140 860 
1 513 495 

Fasıl yekûnu 1 588 365 1 644 205 1 654 355 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 
13 7044 sayılı Kanunla devralı

nan eski eserler onarımı geçi
ci hizmetlileri ücreti 144 150 168 725 168 725 

160 000 

340 000 

.1.30 000 

334 500 

1.30 000 

334 500 

Fasıl yekûnu 644 150 ' 633 225 633 225 

İT - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

£OCUK 

S. Sayısı 

20 000 

61 000 
42) 

20 000 

50 000 

20 000 

50 000 
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1958 1959 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 

22 

3 i 

32 

40 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
vardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 
• 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

88 390 

3 000 

o 400 

3 000 

6 000 
990 

88 390 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 164 224 161 396 161 946 

12 % 1 ek karşılıklar 29 859 29 342 29 442 
13 Emekli ikramiyesi 60 000 50 000 50 000 
14 Sandık yönetim masrafları 15 831 15 831 15 831 
15 Diğer ödemeler 110 000 * 130 000 130 000 

Fasıl yekûnu 379 914 386 569 387 219 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
217 Ek görev tazminatı 5 500 5 500 5 500 
218 Kasa tazminatı 15 000 15 000 15 000 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 814 275 875 250 875 250 

İkinci kısım yekûnu 6 170 507 6 143 355 6 154 155 

Üçüncü kısım - Yönetin: 
masraf lan 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 3 000 5 000 5 000 
' ı S. Sayısı : 42 } 
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p. 

302 

303 
304 

M. 

20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu. 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

12 000 
25 000 • 
12 000 
10 000 
6 500 

15 000 

80 500 

50 000 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
7 500 

12 000 
1 
1 

29 502 

25 000 
25 000 
15 000 
20 000 
8 000 

22 500 

115 500 

75 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 
7 500 

12 000 
1 
1 

29 502 

25 000 
25 000 
15 000 
20 000 

8 000 
22 500 

115 500 

75 000 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

10 000 10 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

10 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

14 000 
16 000 
33 000 

73 000 

14 000 
40 000 

16 000 
250 000 
30 000 -

1 

14 000 
16 000 
33 000 

73 000 

14 000 
60 000 

20 000 
320 000 
30 000 

1 

14 000 
16 000 
33 000 

73 000 

14 000 
60 000 

20 000 
320 000 
30 000 

1 

50 000 40 000 40 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Hacırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek vasıta avansı karşı
lığı 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları iş'leftme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

10 Aidat 

(S. Sayısı 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

14 760 14 760 14 760 

2 000 2 000 2 000 

362 761 426 761 426 761 

4 000 7 500 7 500 
6 000 10 000 10 000 

10 000 17 500 17 500 

4 000 

1 500 

14 000 

5 000 

24 500 

681 761 

5 000 

2 500 

20 000 

7 500 

35 000 

846 263 

5 000 

2 500 
30 000 

10 000 

47 500 

858 763 

160 000 150 000 150 000 
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417 

418 

419 

421 

422 

M. 

30 
40 

11 
12 
13 
14 

10 
20 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Geliverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Vakıf akaarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye Vergi ve resimleri 
Tapu hare ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Faiz 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 

Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 

Hayri ve sosyal hizmetler 
Grureba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafları 

1958 
Y ı h 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
206 000 

416 000 

530 000 
100 000 
25 000 

325 000 

980 000 

2 000 
3 000 

5 000 

, 20 000 

80 000 

450 000 
500 000 

1959 .y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
206 000 

406 000 

580 000 
110 000 
25 000 

525 000 

1 240 000 

2 000 
3 000 

5 000 

10 000 

120 000 

700 000 
600 000 

Lİı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
206 000 

406 000 

580 000 
110 000 
25 000 

525 1)00 

1 240 000 

2 000 
3 000 

5 000 

10 000 

120 000 

700 000 
600 000 

30 Çeşitli hayır şartları ve sosyal 
yardım masrafları ' 100 000 200 000 246 700 

40 Üniversite ve okullar muhtaç. 
öğrencileri yurt ve kamp mas
rafları ' 700 000 800 000 800 000 

0 Çeşitli. sosval yardım masraf
ları ' 75 000 0 0 

50 Muhtaç? ve körlerin maaşları 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 1 925 000 2 400 000 2 446 700 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

424 5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 

10 5634 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 7 200 7 200 7 200 

20 5634 sayılı Kanunim 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 147 000 147 000 147 000 

Fasıl yekûnu 154 200 154 200 154 200 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 5 000 5 000 5 000 

426 Muhtelif istihkaklar V*v 
10 Kaldırılmış tekke ve zaviye

ler mensupları maaşları 2 070 2 070 2 070 
20 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 25 000 25 000 25 000 
30 Fer'i hizmetler tahsisatı 12 000 12 000 12 000 
40 Vakıflar Nizamnamesi uyarın

ca ödenecek intifa hakları 185 000 185 000 185 000 

Fasıl yekûnu 224 070 224 070 224 070 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan " 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 10 000 ÎO 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 37 000 37 000 37 000 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
10 Satmalma ve abone 5 000 7 500 7 500 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt- * . -

ma masrafları * 55 000 50 000 50 000 
Fasıl yekûnu 60 000 57 500 57 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 6 000 18 000 18 C€0 

454 Sigorta masrafları 
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ayrılacak 

456 
476 

501 
502 

505 

20 

10 
20 

sigorta karşılığı 
Diğer sigorta masrafları 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

4 063 271 

70 000 

20 000 
511 

20 511 

25 000 

115 511 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

4 837 771 

70 000 

20 000 
511 

20 5ül 

25 000 

115 511 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

4 884 471 

70 000 

20 000 
511 

20 511 

25 000 

115 511 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar-ve ihya karşılığı 20 000 20 000 20 000 
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 40 000 40 000 40 C00 

(S. Sayısı : 42) 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 477 000 490 000 490' 000 

Altıncı kısım yekunu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekunu 
Dördüncü kısmı yekûnu •-
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

517 000 

6 170 507 
681 761 

4 063 271 
115 511 
517 000 

11 548 050 

530 000 

6 143 355 
846 263 

4 837 771 
115 511 
530 000 

12 472 900 

530 000 

6 154 155 
858 763 

4 884 471 
115 511 
530 000 

12 542 900 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 
Vakıf akaarlarla kira getir-
miyen binalar onanmı ve kü
çük yapılar 
Tapma ve onarma işleri 
Âbideler onarımı 
7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski eserler onarımı 
Hayrat yapı ve onarımı 
Demekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım -

Fasıl yekûnu 

Taşıtlar satmalına karşılığı 

Yatarımlar yekûnu 

415 000. 

2 573 000 

4 000 000 
500 000 

8 000 000 

15 073 000 

74 000 

15 562 000 

415 000 

2 573 000 

8 000 000 
500 000 

8 000 000 

19 073 000 

0 
\ 

19 488 000 

415 000 

2 573 000 

8 000 000 
500 000 

8 000 000 

19 073 000 

100 000 

19 588 000 

( S. Sayısı : 42 ) 



— 34 — 
B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

îcareler 
1 İcarei vahide 
2 İcarei müeccele 
3 Mukataa 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 450 000 
100 000 
10 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

7 600 000 
100 000 
10 000 

Temettü ve faizler 
1 Türkiye Vakıflar Bankası te-

7 600 000 
100 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 7 560 000 7 710 000 7 710 0€0 

2 

3 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

mettüleri 
Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Tâviz bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
Mahlûl rmıaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasıla
tı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

. Fasıl yekûnu 

950 000 

300 000 
50 000 

1 300 000 

2 000 000 
400 000 
365 000 

1 250 000 
40 000 

505 000 

4 560 000 

950 000 

325 000 
70 000 

1 345 000 

1 700 000 
290 000 
510 000 

2 400 000 
40 000 

700 000 

5 640 000 

1 120 000 

325 000 
70 000 

1 515 000 

1 700 000 
290 000 
510 000 

2 400 000 
40 000 

700 000 

5 640 000 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolıınan gelir 
fazlası " 1 068 900 

12 621 150 16 658 725 16 658 725 

607 175 607 175 

UMUMÎ YEKÛN 27 110 050 31 960 900 32 130 900 

(S. Sayısı : 42) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

27. 5 1955 
19 . 5 .1934 

28 . 6 .1952 

21. 7 .1953 

İcarei vahide 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

6570 Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îcarei müeccele 

Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi hakkında Kanun. 

6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

13. 1 .1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

5 .6 .1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
1 .7 .1953 6092 Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvalıklarm Satış Şekli hakkında Kanun 

Taviz bedeli faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 . 2762 Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 

27 .12.1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 

Arazi ve incirlikler hasılatı 

8. 3 .1934 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

20 . 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

(S. Sayısı : 42) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf Memba Suları İşletmesi hasılatı 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

5 . 6 . 1 9 3 5 
20 . 4 .1936 

17 . 7 .1936 
26 . 5 .1927 

2762 
2950 

1050 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
(köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmünbih 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, mün
hal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

D CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

1 Teknisiyen 

2 Usta 
3 Sanatkâr işçi 

Şoför 
4 Daktilo 

5 Dâva takip memuru 
Memur 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

625 
550 
475 
200 
200 
350 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
175 
150 | 

( S . Say 

G. 

6 

1 

2 

3 

İSİ : 

Memuriyetin 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Gece bekçisi 
Dağıtıcı 

Vilâyetler 

Teknisiyen 
» 
» 

Usta 
» 

Sanatkâr işçi 
» » 

42) 

nev'i 

hizmetlileri 

Aded 

1 
1 
4 
7 
2 
1 

6 
2 
2 
4 
5 
1 
4 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
125 
200 

550 
475 
400 
400 
350 
300 
250 
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Aded Ücret I G. 

Sanatkar işçi 
» » 

Şoför 

3 Bahçıvan 
Aşçı 

» yamağı 

4 Daktilo 

5 Talebe yurtları idare memuru 
» » » » 

Memur 

» (Seyyar) 
Aidatlı memur 
Dâva takip memuru 

Hademe 

Talebe yurtları hademesi 
Koruyucu (Eski eserler için) 
Bekçi 
Başkoruyueu (Seyyar) 
Koruyucu (Seyyar) 
îşçi 
Tarım işçisi 

3 
4 
5 
4 
3 
1 
3 

12 
12 
15 
12 

1 
2 
2 
7 
1 

12 
1 
5 
5 
6 
7 
3 
5 

70 
1 
2 
2 
2 
2 

50 
100 
17 

6 
14 
3 

13 
39 

1 

Guraba Hastanesi hikmetlileri-

1 Teknisiyen 

200 
150 
100 
300 
250 
200 
150 
250 
200 
150 
100 
350 
300 
250 
175 
400 
250 
400 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
75 
250 
225* 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
200 
100 
125 
100 
100 
100 

400 
300 

Memuriyetin nev'i 

2 Usta 

Eczacı kalfası 

3 Sanatkâr işçi 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

Laborant 

Hastabakıcı 

İmam ve gassal 
4 Daktilo 
5 Memur 

6 Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 

(rece bekçisi 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

Maaş Vilâyeti Adı 

Aded 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
.4 
5 
17 
9 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
29 
34 
1 
2 
2 

Ücret 

300 
250 
200 
150 
125 

( 250 
' 200 
250 
150 
100 
300 
150 
350 
225 
125 
100 
225 
200 
150 
125 
100 
250 
175 
225 
175 
150 
150 
125 
100 
175 
150 
150 

20 
20 
20 
32,5 
20 
20 
20 
20 

İstanbul 

Bursa 

Abdülfettah G-ftran 
Ali Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet izzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rami Gülman 
Abbâs Esen 

( S. âayiii : 42 ) 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 
11 
12 
13 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
7044 sayılı Kamınla devralman eski 
eserler onarımı geçici hizmetlileri üc
reti 

D. 

10 

5 

4 

4 

5 
6 

4 

4 

4 

5 

6 

10 
11 

Memuriyetin nev'i Ac 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

Müfettiş muavini 

Hukuk Müşavirliği 
Avukat 

Âbide ve Tapı İşleri Dairesi 

AJbideler Şubesi : 
Restorasyon mütehassısı Y. 
Mimar (İhtisas mevkii) 
Rölöve Mütehassısı Y. Mimar 
(îhtısas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
Yapı işleri şubesi : 
Başmühendis veya başmimar 
(Şube müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 
Tesisat mütehassısı Y. Mühen
dis (İhtisas mevkii) 
Betonarme mütehassısı Y. Mü
hendis (İhtisas mevkii) 
Y. Mimar veya mühendis 
(ihtisas mevkii) 
Mühendis veya mimar (İhtisas 
mevkii) 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıfla 
Müdürlüğü 

Hayır İşleri Bürosu : 
Memur 

» 

L - CETVELİ 
led Aylık 

2 

1 

1 

1 
2 
1 

1 

L 

1 

3 

1 

r 

1 
1 

35 

80 

90 

90 
80 
70 

90 

90 

90 

80 

70 

35 
30 

D. 

