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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Muhtelif vilâyetlerde vukua gelen yer sarsın
tısı hakkında Dahiliye vekili Reeeb Peker baya-
rıatta bulunduktan sonra 

Büyük Millet Meclisi 1942 yılı haziran ve 
temmuz ayları hesabı hakkındaki mazbata okundu; 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına ; 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 "malî yılı bütçe
sine fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanuna 
bir madde eklenmesine; 

Orman ve Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüklerinin 1939 malî yılı hesabı katilerine 
dair kanun lâyihaları kabul edildi; 

1933 ve 1934 Türk borçları tahvillerinin öden
mesi için anlaşmalar yapılmasına dair kanun lâ
yihasının birinci müzakeresi icra olundu; 

Mebus seçimi kanun lâyihasının, üç. maddesin
den mâada maddeleri kabul edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili 
Sivas 

Şemsettin Günalay 

Kâtip 
Hatay 

Hamdı Selçuk 
Kâtip 

İsparta 
Kemal Turan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanu

nuna bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası (1/906) (Bütçe 
encümenine) ; 

2. — Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/907) 
(Bütçe encümenine) ; 

Mazbatalar 
3. — Devlet Konservatuvan tiyatro, opera 

ve balet şubelerinden mezun olanlara elbise veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/882) (Ruznameye) ; 

4. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12, ve 
14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/884) (Ruznameye) ; 

5. — Subay yüksek mühendis, askerî yüksek 
mühendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/880) (Ruz
nameye) ; 

6. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (1/889) (Ruzna
meye) ; 

7. — Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 
malî yılma ait bilançonun sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası (3/524) (Ruzna
meye). 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

EEÎS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER: Vehbi Bilgin (Konya), Vedit Uzgören (Kütahya) 

EEÎS — Celse açlmıştîr. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. —- Mebus seçimi hakkında kanun lâyihası ve 

Adliye, Dahiliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
leri mazbataları (1/864) 

REİS — Encümene gönderilmiş olan 10 ncu 
maddenin encümenden gelen mazbatası okuna
caktır : 

Yüksek Reisliğe 
Mebus seçimi kanununun Yüksek Heyetçe mü

zakeresi esnasında, bu lâyihanın «Mebusluğa 
seçilemiyecek olanlar» hakkındaki onuncu mad
desine yabancılarla evli olanların mebus seçile-
memelcri için bir fıkra eklenmesine dair istanbul 
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mebusu Gl. Kâzım Karabekir ile Yozgad mebusu 
Süleyman Sırrı Içöz tarafından verilen takrirler 
ekseriyetle nazarı mütalâaya alınmakla Dahilî 
nizamnamemizin 119 ncu maddesi hükmüne tev
fikan Encümenimize havale buyurulmuş idi. 

Hükümet namına Encümene davet edilen Da
hiliye ve Hariciye vekilleri de hazır oldukları 
halde takrirler münderecatı etrafiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Teşkilâtı Esasiye kanununun 11 nci madde
sinde : «30 yaşını bitiren kadın ve erkek her Tür
kün mebuîJ seçilebileceği» sarahaten yazılı olduğu 
gibi 12 nci maddesinde de ne gibi hal ve sıfatların 
mebusluğa mâni olacağı vazıhan gösterilmektedir. 

Hükümetten sevkedilmiş olan bu Mebus seçi
mi kanunu lâyihasının mebusluğa seçilemiyecek 
olanlar hakkındaki 10 ncu maddesi de: Teşkilâtı 
Esasiye kanununun bu 11 ve 12 nci maddelerinde 
yazılı olan hal ve sıfatları aynen tadat etmiş ve bu 
itibarla Ana kanunumuzun bu husustaki mu
ayyen ve sarih hükümlerine tamamiyle inhisar 
ve intibak eden bir ifadeden ibaret bulunmuştur. 
Bu teklifler Teşkilâtı Esasiye kanununun tadilini 
mutazammm olup bu Ana kanunun tadiline ta
alluk eden 102 nci maddesi ise tadilnamelerin 
«Meclis azayı mürettebesdnin lâakal bir sülüsü 
tarafından imza olunmasını şart» kılmakta ol
duğuna binaen bu tekliflerin tadilname olarak 
kabulüne imkân görmemektedir. 

Esasen «Hiç bir kanunun Teşkilâtı Esasiye 
kanununa münafi olmayacağı, bu kanunun 103 
ncü maddesinde musarrah olduğuna göre, takrir 
sahipleri tarafından yapılan teklifi, bu ana ka
nunumuzun hasır ve tadadettiği hükümler dışın
da ve ayrı bir hüküm mahiyetinde olmak itiba
riyle 103 ncü maddesine münafi gören encümeni
miz bu tekliflerin reddini ve Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 12 nci maddesinin aynı hükümlerini 
ihtiva eden Mebus seçimi kanunu lâyihasının 10 
ncu maddesinin kabulünü Heyeti umumiyeye ar-
zetmeye, yalnz teklif sahibinin muhalefetiyle ka
rar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Tş. Es. En. Rs. M. M. Kâ. 

Konya istanbul Tokad • 
F. Sılay Ziya Karamursal Resai Erişken 
Ankara Gümüşane Kırklareli 

M. Ökmen H. F. Ataç Dr. Fuad Umay 
Manisa Muğla Samsun 

Refik İnce Y. Nadi H. Çakır 
istanbul 

işbu mazbatanın reddi taraftarıyım 
K. Karabekir 

REİS — Söz isteyen- var mı? 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (istanbul) — Ar

kadaşlar; umdelerimiz olan milliyetçiliğe uyma
yan, ecnebilerle evli olan kadın ve erkeklerin me
bus seçilmemesi hakkındaki teklifimizin ehemmi
yeti ve Teşkilâtı Esasiye kanununa uygun oldu

ğu, geçen celsede lüzumu kadar izah olunmuştu. 
Teşkilâtı Esasiye encümeni reis ve M. Muharrir
leri de muhalif fikirde bulundular. Fakat bu
na rağmen takrirler reye kondu ve Heyeti Celi-
leniz bu takrirleri kabul etti. Şimdi Teşkilâtı 
Esasiye encümeni kürsüde şifahen olan beyanatı 
bu sefer bir mazbata halinde tekrar ediyor. Ben 
Teşkilâtı Esasiye encümeninin bir âzası sıfatiyle 
bu mazbatanın reddini teklif ediyorum ve esbabı 
mucibesini de huzurunuzda arz ve izah ediyorum. 

Evvelâ Teşkilâtı Esâsiye encümeni burada 
tebellür ettirilen bu fikrin Heyeti Celilece veril
miş olan ehemmiyet ve memnuniyetle kabulünü 
hiç bahis mevzuu etmemiştir. Yalnız bunun Teş
kilâtı Esasiye kanununa uymadığını zikretmiş
tir. Bunu tebarüz ettireyim. Çünkü eğer encü
men de bu meselenin çok büyük ehemmiyeti ol
duğunu ve Türk camiası için hattâ hayati bir 
ehemmiyet teşkil ettiği hakkında Heyeti Celileni-
zin memnuniyetle kabul ettiği bu tezi kabul etmiş 
ise hiç olmazsıa mazbatada bunu zikretmeli idiler. 
Bu suretle Teşkilâtı Esasiyenin ruhuna uy
gun suretindeki formüle gitmeyi temin ederlerdi. 
Şimdi geçiyorum. Bu takrirlerimiz Teşkilâtı Esa
siyenin ruhuna uygun olduğu maddesine. 

Teşkilâtı Esasiyenin ikinci maddesinin mil
liyetçi vasfına bu teklifimiz bir kere tamamiyle 
uygundur. Arkadaşlar bundan başka memurin 
hakkındaki Teşkilâtı Esasiyenin 92 ve 93 ncü 
maddelerini okuyorum ve bu maddelerin mebus 
seçimi hakkındaki 9 ve 11 nci maddelerinin hu
zuru âlinizde mukayesesini yapıyorum. 92 nci 
madde diyor ki «hukuku siyasiyeyi haiz her Türk 
ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriye
tinde istihdam edilmek hakkını haizdir.» 

Şimdi buna mütenazır olan Mebus seçimi 
kanununun 11 nci maddesini okuyorum : «30 
yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus 
seçilebilir» diyor. Yani memuriyet için kulla
nılan «her Türk» kaydını buraya da koyuyor. 
Sonra Memurin kanununun 93 ncü maddesi 
«bilûmum memurların evsafı hukuku, vezaifi, 
maaş ve muhassasatı ve sureti nasp ve azilleri 
ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile mu
ayyendir» diyor. 9 ncu maddeyi de okuyorum: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu mahsu
suna tevfikan millet tarafından müntehap. me
buslardan müteşekkildir.» Görülüyor ki mebus
lar ve memurlar için aynı «her Türkü» kaydı 
ile ve kendi hususi kanunlariyle takyit edile
rek ve ana vasıfları da burada zikredilerek hak 
tesbit ediliyor. Şimdi burada mebuslar için me
busluğa mâni bir takım vasıfları sayıyor. Bu 
vasıflar da bundan ibarettir diye kesmiyor, bun
lar mânidir diyor. Biz tıpkı ahval zarureti ve 
millî bünyemizin daha ziyade kudret kesbet-
mesi için memurlarımıza, ordumuza hattâ no
terliğe bir madde ekliyoruz. Diyoruz k i ; ecne
bilerle evli olanlardan bu hak nezedilmiştir. 
Yani her Türke Kanunu Esasice bahşedilmiş 
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olan hak bu kayıtla kalkıyor. Binaenaleyh hiç 
de Teşkilâtı Esasiyeye münafi değildir. Şimdi 
biz aynı surette Teşkilâtı Esasiyeye uygun ol
mak üzere bilhassa milletlerin çöküp harap ol
duğu bir sırada milletimizin koruyucusu olan 
Meclisi Âli için bu hakkı talep ediyoruz. Ara
da hiç bir fark yoktur. Gelecek Meclisi teşkil 
edecek olan arkadaşlar daha zor ve tehlikeli iş
lerin mesuliyetini omuzlarına alacaklardır. Gö
rünür, görünmez tehlikeler içinde Türk var
lığını, Türk mefkuresini, Türk menfaatlerini 
fâni olan şahıslardan ziyade pürüzsüzce, tesir
sizce düşünmek kudreti kurtaracaktır. Her na
sılsa bir ecnebi aileyi harimine almış, onunla 
kaynaşmaktan kendini kurtaramamış olan bir 
vatandaşı mebus namzedi yapmak bütün millî 
dâvamızla tenakuz teşkil eder. Hususiyle Türk 
ordusu Teşkilâtı Esasiyemizin Türklük ruhuna 
sadık kalarak kudretini arttırmış bulunuyor. 
Emredildiği anda kanım dökecek olan Türk or
dumuzun aradığı bu vasfı elbette «kanım 
dök» emrini verecek olan ve Başkumandanlığı 
da şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç bulundu
ran Meclisi Âlinin de kabul etmesi zaruridir. 
Binaenaleyh Meclisi Âlinin geçen celsede ver
miş olduğu kararda sebat göstererek bu mazba
tanın reddini rica edeceğim. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem Teşki
lâtı Esasiye encümeni arkadaşlarımızın fikren 
benimle beraber olduklarında katiyen şüphem 
yoktur. Yalnız bu teklifi Teşkilâtı Esasiyenin 
tadili mahiyetinde görüyorlar. Hayır öyle de
ğildir, bu bir kanunu mahsustur ve kanunu 
mahsusa bir fıkra ilavesidir, benim -teklifim. 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 nci maddesi
ni muhterem Paşa okudular, orada (ecnebi hiz
meti resmiyesinde bulunanlar, mücazatı ter-
hibiye veya sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden 
biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, tabiiyeti 
ecnebiye iddiasında bulunanlar, hukuku me-
deniyeden ıskat edilmiş olanlar, türkçe okuyup 
yazmak bilmiyenler mebus intihap olunamaz
lar) deniyor. 

Şimdi, tâbire nazarı dikkatinizi celbediyo-
rum : Maddenin başında «ecnebi hizmeti Tesmi
yesinde bulunanlar ve mücazatı terhibiye» tâ
birleri vardır. Mademki Teşkilâtı Esasiye kanunu 
değiştirilemez deniyor o halde bu on ikinci 
maddedeki tâbirleri değiştirerek bu kanunda 
niçin başka tâbirler kullanıyor? Bu, kanunu 
mahsus olduğu için, mademki değiştirilebiliyor, 
bunun da değişmesinde ne mahzur vardır? Son
ra, Teşkilâtı Esasiye kanununun memurları ta
rif eden maddesini müsaadenizle bendeniz de 
okuyayım «Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk 
ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriyet
lerinde istihdam olunmak hakkını haizdir.» 93 
ncü maddesi «Bilûmum memurların evsafı, 
hukuku, vezaifi, maaş ve muhassasatı ve sure

ti nasp ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanu
nu mahsus ile muayyendir.» Burada böyle de
diği halde Memurin kanununun 7 nci maddesi
nin Z fıkrası bir takım evsafı saydıktan sonra, 
«ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil olmamak» 
şartını ela koymuştur. Bu, Teşkilâtı Esasiye 
kanunumuzda var mı? Hayır yoktur. Burada 
niçin kabul etmişiz? Demekki biz kanunla Teş
kilâtı Esasiye kanununun ruhunu tevsi etmiş 
oluyoruz. Ecnebi kadınlarla teehhül etmiş me
murin, Hariciye Millî Müdafaa ve Bahriye \ 
kâletlerinde istihdam edilemez, demişiz. Şu 
"halde memur için koyduğumuz, aradığımız bir 
kaydı mebusta aramak evlâbittariktir. Arka
daşlar; bir Türkün bir ecnebi ile evlenmesi ola
bilir. Fakat şu sakaf altında toplanan ve mil
letin bütün siyasetine, en gizli müzakerelerine, 
bütçesine vâkıf olan bir mebusun bir ecnebi 
kadınla birleşmesi, memleketin sırrını ifşa et
mesi bence hiç doğru değildir. Bir ecnebi ile 
evlenmiş bir Türk kadınını getirmiyoruz da, 
nasıl oluyor da ecnebi bir kadınla evlenmiş Türk 
erkeğini buraya getiriyoruz? 

Benim bu teklifimden maksadım, mukaddes 
olan Partimizin umdelerini bir daha tekrar et
mektir. Bilhassa ben, sayın Başvekilimizin 
Başvekâleti deruhde ettiği zaman, şu kürsü
den söyledikleri «Türküz, Türkçüyüz ve Türk 
kalacağız» sözlerinden ilham alarak bu takriri 
verdim. Binaenaleyh muhterem ve mukaddes 
olan bir ırkın içine ecnebi kadınla evlenmiş 
bir Türkü sokmak doğru değildir. Binaenaleyh 
teklifimiz yerindedir. Teşkilâtı Esasiye kanu
nuna mugayir değildir. Kanunu mahsusuna 
uygundur. Bu fıkranın kabulünü ben de rica 
ediyorum. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar; mevzuu müzakere olan meselenin 
tahrik ettiği bizim için çok ehemmiyeti haiz 
usul meselesi hakkında bir kaç söz söylemek 
mecburiyetini hissettim. 

Meseleye hangi cepheden bakılırsa bakıl
sın verilmiş ve nazarı itibare alınması kabul 
edilmiş ve bu kararlar Teşkilâtı Esasiye encü
menine havale edilmiş olan takririn mahiyeti, 
Teşkilâtı esasiye kanununun mebusluğa ait va
sıfları tâyin eden maddesinin tadilini istilzam 
etmektedir. Usule âşinâ olduğuna çok kani ol
duğum arkadaşım Süleyman Sırrrı Beyin... 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozg-ad) — Teşekkür ederim. 
HASAN SAKA (Devamla) — Her ne kadar 

tadil mahiyetinde olmadığı hakkındaki sözle
rini dinlcmişsem de bu, beni ikna etmemiştir. 
Müspet veya menfi herhangi bir vasfın Teşki
lâtı Esasiye kanununa konması behemehal Teş
kilâtı Esasiye kanunu ile olur. Herhangi bir 
alelade kanunun müzakeresi dolayısiyle veri
len bir takririn müzakere ve intaciyle Teşki
lâtı Esasiye kanunumuzun tadiline gitmek. 

— 94 — 
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Büyük Millet Meclisinin ötedenbefi üzerinde 
çok hassas bulunduğu Teşkilâtı esasiyenin ta
dilini kendine mahsus teminatlardan, garanti
lerden mahrum etmek olur ki, buna da bu 
vesile ile gitmek zannetmem ki doğru olabilsin. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — O halde İntihabı 
mebusan kanununa lüzum yoktur. 

HASAN SAKA (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz, ben zati âlinizi dinledim. 

Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun mebusluğa 
ait olarak saydığı vasıflar tamam mıdır, nok
san mıdır, fazla mıdır1? Bu mesele haddi zatında 
çok konuşmağa müsait bir mevzudur. Bugün 
herhangi bir dereeei tahsilin şart olduğunu 
görmüyoruz. Okur yazar olmak kâfi geliyor. 
Kanunumuzun halkçılığı bunu kâfi görmüş. 
Ana yasamız belki yarın lüzum görecek bir de
rece tahsili şart koyacak, belki bir zaman ge
lecek âli tahsil mebus uk için vasıf sayılacak 
Belki bekârlık günün birinde mâni telâkki edi
lecektir. Bunlar münakaşa edilir, konuşulur 
lakırdılardır. Vasıfların müspetlerini olduğu gi
bi menfilerini de çoğaltmak imkânı vardır. Şu 
şu şu vasıfta olanlar mebus olamaz, denilir, 
kim diyebilir ki size bu mâni vasıflar ilelebet 
kâfi gelecek? Belki yarın, ihtimalki bir seri 
mâni vasıfların bu maddeye ilâvesi lüzumu ha
sıl bacakt ı r ve bunları da B. M. Meclisi yapa
caktır. 

Dünyanın her tarafında Kanunu esasilerin 
tadili hususi garantilere, hususi teminata rap-
tedilmiştir. Bizim Teşkilâtı Esasiye kanunumuz 
da, bu ana yasanın ne suretle tadil edileceğini 
sarahaten sıkı kayıt ve usullere bağlamış bu'u-
nuyor. Arkadaşlarımız, bu ana yasadaki hususi 
teminatın zait olduğu kanaatinde iseler verile-

* cek cevabım yoktur. Fakat eğer elzem bir şey
se, ne mâni vardır ki Teşkilâtı Esasiyeyi tadil 
edici bir teklif yapmağa, kendine mahsus usul
lerle bunu aramağa mâni nedir ki, intihap ka
nununun herhangi bir maddesini müzakere 
ederken, lüzumlu farzoluuan herhangi bir vasfı 
ihtiva eden bir takrirle Teşkilâtı Esasiyemizin 
tadiline gidiliyor? icabediyorsa, doğrudan doğ
ruya, şimdiye kadar bir çok misalleri olduğu 
gibi, Teşkilâtı Esasiyemizin tadilini, kendine 
mahsus usul dairesinde derpiş etmek bizim için 
en açık, en cepheden yürüyen bir hal yolu olur 
kanaatindeyim. (Doğru sesleri). Bu itibarla be
nim gibi dürûinen bir çok arkadaşların isimle
rini taşıyan bir takrir veriyoruz. Teşkfâtı Esa
siye Encümesinin mazbatasının tâyini esami ile 
reye konulmasını teklif ve kabulünü rica ediyo
ruz. H^nvn ses1 eri, alkımlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Gerek Reis 
Vekili Beyefendinin beyanatı, gerek Teşkilât! 
Esasiye encümeninin mazbatası beni tatmin et
medi. Teşkilâtı Esasiye işin bir kısmına mâni 
olmuyor, bir kısmna mâni oluyor. Bu, tut
madı. Bunun açıkçası, Parti cephesin

den, mademki biz Parti mebusuyuz, bu 
sebepten tetkik edelim deselerdi gayet mâkûl 
olurdu, iş tekrar ele alınır ve tetkik olunurdu. Fa
kat Teşkilâttı esasiyeye münafidir diye reddedi
lirse, hepimizin yüreği yanarak istediği bir arzu
yu böyle uydurma bir şekilde geriye bırakmak 
doğru değildir. 

REİS — Emin Bey, bu sözünüzü tavzih edi
niz. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Uydurma de
yince, bu gibi mülâhazalar benim kanaatimce in
tihabı mebusan kanununun bir yeri tadil edilir
ken şirket vesaire gibi meseleler Teşkilâtı Esa
siyeye münafi olmuyor, yeni yeni vasıflar konu-
vor. Arkadaşlar; bütün memlekette bir his var
dır. Ecnebi bir kadının bu memleketin esrarım 
öğrenmek için muvazzaf olduğuna dahi inanılı
yor. İçlerinde belki gavet kıymetli arkadaşları-
mTz olabilir. Fakat Türkün kanaati, bir ecnebive 
Türkün en mukaddes sırrını emanet etmekte da
ima acı duvar. Bendeniz arzedivorum. Belki 
ekserivet alırsınız. Fakat biz p-avet acı duvarak 
tabii lehinde rev vereceğiz. Fakat acı duyacağız. 
Evet, ileride Parti kongiremiz vardır, ora-da ge
tirelim, tetkik edelim derseniz, nihavet biz de 
usıde tabi i n s a n ı z . Teşkilâtı Esasivenin bir 
kharm buna münafidir, dive İntihap kanununu 
vanar fakat buna gelince dursun demek hie doğ
ru olrnzn Ümit ederim ki burdin reddedilse bile in-

saallah Türkive'de esas olur, bu Meclisin içine böy
le bir şev girmez. Niçin şüphe edilen bir nesneyi 
V>pu harimi ismetime sokayım1? İsterse ivi o1 sun. 
Nio.in fuzuli yere bu adam da burava gelsin? Bi
naenaleyh rica ederim, bu beni tatmin etmemiş
tir. ıVe^nde israr e+mevin, Teşkilâttı Esasiye 
münafidir dive reddettirmeyin, icabederse bunu 
Parti ve alarak tetkik edelim. 

GT. KÂZIM KARATCRKtF." tfstanhul> — Efen-
dün; muhterem Bay Hasan Saka arkadaşımız be
yanatında d^vorlar kv o^ıvun ^azma, bilmeyeni 
biz mebus alıyoruz, ileride belki tadil edilir. 
vesaire. Mesele bu delildir. Arkadaşlar, mevcut 
bir kayıt var da o kavdı biz tadil ediyoruz, yahut 
ihmal edivoruz, bövle bir şekil yoktur. Su halde 
meseleyi bu bakımdan kfısaca tekrar ele alalım. 

Meselâ, ecnebi kadndarla evli olan erkeklerin 
veya ecnebi erkeklerle evli olan kadınların mebus 
olamamasıdır. Teşkilâtı esasivemizde sarahaten 
münderie olan hie bir kayıt ihmal edilmiş değil
dir. Teklif böyle bir seve ait değildir. Binaena-
levh sâdece, emlaklığiyle meselemizi ortaca at-
malıvız. Demin de arzettiğim veçhile Memu
rin kanununda her Türke bahsedilen hak mebus 
için de verilmiştir. Memurin kanununda ve or
duya, bilhassa bu noktaya dikkati âlinizi celbe-
derim, « Ecnebilerle evliliği meni kavdım ko
yarken Teşkilâtı Esasiye kanununa tamamivle 
uygundur diyoruz da kendinde başkumandan
lık mündemiç olan bir Heyeti Celileye sırf or-
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du bakımından bile neden şâmil değildir? Ha
san Bey buna cevap versinler. Milletin mu
kadderatını, memurlar da dahil olduğu halde, 
yürütecek olan Meclisi Âliye böyle bir kayit 
konulması niçin diğerinden daha hafif ve Teş
kilâtı Esasiyeye mugayir olsun. Eğer Teşki
lâtı Esasiyeye mugayeret bahsinde işe bakı
lırsa teşrinievvel ve sani ayJarını değiştirmek 
için burada takrir veren Refik înce arkadaşı
mızın yürütemedi, ibare şekline sadıkız denil
di. Peki mebus seçimi hakkında kanunu mah
sus ile Teşkilâtı Esasiyenin bu maddesini kar
şılaştırılanız ibare büsbütün ayrıdır. Çünkü 
mahsus bir kanun yapıyoruz, onu halka anla
tıyoruz. O halde onun ruhundan anladığımız 
ve esasen her tarafta tatbikma girişmiş oldu
ğumuz bir meseleyi o maddeler içine dercet-
miş oluyoruz. Nitekim Teşkilâtı Esasiyenin 
bize bahşettiği müsaade ile mebuslar için yeni 
bir kanun yapılırken Hükümet, encümeler ve 
hususiyle Teşkilâtı Esasiye encümeni dahi teş
rinievvel ve saniye dokunulmadığı halde iste
diği gibi ibarelere dokunmuştur. Hattâ mün-
tahibi saniler faslını dahi epiyce işlemiştir. 

Binaenaleyh, yalnız bu noktadan münakaşa 
edilmelidir. Yani mevcut o]an hükümleri ta
dil, değiştirmek, ihmal asla böyle bir iddia 
yoktur ve içimizden de bir arkadaş böyle bir 
şeyi iddia edemez ki, bir karar verelim, Teş
kilâtı Esasiyenin şu madesini kaldıralım, diye-
de bir iddia yoktur. Teklif edilen maddei ka
nuniye Teşkilâtı Esasiye kanununun ruhuna 
uygundur, denildi ve delil olarak ta gösterildi-
ki gerek memurlar, gerek ordu, için kabul edi
len bir kayit Meclisi Âli için de kabul olunmalıdır 
ve bu Teşkilâtı Esasiye kanununa uygundur. Eğer 
muarız olan arkadaşlarımız hakikaten bunu 
sülüs imza toplıyarak yapmak fikrinde idiyse
ler geçen celsede bunu geri alırlardı ve işi bir 
grup meselesi yaparlardı. Meclisi Âli bugün 
bütün cihana karşı, bütün dünyaya karşı leh
te ve aleyhte söylenen sözlerle kanaatini izhar 
etmiş bulunuyor. Muhterem Parti Başkanın
dan rica ederim, bu noktayı ele alsınlar ve Mecli
si Âliyi müşkül bir vaziyette bırakmasınlar. Yok 
eğer tâyini esami ile reye konulacaksa orada 
da kanaatlerimizi gösteririz. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Muhteı /ı Ha
san Saka beyanatta bulunurken bendenize bazı 
fikirler varit oldu. Teşkilâtı Esasiye kanununa 
baktım ve yeni yapılan bu İntihabı mebusan 
kanununa batkım. Teşkilâtı Esasiyenin 12 nci 
maddesi şöyledir: «Ecnebi hizmeti Tesmiyesin
de bulunanlar.» İntihabı mebusan kanununun 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrası: «Yabancı 
Devlet resmî hizmetinde bulunanlar»; Teşkilâtı 
Esasiye: «Mücazatı terhibiye veya sirkat, sahte
kârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hi
leli iflâs, cürümleriyle mahkûm bulunmamak». 
Yeni kanun: «Ağır hapis cezası, emniyeti suiis

timal ve hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar.» Teşkilâtı Esasiye «Mahcurlar;». Yeni 
kanun: «Mahcurlar.» Teşkilâtı Esasiye: «Tabi
iyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar »; 
Yeni kanun: «Yabancı tebaadan olduğu iddia
sında bulunanlar» ; Teşkilâtı Esasiye: «Hukuku 
medeniyeden ıskat edilmiş olanlar»; Yeni ka
nun: «Âmme hizmetinden menedileııler»; Teş
kilâtı Esasiye: «Türkçe okuyup yazma bilmi-
yenler»; Yeni kanun: «Türkçe okuyup yazma 
bilmiyenler». 

Yeni kanunun yedinci fıkrası 30 yaşını bitir
memiş olanlar mebus seçilemezler diyor. Teşki
lâtı Esasiyenin 11 nci maddesi şöyledir: «30 ya
şını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçi
lebilir.» 

Teşkilâtı Esasiye encümenine soruyorum: 
Teşkilâtı Esasiyede bu hükümler tamamen ve 
aynen mevcut iken İntihabı mebusan kanununa 
bu maddeyi yazmaktaki maksatları nedir1? 
(Bravo, güzel sesleri). Maksat yoktur ve ola
maz. Ben sizi temin edeyim, çünkü bu kanun
da Teşkilâtı Esasiyenin koyduğu esasları bozan 
hükümler olamaz. Eğer bu kanunda Teşkilâtı 
Esasiyenin koyduğu esasları tavzih edici veya. 
tevsi edici bazı hükümler, yine aynı ruhu mu
hafaza etmek şartiyle, olsaydı kabul ederdim. 
Halbuki fıkralar ayındır. Yalnız cezaya taallûk 
eden kısımlarda tâbirler değişmiştir. O tâbir
ler yine Ceza kanunumuzun tatbikini âmir olan 
Ceza tatbikat kanunundaki mevatla tasrih edil
miştir. Bu tâbirlerin delâlet ettiği mânaları 
alır. bunların yerine koyarsak görürüz ki hiç bir 
mâna farkı yoktur. Bu itibarla bendeniz Mecli
sin bir ekseriyetin, başta muhterem general oldu
ğu halde, arzusuna hürmet etmekle beraber bu 
maddenin İntihabı mebusan kanunundan tayyı-
m teklif ediyorum. Zaten bilhassa ana kanunu
muzda mevcut olan hükmün ikinci derecedeki bir 
kanunda tekrarı zararı mucip olur, hiç bir fay
da hâsıl etmez. P/endeniz bir takrirle bu madde
nin tayymı. teklif ediyorum. Bu maddeye bir 
fıkra ilâvesi meselesi şüphesiz bir Teşkilâtı Esa
siye meselesidir. Bir Türkü en büyük hakkından 
mahrum etmek ancak Teşkilâtı Esasiye kanunun
da yer bulur bir esasin-. Bu, Hasan Saka'nm de
diği gibi ancak Teşkilâtı Esasiyenin tadil iyi e olur. 
Usulüne uyarak onu tadile gidelim. Ona bütün 
bütün kuvvetimle taraftarım. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşlar; 
ecnebilerle evli olmanın mebusluğa mâni olup 
olamıyacağı meselesini münakaşa etmiyeceğim. 
Çünkü bu meselenin bu kanım münasebetiyle 
münakaşa edilmesine hukuki imkân olmadığı 
kanaatindeyim. Bu teklif Teşkilâtı Esasiye ka
nunumuzu tadil edici mahiyettedir. Bu itibar
la burada bu münasebetle müzakere edemeyiz. 
Bunun sebepleri hakkında kısaca maruzatta 
bulunmak isterim. 
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Teşkilâtı Esasiyemiz şekliyle, ruhiyle, met

ni ve mânasiyle tam bir demokratik Teşkilâtı 
Esasiye kanunudur ve bunu bütün hükümle
rinden anlamak mümkündür. Bu kanunun me
bus intihabına dair olan hükümlerinde bu hu
susiyet bilhassa barizdir. Filhakika demokra
si, Devlet işlerine mümkün olduğu kadar ge
niş bir vatandaş kitlesinin iştirakini tazammun 
eder. Ana yasamızda da bu ana fikre rastlı
yoruz, reyiâm sistemini en geniş mânasında 
kabul etmiş bir kanundur. Filhakika eskiden 
olduğu gibi mebus seçmek veya seçilmek için 
vergi vermek kaydı yoktur, mülk sahibi olmak 
kaydı yoktur, hizmetçi olmamak kaydı yoktur. 
Hattâ Teşkilâtı Esasiyemiz diğer bir çok mil
letlerin, reyiâm sistemini kabul etmiş olan 
memleketlerin Teşkilâtı Esasiye kanunlarından 
daha ileriye giderek kadınların dahi mebus ol
malarını kabul etmiştir. Bütün bunlar kanunu
muzun umumî temayülünün ifadelerini teşkil 
eder. 

Arkadaşlar; reyiâm sistemini kabul etmiş 
memleketler vardır ki bunlarda mebus olmak 
için bizden daha fazla takyidat vardır. Mese
lâ tabiiyete yeni alınanlar. Türk tabiiyetine 
herhangi bir ecnebi Devlet tebaasından yeni 
kabul edilmiş bir vatandaşın mebus seçilmesi
ne bugünkü mevzuatımıza göre hiç bir mâni 
yoktur. Bütün bunlar gösteriyor ki, Teşki
lâtı Esasiye kanunumuzun umumî temayülü, ru
hu, geniş mikyasta vatandaşlarımızın Devlet 
idaresine iştirak hakkını tanımaktadır. Bina
enaleyh bugün mevzuubahis olan ve bir fıkra 
ilâvesi teklif olunan Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun maddesi takyidi mahiyettedir. Buna 
kayıt ilâvesi Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun 
şekli bakımından olduğu gibi ruhuna da aykı
rı olur. Vatandaşların bir kısmına tanınmış 
olan hakların ıskatı mahiyetinde olur ki yeni 
bir tadil vücude getirmeyi ieabettirir. Bir çok 
arkadaşlar, işin esası hakkında, lehte ve aleyh
te beyanatta bulundular. Ben, bunlar üzerinde 
durmıyaeağım. Yalnız Kâzım Karabekir arka
daşımızın söylediği bir söz nazarı dikkatimi 
celbetti. Bunun üzerinde bir kaç kelime söyle
mek isterim. 