12 

7 
8 
9 

11 
9 
9 

10 
11 

•12 
9 

6 

6 
8 

4 

5 

6 
9 

12 
10 

Memuriyetin nev'i 

Mülhak Vakıflar Bürosu : 
Memur . 

Guraba Hastanesi 

Üçüncü sınıf mütehassıs 
Mütehassıs muavini 

> » 
Asistan 
Eczacı 
Hemşire 

> 
> 
* 

Şef 

Emlâk Müdürlüğü 

Müdür muavini 

Aded ı 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

Neşriyat bürosu : 
Başraportör 
Raportör 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Y. Mimar veya mühendis (ih
tisas mevkii) 
Y. Mimar veya mühendis (ih
tisas mevkii) 
Mmtaka veya vilâyet müdürü 
Vilâyet veya kaza memuru 
Ambar memuru 
Fen memuru 

1 

2 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

Vyıik 

25 

60 
50 
40 
30 
40 
40 
35 
30 
25 
40 

70 

70 
50 

90 

80 
60 
40 
25 
35 

(S. Sayıaı : 42) 
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R - CETVELİ 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 

""" Madde 22 — Vilâyetler memurları açık maaşı 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Madde 13 — 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler onarımı geçici hizmetlileri ücreti 

6211 sayılı kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas

rafları 
Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir hizmette veyahut muayyen bir işin ifası zımnında 

istihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketimize ge
liş ve dönüş ve memleket içinde seyahat harcırahları ve yine anlaşmaları gereğince ödenecek sair 
masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgilüerine bağlanacak intifa 
haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca Belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verümek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme hardan 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere verilecek ücretlerle 6760 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vakıf akaarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve Arazi vergileri 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden ödenir. 

Madde 12 —- Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden ödenir. 

(S. Sayısı: 42) 
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Madde 13 — Tapu harç ve masrafları 

Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla btı işlerde 
çalıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıfhan ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları, su sarfiyatı bedelleri, bütün va

kıf akaarların fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alet ve malzeme bedelleri, kira satış, 
alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her 
türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli 
olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eşhastan met
ruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf Hazinesine) intikal eden 
mülhak vakıflara ait ieareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lazımgelen icare, 
mukataalar ve taviz bedelleri, ieareteynli ve ınukataalı olanlar da dâhil olmak üzere bilûmum va
kıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbit işleriyle bu hususta yapılacak tet
kik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacaklara yapılacak tediyeler ve bu işe mütaallik sair bilcümle 
masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 —- 6092 sayılı Kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının ic

rası ve kıymetlendirilmeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak 
bilir kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin 
yollukları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nak
liye masrafları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmı
yan azaların huzur ücretleri, taşıt masrafları ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fa
sıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü balkım ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, bu işlerde ça

lıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayısiyle 
istihdam edilecek foilir kişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler 
Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle köylüye dağıtılması masrafları, artırma, eksiltme ve iha
le komisyonlarında 'bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının 
huzur ücretleri de bu fasıldan ödenir, 

Fasıl 422 — Hayrî ve sosyal hizmetler 
Madde 10 — Guraba Hastanesi masrafları 

Erzak, tıbbi alât ve sair malzeme mubayaası, hastane (binasının her hangi bir kısmının tadil ve 
tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, hizmet arabasının işletme ve 
onarma masrafları da bu madd-eden ödenir. 

Madde 20 — İmaretler masrafları 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının, maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücret

leri ile erzak mubayaası ve saire dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ve imaret ittihaz edilmek 
üzere mahallî idarelerce Vakıflar Umum Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil mas
rafları da bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yârdım masrafları 
Raptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
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.yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, istanbul'da Eminönü'ndefki 
Yeni Cami imamlarının sükna bedelleri, ilân ücretleri ve artırma, eksiltme ve ihale 'komisyonla
rında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihti

yaçlarını temin gayesiyle tesis edilmiş ve edilecek yurtlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, 
elektrik, su, yakacak, kira ve her çeşit öteberi masrafları, öğrencilerin iaşe, ibate, kitap, defter ve 
diğer ders levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, muoayaalar dolayısiyle yapılacak ilânla
rın ücretleri ile artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan azalarına 
verilecek huzur ücretleri, yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, okul 
tatillerinde açılacak kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak memur ve hizmetli
lerin yolluk ve gündelikleri ve talebe yurdu ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce Vakıflar 
Umum Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil masrafları da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masraf lan 
Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere ve

rilecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza edil
mekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün masraf
lar bu fasıldan ödenir. 9 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masraf lan 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masraflan 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf aletleri ve malzemesinin be
delleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terimleri 
sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkları ile tahsisatları 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 100 liradan az olan imam ve hatiplerle 

müezzin ve kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendileri
ne ödenerek yukardaki miktara iblâğ olunur. Ücret farkı alsın almasın mülhak cami ve mescit 
hademelerine verilecek beş tahsisat da bu fasıldan ödenir. Vakıflar Nizamnamesinin 52 r.ci maddesi 
mucibince ücretleri Umum Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 
Yapma ve onarma için satmalmacak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlen

mesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince 
bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, vakıf akaarlara 
vukubulan tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için 
mahkemelerce takdir veya idarece tesbit olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve ihale komisyon-
lannda bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalannm hu
zur ücretleri ile yapma ve onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı 
"her türlü masraflar da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 741 — Tapma ve onarma işleri 
Madde 10 — Âbideler onanmı 

Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alet bedelleriyle bu işlerde ve bu işlerin de
metlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve bannma masraflariyle kanunları gereğince 
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bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği Bilcümle masraflar, eski eserler sicillerinin* 
tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getirilecek usta ve işçile
rin yollukları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, âbide mahiyetinde
ki akaarların onarma karşılıkları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya üc
retli olmıyan azaların huzur ücretleriyle yapma ve onarma işlerine ait ilânların ücretleri ve bu işlerle 
alâkalı her türlü masraflar, İstanbul'da inşa ettirilecek Fatih Heykelinin inşa ve etüd masrafları, 
proje müsabakası dolayısiyle teşkil edilecek jüride ve etüd işlerinde vazife alacak mütehassıslara^ 
verilecek harcırah ve yevmiyeler, ilân ücretleri ve sair bilcümle masraflar, müsabıklara verilecek 
mükâfat ve mansiyonlar imar faaliyeti dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi, ağaçlan
dırılması ve nakli gerekenlerin nakil işinin istilzam ettiği bilcümle masraflar da bu maddeden 
ödenir. 

Madde 20 — 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler anarımı 
7044 sayılı Kanunla devralman tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin imar faaliyeti 

dolayısiyle etrafının açılması, tanzimi, bu işlerle ilgili sair bilcümle masraflar, artırma, eksiltme 
ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalanmn huzur ücretleri ile ilân ücretleri* 
de bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Hayrat yapı ve onarımı 
Bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma 

masraflariyle kanunları gereğince bü işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bil
cümle masraflar, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve ha
rimindeki gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulu
nacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle satış ve onarma işleri için yapılacak 
ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, hayrat için satınalmaeak döşeme ve* 
demirbaş bedelleri, imar faaliyeti dolayısiyle hayrat binaların etrafının açılması, tanzimi ve ağaç
landırılması işlerinin istilzam ettiği masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
Bu tahsisat, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yardım 

olarak verileceği gibi imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafınm açılması, tanzimi ve tamiri 
lerinin icrası ve nakli gereken hayratın yeniden inşaları ve bu nakil işi ile ilgili sair hususlar iejn. 
doğrudan doğruya Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından da sarf olunabilir.. 

Fasıl 752 — Taşıtlar satınalma karşılığı 
Aded Cinsf 

2 Jeep pikap veya Jeep Steyşin - Vagos 
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• E - CETVELİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetvelinde yazdı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Yapı teknisiyeni 
Onarma teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
» 
» 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

ftürveyan 
Desinatör 
Onarma ustası 

» » 
Tesbit memuru 

» » 
Kayıtçı 

» 

(D 
( i ) 
(D 
(2) 
(D 
d) 
(D 
(D 
(D 
(3) 
d) 
(D 
(D 
d) 
(D 
d) 

Aded 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
625 
350 
400 
400 
350 
300 
400 
300 
300 
200 

Ay 

12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 

9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira K. 

29 750 
14 875 
25 500 
9 375 
9 350 
8 075 

10 625 
5 950 
6 800 
4 800 
5 950 
5 100 
6 800 
5 100 
5 100 
6 800 

159 950 

} 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

(1) 5 tahsisat dâhil. 
(2) 4 » » 
(3) 3 » » 
(4) 2 » > 

VİLAYETLER 

Yapı teknisiyeni 
» » 

Onarma teknisiyeni 
» » 

Tesisat teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
P-ürveyan 

» 
» 

Desinatör 
» 

Eski eserler tesbit ve 
mütehassısı 

(D 
(D 
(D 
(D 
d ) 
d) 
(2) 
( i ) 
d) 
(3) 
(4) 
(D 

tescil 
(1) 

v-

2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

875 
750 
875 
750 
875 
550 
550 
475 
350 
300 
350 
300 

0 

750 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
10 

8 
12 

12 

29 750 
12 750 
44 625 
12 750 
14 875 
18 700 
8 250 
8 075 
5 950 
3 900 
3 500 
5 10Q 

12 750 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin 

Eski eserler teşbit 

nev'i 

ve tescil 
mütehassısı yardımcısı (1) 
Talebe yurdu müzakerecisi (*2) 
Talebe yurdu müzakerecisi (1) 
Tesbit memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Mahlûlât tasfiye memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

İşçi 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

(1) 
(D 
(2) 
(D 
(D 
(i) 
(D 
(D 
(D 
(i) 
(3) 
(3) 
(3) 

Aded 

1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
7 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

300 
400 
350 
350 
300 
300 
250 
200 
350 
300 
250 

( 225 
' 200 

200 
175 
150 

Ay 

12 
11 
12 
12 
12 
11 • 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 

Tutarı 
Lira 

5 100 
6 000 
5 950 

17 850 
15 300 
13 500 
8 500 

20 400 
17 850 
5 100 

12 750 
7 650 
6 800 
3 600 
3 150 
9 450 

339 925 

203 13 7044 sayılı Kanunla Onarma teknisiyeni 
devralman eski eserler 
onarımı geçici hizmet
lileri ücreti 

»• 
» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 

Sürv'eyan 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

(D 
(3). 
(D 
(3) 
(3) 
(1) 
(3) 
(3) 
(4) 
(3) 
(4) 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

875 
875 
750 
750 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
350 

12 
10 
12 
10 
10 
12 
10 
10 
8 

10 
7 -

29 750 
22 750 
25 500 

9 750 
8 125 

18 700 
12 350 

5 200 
4 000 
4 550 
3 150 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

5 
4 
3 
2 

tahsisat 
» 
» 
» 

dahil. 
» 
» 
» 

143 825 

)>9<i 
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Devre : XI 
ÎÇtima:2 S. S A Y I S I 5 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1 /317) 

T. C. 
Başvekâlet 6 . II. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 872/392 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 5 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet ve Devlete bağlı müesseselerde vazife gören memur ve hizmetlilerin geçim şartlarının yeni 
konjonktüre intibak ettirilmesi ve daha müreffeh bir hayat seviyesinin temini maksadiyle maaş ve üc
ret miktarlarında yapılması kararlaştırılan yükseltmelere muvazi olarak emekli, dul ve yetim aylıkları 
ile (Âdi, vazife malûllüğü aylıkları dâhil) vatani hizmet tertibinden ödenen aylıkların da yükselt
meye tâbi tutulması lüzumlu görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Kanun lâyihasının esasları ve maddelerin ihtiva ettiği hükümlerin izahı: 
Madde 1 : Kanun lâyihasının 1 nci maddesiyle, bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar bağ

lanmış bilûmum emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarına 
1 . II . 1954 tarihli ve 6241 sayılı Kanunla yapılan zamlar kaldırılmış ve bu aylıkların mezkûr 6241 
sayılı Kanundan evvelki miktarlarına % 100 nispetinde bir zam tatbik olunmuştur. 