Millete karşı kararımızı verirken düşünme
liyiz, taşınmalıyız, dediler. Arkadaşlar; bura
da işin esası hakkında millete karşı verilecek 
bir karar mevzuubahis değildir. Burada bu ka
nun münasebetiyle bir tadil ıreevzüubahistir ve 
bu tadilin Teşkilâtı Esasiyeye muhalif olduğu 
iddiası vardır. Halledilecek mesele bundan iba
rettir. Tamamiyle bir şekil meselesidir. Ec
nebilerle evli olanların mebus olup olamıyaca-
ğı meselesi ayrı bir meseledir ki bu müzakere
nin mevzuu dışındadır. Hasan Saka arkadaşı
mızın da gayet güzel izah ettiği gibi şekil ve 
merasime riayetle halledilecek bir meseledir. 
Binaenaleyh burada Teşkilâtı esasiyeye muha

liftir diye bir iddia karşısındayız. Meclisin, 
encümenlerin ilk vazifesi tekliflerin Teşkilâtı 
esasiyeye muhalif olup olmadığını halletmek
tir. Verilecek karar buna dairdir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ar
kadaşlar; bugünkü müzakere ve münakaşatımı-
zm esas ruhu; ecnebi bir kadınla evli bulunan 
bir Türk vatandaşının Türk mebusu olarak Bü
yük Millet Meclisine seçilip seçilemiyeceği me
selesidir. Bu mese'e, bu fikir üzerinde Teşkilâtı 
Esasiye kanunumuzun ilk tedvini esnasında 
dahi bugünkü ehemmiyet, hassasiyet derecesin
de büyük bir dikkat ve hassasiyetle durulmuş
tur ve değil yalnız, yani Teşkilâtı Esasiye ka
nunun Türk milletini temsil edecek, yani Türk 
mebusu olabilecek bir vatandaş için aranılacak 
evsaf ve şeraitin, seçme ve seçilme haklarını 
ihtiva eden Teşkilâtı Esasiye kanunun madde
leri üzerinde aynı dikkat, aynı hassasiyet, aynı 
heyecan ve aynı ehemmiyetle durulmuştur. O 
zaman elimizde bulusas kasunun, hâkim Teşki
lâtı Esasiye kanusunun muayyen maddelerinin 
sarih, veciz ifade ve ibare1 erinin ve acık hüküm
lerinin işaret etmekte olduğu gibi, bu hüküm
lerin Teşkilâtı Esasiye kanununa girmesine 
lüzum olmadığı gibi intihap işlerinde Teşkilâtı 
Esasiye kanunun ifade ettiği şartlar ve kayıt
lardan mada bu şurutu manianın nazarı dikka
te alınmamasında, Türk milletinin menfaatine, 
haysiyetine ve Türk milletine edilecek itimad 
mülâhazası hâkim olmuştur. Eğer Teşkilatı 
Esasiye kanunun, gerek İhzari encümende, Mec
lisin heyeti umumiyesinde geçmiş müzakerele
rin Meclis Kütüphanesinde ve resmî müesse-
satta mevcut olduğu tabii bulunan zabıtlarını 
okursak orada bu mutalâatımın, bu maruzatı
mın ne kadar isabetli olduğunu gösteren kuyu
datı mufassalaya tasadüf edeceğiz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hangi sahifesinde? 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Bu maruzattan sonra mevzu mesele hakkında 
şahsi fikir ve kanaatlerimi, mucip sebepleriyle 
birlikte, arza eab^ırVen brm^nn evvel bu kür
süde bu teklifin Türk Teşkilâtı Esasiye k a n 
nunda bir tadil yapmadan meous seçimi kanu
nuna konulabilir bir kayıt olduğu kanaatini 
ifade eden arkadaşlarımla birlikte olmadjiğımı, 
bu kanaatin varit bulunmadığını ifade ederken, 
gösterdikleri sebeplerin, kendi iddialarını ispata 
kâfi gelmediğini beyanla bunu ispata çalışaca
ğım. Gösterdikleri sebepler içerisinde vehleten 
makul gibi görünen tek sebep şudur: diyorlar 
ki; biz mevcut bir kayıt varda o kaydı tadil 
etmiyoruz veya kale almıyoruz, böyle bir şey 
yoktur. Arkadaşlar, mesele tamamen mevcut 
olan bir kanuni kaydın tadil veya o kaydın 
kale almmıyarak Teşkilâtı Esasiye kanunun hü
kümlerine münafi bir hükmü ihtiva eden her 
hangi bir kanuna bir kayıt ve bir hüküm konma-
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ması hususundaki kaydı sarihine muhalif, ta 
kendisini teşkil eden bir teklif yapıyoruz. Çün
kü Teşkilâtı Esasiye kanununun bu bahsi alâ
kalandıran II nci maddesi, filhakika kendisin
den evve.ki seçme hakkını ifade eden 10 ncu 
maddesi gibi seçilebilmek için yalnız Türk va
tandaşı olmak ve muayyen bir yaşı, yani 30 ya
şını ikmal etmiş bulunması, Türk vatandaşı için 
kâfi görmüş addedilecek bir ibare konulduktan 
sonra, 11 nci madde ile bu kayıtların ve bu şart
ların haricinde muayyen bazı evsaf ve şeraiti 
de haiz bulunması lâzımgeldiğini açıkça, ifade 
etmektedir. Yani vazıı kanun ve Teşkilâtı Esa
siye kanununun sarih olan hükümleri, 11 nci 
maddeyi bir maddei müstakille ha*linde yazdık
tan sonra içindeki ehemmiyet ve hususi dikka
te binaendir ki, 12 nci madde ile aranacak ku-
yudu ve şurutu nasıl sayıyor'? O kuyudu şuru-
tu ne tenkis edebiliriz, ne de onun üstüne bir 
kaydı sani, bir şartı aharı yapacağımız Mebus 
seçimi kanununa koyabiliriz. Bundan açıkça 
memnunuz. Ne ile? Teşkilâtı Esasiye kanunu 
ile. Teşkilâtı Esasiye kanununa münafat teşkil 
edecek bir kayıt değil midir. Şu veya bu bir 
vasıfta bulunanların, Teşkilatı Esasiye kanu
nunun aradığı evsaf ve şeraiti tamamen haiz ol
duktan sonra, onun haricinde bir şartı dahi 
ihtiva etmesi lâzımdır. dediğimiz zaman bir 
Türk vatandaşının Teşkilâtı esasiye kanununun 
mebus olmak için aradığı, vücudunu istediği 
şartlardan dahi başka bir şartı haiz olması 
mecburiyetini tahmil ediyoruz1? Buna ne hak
kımız vardır? Deniliyor ki, bu böyle Teşkilâtı 
'Esasiye kanunumuzun açık hükümleri üstünde 
bir hüküm talebi demek olsa bile, Teşkilâtı 
Esasiye kanununda tadil yapmadan, Mebus se
çimi kanunu ile bu şart eklenebilir ve bunun 
mucip sebepleri arasında deniliyor ki ; Türk 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 9 ncu maddesi 
Türkiye B. M. Meclisinin kanunu mahsusuna tev
fikan millet tarafından müntahap mebuslardan 
müteşekkil olacağını gösteriyor. Bu müessese
nin, nasıl teşekkül edeceğini, kurulacağını gös
teren bir maddedir. Amma buna mütenazır 
Teşkilâtı Esasiye kanunu içinde bir madde daha 
vardır ki o da; Türk vatandaşının Devlet hiz
metlerinde, matlup olan ehliyeti ve şartları haiz 
olduğu takdirde, kendi ehliyetiyle mütenasip 
vazifelere alınabileceğini gösteren 92 nci mad
desinde deniliyor. Bu madde hukuku siyasiyeyi 
haiz her Türk ehliyet ve istihkakına göre Devlet 
memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkım ha
izdir. Nitekim bunu takibeden 93 ncü maddede, 
bilûmum memurların evsafı, hukuku, vezaifi, 
maaş ve muhassasatı, ve sureti nasıp ve azilleri 
ve terfi ve terakkileri kanunu mahsusla muay
yendir, deniliyor. Teşkilâtı Esasiyenin 92 nci 
maddesinde de vatandaşların Devlet hizmetle
rine nasıl alınacağını mutlak olarak gösterdik
ten sonra, tıpkı 9 ncu maddede T. B. M. Mecli-

I sinin nasıl teşekkül edeceğini gösterdiği gibi, 
93 ncü madde de, kanunu mahsusla bunların na
sıp, tâyin, terfi ve azilleri tesbit edilir dedikten 
sonra biz bugün Mebus seçmek kanununa koy
mak istediğimiz kayıt ve şartı, nasıl memurlar 
için koyduksa, onların kanunu mahsusla tâyin 
edileceğini beyan eden 93 ncü maddede böyle bir 
kayıt yokken, bu ilâve değil midir? Demek is
tiyorlar. Arkadaşlar bu ilâve değildir. Fark şu
dur. 

SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — Aşağısını okuma
dın. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 0-
kudum, 92 ve 93 ncü maddeleri okudum Sırrı 
Bey! Bu iki veyahut dört, mütenazır gibi görünen 
Teşkilâtı Esasiye maddeleri arasındaki fark 
şudur ki, burada okuduğum, 92 ve 93 ncü mad
deler, bilhassa 93 ncü madde, bilûmum memur
ların evsafını, hukukunu, vezaifini, muhassasat-
1 arının ne suretle verileceğini, terfi ve terakkile
rinin nasıl yapılacağını kanunu mahsusuna ter
kediyor. Teşkilâtı Esasiye kanunu, vazıı kanun 
mutlak olarak bunu bizzat tâyin etmiyor da, bu
nu kanunu mahsusla tâyinini mebuslara, 
yani Büyük Millet Meclisine terkediyor. Amma 
mebus seçimine taallûk eden 11 ve 12 nci mad
delerde vazıı kanun, yani Meclisi Müessesan 
vaziyetinde teşekkül etmiş ve o sıfatla Teşkilâ
tı Esasiye kanununu yapmış olan Büyük Millet 
Meclisi, burada mebus seçilebilmek için aranan 
evsaf ve şeraiti kendisinden sonra gelen mec
lislere terketmiyor. Takyit ediyor. Lüzumlu ve 
faydalı addettiği şartları birer birer sayıyor ve 
bu şartların tadadı ve tasrihi bir şekilde tak-
ninini iltizam ediyor. Nasıl olurda Büyük 
bir Meclisi Müessesan vaziyetinde teşekkül et
miş ikinci Büyük Millet Meclisinin yaptığı ka
nun ki, bunu takibeden bütün Meclislerce mûtâ 
olan esas kanundur, onun tasrih ettiği şartların 
üstüne çıkar veya altına iner. Bunu yapmak
tan yine Teşkilâtı Esasiye kanununun malûm 
olan bir maddesi Büyük Millet Meclisini me-
netmiştir. Hattâ bu husustaki memnuiyette 
o kadar kıskanç, o kadar hassas ve dikkatli ve 
ihtiyatlı davranmıştır ki, bu noktai nazarımı 
arz ve izah için Heyeti Muhteremenize krsaca 
bir işarette bulunmalıyım. Teşkilâtı Esasiye 
kanunumuzun 102 nci maddesi « işbu Teşkilâ
tı Esasiye kanununun tadili aşağıdaki şeraite 
tabidir » diyor. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Teşkilâtı Esasiye 
meselesi yok. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Teşikilâtı Esasiyede tadilât yapılabileceğini ve 
onun merasimini, bunu mütaakıp fıkralarda tes
bit etmiş olmasına rağmen tadilâtta meclisle
rin çok dikkatli ve çok sabırlı, çok kıskanç, 
çok kısırgan bir haleti ruhiye içinde kalmasını 
da onu takibeden 103 ncü maddesinde şöyle bir 

— 98 — 



î : 17 14.12.1942 C : 1 
ibare ile tasrih ediyor. Tabii vazıı kanunda 
mutlak açıklık düşünüleceğine ve tezat, mana
sızlık mülâhaza edilemiyeceğine göre, bu fıkra 
arzettiğim mânayi ifade edecektir: « Teşkilâtı 
esasiye kanununun hiç bir maddesi, hiç bir se
bep ve bahane ile ihmal - burada kalmıyor - ve
ya tadil olunamaz » diyor. Diyor amma bun
dan evvel maddede tadili meneden, tadilin, gay
ri mümkün olduğunu gösteren veya arzettiğim 
gibi l^sırganmayı ifade eden bir kayittû'. 

Arkadaşlar; bütün mesele, Teşkilâtı Esasi
ye kanununa münafat teşkil eden bir teklifin, 
Teşkilâtı esasiye kanununda bir tadil yapılmadan 
mebus seçmek kanununa geçmiyeceği iddiası
dır. 

Arkadaşlarımız bunda Teşkilâtı esasiye ka
nununa münafat teşkil eder bir kayıt görmü
yorlar-. Mârır'atTr^la bunun tamamen afiık bir 
surette ona münafat teşkil eden ve onun ihtiva 
ettiği hükrıpler haricinde kalan bir vasıf ve ka
yıt ol™ası itibariyle, Teşkilâtı Esasiyenin tadilini 
alâkalandıran bir teklif mahiyetinde bulundu
ğunun tebarüz etmiş, olduğu kanaati şahsan bana 
hâkimdir. Bundan öteye geçerek açıkça arzedece-
ğ̂ m ki; Te-kilâtı Esasiye kanununun tadili halin
de dahi, bu ve buna mümasil bir çok hatıra gele
bilecek kayıtlar ve şartların seçim kanununa 
konulması faydalı olur mu, olmaz mı meselesi 
a~rk ve serbest münakaşava tabi tutulabilecek bir 
iş olmasına rağmen, Teşkilâtı Esasiye kanunu ya
pılırken, bilhassa bu maddelerin tedvini esnasın
da üzermde çok durulmuş çok çalışılmış madde
ler olduğu için bu kayıt ve şurutla iktifa edilişin 
esas sebebi büyük Türk milletinin kendini temsil 
edecek insanın seliminde kendi şeref ve haysiye
tine uygun insanları seçmeğe lâyik olduğu kana
atinin hâkim olmasıdır ki bizi bu maddeleri bu 
suretle tedvine sevketmiş ve bununla iktifava 
mecbur bırakmıştır. Türk milleti bugün Teşki
lâtı EsasıVe kanununun yapıldığı günden daha 
yüksek bir seviyede ve daha yüksek bir takdir 
sahlhiyetine malik bir haldedir. Bu itibarla da
hi ben, bu teklifin yerinde olmadığı kanaatmda-
ylım. 

Arkadaşlarıma teklifin reddini ve Teşkilâtı 
esasiye kanununun tadili teklif olunsa dahi buna 
dahi lüzum olmadığı kanaatına varılmasını rica 
ederim. 

REİS — Dokuz zat söz istedi, müzakerenin 
kifayeti hakkında bir takrir vardır. Bunu reyi
nize... 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) Mü
zakerenin ademi kifayeti hakkında söz söyliyece-
ğim. 

REİS — Buyurun. 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar

kadaşlar, bir nokta halledilmeden müzakere biti
riliyor. O da şudur; Teşkilâtı Esasiye kanunu, 
diğer kanunlar yaplılırken bir ölçü olduğunu ve 

ona riayet edilmek lüzumu hakkında hiç bir 
kimsenin itirazı yoktur. Amma Teşkilâtı Esasiye 
kanununun bir de umdesi vardır. Binaenaleyh 
biz herhangi bir kanunu yaparken bu umdelerin 
dışına çıkamayız. Mebus intihabında beyan edil
miş olan kayıtlar arasında meselâ; Cumhuriyetçi 
olmak, milliyetçi olmak, halkçı olmak, Devletçi 
olmak vesair vasıflar var mı? Yok amma anayasa
nın, ana maddesi bize bu altı umdeyi emrediyor. 
Bizim iddiamız da bu umdeye istinat ederek 
milliyetçilik vasfının ihmale uğramamasrdır. 
Bu noktadan da müzakerenin devamını veyahut 
bu kadar beyanatım kâfi görülürse Heyeti Celile-
nizin kararında sebatını tekrar rica ederim. 

JtİJbllS — Takriri okutayım. 

Riyasete 
Müzakere kâfidir, Hasan Saka ve arkadaşları 

tarafından verilmiş olan takririn okunmasını 
teklif ederim. 

Çoruh mebusu 
Asım Us 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri reyinize arzediyorum: Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir (Gürültüler, 
mazbatayı reye koyunuz, hayır, hayır sesleri). 

Efendim, encümen mazabtası bir prensip ka
rarıdır. Maddenin tay veya ipkasiyle alâkadar 
değildir. Teşkilâtı Esasiye ile alâkadar olup 
olmadığını tâyin eden bir mazbatadır. Evvelâ 
bunu reyinize arzetmek mecburiyetindeyim. 
Maddenin tayyı meselesi, madde tayyolunmakla 
diğer bir mebusu, aynı maddeyi madde olarak 
teklif etmek hakkından kimse mahrum etmez. 
Binaenaleyh evvelâ mazbatayı reyinize arzedece-
ğim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız usule ait bir şey arzedeceğim. Buradan 
söyliyeyim. 

REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Devamla) — Bu görüşülmekte 

olan Seçim kanununun (İşitmiyoruz, kürsüye 
sesleri). 

Görüşülmekte olan seçime taallûk eden bu 
madde, herhangi şekilde olursa olsun, Teşkilâtı 
Esasiye encümeninin mazbatası kabul olunursa 
o tadil teklifi kabul edilmiş olmıyacak. Teşki
lâtı Esasiye encümeninin noktai nazarı kabul 
edilmezse o teklif kabul edilmiş olacaktır. Bi
naenaleyh bu vaziyet dahilinde müspet veya 
menfi bir netice çıkacak. Fakat müspet veya 
menfi netice esas maddeyi kaldırmış olmıyacak-
tır. Birisinde, teklifin kabulü halinde maddeye 
bir fıkra ilâve olunacak, mazbatanın kabulü ha
linde ise o fıkra ilâve edilmeyecektir. Fakat 
arkadaşımızın teklifi maddenin bünyesinedir. 
Diyor ki; Teşkilâtı Esasiye kelimelerini aynen 
buraya nakletmeğe lüzum yoktur. Bugün tesis 
olarak konan bu maddenin mevcudiyetine lüzum 
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yoktur diyor. Eğer bu şekil kabul olunursa o 
vakit, bence, zannederim müzakere mevzuu 
olarak yalnız bir müstakil madde kalacaktır. 
Fıkraya ilâve değil, müstakil bir 10 ncu mad
de. Arkadaşımızın teklif ettiği şey yabancılar 
davasıdır. O madde ona münhasır olarak kala
caktır. Binaenaleyh tensip ederseniz tay mese
lelerinde en evvel tay tekliflerinin nazarı dik
kate alınması usul meselesindendir. Bunun re
ye konması muvafık olur kanaatindeyim. 

EEİS — Efendim iki noktayı tekrar nazarı 
dikkatinize arzetmek mecburiyetindeyim; biri 
usul noktasından, dedikleri gibi, tadil teklifleri 
evvelâ reye konur, nizamnameyi aramak lâzım 
gelirse tadil teklifleri maddeden evvel evvelâ 
reye konur. Mevzubahis olan encümen mazbatası 
ve tadil teklifleri maddenin aslından evvel reye 
konur, maddeye tekaddüm eder. Bu bakımdan 
tay teklifini sonraya bırakarak, evvelâ prensip 
kararım, bu tarz Teşkilâtı esasiye kanununa mu
halif inidir, değil midir? evvelâ bunu hallede
ceksiniz. Sonra da tay teklifini reye arzederiz. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Tay en büyük tadildir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
usu-ü müzakere diye açılmış olan bahis yüzün
den meselenin aslımda bir anlaşma rahatsızlığı 
olabilir. Onu mümkün olduğu kadar kaldırmağa 
hizmet etmek için söz aldım. Alelıtlak tay teklif
leri kanun maddelerinin reye konmasına mu
hakkak tekaddüm eder. Fakat içinde bulundu
ğumuz vaziyet, muhterem İnce arkadaşımızın 
mevzubahis ettiği müzakerenin usulüne ait 
şekli arasında mahiyet itibariyle hiç birbirine 
uymayan iki cihet vardır. Biz burada alel
ıtlak bir kanun maddesi müzakere etmiyoruz. 
müzakere edilmiş bir maddenin prensip 
prensip noktası bakımından nazarı dikkate 
alınmış olan bir noktai nazarın ait olduğu encü
menin mütalâası neticesinde, sırf prensip esa
sından, Heyeti Umumiyeye aksettirilmiş olan 
mazbatanın müzakeresi vaziyetinde bulunuyo
ruz. Muhterem Poroy arkadaşımızın yaptıkla
rı tay teklifi bugünkü müzakerenin, lütfen mü
saade buyurup sözümü iyi anlamaları hususun
daki lütufkârlıklarını rica edeceğim ki, bugün
kü müzakere mevzuumın ve sadedin haricinde
dir. Çünkü başka tarifle ifade edemediğim için 
böyle söylemek mecburiyetinde kalıyorum. 
kendileri bu madde müstakil len müzakere olu-
nuyormuş gibi, yani bugünkü müzakere haline 
intikal etmeden evvel ilk müzakere şeklinde 
bulunuyormuş gibi, bu maddede yazılı olan 
esaslar ana kanunda zaten yazılı olduğu için 
oradaki vasıflara atfedilerek burada tekrar 
edilmemesi tarzında bir tekliften ibarettir. Yok
sa bahis mevzuu edilen Teşkilâtı Esasiyenin 12 
ııci maddesinde yazılı olan ve mebusluğa mâni 
diye sayılan hükümlere başka bir hüküm ilâve 
edilip edilmemesi meselei asliyesinin, vaz bu

yurdukları tay teklifiyle hiç bir alâka ve mü
nasebeti yoktur. Şimdi işin aslı üzerine geli
yorum. Binaenaleyh, bugünkü ruznamedeki 
maddenin asliyle alâkası olmadığı için alelıt
lak tay teklifi tercih olunur tarzındaki kaydin 
bu vesile ile tatbikma mahal yoktur. Şimdi 
İnce arkadaşımızın buyurdukları gibi reye ko
nulacak olan, hiç şüphesiz, Yüksek Riyaset 
makamının ifade buyurdukları gibi bahis mev
zuu olan şey doğrudan doğruya, Teşkilâtı Esa
siye encümeninin, nazarı dikkate alınıp encü
mene verilmiş olan takrirleri mütalâa ettikten 
sonra bunların Teşkilâtı Esasiycye muhalif ol
duğu noktasında mutabık kalındı diye arzetti-
ği teklife, Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti 
evet mi, diyecek, hayır mı diyecek? meselesi
nin sırrı bundan ibarettir. Evet derse ne ola
cak, hayır derse ne olacak? Refik İnce arka
daşım bunu tasrih ettikleri için ben de bu bap
ta fikrimi söylemeyi muvafık buldum. Çünkü 
ifadeleriyle bu yeni mesele üzerindeki anlaşma
da bir yanlışlığa doğru gitmek ihtimali vardır. 
şimdi bu mazbata kabul olunursa arkadaşımız 
15 imzalı bir takrir verip mazbatanın tâyini 
esami ile reye konulmasını beyan buyurdular. 
Reylerimizi verdikten sonra eğer çokluk, bu 
mazbata doğrudur, yani Teşkilâtı Esasiye ka
nununa muhaliftir derse bunun burada ilk mü
zakeresinde Encümene gitmiş olması icabetti-
ren vaziyet ortadan kalkacaktır. Binaenaleyh, 
böyle bir şeyin ilâvesi mümkün olmadığı hali 
avdet edecektir. 

Bu böyle olunca reye konacak, başka bir şey 
olmadığı için maddenin aslını Riyaset makamı 
reye koyacak. Eğer mazbata reddedilecek olur
sa, yani Teşkilâtı Esasiyeye muhalif değil de
nirse, âcizane kanaatim, bundan evvel yapılmış 
olan, nazarı dikkate alınması kararının Encü
mence tekrar müzakere edilmesi lâzımgelir. 
Çünkü encümen bu nazarı dikkate alınma işini 
müzakere için toplanınca bunu nazarı dikkate 
alma meselesini konuşmamış, ona tekaddüm eden 
prensip ve asıl meselesini müzakere etmiş, onu 
mazbataya nakletmiştir. Usul hakkındaki görüş
lerimi arzetmek içindir ki bunları ifade etmiş bu
lunuyorum. 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendim; haki
katen nazik bir usul meselesi mevzuubahsoldu. 
Fakat muhterem Dahiliye vekilinin ifadelerin-
deki kelimelerin biraz hududunu geçmiş oldu
ğunu zannediyorum. Bir millet vekili madde 
sureti katiyede kabul edilinceye kadar her an 
takrir vermeye ve maddenin tayymı teklif et
meye salâhiyettardır. Binaenaleyh hiç bir za
man takririm bugün verildiğinden dolayı mânâ
sız ve mantıksız değildir. 

DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 
— Mânâsız ve mantıksız lâfı katiyen kullanma
dım. 
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NAZIM POROY (Devamla) — Yani müzake

re vakti itibariyle de mânâsız değildir. Bu en 
basit bir şeydir ve bunu burada söylemeğe 
mecbur olduğumdan dolayı teessür duymakta
yım. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; usul 
hakkında Receb Peker arkadaşımın fikrine ta
mamen iştirak ediyorum. Yalnız burada izah 
etmek istediğim bir mühim nokta vardır. 

Teşkilâtı Esasiye encümeninin mazbatası 
prensip mazbatası değildir, usul mazbatasıdır. 
Bu noktayı tashih etmek istiyorum. Çünkü Ha
san Saka arkadaşımız dahi bu meselenin usul 
meselesi olduğunu müdafaa etmişler ve takrirle
rini ona göre vermişlerdir. Bu mazbatanın ru
hu, bu tadil teklifinin burada usule uygun ol
madığı ve teklifin Teşkilâtı Esasiyenin tadi
linden ibaret olduğu ve binaenaleyh usul nok
tasından bunun nazarı itibare alınmaması lâ-
zımgeldiği yolundadır. Onun için bu noktayı 
tavzih ettikten sonra usul meselesinin halli ta
kaddüm edeceği için bu mazbata halledildik
ten sonra maddenin tayyına taallûk eden tak
ririn reye konulmasında mahzur yoktur. 

REÎS — Anlayışım arzettiğim gibidir. Müsa
adenizle takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
-Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatasının tâ

yini esami ile reye konulmasını teklif ederiz. 
Bilecik Trabzon Seyhan 

M. Şevket Esendal Hasan Saka Hilmi Uran 
İsparta Erzincan Trabzon 

Mükerrem Karaağaç A. Fırat D. Eyüboğlu 
Trabzon Giresun Gümüşane 

F. A. Barutçu 1. Sabuncu H. F. Ataç 
Mardin Kocaeli Muğla 

Seyfi Düzgören S. Yiğit Y. Nadi 
Erzurum Kırklareli Mardin 
Ş. Koçak Dr. FuadUmay E. Ergin 

Çoruh ' Ankara Çoruh 
A. R. E rem Ekrem Ergun Atıf Tüzün 

Kars Zonguldak Rize 
Esad özoğuz I. E. Bozkurt Raif Dinç 

REİS — Mazbatayı tâyini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Tâyini esami 
ile reye konulması hakkındaki takriri reye koy
madınız. 

REÎS — Affedersiniz, bu teklifi reye arzet-
metği unuttum. Tâyini esami ile reye konulması 
hakkındaki teklifi reyinize arzediyorum: Kabul 
edeni er . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

(Niğde'den başlanılarak rey toplandı). 
REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası için 

verilen açık reylerin neticesini arzediyorum: 
296 zat reye iştirak etmiştir. 4 zat da ret reyi 

vermiştir. Binaenaleyh 292 reyle Teşkilâtı Esa

siye encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 
Şimdi 10 ncu maddenin tayyı hakkındaki 

takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen söylediğim sebeplerden dolayı 10 ncu 

maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 
Tokad 

Nâzım Poroy : 

REtS — Takriri reye. arzediyorum. Nazarı 
itibara alanlar . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı 
itibara alınmamıştır. 

O halde 10 ncu maddeyi okutup reye arzedi
yorum. 

Mebusluğa secilmiyecek olanlar 
ONUNCU MADDE — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sah

tekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, ve 
hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm olanlar; 

3. Mahcurlar; 
4. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bu-

lunanalr; 
5. Âmme hizmetlerinden menedilenler; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar; 

mebus seçilemezler. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

REÎS — Maddevi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanunun 
heyeti-umumiyesi kabul edilmiştir. 

2 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti cumhur 
ve Divanı muhasebat 1941 malî yılı hesabı kati
leri halikında Meclis hesaplarının tetkiki encü
meni mazbatası (5/56) [1] 

(Mazbata okundu) 
REÎS — îttiıla hâsıl olmuştur, Hükümete tev

di edeceğiz. 

3 — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Avukatlık 
kanununun muvakkat 4 ncü maddesinin (A) fık
rasının tefsiri hakkında takriri ve Adliye encü
meni mazbatası (4/64) [2] 

[1] 31 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
\2] 40 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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(Mazbata okundu) 

REÎS — Mütalâa var mı? 
REFÎK İNCE (Manisa) — Bu hususta Ad

liye vekili Beyefendinin izahlarına ihtiyaç var
dır, lütfederler mi? 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Efendim, Avukatlık kanununun 
muvakkat maddesinde, kanunun neşredildiği ta
rihte, 5 avukat bulunan yerlerde dâva vekilleri
nin icrayi meslek edemiyeceklerine dair bir sara
hat vardır. Kanun tatbika girdikten sonra 5 avu
kattan noksan olan yerlerde, bilâhara diğer avu
katlar gelipte 5 avukat tamam olunca yine dâva 
vekillerinin icrayi meslek edemiyecekleri tarzında 
tatbikat başlamıştır. Bu tatbikat bu tarihe ka
dar devam etmiştir. Bir aralık Adliye vekâleti 
bu tatbikatın doğru olmadığını anlamış ve Avu
katlık kanununun tadiline dair olan lâyihada 
yeni bir hüküm vazederek bu yanlış tatbikatı 
tasrih etmek istemiştir. Fakat encümene vukubu-
lan müracaat üzerine encümen bunu tef siren 
halletmiştir. Binaenaleyh kanunun mânası bu 
suretle tezahür etmiştir. Adliye vekâletinin de 
sevkettiği lâyihada olduğu gibi tef siren bundan 
sonra kanunun neşrinden evvel dâva vekâleti 
mesleğini icra edenler bulundukları kazadan,' 
bilâhara beş avukat olsa dahi kendileri başka yer
lere gitmeğe mecbur olamıyacakları tasrih ve 
tâyin edilmiştir. Bundan sonra tatbikat böyle de
vam edecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bugünkü tatbika
tımız 5 avukat olan yerlerde dâva vekillerinin 
avukatlık yapmamaları yolunda idi. Bunun doğ
ru olmadığı yolunda bir teklifte bulundunuz. 
Fakat encümenle beraberiz ve tefsirde de muta
bıkız buyuruyorsunuz. Fakat bugüne kadar yap-
tığrnız tatbikattan dolayı mağdur olanlar ne ola
caktır? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Tatbikatta kanunun mânası böyle 
anlaşılmış, böyle tatbik edilmiştir. Bundan 
sonra eski yerlerine gidip icrayi meslek ede
bilirler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey, söz 
istiyorum. 

REİS — Lûtfi Gören. 
LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Benim soracağı

mı sordular. 
REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; Avu

katlık kanunu, zannederim 1938 senesinde çık
tı. Demek ki beş seneyi ikmal etmek üzere 
olan bir kanundur. Bu kanunun muvakkat mad
desi aynen şudur .- «Bu kanunun mer'iyete gir
diği tarihte dâva vekâleti ruhsatnamesini ha
iz olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde ic
rayi vekâlet edebilirler.» Benim o zaman Adliye 
encümeninde bulunduğum sıralarda anladığım ve 
o günden bugüne kadar anladığım ve şu daki
kada anladığım mâna şudur ki ; beş avukat 

bir yere geldiği zaman dâva vekâleti ruhsat
namesini haiz olanlar iş göremez. Ben Adliye 
vekâletinin bugüne kadar yaptığı tatbik şeklin
den böyle anlamıştım ve anlamaktayım. 

Şimdi Adliye vekâleti bu tatbikatının husu
le getirdiği inikâsatm menfi olduğunu göre
rek Meclise bir teklifte bulunuyor. Avukatlık 
kanununu tadil eden bu teklifinde diyor ki ; 
işte burada yazıyor : Bu dâva vekilleri avukat
lık etsinler. «Avukatlık kanunu mer'iyete gir
diği tarihte dâva vekâleti ruhsatnamesini haiz 
olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde icrayi 
vekâlet edebilirler.» Bakınız «icrayi vekâlet edebi
lirler» diyor. «Ancak Avukatlık kanununun neş
ri tarihi olan 14 temmuz 1939 tarihinden evvet 
bir yerde bu suretle dâva vekâleti yapmakta 
olduğu resmî kayıtlarla sabit bulunanlar, avu
kat adedi beşi tecavüz etse bile, bulunduk
ları yerlerde vekâlet yapmakta devam veya 
terketmişlerse oraya avdet edebilirler. Şu ka
dar ki, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde avdet etmedikleri veya 
sonradan terkettikleri takdirde tekrar avdet 
ile birinci fıkra hükmünden istifade edemez
ler.» 

Şimdi vekâlet makamının, beş senedenbe-
ri devam ettiği bu tatbikat yüzünden bir çok 
dâva vekillerinin hayatlarını kazandıkları yer
lerden ayrılmalarına sebebiyet verdiği ve tat
bik ede ede artık bir mahiyeti asliye halini 
aldığı bu işten rücu edebilmesi için bir tek
lifte bulunuyor. Şimdi bu teklifin müzakeresi 
esnasında veyahut daha evvel, bir arkadaşı
mız, bazı adamların yapmakta oldukları ahlâk
sızlıkların husule getirdiği azap ve ıstırabı ön
lemek için bir çare arıyor. Lûtfi arkadaşımız 
bu tefsiri talep ediyor. Yapılan iş de şu imiş : 
Bir yerde dört avukat var, bu dört avuka
tın yanında dört tane de dâva vekili vardır. 
Bunlar tutuyorlar falan yerden bir avukat da
ha getiriyorlar, avukatlar beş olunca diğerle
rinin ekmeğine mâni oluyorlar. Bu ahlâksız
lığın husule getirdiği manzaradan müteessir ol
mamak imkânı yoktur. Fakat bu için tadili için 
Adliye encümeninin bu kadar büyük sarahat kar
şısında tefsire gitmesine dahi hayret etmemek im
kânı yoktur. Neden? Bir defa bu Avukatlık kanu
nu 1938 den itibaren konmuş bir kanun değil ki. 
Bizde evvelâ, eski tarihlerde muhamat kanunu, 
vardı. Avukatlık kanunu, Cumhuriyetin ilk 
günlerinden beri üzerinde meşgul olduğumuz 
bir şeydir. Eskiden bir tâbir vardı: Baro teşek
kül eden yerlerde dâva vekilleri icrayı faaliyet 
edemezler. Biz Avukatlık kanun/ununu müzakere 
ederken 20 sene evvel yapılan Avukatlık kanu
nunda 7 kişiye münhasır olan işi bu sefer daha 
mütekâmil bir şek'e soktuk ve dedik ki, yedi 
kişi çoktur ben kişi olsun. Çünkü bir taraftan 
da Hukuk mekteblerimiz nizamî olmayan dâva 
vekillerinin yerine kâfi miktarda eleman yetiş-
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tiriyor. Bir taraftan da dâva vekillerine ruhsat
name verilmiyor. Dâva vekilleri bugün mahdut
tur. ömürleri bitince de o n a n arkalarından 
takip edecek bir zümre yoktur. Binaenaleyh bu 
beş avukat bir tarafta toplanırsa orası dâva ve
killerinden müstağni kalsın. Neden ? Çünkü 
avukatlık bir amine hizmetidir ve bunun ko
runması için hususi meziyetlere ihtiyaç vardır. 
Bu meziyetler ancak zaruretlerin miktarmca 
takdir olunur. Bir zaman için kabul ettiğimiz 
bu işi, artık o zaruretler ka kınca idame ett'r-
ııı ekte mâna yoktur dedik ve böyle kanun yap
tık. Şimdi müsaadenizle tekrar Adliye encüme
ninin neticesini okuyorum : «3499 sayılı Avukat
lık kanununun muvakkat dördüncü maddesi 
ruhsatnameyi haiz dâva vekillerinin kanunun 

mer 'iyeti tarihinde .5 avukat bulunmayan yerlerde 
icravi vekâlet edebi'melerini kabul ve tesbit 
etmiş olduğuna göre bu gibi yerlerdeki avukat 
adedi 5 i tecavüz etse bile - binaenaleyh 5 de^il 
105 olsa bile - bunların vekâlet yapmakta de
vam veya terk etmişlerse oraya di edikleri anda 
avdet edebilmeleri, kanunun tefsire ihtiyaç 
göstermeyen sarih hükümleri icabmd andır.» 
keııdi'l eriyle beraber çalıştığım ve irfanlarına 
emin bulunduğum Adliye encümeni arkadaşla
rımdan özür dilerim, bu kadar sarahati benimle 
beraber kendi'erinin şimdiye kadar görmemiş 
olmalarından zannederim azap duyarlar. Mesu
liyeti sırtında tanıyan Adliye vekâ1 etimizin dahi, 
beş senedenberi mütemadiyen, bu sarahat hilâ
fına, alâkadarları rahatsız etmelerinden dolayı 
tazminat vermesi lâzımdır. idari ahvalden müte-
ve lit zarar ve ziyanların tazminini biz bir hak 
olarak kabul etmişizdir. Ben yerleşmişim ailemi 
orada oturtmuşum, fakat bu kanun çıkmış ve 
ahkâmı da bu kadar sarih iken beni oradan oraya 
kaldırmışlar. Adamın dâva vekili sıfatiyle ekme
ğine, erzakına, doğduğundanberi merbut olduğu 
yerde yurtta oturmasına mâni olmuşuz. Son
ra bizim Adliye vekâletimiz ve Adliye vekili
miz kanun gayet sarih olduğundan dolayı, 
beş avukat değil, istediği kadar olsun, dâva 
vekilleri orada çalışabilir diyor. Bendeniz, af-
larına mağruren söyliyeyim, ifademin şiddeti 
meselesinin ciddiyetinden ve haksız oluşundan 
ileri geliyor. Bu haksızlığın temadisine taraf
tar değilim. Almış oldukları tedbirin fenalık
ları bertaraf edeceğine kani değilim. Binaen
aleyh, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Keyfi
yet gayet sarihtir, tefsire ihtiyaç gösterin ive
cek derecede sarihtir. Kanuni mevzuatın tat-
bikmdan mütevellittir diye hem vatandaşları 
mağdur olmağa götürmiyelim, hem de onları 
müşkül mevkie sokmıyalım. Teklifim şudur : 
Arkadaşlar; Adliye vekâletinin noktai naza
rına iştirak ederim. Mahiyeti itibariyle, bir tef
sir değil, doğrudan doğruya tesistir. Burada 
gösterilen fıkranın kabulü sur eti vl e yapdmış 
olan hataların tashihi yoluna gidilmesini Yük

sek Heyetin vicdanından, irfanından ve vazıı 
kanun olmak yolundaki vaziyetinden rica ede
rim. Bu hususta bir takrir veriyorum. Kabu
lünü rica ederim Çünkü tesis mevzuudur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşımız Refik!ince 
irtikâp edilen hatanın azametinden ve tazmini 
icabeden vaziyetlerin büyüklüğünden baihsile 
âdeta muazzam hatalar irtikâp edilmiş ve bun
lar tamirsiz kalacakmış gibi hepimizi ve bil
hassa mevzuu hiç işlememiş olan arkadaşları 
heyecana şevketti. Hakikatte hiç bir muazzam 
hata işlenmemiştir, ilk önce buna yüksek dik
katinizi celbederim. 

ikincisi; tazmini icabeden hiç bir vaziyeti hu
kukiye yoktur. Adliye vekâletinin buradaki va
ziyeti hakikaten hepimiz için mucibi iftihar, 
övünülecek bir vaziyettir. Çünkü muhterem 
arkadaşımıza evvelâ şu şiheti tebarüz ettirmek 
lâzımdır ki, Adliye vekâleti, kazaî mercilere ka
nunu tatbik ettirmek için emir vermek salâhiye
tini haiz değildir. Bunu bu suretle tatbik eden 
müddeiumumilerin bu kanaatine hürmet ediyor 
ve madelete uygun bulmadığı bu hususu ıslah 
için yüksek huzurunuza bir lâyiha sevkediyor. 
Bu itibarla bu hususta bir defa irtikâp edilmiş 
bir hata ve bunun neticeleri hakkındaki tasvirleri 
zannederim vuzuh bulmağa ihtiyaç gösteren bir 
mefhumdur. Hata nedir, bu muazzam neticeler 
nelerdir"? Bunlar mesleklerinden menedilmiş de-
ğillerdirf bunların adedi de mahduttur, istatis
tiklerle sabittir, bir yerde avukat adedinin faz-
lala7ması, olsa olsa onlara civar bir yere gitme
ğe müsaade etmektedir. Zannediyorum ki tefsir 
sahibi arkadaşımız bunu huzurunuzda tavzih et
meyi bir vazife bilirler. Ne muazzam hata var, 
ne de tazmini istilzam eden bir vaziyet vardır. 