Ancak, 1 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Mülga Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunundan evvelki 
hükümlere göre bağlanmış olan emekli, dul ve yetim aylıkları Barem ve Teadül kanunlarından evvel . 
mevcut aylıklar üzerinden tahsis edilmiş olup bu aylıklar umumiyet itibariyle Barem ve Teadül ka-
nunlariyle kabul edilen aylıklar miktarından düşük olduğu gibi aylık bağlanmasında, bugün olduğu 
üzere son alman aylık ve ücret tahsise esas ittihaz edilmemiş olduğundan ve bundan başka bu aylık
lar içerisinde pek eskiden bağlanmış olanların dairelerince dosyalarının bulunamaması da melhuz ol
duğundan, bu suretle bağlanmış olan emekli, dul ve yetim aylıklarının 6241 sayılı Kanundan evvel
ki tutarlarına (miktarı az olan aylıklara daha yüksek nispette olmak üzere) % 135 ile % 110 arasın
da bir zam icrası cihetine gidilmiştir, 
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Bu meyanda, bağlanan aylıkları bir barem derecc3İne istinadetmiyen ve miktarları da nispeten dü-
ş'ik bulunan vazife malûlü erlerle bunların dul ve yet'mlerinc de % 135 zam yapılmıştır. 

Madde 2 : ikinci madde ile; vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklardan miktarı az olana 
daha yüksek nispette olmak üzere % 100 - 120 n'spetindc zam tesbit olunmuştuı. 

Madde 3 : 25 . V I . 1958 tarihli ve 7137 sayılı kanunla, üç malûle bağlanan aylıkların tcsbitin 
de, G241 sayılı Kanun hükmü ve o günkü şartlar da nazarı itibcra alınmış ve aradan pek kısa bir 
zaman geçmiş olduğundan, bu aylıklar % 50 zamma tâbi tutulmuştur. 

Madde 4 . Yukardaki maddelerde arz ve izah edildiği üzere, emekli, malûl, dul ve yetim aylık
larına yapılan zamlar dışında ayrıca harb malûllerine ödenmekte olan harb malûllüğü zamları 
da ehemmiyetli ölçüde yükseltilmiştir. Harb malûllerine 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesiyle 
verilmekte olan zamlar ve bunların 1 1 . V I I . 195G tarihli ve 0795 sayılı Kanunla yükseltilen mik
tarları ile yeniden bu kanunla tesbit olunan zamlar mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösteril
miştir. 

iştirakçiler için 

Malûllük derecesi 

5434 sayılı Kanıma 
göre harb malûllüğü 

zammı 

G795 sayılı Kanuna 
göre harb malûllüğü 

zammı 
Lâyihaya göre harb 
malûllüğü zammı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Erler için : 

Malûllük derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
G 

250 
200 
150 
125 
100 

75 

5434 sayılı Kanuna 
göre harb malûllüğü 

zammı 

G0 
50 
40 
30 
25 
20 

6795 
göre 

•' 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

sayılı Kanuna 
harb malûllüğü 

zammı 

100 
80 
70 
G0 
50 -
40 

G00 
500 
450 
400 
350 
300 

Lâyihaya göre harb 
malûllüğü zammı 

200 
160 
140 
120 
100 
80 

Madde 5 : Lâyihanın 1 nei maddesinin 2 nci fıkrasiyle 2 nci maddesi gereğince değişik nispet
lerde yapılacak zamların tatbikinde, grupların lrı ludunu teşkil eden aylıklara civar aylıkların bu 
gruna tahsis edilen nispetler üzerinden zamma tâM tutulması halinde daha az maaş almakta bulu
nan kimsenin zamlı maaşlarından daha düşük bir miktara baliğ olabileceği göz önünde tutulmuş 

.ve bu mahzurun önlenebilmesi için daha aşağı nispette zam görenlerin bu zamla birlikte eline geçe
cek naranın daha yukarı nispette zam görenin eline geçecek paradan aşağı düşmemesini temin mak-
sadivle madde tanzim olunmuştur. 

Madde G : Bu madde ile, aylıklara yapılacak zamların, bu aylıkların ödendiği kurumlar veya 
emekli sandıkları, tarafından karşılanacağı derpiş- olunmuştur. 

Madde 7 : Çeşitli emekli sandıkları kanunları ile, emekli, dul ve yetimlere tanınan hakların bir 
sigorta sistemi içinde karşılanabilmesi maksadiyle sandıklar için kabul olunan tâli gelirler dışında 
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esas itibariyle iştirakçi ve tevdiatçılardan % 5 emekli keseneği ve bunları çalıştıran müessese
lerden de % 5 karşılık alınması hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Çeşitli zamanlarda yapılan teknik hesaplar neticesinde emekli, dul ve yetimlere tanınan hakla
rın alınmakta olan kesenek ve karşılıklarla karşılanamıyacağı anlaşılmış bulunmaktadır. Ayrıca 
1952 yılından sonra kanunlarda yapılan değişikliklerle- emekli sandıklarına karşılıksız yeni bir
çok külfetler yükletilmiştir. 

Böylece bozulmuş bulunan sandıkların malî muvazenelerinin düzeltilebilmesi için kesenek ve 
karşılıkların % 7 ye çıkarılması zaruri görülmüş ve bu hususun temini maksadiyle 7 nci madde 
tanzim edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası çeşitli hükümlerle kesenek ve karşılıkların yerine kaim olmak üzere 
kurumlardan alınan % 10 larm da buna mütenazır olarak yükseltilmesini temine matuftur. 

Madde 8 : Lâyihanın 8 nci maddesiyle de, bu kanunla tesbit olunan zam miktarlarında 6241 
sayılı Kanunla yapılan zamlarla 6676 sayılı Kanunla verilen yılda 3 tahsisat nazarı itibara alınmış 
olduğundan, tatbik yeri kalmıyan mezkûr kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 1 : Lâyihanın 4 ncü maddesi ile iştirakçi ve erlerin harb malûllüğü zamları 
yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihte harb malûllüğü zammı almakta olanların da bu zam
lardan faydalanmasını teminen muvakkat birinci madde hazırlanmıştır. 

Muvakkat madde 2 : Sekizinci madde gereğince % 7 ye yükseltilmesi icabeden emekli kese
nek ve karşılıklarının 1959 malî yılı için % 6 üzerinden alınması daha uygun mütalâa edilmiş ve 
bunu teminen muvakkat ikinci madde tanzim olunmuştur. 

Lâyihanın 9 ve 10 ncu maddeleri meriyet ve icra maddeleridir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 6 . II. 1959 
Esas No. 1/317 

Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde alâ
kalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetçe serd edilen mucip sebepler encü-
menimizce de yerinde görülmüş ve kanun lâyi
hası esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra, erlere veya bunların dul ve yetimlerine 
bağlanacak vazife malûllüğü aylıklarının ikinci 
fıkrada yazılı hükümlerden istifadesini temin 
için birinci madde sonuna gerekli hüküm vazedil

mek suretiyle mezkûr madde tadilen tanzim olun
muştur. 

Lâyihanın diğer maddeleri Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bursa Bursa 

K. Yılmaz M. Kayalar . 

Kâtip 
Manisa Amasya '' Kırklareli 

5ı. Akdağ II. Koray A. Salman 
Malatya Samsun Tokad 

M. Z. Tulunay A. Saraçoğlu A. îspirli 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/317 
Karar No. 57 

17 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 6 . II . 1959 tarihli 
ve 71 - 872/392 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye Vekili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere memur ve hizmetlilerin 
maaş ve ücret tutarlarına yapılan zamlara mu
vazi olarak emekli, dul ve yetim aylıkları ile 
âdi vazife malûllüğü aylıkları dâhil vatani hiz
met tertibinden ödenen aylıkların yükseltilme
sini temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maliye En
cümeni bu lâyihanın kanuniyet iktisabettiği ta
rihten sonra erlere veya bunların dul ve yetim
lerine bağlanacak vazife malûllüğü aylıklarına 
lâyihanın birinci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yazılı hükümler dairesinde zam yapılmasını 
derpiş eden fıkrayı ilâve etmek suretiyle lâyi
hanın birinci maddesini tadilen ve mütaakıp 
maddelerini Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden sonra lâyihanın şevkini 
mucip sebepler yerinde görülerek Maliye Encü
meninin tadilen kabul etmiş olduğu metin üze
rinden maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
Maliye Encümeninin tadilen kabul etmiş olduğu 
birinci madde ile lâyihanın mütaakıp maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile encümenimizce de 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
M. Akpınar 

Balıkesir 
31. H. Timurtaş 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Ankara 
/ . Seçkin 

Bolu 
S. Bilir 
Çorum 

Y. Gürsel 

SÖz hakkım mahfuzdur. 
H. Turgut 

Hakkâri 
Ü. Seven 
istanbul 

M. Erdener 
İzmir 

D. Akbel 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Kırşehir 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
77". Çeltikçioğlu 

Çankırı 
F. Arkan 

Denizli 
A. B. Karaca 

Gazianteb 
E. Cenani 

İsparta 
T. Tığlı 
istanbul 

N. Kırşan 
Kars 

Söz hakkım mahfuzdur. 
B. Öcal 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur. M. Bağrıaçık 
F. Yalçın 

Maraş 
E. Soysal 

Rize 
H. Agun 
Trabzon 
/. Şener 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
F. Melen 

Niğde 
R. Gürsoy 

Sinob 
ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak-

. kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli, adî ma
lûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ye 
yetim aylıklarının (Harb malûllüğü zammı ha
riç) 6241 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önceki tutarlarına % 100 zam yap lmıştır. 

' Ancak, vazife malûlü erlerin ve bunların dul 
ve yetimlerinin aylıkları ile mülga 1 . VI . 1930" 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt 
Kanunundan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
yetim aylıkları; 

1 - 100 liraya kadar olanlarda % 135 
101 - 200 » » » % 125 
201 - 300 » » » % 115 
301 - liradan yukarı olanlarda % 110, 

nispetinde artırılmıştır. 

MADDE 2. — Vatani hizmet tertibinden öde
nen aylıklar? n 6241 sayılı Kanunla yapılan zam
lardan önceki miktarları; 

1 - 100 liraya kadar olanlarda % 120 
101 - 200 » » » % 110 
201 - liradan yukarı olanlarda % 100 

nispetinde artırılmıştır. 

MADDE 3. — 25 . VI . 1958 tarihli ve 7137 
sayılı Kanunla bağlanmış olan aylıklara % 50 
nispetinde zam yapılmıştır. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 6795 sa
yılı Kanunla muaddel 64 ncü maddesinde gös
terilen harb malûllüğü zamları aşağıdaki miktar
lara çıkarılmıştır. 

Malûllük derecesi İştirakçiler için Erler için 

1 600 200 
2 500 160 
3 450 140 
4 400 120 
5 350 100 
6 300 80 

6 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar bağlanmış :bilûmum emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve 
yetim aylıklarının (Harb malûllüğü zammı ha
riç) 6241 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den önceki tutarlarına % 100 zam yapılmıştır. 

Ancak, vazife malûlü erlerin ve bunların dul 
ve yetimlerinin aylıkları ile mülga 1 . V I . 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt 
Kanunundan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
yetim aylıkları : 

1 - 1 0 0 liraya kadar olanlarda % 135 
101 - 200 » » » % 125 
201 - 300 » » » % 115 
301 liradan yukarı olanlarda % 110 

nispetinde artırılmıştır. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son

ra erlere veya (bunların dul ve yetimlerine bağ
lanacak vazife malûllüğü aylıklarına 2 nci fık
rada yazılı hükümler dairesinde zam yapılır. 

MADDE 2. — Kanun lâyihasının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun lâyihasının 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun lâyihasının 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın

da kanun lâyihası 
MADDE 1. — Maliye Encümeninin 1 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 88 ) 
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MADDE 5. — Birinci maddenin 2 nci fık
rası ile 2 nci madde gereğince yapılacak zam
ların tatbikinde aşağı nispet üzerinden zam 
görenlerin bu zamla birlikte aylıklarının baliğ 
olduğu miktar aynfv grupta fazla nispette zam 
görenlerin aylıklarının baliğ olduğu miktardan 
aşağı bulunduğu takdirde fark zamma ilâve olu
nur. 

MADDE 6. —Yukardaki maddelerde yazılı 
zamlar, asıl aylıkların ödendiği kurumlar veya 
emekli sandıkları tarafından karşılanır. 

MADDE 7. — Kanunla kurulu emekli san
dıklarınca iştirakçi ve tevdiatçılardan % 5 ola
rak alınmakta olan emeklilik kesenek ve karşı
lıkları % 7 ye çıkarılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (E) 
fıkrası gereğince alman tamamlayıcı emeklilik 
keseneği, 34 ncü maddesiyle, geçici 15 ve 16 nci 
maddeleri gereğince alman fiilî hizmet zamları 
karşılığı, 38 nci maddesi gereğince alman itibarî 
hizmet müddetleri karşılığı ve 39 ncu maddesi 
gereğince alman 55 ten eksik yaş farkları karşı
lığının hesabı için tesbit edilmiş bulunan % 10 
nispetleri de bu kanunla tâyin olunan emekli 
keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir. 