Arkadaşımız dediler ki; Adliye encümeni azap 
duymıvacak mıdır? Sonra yine dediler ki; bu 
metindeki bu sarahati görmemelerine hakikaten 
ben şahsan büyük azap duydum. Çünkü bütün 
encümenin ittifak ettiği, en ufak bir tereddüde 
düpmediği bir hususta tamamen bütün bu kati
yeti izale edecek hiç bir delil serdetmedikleri hal
de. mücerret bu hal vazıhtır, fakat aksi mânada va
zıhtır demeleri, hakikaten bendenizi şahsan bir 
azaba düşürmüş oldu; sebebi: Maddeyi okuyacak 
olursak anlatılacaktır. Hangi sahada vazıh oldu
ğunu Yüksek Heyetiniz huzurunda belirtmek 
için yapılacak iş, maddenin kıraatidir. Müsaade 
buyurursanız bunu okuyacağım: 

«Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte - bil
hassa buraya dikkatinizi çekerim - dâva vekâleti 
ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmı-
yan yerlerde icrayı vekâlet edebilirler.» Dikkat 
buyurulursa «kanunun mer'i olduğu tarihte beş 
avukat bulunmıyan yerlerde» diyor. Bundan 
daha vazıh bilmem nasıl olur? Cümle vazıhtır ve 
bir küldür. Amma bazı yerlerde bunun yanlış an
laşılmış olmasının sebebi de; eskidenberi tatbika-
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tm tevlit ettiği bir alışkanlıktır. Eski tatbikat 
şudur: 

Yedi avukat bulunmıyan yerlerde icrayı faa
liyet etmekte olan dâva vekilleri, bir avukatın 
inzimamiyle, oradan yerlerini değiştirmek mecbu
riyetindedir. Bu muvakkat bir madde değildir. 
Devamlı bir hükümdür. Bu madde muayyen yer
lerde icrayı meslek edecek dâva vekillerine bir 
hak tanıyor. Bir kanunu tefsir ederken, Yüksek 
Heyetinizce de malûmdur ki, ahval, maksat ve ka
nunun hedefi nazara alınır. Onun için arkadaşı
mızın hiç bir tefsire mahal göstermiyen fikrini 
bu kadar heyecanla tafsil etmesini bendeniz şah
san biraz mübalâğalı görüyorum. Çünkü tefsir 
mazbataları hep bu şekilde çıkmaktadır. Yüksek 
Meclisinizin teamülü, bir tefsir sevkedildiği za
man bunu ya bir tefsir fıkrası olarak yapmış, 
yahut tefsire lüzum göstermiyerek, kanun va
zıhtır demiştir. Şimdiye kadar Meclisten geçen 
yüzlerce mazbata arkadaşımızda bu heyecanı 
tevlit etmediği halde heyecanın bu mazbataya 
inhisar etmesi, üzerinde işlenmesi icabeden bir 
mevzudur. Şu noktadan ki kanunun hedefi ne 
olabilir? Muayyen bir zümreyi icrayi vekâlet
ten menediyor. Ne gibi"? Kanunun neşri tari
hinde beş avukat bulunmıyan yerlerde icrayi 
vekâlet edebilirsin, bir avukat daha gelir de 
adedleri beşe çıkarsa burayı terkedeceksin gibi, 
âdeta dâva vekillerini bir muhacereti daimiye 
tabi tutacak bir muameleye hukuk mantığı ce
vaz vermez. Muayyen bir kütleye : Eğer bir 
avukat daha gelirse eşyalarını toplıyacaksm ve 
devamlı şekilde diyar diyar, köşe köşe dolaşa
caksın, buna zannederim ki cevaz verilmez. 
Tatbikatta bunun büyük zararları görülmüştür. 
Bu hükmü hüsnü niyetle tatbik eden adli merci-
lerimiz, ki kanaatleri şayanı hürmettir, meselâ 
Mecliste de cereyan eden tefsir müzakerelerinde 
daima olur, aynı şeye bir kısım arkadaşlar be
yaz, diğerleri siyah der. Her iki kanaat de 
şayanı hürmettir. Binaenaleyh bu hükmü hüsnü 
niyetle tatbik eden adli merciler şöyle bir mu
vazaa karşısında kalmışlar : Bu dâva vekillerini 
topyekûn bertaraf etmek için bir kişiyi çağırı
yorlar. Anlattıklarına göre ekseriya meslekten 
çekilmiş ve yaşlı başlı adamlar oluyormuş, hattâ 
bunlara aralarında maaş da bağlıyorlarmış. Bi
naenaleyh kanunun bu hükmü bu kadar yanlış 
tatbikata cevaz verir mi1? 

Saniyen bu esbabı mucibeye binaen karar ve
rilirken Adliye encümeni bütün reylerin ittifa-
kiyle, ki ittifakı zikretmekten maksadım, tered
düdü mucip bir cihet bulunmamış olmasıdır. 
Zaten bulunsaydı elde bir lâyiha vardır, iki gün 
sonra huzurunuza arzedilecektir, bu lâyihaya bu
nu koyardı, bunda hiç bir mahzur görmezdi. 
Bundan başka asıl hukuk tekniği bakımından
dır ki bir tesis mevzuu yapılması büyük mahzur
lar arzeder. Çünkü, Yüksek Heyetinizce de ma
lûmdur ki; muvakkat maddeler, yeni hükümler 

I vazeden bir kanunun eski ahkâmını tasfiye eder. 
Diyor ki, dâva vekilleri bundan sonra şu şekil
de muamele göreceklerdir. Şimdi tasfiye mua
melesi yapıldıktan 4 - 5 sene sonra bu tasfiye 
muamelesine rücu edilirse, bu vaziyet vatandaş
lar arasında iğbirar uyandırır. Niçin o zaman
ki Meclis bizim vaziyetimizi düşünmemiş ve bizi 
mağdur kılmıştır dedirtir. Sonra böyle bir tef
sirin çıkmasından, Büyük Meclise karşı bir say
gısızlık celbeder mahiyette üzerinde durulacak 
bir vaziyet tasvir buyurdular. -Meclis değil mi
dir, yaptığı kanunların mânasını tâyin edecek. 
Ben şu mânada yapmıştım dedikten sonra ni
çin bundan Meclise atfedilmiş herhangi bir 
kusur mevcut olsun0? Bu ciheti de bendeniz lâ
yık iyle anlıyamadım. Bu itibarlar arkadaşlar 
hiç bir hata irtikâp edilmemiştir. Tazmini 
icabeden vaziyetler mevcut değildir. Böyle ol
ması hem kanunun metnine, hem de ruhuna 
uygundur. Meselenin tesis mevzuu olması ise 
arzettiğim mahzurları doğurur. Kaldı ki muh
terem arkadaşımız yapılmasın demiyorlar. Ya
pılsın diyorlar. Yani bu esasa muhalefet etmiş 
olsalardı hakikaten bu tefsirin böyle çıkma
ması için kuvvetli bir delille karşılaşabilirdik. 
Fakat yapılsın diyorlar. Bu açık ve kestirme 
yol varken niçin tasfiye edilmiş vaziyeti bir 
tesis mevzuu suretiyle yeniden ortaya koymuş 
olalım. Bu itibarla bu izahatım Yüksek Heye
tinizi tatmin buyurdu ise tefsir mazbatasının 
kabulünü rica ediriz. 

REtS — Buyurun Refik ince. 
REFÎK INOE (Manisa) — Feridun Fikri 

arkadaşımız arzu ederlerse benden evvel söyle
sinler. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ben sizden sonra söyliyeceğim. (Gülüşmeler). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; Şiııasi 
arkadaş Avukatlık kanununun müzakeresi es
nasında Hukuk işleri müdürü idi ve Avukat
lık kanunu Şinasi'nin hukuk kudretini tanıt
mak noktasından bana güzel bir vesile olmuş
tur. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Estağfu
rullah. 

REFİK İNCE (Devamla) — Dâva vekili de
nilen kimseler, o zamana göre bizde dâva ve
killiği maalesef mebdeinde yabancıların, bak
kalların ilk zamanlarda işe karışması şeklinde 
fena bir tarihe maliktir. O ruhla mücadele 
etmiş bir adam sıfatiyle tamamen kendileriyle 

L beraberim. Şimdi verdiği cevaba bakıyorum ve 
o cevabı okuduktan sonra mantıklardaki te
beddülden dolayı hayrete düşüyorum. Eski ka
nunda «Baro teşekkül eden yerlerde dâva 
vekilleri icrayı sanat edemez» tâbiri vardı. Baro 
teşekkül ettiği zaman oradaki dâva vekillerinin 
hukuku nazarı dikkate alınmaz mıydı0? Tıpkı 

I onun yerine kaim olmak üzere beş avukat kay-
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dini koyduk. İbare; Avukatlık kanununun 
mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan 
yerlerde icrayı vekâlet edebilirler, beş avukat 
olmıyan yerlerde icrayı vekâlet edemezler di
yor. Çalışabilir. Fakat beş avukat bulunan yer
lerde bunlar iş yapamazlar. Sonra hiç olmazsa 
bu tefsirin tevsi edilmemesi lâzımgelir. Beşten 
fazla dahi olsalar bu gibi yerlerdeki avukat 
adedi beşi tecavüz etse bile bunların vekâlet 
yapmakta devamı veya orayı terketmişlerse 
oraya gittikleri anda avdet etmeleri kanunun 
tefsirine ihtiyaç göstermez. O halde arkadaşlar, 
soruyorum; 1938 senesinde yedi avukatın top
landığı yerde, dâva vekilliği yapmasına mü
saade etmediğimiz bu adamları, mütekâmil bir 
tarihe girdiğimiz, İstanbul ve Ankara fakül
telerinden hukuk müntesibi yetiştirdiğimiz bir 
devrede daha fazla bir hakka mı sahip etmek 
istediler? Adliye vekâletinin ve Meclisin kabul 
ettiği o kanunun ruhu bu mudur? Bu, bir tefsir 
mevzuu mudur? Şimdi arkadaşlar Adliye veki
linden ilk defa sual sormaktan maksadım bu idi. 
Tatbikatın benim anladığım gibi olduğunu söy
lediler. Bence Adliye vekâletinin hattı hareke
ti övünmiye lâyıktır olduğunu ben de söylerim. 
Çünkü kanunu vazettiğimiz gibi tatbik etmiş
tir. Fakat müessirat karşısında tadili lâzımgel-
diğini görerek bu tadil teklifini getirmişlerdir. 
İşte ben ona taraftarım, Adliye vekili arkada
şımız gibi tefsire değil. Lûtfi Gören arkadaşımı
zın bir lütuf lan olarak bu tefsir geldikten sonra 
bu kanunu anlamış vaziyetinde değilim. Bunu 
kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Şinasi arkadaşımız 
diyor ki, müddeiumumilerin tatbikatına karış
mamakla Adliye vekâleti iyi etmiştir elbette. Ka
nun yollarına riayet etmek şartiyle gayet iyidir. 
Kimse meslekinden menedilmis delildir diyor. 
Smıdiye kadar beş avukat olan yerde icrayı fa
aliyetten menetmek suretiyle yine fiilen tahak
kuk etmiştir. Amma buradan kalkacak, Anka
ra 'dan kalkacak, Keskin'e, Keskin'den kalka
cak Kızılcahamam'a, yahut Kızılcahamam'dan 
Keskin'e gideceksin demiştir. Veyahut istediğin 
yere gideceksin demiştir. Fakat orada da beş 
avukat toplandığı vakit icrayi sanat edemezsin 
denilmiştir ve doğru yapılmıştır. Ondan son
ra delil serdedilmemiştir diyorlar. Yani ben 
huzuru hâkimde muayyen bir dâvayı tevsik ede
cek bir vaziyette değilim. İşte delilim kanunun 
maddelerini anlamaktır. Aczimi söyledim. Sa
rahat tatbikata tevafuk etmektedir. Bütün 
mazbatalar böyle çıkıyor diyorlar. Ben tefsir 
mazbatalarının bövle çıkmış olduğunu „ . . 

SÎNASt DEVRÎN ( Zonguldak ) — Bütün 
mazbatalar de$il, büyük bir ekseriyeti. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Takviden kabul 
ederim, fakat bu meselenin tefsire ihtivaç gös-
termiyecek derecede sarih olduğunu ben asla 

kabul etmiyorum. Adliye vekâletinin noktai na
zarına göre, ben iştirak ediyorum; bu bir tesis 
mevzuudur. Beş avukat olan yerde hâlâ bugün 
dâvavekili ruhsatnamesini haiz olanların iş yap
masına mesağı kanuni yoktur. Daha fazla olur
sa diyorlar, ki, bu 105 de olabilecektir. 

NUMAN AKSOY ( Antalya ) — Baro olan 
yerlerde.. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Gayet güzel bir 
şey söylediler. Sorarım Numan arkadaşa, Avu
katlık kanununda baro teşekkül eden yerlerde 
dâva vekilleri iş göremez diye bir madde var mı? 
Yoktur. Yani Avukatlık kanununda bir tadil 
olsaydı baro teşekkül eden yerde dâva vekilleri 
iş göremez denseydi beraberdik. Böyle bir şey 
yoktur. Haddi zatinde dâvavekili diye bir mes
lek, zümre tanımaya kanun müsait değildir. 
Ancak muvakkat maddeye alınmıştır. Bir tas
fiye maddesi olarak demişiz ki, bugün için Avu
katlık kanununa tabi olmıyan ve dâvavekili 
ruhsatnamesini haiz olan bir zümre vardır, 
bunların hukukunu da burada muhafaza edece
ğiz diye muvakkat madde koymuşuzdur. Bu 
muvakkat maddenin vücudu bu dâva vekilleri
nin hayatlariyle kaimdir. Onun için, bilmiyo
rum, Feridun Fikri arkadaş yeni mütalâalarla 
beni tekrar kürsüye çıkaracak bir fikir ileri sü
recekler mi? Fakat ıstıdraden söyliyeyim ki fik
rin esasına taraftarım, bir. 

İkincisi; tatbikat gayet doğrudur. 
Üçüncüsü; maddeyi böyle anlamakta isabet 

vardır. 
Dördüncüsü; bu kanunun tefsir mevzuu ol

duğu yolundaki sarahat katiyen gayri varittir. 
Sarahat değil, hattâ - bunun mukabili nedir bil
miyorum - meçhuliyeti dahi yoktur. Bilâkis ak
sine olarak, menfi olarak sarahat vardTr. 

Şimdi mesuliyetin üzerinde bir dakika için 
tevakkuf edeceğim. Mânevi mesuliyet vardır, 
maddi mesuliyet vardır. Eğer kanunun madde
lerinden başka türlü anlaşılmak imkânı olsay
dı bir ufak tavuk dâvası için bin bir kapıya 
müracaat mecburiyetinde bulunan adamlar 
kendi haklarını müdafaa için mahkemeye mü
racaattan, Şûrayi devlete müracaattan müstağ
ni kalmazlardı. Sorarım Şinasi ve Adliye veki
li Beylere, beş avukat toplandığı için bu dâva 
vekilleri bir dâva ikame etmişler midir? Ede
mezler, çünkü böyle bir dâva yoktur. Onlar 
saraaten böyle bir dâva açmış olsalardı, alacak
ları, karar behemehal, bence, kendi aleyhleri
ne olacaktı. Yani dâvayi Hükümet kananacak-
tı, Bu bakımdan tensip buyurursanız Adliye ve-, 
kilinin ve encümenin noktai nazarlarına muha
lif olarak bu meseleyi Avukatlık kanunundan 
evvelki hukuku daha çok tevsi eder mahiyete 
sokmaktansa, hiç olmazsa avukatlık kanununun 
bir maddesini tadil mahiyetindeki bendenizin 
ricam veçhile, bu meseleyi kabul etmekte isabet 
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vardır. Bu tefsir kabul olunduğu zaman benim 
ruhum memnun mu olacaktır? Hayır, Benim 
bütün endişem, Adliye vekâletini, Adliye encü
menini ve onların teknik cereyanlarına tevfikan 
müspet şekilde bir karar verildiği takdirde 
Heyeti Umumiyenin mânevi kıymetlerini mu
hafaza etmeğe matuftur. Bu kanun hükümle
rinin bugünkü tatbikatının doğru olduğu yo

lundaki beyanatın tefsir yoluyla değil, tesis 
yoluyla halledilmesi daha doğru olur, kanaa-
tmdayım. 

RÜİS — Feridun Fikri. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; muhterem Refik İnce arkadaşımızın 
endişelerini izale etmek ve bu endişelere işti
rak etmiş arkadaşlar varsa onların da bu endi
şelerini izale etmek maksadiyle bazı mâruzât
ta bulunacağım. 

Gerçi Mazbata muharriri arkadaşamız Şina-
si Devrin lâzım gelen izahatı mükemmel şekilde 
arzettiler. Bendenizin mâruzâtım bir i'aideyi 
mütemmime temin etme bakımındandır. 

Şimdi; Refik İnce tesise taraftar oluyorlar. 
Tesise taraftar olmak ne demektir? Yani o za
man bir hak verilmemiş, şimdi yeni bir hak do
ğuracağız. demektir. Bu doğru değildir. Avu
katlık kanununun tanzimi sırasındaki vaziyeti 
hukukiye ne ise onu bilmek ve o zaman veril
memiş bir hakkı şimdi vermek, Avukatlık ka
nununun ihtiva ettiği prensipleri ihlâl etmek 
demek olur. O zaman vermişiz. Fakat şimdi 
bilmem; tesise ne lüzum vardır? Dâva vekilleri 
müessesesi devam etmiyor ki. Arkası kesilmiş
tir. Dâva vekili diye yeni bir şey olmıyor ki, 
yeniden bir çok zevat dâva vekili olmuyor ki 
o zaman mahdut zevata verilmiş olan bir hak
tır bu. Binaenaleyh, hakikati halde tesis mev
zuuna gitmek, tezada düşmek demektir. 

Şimdi ne olur? o zaman vazıı kanun ne dü
şünmüş, bunlar hakkında ne olması lâzımdır? 
bunları araştırmak lâzım gelir. Amma bundan 
şunu çıkarmıştır. 13u çıkarma işine arkadaşımız 
cevap verdiler. Bendeniz de buna bir şey ilâve 
edeceğim. O zaman vaziyeti hukukiye şöyle 
oluyor, şudur. Arkadaşlar şurada, kanunun 
4 neü maddesi ne diyor? Avukatlık kanunu 
mer'iyete girdiği tarihte Dâva vekilliği ruhsat
namesini haiz bulunanlar, beş avukat bulunma
yan yerlerde icrayı vekâlet edebilirler. Bunun 
bir de ikinci fıkrası vardır ki, encümen noktai 
nazarını tamamen nıüeyyettir. Fakat şurada du
ralım. Bir dâva vekili bir yazıhane tesis ediyor, 
işine devam ediyor. Sizin içinizden birisinin, 
ikisinin, beşinin vekâletini deruhte ediyor. Mü-
ııasebatı hukukiye teessüs ediyor. Dosyalarınız 
ondadır. Ona emniyet etmişsiniz. Biriniz Kon
ya'ya, biriniz Basraya, biriniz Avrupa'ya, birisiz 
bilmem nereye gidiyorsunuz. Bu vaziyette iken 
oraya hariçten bir avukat ge'iyor. Rica ederim, 
ne olacak, o zaman ne olacak? Ben sizin hak

kınızı müdafaa etmek hakkından mahrum kala
cağım. Kalkacağım Cumhuriyet hudutları için
de başka bir yer arayacağım. Çoluğumu çocu
ğumu oraya taşıyacağım. Rica ederim, böyle iş 
olur mu, böyle bir tesis yapılı* mı, bu kanun 
böyle an 1 aşL!ir mı? Ya nız dâva vekilleri mi mev
zubahis? ashabı mesalihin işleri ne olacak? bi
naenaleyh bir- hakkı tesis ederken hakkın, man
tığın, akl'ii; muktazayı sarihin, insafın emret
tiği şekilde telâkki etmek icabeder. Başka türlü 
nasıl olur? Bugün bir yere gideceğim, yarın 
başka bir yevv, (Japakçura gideceğim oradada 
beş avukat o ursa Çölemerike gideceğim. Üsta
dım, rica ederim yapmayın. Bu kanunu sîz de 
başka türlü ansımazsınız, yüksek kalbinizden ve 
irfanınızdan başka türlü beklemem. Onun için 
vazıı kanun bir hakkı verirken, bir eliyle verip, 
öbür eliyle alıp bir cebine indirmeyi düşünme
miştir. İşin hukuki bünyesi budur. Verilen şey 
budur. Bu azaltılamaz. O kanunun çıktığı ta
rihten önce beş avukat bulunan yere gidip, yani 
dâva vekili olarak gitmiş olanların avdetine 
müsaade ediyor. İkinci fıkra beş avukatla be
raber dâva vekilinin ça'ışmasına müsaade eden 
fıkradır. Binaenaleyh birinci fıkra ile İkinci 
fıkra arasında hiç bir tezat yoktur. Bil
akis ikinci fıkra delaletiyle birinci fıkrayı sa
rih olarak anlamaktayız. Onun için kıymetli 
arkadaşımızın endişelerine mahal yoktur. Veri
len hak budur, bunun portresini, şümulünü tâvin 
ettikten sonra korkulacak bir şey yoktur. Bundan 
sonra dâva vekili ruhsatnamesi verilmemekledir. 

Bu, insanlara verilen şeyi mantıkiyle verme
mektir, hakkı parçalamağa, vermemeğe muadil
dir. Vâzn kanundan ise böyle şey beklenemez. Maz-
batamızdaki kayıt da budur. Onun için hiç, en
dişe; etmesin. Tazmin meselesine gelince; böyle 
bir şey yoktur. Alâkalı olan hakkına razı olmuş, 
mahkemeye gitmiş veya gitmemiştir. Aldığı hak
ka göre zamanında müracaat etmediğinden dola
yı hukuk dâvasında tazminat mevzuubahis ola
maz. Mesele aşikârdır. Tazmine lüzum yoktur, 
hiç, bir cdişeye de mahal yoktur. Kendisinin tat
min edildiğini zannediyorum. Bu bakımdan maz-
batamhzdaki tefsiri kabul etsinler. (Kâfi kâfi 
sesleri). 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Türkiye Cumhuriyetinin en büyük teşek
külü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hak ve 
adalet bakımından ne kadar hassas olduğunu 
bugün dahi tebarüz ettirmiştir. Binaenaleyh bu
rada kanunun tatbikmdan zarar göreceği teem
mül edilen bazı vatandaşların bu gibi endişelere 
düşmemesi için encümenin yaptığı tavzih kararı 
bu endişeleri tamamen izale etmektedir Ve bi« 
enaleyh baro teşekkül ettiği zaman yine bunlar 
icrayi faaliyet edecek mi diye bir şey düşünmeğe 
lüzum yoktur, Zaten ellerindeki ruhsatname 
baro olmıyan yerlerde icrayi vekâlet etmek üzere
dir. Binaenaleyh baro meselesi orada mevzuuba,-
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his değil, 5 - 6 avukat mevzuübahistir. Bunun 
için mazbatanın kabulünü rica ederim. (Reye 
sesleri). 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen bir tesis mahiye

tini gösteren tefsir talebine karşı Hükümetin tek
lif ettiği maddenin kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

REÎS — Efendim, riyasetin anladığına göre 
bu takriri reye koymıyacağım. Takrir tefsir maz
batasının reddini ve Hükümetin maddesinin reye 
konulmasını istiyor. Hükümetin böyle bir mad
desi mevzuubahis değildir. Binaenaleyh, takriri 
reyinize arzedemiyeceğim. 

REPÎK İNCE" (Manisa) — Bizim dahilî ni
zamnamenin bir maddesinde böyle bir kayıt var. 
Tefsiren gelen mazbatalar bittetkik tesis yoluyla 
halledilebilir. Nitekim bundan evvel emsali var
dır. Benim maksadım şudur; tefsir mahiyetinde 
olan bu mazbatanın bir tesis şekline ifrağıdır, 
bir tesis olarak ortaya konulmasıdır. Encümenin 
haiz olduğu salâhiyeti bir mebus haiz değil midir? 

REİS — İçinizden geçirdiğiniz mefhumu de
ğil, takriri reye koymak mecburiyetindeyim. 
Takrirde Hükümetin teklif ettiği maddenin reye 
konmasını istiyorsunuz, Hükümetin böyle bir 
maddesi olmadığı için takriri reye koyamıyacağım. 

REFİK tNCE (Manisa) — Bu bir tesis mev
zuudur. Encümene gitsin, bir maddei kanuniye 
olarak gelsin. 

REÎS — Böyle bir sözü reye koyamam. Maz
batayı reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Mebusluk hakkı
mı ıskat ettiğinizi tarihin yazmış olması için 
söylüyorum, yaptığınız iş doğru değildir. 

REÎS — Heyeti Umumiye noktai nazarını
za iştirak ediyorsa mebusluk. Reis vekilliği için 
mebus arkadaşlarımın reyine müracaat edece
ğim, eğer Heyeti Umumiye de sizin kanaatiniz
de ise. Reis vekilliğinden değil aynı zamanda 
mebusluktan da istifa etmeği şeref bileceğim. 
ve bu kürsüyü terkedeceğim. (Lüzum yok, is-
tağfurullah sesleri). 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Ne bileyim ben 
sizin böyle bir mütalâada bulunacağınızı. 

REÎS — İzah edeydiniz. 
REFÎK ÎNCE (Devamla) — Nefes aldırmı

yorsunuz ki.. 
REÎS — Ben burada redaksiyon memuru 

değilim. Nizamnamei dahilinin tatbiki ile mü
kellefim ve bu vazife ve mesuliyeti şerefle 
üzerimde taşıyorum. Kimsenin hakkına tecavüz 
etmiyorum. Hakkı bilenler daima onu müdafaa 
etmek hakkını haizdirler. (Ruznameye, ruzna-
meye sesleri). 

4. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılma ait bilançonun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresiyle İnhisarlar umum müdür
lüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat Riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında ka
im lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni (maz
batası (3/405, 505, 1/619) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? MJaddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelerin müzakeresine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
hesabı katî kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere 9 185 268 lira 80 kuruş
tur. 

REÎS — Mütalâa var ıra! Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen umum müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 53 895 576 lira 63 kuruştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mahallî idareler tayyare his
sesi olarak müskirat satış kârından ayrılan pa
ralardan 1939 malî yılı içinde tediye olunma
yan ve (A) (B) cetvellerinde ayrı sütunlarda 
gösterilen 759 737 lira 80 kuruş varidat ve tah
sisat bakiyesi 1940 malî yılma devrolunmuştur. 

REÎS — Mjütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 364 721 lira 20 kuruş tah
sisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Umum müdürlüğün (G) cet. 
velinde gösterilen 1939 malî yılı bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu icraya Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

[1] 35 sayılı basmayazı zaptın sonuw$adtr. 
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edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

5. —İstanbul mebusu Ziya KaramursaVın, 
Arzuhal encümeninin 20 . XI .1940 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal ve Maliye encümenleri mazbataları 
(4/29) [1] 

(Maliye encümeni mazbatası okundu). 
REFİK ÎNOE (Manisa) — Efendim; Kara-

mürsal arkadaşımız bir takrir verdi. Arzuhal 
encümenine gitti, oradan menfi bir karar çıktı, 
burada müzakere olundu, alâkadar olduk, mese
leyi nazik gördük, bir defa da Maliye encümeni 
tetkik etsin dedik, oraya gönderdik. Maliye en
cümeninde bu iş tetkik edildi, mazbata okundu. 

Şimdi netice itibariyle, Divanı muhasebat 
reisi ve diğer alâkadar zevat huzurunda arizü 
amik tetkik edilen ve yüksek bir heyetin ayrıca 
ihtisasının ifadesini taşıyan bir raporda adalet 
vardır. Fakat demin bizim kabul ettiğimiz tef
sir kararı gibi bu tefsirin bir mânası doğrudan 
doğruya bir tefsirdir. Ne olur bizim arkadaşlar 
umumî hükmü teşkil eden ve kanun maddeleri
nin mânasını ifade eden bir fıkra ile bu mese
leyi halletseler. Benim bu mazbatadan an
ladığım mâna şudur: Yaş tahdidinden sonra ge
çen zamanlar dahi tekaütlük müddetine ithal 
olunur. Binaenaleyh 65 yaşında tekaüt olmuş 
bir adam kendisine tekaüt oldun, alâkanı kes 
diye, bir kâğıt gelmeden daha altı sene hizmet 
ederse, bilfiil hizmet etmiş telâkki olunur. 

Şimdi sorarım size, hangi Devlet memuru, 
hâttâ bizim Meclisin Kâtibi umumisi, bu mâna
yı mazbatadan çıkarak, hulâsa edip Resmî Ce
rideye basabilir? Bazan görüyorum. Meselâ, ka
bul ettiğimiz bir maddenin fıkrasını^ hulâsa et
mek bu Meclisin Kâtibi umumisinin salâhiyeti 
dahilinde midir"? Şu mazbatada yazılı olan fık
ranın hulâsasını çıkarmak Meclis Reisinin, Kâ
tibi umumisinin vazifesi midir? Hayır. Bunu çı
karmak dahi bunu tanzimde mükellef olan bize 
aittir. Oradaki adam avukat falan olduğuna 
göre, diye geçebilir. Mucibi tefsir oldu diye 
kaydedilir;-/ mesele yoktur. O kadar lâf soyuyo
ruz ki bu mesele dahi mucibi tefsirdir. Bu ve
sile ile arkadaşlardan rica edeceğim, Riyaset, en
cümenlere tamim etsin, encümen, kanun gayet 
sarihtir, mucibi tefsir değildir desin. Biz de bu 
meseleden kurtulalım. Bu vesile ile azalarla re
isler arasında ihtilâf mevzuu da kalmasın. 

" R E İ S — Başka söz istiyen var mı? Mazba
tayı' reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Reye iştirak etmijren var mı? 
. Rey toplama, muamelesi bitmiştir. 

[1] 34 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

6. — Türkiye ile Almanya arasında Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 ta
rihli Anlaşmanın tasdikına - dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/855) [X] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Ankara'da akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya 

ek Anlaşma» nm tasdikına dair kanun 
MADDE 1. — 12 haziran 1942 tarihinde An

kara'da imzalanan «Türkiye ile Almanya ara
sında Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk
teşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşma» ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zedİ3^orum. 

7t — Gedikli erbaşlarm maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve, Bütçe encümen
leri mazbataları (1/869) [2] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair 3779 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Gedikli subaylar da gedikli 
erbaşlar gibi 3779 sayılı kanunun 9 ncu mad
desine göre iaşe ve elbas edilirler. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1010 ve 1453 sayılı kanunların 
gedikli subaylara birer er tayını verilmesine 
dair bulunan hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

[1, 2] Birinci müzakereleri 14 ncü inikat zap-
I tındadır. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — Muharip yabancı ordu mensuplarından 
Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/852) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türki
ye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı ka

nunun tadiline dair kanun 

MADDE 1. — 4104 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi değiştiril
miştir : 

Gözaltı edilmiş subay ve askerî memurlarla 
erlerin iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak 
yardım hakkında mensup oldukları Hükümetler--
le mukavele akdine Hükümet mezundur. 

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta 
yapılacak masraflar ve nakdî yardımlar Hükü
metçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci 
maddenin istilzam eylediği sair masraflar Millî 
Müdafaa vekâleti kara, deniz ve hava kısımları 
bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu 
tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işletilmeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe, Nafia 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/615) [2] 

[1] Birinci müzakeresi 14 ncü inikat zaptın-
dadır. 

[2] 32 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

NAPÎA V. Gl ALÎ PUAD CEBESOY (Kon. 
ya) — Muhterem arkadaşlar; müzakeresini 
şimdi yapacağımız kanun, Ankara Elektrik ve 
Havagazı şirketiyle Adana Elektrik şirketi
nin 1939 senesinde satın alman şirketlerin idare 
ve işletilmelerine aittir. O zaman kabul etmiş 
olduğunuz bu kanunun üçüncü maddesinde bir 
fıkra vardır ki, bir sene sonra satın alman şir
ketlerin işletme şekil ve idare tarzları yeni bir 
kanunla tesbit edilecekti, işte o kanun budur. 
Demek ki aradan üç sene geçtiği halde henüz 
mevkii tatbika konulmamıştır. Eski usullerle 
idare etmek, külfeti mucip oluyor, onun için bu 
kanunun müstaeelen müzakeresini rica ediyo
rum. 

REÎS — Nafia vekili bu kanunun müstaeelen 
müzakeresini teklif etmektedir. Müstaeelen mü
zakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Müsta
eelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletmeleri hakkında 

kanun 

Kuruluş, unvan 
MADDE 1. — Ankara Elektrik ve havagazı 

ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere 
bu şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik 
ve havagazı işletme müessesesi) ve (Adana 
Elektrik işletme müessesesi) adlariyle birer mü
essese kurulur. 

Bu müesseseler, hükmi şahsiyeti haiz olmak 
ve adı geçen belediyelere bağlı bulunmak üzere 
birer umum müdürlük veya müdürlük tarafın
dan bu kanunda yazılı esaslara ve hususi hu
kuk hükümlerine göre idare edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Elektrik ve Havagazı 
ve Adana Elektrik şirketlerine ait olup 3688 
sayılı kanunla Ankara ve Adana belediyelerine 
geçmiş bulunan menkul ve gayrimenkul mallarla 
alacaklar ve hisse senetleri, bütün hak ve veci
beleriyle birlikte ait oldukları işletme müessese
lerine devredilmiştir. 

3688 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde bele
diyelerce ifa edileceği yazılı vecibeler, bu madde 
hükümleri dairesinde müesseseler tarafından 
ayrı ayrı yerine getirilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşletme müesseselerinin vazi
feleri şunlardır: 

A) Ankara ve Adana belediyeleri sınırlan 
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i^ödeveya bu sınırlar yakınında kurulu bulunan 
veya Nâfia vekâletinin muvafakatiyle bu beledi
yeler sınırları yakınında yeniden kurulacak olan 
•şebekeler için Ankara'da Elektrik ve havagazı, 
Adana'da elektrik istihsal ve tevzi ve mevcut te
sisleri tamir, ihtiyaca göre tadil, ıslah ve tevsi 
etoek; 

B) Ankara ve Adana belediye veya vilâyet 
veya. civar vilâyetler sınırları içinde Hükümet 
tarafından elektrik kudreti istihsaline elverişli 
\mmj ve sair su tesisatı yapıldığı takdirde, her 
biti için şartları Hükümetçe ayrı ayrı tesbit edi
lerek imtiyaz verilmek kaydiyle bu su tesisle
rinde elektrik santralı kurmak ve elde edilecek 
enerjiyi Ankara, Adana vilâyetleri ve civar vi
lâyetler ve sınırları içinde demiryollarına, büyük 
ziraat ve sanat müesseselerine, Millî müdafaa 
müessese ve fabrikalarına, tevziat şebekesi 
kendileri tarafından yapılacak kasabalara, köy 
birliklerine imtiyaz şartnamesinde kararlaştırı
lacak esaslar dairesinde îsale etmek; 

C) 3666 numaralı kanun mucibince Ankara 
ve Adana belediyelerinin kendi hudutları dahi
linde elektrikle -işliyecek yolcu nakil vasıtaları 
işletmek hususundaki inhisar haklarını bu mües
seselere devrettikleri takdirde millî ekonomiye 
en uygun bir şekilde bu işletmeleri kurmak ve 
yürütmek; 

D) Elektrik ve havagazı hizmetlerine ait 
işler ye tâli istihsaller ile ilgili her türlü muame
le ve teşebbüslerde bulunmak; 

E) B bendinin birinci fıkrasında yazılı ba
raj ve sair su tesisatını, Hükümetçe bu müesse
selere imtiyaz şartnamesi hükümleri dahilinde 
mezuniyet verildiği takdirde, kendi sermaye ve 
vasıtalariyle kurmak. 

ZIYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — 
Efendim; burada anlamadığım bir şey var. 
«... elektrik istihsal ve tevzi ve mevcut tesis
leri tamir, ihtiyaca göre tadil, ıslah ve tevsi 
etmek.» Bunu anlamadım. Ankara belediyesi 
kalkıp civardaki tesisatı tamir mi edecektir? 
Sonra bir takım enerjiyi muhtelif kasabalara 
dağıtıyor. Yarın öbürgün Devlet büyük elek
trik santrallarmı yapacak. Bunlarla tedahülü 
ne olacak, neden bunları Ankara belediyesi ya
pacak? Bunu anlamadım. 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitti, 
NAFÎA V. ALt FUAD CEBESOY (Konya) 

— Efendim; bu maddenin esası şudur: Bu elek
trik şirketlerinin ve tesisatının bulunduğu mm-
takalarda, ileride Hükümet elektrifikasyon ya
pacak olursa, yapacağı büyük santrallarla mü
nasebetini tesis etmekten ibarettir. Gerek tek
nik ve gerek idari bakımdan olsun ne suretle 
bu santrallarla irtibat peyda edecektir. Mad
denin esası bundan ibarettir. 

Tamirden maksat, sudan bu enerjiden is
tihsali mevzuubahis olduğu zaman tabii şirket
ler kendi tesisatlarını ona göre tamir ve tadil 

ederler. Maddenin bütün ruhu, Devletin yapa
cağı elektrifikasyon mıntakası ve tesisatı ile ya
pacakları irtibatın ne yolda olacağıdır, bunun 
esasını tesbit etmektir. Bilmiyorum kendilerine 
kâfi derecede izahat verebildim mi? 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. 
ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 

Efendim; benim sorduğum A frkrasıdır. Sa
yın Vekilin söyledikleriyle alâkadar değildir. 
Burada doğrudan doğruya Ankara ve Adana 
belediyelerinin kendilerinin yapacağı tamirden 
bahsedilmektedir. 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Efendim; kanun 
esasen Ankara ve Adana belediyeleri elektrik
lerine ve Ankara'nın havagazma aittir. Bura
da buyurduğunuz, doğrudan doğruya belediye
lerin sınırları yakininde yeniden kurulacak şe
bekeler içindir. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Kime aittir? 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Belediye kendi sınır
ları içinde yeniden şebeke kurabilir. Bu tesi
satı kurmak lâzımgelirse bu hakkı haizdir. 
Yeniden bazı tadilat icra etmek lâzımgelirse 
belediye bu tevsii, bu tadilâtı, bu tamiratı yap
mak hak ve salâhiyetini haizdir. Çünkü yuka
rıda bunların vazifelerini tadat ediyoruz. Ta
dat ederken bunları da zikretmek lâzımdır. 
Zannederim maksadınız budur. İzahatım kâfi 
değilse vine arzederim. 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Belediyeler kendi mallarını mı? 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Evet, 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
O halde böyle tashih buyurunuz. Yani «bele
diyeler» kelimesi ilâve edilsin. 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Biz vazıh görüyoruz. 
Anlaşılmadı ise zatı âliniz teklif ediniz. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
İste teklif ettim. Mademki siz de muvafakat 
ediyorsunuz. «Belediye» kelimesi ilâve edilsin, 
«belediyeler tarafından» densin. 

DAHİLÎYE En. M. M. ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Sonra ikinci olarak 
barajdan bahsettiniz. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
Ben elektrifikasyondan bahsettim. 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Umumî bir elektrifi
kasyon yapıldığı takdirde vâki olan münase
betlere dair olan diye... 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Bingöl) — 
Müzakere kâfidir. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Zapta geçmiştir. (Reye reye sesleri). 

— 110 — 



t :47 14.12.1042 O : 1 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
O suretle zapta geçti, belediyeler tarafından 

yapılması. 

Sermaye 
MADDE 4. — Ankara Elektrik ve Havagazı 

işletme müessesesinin itibari sermayesi 5 000 000 
lira ve Adana Elektrik işletme müessesesinin 
itibari sermayesi 2 OÖO 000 liradır. Bu sermaye
ler belediye reislerinin teklifi ve Nafia vekâ
letinin muvafakati üzerine Belediye meclisle
rince arttırılabilir. 

Müesseselerin sermayeleri; 
a) İkinci madde gereğince işletme mües

seselerine geçecek menkul ve gayrimenkul mal-
lârin kıymetlerinden; 

b) İkinci madde gereğince işletme mües
seselerine geçecek mütedavil sermayeden ve di
ğer mevcutlardan; 

c) 13 ncü maddenin (f) fıkrası mucibince 
eklenecek gelir fazlalarından; 

d) Belediye meclislerince, görülecek lüzum 
üzerine, belediye bütçelerinden ayrılacak aidat 
veya talısısattas teşekkül eder. 

(a) fıkrasında zikri geçen menkul ve gay
rimenkul malların kıymetleri, Nafia vekâleti ile 
ilgili belediyeler tarafından müsavi sayıda seçi
lecek mütehassıslarca en geç bir sene içinde tak
dir olunur. 

Kıymet takdiri, şirketler zamanında Nafia 
vekâletince kabul edilmiş esaslar ve malların 
takdir zamanındaki durumları gözönünde tutu
larak yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İdare ve murakabe 
MADDE 5. — Umum müdürler veya müdür

ler bütün idare ve muamelelerinden belediye
lere karşı mesul olup müesseseleri harice karşı 
temsil ederler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşletme müesseselerinin umum 
müdür, müdür, varsa muavinleri belediye reis
lerinin inhasiyle mahallin valisi tarafından, 
kısım müdürleriyle hukuk müşavirleri ve servis 
âmirleri umum müdürlerin veya müdürlerin in
hası üzerine, belediye reisi tarafından, diğer 
memur ve müstahdemlerle muvakkat müstah
demler doğrudan doğruya umum müdürler veya 
müdürler tarafından tâyin ve istihdam edilirler. 
Aynı suretle de vazifelerinden çıkarılırlar. 

KEÎS — Mütalâa var mı? 
. BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) —-Diğer encümenlerin tesbit ettiği ikinci 

bir fıkra vardır. Müdürlerin, umum müdüfjeriıı 
haiz olmaları lâzımgelen evsâf ve şeraiti j yak
maktadır. Bu; Bütçe encümeninin ikinei fjtkra-
sı olarak yazıldı. Nafia encümeni de kabul et
miştir. Encümenimiz de kabul ediyor. Nasılsa 
bunun ilâve edilmesi unutulmuştur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O va
sıflar niçin çıkarılmıştır? 

REİS — Çıkarılmamıştr efendim, fıkra ^im
di okunacaktır: 

Müessese umum müdür veya müdürlerinin 
yüksek tahsilini bitirmiş, malî, iktisadi tveya 
teknik bilgiyi haiz tecrübe sahibi kimselerden 
veyahut mâlî veya sınai müesseselerde asgaıfi beş 
sene müdürlük veya muavinlik. vazifesi. yaJBnış 
olanlardan seçilmesi lâzımdır. 3611 sayılı•••Ifâfîa 
teşkilât kanununun 28 nei maddesi hükütnifcri 
mahfuzdur. 

SİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) -t- E-
fendim; burada «malî, iktisadi veya teknik bil
giyi haiz tecrübe sahibi kimselerden veyatort 
malî veya sınai müesseselerde asgari beşî-sene 
müdürlük veya muavinlik vazifesi yapmış, joltfa-
1 ardan seçilmesi lâzımdır» denmektedir. Bü'gibi 
teknik müesseselerin maliyeciler tarafmdan ida
resi gayet doğrudur. Fakat hiç olmazsa jmua-
ivnlerin teknisiyen olması kaydını buraya filâve 
edelim. Bütün iktisadi müesseselerdeki sarar
larımız bu yüzdendir.,Bunun hakkında eneüme-
nin noktai nazarını öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; bu hususta ihtisas sahibi .enen
men, Nafia ve Dahiliye encümenleridir. Biz Hü
kümetçe tertip edilmiş olan bu fıkrayı aynen ka
bul etmişizdir. 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Efendim; bu mües
seseler müdürleri veya umum müdürlerinin tâ
yinini yukarıki maddede tamamen gösteriyoruz. 
Umum müdür tâyin edildikten sonra ikinci de
recede olan şube müdürlerini veyahut ikicim 
müdürlerini tâyin etmek hakkı da doğrudan'doğ
ruya müdürün inhasiyle yapılacak bir muamele
dir. Binaenaleyh müdür teknik bir adama lü
zum görürse tabiatiyle inha edecek bu tâyini 
yapacaktır. Lüzum görmezse kendisi teknisi-
yense bittabi herhangi birini tâyin eder ve onu 
intihap ettirebilir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Efendim; asıl benim daima çekindiğim ve «ndişe 
ettiğim noktai nazarı arkadaşım teyit buyurdu
lar. Demek ki müdürü umumî teknisiyen oînu-
yan herhangi birini buraya getirebilir. îgjfce en
dişem budur. Ne kadar böyle iktisadi ve malî 
müesseselerimiz varsa bütün hatalar, bu {kayıt
ların kanunda bulunmamasından doğmaktadır. 
Binaenaleyh bendeniz teknik bir müessesece fce-
hemehal teknisiyen bulunmasını arzu enerjin. 
Böyle olursa bu işlerin görülmesine de imkâtı 
olmaz. Bu noktai nazarımı Denizyolları Ye £>©r 
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miryoİlari kanunu münasebetiyle de söylemiş- I 
tim. Tasavvur buyurunuz bir defa, bir hukuk ı 
mezununu demiryollarının başına getirelim. I 
Arkadaşlar böyle şey olmaz. Dünyada görülme
miştir. Fakat gayet kuvvetli bir maliyeciyi bu
nun başına getirirsek yanma da elektrikçiyi, de
miryolcuyu, denizciyi yani teknisiyenleri de ve
rirsek bu müessese gayet iyi ilerler, bunu an
larım. Doktor, idareci, hukukçu, asker arka
daşlar var, bunların hepsi yüksek tahsil gör
müştür, görmüştür amma bunlar elektrikçilik
ten ne anlarlar ? Yüksek tahsil denilirken yüksek 
tahsilin ieabettirdiği ihtisas şartını bu gibi 
maddelere koymak lâzımdır. Konmazsa bu mü
esseselere • yazık olur, mahvolur. Ben isterim 
ki bu müessesenin başına bir mühendis, bir 
elektrikçi gelsin. Yüksek tahsil şarttır amma, 
ihtisas da şarttır. Elektrik şirketinde bir hu
kukçunun ne işi vardır? Böyle şey olmaz Nafia 
encümeninin noktai nazarlarını dinlemek iste
rim. 

NAFİA En. M, M. İZZET ARUKAN 
(Eskişehir) — Efendim, Ziya Gevher Bey ar
kadaşımızın temennilerine biz de iştirak ediyo
ruz. Bu müessese teknik bir müessesedir. Bu 
müesseseyi idare edenlerin de bittabi bu işten 
anlamaları lâzımdır. Meselâ istanbul Elektrik 
idaresini ele alırsanız, vaktiyle Belçika'nın en 
yüksek elektrik mühendisi gelmiş ve onu ida
re etmiştir. Burada da mevzuubahis olan mese
le, teknik bilgidir. Teknik bilgi mevzuubahis 
olunca buraya getirilecek zevatı seçenler el-
betteki, işiten anlıyan adamları seçeceklerdir. 
Encümenimizin noktai nazarı budur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Yani madde kâfi midir? 

NAFÎA En. M. M. İZZET ARUKAN I 
(Devamla) — Tabii kâfidir. Madem ki, teknik 
bilgi diyoruz, intihap edenler elbette ki, bunu 
nazarı itibare alacaklardır. Hattâ daha aşağı
da encümenimiz idare encümenini kabul etmi
şizdir. Meclisi idare yerine ve idare encüme-
niyle rüesadan mürekkep bir heyet kabul ettik. 
Devlet demiryollarında olduğu gibi. Müesse
senin teknik işlerine, memurların intihap kara
rı alınırken Dahiliye vekâleti ve belediye reis
liği buraya işten anlıyan adamları seçmeleri 
lâzımdır. 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKÜRT (Zonguldak) — Efendim, Ziya Gev
her arkadaşımızın bu kadar telâş ve endişesine 
mahal. görmüyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Telâş yoktur, kanun müzakere ediyoruz. 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Af buyurunuz, ısra
rınıza mahal görmüyorum demek istemiştim. 
Maksadım, ifadenize hürmetsizlik değildir. 
Yani telâş ve endişeden maksat fazla ısrar et-
menizdir. Bir müdür tasavvur eder misiniz ki, | 

i bir müessesenin basana gelsin de o müessesenin 
! muvaffak olmasını istemesin. Böyle bir adamı 
I taavvur etmek zannederim biraz güçtür. Şa

yet müdürü umumî bir idare adamı ise elbette 
maiyetine bir teknik adam getirecektir. Müdi-
ri umumî bir teknik adam ise maiyetine icabe-
derse malî işlerden anlıyan bir1 adamı getirecek
tir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim; arkadaşıma telâşlı hissini vermemek 
için merdivenleri ağır ağır çıkarak kürsüye 
geldim. Şimdi telâşı kendilerinde gördüm ve 
hakikaten beni telâşa düşürecek sözler söyle
diler. Tasavvur eder misiniz ki, bir müdürü 
umumî olsun da maiyetine memur şunu yap
masın. Aman efendim ben bunların yirmi ta
nesini hergün görmekteyim. Çok rica ederim, 
bütün şikâyetlerimiz bunlardan doğuyor, bü
tün işlerimizin kötü gitmesi bu yüzdendir. Bu 
gibi adamlar mevcuttur ve mevcut olabilir. 
Bunlara mahal vermemek için kanunlara tek
nisyen kelimelerini ilâve ediyoruz. Beyefendi 
şimdi sizin söyledikleriniz benim işlerimi hallet
mez. Ben diyorum ki ; bir müesseseyi bir ma
liyeci idare eder, kabul ederim. Fakat elektrik 
ve havagazı istihsal eden bir müessesede bir 
maliyeci müdürden başka, teknisyenden başka 
bir şey olmaz. Muhasebesini teşkil eden me
murlardan başka mühendis Ahmet, mühen
dis Memet falan falan, mühendisin küçüğü 
fen memuru olur. Biz burada, yüksek tahsil 
görmüş diye bir kayıt içine sokacak olursak 
bütün belediyeler ve diğer müesseselerde ol
duğu gibi, siz de bu işi güzel yaparsınız, siz 
de bu güzel işi yaparsınız demekten ibaret 

i olur. Buna mâni olmak için benim teklifim 
şudur ki ; elektrik, havagazı işine ya maliye
ci, ya teknisyen olan adamlar gelir kaydını 
buraya koymaktır. Bunu buraya behemehal 
koyalım. 

NAKIYE ELGÜN (Erzurum) — Maddede 
vardır. «... teknik bilgiyi haiz, tecrübe sahibi 
kimselerden veyahut malî...» 

ZİYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Rica 
ederim Nakiye Hanımefendi, nerede? Şunu 
müsaade ederseniz beraber okuyalım. Bakın 
ne mânalar çıkar oradan. Müsaade ederseniz 
ben de okuyayım : 

«Müessese umum müdür veya müdürleri
nin yüksek tahsilini bitirmiş, malî, iktisadi 
veya teknik bilgiyi haiz tecrübe sahibi kimse
lerden veyahut malî veya sınai müesseselerde 
asgari beş sene müdürlük veya muavinlik va
zifesi yapmış olanlardan...» 

Teknik bilgi ne demektir arkadaşlar? Be
nim de teknik bilgim vardır. Bir otomobili iş
letirim, mükemmelen söker, takarım. Evim
deki elektrik bozulursa tamir ederim. Teknis-

j yen miyim ben arkadaşlar? Teknik bu mudur? 
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Alelıtlak bu işi yapacak teknisyenler, mühen
disler demek lâzımdır. Eğer bu teknisyenleri 
mühendis mânasında alıyorsanız kabul ediyo
rum. Encümene soruyorum; bunu mühendis 
mânasında mı alıyorlar? İzzet Bey arkadaşımız
dan soruyorum; bunu mühendis olarak mı ka
bul ediyorlar? 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — «Veya» 
lâfını kaldırmakla olur bu iş. 

NAFİA EN. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Nafia encümeni, arkadaşımızın tek
lifini tamamiyle kabul ediyor ve maddenin ona 
göre tashihini teklif ediyoruz. 

«Müessesenin umum müdür veya müdürle
rinin yüksek tahsilini bitirmiş, bu işlerde ihti
sas bilgisini haiz tecrübe sahbi kimseler... » 
şeklinde yazılsın. 

ABDURRAHMAN NACl DEMÎRAĞ (Si
vas) — Bu maddeyi encümene verin, orada in
celensin. 

NAFIA En. M. M, İZZET ARUKAN 
(Eskişehir) — Pekâlâ kabul ederseniz encüme
ne alalım, eğer Bütçe encümeninin bir diyece
ği yoksa... 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Bingöl) — 
Bir sual soracağım. 

NAFİA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
y a ) — Efendim,. tatbikatta tamamiyle Ziya 
Gevher arkadaşımızın arzusu temin edilmek
tedir. Esasen burada « Teknik bilgiyi haiz » 
den bunu mutlak mühendis manasına anla
maktayız. istanbul en büyük müessesemizdir. 
Umum müdürü elektrik mühendisidir. Ankara 
müdür muavini yine elektrik mühendisidir. Mü
esseseler küçüldükçe mühendis bulamazsak ye
rine teknisyenler ikame etmekteyiz. Yani be
hemehal teknik elemanlar bulundurmaktayız. 
Tatbikat da. bunu göstermektedir. Maddeden 
biz böyle anlıyoruz. Encümenlerin hepsi de bu 
şekilde. anlamışlardır, öyle anlamış olma
saydık teknik bilgi yerine, ihtisas bilgisi der
dik. Şimdiye kadar tatbikatta hiç-bir mahzur 
görmedik, buyurdukları tamamen temin edil-
TYIPK"f*Pfl 1 T* • 

ZİYA GEVHER, ETİLİ (Çanakkale) — 
Ben.,.müdürlerin maliyeci veya mühendis olma
sını daima temenni ederimi. Hattâ maliyeci ol
masam temenni ederim bu bir. 

îkinicisi « veya. » kelimesini kaldırmak lâ
zım,,Malî, iktisadi, teknik bilgiyi hâiz »dersek 
mesele halledilmiş olur. Sizin buradaki beyana
tınız da bunların behemehal ihtisas sahipleri, 
mühendis olacaklarını söylediğinize göre mesele 
yoktur. Yalnız « v e y a » kelimesini kaldıralım. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) —- « Veya » kelimesi kalkarsa o müdür bü
tün bu vasıfları haiz olacak demektir. Yani 
hem maliye mütehassısı, hem mühendis, hem 
teknisiyen olacak. Efendim muhterem arkada-

daşımdan bu maddenin aynen kabulünü rica 
edeceğim. 

Arkadaşımız maddenin «Müessese umum mü
dür ve müdürlerinin yüksek tahsillerini bitirmiş, 
malî, iktısadi,teknik bilgiyi haiz...» şekilde olırab 
sini istiyor. Kendileri de buna taraftardırlar. 
Yani malî veya teknik bilgi veya iktisâdi 
olacaktır diye hepsini tadat edersek malî, 
iktisadi ve teknik bilgi sahibi olacaktır 
dersek mümkün olmayan bir şeyi mad
de olarak kabul etmiş olacağız ki, doğru olmaz. 
Madem ki, bilhassa teknisyen olmasını kabul 

ediyorsunuz, Encümenler de buna mütemayil gjbi 
göründüler, malî ve iktisadi bilgiye sahip olma
ya imkân "verdikten sonra maddenin aynen 
kabul edilmesinde fayda vardır. Onun için iti
raz buyurmayın. Madde aynen kabul olunsun 

ABDURRAHMAN NACl DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Efendim; bendeniz Encümenin müzakeresi 
sırasında Nafia encümeninde bulunmamıştım, 
onun için söz söylemek salâhiyetini kendimde 
buldum. Ziya Gevher arkadaşım, tatbikatta çok 
müşkülât veren ve fena tesirleri görülen bir 
meseleye el koydular, kendilerini tebrik ederim. 
Çok zaman böyle bir ihtisas isteyen müessesertin 
başına o işten anlamıyan bir kimsenin getirtil
mesi ve o müessesenin böyle insanlar tarafından 
idare edilmesi ve biıiüetice fena neticelere varrl-
masını intaç ediyor. 

Arkadaşlar; bir elektrik şirketi, behemehal bir 
elektrik mühendisi tarafından idare edilmelidir.' 
Sayın General bunu fiilen isbat ediyorlar. Fa
kat bunu kanunen de teyit etmek yerinde bir ka
rar olur. Bunu encümene alalım,' tekrar müzâ
kere edelim yeni bir neticeye isal edilsin. Bu 
o kadar müstacel bir iş değildir. Çünkü çok de
ğildir. Çünkü çok defa görüyoruz ki; müdüriii-

mumî tâyin ettiğiniz ve mütehassıs olmıyan bir ia't 
bir, de yanına mütehassıs bir' muavin alıyor. Na
sıl ki, bir hastanenin başına doktor olmıyan bir 
kimse getirilmiyorsa bir elektrik müessesesinin 
başına da tam mânasiyle teknik olmayan bir adattı 
getirilmemelidir. Dünyanın : her tarafında da 
böyle kabul edilmiştir. Önün için maddenin encü
mene verilmesini teklif ediyorum. 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Bingöl) — 
Muhterem "arkadaşlar; Abdurrahman Naci De-
mirağ arkadaşımız, bizim için, memleketimizin 'bu 
sahadaki ilerleyişi, Nafia teessüslerinin çoğalış! 
ve bunların yüksek mühendislerle çevrilişi baKp-
nıından gerçek iyi bir konuya temas etti; iyi bir 
dilekte bulundu. Fakat mevcut elektrik mühen
dislerimiz, memlekette kurulmuş olan bu gibi 
tesisatı idare edebilecek- derecede çok mudur.ye 
bunların hepsi fenni bilgilerden başka idare; 
kabiliyetini haiz midir? Bir çok memleketlerde ida
rî mali ve iktisadi bilgilerle mücehhez mühendisler 
yetiştirilmektedir. Bu meselenin doğru bir esasa 
bağlanabilmesi için Nafia encümeni mazbata 
muharririnden, yahut Nafia vekilimizden sormak 
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istiyorum: Acaba memleketimizde mevcut bu 
gibi teessüsler ne kadardır? Yer, yer kurul
makta olan bu gibi elektrik tesislerinin başların
da- çalışabilecek derecede yetişmiş, sayısı ilerle
miş elektrik mühendislerimiz var mıdır? Bunlara 
dair aydınlatıcı karşılık verilmesini istiyorum. 

Bununla beraber elektrik mühendislerimizin 
bu kadar çok olduğunu umuyorum. Bu itibarla 
karar, verilirken bu vaziyetin de derpiş edilmesi 
lâzımdır. Onun içindir ki, maddenin aynen ka
bulünü teklif ediyorum ve bir takrir veriyorum. 

NAFİA VEKÎLÎ Gl. ALt FUAD CEBESOY 
(Konya) — Efendim; hakikaten bu gibi teknik 
müessesatın başına hem idareden anlar, hem de 
maliyeden anlar mühendislerimizin gelmesi şa
yanı arzudur. Fakat böyle bu kadar sıfatı haiz 
olan teknik adamlarımız bir kere kâfi derecede 
değildir. İkincisi, bu idarî bir meseledir, baka
lım belediyeler bu gibi müdürü umumilere ne 
kadar maaş verebilecekler inidir ve bunlara ta
lipler kimler olacaktır. Tabii bunları bilmek lâ
zımdır. Halbuki bizim yeni Nafia teşkilâtında 
bu gibi teknik müessesatın, bu gibi mühim mü
essesatın teknik kontrolü bizim üzeri mizdedir. 
Meselâ bir çok yerlerimizde hakikaten ufak, 
ufak elektrik tesisatı ve saire vardır. Bunların 
ne müdürleri teknisiyendir, ne de bir şey. Bula
bildikleri teknişiyenleri kullanıyorlar, başkasını 
bulamıyorlar. Bir kere elektrik mühendisi 
memleketimizde çok azdır. Biz her zaman mer
kezden bunların yardımına koşarız. Bize mü
racaat ederler. Teknik hususta bir noksanları 
görüldü mü biz onları düzeltiriz. Bu suretle 
idare etmekteyiz. O itibarladır ki kanunun bu 
maddesinde sarahaten, müdürü umumiler, mü
dürler şıı şartı haiz olsun demedik. Yâlnız ev
saf mı saydık ve orada teknik bilgiyi haiz olan
lardan, dedik. Arzettiğim gibi tatbikatta bnna 
dikkat ediyoruz. Müdürü umumî değilse mü
dür muavini, o da yoksa mutlaka; teknik şefi 
vardır. Alelûsul bu gibi tesisatı teknik bakım
dan idare edecekler mutlaka mühendis ola
caktır, •, teknisiyen olacaktır dersek, bunun 
maddeten tatbikına, imkân hâsıl olmaz. Sebe
bi de-, adam bulamiyacaklardır. Biz her gün 
belediyelerin bir çok tolepleri karşısında ka
lıyoruz. Hakikaten memlekette teknisiyen mü
hendis adedi ihtiyacımıza göre değildir, Hükü
met;, çalışıyor. tnşaallah yakında bunun adedi
ni dolduracağız. 

Bu maddeyi, Ziya Gevher arkadaşımızın ar
zu ettiği ve anladığı şekilde anlamakta ve tat
bik ettmekteyiz. Binaenaleyh bendenizin kana
atim, maddenin bu şekilde kalması müraccah 
olacağı merkezindedir. Mühendis olsun diye, 
teknisiyen olsun diye katî bir hüküm koyacak 
olursak belediyeler çok müşkülâta uğrıyacaklar 
ve bunları bulamiyacaklardır. Onun için müsaa
de ederseniz mademki tatbikatta arkadaşımızın 

arzu ettikleri şekilde yürümekteyiz, Müsaade 
ederseniz madde bu suretle kalsın, ileride tekni
siyen adedi çoğalırsa tabii belediye bunu nazarı 
dikkate alarak ona göre tâyinini yapar. 

REİS — Maddenin encümene gönderilmesi 
için bir takrir vardır. Müsaade ederseniz okuya
lım. 

ZÎYA GEVHER ETÎLl ( Çanakkale ) — 
Müsaadenizi rica ederim. Bir kaç kelime ile ar-
zedeceğim. 

Efendim; eğer her yanda elektrik yapılmış 
ve bu kanun da her elektrik yapılan yer için 
olsaydı, ben de gerek vekilimizin, gerek Nec
in eddin arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
ederdim. Bu kanun münhasıran Ankara ve 
Adana içindir, iki tane elektrik mühendisimiz 
yok mudur, bunu asla kabul edemem. Bir değil 
on tane bu memlekette elektrik mühendisi var
dır ve bu memleket çıkarır. Hattâ bizim kadar 
bu işleri yapacak kudrette insanlar vardır. Bu 
memleket bu kadar elemandan mahrum değildir. 
Yeter ki bunları arıyalım ve iş başına getire
lim. 

Bu mevzu aynı zamanda ekonomik bir mev
zu olduğu için, yalnız bu çarkı çevirecek ve 
yapacak insanlar olarak anlamış olmadığımı ve 
bunu ekonomik bir mefhum olarak anladığım 
için bunların maliyeci olmasına taraftar bir 
insanım. Yoksa esasen işin bir mühendis tara
fından idare edilmesini arzu ederim. Ondan 
sonra arkadaşlar siz zanneder misiniz ki, mü
hendislerin işi yalnız bugünkü şerait altında 
elektrikten ibarettir. Onların ekonomik kısmı 
tahsil edilmediğini kim iddia edebilir T Bir mü
hendis malî ve iktisadi cepheden hepsini etüt 
etmiş ve bu gayeye Vâsıl olmuş insandır 
ve nihayet yüksek tahsilin hedefi de budur. 
Çıraklıktan yetişmiş bir adam gelecek değil el
bette. Bir mühendisin ilminin mâlûmatrntn ne
relere kadar çıktığını siz bilirsiniz. Eğer ikti
sadi kaideleri bilmiyorsa yanına bir maliyeci 
alabilir. Demek ;ki, iki fikir de vardır. Bina
enaleyh, en doğrusu teknik encümenin bu işi 
esaslı surette incelemesi ve burada tebellür eden 
manzaraya göre,. ki muhterem vekilimizin ver
diği izahat beni tatmin ediyor, daima hayırlı 
olacaktır. Çünkü bu müesseselerin istikbalini, 
âtisini kurtaracağız. Böyle bir kanun yapar
ken biz bu müesseselerin bozulmasına sebep ol-
mryalım. Gerek istanbul'da ve gerek Ankara'
da bu müesseseleri elimize aldık. Fakat yapa
cağımız kanunlarla, mükemmel bir surette işle
yen bu müesseselerin işlerine engel olmıyalmı. 
Gördünüz mü telâştan ne büyük neticeler çı
kıyor. 

REtS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
M;üzakere kâfidir, maddenin aynen reye ko-
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nulmasını teklif ederim. 

Bingöl mebusu 
Necmeddin Sahir Rıhın 

REİS — Kifayeti müzakereyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyeııler ... Müza
kere kâfi görülmüştür. Bu iki takrirden biri 
maddenin encümene verilmesine, diğeri de mad
denin aynen kabulüne dairdir. Miaddenin en
cümene verilmesi hakkındaki takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin Nafia encümenine havalesini ri

ca ederim. 
Sivas mebusu 

Abdurrahman Naci Demirağ 

REİS — Bu takriri reye arzediyorum. (En
cümen de istiyor sesleri). 

3EKÎR KALELİ (Gazianteb) — Mazbata 
muharriri arkadaşımız maddenin encümene 
gönderilmesini istediler. Binaenaleyh, mesele 
yoktur. Maddenin kabulünden evvel Encüme
ne gitmesi lâzımdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Usule dair söyliyeceğim. Efendim; Kiyasete bir 
şey hatırlatmak istiyorum. Affederler. Burada 
bir kararımız vardır. Müzakere edilen mevzu 
ancak ait olduğu ihtisas encümenine gider. Bi
naenaleyh Dahiliye encümeni istiyor, Nafia 

encümeni istiyor diye bir şey mevzuubahis ola
maz. 

REİS — En ziyade alakadar encümen han
gisi ise en son havale daima oraya yapılmak
tadır. Heyeti Celilenin Fırka Grupuntta ver
diği karar budur. Biz Dahiliye encümeninin 
maddelerini müzakere etmekteyiz. Binaenaleyh 
bu takriri reyinize arzedeceğim, ancak Dahi
liye encümeni kabul ederse. 

Onun için şimdi maddenin Nafia encümeni
ne gitmesi hakkındaki takriri reyinize araedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi açık reylerin neticesini arzediyorum. 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

hesabı katisine ait kanuna (242) mebus rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (242) rey
le kabul edilmiştir. 

Ankara'da akit ve imza edilmiş olan «Tür
kiye ile Almanya arasında Ticari mübadelele
rin tanzimine dair 9 ilkteşriıı 1941 tarihli An
laşmaya ek Anlaşma» nm tasdikma dair olan ka
nuna (233) zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur, 
muamele tamamdır. Kanun (233) reyle kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,17 

Mebus seçimi hakkındaki kanun lâyihasının oncümene giden onuncu maddesine dair Teşkilâtı 
Esasiye encümeni mazbatasının reye vazı neticesi 

(Mazbata kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 296 
Kabul edenler : 292 

Reddedenler 4 
Müstenkifler :. 0 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağn 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Arif Baytın 

Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demırel 
Pailh Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
(II. .Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 

Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nuıullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
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Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsraail Hakkı Uzunca r 
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendnl 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergene] i 
Reşad Nuri Gûntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

t : 17 14.12 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Sabit Sağıroğhı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tzzet Arukan 

. 1942 0 : 1 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşine 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Ref'k Koral* an 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
tbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakin Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
ben al Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 

Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Gelâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
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Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik KÛrdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Memed Erten 
Mardin 

Edib Ergin 
01- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi * 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Buad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 

[Redde 

İstanbul 
Gl. Kâzım Karabekir 

[Reye iştirak 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Teeer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioglu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Mi t at Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

denler] 

Trabzon 
Halil Nihat Boztepe i 

etmeyenler] 

Türkân örs 
Aydın 

Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

* Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkürt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
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Dr; M a t Simer 
Gl. N«ei Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nerzad Aya» 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüp Sabri Akgöl 
(Hasta) 

Nuri Kayaalp 
Denizli 

Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ö n 
gören 
Dr. Şükrü Eined 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş „ 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M) 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

BsMşehir 
lstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasarı Vasıf Som 
yürek 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbım 

I : 17 14. İS 
Hatay 

Abdülgani Türkmen 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemeııcioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M-) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Aldemir (Has
ta) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Ömer Eüntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırşehir 
Hazım Börekti (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 

. 1942 C : İ 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazini Onat 

Kütahya 
Besim Atalaj; 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin Rallini Gürpı
nar (M.) 

Malatya 
Emruliah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hüsnü Yaman 

Maraş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıaa Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral İzzeddiıı Ça 
lışlar 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Atanım 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmar 
Hazini Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
(Hasta) 

Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinub 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
04. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad # 

Galib Pekel 
Trabzon 

Haindi Ülküm en 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurda 
kul 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

ılı 
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İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı haİEjandakt kanuna verilen- reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahigar 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demi;cel 
Fevzi Daldal 
GL Nihat Anılmış 
Muammer Eri$ 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr Mazhar Germen 
Dr. Şakiı Şener 
Nuri Göktepa 

Balıkesir 
Feyzi SÖzener 
ismail Hakkı Uzuncar 
ŞÛ*1 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gulek 
Memduh Şevket Esendal 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 242 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 182 

Münhaller 5 

tKabul edenlerJ 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin- Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya ürgeevren 

B»LU 

Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galih Kalıraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaı 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamc.il 
Avni Yukaruç; 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Nuri Kayaalto 
Süleyman Köstekçjoğlu 

Şakir Baran 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gönyen 
Tahir Barkayı 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüklekin. 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim» 
Ur. Fatma Memik 
Faik Kaitakkımn 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Alta* 

Emncm 
Abdülhak Pıra* 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 
Salih Başolaçi 

Erzurum 
Aziz Akyiteek 
Gl. Zeki Secdem ir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işnx 

Gammi&h 
Ahmed Aksu 

. ',' • 

Bekir Kaleli 
D r. Abdurrahman Mel ek 
Memed Şahin, 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Gim&ün, 
Gl. ihsan. Sökmen 
ismail Sabuncu: 
Münir okkaya 
Talât Onay 

Oümüşane-
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ata© 
Şevket Erdoğan 

Hakkâm 
tzzet Ulvi Ayteurd 

Hatay 
Abdulah Mnraalağilju 

t^ 
Emin, InankuB 

; Refik Koralta» 
îs$Wü* 

Kemal Tua;an 
Alükerrem Karaağaç 
Remzi Ünl*k 

îstmıhul 
Abidin Daver 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım KmrabMâr 
ibrahim Alâ^ttia Gövaa. 
ŞüferüMög^b 
Ziya Kaı^urs f t l 
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İzmir 
Benal Anman 
D*. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmü Dursun 
Rahmi Köken 
Keşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer. Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Aknı 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet * Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 

t : 1*7 14.12 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

. 1942 0 : 1 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh-
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Bafutcü 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rif at Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere. TürJker (Hasta) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

[Beye iştirak etmeyenler j 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
(V.) 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfki Atay 
İsmet İnönü {Rs. C.) 
Mümtaz ökm'en 
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Rifat Araz 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Numaıı Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Toptfoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akprnar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

ÇanakkaU 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cali id Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüp Sabri Akgöl 
(Hasta) 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

î : 17 14. lî 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Di. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmet Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
°alim Al tuğ 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Flüsnü özdamar 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar G öke r 
Gl. Refet Bele 
tsmail Hakkı Ülkmen 

!. 1942 C : 1 
Numari Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcöz (M.) • 

İzmir . 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi İlker 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Et em İzzet Benice 
Ömer Küntay (M.) 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblti 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya " * 
Gl. Âşir Atlı' 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (.M) 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
(Hasta) 
Dr. Vehbi Demir , 
ismail Çamaş ! 
Selim Sırrl Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran ! 
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1 : 17 M. 12 .1942 ti : 1 
Salah âttın Çam (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Bivas 
Abdurrahman Naci Do 
mirağ 
Atıf Esenbel 
01. Akif Ozfeekîn Er-
demgil 
Hikmet Işık 

İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Yalıya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hal id Nazmi Keşmir 

Trabzon 
Hamdi tîlkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abaııozoğlıı (J\r.) 
Sırrı !)<ıy (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktenı 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı ling-au (M. 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sı i n tçöz 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

mm*,* 

Ankara'da -akit ve imza edilmiş olan «Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilktesrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşma» hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Karnın kabul edilmiştir) 

Afyon Kamhitar 
Berç Türker 
Ham «a Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Gl. Kemal Dofcan 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Brgun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eri e, 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih K.'jplan 

Ana adedi 
JUye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkif 1er 
Rey t iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
233 
233 

00 
00 

191 
5 

[Kabul «ItnUr] 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bihcik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni tîlgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gorçeker 
Nevzad Ayaş 

Refet Canıtez 
ÇanakkaU 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
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Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâztğ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak | 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli j 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun I 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya | 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

î : 17 14. İS 
İsparta 

Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arrklı | 

Kastamonu I 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın j 

Kırşehir ı 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 

. 1942 C : î 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbagı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Astm Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl, Ali Rıza Artunkal 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgoren 
Hasan Menenıeneioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu y 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize ' 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalottin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necini Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Alis 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
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Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

I : 17 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Peke! 

14.12 

[Reye iştirak 

7 14.12 
ı 

gad 
ıgur 

[Reye iştirak 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(V.) 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (î. A.) 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumeu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen (M.) 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoglu 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

BU1i$ 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Fethi Okyar (M.) 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (i . Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Miifid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüb Sabri Akgöl (Has
ta) 
tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağra-h (V.) 

Fuad Ziya Çiyiltepe (M.) 
Sabit Sağıroğlu 

. 1942 C : 1 
Salim Korkmaz 
Voled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Ilazim Atıf Kuyucak 

etmeyenler] 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Sr.i.m Aîtuğ 

Eskişfihir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gmianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Tsmail Sabuncu 
Nafi A t uf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 

îstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdı Denizmeıt 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
tsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 

İbrahim Etem Bozkutf 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özenej 

Salâh Cimcoz (M.) 
İzmir 

Celâl Bayar 
Halil Menteşt 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 

Memed Aldemir (Mazur) 
Nazmi ilker 
Şükrü Saraçoğlu 

(B§. V.) 
Kars 

Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç. 
Faik Baysal 
Ömer Taşeıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 
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Suphi Artel 
Konya 

Ali Muzaffer Gök er 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşit Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

t : 17 14. İS 
İrfan Ferid Alpaya I 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
AJımed îhsan Tokgöz 
(MI) 
Ali Canip Yöntem (Has
ta) 
Dr. Vehbi Demir 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

;. 1942 0 : 1 
Samsun 

Zühtti Durukan 
Seyhan 

Ahme Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

Halid Nazmi Keşmir 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (Hasta) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı:31 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Mu
hasebat 1941 malî yılı hesabı katileri hakkında Meclis 

Hesaplarının Tetkiki encümeni mazbataları (5/56) 





1941 SENESİ B.M.M DAİRESİ VE REİSİ CUMHUR 
DAİRESİ HESABI KATİ CETVELİ BOYUTLARI 

NEDENİYLE ALINAMAMIŞTIR.TUTANAGA EKLİDİR. 





S.Sayısı: 32 
Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik mües
seselerinin idare ve işletilmeleri hakkında kanun lâyi
hası ve Maliye, Bütçe, Nafia ve Dahiliye encümenleri 

mazbataları ( 1 615) 

21 - IV -1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik işletme müesseselerinin idare ve işletilmeleri 
hakkında Nafia vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 15 - IV -1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik işletme müesseselerinin teşkiline ait kanun lâyihası 
esbabı mucibesi 

3688 sayılı kanunla tasdik olunan satın alma mukavelesi mucibince hisse senetleri satın alınan ve 
alâkalı belediyelere devir olunan Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Türk Anonim 
şirketlerinin 12 - VII -1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında tasfiyelerine başlanılması ve bir se
nenin hitamında bu müesseselerin işletme şekillerinin bir kanunla tâyin olunması mezkûr kanunun 
üçüncü maddesi iktizasından bulunduğundan ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Ankara Elektrik ve Havagazı hizmetleri şimdiye kadar ayrı birer şirket tarafından idare edilmiş 
olup bu hizmetlerin, belediyeye devrinden sonra böyle bir tefrike zaruret kalmamış ve ilişik ka
nun lâyihasında bu iki hizmet bir kül olarak mütalea edilmiş ve bir şahsiyeti hükmiye halinde ida
resi derpiş olunmuştur. Şukadar ki, tarife ve işletme bakımından her iki hizmetin muhasebelerinin 
ayrı tutulması zarurî görülmüş ve lâyihaya bunu temin edecek hükümler konulmuştur. 

Adana elektriğinin işletme şeklinin tâyinine gelince; bu hizmet tamamen ayrı bir belediyeyi alâ
kadar ettiğinden bu hizmetin ayrı bir müessese tarafından idaresi zarurî görülmüş ancak her iki iş
letme için ayrı birer kanun tedvininden ise keyfiyetin bir kanun halinde derpişi daha muvafık gö
rülmüş ve her iki işletmeye ait işletme şekilleri ilişik lâyihada müştereken nazarı dikkate alınmıştır. 

Elektrik ve Havagazı hizmetlerinin mahiyeti ve if asındaki hususiyet bu hizmetlerin doğrudan doğ
ruya belediyeler tarafından diğer beledî hizmetler gibi ifası şeklinden ziyade tamamen bu işlerle meş
gul olacak hükmî şahsiyeti haiz bir müessese halinde idaresini zarurî kılmış ve bu maksatla lâyihada An
kara Elektrik ve Havagazı işletme müessesesi ve Adana Elektrik işletme müessesesi namlarile şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz ve müstakil iki müessese vücude getirilmiştir. 

Mezkûr hizmetlerin yukarıda işaret olunan mahiyet ve hususiyeti; vücude getirilecek işletme mü
esseselerinin Devlet ve belediye mevzuatı ile idaresinden ziyade hususî kanun hükümlerine ve ticarî 
usullerle idaresini de zarurî kılmakta olduğundan birinci madde ile bu husus nazarı itibare alınmış 
ve müesseselerin Muhasebei umumiye, Arttırma, Eksiltme ve İhale kanunlarile Belediye muhasebe 
nizamnamesi gibi mevzuat hükümlerinden istisnası düşünülmüştür. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi Mü. 
Sayı: 6/1611 
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Ancak hizmetin S8§îf belediyelere" ait olmak itibarile müesseselerin belediyelere bağlı birer 

işletme* müessesesi halinde* idaresi esası kabul edilmiş ve bu münasebetle belediyelere; hizme
tin sahip ve nazımı sıfatile bazı haklar tanınmış ve vazifeler verilmiştir. 

Bu suretle belecByelerııT işfelniemueâseseîer^mn-g^ müessif ve mü* 
dahif olmalarından tevellüt edebilecek5 mahzurlar önlenmiş ve- daha ziyade umumî mahiyette 
ve faideli olabilecek vazife ve haklar tanınmış bulunmaktadır. 

Tîdarf esal* ve* ulsuîfere^gârSMdlIes^prTgiisib^ ky^oluîıan^ve^bıtrııûı neticesi' olarak5 her- sene 
bilanço tanzim etmesi lâzım gelen mu&sWseîerirn Wr sermaye ile temsili zarureti aşikârdır. Bu 
sermayenin, ya satın alma bedeli veyahut müesseseyi teşkil eden tesisatın alma bedeli veyahut 
müesseseyi teşkil eden tesisata yatırılmış hakikî kıymetlerin teşkil etmesi icabeder. Satın alma 
bedeli, satın almada takib edilen mülâhaza, gaye ve usuller hiç bir zaman tesisata yatırılmış 
olan hakikî kıymetleri tam manasile ifade etmiyeceğinden sermayenin tâyininde satın alma be
deli esasına gidilmemiş ve daha ziyade müesseselerin devir alacakları tesisatın hakikî kıymetleri 
ile mütedavil sermayenin (tecdit akçeleri hariç) müesseselerin hakikî sermayesini teşkil etmesi 
kabul olunmuş ve lâyihanın sermayeye müteallik maddesi bu esasa göre tanzim olunmuştur. 

Lâyihanın tanziminde birinci derecede müesseselerin ifasile mükellef kılındıkları hizmetlerin 
en iyi bir surette ve daimi olarak ifası gözönünde tutulmuş ve müesseselerin bağlı bulundukları 
bele&ryeW# m e ^ ^ Binaenaleyh hizmetnr dahiliğini 
ntttöslesele'rltf kfehdr varidailarîİe* tehiri edeöiemeleri halinde hizmetin sahibi: olmak itibarile- be

lediyelerin müesseselere' ya*rdimr esifsF kaimi1 e^ilunş^ olmaklar beraber işleftüe hâBlalinffi1 işletme 
masraflMîfî^ amortismanları, ihtiyat akçelerini ve tevsiata lüzumlu mebaliği temin etmesi ve 
bunun" HHrîcInde bir hasılat bakiyesi kalması halinde bu bakiyenin diğer beledî hizmetlerin ifası
na yardım bakımından belediye bütçelerine irat kayıt olunması esası kabul edilmiştir. Bu suretle 
belediye ve müesseselerin yekdiğerine karşı mütekabil yardımı temin edilmiş bulunmaktadır. 

TatnlkaW bilhaMâ1 Ankârtf i$îf Mtici' ştkkiîf daliha galifr geleceği şüphesizdik Be* ihtimale" 
karşı işletme hâsılatının hizmetin devamırtr1 mtinfkün* kalacak işletme ve idare masraflarını karşı
lamaması halinde belediye bütçelerinden yapılması iktiza edecek yardımın belediye bütçelerinin 
cjarlığı gibi sebeplerle yapılamaması ve müesseselerin ihtiyat akçelerinin de bu alacakları karşı* 
layamaması hallerinde müesseselere ve belediyelere başka bir imkân temin olunmuştur. Bu im* 
kân müesseselerin belediyelerin kefaleti ile istikraz aktedebilmeleri salâhiyetidir. 

Şunu'tebarüz ettirmek gerektirki istikraz ancak işletme ve idare masraflarının hasılat ile kar
şılanmaması ve bu suretle husule gelecek açıkların kapatılmasına müesseselerin ihtiyat akneleri
nin kâfi gelmemesi* veyahut yapılmaması zarurî olacak tevsiat için muktazi mebaliğin bu? niak 
satia ayrılmış paralarla temini kabil olamaması hallerine mahsus5 ve maksuf dur. Btmun haricinde 
istîkröz akdetme salâhiyeti tanınmamışta*. 

Esbabı mucibe' lâyihasında zikre" değer bir esas ta belediyelerin işletme müesseselerinin iş
letme hasılatı üzerinde gelişi ğüzei tasarruflarda bulunmalarının men'edilmiş olması keyfiyeti* 
dir. Belediyeler ancak lâyihanın 13 ncü maddesinde tâyin olunan belediye hissesi ile mezkûr mad
dede sayılan masraf, amortisman ve ihtiyatların tefrikinden sonra kalacak bakiye üzeritttîe tasar
rufta* bulunabilecek kanun haricinde işletme hâsrîalana er koyamayacaklardır. Blı memnıliyetirr1 

kanunen teyidi lüzumlu görülmüştür. Zira! Belediyeler işletme müesseselerinin işletme ve; ma*' 
durumlarmf nazarı4 dikkate almadıkları takdirde müesseselerin faaliyetini ve dolaylsile gördükleri 
âmme hizmetini felce uğratabilecek müdahalelerde bulunabilirler. Bu itibarla lâyihada? bu cihet 
sarahaten4 der#şr edilmiş* ve bu4 gîbr müdahaleler önlenmek istenilmiştir. 

Myihahm müteferrik hükümler fasftrida toplanmış maddeler bu* ve emsalik müesseseler için' 
lüzumlu hükümlerdir. Bunlardan bazılarr esasen' emsali müesseseler için muhteKf kanunlarla* ka* 
Jrol edilmiş ahkâmdan ölmâk itifearrle burada rirzum, zaruret ve faidelerr hakkında1 ayrıca- taf
silât verilmemiştir. 

Muvakkat maddeler araîsımlas bilhassa 2 ve S nef macldeterin vaztndakr maksadın izahı lüzumlu 
görülmüştür, 

('& Sayısı: 32) 
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Şirketlere ait hisse senetlerinin^na&n^alınması-^ak^n^a^i mukavelenin tasdikına dair olan 

3688 sayılı kanunun 3 ncü maddesi şirketlerin bir sene zarfmda tasfiyesini âmir bulunmakta ise de 
şirketlerin faaliyet mevzuunu teşkil eden âmme hizmetlerinin inkitasız bir şekilde devamı ve aynı 
zamanda: inkişafı zarureti bu tasfiyeye girişilmesine mâni olmuştur. 

Şirketlere ait olup belediyelere intikal etmiş bulunan hisse senetleri dolayjsile belediyelerin 
sahibi bulunduğu tesisatın aynen müesseselere devri esası kabul edilmiş ve bu meyanda şirketlere 
ait alacak ve borçlar da yeni müesseselereideyredümişk olduğundan tasfiyenin üçüncü şahıslar lehine 
temin edecşği menfaatler temin edilmiş ye müesseseler aleyhine doyurabileceği, bütün mahzurlar 
önlennaigtir. 

Tasfiyemle hakları tahtı temine alınmak gayesi .istihdaf er imiş, ^ulunan üçüncü şahıslar; hak
larından clolayı bu suretle işletmeleri bütün hak, r^en^ıat, ye vecibelerime birlikte 4eyraîmrış ^ulu
nan, yeni müesseselere müracaat edebileceklerdir. Şu farkla, Jri j;asfiye , halinde füçüncü şahısların 
müracaatı için mevcut bir senelik müddet yerine her alacağın . tabi olduğu müruruzaman hü
kümleri carî olacaktır ki bu da üçijnçü şahısların lehinedir. JEjiu itibarla ye Jbu, maksatla lâyihanın 
muvakkat ikinci madd.esi.le şirketlerin hukukî meycudiy.^tleri t kaldırılmakta ve. ayrıca bii* tasfiye 

.mnamşlesine ışbi tutulmaması kabul etdilmiş bulunmaktadır. 
rMxiYs%^kat beşinci maddemle vazolunan hüküm .t^tbijalta Na^fia vekâleti ile Ankara belediyesi 

arasında zuhur eden J?ir ihtilâfın halli tmaksadile vazolunmujstur. Şövleki satın, aîma , mukavele
sinin birinci maddesinde tahvillerin intaç masraflariyle Uk kote edilecekleri mahaldeki . âzami 
% 2, j e , k a d a r olan damga resmi,Hükümetçe tediye olunacaktır denemektedir. Satın alma mu-

, kayeleşini tasdik eden ,3688 sayılı kanunun 2 nci ^maddesinde de «işbUj.Şjatm alma^ mukavelenamesi 
damga yeşimlerinden muaftır. Bu mukavelenamede Hükümete ait olduğu,, gösterilen . yergiler ile 
«reşjLm, harç, ye masraflar ve bu yergilerin munzam kesirleri ve higse senetlerinin ye myatluplarnıın 

,, belediyelere > devrine, ait bilumum vergi, resim, harç,.ye masallar,; yetmun^ş,mf j^esiçler, mukayele-
namfuain 16 ncı maddesi mucibince tasdikinin tamamlanmasıuşartile^^^ aranmaz» denilmektedir. 

AnkaraFbelediyesi bu maddeye,istinat, e4erek ,şatınJ$$B>:cmnka^yşlesinde f Jİükûmete aidiyeti 
,. gösteriden masrafların belediyeden aranmıyacağı kanaai^n^e t bulunmuş ye ^albuki.satın alma mu-
.^avej^şinin,birinci maddesinden;,mevzubahs,ihraç masraflarile damga rejâmj^rinin^ele^îı^ece te-
.4i^esiJ,şşç^m,tgelejîeği mavnasının istihracı da yârit (fgöri^nJÜşfJO^u^mdan>bu meyzuun f.lâ1y4hj|ya bir 

,.ma,^4^ ^ŞfZi TŞJiretÜÇî^aJli muvafık görülmüştür. 
Aksi takdirde Hazine; satın alınarak tamamen (J)ejedijreye devredilmiş bu^unan^butıtesislere ait 

îrSatşçiî:aJma be4ejler^n,in. tediye , şeklinin ioap e t t i r ^ i . ^m^sra f^ r ı^M 
,,!Pazingnin.^iç bir süe t l e menfaati olmayan bu işde^^r^jntyke^efiye^^ görü.1-
; V!ç|emiş ,ve jat ın3 alm^ayı^taşdik, eden kanunun da Jb^n. J ia^ejmej jği nşf^D^çsizî,bulu^muştur. <Ancak 
,Jbele4lrFe böyle, bir;.tediyeyi mezkûr hükme .istina4|B%^fl|fe^ muyak-
Jşat .maiyette, böyle bir hüküm vazolunmuştur. 

( S. Sayısı : 32 ) 
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Maliye enciin 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/615 
Karar No. 25 

Yüksek 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana 
Elektrik müesseseleri hakkında Nafia vekilliğin
ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
15 . IV .1941 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, Başve
kâletin bu husustaki 6/1611 numaralı ve 
2 1 . I V . 1941 tarihli tezkeresi ile birlikte hava
le edilmiş olduğu encümenimizde Nafia vekili 
ve bu vekillik ile Ankara Elektrik ve Havagazı 
müessesesinin alâkalı memurları hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik T. A. Ş. lerinin hisse senetleri muka
velesi mucibince Hükümetçe satın alı
nıp alâkalı belediyelere devrolunmuş ve 
bu mukaveleyi tasdik eden 3688 sa
yılı kanun ise 12 . V I I . 1939 tarihinden itibaren 
şirketlerin bir yıl içinde tasfiyelerine başlanıp 
yıl sonunda da işletme şekillerinin tâyin olun
masını emretmiş olduğundan kanun lâyihasının 
bu maksatla hazırlanmış; 

Elektrik ve havagazı hizmetleri, fennî ve ik
tisadi mahiyetleri itibariyle, diğer beledi hiz
metler gibi doğrudan doğruya belediyeler tara
fından, Devlet ve belediye mevzuatı ile değil an
cak bu işlerle meşgul hükmi şahsiyeti haiz ve 
hususi hukuk hükümlerine tabi müesseselerce 
ifayi istilzam eden hususiyetler arzettiğinden 
Ankara elektrik ve havagazı hizmetleri için bir, 
Adana elektrik hizmetleri için de diğer bir müs
takil müessese vücuda getirilmiş; 

Fakat hizmetlerin aslı belediyelere ait oldu
ğundan bunlara müesseseler üzerinde umumî 
nâzım ve murakıplık hududunu aşmıyan bazı hak 
ve vazifeler verilmiş; 

Ticari esas ve usullere göre idare edilecek ve 
şu halde her sene bir bilanço tanzim edecek olan 
müesseselerin sermayeleri önceden tâyin olun
mak zaruretine binaen bu sermayenin müessese
lerce devir alınacak tesislerin hakikî kıymetleri 
ile mütedavil sermayelerinden mürekkep olması 
düşünülmüş; 

i mazbatası 

27 .IV. 1942 

Eeisliğe 

Müesseselerin uhdelerine mevdu vazifeyi ve 
bu vazifeler icabı olarak yapılması iktiza eden 
işletme ve genişletme masraflariyle usulen ay
rılması lâzımgelen amortisman ve ihtiyat akçe
leri gibi tediye ve tahsisleri kendi gelirleriyle 
ifa ve temin etmeleri ve bir gelir fazlası kalırsa 
bunun belediye bütçelerine irat kaydedilmesi, 
buna karşı da, gelir hizmetin devamına mâni 
olacak bir düşüklük gösterdiği veya tesislerin 
yenilenip genişletilmesi zaruri görüldüğü halde 
bunu karşılayacak miktarda tecdit sermayesi 
mevcut bulunmadığı takdirde müesseselerin 
belediyeler kefaleti ile istikraz akdedebilmeleri 
esaslarının konulmuş olduğu lâyihanın gerekçesi
nin tetkikmdan ve alâkalılarca verilen şifahi 
izahlardan anlaşılmış olmakla teklif, bu gibi iş
letmeleri kurmakta tecrübe ve salâhiyetleri mü
sellem ihtisas sahiplerince meydana getirilmiş ve 
Nafia vekilliğimizin devamlı murakabesi netice
sinde kendi kendini idare eder hale gelmiş olan 
bu müesseselerin beka ve inkişafını temin edici 
esasları ihtiva eylemekte bulunmasından dolayı 
muvafık görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Encümenimiz kanun teklifinin maddelerini, 
yazılış bakımından, hemen baştan başa 
değiştirmiş ve değiştirmeleri de terkipleri 
çözmek, arap dili kaidelerine göre ya
zılmış kelime ve cümleleri türkçeleştir-
mek, anlaşılması güç uzun cümleleri maksat ve 
ruh kaybedilmemek suretiyle kısaltmak, biribi-
riyle ilgili maddeler birleştirilmek kaygısı ile 
yapmıştır. 

Bu arada, 7 nci maddede sayılan vazifelerden 
belediye meclisleriyle belediye reislerinin tasvi
bine arzol umacaklar buna göre bir tasnife tabi 
tutulmuş ve idare komitesinin doğrudan doğruya 
göreceği vazifeler de ayrıca belirtilmiştir. Bu 
tasnif neticesinde H fıkrasının son bendi lüzum
suz kaldığından maddeden büsbütün çıkarılmıştır. 

Yine bu maddenin C fıkrası kanunda yer ala
cak derecede ehemmiyetli görülemediğinden, G 
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fıkrası ise H fıkrasına göre bütün mubayaalar 
Belediye reisinin tasvibinden geçeceği için lü
zumsuz sayıldığından maddeden tamamen çıka
rılmıştır. 

11 nci maddenin son fıkrası Ticaret kanunun
da mevcut bir hükmü teyit etmekte olduğu ve 
müesseseler birinci maddeye göre hususi hukuk 
hükümlerine tabi bulunduğu için bu fıkrada faz
la görülmüş ve maddeden çıkarılmıştır. 

Muvakkat ikinci madde, kanunun teklifi sıra-
sımda şirketler henüz tasfiyeye girmemiş oldu
ğundan yazılmış olup şimdi bunlar tasfiyeye gir
miş bulunduklarından bu maddeye de lüzum gö-
rülmiyerek Hükümetin talebiyle kanundan çıka
rılmıştır. 

Maddelerin bünyesindeki değişikliklere ve 
yapılan ilâvelere gelince; birinci maddenin son 
satırındaki «Ticari usullere» kelimeleri, müesse
seler hususi hukuk hükümlerine ve şu halde Ti
caret kanununun «Ticari teamüller» tabiriyle 
ifade ettiği «Ticari usullere» göre idare edilece
ğinden, fazla görülerek kaldırılmıştır. 

Sermayeden bahseden 4 ncü maddesine göre 
yapılacak takdirde - takdir muamelesi kanunun 
neşrinden sonra, yani fiyatların belki bu günkün
den de fazla yüksek olacağı bir tarihte yapılaca
ğından dolayı sermayeyi normal zamanlar hadle
rinde bırakmak endişesiyle o tarihten evvel ya 
pılanlar için 1 eylül 1939 dan sonraki fiyat yük
selmelerinin nazara alınmıyacağı ilâve edilmiştir. 

iki murakıp tâyinine dair olan 8 nci mad
deye, belediye meclisinin vazifesini kolaylaştır
mak maksadiyle, «Belediye reisinin göstereceği 
dört namzet arasından» kaydı ve «bunların tek
rar intihabının caiz olduğu» fıkrası konulmuştur. 

Onuncu maddede, müesseselerce verileceği 
kaydolunan raporların ihtiva edecekleri husus
lar ancak işari mahiyette görüldüğünden çıkarıl
mıştır. 

İşletme müesseselerinin ve bunların memur ve 
müstahdemlerinin hususi müesseseler kaideleri
ne tabi bu müesseseler mallarının ise Devlet ma
lı hükmünde bulunduğuna dair olan 16 ve 17 nci 
maddeler, iki mevzuun bir arada daha iyi beli
receği mülâhazasiyle bir madde halinde yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Bu müesseselerin iştigal mevzularına ait ol
mak üzere Nafia vekilliğince kabul edilecek esas
ların meriyetine kadar hangi esaslar dairesinde 
muamele olunacağından bahseden 20 nci madde 
tamamiyle muvakkat bir mahiyet arzetmekte 
olduğundan muvakkat maddeler arasına alınmış 
ve sayıp sıraladığı mukavele, şartname, nizam
name, kararname, talimatname ve sair mevzuat 
ve Elektrik ve havagazı şirketlerinin Nafia ve
killiği ile tarifelere ve tesislere müteallik olmak 
üzere teati eylediği bilcümle protokol ve mek
tupların bir listesi veya suretleri işbu lâyihaya 
bağlanmadıkça madde hükmü muallel kalabile
ceği cihetle ihtiva ettikleri hükümler gerek Na
fia vekilliği ve gerek müesseselerce bilinip yıl-
lardanberi tatbik olunan şartname, protokol, 
kararname ve saire tadat edilmektense cümlesi
nin «halen tatbik edilmekte olan usul ve esas
lar» tabiriyle ifade edilmiş olacağı mütalâa olun
muş ve madde buna göre ve İstanbul Elektrik 
müessesesi hakkındaki kanunun aynı mevzua ait 
maddesi örnek tutulmak suretiyle yeniden yazıl
mıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii ri-
casiyle Yüksek Reisliğe takdim olunur. • 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Tokad 
A. Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal ^Kovalı 

İzmir Kırklareli Kırşehir 
K. Dursun Hamdi Kuleli 1. Özkan 

Malatya Rize 
M. Nedim Z'alcı K. Kamu 

( S. Sayısı: 32 ) 



JBü*çe-encümeatt(»uw5)ıat*aı 

•Bükçe encünımi 
Mazbata N#*J£4 ıs. vı,. im 

Yüksek Pisliğe 

*Ankara 'elektrik ve' havagazı ve 'Adana elek-
"î Mk İpetme •mtiesses'eferirLin idare ve işletilme-
'"teri^ lâftkııltia^Nttfia' vekilliğince' hazfrlanıp'Baş-
^fealetîn 21 MV ."1941 'tarih ve*6/11611 sayılı 

* tezkeresiyle* "Yüksek Meclise sunulan kanuri lâyi-
HnsffliMmehiımzer tevdis buyurülıtfakla ©"aliili-

ye ve »Mâliye encümenleri mazbatalâriyle -birlikte 
-ve^Nîefia tekili Âli "Fuâd XJebesoy hazır olduğu 

5 '•. haMe* tetkik ve Tnütfakere eduridu. 
'̂ Devletçe satın"'alınarak hisse .senetleri alâkalı 

* belediyelereJ devroiunan' Ankara""Blektrik ve' Ha
vagazı Adana'Elektrik şirketlerinin bir sene zar-

f*fıMâ;t#fiy^in^brdşlanıp sene sonunda İdare ve 
-İşletnfeİBrine âit esasların tesbit ve tayini» tfatm 
Mma mukavelelerinin taödikma dair "olan 3688 
s#ll i ' kantmuri fcllkümleri müktazasmdan *ölıriak-
-lat4,bırmatoâdt teminen'lâyihanın hazırlandığı ve 

pjy^tlaeiK"5hizntetlerin iktisadi ye ticari niahiyet-
^rîhin''^bn*iea^ların!dan olarak belediyelere bağ-
^hfîrafanrŞahsiyeti haiz^'birer niüessese halinde 
i:inn%lntâkta^l)ulunari bu teşekküllerin i&kişâf-

tewntptemine hizrriet edecek nlikümleriri büTlâ-
yıhada yer aldığı alman izahat ve yepılan tet-

^rMerle ^nte^rnif olmakla * ' i lhan ın esas iti
bariyle kabulü enfeümemmizce de muvafık gö-
rüIMgttür. 

IMİâsâeler üzeriMe*<y«pılan müzakereler neti-

A5**fefeara ve Adana "Elektrik müesseselerinin 
gefo#ek **enelerdev riföhinf birer enerji istihsal 
ve tevzi*>iff§rkezi haline gelecek $ekiîde memle-
ketmlfktisadi ve sınai ilerlemesiyle muvazi bir 
inkişafa mazhar olmaları nazarı itibara alına
rak bu müesseselerin Umum müdürlük olarak 
da teşekkül edebilmelerine imkân verecek bir 
tadille ve «namlariyle» kelimesi «adlariyle» su
retinde tashih olunarak Maliye encümeninin 
birinci maddesi tadilen ve ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

işletme müesseselerinin yapacakları işlere 
dair esasları ihtiva eden üçüncü madde; su kuv
vetlerinden istifade suretiyle yapılacak elektrik 

santrallerinden Ankara ve Adana vilayetleriyle 
civar vilâyetlere'de* cereyan verilmesini ve şehir 
hizmetleri meyanında bulunan elektrikle müte
harrik yolcu nakil y.asıtalan işletme inhisarının 

"da bu .müesseselere devrolunabileceği yolunda 
huküml ilâvesi suretiyle yeniden kaleme alınmış
tır. 

Mü,ma.şil iktisadi .Devlet teşekküllerinde ol
duğu gibi bu müesseseler için de ..itibari bir ser
maye tesbiti teşekküllerin menfaatine daha uy
gun-görülerek tesisatın normal zamana nispetle 
hesap edilen .̂ kıymetleri gözönüne alınmak su
retiyle Ankara .Elektirk ve .havagazı işletme mü
essesesi sermayesinin (5) ve Adana Elektrik iş
letme müessesesi sermayesinin, de ,(2) milyon li
ra olacak tesbitine .Hükümetçe, de muvafakat 
olunduğu cihetle müesseselerin sermayesine ait 
hükmü ihtiya eden 4 neü madde bu şekilde ta
dil edilmiştir. 

Beşinci madde birinci ̂ maddeye mütenazır 
.olarak umum müdür veya müdür suretinde:,tas
hih olunmuş ve* idarî makamların .mesuliyetleri 

, tabii ve; umumî ahkâm ile de müeyyet bulundu
ğundan mesuliyete ve tgmşile müt^aljik hüküm 
.vazeden son fıkra tayyçdUmiştir. 

Bu,«müesseselerde ; jşt&çlam, OİunMalç..,memur 
,ve..müstahdemlerin taiişiUeriyle, 4iğer #asıf iarı-

„.na ve hizmete ̂ alınma ve hizmetten çıkarılma şe
killerine .ait hüküm . tesbit eden altıncı madde 
esasa taallûk, .etmiyen ve maksada, daha uygun 
görülen kelime tashihleriyle yeniden yazılmıştır. 

Müesseselerin kendi bünyeleri içinden ve 
servis şefleri arasından seçilecek memurlardan 
müteşekkil bir idare komitesi tarafından idare 
ve murakabesi müşkül ve âmme hizmet ve men
faati bakımından mahzurlu görüldüğünden bu
nun yerine belediye meclisince seçilecek iki ki
şiden ve umum müdür veya müdürden mürek
kep bir idare heyetinin ikamesi maksada uy
gun görülmüş ve yedinci madde bu suretle tadil 
olunmuştur. 

Umum müdür veya müdürlerin idare heyeti 

(,S. Sayısı ; J 2 ) 
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namma haiz olduğu idare ve temsil saHâByettöri 
sekizinci maddede tesbit olunmuş, idare heyeti
ne, idare meclislerinin haiz oldukları hak ve sa
lâhiyetleri tanımak tabii görüldüğünden do
kuzuncu madde bu esas dairesinde kaleme alın
mıştır. 

On ikinci maddede maksadı vuzuhla ifade'eehJ1 

cek şekilde kelime tashihleri jsaptİBMŞf've.btlâBço 
tipinin Ma-üye~ ve Nai'ia^ vekâkftleriııe&.raüştwekeıı 
tesbit- edileceği -yclu^a4)u~n«^ey^.bir fıkra*efe. 
İçilmiştir. 

Lâyihanın on beş ve yirmi» altmeıııaaddeieri 
365$ sayılı kanunu» on- üçiteeü*mft4desiyi»î ka
bul edilen ve mümasil teşekkül ve mü«»6Sdter 
memurlarının almakta- oldddantikFamipBİeHÎen 
bu ̂ müesseseler memıadarınmida- i&tifûd&lei'ini-
temin edecek* şekilde tadil olunjaft«̂ ve»-am©rtkM» 
mandan maksat yenileme karşılıkları-ohıpt-ser*-
maye amortismanı mevzuu-bahip bulunmadığın* 
dan on beşinci' maddenin (C); fıkra» baaa* 
göre yazılmış, ve (&), fıkrasına- itibara sermaye 
tamam]anmcaya- kadar gelk* fazlagmın sermaye
ye eklenmesi hükmü ilâve edilmiştir. 

Daha*vazıh görüldüğü- cihetle Hükümetin on 
sekiz ve on dokuzuncu maddeleri tercih olun
muştur. 

Maliye eneümeninin*yirmi*bip ve yirmi üçün* 
cü maddeleriyle mülâhaza olunan* maksatlar di
ğer maddelerde derpiş* edilmiş olduğundan bu 
iki madde tayyedilmiştir. 

Maliye encümeninin,, Ankara Elektrik, ve ha
vagazı işletme müessesesi memur ve müstah
demlerinin tekaütlüklerine dair yirmi» beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiş? ancak (Jdeı*e ko
mitesi) yerine (tdere heyeti), ikame edilmiştir. 

Müesseselerin işletme kısımlar iyle işiletmeler-
de mesai saatleri halicinde çalışmalarına lüzutn 
görülecek memur ve müstahdemlere verilecek 
munzam mesai ücretlerinin* belediyelerce- tesbit 
olunacak esaslar dairesinde verileceği yirmi ye
dinci madde ile kabul okınmuş ve bu hüküm 
mümasil teşekküllerde tatbik edilen esaslarla 
muvazi butunmuftuF. 

Yirmi sekizinci madde ile de bu müessesele
rin mükellef bulundukları kazanç, vergisi nkbe-
tinin- anonim şirketler derecesinde olması ka
rarlaştırılmıştır. Gerçi mevzuatınızda* buna ay
kırı hükümler vardır. Ezcümle Ziraat bankası, 
yeni şeklini aldığı vakit, emsali bankalara na
zaran hakikî şahıslar veya kollektif şirketler 

gffe '̂da&a'-ağır ve mütezayit bir vergiye tabi 
tutulması muvafık görülmiyerek % 12 nispetin
de kazanç vergisine tabi tutulmuştu. Gördük
leri işler itibariyle birbirinin benzeri olan bu 
gibi müesseselerle anonim şirketlerinin aynı nis
pette vergiye tabi tutulmalarının bir esas olarak 
köfofrtîme taraftar olan Encümenimiz maddeye 
buJwUımüJîoyjmjış$iHrj 

HüMmetin-miuvakkat'.üçüueü. ve^Meliye,e&ı 
cümeninirL.mMfvakkat,dördüncü maddeleri maies-s 
sesekrin. kadrolarına? dahil, memur, ve-müstah-
demLeri» İ£eyJûL193!Marihindeki dummlarıaa. 
göre bareme intibaklarına', âmir. bulunmakta
dır. Eacümenimiz.bu.iki,maddeyi birleştirerek 
ve. 4036 sayjk* inhisarlar teşjslât- kammugaun, 
muvakkat birinci maddesiyle vazedilmkişfe bir, 
hükmü*- esas* tutarak kanunun t meriyete* girdiği, 
tarihte müesseselerde istihdam edilen.memu& ve 
müstahdemlerin almakta? oldukları ajdıklasy* ba
reme* gör̂ L girdikleri, dereea. aylığradam fazla, 
ise*bu.. fazlakğjn terfi ile- telâfisine, kadar veril? 
meşine, devam olunaeağjni: mıu'akketr besici 
maddede tasrihiedilmişJ;m^A5şnı.zama3ida hu ja&-
] alığın diğer daire, ve müease&eJfia'.e intisapı hai
linde müktesep hak., teşkil. e^miyceği de madde* 
ye ilâve edilmiştir. 