MADDE 8. — 1 . I I . 1954 tarihli ve 6241 sa
yılı Kanun ile 24 . I I . 1956 tarihli ve 6676 sayılı 
Kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel bağlanmış c a n 
harb malûllüğü zamları, 4 ncü maddede gösteri
len miktarlara yükseltilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Yedinci madde
de gösterilen kesenek ve karşılıklar, 1959 malî 
yılında % 6 üzerinden hesaplanır. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

5 . II . 1959 

Devlet Vekili 

Mal. E. 

MADDE 5. — Kanun lâyihasının 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun lâyihasının 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —• Kanun lâyihasının 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanun lâyihasının 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Kanun lâyiha
sının muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Kanun lâyiha
sının muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Kanun lâyihasının 9 ncü mad
desi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanun lâyihasının 10 ncu 
•maddesi aynen ıkaibul edilmiştir. 
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B. 1. 

MADDE ö. — Hükümetin 5 acı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1, — Hükümetin 1 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. ~~ Hükümetin 8 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2, ~ Hükümetin 
muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
^ aynen kabul edilmiştir. 

(8. Say s* 88 ) 
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Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V 

H. Şaman 
MiUî Müdafaa Veküi 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
** H. Erkmen 
Güm. ve İnli. Vekili 

H, Hüsman 
Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurhanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğbi 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas, - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

•** kV«»* 

(B. Sayısı 



Devre : XI 
ÎÇtima:2 S. S A Y I S I 8 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkında kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/318) 

T. C. 
Başvekalet 6.11.1959 

Kanunlar ye Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 873/393 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 5 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı ' kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkında ka
nun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

4367 sayılı Kanuna istinaden ordu mensuplarına (Jandarma teşkilâtı dâhil) 
Er istihkakı üzerinden verilmekte olan tayın bedelleri 6706 sayılı Kanunla, 1 Mart 1956 tari

hinden itibaren maktuiyete raptedilmiş olup miktarlar da; 
a) Kara, Hava Kuvvetleri ve Harita Umum Müdürlüğü, Jandarma Umum Kumandanlığı su

bay, askerî memur ve astsubaylarına ayda (110) lira, 
b) Deniz Kuvvetleri subay, askerî memur ve astsubaylarına ayda (135) lira, » 
c) Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine bağlı fiilî kadrolarda bulunan sivil memur ve hizmetlilere, 

Millî Müdafaa Vekâleti ile birlik ve müesseselerde vazifeli maliye teşkilâtına bağlı muhasebeler teş
kilatındaki sivil memur ve hizmetlilere ve Jandarma Umum Kumandanlığı fiilî kadrolarında tavzif 
edilmiş sivil memurlarla hizmetlilere ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesine bağlı (D) işaretli 
cetveldeki muhafaza hizmetine ait kadrolarda çalışan gemi adamlarına ayda (50) lira, 

d) Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı kadrolarındaki sivil memur ve hizmetlilerle seferî kuruluşa 
dâhil olup hizmete alınan Devlet teşkilâtına bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 
(50) lira*, 

e) Jandarmada müstahdem temditli er, onbaşı ve çavuşlara ilâveten ayda (75) lira, 
dır. • ' • 
Bu arada Gümrük muhafaza ve muamele srarfı memurlarına, emniyet mensuplariyle birlikte 

öteden beri maktuan (25) lira üzerinden verilen tayın bedeli de 6811 sayılı Kanunla yine aynı ta
rihten itibaren (50) liraya çıkarılmış, emniyet mensuplanmn bu istihkakları ise, fazla mesai ücreti 
almaları.dolayısiyle (25) lirada bırakılmıştır. ' - , . . . . . 
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Memur, emekli, dul ve yetim aylıklarının, malî imkânlarımız nispetinde iktisadi konjonktüre uy
durulması yoluna gidilirken kanunla maktuiyete raptedilmiş bulunan tayın istihkaklarının bu ara
da artırılması muvafik görülmüş ve bu maksatla bu kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyihanın birinci maddesi, halen verilmekte olan tayın bedellerinin (Sabit birlik ve müesseselerde 
vazife gören sivil personele verilmekte olan tayın bedelleri hariç) % 50 nispetinde artırılmasına, 
2 nci maddesi de emniyet mensuplarının (25) lira olan bu istihkaklarının (50) liraya çıkarılmasına 
mütedairdir. 

3 ve 4 ncü maddeler meriyet ve icra maddeleridir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. C. 
Mülî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/318 
Karar No. 18 

6 .11. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın 
istihkaklarının artırılması hakkında kanun lâyi
hası encümenimizde ilgili hükümet temsilcileri
nin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi: 

Gerek Hükümet lâyihasının ve gerekse tem
silcilerin verdikleri izahat yerinde görülerek 
Hükümet lâyihasının aynen kabulüne encüme-
nimizce ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Riyasete 
Millî Müdafaa Encümeni Reisi 

Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
İstanbul 

M. Kemalyeri 
Niğde 

A. Eren 

Elâzığ 
C. Bora 
İstanbul 

T. Yazıcı 
Tekirdağ 
İV. Aknoz 

sunulur. 
M. Muharriri 

İçel 
T. Karabulut 

Erzurum 
M. Zeren 

İzmir 
F. Uçaner 

Tunceli 
A. Bora 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/318 
Karar No. 59 

w 

Yüksek Reisliğe 

17.11.1959 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının artırılması hakkında Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 6 . H ^1959 tarihli ve 71 - 873/393 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyiha
sı Millî Müdafa Encümeni mazbatasiyîe bir

likte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye Vekili huzuriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyihanın sevkmi mucip sebepler gerekçe
sinde tafsilen arz ve izah edilmiş ve lâyihayı 
bidayeten tetkik eden Millî Müdafa Encümeni 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde cereyan eden görüşmeîer-
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den ve alınan mütemmim izahattan sonra mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha en-
cümenimizce de Hükümetin teklifi veçhile ay
nan kabul edilmiştir. 

Umuini Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
H. lmre N. özsan B. Bilgin 
Kâtip 

Diyarbakır Afyon K. Ankara 
M. H. Ünal M. Â. Ülgen M. Akptnar 

Ankara Ankara Ankara 
î. R. Aksal O. Alişiroğlu t. Seçkin 

İmzada bulunamadı 
Artvin Artvin Bolu 

H. Çeltikçioğlu Y. Gümü§el S. Bilir 
Çankırı Çorum Çoruım 

F. Arkan H. Bulgurlu Y, Gürsel 

Denizli Diyarbakır 
A. R. Karaca H. Turgut 

Hakkâri 
Ü, Seven 
İstanbul 

M. Erdener 
izmir Kastamonu 

D. Akbel M. îslâmoğlu 
Kırşehir Konya 

F. Yalçın M. Bağrtaçık 
Ordu Rize 

A. Topaloğlu H. Agun 
Rize 

M. önal 
İmzada bulunamadı 

Siird Sinob 
M. D. Süalp ö. özen 

Van 
F. Melen 

Gazianteb 
E. Cenani 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

N. Kırşan 
Kayseri 

O. Kavuncu 
Nevşehir 

. N. önder 
Rize 

/. Akçal 
Siird 

B. Erden 
imzada bulunamadı 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu mensuplariyle Em liyet Umum Müdürlü
ğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara verlen tayın istihkakları

nın artırılması hakki ıda kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4367 sayılı Kanunun : 
I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 

maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında, 
II - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 

maddesinin (A) fıkrasında, 
III - 3 ncü maddesinin (B) fıkrasında Gümrük 

muhafaza ye muamele sınıfı memurları için tes-
bit edilen miktarı artıran 6811 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde, 

Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam yapıl
mıştır. 

Birinci bentte mezkûr (c) ve (d) fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madd'e ile yapı
lan zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar fay
dalanır. 

MADDE 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına dâhil memurlara 
verilen tayın bedeli 50 liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . I I . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

//. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
17. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

imar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

ra Sayı a •* 89) 



Devre : XI 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve tutarlarının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1/316) 

T. a 
Başvekâlet 6 . II. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 871/391 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 5 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet ve Devlete bağlı müesseselerde vazife gören memur ve hizmetlilerin geçim şartlarını 
malî imkânlarımıza göre bir an önce yeni konjonktüre intibak ettirilmesi için Personel kanunu lâ
yihasının esaslarını rencide etmeden mer'i maaş ve ücret tutarlarının yükseltilmesi ve bu arada 
evvelce Personel Kanunu ile maaş ve ücretlerde yapılacak tadilâta intizaren muvakkat olarak 
kabul edilen tahsisatların da maaş ve ücret tutarlarına ithal olunması muvafık görülmüş ve bu 
maksatla bu lâyiha hazırlanmıştır. 

Tıâlihanm esasları ve maddelerin ihtiva ettiği hükümlerin izahı 
Madde 1 : Lâyihanın 1 nci maddesinde, muhtelif Barem ve Teadül kanunlarında mevcut maaş 

ve ücret dereceleriyle tutarlarını gösteren cetveller bir tek cetvel halinde tevhidedilmiş ve tutar
lara % 100 nispetinde bir zam yapılmıştır. 

Memur ve hizmetlilere halen senede 5 defa verilmekte olan tahsisatların maaş ve ücretlere nis
peti % 41,6 dır. Yukarda da işaret edildiği üzere bu lâyiha ile tahsisatların kaldırılması derpiş 
edilmiş bulunduğundan, bunlara tekabül eden % 41,6 nispeti düşüldüğü takdirde bu defa yapılacak 
zammın nispeti % 58,4 ü bulmaktadır. 

Birinci maddede yazılı barem tablosu bankalar ve iktisadi Devlet Teşekkülleri memurları için 
de tatbik edileceğinden, bu müesseseler memurlarına da Devlet memurlarının birinci derecesine 
yükselme imkânı sağlanmış ve yalnız maddeye, birinci dereceye dâhil kadroların ancak idare mec
lisi reis ve âzalariyle umum müdürler ve Umumi Murakabe Heyeti Reis ve azaları için ihdas oluna
bileceği hususunda bir hüküm eklenmiştir. 

Bir de eskiden beri barem cetvellerinde mevcut olup da bugün için artık tatbik yeri kalmamış 
bulunan aylık asılları sütunu cetvelden çıkarılmıştır. 

Madde 2 : Birinci madde ile Devlet memurlarının derece ve maa§ tutarları ile bankalar ve ikti
sadi Devlet Teşekkülleri memurlarının derece ve aylık tutarlan tevhidedilmiş bulunduğundan bu 
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müesseselerde ilk defa memuriyete intisabedeceklerin tahisllerine göre girebilecekleri barem derece
lerinin de Devlet memurları için kabul edilen şekilde tesbit edilmesi gayet tabiîdir. Nitekim 1950 
senesinde Devlet Demiryolları memur ve müstahdemlerinin Barem Kanunu tadil edilirken aynı 
ersaj bunlar için de kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple lâyihanın ikinci maddesinde, 3659 sa
yılı Kanun hükümlerine tâbi teşekkül ve müesseselerde ilk defa memuriyete alınacakların tahsille
rine göre girebilecekleri derecelerin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümlerine göre tesbit edi
leceği derpiş olunmuştur. Devlet baremine tâ$i mülhak bütçeli dairelerle özel idare ve belediyele

rin bareme tâbi ücretli memurları hakkında da aynı esas tatbik olunacaktır. ' , 
Madde 3 : Bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlara, 3659 sayılı Kanu

nun 4621 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi hükümlerine göre ikramiye, tazminat, prim gibi 
çeşitli namlarla senede altı aylık miktarında ve hazan bunun da fevkinde olmak üzere munzam tedi
yeler yapılmaktadır. Bu şekildeki tediyelerin son senelerde âdeta ücretlere yapılan umumi bir zam 
mahiyetini aldığı ve hizmetlilere de teşmil edildiği malûmdur. 

Kuruluş ve statüsü itibariyle İktisadi Devlet Teşekküllerinden madudolmakl|a beraber ayrı bir 
Teadül Kanununa tâbi olan Devlet Demiryolları İşletme İdaresi memur ve müstahdemlerine ise 
prim namı ile munzam bir ödeme yapılmamakla beraber teşkilât kanunlarındaki hususi bir hükme 
istinaden temettü ikramiyesinden ayrı olarak bunlara da senede iki aylık miktarında ikramiye veri
lebilmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri müesseselerde çalışan memurların istihkak bakımından 
olan bu farklı durumları nazara alınarak Devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesi hakkın
daki Kanunda Devlet memurları için senede 5 tahsisat kabul edildiği halde 2847 ve 3659 sayılı ka
nunlara tâbi müesseselerde çalışan memurlar için senede aldıkları prim ve ikramiye miktarlarına 
göre 2, 3 ve 4 tahsisat tesbit edilmiş ve yalnız prim ve ikramiye almıyanlar için (Müesseselerin ida
re meclisi reis ve azaları) 5 tahsisat kabul edilmiştir. 