Bu müesseselere^intil^ıedenâşc|lerin,îşf^au> 
nu<. hükümlerine gpre iktisag, eMifeierii haklpgm 
devaiîiınrt-emineıımıuvakkat yedinci.madde ted
vin edilmiş, ancak-, bu hakkım esklidar^lejce.ta*^ 
inin. edilmişe»* kısma, taallûk edaûeğj» de izahtan, 
müstağni* bulunmuştur. 

Maliye encümeninin diğer. maddelerindekii de? 
^işiklikİBj: ibare ve kelime tashihlejandan iba-
rettie: 

Taiai 1 en, auzedilen., seboplerer dâyaüil&ı-ak.ye--
niden* kaleme» aâmam lâyiha^, havaiesi VAÇJ&ÜĞ. Nar-. 
f ia, eneüifttmiue ffctvdi bu^ntraJmak imem-, ¥üfcsak 
Reisliğe, sunulur. 

ReisV, MvM. K l ^ ı 
Kastamonu Muğla İstanbul 
T. Ceşhan M- Kitabet F. Öym* 
BOIVL Bııasa. Bursa, 

Dr* Zihni tflg&n A. Nevzad Aya& B-s.SoÂi Kûwk 
Giresun Gümüşane Istaahul 

K. Akkaya D. Sakarya H. ffTkmpn 
Kırklareli Mardin Seyhan 
B. Denker fi: Erten 8. Çam 

Tokad Tozgad 
ff. N. Keşmir A. Sungur 

(ft Sayan; 30) 



Nafia encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/615 

Karar No. 35 
Yüksek 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana 
Elektrik işletme müesseselerinin idare ve işletmele
ri hakkında Nafia vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılarak Başvekâletin 6/1161 sayılı ve 21.IV.1941 
tarihli tezkeresiyle yüksek makamınıza sunulup 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
ve esbabı mucibesiyle Maliye ve Bütçe encümen
leri değiştirişleri Nafia vekâleti şirket ve mües
seseler dairesi reisi hazır olduğu halde okundu 
ve görüşüldü. 

Hükümet esbabı mucibesinde ve verilen izahat
tan; Devlet tarafından satın alınarak ait ol
dukları Ankara ve Adana belediyelerine devrolu-
nanve 5.VII.1939 tarih ve 3688 numaralı kanunla 
mubayaa muamelesi tasdik edilen Ankara Elektrik 
ve Havagazı şirketleriyle Adana elektrik şirke
tinin bir sene zarfında tasfiyesine başlanması ve 
tasfiyeye kadar geçecek müddet zarfında bu şir
ketlerin işletmesine şirket usul ve esasları daire
sinde eskisi gibi devam edilmesi ve bir sene müd
detin hitamında bu müesseselerin işletilmesi şe
killerinin bir kanunla tâyin edilmesi, aynı kanu
nun 3 ncü maddesi iktizasından olmasına mebni 
bu kanun lâyihasının tanzim ve sevkedildiği an
laşılmış ve âmme hizmeti gören ve bulundukları 
şehirlerin her türlü elektrik ve Ankara'nın ha
vagazı ihtiyacını temin edecek olan bu müesse
selerin daha geniş salâhiyetle ve ticari usul ve 
esaslar dairesinde işletilmeleri istihdaf edilmiş ve 
esas itibariyle encümenimizce de muvafık görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde olarak Bütçe encümeninin bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde olarak Maliye encümeninin 
ikinci maddesinin son fıkrasında (belediyece) ke
limesi (belediyelerce) yazılmak suretiyle kabul 
edilmiştir 

Bütçe encümeninin 3 ncü maddesinin A fık
rasında (belediye sınırları) cümlesinin başına 
(bu), (ve mevcut tesisleri) ibaresinden sonra 
(tamir) kelimelerinin ilâvesiyle Bütçe encüme-

( S. Saj 

27. XI. 1942 

Reisliğe 

ninin 3 ncü maddesi kabul edilmiştir. 
Bütçe encümeninin 4 ncü maddesi aynen kabul 

edildikten sonra Maliye encümeninin 5 nci mad
desine biraz daha vuzuh verilerek 5 nci madde 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Bütçe encümeninin 6 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu gibi teknik müesseselerin işlerine ve va
ziyetlerine vâkıf fen heyetiyle kısım müdürle
rinden mürekkep bir idare encümeni marifetiyle 
idaresinden daha iyi neticeler istihsal edildiği 
Devlet Demiryollarında yapılan tecrübelerle ta
hakkuk etmiş olmasına mebni encümen azasına ay
rıca bir ücret verilemiyeceğinin tasrihi sure
tiyle Maliye ensümeninin 7 nci maddesi kabul edil
miştir. 

8 nci madde olarak Bütçe encümeninin 10 
ncu maddesinin son fıkrasında (Murakıpların 
üzerinde) ibaresinden sonra (Bu) kelimesi ilâ
ve edilerek kabul edilmiştir. 

9, 10, 11, 12 nci maddeler olmak üzere Bütçe 
encümeninin 11, 12, 13, 14 ncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe encümennin 15 nci maddesindeki (Amor
tismanlar karşılıkları) fıkrası maksadı daha iyi 
izah etmek üzere (Yenileme karşılıkları) fıkra-
siyle değiştirilerek 13 ncü madde kabul edilmiştir. 

14 ncü madde olmak üzere Bütçe encümeninin 
16 nci maddesinde (Amortismanlar) kelimesi (Ye
nileme) kelimesiyle değiştirilerek ve 1 nci fıkra
nın sonuna (Ve bu) kelimeleri ilâve edilerek 
ikinci fıkra ile birleştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

15 nci madde olarak Maliye encümeninin 15 
nci maddesi; 16, 17, 18, 19 ncu maddeler olarak 
da Bütçe encümeninin 18, 19, 20 ve 21 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin 22 nci maddesindeki kanun 
numarası kaldırılarak 20 nci madde olmak üzere 
kabul edilmiştir. 

21 nci madde olarak Bütçe encümeninin 23 

ncü, 22 ve 23 ncü madde olarak Maliye encüme

ni : 32 ) 
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ninin 24 ve 25 nci maddeleri, 24 ve 25 nci mad
deleri olarak Bütçe encümeninin 26 ve 27 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni bu müesseselerin Anonim şir
ketler derecesinde kazanç vergsine tabi olması 
reyinde bulunmuş ve bu bapta mucip sebeplerde 
yürüttüğü mütalâada; Ziraat bankasiyle sair 
emsali müsseselerde tatbik edilen % 12 kazanç 
vergisinin yükseltilmesine esas olmak maksadiyle 
yalnız bu iki müessesede kazanç vergilerinin 
anonim şirketler gibi tatbik edilmesini faydalı 
görmüş ise de bu noktai nazar yeni bir tesis ma
hiyetinde görüldüğü ve Bütçe encümeninin mü
talâası Hükümetçe de münasip görülürse cümlesi 
için ayrı bir kanun teklifi muvafık olacağı cihetle 
henüz belediyelere bağlanan mezkûr müesseselerin 
korunması için İstanbul Elektrik idaresinin teş
kiline dair olan 3645 sayılı kanunun 12 nci mad
desinde olduğu gibi % 12 nispetinde bir kazanç 
vergisiyle mükellef olmalarını teminen Hükü
metin 24 ncü maddesi, 26 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci muvakkat 
maddeleri aynen ve 7 nci muvakkat maddesi ise 
kelime tashihi suretiyle kabul edilmiştir. 

27 ve 28 nci madde olmak üzere Maliye encü
meninin 26 nci ve 27 nci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Rs. 
Erzincan 

A. Samih İlter 
Afyon K. 

A. Çetinkaya 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehr 
O. Işın 
Malatya 

M. Ş. Özpazarbaşı 
Urfa 

Ş. TJluğ 

M. M. Kâtip 
Eskişehir Sivas 

1. Arukan İmzada bulunamadı 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Çoruh 

A. R. Erem 
İsparta 

H. özdamar 
Manisa 
O. Ercin 

Ankara 
A. Baytm 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

İzmir 
8. Epikmen 

Urfa 
R. Soyer 

Dahiliye encümer' mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Easas No. 1/615 
Karar No. 3 

9 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elek
trik işletme müesseselerinin idare ve işletilmele
ri hakkında Nafia vekilliğince hazırlanarak İc
ra Vekilleri Heyetinin 15 . IV . 1941 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış 
olan kanun lâyihası, ilk önce Dahiliye encüme
nine havale ve tevdi edilmiş ise de lâyihada bah
sedilen hizmetler, belediyelerin hizmet çerçevesi 
içinde yer almış bulunmasına göre Encümen i-
mizce yapılması lâzım tetkikatın en sonraya bı
rakılması lâzımgeleceği mütalâasiyle, dolayısiy-
le birlikte diğer encümenlere tevdi edilmek üze
re 14 . V . 1941 tarihinde Yüksek Reisliğe iade ve 
takdim edilmişti. 

Lâyiha sırasiyle Maliye, Bütçe, Nafia encü
menlerinde incelendikten sonra tekrar Encüme
nimize verilmiş olduğundan Dahiliye ve Nafia 

vekilleri ve salahiyetli mümessilleri nazır bulun
duğu halde mucip sebepler mazbatasiyle birlik
te okunmuş ve umumî heyeti üzerinde müzake
reye geçilmiştir. 

Lâyihada bahsedilen hizmetler ve lâyihanın 
ihtiva ettiği hükümler 1589 sayılı kanun ile 
belediyelere bırakılmış mahallî hizmetler ve sa
lâhiyetler arasında bulunduğu cihetle tesbit edil
mek istenilen esaslarrn ayrı bir kanun mevzuu 
olarak ileri sürülmesi ve belediyelere ait hiz
metler için belediyelerin yanıbaşında ayrı ve müs
takil bir müessese kurulması muvafık olmaya
cağı ve yalnız elektrik ve havagazı hizmetlerinin 
görülmesinde umumî esas ve hükümleri göste
ren ve bütün belediyeleri çerçevesi içine alan 
bir kanuna ihtiyaç bulunduğu ve hemen aynı 
şartlar ve vaziyetler içinde bu belediye hizmet-
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lirini >g&î?mekte olan daha başka vilâyetler mev
cut iken hükmü yalnız iki vilâyet belediyesine 
münhasır bir kanun çıkarılmasının uygun ola-
mıyacağı ve lâyihada bir kanun mevzuuna gir
memesi lâzıtngelen tafsilât ve teferruat bulun
duğu yolunda bazı itirazlar serdedilmiştir. 

Dahiliye vekili Reeeb Peker; bütün beledi
yelerin elektrik ve havagazı işlerini aynı for
müller ve esaslar dahilinde tipleştiren ve ana 
esasları ihtiva eden bir kanunun meydana geti
rilmesi lüzumuna kani bulunduğu ve eldeki lâ
yihanın 3688 sayılı kanunun üçüncü maddesinde 
gösterilen lüzum üzerine tanzim edilerek Meclise 
sevkedilmiş olduğu ve Nafia vekili Ali Fuad 
Cebesoy da; elektrik ve havagazı hizmetlerinin 
hükmi şahsiyeti haiz bir müesseseye bırakılma
dıkça ^yürütülemiyeeeği ve bu yola gidilmekle 
Belediye kanununa muhalif hareket edilmediği ve 
elektrik delerinin hususi mahiyeti bulunduğu ve 
elektrik-meselesinin bir tenvir işinden ibaret ol
mayıp bir kaç vilâyet sınırları içine alacak elek-
trikikasyonun bir belde işi mahiyetini aşarak 
daha ziyade bir Devlet işi bulunduğu ve beledi
yeler elektrik hizmetlerinin yetiştirilmesine ta
raftar bulunduğu yolunda etraflı izahatta bu
lunmuşlardır. 

1589 sayılı Belediye kanununun, belediyele
rin hakları ve salâhiyet ve imtiyazları faslını 
teşkil -eden lfl neu maddesinin birinci fıkrasında 
«Belediye idareleri, kanunun kendilerine tahmil 
ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra bel
de sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını 
tesviye edecek her türlü teşebbüsleri icra eder
ler.» Dördüncü 'fıkrasında da «Müktesep haklara 
halel gelmemek üzere belideye sınırı dahilinde: 
A) Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek 
şartiyle su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı 
kurarak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve seva-
Mli müteeavire vapurları nakliyatını deruhde ve 
ifa etmek belediyelerin hakkıdır. Ancak bele
diyeler bu işlerin tesis veya işletmesi için müd
deti kırk seneyi tecavüz etmemek ve şeraiti Dev
letçe müttehit kaidelere muvafık olmak üzere 
imtiyaz da verebilirler» denilmekte olmasına gö
re belediye sınırları içinde elektrik ve havagazı 
tesisatını kurmak ve işletmek hak ve salâhiyeti
nin belediyelere aidiyetinde hiç bir şüpheye ma
hal bırakmıyor. Halkın medeni ihtiyaçları ba
kımından da bir belde hizmeti olan elektrik ve 
havagazı işlerinin, ticari bir mahiyet ve hususi

yet tanımakta bulundukları da şüphesizdir. Bu 
itibarla bu müesseselerin, Devlet ve belediye hiz
metlerinin ifasında tebaiyet edilmesi kanuni bir 
zaruret olan bir çok kayıtlar ve şartlar altında 
verimli olarak idaresi ve işletilmesi imkânları 
görülemiyeeeğinden ve gözetilen faydaların ta
hakkukuna da mâni olacağından bünyelerindeki 
hususiyete ve ticari mahiyetlerine göre işletilme
lerinde bir hareket serbestisi verilebilmek üzere be
lediyelere bağlı kalmak şartiyle hükmi şahsiyeti 
haiz birer müessese halinde idare edilmeleri za
rureti mevcut bulunduğu ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Bütün belediyelerin elektrik ve havagazı hiz
metlerinin aksamalarına meydan vermeksizin ve
rimli bir surette işletilmelerini kolaylaştıracak 
ve aynı zamanda belediyelerin hak ve salâhiyet
lerini koruyaeak ana esasları ihtiva eden umumî 
bir kanun lâyihasının vekaletlerce biranevvel 
hazırlanarak Yüksek Meclise sunulması encüme
nimizin üstünde ehemmiyetle durduğu bir te
menni mevzuu olmuştur. 

Elektirikikasyon meselesinin bir Devlet işi 
olduğunda şüphe bulunmamakla beraber teklif 
olunan ve müzakere mevzuu bulunan lâyiha muh
teviyatının iki şehir sınırları içindeki tenvir ve 
cer işlerine taallûk etmekte bulunması hasebiy
le 3688 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin göster
diği zarureti, işletme şekillerinin tesbiti işini bir 
nizamname hükümlerine bırakan kısa bir kanun 
ile yerine getirmek yolunda ileri sürülen teklif
te yukarıda yazılı sebeplere dayanılarak kabul 
edilmemiştir. 

Bundan sonra lâyihanın umumî heyeti esas
ları bakımından kabul edilmiş ve işlerin teknik 
safhaları yüzünden salahiyetli bir encümen bu
lunan Nafia encümeninin kabul ettiği lâyiha 
metni esas tutulmak ve ieabettikçe diğer encü
menler metinleri de gözönünde bulundurulmak 
üzere maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1 : 3688 sayılı Ankara Elektrik ve ha
vagazı ve Adana Elektrik Türk anonim şirketi 
hisse senetleriyle hak vecibelerinin satın 
alınmasına dair mukavelelerin tasdikına ve bu 
şirketlerin muvakkat işletmeleriyle satın alma 
bedellerinin tesviye tarzına dair olan kanunun 
üçüncü maddesi « satın alman hisse senetleriyle 
matlûplar bütün hak ve vecibeleriyle ait olduğu 
belediyelere ^evrolunur. Belediyeler, hisseleri 
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kendilerine devredilen şirketleri bu kanunun neş
rinden itibaren bir sene zarfında tasfiyeye baş
larlar. Tasfiyeye kadar geçen müddet zarfında 
bu şirketlerin işletmesine şirket usul ve esasları 
dairesinde eskisi gibi devam edilir. Yukarıda 
yazıla bir sene müddetin hitamında bu müessese
lerin işletme şekilleri bir kanun ile tâyin edi
lir »; Hükmünün sarahatine göre şirketlerden 
satın alınan elektrik ve havagazi tesisatı ve iş
letmeleri belediyelere devredilmiş bulunduğu ci
hetle lâyihanın birinci maddesiyle adları konan 
müesseselerin de ait oldukları belediyeler tara
fından kurulması lâzımgeleeeği düşünülerek Na
fia encümeninin birinci maddesine bu kayıt 
ilâve edilmiş ve biraz daha vuzuh verilerek ya
zılmıştır. 

Madde 2 : Nafia encümeninin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edildi. 

Madde 3 : Bu maddenin B bendinde mutarıza 
içinde yazılan (Baraj ve sair su, tesisatını kendi 
sermaye ve vasıtalariyle korumak için müessese
lere Hükümetçe imtiyaz şartnamesi hükümleri 
dahilinde mezuniyet verilebilir.) fıkrası bir hü
küm ifade etmekte olduğundan buradan çıka
rılması-ve bu maddenin sonuna (O) bendi ola
rak eklenmesi suretiyle Nafia encümeninin 3 
neü maddesi kabul edilmiştir. 

Madde 4 : Bütç encümeninin 4 ncü mad
desi kabul edildi. 

Madde 5 : Bu madde basandaki birinci fık
ra lâyihanın birinci maddesinde ifade edilmiş 
olduğu için çıkarılmış ve ikinci fıkrası beşinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 6 : Bütçe encümeninin 6 neı mad
desi bir az daha açık yazılmıştır. 

Madde 7 : Bu maddenin müzakeresi sıra
sında,Belediye kanununun 71 nci maddesiyle 
tasdiki:salâhiyeti vilâyetlere bırakılmış olan iş
lere kıyasen bu müesseselerin aynı mahiyetteki 
işleminin de Belediye^ meclisinin tasdikından son
ra vilâyetlerin tasvibine sevkedilmesi lâzımgele
ceği öne* sürülmüştür. Bu ; müesseselerin Beledi
ye bütçelerini alâkadar eden kısımlarının, be
lediye bütçesi kanaliyle vilâyetlerin tasdikma 
arzedilmekte bulunması, vilâyetin ve dolayısiyle 
Umumî idarenin bu yolda mura/kabesi için kâfi 
bir teminat sayılarak teklif kabul edilmemiştir. 

Ve iş esnasjsffida kazaya uğrayanlar, hastalanan
lara veya ölenlerin ailelerine yapılacak yardım
lar esasının belediye meclisince tesbit edilmesi 

lüzumlu görülmüş ve G fıkrasına ba yölâfc bir 
kayıt ilâve olunmuştur. 

Bu maddenin üçüncü! bendinin B fıkra&rada 
yazılı meşkûk alacakların» kâr ve zarar hesabına 
nakli hakkında karar verimek salâhiyeti belediye 
meclislerinin tasdikmdan geçirilmek üzere madde
nin birinei bendine P fıkrası olarak n a k l e t m i ş 
ve bu kayit ile Nafia eneümeni maddesi kabul 
edilmiştir. 

Madde 8 : Nafia encümeninin 8 nci madde
si kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Bütçe encümeninin 11 nci madde
si kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Bu, maddenin son fıkrasında yazılı 
müesseselerin yıllık bilançoları tipinin Dahiliye, 
Maliye ve Nafia vekâletlerinee tesbit edileceği 
kaydiyle Bütçe encümeninin 12 nci maddesi ka
bul dibniştir. 

Madde 11 : Bütçe encümeninin 13 neü, mad
desi İdare heyeti yerine idare encümeni tâbirinin 
ikamesiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12 : Bu madde, son fıkrasındaki 
(.... noksan- kalan veya tamamlanması lâzımgelen 
miktarın temini için belediyeler bütçelerine tah
sisat konulacağı) kay di belediyeleri malî durum
larının müsaadesizliği takdirinde müşkül vazi
yette bırakmamak ve istikraz ile bütçeye tahsisat 
vazı arasında muhayyer bırakmak üzere (yardım 

tahsisatı konulabileceği gibi ...) şeklinde küçük' ter 
tadil ile Bütçe encümeninin 14-neü maddesi kabul 
edilmiştir. 

Madde 13 : Nafia encümeninin 13 ncü mad
desi bir kelime değiştirilmek suretiyle kabul; edil
miştir. 

Madde 14 : Nafia encümeninin 14 neü mad
desi ayniyle. 

Madde15 : Maliye encümeninin 15 »er mad
desi ayniyle, ve 16y 17, 18 ve 19 ncw mad$e -ola-
rakta Bütçe encümeninin 18,19, 20 ve 21 nei mad
deleri ayniyle ve 20 nci madde olarak Nafile en
cümeninin 20 nci maddesi ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 21 : İşletme müesseseleri memur ve 
müstahdemlerinden işletme binalariyle müştemi
lâtı haricinde oturanların sarf ettikleri elektrik 
ve havagazı bedellerinin evveldenberi yarısı 
alınmakta bulunduğu cihetle bu müesseseler me
mur ve müstahdemleri içinde aynı hakkın kabu
lü faydalı olacağı Nai'ia mümessili taraflıdan 
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ifade edilmiş ve Eneümence de muayyen bir 
hadden fazla olmamak kavdiyle kabul edilerek 
maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

22 ve 23 neü maddelerde, Maliye encümeninin 
24 ve 25 nci maddelerinde kelime değişikliğiyle 
ve 24 ve 25 nci maddeler olarak da Bütçe encü
meninin 26 ve 27 nci maddeleri kabul edildi. 

Madde 26 : Hükümet lâyihasında işletme mü
esseselerinin kazanç vergilerinin bu vergiye tabi 
kârın yüzde on ikisi nispetinde alınması tek
lif edilmiş, Maliye encümeni de bu maddeyi İâ 
yilıasında 21 nci madde olarak ayniyle kabal et
miş bulunduğu halde Bütçe encümeni ka/ tnç 
vergisi nispetinin Anonim şirketler derecesinde 
olmasını kararlaştırmış ve 28 nci madde ile bu 
kararırıı tesbit etmiştir. Nafia encümeni de Hü
kümetin teklifini daha uygun bulmuş ve Encü
menimiz de belde hizmetlerinin daha iyi ifa edi
lebilmesine imkân vermek ve belediyelere yeni 
devredilen bu müesseseleri bilhassa şu zamanlar
da aksaklıktan korumak üzere bu müesseselerin 
de İstanbul elektrik müessesesi gibi yüzde on iki 
nispetinde kazanç vergisiyle mükellef tutulmasını 
tensip ederek Hükümetin 24 ncü maddesini ay
niyle kabul etmiştir. 

Muvakkat birinci madde olarak Bütçe encü
meninin birinci maddesi, ve ikinci, üçüncü mad
de olarak da Maliye encümeninin birinci ve ikinci 
maddeleri, ve 4 ve 5 ve 6 nci maddeler de Bütçe 
encümeninin 4 ve 5 ve 6 nci maddeleri ve Nafia 
encümeninin 7 nci maddesiyle 27 ve 28 nci mad
de olarakda Maliye encümeninin 26 ve 27 nci 
maddeleri aynen ve lâyihanın Umumî heyeti de 
kabul edildiğinden Mecliste müzakere edilmek 
üzere lâyihayı dosyalariyle birlikte Yüksek Reis
liğe sunuyoruz. 
Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Zonguldak 
G. Uybadın Atıf Tüzün 1. E. Bozkurt 

Kâtip 
Niğde Ankara Ankara 
G. Oral Ekrem Ergun Fevzi Daldal 
Antalya Balıkesir Bursa 
R. Kaplan Y. S. Uzay Fatin Güvendiren 

Elâziğ Erzurum Erzurum 
Sabit Sağtroğlu Z. Soydemir N. Elgün 
Gazianteb İzmir Konya 

Dr. A. Melek M. Aldemir Şevki Ergim 
Kütahya Malatya Malatya 

Sadri Ertem E. Barkan Muttalip Öker 

( S . Say 

Sivas Yozgad Zonguldak 
Mitat Ş. Bleda S. Korkmaz Rifat Vardar 

Tokad 
1. Demokrasi esaslarına göre kurulmuş 

bulunan idare sistemimizde tenvir işleri be
lediyelere verilmiş vazifelerdendir. 1580 nu
maralı Belediye kanunu 19 neu maddesinin 
4 ncü bendinin A fıkrasında belediye sınırları 
içinde su, havagazı, elektrik ve tramvay te
sisleri kurmak ve işletmek işlerini sarih ola
rak belediyelere verilmiş bir hak tanımakta 
ve hattâ kırk seneyi geçmemek şartiyle bun
lar için imtiyaz vermek salâhiyetini de kabul 
etmektedir. 7ü nci maddesinin 9 ncu fıkra-
siyle de bunlar hakkında karar vermek salâ
hiyetini Belediye meclislerine vermekte ve 
71 nci madde ile de bu kararları bulunduk
ları yerin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tasdikini istemektedir. 

önümüzdeki bu lâyiha Ankara ve Ada
na Belediyelerinin elektrik işlerini yürü
tecek birer müessesenin statüsünden iba
ret olup bu statüyü yapmak ve bu mües
seselere hükmi şahsiyet de vermek ta
mamen Ankara ve Adana Belediye mec
lislerinin salâhiyeti dahilinde bulunmak
tadır. Bu statüler Adana'nınki Adana valisi
nin ve Ankara'nınki Dahiliye vekâletinin 
tasdikiyle tamamlanabilecek olan bu statü
leri Genel idare sistemimize aykırı olarak 
Meclisten geçirmek mevcut mevzuatımıza ve 
idare usulümüze riayetsizlik olacaktltr. 3688 
numaralı kanun hükmüne de uyulmuş olmak 
üzere bu müesseselere ait statüler bu iki be
lediye meclislerince, usullerine, göre yapıla
cağı anlatan bir madde ile Arttırma ve eksilt
me kanununun hükümleri bunlar hakkında 
cari olamıyacağını ve kazanç vergilerinin 
nispetini gösteren hükümleri havi bir kaç 
maddelik bir kanun çıkarmak yerinde olur. 

2. Belediye kanunu Belediye bütçesini, 
munzam tahsisat alınmasını, fasıldan fasla 
nakiller yapılmasını, hesabı katileri mahallî 
en büyük idare âmirinin tasdikine tabi tuttu
ğu halde bu statü ile kurulan belediyelere tabi 
bu müesseselerde bunlar bu tasdiktan hariç 
bırakılmaktadır. Burada da umumî usulden 
ayrılmağa ve bir ikilik yapmağa hiç bir se
bep yoktur. 

A. Galib Pekel 
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HÜKÛMETÎN TERLÎFİ 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

kanun lâyihası 

Teşekkül, unvan ve vazife 

MADDE 1 — Ankara Elektrik ve Havagazı 
ve Adana Elektrik hizmetleri Ankara Elek
trik ve Havagazı işletme müessesesi ve 
Adana Elektrik işletme müessesesi namlarile 
kurulacak hükmî şahsiyeti haiz ve mez
kûr belediyelere bağlı birer müdürlük tarafın
dan bu kanunda yazılı esaslara ve hususî hukuk 
hükümlerine ve ticarî usûllere göre idare ve ifa 
olunur. 

MADDE 2 — Ankara ve Adana belediyele
rinin (3688 sayılı kanun mucibince kendilerine 
devrolunan hisse senetleri ve matluplar müna-
sebetile) sahibi bulundukları Ankara Elektrik 
ve Havagası ve Adana Elektrik şirketlerine ait 
menkul ve gayri menkul bilcümle tesisat, alât, 
edevat ve sair bilumum emval, bütün hak ve 
vecibelerile birlikte ve hisse senetlerile matlup 
lar da dahil olmak üzere, ait oldukları işletme 
müesseselerine devredilmiştir. 

3688 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibin
ce belediyeler tarafından ifası gereken vecibe
ler mezkûr madde hükümleri dairesinde ait ol
dukları işletme müesseseleri tarafından yerine 
getirilir. 

MADDE 3 — İşetme müesseselerinin vazife
leri şunlardır : 

A) Ankara ve Adana Belediyeleri hudutları 
dahilinde ve halen bu hudutlar civarında mües
ses şebekelerle işletme müesseselerinin teklifi ve 
Nafia vekâletinin muvafakati ile Belediye hu-

14 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRMELERİ 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletilmeleri hak

kında kanun lâyihası 

Kuruluş, uunvan, vazife 

MADDE 1. — Ankara Elektrik ve havagazı 
ve Adana Elektrik hizmetleri (Ankara Elektrik 
ve havagazı işletme müessesesi) ve (Adana Elek
trik işletme müessesesi) namlariyle kurulacak 
hükmi şahsiyeti haiz ve belediyelere bağlı birer 
müdürlük tarafından bu kanunda yazılı esasla
ra ve hususi hukuk hükümlerine göre yürütü
lür. 

MADDE 2. — Ankara Elektrik ve havagazı 
ve Adana Elektrik şirketlerine ait olup 3688 sa-
yüı kanunla Ankara ve Adana belediyelerine 
geçmiş bulunan menkul ve gayrimenkul mallarla 
alacaklar ve hisse senetleri bütün hak ve veci
beleriyle birlikte ait oldukları işletme müesse
selerine devredilmiştir. 

3688 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde bele
diyece ifa edileceği yazılı vecibeler, bu madde 
hükümleri dairesinde müesseseler tarafından ay
rı ayrı yerine getirilir. 

MADDE 3. — İşletme müesseselerinin vazi
feleri şunlardır : 

a) Ankara ve Adana belediyeleri sınırları 
içinde ve halen bu sınırlar yakmmda kurulu ve 
müesseselerin teklifi ve Nafia vekâletinin muva
fakati ile belediye sınırları yakınında yeniden 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEfiİŞTİRİŞl 

Ankara Elektrik ve }uıvayazı ve 
Adana, Elektrik müesseselerinin 
idare ve işletmeleri hakkında ka

nun lâyih ası 

Kuruluş, unvan, vazife 

MADDE 1. — Ankara Elekt
rik ve havagazı ve Adana Elek
trik hizmetleri (Ankara Elekt
rik ve havagazı işletme müesse
sesi) ve (Adana Elektrik işlet
me müessesesi) adlariyle kuru
lacak hükmi şahsiyeti haiz ve 
adı geçen şehirler belediyeleri
ne bağlı birer umum müdürlük 
veya müdürlük tarafından bu 
kanunda yazılı esaslara ve hu
susi hukuk hükümlerine göre 
yürütülür. 

MADDE 2. — Maliye encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — İşletme mües
seselerinin vazifeleri şunlardır: 

a) Ankara ve Adana beledi
yeleri smırları içinde veya bu 
sınırlar yakınında kurulu bulu
nan veya Nafia vekâletinin mu-
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NAFİA ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRÎŞÎ 

Ankara Elektrik ve havayazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin 
idare ve işletmeleri hakkında ka

nun lâyihası 

Kuruluş, unvan, vazife 

MADDE 1. — Bütçe encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Ankara Elek
trik ve Havagazı ve Adana E-
lektrik şirketlerine ait olup 
3688 sayılı kanunla Ankara ve 
Adana Belediyelerine geçmiş 
bulunan menkul ve gayrimen
kul mallarla alacaklar ve hisse 
senetleri, bütün hak ve vecibe
leriyle birlikte ait oldukları iş
letme müesseselerine devredil
miştir 

3688 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinde belediyelerce ifa 
edileceği yazılı vecibeler, bu 
madde hükümleri dairelinde 
müesseseler tarafından ayrı ay
rı yerine getirilir. 

MADDE 3. — İşletme mües
seselerinin vazifeleri şunlardır: 

a) Ankara ve Adana Beledi
yeleri sınırları içinde veya bu 
sınırlar yakınında kurulu bu
lunan veya Nafia vekâletinin 

DAHİLİYE ENC ÜMEN lN1N 
DEĞlŞTÎRİŞt 

Ankara Elektrik ve havayazı ve 
A dana Elektrik müesseselerinin 

idare ve işletmeleri hakkında 
kanun lâyihası 

Kuruluş, unvan 

MADDE 1. — Ankara Elek
trik ve havagazı ve Adana 
elektrik hizmetlerini görmek ü-
zere bu şehirler belediyelerince 
(Ankara Elektrik ve havagazı 
isletme müessesesi) ve (Adana 
Elektrik işletme müessesesi) 
adlariyle birer müessese kuru
lur. 

Bu müesseseler, hükmi şahsi
yeti haiz olmak ve adı geçen 
belediyelere bağlı bulunmak ü-
zere birer umum müdürlük ve
ya müdürlük tarafından bu ka
nunda yazılı esaslara ve hususi 
hukuk hükümlerine göre idare 
edilir. 

MADDE 2. — Nafia encüme
ninin 2 nci maddesi ayniyle; 

MADDE 3. — işletme mües
seselerinin vazifeleri şunlardır: 

A) Ankara ve Adana bele
diyeleri sınırları içinde veya bu 
smırlar yakmmda kurulu bulu
nan veya Nafia vekâletinin mu-

( S . Sayısı : 32) 
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dutları civarında yeniden tesis edilecek şebeke
ler için Ankarada Elektrik ve Havagazı Ada
na'da Elektrik istihsal ve tevzi etmek; 

B) İhtiyaca göre mevcut tesisleri tanzim, 
ıslah, tadil ve tevsi etmek; 

0) Elektrik ve Havagazı hizmetlerine ait 
işlerle, tarifelere menfi tesirleri mevzubahs olma
mak kaydile bu işlerin tâli istihsalâtına ait 
malî, ticarî, sınaî her türlü muamele ve teşebbüs
lerde bulunmak, 

16 — 
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kurulacak olan şebekeler için Ankara'da elek
trik ve havagazı ve Adana'da elektrik istihsal 
ve tevzi etmek; 

b) ihtiyaca göre mevcut tesisleri tanzim, 
ıslah, tadil ve tevsi etmek; 

c) Elektrik ve havagazı hizmetlerine ait 
işlerin tâli istihşalleriyle ilgili malî, ticari, smai 
her türlü muamele ve teşebbüslerde bulunmak. 