Bu suretle memur ve hizmetlilere tahsisat verilmesi hakkındaki Kanunun kabulünden sonra İk
tisadi Devlet Teşekküllerindeki memurlarla Devlet memurları arasında istihkak bakımından birinciler 
lehine olan fark bir dereceye kadar tahfif olunarak senede (2"-3) maaş miktarına inmiş bulun
maktadır. 

Şimdi bu lâyiha ile devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesi hakkındaki kanun kal
dırılmakta olduğundan, bu kanunla kurulan muvazenenin bozulmaması için (3) ncü madde lâyi
haya konulmuştur. Bu madde hükmüne göre İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri müesseseler
deki memurlara verilecek ikramiye, tazminat ve primlerin senelik tutarları iki aylık miktarını 
geçemiyecektir. Bu lâyiha ile maaş ve ücret tutarları bir misli artırılmakta olduğundan, buradaki 
iki aylık miktarı eski ücret tutarlarına göre 4 aylığa tekabül etmektedir. 

Diğer taraftan hususi kanunların verdiği cevaza istinaden kadrolu veya kadrosuz olarak de-
ruhde edilen vazifelerden dolayı/alman ücretlerle çeşitli kanunlara müsteniden ödenen munzam is
tihkakların aylık baliği mühim miktarlar arz ettiği tesbit edilmiş bulunduğundan bir memurun 
her ne şekil ve surette olursa olsun asıl istihkakına ilâveten alacağı ücret, tazminat, prim, ikra
miye, tayın bedeli, temsil tahsisatı gibi munzam istihkaklarının aylık vasati âzami haddinin; bi
rinci derece tutarının % 60 ı olan 1 200 lira aylık takdiri uygun görülmüştür. 

Ayrıca lojman, yakıt, elektrik gibi bâzı hizmetlerin temini de bu madde ile muayyen esaslara 
rapdedilmiştir. 

Madde 4 : Yukarda da temas edildiği üzere, bu lâyiha ile istihdaf edilen gaye maaş ve ücret 
tutarlannm yükselen iktisadi konjonktüre imkân nispetinde uydurulmasıdır. Bu noktadan hareket 
edilince de hususi kanunlarına istinaden maaş ve ücret tutarlarının muayyen bir yüzdesi üzerin
den bâzı memurlara verilen uçuş, denizaltıcılık, dalgıçlık, kasa, seyyar vazife tazminatı gibi tazmi
natlarla askerî mühendislere verilen ihtisas ücretleri gibi ücretlerin de maaş ve ücretlere mütena
zır olarak artırılması muhik görülmemiş ve 4 ncü maddeye bu gibi istihkakların eski tutarlar üze
rinden ödeneceği yolunda hüMm konulmuştur. 

Madde 5 : Mer'i teadül kanunlarımızda barem dışı görevlerde istihdam edilen hizmetlilerin 
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ücretini tesbit eden bir hüküm bulunmadığından, bilhassa 3659 sayıli Kanuna tâbi İktisadi Devlet 
Teşekkülü ve benzeri müesseselerde,.mezkûr kanunun 10 ncu maddesindeki (...her müessesenin 
hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği muvakkat veya müteferrik müstahdemler... bu 
kanun hükümlerine tâbi değildirler.) hükmüne istinadedilerek, kadroların mühim bir kısmı barem 
dışı olarak tesbit edilmekte ve bu suretle memurlara müktesep haklarının çok fevkinde ücret veril
me imkânı sağlanmaktadır. Bu hal ise müesseselerde barem dışı görevlere doğru bir memur akı
nını intacetmiş bulunmaktadır. 

Bu mahzurun mümkün olduğu kadar bertaraf edilebilmesi için, lâyihanın 5 nci maddesi ile hiz
metliler için de bir ücret baremi tesbit edilmiş ve cetvelde bunlara verilecek ücretin âzami miktarı 
1 250 lira olarak tahdidolunmuştur. 

Bundan başka hizmetlilerin hiçbir kayda tâbi olmaksızın kadro ücretlerini alabilme imkânları 
da önlenmiştir. Bundan böyle hizmetli kadrolarına tâyin edileceklere verilecek ücret, emeklilikle
rine esas olan ücret derecesinin üç yukarı derece ücretini geçemiyecektir. 

Bilfarz, emekliliğe esas ücreti 350 lira olan bir daktilonun yüksek dereceden diğer bir hizmetli 
kadrosuna meselâ 600 lira ücretli bir kartoteks kadrosuna tâyin edilmesi halinde, bu kimseye bu 
kadroda ancak 500 lira verilebilecektir. 

Madde 6 : Bu madde bütçe kanunlarına bağlı (E) işaretli cetvellerdeki tertiplerden alınacak 
muvakkat mahiyetteki hizmetli kadrolariyle mümasili muvakkat kadrolar için de 5 nci maddede 
yazılı derece ve ücret miktarlarının tatbik olunacağı hakkındadır. Bu da gayet tabiîdir. Zira bu 
kadrolar da barem dışı görevler için alman kadrolar olup, 5 nci maddede yazılı olanlardan farkı, 
bunların yalnız muvakkat mahiyetteki hizmetler için alınmış olmalarıdır. 

Maddeye mukavele ile istihdam olunacak ecnebi mütehassıslar için bir istisna hükmü konul
muştur. 

Madde 7 : 4644 sayılı Kanunun 4988 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinde, 150 lira ve daha 
aşağı aylık ücretle çalıştırılan doktorların çeşitli hizmetli hükmünde oldukları yazılıdır. Bu kad
rolar okullarla iş hacmi itibariyle maaşlı doktor istihdamına lüzum olmıyan bâzı müesseseler için 
alınmaktadır. 150 lira ücret ise halen mer'i olan maaş tutarlarından en alt derece 14 ncü derecenin 
tutarına muadildir. 

Bu lâyiha ile en alt derece maaş ve ücret tutarları 300 liraya çıkarıldığından çeşitli hizmetli hük
münde sayılacak doktorlar için konulan 150 liralık haddin 300 liraya çıkarılması tabiî görülerek bu 
madde yazılmıştır. 

Madde 8 : Uzman çavuşlarla jandarma temditli eratına hizmet müddetlerine göre verilen ücretler 
6320 ve 6348 sayılı kanunlarda tesbit edilmiştir. Bunların ücretlerinin de hizmetlilerle mütenazır 
olmak üzere bir misli artırılmasını temin maksadiyle bu madde yazılmıştır. 
' Madde 9 ve 10 : Devlet tiyatrosu ile Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası mütehassıs ve sanat

kârlarının alabilecekleri âzami ücret miktarları kanunlarında tesbit olunmuştur. 
Bu lâyiha ile memur ve hizmetlilere senede 5 defa verilen tahsisatların kaldırılması derpiş edilmiş 

bulunduğundan, Devlet tiyatrosu ve Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası mensuplarının ücretlerinin 
yeniden ayarlanması icabetmiş ve bu ayarlamada ücret bakımından Devlet memurlarına nazaran ha
len mevcut bulunan farklı durumları da nazara alınmıştır. 

Madde 11 : 11 nci madde ilga maddesidir. Bu madde ile kanun olarak ilga edilen Devlet memur 
ve hizmetlilerine tahsisat verilmesi hakkındaki 6211 sayılı Kanunla bu kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 6675 sayılı Kanundur. Bir de teadül kanunlarından tatbik mahalli kalmıyan dört mad
de kaldırılmaktadır. 

' Muvakkat madde 1 : Maaşlı Devlet memurları ile 3659 sayılı Kanuna tâbi bankalar ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurları arasındaki barem bakımından olan muadelet mezkûr kanunun 5 ve 
11 nci maddelerine göre teessüs etmiş bulunmaktadır. 

Bu maddelere göre, bidayeten İktisadi Devlet Teşekküllerinde bir memuriyete intisabedenlere 
veya Devlet maaşlı memuriyetlerinden bu müesseselere naklen tâyin olunanlara bir üst derece üze-
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rinden aylık verilmektedir. Ancak 1 . I . 1946 tarihindi meriyete giren 4805 sayılı Kanunla 
Devlet memuriyelerinde maaş tutarları bir üst dereceye çıkarılınca İktisadi Devlet Teşekkülü ve 
benzeri müesseselere gerek bidayeten intisabedenlere, gerekse Devlet memuriyetlerinden naklen 
tâyin olunanlara verilen bir üst derece farkı tutarı bakımından izale olunmuş bulunmaktadır. Bu
na göre, faraza 7 nci dereceden 400 lira maaş alan bir Devlet memuru iktisadi Devlet Teşekkül
lerinden birine nakletmiş olsa bu memur orada 6 ncı dereceye girebilecek ve fakat bu müessese
ler bareminde 6 ncı derecenin tutan 400 lira olduğundan aylık bakımından arada bir fark hâsıl ol-
mıyacaktır. Bunun aksi olarak, İktisadi Devlet Teşekküllerinden bir memur (Meselâ 2 nci dere
ceden 750 lira alan bir kimse) Devlet memuriyetine nakledilmiş olsa, bu da Devlet memuriyetinde 
3 ncü dereceye girecek ve bunun tutarı olan 750 lirayı alabilecektir. 

Görülüyor ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinde dereceler bir üst olmakla beraber muadeletde 
tutarlar aynı kalmaktadır. 

Lâyihanın birinci maddesindeki cetvelde ise Devlet memurlarının maaş derece ve tutarları 
nazara alınarak yükselme yapılmıştır. 

Buna nazaran şimdiye kadar mevcudolan muadeletin muhafazası bakımından, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve benzeri müesseselerdeki memurlarla 3656 sayılı Kanuna tâbi dairelerdeki ücretli 
memurların yeni derece ve tutarlara intibaklarında bu memurların, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, maaşlı Devlet memuriyetine nakillerinde girebilecekleri derece ve tutarlara ithal edilmeleri 
lâzımgelmektedir. 

Bunun şu şekilde ifadesi de mümkündür. (İktisadi Devlet Teşekkülü ve benzeri müesseseler 
memurlarının aylık tutarları, baremde muadilleri bulunan Devlet memurlarının maaş tutan nis
petinde yükseltilmiştir.) 

Muvakkat madde 2 : Bu madde ile muhtelif teadül kanunlanna tâbi daire ve müesseselerin 
barem dışı kadrolannda halen istihdam olunan personelin ücretlerinin bir misli artınlabilmesi 
için idarelere salâhiyet verilmektedir. 

Halen müstahdem olan hizmetlilere verilecek âzami ücret de 1 250 lira olarak tesbit olunmuş
tur. 

Muvakkat madde 3 : Bu madde maaş ve ücret tutarlarında bu kere yapılan zamlardan dolayı 
Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince sandığa artış farkı ve karşılık ödenmemesi 
için yazılmıştır. 

Muvakkat madde 4 : Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açık maaşı almakta olan memurlann 
istihkaklarının yükselen yeni tutarlar üzerinden ödenmesini temin için bu madde lâyihaya konul
muştur. 

Lâyihanın 12 ve 13 ncü maddeleri meriyet ve icra maddeleriüir. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/316 
Karar No. 56 

M. II. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Çeşitli Teadül ve Teşkilât kanunlariyle di
ğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarları
nın değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
6 . II . 1959 tarihli ve 71-871/391 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de arz ve izah 
edildiği üzere personel kanunu lâyihasının der
piş ettiği esasları rencide etmeden Devlet ve 
Devlete bağlı müesseselerde vazife gören me
mur ve hizmetlilerin geçim şartlarını malî im
kâna göre tehvin maksadiyle maaş ve ücretler
de yüzde yüz zammı istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden sonra lâyihanın şevkini 
mucip sebepler yerinde görülerek maddelerin 
tetkikine geçilmiş ve birinci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı hizmetlere ait kadrolar mev
cut hükme göre esasen icra Vekilleri Heye
tince tesbit edilmekte olduğundan madde met
ninden bu ibare çıkarılmak suretiyle birinci 
madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi Hükümetin teklifi 
veçhile aynen ve üçüncü maddesinin birinci fık
rasına temettü kelimesi ve ikinci fıkrasına da 
munzam istihkaklar için ödenecek miktarın 
içine aidat, hisse ve prim gibi her ne nam ile 
olur ise olsun yapılacak bilcümle tediyelerin 
dâhili hesap edilmesi maksadiyle gerekli ibare 
ilâve edilmiş ve dördüncü fıkrası ise, metinde 
yazılıs lojman, yakıt, elektrik ve sair menfaat
lerin maliyet bedellerinin tesbitindeki müşkülât 
göz önünde bulundurularak ileride bunun daha 
pratik bir esasa bağlanması.mülâhazasiyle tay-
yedilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi, maaş ve ücret 
tutarlarının muayyen bir yüzde nispeti üzerin
den ödenen tazminat ve ücretlerin hesabında bu 
kanuna göre alaeaklan maaş ve ücretin nısfının 

esas tutulması suretiyle tatbikatta kolaylığı te
min maksadiyle metinde değişiklik yapılması uy
gun görülmüş olmakla tadilen kabul edilmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde hizmet gören 
mütehassıs teknik elemanların ifa ettikleri vazife
nin ehemmiyet derecesi nazarı dikkate alınarak 
vaziyetlerini mahfuz tutmak maksadiyle lâyiha
nın 5 nci maddesine ihtisas yapmış teknik ele
manlardan yüksek mühendis, mühendis, kimya
ger, işletme ve enerji mütehassıslarına münhasır 
olmak üzere icra Vekilleri Heyetince 1 500 ve 
1 750 lira ücretli kadroların ihdas olunabileceği 
hakkında hüküm ilâvesiyle ve lâyihanın muvak
kat ikinci maddesindeki 1 250 liranın 1 500 
liraya çıkarılması suretiyle tadilen ve diğer mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Muğla 
H. îmre N. Özsan 