( S. Sayısı : 32 ) 
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vafakatiyle belediyeler sınırla
rı yakınında yeniden kurulacak 
olan şebekeler için Ankara'da 
elektrik ve havagazı, Adana'da 
elektrik istihsal ve tevzi ve 
mevcut tesisleri ihtiyaca göre 
tadil, ıslah ve tevsi etmek; 

b) Ankara ve Adana bele
diye veya vilâyet veya civar vi
lâyetler sınırları içinde Hükü
met tarafından elektrik kudre
ti istihsaline elverişli baraj ve 
sair su tesisatı yapıldığı takdir
de - işbu tesisatı kendi serma
ye ve vasıtalariyle kurmak için 
müesseselere Hükümetçe imti
yaz şartnamesi hükümleri da
hilinde mezuniyet verilebilir -
her biri için şartları Hükümet
çe ayrı ayrı tesbit edilerek im
tiyaz verilmek kaydiyle bu su 
tesislerinde elektrik santrali 
kurmak ve elde edilecek enerji
yi Ankara, Adana vilâyetleri 
ve civar vilâyetler sınırları için
de demiryollarına, büyük ziraat 
ve sanat müesseselerine, Millî 
Müdafaa müessese ve fabrikala
rına, tevziat şebekesi kendileri 
tarafından yapılacak kasabala
ra, köy birliklerine imtiyaz 
şartnamesinde kararlaştırılacak 
esaslar dairesinde isale etmek; 

c) 3666 numaralı kanun mu
cibince Ankara ve Adana bele
diyelerinin kendi hudutları da
hilinde elektrikle işliyecek yol
cu nakil vasıtaları işletmek hu
susundaki inhisar haklarını bu 
müesseselere devrettikleri tak
dirde millî ekonomiye en uy
gun bir şekilde bu işletmeleri 
kurmak ve yürütmek; 

d) Elektrik ve havagazı hiz
metlerine ait işler ve tâli istih
saller ile ilgili her türlü mua
mele ve teşebbüslerde bulun
mak; 

— 17 — . 
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muvafakatiyle bu belediyeler 
sınırları yakınında yeniden ku
rulacak olan şebekeler için An
kara'da Elektrik ve Havagazı, 
Adana'da Elektrik istihsal ve 
tevzi ve mevcut tesisleri tamir, 
ihtiyaca göre tadil, ıslah ve tev
si etmek; 

b) Ankara ve Adana Bele
diye veya vilâyet veya civar vi
lâyetler sınırları içinde Hükü
met tarafından elektrik kudreti 
istihsaline elverişli baraj vesa-
ir su tesisatı yap/ldığı takdirde, 
(İşbu tesisatı kendi sermaye ve 
vasıtalariyle kurmak için mü
esseselere Hükümetçe imtiyaz 
şartnamesi hükümleri dahilinde 
mezuniyet verilebilir). Herbiri 
için şartları Hükümetçe ayrı, 
ayrı tesbit edilerek imtiyaz ve
rilmek kaydiyle bu su tesisle
rinde elektrik santrali kurmak 
ve elde edilecek enerjiyi Anka
ra, Adana vilâyetleri ve civar 
vilâyetler ve sınırları içinde de
miryollarına, büyük ziraat ve 
sanat müesseselerine; Millî Mü
dafaa müessese ve fabrikala
rına, tevziat şebekesi kendileri 
tarafından yapılacak kasabala
ra, köy birliklerine imtiyaz şart

namesinde kararlaştırılacak esas
lar dairesinde isale etmek; 

c) 3666 numaralı kanun mu
cibince Ankara ve Adana Be
lediyelerinin kendi hudutları da
hilinde elektrikle işliyecek 
yolcu nakil vasıtaları işletmek 
hususundaki inhisar haklarını 
bu müesseselere devrettikleri 
takdirde Millî ekonomiye en uy
gun bir şekilde bu işletmeleri 
kurmak ve yürütmek; 

d) Elektrik ve havagazı hiz
metlerine ait işler ve tâli is
tihsaller ile ilgili her türlü 

Da. E. 

vafakatiyle bu belediyeler sı
nırları yakınında yeniden kuru
lacak olan şebekeler için An
kara'da Elektrik ve havagazı, 
Adana'da elektrik istihsal ve 
tevzi ve mevcut tesisleri tamir, 
ihtiyaca göre tadil, ıslah; ve tev
si etmek; 

B) Ankara ve Adana bele
diye veya vilâyet veya civar vi
lâyetler sınırları içinde Hükü
met tarafından elektrik kudre
ti istihsaline elverişli baraj ve 
sair su tesisatı yapıldığı tak
dirde, her biri için şartları Hü
kümetçe ayrı ayrı tesbitt edile
rek imtiyaz verilmek kaydiyle 
bu su tesislerinde elektrik san
tralı kurmak ve elde edilecek 
enerjiyi Ankara, Adana vilâ
yetleri ve civar vilâyetler ve 
sınırları içinde demiryollarına, 
büyük ziraat ve sanat müesse
selerine, Millî müdafaa müesse
se ve fabrikalarına, tevziat şe
bekesi kendileri tarafından ya
pılacak kasabalara, köy birlik
lerine imtiyaz şartnamesinde 
kararlaştırılacak esaslar daire
sinde isale etmek; 

C) 3666 numaralı kanun 
mucibince Ankara ve Adana 
belediyelerinin kendi hudutla
rı dahilinde elektrikle işliyecek 
yolcu nakil vasıtaları işletmek 
hususundaki inhisar haklarını 
bu müesseselere devrettikleri 
takdirde millî ekonomiye en uy
gun bir şekilde bu işletmeleri 
kurmak ve yürütmek; 

D) Elektrik ve havagazı 
hizmetlerine ait işler ve tâli is
tihsaller ile ilgili her türlü mu
amele ve teşebüslerde bulun
mak; 

E) B bendinin birinci fıkra
sında yazılı baraj ve sair su te
sisatını, Hükümetçe bu müesse-

( S. Sayısı • -32 ) 
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Sermaye: Teşekkül. Tezyit ve tenkis halleri 

MADDE 4 — Ankara Elektrik ve Havagazı 
ve Adana Elektrik şirketlerinden 2 nci madde 
mucibince intikal edecek menkul ve gayri men
kul bilcümle tesisat, emval ve sairenin Nafia ve
kâletince kabul edilmiş hesaplara göre ve hali 
hazır vaziyetleri nazarı itibare alınmak suretile 
her iki müessese için ayrı ayrı ve en geç bir sene 
zarfında, Nafia vekâleti ile belediye meclisle
rince azaları mütesaviyen seçilecek mütehassıs
lar marifetile takdir olunacak kıymetler ve bun
ların mütedavil sermayeleri işletme müessesele
rinin umum sermayesini teşkil eder. Bu sermaye 
lüzumu halinde Nafia vekâletinin muvafakatile 
tezyit veya tenkis olunabilir. 

Mal. E. 

Sermaye 

MADDE 4. — İkinci madde gereğince işletme 
müesseselerine geçecek menkul ve gayrimenkul 
malların kıymetleri, Nafia vekâleti ve ilgili 
belediyeler tarafından müsavi sayıda seçilecek 
mutahassıslar tarafından, en geç bir sene için
de, takdir olunur. 

Kıymet takdiri, şirketler zamanında Nafia 
vekâletince kabul edilmiş hesaplar, ve malların 
takdir zamanındaki durumları gözönünde tutu
larak yapılır. 

1 eylül 1939 dan evvel yapılmış tesislerin 
takdirinde, o tarihten sonraki fiyat yükselme
leri nazara alınmaz. 

Bu suretle takdir olunacak kıymetlerle bun
ların mütedavil sermayeleri tutan müesseselerin 
sermayelerini teşkil eder. 

Sermayenin arttırılmasında veya eksiltilme-
sinde Nafia vekâletinin muvafakati alınır. 

(S . -Sayası: 32 ) 
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Sermaye 

MAÛDE 4. — Ankara Elek
trik ve havagazı işletme mü
essesesinin itibari sermayesi 
5 000 000 lira ve Adana Elek
trik işletme müessesesinin iti
bari sermayesi 2 000 000 liradır. 
Bu sermayeler belediye reisle
rinin teklifi ve Nafia vekâleti
nin muvafakati üzerine Beledi
ye meclislerince arttırılabilir. 

Müesseselerin sermayeleri: 
a) İkinci madde gereğine* 

işletme müesseselerine geçecek 
menkul ve gayrimenkul malla
rın kıymetlerinden; 

b) İkinci madde gereğince 
işletme müesseselerine geçecek 
mütedavil sermayeden ve diğer 
mevcutlardan; 

c) 15 nci maddenin (f) fık
rası mucibince eklenecek gelir 
fazlalarından; 

d) Belediye meclislerince, 
görülecek lüzum üzerine, bele
diye bütçelerinden ayrılacak 
aidat veya tahsisattan teşekkül 
eder. 

(a) fıkrasında zikri geçen 
menkul ve gayrimenkul malla
rın kıymetleri, Nafia vekâleti 
ile ilgili belediyeler tarafından 
müsavi sayıda seçilecek müte-
hassıslarca en geç bir sene için
de takdir olunur. 

Kıymet takdiri, şirketler za
manında Nafia vekâletince ka
bul edilmiş esaslar ve mallarm 
takdir zamanındaki durumları 
gözönünde tutularak yapılır. 

_ 19 — 
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muamele ve teşebbüslerde bu
lunmak. 

Sermaye 

MADDE 4. — Rütçe.encüme-
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

Da. E. 

selere imtiyaz şartnamesi hü
kümleri dahilinde mezuniyet 
verildiği takdirde, kendi serma
ye ve vasıtalariyle kurmak. 

Skvmaye 

MADDE 4. — Bütçe encüme
ninin 4 ncü maddesi ayniyle. 

( S. Sayısı : 82 ) _ j 
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İdare ve murakaba uzuvları 

MADDE 5 — Üçüncü maddede yazılı vazi
felerin istilzam ettirdiği bütün muameleler bu 
kanunda yazılı salâhiyetler hududu dairesinde 
müdürleri tarafından tedvir edilir. Müdürler 
müesseselerin bütün idare ve muamelelerinden 
mesul olup müesseseleri harice karşı temsil eder
ler. 

MADDE 6 — İşletme müesseselerinin mü
dür ve müdür muavinleri belediye reislerinin 
inhası ile mahallî valisi, kısım müdürleri, hu
kuk müşaviri, başmüfettiş ile servis şefleri mü-
dirlerin inhası üzerine belediye reisleri ve di
ğer memur ve müstahdemlerle muvakkat müs
tahdemler müdürler tarafından tayin ve istih
dam olunurlar. 

Müessese müdürlerinin yüksek tahsilini ik
mal etmiş, malî iktisadî, teknik bilgiyi haiz 
tecrübe sahibi kimselerden veyahut malî ve 
sınaî müesseselerde asgarî beş sene müdürlük 
veya muavinlik vazifesini yapmış olanlardan 
seçilmesi lâzımdır. 

3611 sayılı Nafia Teşkilât kanununun 28 n-
ci maddesi hükümleri mahfuzdur. 

Mal. E. 

İdare ve murakabe 

MADDE 5. — Üçüncü maddede yazılı vazi
felerin gerektirdiği bütün muameleler, bu ka
nunda yazık salâhiyetler hududu dairesinde mü
dürler tarafından yapılır. 

Müdürler, bütün idare ve muamelelerden 
mesul olup müesseseleri harice karşı temsil eder
ler. 

MADDE 6. — İşletme müesseselerinin Mü
dür ve Müdür muavinleri, Melediye reislerinin 
inhası ile mahallî valisi, kısım müdürleri, Hu
kuk müşaviri Başmüfettiş ile servis şefleri mü
dürlerin inhası üzerine Belediye Reisleri ve di
ğer memur ve müstahdemlerle muvakkat müs
tahdemler müdürler tarafından tâyin ve istih
dam olunurlar. 

Müessese müdürlerinin, yüksek tahsilini ik
mal etmiş, malî, iktisadi, teknik bilgiyi haiz 
tecrübe sahibi kimselerden veyahut malî ve 
sınai müesseselerde asgari beş sene müdürlük 
veya muavinlik vazifesi yapmış olanlardan seçil
mesi lâzımdır. 

3611 sayılı Nafia teşkilât kanununun 28 nci 
maddesi hükümleri mahfuzdur. 

( S. Sayısı : )Y2 ) 
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İdare ve murakabe 

MADDE 5. — Üçüncü mad
dede yazılı vazifelerin gerektir
diği bütün muameleler, bu ka
nunda yazılı salâhiyetler hudu
du dairesinde umum müdür ve
ya müdür tarafından yapılır. 

MADDE 6. — İşletme mües
seselerinin umum müdür, mü
dür ve varsa muavinleri bele
diye reislerinin inhası ile ma
hallî vali, kısmı müdürleri, hu
kuk müşavirleri ile servis âmir
leri, umum müdürlerin veya 
müdürlerin inhası üzerine be
lediye reisliği, diğer memur ve 
müstahdemlerle muvakkat müs
tahdemler doğrudan doğruya 
umum müdürler veya müdürler 
tarafından tâyin ve istihdam 
veya aynı suretle vazifeden çı
karılırlar. 

Müessese umum müdür veya 
müdürlerinin yüksek tahsilini 
bitirmiş, malî, iktisadi veya tek
nik bilgiyi haiz tecrübe sahibi 
kimselerden veyahut malî veya 
smai müesseselerde asgari beş 
sene müdürlük veya muavin
lik vazifesi yapmış olanlardan 
seçilmesi lâzımdır. 3611 sayılı 
Nafia teşkilât kanununun 28 
nci maddesi hükümleri mahfuz
dur. 

idare heyeti 

MADDE 7. •— Üçüncü mad
dede yazılı vazifelerin gerektir
diği bütün muameleler, bu ka
nunda yazılı salâhiyetlerin hu
dudu dairesinde birer idare he-
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İdare ve murakabe 

MADDE 5. — İşbu işletme 
müesseselerinin 3 ncü maddede 
yazılı vazifelerinin gerektirdiği 
bütün muameleler bu kanundaki 
salâhiyetler hududu dairesinde 
umum müdür veya müdürler ta
rafından yürütülür. Umum mü
dür ve müdürler bütün idare 
ve muamelelerden mesul olup 
müesseseleri harice karşı temsil 
ederler. 

MADDE 6. — Bütçe encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen. 

t>a. E. 

İdare ve murakabe 

MADDE 5. — Umum müdür
ler veya müdürler bütün idare 
ve muamelelerinden belediyele
re karşı mesul olup müessesele
ri harice karşı temsil ederler. 

MADDE 6. — İşletme mües
seselerinin umum müdür, mü
dür, varsa muavinleri belediye 
reislerinin inhasiyle mahallin 
valisi tarafından, kısım müdür
leriyle hukuk müşavirleri ve 
servis âmirleri umum mü
dürlerin veya müdürlerin inha
sı üzerine belediye reisi 
tarafından, diğer memur ve 
müstahdemlerle muvakkat müs
tahdemler doğrudan doğruya 
umum müdürler veya müdürler 
tarafından tâyin ve istihdam 
edilirler. Aynı suretle de vazi
felerinden çıkarılırlar. 

(S. Sayısı: 32) 
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MADDE 7 — İşletme müesseselerinde mü
dürlerin reisliğinde - varsa muavinler - ve kı
sım müdür veya şeflerinden mürekkep olmak 
ve adedi belediye meclislerince tayin edilmek 
üzere bir idare komitesi kurulur. 

Bu komitenin vazifeleri şunlardır: 
A) Belediye meclislerinin tasdikına arzedi-

lecek bütçe, munzam tahsisat ve kadroları ve 
bütçenin fasılları arasında yapılacak münaka
le tekliflerini hazırlamak. 

(Bütçe maddeleri arasında münakale idare 
komitesinin teklifi üzerine belediye reisi tara
fından yapılır). 

B) Belediye meclislerinin tasdikına arzedile-
cek son mizanla senelik katî hesap, bilanço ve 
kâr ve zarar hesaplarını tetkik ve kabul etmek. 

C) Varidat ve masrafların tahakkuka ait 
evrakı müsbite şekillerini tayin etmek, 

D) Belediye meclisinin tasdikına arzedilmek 
üzere işletme müessesesinin dahilî teşkilâtının 
vazife ve salâhiyetlerini tesbit edecek esasları 
hazırlamak, 

E) Belediye meclisinin tasdikına arzedilmek 
üzere işletme idaresi memurlarının tayin, tebdil, 

MADDE 7. — İşletme müesseselerinde mü
dürlerin reisliğinde - varsa muavinler - ve kı
sım müdürleri üe servis şefleri arasından bele
diye reislerince seçilecek olanlardan kurulacak 
bir idare koınitesi bulunur. 

Bu komitenin vazifeleri şunlardır : 
1. Belediye meclislerinin tasdikma arzedil

mek üzere : 
a) Bütço, munzam tahsisat ve kadrolar ile 

bütçe fasılla]i arasmda yapılacak münakale tek
liflerini hazırlamak; 

b) Son mizanla senelik katî hesap, bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarını tetkik ve kabul et
mek; 

c) Müesseselerin dahilî teşkilâtının vazife ve 
salâhiyetlerini ve müessese memurlarının tâyin, 
tebdil, tahvil, tecziye ve terfileriyle hizmetten 
çıkarılmalarını tesbit edecek esasları hazırla
mak; 

d) Gelecek senelere sari taahhütlere girişil
mesini ve istikraz tekliflerini tetkik ve kabul 
etmek, 

e) Müesseselerin hükmî şahıslarına ait olup 
Ankara'da 1000, Adana'da 300 lirayı geçen ihti-

( S. Sayısı : 32 ) 
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yeti tarafından tedvir olunur. 
İdare heyetleri, belediye -re

islerinin gösterecekleri namzet
ler arasından belediye meclisin
ce üç sene müddetle seçilecek 
iki âza ile heyetin tabii reisi 
olmak üzere umum müdür veya 
müdürden teşekkül eder. 

îdare heyeti âzalarının, 3460 
sayılı kanunun 15 nci maddesin
de yazılı vasıfları haiz olmala
rı meşrut olup, ücretleri mez
kûr kanunun 14 ncü maddesine 
tevfikan tâyin olunur. Umum 
müdür veya müdür, idare heye
ti reisliği vazifesi için ayrıca 
bir ücret alamaz. 

MADDE 8. — Umum müdür 
TeyA müdür, işletme müessese
min bilcümle muamelelerini 

idare heyeti namına tedvir ve 
müesseseyi harice karşı temsil 
eder, 

MADDE 9. — İdare heyeti
nin vazifeleri şunlardır: 

a) Belediye meclislerinin 
tasdikma arzedilmek üzere büt
çe, kadro ve bilanço ile kâr ve 
zarar hesaplarmr tanzim, istik
raz tekliflerini ihzar, Ankara'
da beş-bin ve Adana 'da bin beş 
yüz lirayı geçen sulh ve ibra, 
işletme hizmetleri için lüzumlu, 
Ankara'da on bin ve Adana'da 
altı bin liradan fazla kıymette 
gayrimenkul, alım ve satımları 
hakkmda karar ittihaz etmek; 

b) Belediye reislerinin tas
vibine arzedilmek üzere Anka
ra'da elli: bin, Adana'da yir
mi bin lirayı geçen taahhütlere 
girişilmesine karar vermek; 

c) İşletme müesseselerinin 
yukarıda yazılı farklar haricin
de kalan bilcümle işleri hakkın
da resen karar vermek. 

tdare heyetlerince hazırlana-
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"MADDE 7. — işletme müesse
selerinde umum müdür veya 
müdürlerin reisliğinde, varsa 
muavinler ve kısım müdürleriy
le servis şefleri arasından be
lediye meclislerince seçilecek 
olanlardan kurulacak bir idare 
encümeni bulunur, tdare encü
meni reis ve azalanna ayrıca 
bir ücret verilmez. Bu encü
menin vazifesi şunlardır: 

1. Belediye meclislerinin tas
dikma arzedilmek üzere: 

a) Bütçe, munzam tahsisat 
ve kadrolar ile bütçe fasılları 
arasında yapılacak münakale 
tekliflerini hazırlamak; 
. b) Son mizanla senelik kati 

hesap, bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarını tetkik ve kabul et
mek; 

c) Müesseselerin dahilî teş
kilâtının vazife ve salâhiyetleri
ni ve müessese memurlarmm 

Da. E. 

MADDE 7. — İşletme mües-
seselernide, umum müdür veya 
müdürlerin reisliğinde varsa 
muavinler ve kısmı müdürleri 
ile servis şefleri arasından be
lediye meclislerince seçilecek 
olanlardan kurulacak bir idare 
encümeni bulunur. îdare encü
meni reisi ve azalarına ayrıca 
bir ücret verilmez. 

Bu encümenin vazifeleri şun
lardır : 

1. Belediye meclislerinin tas
dikma arzedilmek üzere: 

A) Bütçe, munzam tahsisat 
ve kadrolarla bütçe fasılları 
arasında yapılacak münakale 
tekliflerini hazırlamak; 

B) Son mizanla katı hesap, 
bilanço ve kâr ve zarar hesap
larını tetkik ve kabul etmek; 

C) Müesseselerin dahilî teş
kilâtının vazife ve salâhiyetle
rini ve müessese memurlarının 

(«.Sayısı : 32) 



Hü. 

tahvil, tecziye ve tarifelerile hizmetten çıkarıl
malarını tesbit edecek esaslar hazırlamak, 

F) Belediye meclislerinin tasvibine arzedile-
cek istikraz tekliflerini tetkik ve kabul etmek, 

G) Senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak 
üzere kredi ile mubayaa icrasına karar vermek, 

H) Belediye reisinin tasvibine arzedilmek üze
re senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak sartile 
avans itasını müstelzim olsun olmasın Ankarada 
beşbin Adanada ikibin lirayı mütecaviz tahhü-
dat icrasına karar vermek. 

(Miktarı her ne olursa olsun gelecek se
nelere sari taahhütler için belediye meclisleri
nin kararı şarttır.) 

Cereyan satışına müteallik mukavelenameler 
bu hükümden müstesnadır. 

î) işletme hizmetlerine muktazi gayri men
kul alım ve satımı hakkında karar ittihazı. 

(Ankarada beş bin ve Adanada üç bin lira
dan fazla kıymette olduğu takdirde Belediye 
meclisinin kararı şarttır.) 

J) işletme müesseselerinin hükmî şahsiyet
lerine ait ihtilâflarda sulh ve ibraya, dava aç
mağa ve açılmış davalardan ve hükümlerin 
temyizinden ferağata ve tahkime karar vermek. 

(Ankarada bin ve Adanada üç yüz liradan 
fazla ihtilâflarda açılan davalardan ve hüküm
lerin temyizinden feragat hakkında belediye 
reislerinin tasvibi ve sulh ve ibra ile mukave
lede sarahat olmayan hallerde tahkim hususun
da belediye meclislerinin kararı şarttır.) 

K) Meşkûk alacakların kâr ve zarar hesa
bına nakli hakkında karar vermek. 

L) Azamî tarifeler haricinde tatbik olunacak 
tenzilli tarifelerle elektrik cereyanı ve hava
gazı satışına müteallik olarak akt olunacak hu
susî mukavelelerin tetkik ve tasvibi. 

M) Müessese müdürlerinin havale ettiği di
ğer işler hakkında istişarî mütalea vermek. 

N) idare komiteleri yukarıda yazılı vazife
lerinden başka her sene işletmelerin ertesi sene
ye ait rasyonel faaliyetini temin edecek iş pro
gramı hazırlarlar. 

iş programları bütün işletme, tesisat, tevsiat, 
inşaat ve ıslahat hususlarını ve işletmelerin bu 
program dairesinde malî ihtiyaçlarını ihtiva 
eder. 

Mal. E. 

lâflarda sulh ve ibraya, dâva açmağa, açılmış 
dâvalardan ve hükümlerin temyizinden feragate 
ve mukavelelerde sarahat olmıyan hallerde tah
kime karar vermek; 

f) işletme hizmetlerine lüzumlu olup Anka
rada beş bin, Adana'da üç bin liradan fazla kıy
mette gayrimenkul alım ve satımı hakkmda ka
rar vermek. 

2. Belediye reislerinin tasvibine arzedilmek 
üzere : 

a) Bütçe maddeleri arasmda yapılacak 
münakale tekliflerini tetkik ve kabul etmek; 

b) senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak 
şartiyle avans verilmesini icabetsin veya etme
sin Ankara'da beş bin, Adana'da iki bin lirayı 
geçen taahhütlere girişilmesine karar vermek; 

3. Doğrudan doğruya komite ekseriyetiyle: 
a) işletme hizmetlerine lüzumlu olup An

kara'da beş bin, Adana'da üç bin liraya kadar 
kıymette gayrimenkul alım ve satımı hakkında 
karar vermek. 

b) Meşkûk alacakların kâr ve zarar hesa
bına nakli hakkında karar vermek. 

c) Müesseselerin hükmi şahıslarına ait olup 
Ankara'da bin, Adana'da üç yüz liraya kadar 
ihtilâflarda sulh ve ibraya dâva açmağa, açıl
mış dâvalardan ve hükümlerin temyizinden fe
rağata ve tahkime karar vermek. 

d) Âzami tarifeler haricinde tatbik oluna
cak sınai ve tenzilli tarifelerle elektrik cereyanı 
ve havagazı satışına ait olmak üzere akdoluna-
cak hususi mukaveleleri tetkik ve tasvip etmek. 

idare komiteleri, bu vazifelerinden başka 
her sene işletmelerin ertesi seneye ait işletme, 
tesis, tevsi, inşa ve ıslah işlerini ve bunların 
malî ihtiyaçlarını gösteren iş programını hazır
lar. 

Bu program Nafia vekâletinin tasvibi ile ka-
tileşir. 

( S. Say mı : 32 ) 



B. E. 

cak ve işletmelere ait tesis, tev
zi ve ıslah işleriyle bunların 
ihtiyaçlarını gösteren iş prog
ramları Nafia vekâletinin tas-
vibiyle katileşir. 
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tâyin, tebdil, tahvil, tecziye ve 
terfileriyle hizmetten çıkarılma
larını tesbit edecek esasları ha
zırlamak ; 

d) Gelecek senelere sâri ta
ahhütlere girişilmesini ve istik
raz tekliflerini tetkik ve ka
bul etmek; 

e) Müesseselerin hükmi şa
hsılarına ait olup Ankara'da 
1 000, Adana'da 300 lirayı ge
çen ihtilâflarda sulh ve ibra
ya, dâva açmağa, açılmış dâva
lardan ve hükümlerin temyizin
den feragate ve mukavelelerde 
sarahat olmıyan hallerde tah
kime karar vermek; 

f) işletme hizmetlerine muk-
tazi olup Ankara'da 5 000, Ada
na'da 3 000 liradan fazla kry-
mette gayrimenkul alım ve sa
tımı hakkmda karar vermek. 

2. Belediye reislerinin tas
vibine arzedilmek üzere: 

a) Bütçe maddeleri arasında 
yapılacak münakale teklifle
rini tetkik ve kabul etmek; 

b) Senesi içinde ve bütçe 
dahilinde olmak şartiyle avans 
verilmesini icabetsin veya et
mesin Ankara'da 5 000, Adana'-
da 2 000 lirayı geçen taahhüt
lere girişilmesine karar vermek. 

3. Doğrudan doğruya encü
men ekseriyetiyle: 

a) İşletme hizmetlerine muk-
tazi olup Ankara'da 5 000 Ada
na'da 3 000 liraya kadar kıy
mette gayrimenkul alım ve sa
tımı hakkmda karar vermek; 

b) Meşkûk alacakların kâr 
ve zarar hesabına nakli hakkın
da karar vermek; 

c) Müesseselerin hükmi şa
hıslarına ait olup Ankara'da 
1 000, Adana'da 300 liraya ka
dar ihtilâflarda sulh ve ibraya, 

I dâva açmağa, açılmış dâvalar-
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tâyin, tebdil, tahvil, tecziye ve 
terfileriyle hizmetten çıkarıl
malarını ve kazaya uğrıyan ve
ya hastalanan memur ve müs
tahdemlerle işçilere ve ölüm ha
linde ailelerine yapılacak yar
dımları tesbit edecek esasları 
hazırlamak; 

Ç) Gelecek senelere sâri ta
ahhütlere girişilmesini ve istik
raz tekliflerini tetkik ve kabul 
etmek; 

D) Müesseselerin hükmi şa
hıslarına ait olup Ankara'da 
(1 000) ve Adana'da (300) li
rayı geçen ihtilâflarda sulh ve 
ibraya, dâva açmağa, açılmış 
dâvalardan ve hükümlerin tem
yizinden vaz geçmeğe, ve mu
kavelelerde sarahat bulunmr-
yan hallerde tahkime karar 
vermek; 
E) İşletme hizmetlerine muk-

tazi olup Ankara'da (5 000) ve 
Adana'da (3 000) liradan faz
la kıymette gayrimenkul alım 
ve satımı hakkmda karar ver
mek; 

P) Meşkûk alacakların kâr 
ve zarar hesabma nakli hakkm
da karar vermek. 

2. Belediye reisinin tasvi
bine arzedilmek üzere: 

A) Bütçe maddeleri arasın
da yapılacak münakale teklifle
rini tetkik ve kabul etmek; 

B) Senesi içinde ve bütçe 
dahilinde olmak şartiyle avans 
verilmesini icabetsin veya et
mesin Ankara'da (5 000), Ada
na'da (2 000) lirayı geçen ta
ahhütlere girişmesine karar 
vermek. 

3. Doğrudan doğruya encü
men ekseriyetiyle: 
A) İşletme hizmetlerine muk-

tazi olup Ankara'da (5 000), 
Adana'da (3 000) liraya kadar 



zo 
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Bu program Nafia vekâletinin tasvibile katî 
şeklini alır. 

MADDE 8 — Belediye meclisleri işletme mü
esseselerinin mevcutlarını ve bilcümle muamelât 
ve hesabatmı, senesi içinde ve icradan sonra Ti
caret kanununun murakıpların vazifelerine ait 
umumî hükümleri dairesinde tetkik ve teftiş ile 
mükellef olmak ve uhdelerinde işletme idaresine 
müteallik hiç bir vazife bulunmamak üzere ti
carî ve sınaî müesseselerin umuru idaresine va
kıf mütehassıs en çok iki zatı aylıkları müessese
ler bütçelerinden ödenmek üzere üç sene müd
detle murakipliğe tayin eder 

Murakabenin şekil ve sureti ifasına ait esas
lar belediye meclislerince tayin ve tesbit olunur. 

Mal. E. 

MADDE 8. — Belediye meclisleri, müessese
lerin mevcudiyetlerini ve bütün muamele ve he
saplarını tetkik ve teftiş etmek üzere Belediye 
reisinin göstereceği dört namzet arasından iki 
zatı üç sene müddetle murakıplığa seçer. Mu
rakıpların üç senenin sonunda tekrar seçilme
leri caizdir. 

Murakıpların ticari ve sınai müesseselerin 
idare işlerini bilen mutahassıs kimselerden ol
ması şarttır. 

Murakıplar, tetkik ve teftişlerini, sene için
de ve muamelelerin icrasından sonra Ticaret ka
nununun umumî hükümleri dairesinde yaparlar. 

Murakrplarm üzerinde müesseselere ait hiç 
bir vazife bulunamaz. 

Murakıpların aylıkları müesseseler bütçele
rinden ödenir. 
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Murakıplar 

MADDE 10. — Belediye mec
lisleri müesseselerin mevcutla
rını ve bütün muamele ve he
saplarını tetkik ve teftiş etmek 
üzere belediye reislerinin gös
tereceği dört namzet arasından 
iki zatı üç sene müddetle mu
rakıplığa seçer. Murakıpların 
üç senenin sonunda tekrar se
çilmeleri caizdir. Murakıpların 
3460 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinde yazılı vasıfları ha
iz ve ticari ve sınai müessesele
rin idare işlerine vâkıf kimse
lerden olması şarttır. 

Murakıplar, tetkik ve teftiş
leri, sene içinde ve muamelele
rin icrasından sonra Ticaret 
kanununun umumî hükümleri 
dairesinde yaparlar. Murakıp
ların üzerinde müesseselere ait 
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dan ve hükümlerin temyizinden 
feragate ve tahkime karar ver
mek; 

d) Âzami tarifeler haricinde 
tatbik olunacak sınai ve tenzilli 
tarifelerle elektrik cereyanı ve 
havagazı satışma ait olmak üze
re akdolunacak hususi mukave
leleri tetkik ve tasvip etmek. 

İdare encümenleri, bu vazife
lerden başka her sene işletme
lerin ertesi seneye ait işletme, 
tesis, tevsi, inşa ve ıslâh işleri
ni ve bunların malî ihtiyaçları
nı gösteren iş programını ha
zırlar. 

Bu program Nafia vekâleti
nin tasvibi ile katilesir. 

Murakıplar 

MADDE 8. — Belediye mec
lisleri müesseselerin mevcutla
rını ve bütün muamele ve hesap
larını tetkik ve teftiş etmek üze
re belediye reislerinin gösterece
ği dört namzet arasından iki 
zatı üç sene müddetle mura
kıplığa seçer. Murakıpların üç 
senenin sonunda tekrar seçil
meleri caizdir. Murakıpların 
3460 sayılı kanunun 15 nci mad
desinde yazılı vâsıfları, haiz ve 
ticari ve sınai müesseselerin 
idare işlerine vâkıf kimselerden 
olması şarttır. 

Murakıplar, tetkik ve teftiş
leri sene içinde ve muamelelerin 
icrasından sonra Ticaret kanu
nunun umumî hükümleri dai
resinde yaparlar. Murakıpla
rın üzerinde bu müesseselere ait 

Da. E. 

kıymette gayrimenkul alım ve 
satımı hakkında karar vermek; 

B) Müesseselerin hükmi şa
hıslarına ait olup Ankara'da 
(1 000), Adana'da (300) lira
ya kadar ihtilâflarda sulh ve 
ibraya, dâva açmağa, açılmış 
dâvalardan ve hükümlerin tem
yizinden vaz geçmeğe ve tahki
me karar vermek; 

C) Âzami tarifeler haricin
de tatbik olunacak sınai ve ten
zilli tarifelerle elektrik cereya
nı ve havagazı satışına ait ol
mak üzere akdolunacak hususi 
mukaveleleri tetkik ve tasvip 
etmek, idare encümenleri, bu 
vazifelerden başka her sene iş
letmelerin ertesi seneye ait iş
letme, tesis, tevsi, inşa ve ıs
lah işlerini ve bunların malî ih
tiyaçlarını gösteren bir iş prog
ramını hazırlar. 

Bu program Nafia vekâleti
nin tasvibi ile katilesir. 

Murakıplar 

MADDE 8. — Nafia encüme
ninin 8 nci maddesi ayniyle. 
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Bütçe, kadro ve bilanço 

MADDE 9 — işletme müesseselerinin bütçe-
lerile kadroları her sene birinci teşrinin son on 
beş günü içinde belediye meclislerinin tasdikına 
arzolunur. Bu meclislerin ikinci teşrin içtima-
larında tasdik ile katî şeklini alacak bütçe ve 
kadrolar hesap senesi başından evvel işletme 
müesseselerine verilir. İhtiyaç hâsıl olursa 
bütçe ve kadrolarda sene içinde de ayni usul
lerle değişiklikler yapılabilir. Bütçelerle kad
rolar ve bunlarda yapılacak değişiklikler, tari
feye tesiri bakımından, Nafia vekâletinin tas
vibi alındıktan sonra belediye meclislerince tas
dik olunur. 

MADDE 10 — Bütçelere mütenazır katî he-
sablarla birlikte bilanço ve kâr ve zarar hesabı 
müteakip senenin üçüncü ayının ortasına kadar 
işletme müesseseleri tarafından tanzim ve bele
diye meclisi ve mürakıplere tevdi olunur. Bun
lara işletmelerin senelik faaliyetini hulâsa eden 
bir rapor da raptolunur. Bu raporda işletme
nin umumî gidişi hakkında malûmat vereceği 
gibi normal işletme üzerinde müsbet veya men
fî tesirler icra eden âmiller, envanter kıymet
leri ve Nafia vekâletince kabul edilen esaslara 
göre ayrılan tecdit akçeleri bu raporda ve cet
vellerde tebarüz ettirilir. 

MADDE 11 — Mürakipler kendilerine tev
di olunan katî hesaplarla bilanço ve kâr ve za
rar hesaplarını müessesenin bütün muamele ve 
hesapları üzerinde yapmış oldukları tetkiklerin 
neticelerini göz önünde tutarak tahlil ve 10 n-
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Bütçe ve kadro 
MADDE 9. — İşletme müesseselerinin büt

çeleriyle kadroları her yıl birinciteşrinin son 15 
günü içinde belediye meclislerinin tasdikma ar-
zolunur. Bu meclislerin ikinciteşrin toplantı
larında tasdik ile katî şeklini alacak olan bütçe 
ve kadrolar, hesap yılı başından evvel işletme 
müesseselerine verilir. İhtiyaç hâsü olursa büt
çe ve kadralarda yıl içinde de aynı suretle değişik
likler yapılabilir. Bütçelerle kadrolar ve bun
larda yapılacak değişiklikler, tarifeye tesiri ba
kımından, Nafia vekâletinin mütalâası alındık
tan sonra belediye meclislerince tasdik olunur. 

MADDE 10. — Bütçelere mütenazır katî he
saplarla birlikte bilanço ve kâr ve zarar hesabı, 
takip eden yılın üçüncü ayınm ortasma kadar 
işletme müesseseleri tarafından tanzim olunup 
belediye meclisleriyle murakiplere verilir. Bun
lara işletmelerin yıllık çalışmasını hulâsa eden 
bir rapor da bağlanır. 

MADDE 11. — Murakıplar, kendilerine tevdi 
olunan katî hesaplarla bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarını, müesseselerin bütün muamele ve he
sapları üzerinde yapmış oldukları incelemeleri 
gözönünde tutarak tahlil ve mütalâalarını ihti-
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diğer hiç bir vazife bulunamaz. 
Murakıpların aylıkları bu mü
esseseler bütçelerinden ödenir. 

Bütçe ve kadro 

MADDE 11. — İşletme mües
seselerinin bütçeleriyle kadro
ları her yıl birinciteşrinin son 
on beş günü içinde belediye 
meclislerinin tasdikına arzolu-
nur. Bu meclislerin ikinciteşrin 
toplantılarında tasdik ile katî 
şeklini alacak olan bütçe ve 
kadrolar, hesap yılı başmdan 
evvel işletme müesseselerine ve
rilir. İhtiyaç hâsıl olursa büt
çe ve kadrolarda yıl içinde de 
aynı suretle değişiklikler yapı
labilir. Bütçelerle kadrolar ve 
bunlarda yapılacak değişiklik
ler, tarifeye tesiri bakımından, 
Nafia vekâletinin mütalâası 
alındıktan sonra belediye mec
lislerince tasdik olunur. 

MADDE 12. — Müessesele
rin yıllık bilanço ve kâr ve za
rar hesapları mütaaJap yılm 
üçüncü aymm 15 ine kadar 
müessese idarelerince tanzim 
ve müessese umum müdür veya 
müdürleriyle muhasebecileri ta
rafından imza olup belediye 
meclisleriyle murakıplara veri
lir. Bunlara müesseselerin yıl
lık çalışmalarını hulâsa ve bu 
çalışmaların neticelerini tahlil 
eden bir rapor da bağlanır. Mü
esseselerin tanzim edecekleri 
yıllık bilançoların tipi Maliye 
ve Nafia vekâle'tlerince tesbit 
olunur. 