Mazbata M. Kâtip 
izmir Diyarbakır 

B. Bilgin M. H. Ünal 
Adana Afyon K. 

Söz hakkım mahfuz N. Topcuoğlu 
R. Tekeli 
Afyon K. Ankara 

M. Â. Ülgen Söz hakkım mahfuz 
M. Akpmar 

Ankara Ankara 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 

/. B. Aksal I. Seçkin 
Artvin Artvin 

H. Çaltikçioglu Y. Gümüğel 
Balıkesir Bolu 

M. H. Timurta§ 8. Bilir 
Çankırı Çorum 

Söz hakkım mahfuz H. Bulgurlu 
F. Arkan 
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Üenizli 
A. R. Karaca 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Erzincan 

R. Bayındır 
İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

_N. Kır san 

îzmir 
D. Akbel 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Yalçın 

Denizli 
M. Karasan 

Edirne 
M. Sarol 
Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

M. Erdener 
İstanbul 

N. N. Yücel 
İmzada bulunamadı 

Kars 
. Söz hakkım mahfuz 

B, öcal 
Kayseri 

Muhalifim. Söz hak
kım mahfuzdur 
0. Kavuncu 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Gürsoy 

Ordu 
A, Topaloğlu 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
B. Erden 
Sinob 
Ö. Özen 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. H. Onat 

Rize 
II. Agun 

Rize 
M. Önal 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

ÇeşitU teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut ayhk ve ücret tutarlarının 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Çeşitli teadül ve teşkilât ka
nunlarında mevcut maaş, aylık ve ücret derece
leriyle bunların tutarlarını gösteren cetveller aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maaş 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ve ücret 
Tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi müesseselerde 1 nci dereceye dâhil kadrolar 
yalnız Umumi Murakabe Heyeti Reis ve azaları 
ile idare meclisi reis ve azaları ve umum müdür
ler için îcra Vekilleri Heyetince ihdas olunabilir. 

MADDE 2. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseselerde ilk 
defa memuriyete alınacakların tahsillerine göre 
girebilecekleri dereceler 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümle
rine göre tesbit olunur. 

3656 sayılı Kanuna tâbi daire ve müesseseler
de ilk defa ücretli memuriyetlere alınacaklar hak
kında da bu madde hükmü tatbik edilir. 

MADDE 3. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin (C), (E) ve (6) 
fıkralarına göre verilen ikramiye ve primlerle 
hususi kanunlarında mevcut hükümlere istinaden 
ödenen ikramyelerin ve 15 . XI . 1935 tarihli ve 
2847 sayılı Kanuna tâbi Devlet Demiryolları 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDÎLÎ 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Çeşitli teadül ye teşkilât ka
nunlarında mevcut maaş, aylık ve ücret dere
celeriyle bunların tutarlarını gösteren cetveller 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maaş ve 
Derece 

r-t 

2 
3 
4 
5 
# 

• 7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ücret 
Tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
300 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi müesseselerde 1 nci dereceye dâhil kadro
lar ancak Umumi Murakabe Heyeti Beis ve 
azaları ile İdare Meclisi Reis ye azalan ve 
Umum müdürler için ihdas olunabilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3 . Vn . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin (C)̂ , (E) ve (G) 
fıkralarına göre verilen temettü, ikramiye ve 
primlerle hususi kanunlarında mevcut hüküm
lere istinaden ödenen ikramiyelerin ve 15 . XI . 
1935 tarihli ve 2847 sayılı Kanuna tâbi Devlet 
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m. 
İşletmesi memur ve hizmetlilerine verilen ikra
miyelerin yıllık tutarı iki aylık miktarını geçe
mez. 

Bu müesseseler memurlarının hususi kanun
ların verdiği cevaza müstenidolsa dahi, kadrosu 
olsun veya olmasın, deruhde edebilecekleri bilû
mum munzam vazifeler dolayısiyle alacakları 
ücretler ile yukanki fıkra şümulüne giren veya 
girmiyen çeşitli istihkaklarının (harcırah ha
riç) vasati aylık yekûnu birinci derece tutarı
nın % 60 mı geçemez. 

Bu fıkra hükmü çeşitli teadül kanunlarına 
tâbi bulunanlar hakkında da tatbik olunur. 

İşletme, fabrika ve atelyelerde ikamet zaru
reti bulunanlar dışındaki personele, müessesele-
rince lojman, yakıt, elektrik ve saire temininde 
bu gibi hizmetlerin maliyetleH esastır. Yardım 
gayesiyle bu maliyetlerin dununa düşülemez. 

MADDE 4. — o ncü maddede yazılı olanlar 
haricolmak üzere, çeşitli kanunlarda mevcut ve 
maaş ve ücret tutarlarının muayyen bir yüzde 
nispeti üzerinden ödenen tazminat ve ücretlerin 
ödenmesinde bu kanundan önceki maaş ve ücret 
tutarları esastır. 

MADDE 5. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3b56 
sayılı Kanunun 19 ncu, 3 . VII . 1939 tarihli ve 
3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . VII . 1944 
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri 
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Derece 

1, 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ücret 

1 250 
1 100 
950 

, 800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

B. E. 

Demiryolları işletmesi memur ve hizmetlilerine 
verilen ikramiyelerin yıllık yekûnu iki aylık 
ücret tutarını geçemez. 

Bu müesseseler memur ve hizmetlilerinin hu
susi kanunların verdiği cevaza müstenidolsa dahi, 
kadrosu olsun veya olmasın, deruhde edebilecek
leri bilûmum munzam vazifeler dolayısiyle ala
cakları ücretler ile yukanki fıkra şümulüne gi
ren veya girmiyen çeşitli istihkakların aidat, his
se ve prim gibi her ne nam ile olursa olsun bil
cümle tediyelerin (harcırah hariç) vasati aylık 
yekûnu birinci derece tutarının % 60 ını geçe
mez. 

Bu fıkra hükmü çeşitli teadül kanunlarına 
tâbi bulunanlar hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 4. — 3 ncü maddenin 1 nci fıkra*-
sıuda yazılı olanlar haricolmak üzere, çeşitli ka
nunlarda mevcut ve maaş ve ücret tutarlarının 
muayyen bir yüzde nispeti üzerinden ödenen taz-

-minat ve ücretlerin hesabında bu kanuna göre 
alacakları maaş ve ücretlerin nısfı esastır. 

MADDE 5. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu, 3 . VII . 1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . VII . 1944 
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri 
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Derece 

1 

O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ücret 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
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Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere 
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı derece ücretini geçemez. Memur
lar için kanunen tanınmamış olan hak ve men
faatler hizmetliler için de kabul edilemez. 

Ancak bunlardan îş Kanununa göre işçi 
vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği 
nispette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

MADDE b. — 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince bütçe kanunlarına bağlı (E) 
işaretli cetvellerdeki tertiplerden alınacak hiz
metli kadroları ile mümasili muvakkat mahi
yetteki kadrolar için de ö nci maddedeki cet
velde gösterilen derece ve ücret miktarları 
tatbik olunur. Mukavele ile istihdam edilecek 
ecnebiler için alınacak kadrolar bu hükmün 
dışındadır. 

MADDE 7. — 3 . VIII. 1944 tarihli ve 4644 
sayılı Kanunun 4988 sayılı Kanunla muaddel 
5 nci maddesinde yazılı 150 lire ücret 300 lira
ya çıkarılmıştır. 

MADDE 8. — Çavuş ve uzman çavuşlar 
hakkındaki 3 . m . 1954 tarihli ve 6320 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinde yazılı ücretler ile 
Jandarma Efradı Kanununun 10 . I I I . 1954 ta
rihli ve 6348 sayılı Kanunla muaddel 12 nci 
maddesinde uzatmalı onbaşı ve erlere ait aylık 
ücretler ve aynı kanunun muvakkat ? ncü 
maddesinde uzatmalı jandarma sınıf çavuşları 
için yazılı aylık ücretler bir misli artırılmıştır. 

MADDE 9. — Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki 5441 sayılı Kanunun 21. V . 1955 
tarih ve 6629 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu 
maddesindeki ücretler aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Stajyerler 800 
Mütahassıs hizmetliler 800 •- 1 600 
Sanatkârlar 1 000 2 500 

B. E. 

thtısas yapmış teknik elemanlardan Yüksek 
Mühendis, Mühendis, Kimyager, işletme ve ener
ji mütehassıslarına münhasır olmak üzere icra 
Vekiller Heyetince bu dereceler üstünde 1 500 
ve 1 750 lira ücretli kadrolar ihdas olunabilir. 

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere ve
rilecek ücret, emekliye esas ücret derecelerinin 
üç yukarı derece ücretini geçemez. 

Memurlar için kanunen tanınmamış olan hak 
ve menfaatler hizmetliler için de kabul edilemez. 

Ancak bunlardan îş Kanununa göre işçi vas
fında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği nis
pette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmigtir. 
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MADDE 10. — kiyaseti Cumhur Senfoni Or
kestrasının kuruluşu hakkındaki 25 . I I I . 1957 
tarihli ve 6940 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı ücretler sırasiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

2 300 - 2 500 
2 100 - 2 300 
1 900 - 2 100 

800 - .1 900 * 

MADDE 11. —- Devlet memur ve hizmetli
lerine tahsisat verilmesi hakkındaki^ 25.XII 1953 
tarihli ve 6211 sayılı Kanunla bu kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren 23 . I I . 1956 tarihli ve 
6675 sayılı Kanun ve aşağıda yazılı kanunların 
hizalarında gösterilen maddeleri kaldırılmıştır. 

Tarihi No. A d ı 

3/7/1939 3659 Bankalar ve Devlet 
müesseseleri memur
ları aylıklarının tev
hit ve teadülü hak
kında Kanun 

21/12/1945 4805 Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması 
ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında 
Kanun 

28/12/1946 4988 Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 
3656 sarılı Kanunla 
buna ek 4644 sayılı 
Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında 
Kanun 

28/12/1946 4989 Subay ve askerî me
murların aylıkları 

" hakkındaki 3661 sa
yılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına 
dair Kanun 

Kaldırılan 
maddeler 

5 ve 11 nci 
maddeleri 

3 ncü 
maddesi 

2 nci 
maddesi 

2 nci 
maddesi 

B. E. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 1. — 3656 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi dairelerin ücretli memur
ları ile 3659 sayılı Kanuna tabi teşekkül ve mü
esseselerdeki memurların 1 nci maddede yazılı 
derece ve tutarlarına ithallerinde, bu memurla
rın 3659 sayılı Kanun esasları dâhilinde mük
tesep hak olarak bulundukları derecenin tutar
larına nazaran 3656 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde dâhil olabilecekleri memuriyet dere
celeri «sas tutulur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte, 3656 sayılı Kanunun 19, 
3659 sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 
7 nci (maddeleri gereğince istihdam edilmekte 
olan hizmetlilerden, 31. XII . 1958 tarihinde ve
ya daha evvel 'hizmete alınanların (bu tarihteki, 
mezkûr tarihten sonra hizmete alınanların ise 
hizmete alındıkları tarihteki ücretleri bir mis
line kadar artınla/bilir. Ancak (bu suretle artı
rılan ücretlerin âzami haddi 1 250 lirayı geçe
mez. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunla ma
aş ve ücret tutarlarında yapılan artırmalardan 
dolayı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince 
Sandığa artış farkı ve karşılıkları ödenmez. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte ı§s£en el çektirilmiş^ vekâ
let emrine alınmış veya kadrosunun ilgası do-
layısiyle açıkta kalmış alanların istihkakları
nın ödenmesinde yeni tutarlar esastır. 

MADDE 12 . Bu kanun 1 Mart 1959 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. AJktr 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

5 . II . 1959 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoglu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu-
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2, — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte, 3656 sayılı Kanunun 
19, 3659 sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddeleri gereğince istihdam edil
mekte olan hizmetlilerden, 31. XI I . 1958 tari
hinde veya daha evvel hizmete alınanların bu ta
rihteki, mezkur tarihten sonra hizmete alınanla
rın ise hizmete alındıkları tarihteki ücretleri bir 
misline kadar artırılabilir. Ancak bu suretle ar
tırılan ücretleri âzami haddi 1 500 lirayı geçemez. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
muvakkat üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin 
muvakkat dördüncü maddesi aynen kabul edil-
miftir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin lf ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlv 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Tiearet Vekili 
H. Erkmm 

(Mm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Maa. Vekili 

Dr. L. Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
S. Ataman 

tmar ve İskân Vekili 
M. Btrk 

mmm 
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Devre : XI A l 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 9 1 

Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde yazılı ödenek 
miktarının artırılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/319) 

r. c. 
Başvekâlet 6 . II . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 874/397 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 5 . II , 1959 
tarihinde kararlaştırılan Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde yazılı ödenek miktarlarının 
artırılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabi mucibesiyle birlikte, ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memur, hizmetli, emekli, dul ve yetim aylıklarının malî imkânlarımız nispetimde iktisadi kon
jonktüre uydurulması yoluna gidilirken kanunla maktuiyete raptedilmiş bulunan temsil ödenekle
rinin de bu arada bir misli ve nahiye müdürleri için de % 50 nispetinde artırılması uygun görül
müş ve ilişik lâyiha bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası * 

T. B. M. M. * 
Bütçe Encümeni t fc 17 . II . 1959 
Esas No. 1/319 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği Kanununun 'birinci madde
sinde yazılı ödenek miktarlarının artırılması hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılıp Başvekâletin 6 . II . 1959 tarihli ve 
71 - 874/397 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla 

Maliye Vekili hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyihanın gerekçesinde belirtilen mucip se
beplere istinaden sevk edilmiş bulunan kanun 
lâyihası üzerinde vereyan eden müzakerelerden 
sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve U-



yiha hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Eeis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
t. R. AksaF 

îmzada bulunamadı 
Artvin 

II. Çeltikçioğlu 
Çankırı 

F. Arkan 
Denizli 

A. R. Karaca 

Eeis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Artvin 
Y. Gümüşel 
Çorum 

E. Bulgurlu 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Ankara 
M. Akpınar 

Ankara 
/. Seçkin 

Bolu 
S. Bilir 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenani 

Hakkâri İsparta İstanbul 
Ü. Seven T. Tığlı M. Erdener 
istanbul İzmir Kastamonu 

İV. Kırşan O. Akbel M. îslâmoğlu 
Kayseri Kırşehir 

O. Kavuncu Söz hakkım mahfuzdur 
, F. Yalçın 

Konya Nevşehir" Ordu 
M. Bağrıaçık N. Önder A. Topaloğlu 

Rize Rize Rize 
H. Agun t. Akçal M. Önal 

imzada bulunamadı 
Siird Siird Sinob 

B. Erden M. D. Süalp ö. özen 
imzada bulunamadı 
Trabzon Van Zonguldak 
t. Şener Söz hakkım mahfuzdur H. Timur 

F, Melen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde 
yazılı ödenek miktarlarının artırılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — M. I I . 1947 tarihli ve 5027 
numaralı Temsil ödeneği Kanununun muhtelif 
kanunlarla tadil görmüş veya ekler yapılmış bu
lunan 1 nei maddesinde yazılı makam ve memu
riyetler için tesbit edilen temsil ödenekleri bir 
misli artırılmıştır. 

Bu maddeye 16 . VII . 1956 tarihli ve 6806 
sayılı Kanunla eklenen fıkraya dâhil olanlar 
için bu zam % 50 nispetinde tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . I I . 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 
Devlet Vekili Devlet Vekili ve 

A. Aker Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

// . Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
II. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Ilüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H« Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas. - Tay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

< • > 
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Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 5 arkadaşının, Divanı Muhasebat 
Kanununun 1 nci maddesine bağlı cetvelin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Divanı Muhasebat ve Muvakkat Encümen mazbataları 

(2/106) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Divanı Muhasebat mensuplarının tahsisatlarına dair olan 8 . VI . 1956 tarihli ve 6736 sayılı 
Kanunun tadili hakkında hazırlanan kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade buyurulmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
31 . I . 1958 

Yozgad Mebusu Bursa Mebusu Giresun Mebusu Bilecik Mebusu 
T. Alpay Y. Teksel M. Şener Ş. Hasırcı 

Sakarya Mebusu Sakarya Mebusu 
S. Dinçer N. Akın 

ESBABI MUCİBE 

Yüksek derecede bir malî kaza mercii olan Divanı Muhasebat mensuplarının malî istihkak ba
kımından adlî kaza seviyesine getirilmesini temin maksadiyle 8 . VI . 1956 tarihli ve 6736 sayılı. 
Kanun kabul edilmiş ve bu kanunla hâkimlere verilmekte olan tahsisatın aynen bu teşekkül 
mensuplarına da verilmesi sağlanmış idi. 9 

Ahiren hâkimlere verilmekte olan tahsisatın günün şartlarına ve kaza vazifesinin icaplarına 
uygun olacak surette tadili hakkında Büyük Millet Meclisine teklif yapıldığı anlaşıldığından Di
vanı Muhasebat Kanununun da ona mütenazır olarak tadili zarureti hâsıl olmuş ve bu maksatla 
ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır, ' 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B...M..M. 
Divanı Muhasebat Encümeni ^ 21 .II. 1958 
. Esas No:2/106 

Karar No: 16 

Yüksek Reisliğe 

Yozgaid Mebusu Talât Alpay ve beş arkadaşı- silcisi hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
nm Yüksek Riyasetçe encümenimize havale bu- edildi. 
yurulan, Divanı Muhasebat Kanununa ek 6736 Kanun teklifinin esbabı mucibesinde de belir-
sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun teklifi, tildiği üzere, yüksek derecede bir malî kaza mer-
Divanı Muhasebat Reisi ve Maliye Vekâleti tem- cii olan Divanı Muhasebat mensuplarının malî 
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istihkak bakımından adlî kaza mensupları ile bir 
hizada mütalâa edilmesi prensibi 6736 sayılı Ka
nunla kabul edilerek hâkim tahsisatına muadil 
bir tahsisatın bu idare mensuplarına da tediyesi 
hükme bağlanmış idi. 

Bu kere hâkim tahsisatlarında artışı istihdaf 
eden bir kanun teklifinin Büyük Millet Meclisi
nin ilgili encümenlerinde müzakereye başlanma
sı sebebiyle o müzakerelerde Divanı Muhasebat 
mensuplarına ait tahsisatların da birlikte mütalâa 
edilmesini teminen yapıldığı anlaşılan işbu teklif 
cetvelle birlikte encümenimizce aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

edilmek üzere Riyaset Makamına saygı ile sunul
du. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Reisi Y. M. M. Kâtip 
Yozgad Aydın 

N. Kurban F. Batur 
Ağrı Bolu 

H. öztürk N. Tütüncüoğlu 
Çanakkale Hatay 
N. TJral R. Bahadır 
Tokad Van 

R. Önder A. Alhnkaynak 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 

Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen 
Esas No : 2/106 

Karar No. 3 

11.11.1950 

Yüksek Reisliğe 

Yozgad Mebusu Talât Alpay ve arkadaş
larının, 6736 sayılı Kanunun birinci maddesine 
merbut cetvelin değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi encümenimize havale olunmakla, 
Divanı Muhasebat temsilcisi huzuriyle tetkik 
edildi. 

6736 sayılı Kanun, Büyük Millet Meclisi 
namına malî murakabeyi ifa ve Devet nukut 
ve emvalinin tahsil, sarf ve muhafazasiyle mü
kellef bulunan memurların muamelât ve he-
sabatmı mevzuat dairesinde muhakeme ederek 
alâkalılar hakkında lâzimülicra hüküm ve ka
rarlar ittihaz ve ilâmlar ısdar eden ve bu ma
hiyetiyle yüksek bir malî muttıkeme olan Divanı 
Muhasebatı, malî istihkak bakımından adlî ve 
ve idari kaza mercilerine tanınmış olan sevi
yeye getirmek maksadiyle kabul edilmiş ve 
bu müessese mensuplarına da diğer kaza men
suplarına verilen miktarların aynı miktarlar
da tahsisat verilmesi cihetine gidilmişti. 

Ahiren kabul edilen 28 . I I . 1958 tarihli ve 
7168 sayılı ve 30.1.1959 tarihli ve 7197 sayılı 
kanunlarla hâkimlere ve Devlet Şûrası mensup
larına verilmekte olan ödenekler (İktisadi in
kişaf ile geçim şartlarının değişmesi, hâkim
lerin geçim endişesinden uzak bulundurulması 
ve meslekin cazip hale sokulması) mucip sebep

leriyle günün konjonktürüne uydurularak yeni 
miktarlara yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bu mucip sebepleri, yüksek bir malî kaza 
müessesesi bulunan Divanı Muhasebat hakkın
da da aynen varit gören encümenimiz, çok ben
zer şartları haiz bulunan Devlet Şûrası hakkın
da kabul edilen esas ve miktarların, bu mües
sese hakkında da tatbiki ile kanun teklifine 
ilişik cetveli buna göre değiştirerek kabul et
miştir. 

Bütçe müzakereleri ile yakın ilgisine binaen 
ve istihkakların malî yıl başından itibaren öden
mesini teminen, takdimen ve müstacelen müza
keresinin teklif edilmesi de karara bağlanmıştır. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Riyaset Makamına sunulur. 
Muva'kkat Encümen Reisi M. M. 

Sakarya Artvin 
N. Kiri§cioğlu Y. Gümü§el 

Ankara Ankara Bursa 
M. Akpınar O. Alişîroğlu H. Bayrı 

İsparta Kayseri Nevşehir 
8. Bilgiç O. Kavuncu N. önder 

'Ordu Rize ~ Rize 
Z. Kumrulu 1. Akçal M. önal 

Siird Tokad Urfa 
M. D. Süalp Ş. Kitapçı A, Akan 

( S. Sayısı : 143 ) 
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YOZGAD MEBUSU TALÂT ALPAY VE BEŞ 

ARKADAŞININ TEKLÎFl 

Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 .VI. 1956 
tarihli ve 6736 sayılı Kanunun tadili hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 8 . VI . 1956 taHhli ve 6736 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel, 
ekli şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . II 
hinden itibaren mer'idir. 

1958 tari-

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADÎLl 

Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 .VI . 1956 
tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 

, teklifi 

MADDE 1. — 8 . VI . 1956 taVihli, ve 6736 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel, 
ekli şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . II 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Buı kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. 

Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 5 arkadaşının 
teklifine bağlı 

Kadro 
derecesi 

11 ] 
10 j. 9 J 

8 1 
ı\ 
5 1 
4 \ 
3 
2 
1 

CETVEL 

Aylık 
tahsisat 

400 

500 

600 

750 
900 

1000 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı 

CETVEL 
Aylığı D. 

150 
125 
100 

1 
2 
3 

90 

80 
70 
60 

50 
40 
35 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

Divanı Muhasebat Bi
rinci Reisi, daire reis
leri ve azalan ile Müd
deiumumi ve Umumi Kâ-

| tip. 
(Aldıkları maaşa bakıl-

1 maksızm) 
( Umumi Heyet Raportö-
) rü, uzman murakıpler 
f Başmurakıpler, Temyiz 
J ve daire raportörleri, 
] murakıpler, müddeiu-
I mumi muavinleri 

f Murakıpler, murakıp 
muavinleri 

Lira 

800 

500 

350 

250 
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150 Milyon liralık madenî ufaklık Para bastırılması hakkındaki 
<6797 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasının tadiline dair 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1 /308) 

T. C. 
Başvekâlet 23 . I . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 847/217 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine * 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 16 . I . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 150 milyon liralık Madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasının tadiline dair kanun lâyihasının, esbabı mu-
«cibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

18 Temmuz 1956 tarihinde meriyete giren 6797 sayılı Kanun, Maliye Vekâletine 150 milyon 
liraya kadar madenî ufaklık para bastırılmasına yetki vermekte ve 7 nci maddesinin son fık
rası da kamunun tatbikini temin için mezkûr vekâletin Darphanenin mütedavil sermayesine 5 
milyon liraya kadar avans verebileceği, hükmünü ihtiva etmektedir. 

Yeni dış ticaret rejimimize muvazi olarak tatbik mevkiine konulan kambiyo satış primi 
usulü muvacehesinde, başta madenî para halitaları olmak üzere darbiyat ile ilgili bir kısım 
ihtiyaç maddelerini ithal etmek zorunda bulunan Darphanenin yapacağı ithalât ile memleket 
dahilindeki mubayaa ve işletme giderlerinin hâlihazır 5 milyon liralık avansla karşılanmasına 
imkân olmadığından mezkûr avans haddinin 15 milyon liraya iblâğı zaruri görülmüş ve sözü 
geçen fıkranın tadilini tazammun eden işbu kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/308 
Karar No. 16 

6 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bas
tırılması hakkındaki 67S7 sayılı kanunun 7 ııci 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair kanun 
lâyihası encümenimizde alâkalı hükümet temsil
cilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Gerek kanun lâyihasının esbabı mucibesiıule 
zikredilen hususlar y/> gerekse hükümet temsil
cilerinin izahatları eneümenimizce de yerinde 
mütalâa edilerek kanun lâyihası mevcudun ilti
fatı ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Riyast 

Maliye Encümni Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 

Kâtip 
Manisa Amasya 

S. Akdağ İT. Kor ay 
Kars Malatya 

a Yeltekin M. Z. Tulüne 
Toka d 

A. tspirli 

}tc 

<y 

\ sunulur. 

M. Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 

Çorum 
(J. Göstekçi 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Zonguldak 
A. Akın 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/308 
Karar No: 70 

20 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bas
tırılmasına dair Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 23 . I . 1959 tarihli 
ve 71-847/217 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Ma
liye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, madenî ufaklık para bastırıl
masına dair olan 6797 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrası hükmüne istinaden Maliye 
Vekâletinin darphanenin mütedavil sermayesine 
5 milyon liraya kadar avans itası salâhiyetinin 
15 milyon liraya iblâğına mütedairdir. 

Avans miktarının tezyidine mütaallik olan 
lâyihanın şevkini mucip sebepler eneümenimizce 

de yerinde görülerek maddelerin müzakeresine' 
geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile 
ııynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıikesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. II. Ünal 
Antalya. 

K. A kmanlar 
Bolu 

S. Bilir 
Çorum 

Y. Gürsel 

Reis V. 
Muğla 

N. Özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Artvin 
II. Çeltikçioğlu 

Çankırı 
F. Arkan 

Denizli 
A.'R. Karaca 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
II. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

(S . Sayısı: 211) 



Diyarbakır 
11. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İstanbul 
/. Sevel 

Elâzığ 
/ / . Blüftügil 

İstanbul 
M. Erdener 

0 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 

!• 

Erzincan 
R. Bayındır 

İstanbul 
İV- Kır şan 

Kavseri 
0. Kavuncu 

3 — 

Kocaeli 
C. Tüzün 

• Nevşehir 
N. Önder 

Trabzon 
/. Şener 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

. Rize 
H. Agun 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Sinob 
Ö. Özen 

Yozgad 
T. Alpay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırıl
ması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 

MADUE 1. — 150 milyon liralık madenî ufak
lık para basıtınlması hakkındaki 6797 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. " 

«Maliye Vekâleti bu kanunun* tatbik edilme
sini temin için Darphanenin mütedavil sermaye
sine 15 milyon liraya kadar avans verebilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

16 . 1 . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

" A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

77. Saman 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

• Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

(lüm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kır dar 

Ziraat Vekili 
N.Ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. . 

S. Ataman 
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Devre ı 3TT 
içtimai 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/337) 

T. C. 
Başvekâlet 20 .11. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı ; 71 - 885/541 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 19 . I I . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 

"lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBAJJI MUCİBE 

1 . III . 1959 tarihinden itibaren maaş ve ücret tutarlarının bir misli artırılmasına mütedair olan 
kanun lâyihasının Yüksek Meclise sevk edilmesinin neticesi olarak, aylık ve ücretlerde vukubu-
lacak % 100 nispetindeki artışın, mezkûr tarihten itibaren bağlanacak olan emekli, dul ve yetim 
aylıklarına da intikal edeceği tabiîdir. Bu durumun Emekli Sandığının malî bünyesinde tevli-
dedeceği menfi tesirlerin izalesini temin ve Devlet daire ve müesseselerinde yetişmiş ve tec
rübeli elemanların yerlerine, yenileri yetişinccye kadar vazifelerinde kalabilmelerini sağlamak 
maksadiyle gerek istek üzerine gerek kurumlarınca re'sen emekliye sevk için meşrut olan 25 
senelik müddetin 30 yıla çıkarılması muvafık görülmüş ve 'bû maksatla mezkûr kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

Lâyihanın 1 nci ve 2 nci maddeleri, yukarda zikrolunan hususatı temine matuf bulunmakta
dır. Muvakkat madde ile de Devlet daire ve müesseselerinde, hizmet müddetleri 20 yılı bulan per
sonelin, 25 hizmet yılını ikmallerinde, emekliye ayrılma ve sevk edilme imkânları mahfuz tutul
maktadır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/337 
Karar No. 20 

20 .II. 1959 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi encümenimizde alâkadar 
Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi : 

1. Halen mer'i hükümlere göre yirmi yıl
dan fazla ve fakat yirmi beş yılı doldurmamış 
bulunanlardan kesenek iadesi durumuna giren
lerin kesenekleri iade edilmiyerek bunların ma
luliyetlerinde veya yaş haddine uğramalarında 
kendilerine veya ölümleri halinde dul ve yetim
lerine aylık bağlanmaktadır. Bu durumda olan
ların kanunen müktesebolan haklarını muha
faza etmek maksadiyle birinci maddede gerek
li tadilâtın yapılması kabul olunmuş ve madde 
ona göre tanzim edilmiştir. 

2. Kanun lâyihasının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

3. Lâyihanın muvakkat maddesine malu
liyet ve yaş haddi hallerinde emekliye ayrılan
ların kendilerine ve vefat etmiş olanların dul 
ve yetimlerine verilecek ikramiyenin hizmet 
müddetleriyle mütenasip ve aylıklarının tamamı 
üzerinden hesabolunması kabul edilmiş ve bunu 
teminen maddeye gerekli hüküm vazı ve ilâve 
edilmiştir. 

Kezalik halen mer'i kanun hükümlerine gö
re müddetlerin hasabmda altı aydan fazla olan 

kesirlerin vahide iblâğı ve noksan olanların ten
zili kabul edilmiş olduğuna göre bu hükmün 
muvakkat maddeye aynen nakli yerinde görül
müştür. 

4. Lâyihanın 
bul edilmiştir. 

diğer maddeleri aynen ka-

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kırklareli 
A. Sokman 

Bursa 
Y. Teksel 

Kocaeli 
. ö. Cebeci 

Konya 
H. A. Keymen 

• 

Mazbata Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 
Bursa 

H. Bayrı * 
imzada bulunamadı 

Çorum 
C. Köstekçi 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 
D. Erol 

Malatya 
«istek; maluliyet ve-

ölüm hariç» 
Muvakkat maddeye mu

halifim 
M. Z. Tulunay, 

Zonguldak 
A. Akın 

( S. Sayısı : 224 ) 



— 3 — 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/337 
Karar No : 75 

24.11.1959 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek olarak Maliye Vekâletin
ce 'hazırlanan ve Yüks'eik Meclise arzı icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
20 . I I . 1959 tarihli ve 71-885/541 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası Maliye Encüme
ni mazb at asiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliyie Vekâleti mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Kanun lâyihası, esbabı muciibesinde de arz ve 
izah edildiği üzere ahiren encümenimiz tarafın
dan kabul olunup Meclisi Âliye arz edilmiş bu
lunan maaş ve ücret tutarlarının bir misli artı
rılmasına mütedair lâyihanın 1 Mart 1959 tari
hinden ütibaren yürürlüğe girmesi halinde bu te-
zayüdün emekli (aylıklarına da müessir olacağı 
ve bu sebeple emefkliye ayrılma taleplerinin art
ması neticesi Emekli Sandığına ağır malî -kül
fet tahmil edeceği ve diğer taraftan Devlet daire 
ve müesseselerinde yetişmiş ve tecrübeli eleman
ların topluca emekliye ayrılmaları ve bu suret
le hizmetlerin aksaması ihtimali de göz önünde 
bulundurularak emekliye ayrılma müddetinin 
25 yıldan 30 yıla çıkarılmasını temin maksadiy-
le ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maliye En
cümeni raporunda belirtilen mucip sebeplere is
tinaden lâyihanın birinci maddesi ile muvakkat 
maddesinde gerekli tadilâtı yapmak suretiyle 
kabul etmiştir. 

Lâyihanın sevlkmi mucip sehepler yerinde gö
rülerek cereyan eden müzakerelerden Sonra Ma
liye Encümeninin tadilen Jkabul etmiş olduğu 

metin üzerinden maddelerin müzakeresine geçil
miş ve adı geçen encümenin tadilen kabul etmiş 
olduğu metin encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası,, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla iznin
im. İmre N. Özsan B. Bilgin 

Afyon K. Ankara 
M. Â. Ülgen Söz hakkım mahfuzdur 

M. Akpınar 

Antalya Artvin Artvin 
K. Akmanlar H. Çeltikçioğlu Muhalifim 

Y. Gümü§el 
Çankırı Çorum 

Söz hakkım mahfuzdur H. Bulgurlu 
F. Arkan 

Çorum Denizli İsparta 
Y. Gürsel A. B. Karaca T. TığU 

istanbul istanbul istanbul 
M. Erdener N. Kırşam, M. Şellefyan 

Kastamonu Kayseri 
M. tslâmoğlu Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
O. Kavuncu 

Kocaeli Konya Siird 
G. Tüzün M. Bdğrıaçık M. D. Süalp 

Trabzon Van 
1. Şener Söz hakkım mahfuzdur 

F. M&fsn 
Yozgad Zonguldak 
T. Alpay H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Ka
nuniyle, gerek istek üzerine ve 
gerek kurumlarınca lüzum gö
rüldüğünde re'sen emekliye 
sevk için kabul edilen 25 yıl 
fiilî hizmet müddeti 30 yıla çı
karılmıştır. 

Mezkûr kanunun bu hüküm
le alâkalı 39 neu maddesinin 
(b), (ç) fıkraları ile 62 nci 
maddesinin (a) fıkrasında 25 
yıl olarak gösterilen müddetler 
30 yıl ve 66 ncı maddesinin (f) 
fıkrası ile 88 nci maddesinde ve 
muvakkat 66 ncı maddenin 6 
ncı fıkrasında 20 yıl olarak gös
terilen müddetler de 25 yıl ola
rak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Ka
nunun 6122 sayılı Kanunla mu
addel 89 ncu maddesinin 25 yıl 
ile 30 yıl arasında hizmeti bu
lunanlara verilecek emekli ikra
miyesine dair hükmü kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun meriyete girdiği ta
rihte 20 yıl veya daha fazla 
fiilî hizmet müddeti bulunan
lar 25 yılı doldurduklarında 
emekliliklerini istiyebilecekleri 
gibi kurumlarınca da re'sen 
emekliye sevk edilebilirler. 

Bunların emekli ikramiyeleri 
30 yılı dolduranlar için verile
cek ikramiye miktarının 25 ve
ya daha fazla senelere isabet 
edecek miktarının yarısı üze
rinden hesaplanır. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADÎLİ 

5434 sayüı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa ek 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanu
niyle gerek istek üzerine ve ge
rekse kurumlarınca lüzum gö
rüldüğünde re'sen emekliye 
sevk için kabul edilen 25 yıl 
fiilî hizmet müddeti otuz yıla 
çıkarılmıştır. 

Mezkûr kanunun bu hüküm
le alâkalı 39 ncu maddesinin 
«B» ve «Ç» fıkraları ile 62 nci 
maddesinin «A» fıkrasında yir
mi beş yıl olarak gösterilen 
müddetler otuz yıl olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun meriyete girdiği ta
rihte fiilî hizmet müddetleri 
yirmi beş yılı doldurmuş olan
larla yirmi yıl veya daha fazla 
fiilî hizmet müddeti bulunan
lar yirmi beş yılı doldurdukla
rında emekliliklerini istiyebile
cekleri gibi kurumlarınca da 
re'sen emekliye sevk edilebilir
ler. 

Bunların emekli ikramiyeleri 
otuz yılı dolduranlar için veri
lecek ikramiye miktarının yir
mi beş veya daha fazla senele
re isabet edecek miktarının ya
rısı, ölüm, maluliyet ve yaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa ek 

kanun lâyihamı 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin 1 nci madd,esi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Maliye Encümeninin muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 3. — Bu. kanun 1 
İMart 1959 tarihinde meriyete 
gi rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

19 . n . 1959 

Başvekil V. 
E. Menderes 
Derlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

JET. Şaman 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
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Mal B. 

haddi sebepleriyle ayrılanların 
emekli ikramiyeleri ise tamanıi 
üzerinden hesaplanır. Bu ikra
miyelerin hesabında altı ay ve 
daha fazla yıl kesirleri tam sa
yılır. Altı aydan az kesirler na
zara alınmaz. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Ticaret Vekili 

H. Erkmen 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 

>m< 
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MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Güm. ve înk. Vekili 
H. Hüsman 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

Ba.s. - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 