MADDE 13. — Murakıplar, 
kendilerine tevdi olunan bilan
ço ve kâr ve zarar hesaplarını, 
müesseselerin bütün muamele 
ve hesapları üzerinde yapmış ol-
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diğer hiçbir vazife bulunamaz. 
Murakıpların ayladan bu mü
esseseler bütçelerinden ödenir. 

Bütçe ve kadro 

MADDE 9. — Bütçe encüme
ninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 10. — Bütçe encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 

MADDE 11. — Bütçe encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 9. — Bütçe encüme
ninin 11 nci maddesi ayniyle. 

MADDE 10. — Müesseselerin 
yıllık bilanço ve kâr ve zarar 
hesapları mütaakıp yılın üçün
cü ayının 15 ine kadar müesse
se idarelerince tanzim ve mües
sese umum müdür veya müdür
leriyle muhasebecileri tarafın
dan imza olunup belediye mec
lisleriyle murakıplara verilir. 
Bunlara müesseselerin yıllık ça
lışmalarını hulâsa ve bu çalış
maların neticelerini tahlil eden 
bir rapor da bağlanır. Müesse
selerin tanzim edecekleri yıllık 
bilançoların tipi Maliye; Dahi
liye ve Nafia vekâletlerince tes
bit olunur. 

MADDE 11. — Murakıplar, 
kendilerine tevdi olunan bilan
ço ve kâr ve zarar hesaplarını, 
müesseselerin bütün muamele 
ve hesaplan üzerinde yapmış ol-
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cu maddenin ikinci fıkrasında tesbit olunan ' 
hususata dair mütaleatı ihtiva eden müdellel ' 
bir rapor hazırlar. Bu rapor en geç hesapların ' 
tallûk ettiği hesap senesini takip eden sene- , 
nin üçüncü ayı nihayetine kadar belediye mec i 
lisine verilir. Kati hesaplarla bilanço ve kâr 
ve zarar hesaplarının belediye meclislerince 
tasdiki işletme müesseselerinin o sene için ibra
sını tazammun eder. Ancak bilançoda bazı 
cihetler meşkûk kalmış veyahut bilanço idare
nin hakikî vaziyetinin tezahürüne mani yanlış 
bir takım hususları ihtiva etmiş ise müessesler 
adı geçen vesikaların tasdikile beraat etmiş ol
mazlar. 

MADDE 12 — işletme müesseselerinin vari
dat ve menabii: 

A) İşletmeden mütevellit her nevi hasılat, 
B) İşletme mevcutlarının getireceği faiz ve 

gelirler, 
C) Belediye bütçesinden yapılacak yardım-

lar, 
D) İstikraz suretile temin olunacak mebaliğ, 
E) Müteferrik gelirler 

den ibarettir. 
İşletme müesseselerinin bu maddenin (A) 

ve (B) fıkralarında yazılı varidatının 13 ncü 
maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı 
masrafları karşılamaması veya tevsiata muk-
tazi sermayenin tamamının idarece temini müm
kün olamaması halinde noksan veya ikmali lâ
zım gelen miktarın temini için belediye bütçe
sine lüzumlu tahsisat vazolunacağı gibi belediye 
meclisinin muvafakati ve belediyenin kefaleti 
ile işletme müessesesince istikraz aktolunmak 
suretile de temin olunabilir. 

Mal. E. 

va eden delilli raporlarını tanzim ederler. Bu 
raporlar en geç hesapların ilgili bulunduğu yılı 
takip eden yılm üçüncü ayı sonuna kadar be
lediye meclislerine verilir. Kati hesaplarla bi
lanço kâr ve zarar hesaplarının belediye mec
lislerince tasdiki, işletme müesseselerinin o yıl 
için ibrasmı tazammun eder. 

MADDE 12. — İşletme müesseselerinin gelir 
kaynakları : 

a) İşletmeden hâsıl olan her türlü gelirler; 
b) İşletme mevcutlarının getireceği faiz ve 

gelirler; 
c) Belediyeler bütçelerinden yapılacak yar

dımlar; 
d) İstikraz suretiyle temin olunacak para

lar; 
e) Türlü gelirler; 

den ibarettir. 
İşletme müesseselerinin bu maddenin (a) ve 

(b) fıkralarında yazılı gelirlerinin 13 ncü mad
denin (a) ve (b) fıkralarında yazılı masrafları 
karşılanmaması veya genişletmelere lüzumlu ser
mayenin tamamının idarece temini mümkün ola
maması halinde noksan kalan veya tamamlanma
sı lâzımgelen miktarm temini için belediyeler 
bütçelerine icabeden tahsisat konulacağı gibi 
belediye meclislerinin muvafakati ve belediye
lerin kefaleti ile işletme müesseselerince istik
raz akdi suretiyle de temin olunabilir. 
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dukları incelemeleri gözönünde 
tutarak tahlil ve mütalâalarını 
muhtevi delilli raporlarını tan
zim ve imza ederler. Bu rapor
lar en geç hesapların ait oldu
ğu yılı takip eden yüm 3 ncü 
ayınm sonuna kadar belediye 
meclislerine verilir. Belediye 
meclisleri bilanço ve kâr ve za
rar hesaplarını en geç iki ay 
zarfında tetkik ve tasdik eder
ler. 

Bilanço ve kâr ve zarar he
saplarının belediye meclislerin
ce tasdiki müesseseler idare he
yetlerinin o yıl için ibrasmı ta-
zammun eder. 

Gelirler 

MADDE 14. — İşletme mü
esseselerinin gelir kaynakları 
şunlardır: 

a) İşletmeden hâsıl olan her 
türlü gelirler; 

b) İşletme mevcutlarının ge
tireceği faizler ve gelirler; 

c) Belediyeler bütçelerinden 
yapılacak yardımlar; 

d) İstikraz suretiyle temin 
olunacak paralar; 

e) Türlü gelirler; 
den ibarettir. 

İşletme müesseselerinin bu 
maddenin (a) ve (b) fıkrala
rında yazılı gelirlerinin 15 nci 
maddenin (a) ve (b) fıkraların
da yazılı masrafları karşılama
ması veya genişletmelere lü
zumlu sermayenin tamamen 
idarece temini mümkün olama
ması halinde noksan kalan ve
ya tamamlanması lâzımgelen 
miktarın temini için belediye
ler bütçelerine icabeden tahsi
sat konulacağı gibi belediye 
meclislerinin muvafakati ve be
lediyelerin kefaleti ile işletme 
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MADDE 12. — Bütçe encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

Da. E. 

dukları incelemeleri gözönünde 
tutarak tahlil ve mütalâalarını 
muhtevi delilli raporlarını tan
zim ve imza ederler. Bu rapor
lar en; geç hesapların ait. olduğu 
yılı takibeden yılm üçüncü ayı
nın sonuna kadar belediye mec
lislerine verilir. Belediye mec
lisleri bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarını en geç iki ay zarfın
da tetkik ve tasdik ederler. 

Bilanço ve kâr ve zarar he
saplarının belediye meclislerin
ce tasdiki müesseseler idare 
encümenlerinin o yil için ibra
smı tazammun eder. 

Gelirler 

MADDE 12. — İşletme mü
esseselerinin gelir kaynakları 
şunlardır: 

A) İşletmeden hâsıl olan 
her türlü gelirler; 

B) İşletme mevcutlarının 
getireceği faizler ve gelirler; 

C) Belediyeler bütçelerin
den yapılacak yardımlar; 

D) İstikraz suretiyle temin 
olunacak paralar; 

E) Türlü gelirler, 
den ibarettir. 

İşletme müesseselerinin bu 
maddenin (A) ve (B) fıkrala
rında yazılı gelirlerinin 13 ncü 
maddenin (A) ve (B) fıkrala
rında yazılı masrafları karşıla
maması veya genişletmelere lü
zumlu sermayenin tamamıma 
idarece temini mümkün olma
ması halinde noksan kalan ve
ya tamamlanması lâzrmgelen 
miktarın temini için belediyeler 
bütçelerine icabeden yardım 
tahsisatı konulabileceği gibi be
lediye meclislerinin muvafakati 
ve belediyelerin kefaletiyle i§-
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MADDE 13 — îşletme müesseselerinin istifa 
edeceği her türlü varidattan sırasile : 

A) Bilûmum idare ve işletme masrafları, 
B) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Hazi

neye tevdi edilecek mebaliğ, 
C) Tevdit akçeleri» 
D) Fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar he

sabında vukuu melhuz açığı karşılamak üzere 
A, B, C fıkralannda yazılı mebaliğin tenzilinden 
sonra kalacak bakiyenin % 10 u nisbetinde ihti
yat akçesi, 

E) Gayrisafi hasılat üzerinden tefrik edile
cek % 5 belediye hissesi, 

F) Yukarıda yazılı fıkralardaki masraflar 
indirildikten sonra bakiye kalacak safi hasılat
tan tevsiat ihtiyatı olarak lüzumlu mebaliğ ay
rıldıktan sonra mütebakisi hasılat fazlası olarak 
belediye bütçelerine irat kaydolunur. 

D fıkrasında yazılı % 10 ların tefrikinden 
taahassül edecek ihtiyat akçesi, sermayenin dört
te birini buldukta bu nam ile tevkifat yapılmaz. 
Bu akçelerden sarfiyat vuku buldukça 1/4 mik
tarı buluncaya kadar tevkifata tekrar devam 
olunur. 

Mal. E. 

MADDE 13. — îşletme müesseselerinin elde 
edeceği her türlü gelirlerden srrasiyle: 

a) İdare ve işletme masrafları; 
b) Satınalma taksitleri karşılığı olarak Ha

zineye verilecek paralar; 
c) Smai amortismanlar; 
d) Fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar he

saplarındaki açıkları karşılamak üzere a, b, c 
fıkralarında yazılı paraların çıkarılmasından 
sonra kalacak bakiyenin yüzde onu nispetinde 
ihtiyat akçesi; 

e) Gayri safi gelir üzerinden ayrılacak % 5 
belediye hissesi; 

f) Yukarı fıkralardaki masraflar çıkarılıp 
kalacak" safi gelirden genişletme ihtiyatı olarak 
lüzumlu paralar ayrıldıktan sonra geri kalanı 
gelir fazlası olarak belediye bütçelerine irat 
kaydolunur; 

(d) fıkrasında yazılı % 10 larm ayrılmasın
dan sonra elde edilecek ihtiyat akçesi sermaye
nin 1/4 ünü buldukta bu nam ile para ayrılmaz. 

Bu paradan harcandıkça 1/4 miktarı bulu
nuncaya kadar bu hesaba hisse tefrikine tekrar 
devam olunur. 
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müesseselerince istikraz akdi 
suretiyle de temin olunabilir. 

MADDE 15. — Müesseselerin 
elde edecekleri her türlü gelir
lerden sırasiyle: 

a) Umumî idare ve işletme 
masrafları; 

b) Satmalma taksitleri kar
şılığı olarak Hazineye ödenecek 
paralar; 

c) Amortismanlar karşılık
ları; 

d) Fevkalâde masraflarla 
kâr ve zarar hesaplarının muh
temel açıklarını (karşılamak 
üzere (a), (b) ve (c) fıkrala
rında yazılı paraların çıkarıl
masından sonra kalacak baki
yenin c/o 10 u nispetinde ihti
yat akçesi; 

e) Gayrisafi gelir üzerinden 
ayrılacak % 5 belediye hissesi; 

f) (a, b, c, d ve e) fıkrala
rında gösterilen paylar ayrıl
dıktan sonra bakiye kalacak 
safi hasılattan % 5 i 3460 sa
yılı kanun hükümlerine göre 
memurin ve müstahdemin ikra
miyesi olarak tefrik edilir; 

g) Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı masraflar, karşılıklar ve 
hisseler çıkarılıp kalacak safi 
gelirden genişletme ihtiyatı 
olarak lüzumlu paralar ayrıl
dıktan sonra kalanı belediyeler 
bütçelerine irat kaydolunur. 

(d) fıkrasında yazılı % 10 
lardan birikecek ihtiyat akçesi, 
sermayenin dörtte birini bul
duktan sonra bu ad ile para 
ayrılmaz. Ancak görülecek olan 
lüzum üzerine bu paradan har
candıkça, dörtte bir nisbetini 
buluncaya kadar bu hesaba his
se ayrılmasına yeniden devam 
olunur. 

- a . -
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MADDE 13. — Müesseselerin 
elde edecekleri her türlü gelir
lerden sırasiyle: 

a) Umumî idare ve işletme 
masraf lan; 

b) Satmalma taksitleri kar
şılığı olarak Hazineye ödene
cek paralar; 

c) Yenileme karşılıkları; 
d) Fevkalâde masraflarla 

kâr ve zarar hesaplarının muh
temel açıklarını karşılamak üze
re (a, b ve c) fıkralarında ya
zılı paraların çıkarılmasından 
sonra kalacak bakiyenin % 10 u 
nispetinde ihtiyat akçası; 

e) Gayri safi gelir üzerin
den ayrılacak % 5 belediye his
sesi; 

f) (a, b, c, d ve e) fıkrala
rında gösterilen paylar ayrıl
dıktan sonra bakiye kalacak safi 
hasılattan % 5 i 3460 sayılı ka
nun hükümlerine göre memurin 
ve müstahdemin ikramiyesi ola
rak tefrik edilir. 

g) Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı masraflar, karşılıklar ve 
hisseler çıkarılıp kalacak safi 
gelirden genişletme ihtiyatı ola
rak lüzumlu paralar aynldıktan 
sonra kalanı belediyeler bütçele
rine rat kaydolunur. 

«d» fıkrasında yazılı % 10 
lardan birikecek ihtiyat akçası, 
sermayenin dörtte birini bul
duktan sonra bu ad ile para ay
rılmaz. Ancak görülecek olan 
lüzum üzerine bu paradan har
candıkça, dörtte bir nispetini 
buluncaya kadar bu hesaba his
se ayrılmasına yeniden devam 
olunur. 
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letme müesseselerince istikraz 
akdi suretiyle de temin oluna
bilir. 

MADDE 13. — Müesseselerin 
elde edecekleri her türlü gelir
lerden sırasiyle: 

A) Umumî idare ve işletme 
masrafları, 

B) Satmalma taksitleri kar
şılığı olarak Hazineye ödenecek 
paralar; 

C) Yenileme karşılıkları; 
D) Fevkalâde masraflarla 

kâr ve zarar hesaplarının muh
temel açıklarını karşılamak üze
re (A, B ve C) fıkralarında ya
zılı paralarm çıkarılmasından 
sonra kalacak bakiyenin % 10 u 
nispetinde ihtiyat akçası; 

E) Gayri safi gelir üzerin
den ayrılacak % 5 belediye his
sesi ; 

F) (A, B, C, D ve E) fıkra
larında gösterilen paylar ayrıl
dıktan sonra bakiye kalacak sa
fi hasılattan % 5 i 3460 sayılı 
kanun hükümlerine göre memu
rin ve müstahdemin ikramiyesi 
olarak tefrik edilir. 

G) Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı masraflar, karşılıklar ve 
hisseler çıkarılıp geri kalacak 
safi gelirden genişletme ihtiyatı 
olarak lüzumlu paralar da ay
rıldıktan sonra kalanı beledi
yeler bütçelerine irat kaydolu
nur. 

(D) fıkrasında yazılı % 10 
lardan birikecek ihtiyat akçası, 
sermayenin dörtte birini bul
duktan sonra bu ad ile para ay
rılmaz. Ancak görülecek olan 
lüzum üzerine bu paradan har
candıkça, dörtte bir nispetini 
buluncaya kadar bu hesaba his
se ayrılmasına yeniden devam 
olunur. 
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MADDE 14 — 13 ncü madde mucibince her 
sene tefrik olunacak tecdit akçelerile ihtiyat ak
çeleri millî bankalara tevdi ve muhafaza veya 
Hazine tahvilâtı mubayaasına tahsis olunur. 

Tecdit akçelerinin nısfına kadar kısmının 
tevsiat işlerine sarfına Nafia vekâletince mezu
niyet verilebilir. Bunun haricinde tecdit akçele
rinin tecditten gayri hususlara sarfı memnu ol
duğu gibi ihtiyat akçelerinin de fevkalâde mas
raflarla kâr ve zarar hesabının açıklan haricin
de istimali memnudur. Bu paralar hiç bir suret
le karşılık gösterilemez. 

Belediyeler 13 ncü maddenin (E) fıkrasında 
yazılı belediye hissesile ayni madde mucibince 
belediyelere verilecek hasılat fazlalarından gay
ri işletme hasılatı üzerinde hiç bir tasarrufta 
bulunamaz. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 15 — İşletme müesseseleri muhase-
bei umumiye, arttırma ve eksiltme ve ihale ka-
nunlarile belediye muhasebe nizamnamesine tâ
bi değildir. 

Müesseselerin yapacağı alım ve satım esas
ları Nafia vekâletince tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 16 — İşletme müesseselerinin mal
ları Devlet malı hükmündedir. Bunları çalan
lar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya 
her ne suretle olursa olsun suiistimal eyliyenler 
hakkında Devlet mallarına karşı işlenen suçlara 

Mal. E. 

MADDE 14. — 13 ncü maddeye göre her yıl 
ayrılacak amortismanlar ve ihtiyat akçeleri mil
lî bankarala yatırılır veya Hazine tahvili satın 
alınmasına tahsis olunur. 

Amortismanların yarısına kadarmın genişlet
me işlerine sarfına Nafia vekâletince izin veri
lebilir. Bunun dışmda amortismanlar yenile
meden başka yerlere sarfedilemiyeceği gibi ihti
yat akçeleri de fevkalâde masraflarla kâr ve za
rar hesabmm açıklarından başka yerlerde kul
lanılamaz. 

Bu paralar hiç bir suretle karşılık gösterile
mez. 

Belediyeler 13 ncü maddenin E fıkrasında 
yazılı belediye hissesiyle aynı maddeye göre be
lediyelere verilecek gelir fazlalarından başka 
işletme gelirleri üzerinde hiç bir tasarrufta bu
lunamaz. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 15. — İşletme müesseseleri Muha-
sebei umumiye, Arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanunlariyle belediye muhasebe nizamnamesine 
tabi değildir. 

Müesseselerin yapacağı alım ve satımların 
esasları Dahiliye ve Nafia vekilliklerince tâyin 
ve tesbit olunur. 

MADDE 16. — İşletme müesseseleri iç ve dış 
muamele ve münasebetlerinde hususi müessese
ler hüküm ve kaidelerine tabidirler, bunların 
memur ve müstahdemleri hakkında da aynı hü
kümler caridir. Ancak, bu müesseselerin mal-
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MADDE 16. — 15 nci mad
deye göre her yıl ayrılacak 
amortismanlar ve ihtiyat akçe
leri millî bankalara yatırılır ve
ya idare heyeti karariyle Ha
zine tahvili satm almmasma 
tahsis olunur. Müesseseler ida
re heyetlerinin teklifi üzerine, 
amortismanların yarışma kada
rının genişletme işlerine sarfı
na belediye meclislerince karar 
verilebilir. Ancak bu hususta 
Nafia vekâletinin muvafakati 
alınmak şarttır. Bunun dışında 
amortismanlar yenilemeden baş
ka masraflara sarfedilemiyece-
ği gibi ihtiyat akçeleri de fev
kalâde masraflarla kâr ve za
rar hesabının açıklarından baş
ka yerlerde kullanılamaz ve bu 
paralar hiç bir suretle karşılık 
gösterilemez. 

Belediyeler 15 nci maddenin 
(e) fıkrasında yazılı belediye 
hissesiyle aynı maddenin (g) 
fıkrasına göre belediyelere ve
rilecek gelir fazlalarından baş
ka müessese gelirleri üzerinde 
hiç bir tasarrufta bulunamaz
lar ve müesseselerden hiç bir 
suıetle para istikraz edemezler. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — işletme mü
esseseleri Muhasebei umumiye, 
Arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanunlariyle belediye muhase
be nizamnamesine tabi değildir. 

Müesseselerin yapacağı alım 
ve satıma ait talimat Nafia ve
kâletinin mütalâası alınarak 
tespit olunur. 

MADDE 18. — İşletme mü
esseselerinin malları Devlet ma
lı hükmündedir. Bunları çalan
lar, ihtilas edenler, zimmetine 
geçirenler veya her ne suretle 
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MADDE 14. —13 ncü madde
ye göre her yıl ayrılacak yeni
leme karşılıkları ve ihtiyat ak
çaları millî bankalara yatırılır 
veya idare encümeni karariyle 
Hazine tahvili satm almmasma 
tahsis olunur. Müesseseler idare 
encümeninin teklifi üzerine, ye
nileme karşılıklarının yarışma 
kadarının genişletme işlerine 
sarfına belediye meclislerince 
karar verilebilir. Ancak bu hu
susta Nafia vekâletinin muvafa
kati alınmak şarttır. Bunun dı
şında yenileme karşılıkları ye
nilemeden başka masraflara sar-
fedilemiyeceği gibi ihtiyat ak
çaları da fevkalâde masraflarla 
kâr ve zarar hesabının açıkla
rından başka yerlerde kullanı
lamaz. Ve bu paralar hiçbir 
suretle karşılık gösterilemez. 

Belediyeler 13 ncü maddenin 
«e» fıkrasında yazılı belediye 
hissesiyle aynı maddenin «g» 
fıkrasına göre belediyelere ve
rilecek gelir fazlalarından baş
ka müessese gelirleri üzerinde 
hiçbir tasarrufta bulunamazlar. 
Ve müesseselerden hiçbir su
retle para istikraz edemezler. 

Türlü hükümler 

MADDE 15. — Maliye encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 

MADDE 16. — Bütçe encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 14. — Nafia encü
meninin 14 ncü maddesi ay
niyle. 

Türlü hükümler 

MADDE 15. — Maliye encü
meninin 15 nci maddesi ayniyle. 

MADDE 16. — Bütçe encü
meninin 18 nci maddesi ay
niyle. 
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ait cezaî hükümler tatbik olunur. 

MADDE 17 — İşletme müesseselerinin me
mur ve müstahdemleri halk ve mensup olduk
ları idare ile münasebetlerinde hususî müessese 
gibi muameleye tabidirler. Bunlar hakkında 
memurin muhakematı hakkındaki kanun ile me
murin kanunu hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 18 — Müesseseler müdür ve memur
larına verilecek ücretler 3659 sayılı kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 19 — işletme müesseselerinin mua
melât ve hesap senesi takvim senesidir. Bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren ilk gelecek 
kânunuevvelin 31 nci gününe kadar geçen müd 
det müessesenin birinci muamelât ve hesap 
senesidir. 

MADDE 20 — İşletme müesseselerinin işti
gal mevzularma ait olmak üzere imtiyazlı şir
ketler zamanında meri mukavele ve şartname
lerle, nizamname, kararname, talimatname ve 
sair mevzuat ve elektrik ve havagazi şirketleri
nin Nafia vekâleti ile tarifelere ve tesislere mü
teallik olmak üzere teati eylediği bilcümle pro
tokol ve mektupların, idarenin abonelerile ken
disi arasındaki münasebete, servislerin ifasına, 
tarifelerin tesbitine, tesisatın tevsi, tadil ve tem
didine ve saireye dair olan hükümleri, bu hu
suslara müteallik olmak üzere Nafia vekâletin
ce kabul edilecek esasların meriyete girmeleri
ne kadar meri ve muteber olacaktır. 

Gümrük muafiyetleri hakkındaki hükümler 
bundan müstesna olduğu gibi bunların 3656 ve 
3659 sayılı kanunlarla bu kanunlara ek kanun
lara muhalif hükümleri de mülgadır. 

Mal. E. 

lan Devlet malı hükmündedir. Bunları çalan
lar, ihtilas veya her ne suretle olursa olsun sui
istimal-edenler veya zimmetlerine geçirenler 
hakkında Devlet mallarına karşı işlenen suçla
ra ait ceza hükümleri tatbik olunur, 

MADDE 17. — Müesseseler müdür ve me
murlarına verilecek ücretler 3659 sayılı kanun 
hükümlerine tabidir. 

MADDE 18. — İşletme müesseselerinin mua
mele ve hesap yılı takvim yılıdır. Bu kanunun 
mer'iyete girmesinden itibaren ilk gelecek birin-
cikânunun sonuncu gününe kadar geçecek müd
det müesseseselerin birinci muamele ve hesap 
yılıdır. 

( S. Sayısı : 32 ) 



B. E. 

olursa olsun suiistimal eyliyen-
ler hakkında Devlet mallarına 
karşı işlenen suçlara ait cezai 
hükümler tatbik olunur. 

MADDE 19. — İşletme mües
seselerinin memur ve müstah
demleri halk ve mensup olduk
ları idare ile münasebetlerinde 
hususi müessese memurları gibi 
muameleye tabidirler. Bunlar 
hakkmda Memurin muhakema-
tı hakkındaki kanun ile Memu
rin kanunu hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 20. — Müesseseler 
umum müdür veya müdür, me
mur veya müstahdemlerine ve
rilecek ücretler 3659 sayılı ka
nun hükümlerine tabidir. 

MADDE 21. — İşletme mües
seselerinin muamele ve hesap 
yılı takvim yılıdır. Bu kanu
nun meriyete girmesinden iti
baren ilk gelecek birincikânu-
nun sonuncu gününe kadar ge
çecek müddet müesseselerin bi
rinci muamele ve hesap yılıdır. 

— 37 — 
Na. E. 

MADDE 17. — Bütçe encü
meninin 19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 18. — Bütçe encü
meninin 20 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — Bütçe encü
meninin 21 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 17. — Bütçe encü
meninin 19 ncu maddesi ay
niyle. 

MADDE 18. — Bütçe encü
meninin 20 nci maddesi ay
niyle. 

MADDE 19. • 
meninin 21 nci 
niyle. 

- Bütçe encü-
maddesi ay-
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MADDE 21 — Şirketler zamanında gümrük 
muafiyet muameleleri tekemmül ederek geçiril
miş ve tesisatta kullanılmış veya halen müesse
seler ambarında mevcut eşya ve malzeme ile 
muafiyet hükümlerinden istifade olunarak ge
çirilmiş olup muafiyet muameleleri bu kanunun 
meriyeti tarihinden sonra tekemmül edecek mal
zeme ve eşyayı işletme müesseseleri, tesislerinin 
her sahasında kullanmak salâhiyetini haiz olup 
bu tarzda istimalden dolayı mezkûr eşya ve mal
zeme için vergi ve resim aranmaz. 

MADDE 22 — işletme icap ve zaruretleri 
dolayısile alınması lâzımgelecek gayrimenkul-
ler 3710 numaralı belediye istimlâk kanunu hü
kümlerine göre alınır. 

MADDE 23 — Tarifelerle büyük nisbette is
tihlâk yapan aboneler için Nafia vekâletinin 
tasvibi ile yapılacak hususî anlaşmalar haricin
de tenzilâtlı veya meccani olarak hiç bir şahıs 
veya müesseseye elektrik, havagazı verilemez. 

İşletme müesseseleri kadrolarına dahil me
mur ve müstahdemlere aslî tarifeler üzerinden 
% 50 ye kadar tenzilli olarak elektrik ve hava
gazı verilir. 

MADDE 24 — İşletme müesseselerinin ka
zanç vergisi bu vergiye tâbi kârının % 12 si 
nisbetinde alınır. 

MADDE 25 — İşletme müesseselerinin devra
lacağı gayrimenkullerin devir, ferağ ve tescille
rine ait muameleler ve evrak damga resmine ve 
diğer resim ve harçlara tâbi değildir. 

MADDE 26 — Ankara işletme müessesesi, 
elektrik ve havagazı kısımlarının her birine ait 

Mal. E. 

MADDE 19. — İşletme icap ve zaruretleri 
dolayısiyle alınması lâzımgelecek gayrimenkul-
ler 3710 numaralı Belediye istimlâk kanunu hü
kümlerine göre alınır. 

MADDE 20. — Tarifeler ve büyük nispette 
istihlâk yapan aboneler için Nafia vekâletinin 
tasvibi ile yapılacak hususi anlaşmalar dışın
da tenzili veya meccani olarak hiç bir şahıs ve
ya müesseseye elektrik ve havagazı verilemez. 

Vazife icabı işletme binaları ve müştemilâtın
da oturanlar bundan müstesnadır. 

MADDE 21. — İşletme müesseselerinin ka
zanç vergisi bu vergiye tabi kârının % 12 si nis
petinde alınır. 

MADDE 22. — İşletme müesseselerin devir 
alacağı gayrimenkullerin devir, ferağ ve tescille
rine ait muameleler ve evrak damga resmine 
ve diğer resim ve harçlara tabi değildir. 

MADDE 23. — Ankara işletme müessesesi, 
elektrik ve havagazı kısımlarının her birine ait 

( S. Sayısı : 32 ) 



B. E. Na. E. Da. E. 

MADDE 22. — İşletme icap 
ve zaruretleri dolayısiyle alın
ması lâzımgelecek gayrimenkul-
ler 3710 sayılı Belediye istimlâk 
kanunu hükümlerine göre almır. 

MADDE 23. — Tarifeler ve 
büyük mikyasta istihlâkte bu
lunan aboneler için Nafia ve
kâletinin tasvibi ile yapılacak 
hususi anlaşmalar dışmda ten-
zilli veya meccani olarak hiç 
bir şahıs veya müesseseye elek
trik veya havagazı verilemez. 
Vazife icabı olarak işletme bi
naları ile müştemilâtında yal
nız veya aileleriyle birlikte 
oturan memur ve müstahdem
ler bundan müstesnadır. 

MADDE 20. — işletme icap 
ve zaruretleri dolayısiyle alın
ması lâzımgelecek gayrunen-
kuller Belediye istimlâk kanunu 
hükümlerine göre alınır. 

MADDE 21. — Bütçe encü
meninin 23 ncü maddesi aynen. 

MADDE 20. — Nafia encü
meninin 20 nci maddesi ayniyle. 

MADDE 21. — Tarifeler ve 
büyük mikyasta istihlâkte bu
lunan aboneler için Nafia ve
kâletinin tasvibi ile yapılacak 
hususi anlaşmalar dışında ten-
zilli veya meccani olarak hiç 
bir şahıs veya müesseseye 
elektrik veya havagazı verile
mez. Vazife icabı olarak'işlet
me binaları ile müştemilâtında 
yalnız veya aileleriyle birlikte 
oturan memur ve müstahdem
ler bundan müstesnadır. 

İşletme müessesesi memur ve 
müstahdemlerinden işletme bi-
nalariyle müştemilâtı haricin
de oturanlara da muayyen had
de kadar sarf edecekleri elektrik 
ve havagazı için % 50 tenzilât 
yapılır. 
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bilançolarla kâr ve zararları tesbit edebilecek 
ve ayrıca müessesenin umumî bilanço ve kâr ve 
zarar hesaplarını gösterecek surette muhasebe
sini tanzim eder. Bu kısımların rasyonal bir 
şekilde ifası için muhasebe ve işletme idarelerin
de müşterek olablecek muamelât ve kuyudat 
müdürlüğünün teklifi üzerine belediye reisliğin-
ce tayin olunabilir. 

MADDE 27 — Nafia Teşkilât kanununun bu 
kabil müesseselerin fennî, idarî ve iktisadî mu
rakabeleri hakkındaki hükümlerile bu müessese
leri alâkadar eden sair hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 28 — işletme müesseseleri, daimî 
ve müseccel memur ve müstahdemleri için, hük
mî şahsiyeti haiz bir tekaüt sandığı teşkil eder
ler. 

Bu sandığın sermaye ve gelirleri şunlardır : 
1 - Sandığa dahil memur ve müstahdemlerin 

aylıklarından her ay mecburî olarak kesilecek 
% 5 1er, 

2 - 1 numaralı bentteki paraların muadili ola
rak müesseselerce kezalik her ay verilecek para
lar, 
3 - Sandığa iştirak ettirilenlerin ilk aylıkların

dan kesilecek % 25 lerle aylıkları arttırılanla-
rın ilk aylık zamları, 

4 - Sandık sermayesinin bütün gelirlerile mü
teferrik diğer gelirler, 

5 - Bu memur ve müstahdemlerden kesilecek 
inzibatî para cezaları. 

Sandık hükmî şahsiyeti mevcudat ve aidatile 
faiz ve temettülerinden ve yukarıda zikredilen 
diğer gelirlerinden dolayı bir güna vergi ve 
resme tabi olmadığı gibi bunlar haciz ve temlik 
dahi edilemez. 

Bu sandığa dahil olanların sandıktan istifa
de suretleri bir nizamname ile tesbit olunur. Bu 
nizamname meriyete girinciye kadar sandık 
idare komitesi tarafından idare olunur. O za
mana kadar ne suretle olursa olsun vazifelerin
den ayrılanlara maaşlarından kesilen paralar 
iade olunabilir. 

4 6 -
Hal. B. 

bilançolarla kâr ve zararları tesbit edebilecek 
ve ayrıca müessesenin umumî bilanço ve kâr ve 
zarar hesaplarını gösterecek surette muhasebe
sini tanzim eder. 

Bu kısımların muhasebe ve işletilmesinde 
müşterek olabilecek muameleler ve kayıtlar, mü
dürlüğün teklifi üzerine belediye reisliğince tâ
yin olunur. 

MADDE 24. — Nafia teşkilât kanununun bu 
kabîl müesseselerin fennî, idarî ve iktisadi mu
rakabeleri hakkındaki hükümleriyle bu müesse
seleri alâkadar eden sair hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 25. — Ankara elektrik ve havagazı 
işletme müessesesi, daimî ve müseccel memur 
ve müstahdemleri için hükmi şahsiyeti haiz bir 
tekaüt sandığı kurar. 

Bu sandığın sermaye ve gelirleri şunlardır: 
1. Sandığa dahil memur ve müstahdemlerin 

aylıklarından her ay mecburi olarak kesilecek 
% 5 1er; 

2. 1 numaralı bentteki paraların muadili 
olarak müesseselerce kezalik her ay verilecek pa
ralar; 

3. Sandığa iştirak ettirilenlerin ilk aylık
larından kesilecek % 25 lerle aylıkları arttrrı-
lanlarm ilk aylık zamları; 

4. Sandık sermayesinin bütün gelirleriyle 
müteferrik diğer gelirler; 

5. Bu memur ve müstahdemlerden kesilecek 
inzibati para cezaları. 

Sandık hükmi şahsiyeti mevcudat ve aida-
tiyle faiz ve temettülerinden ve yukarıda zikre
dilen diğer gelirlerinden dolayı bir gûna vergi 
ve resme tabi olmadığı gibi bunlar haciz ve tem
lik dahi edilemez. 

Bv. sandığa dahil olanların sandıktan istifade 
suretleri bir nizamname ile tesbit olunur. Bu ni
zamname mer'iyete girinciye kadar sandık idare 
komitesi tarafından idare olunur. O zamana ka
dar ne suretle olursa olsun vazifelerinden ayrı
lanlara maaşlarından kesilen paralar iade oluna
bilir 
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B. E. 

MADDE 24. — Maliye encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 

MADDE 25. — Maliye encü
meninin 25 nci maddesi aynen. 

— 41 -
Na. E. 

MADDE 22. — Maliye encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 

MADDE 23. — Maliye encü
meninin 25 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 22. — Maliye encü
meninin 24 ncü maddesi ay
niyle. 

MADDE 23. — Ankara elek
trik ve havagazı işletme mües
sesi, daimî ve müseccel memur 
ve müstahdemleri için hükmi 
şahsiyeti haiz bir tekaüt sandı
ğı kurar, 

Bu sandığın sermaye ve ge
lirleri şunlardır: 

1. Sandığa dahil memur ve 
müstahdemlerin aylıMarmdan 
her ay mecburi olarak kesile
cek % 5 1er; 

2. 1 numaralı bentteki pa
raların muadili olarak müesse-
selerce kezalik her ay verile
cek paralar; 

3. Sandığa iştirak ettirilen
lerin ilk aylıklarından kesilecek 
% 25 lerle aylıkları arttırılan-
larm ilk aylık zamları; 

4. Sandık sermayesinin bü
tün gelirleriyle müteferrik di
ğer gelirler; 

5. Bu memur ve müstah
demlerden kesilecek inzibati 
para cezalan. 

Sandık hükmi şahsiyeti mev
cudat ve aidatiyle faiz ve te-
mettülerinden ve yukarıda zik
redilen diğer gelirlerinden do
layı bir gûna vergi ve resme ta
bi olmadığı gibi bunlar haciz ve 
temlik dahi edilemez. 

Bu sandığa dahil olanlarm 
sandıktan istifade suretleri bir 
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MADDE 26. — 15 nci mad
denin (f) fıkrasmda yazılı yıl
lık ikramiye belediye reislerinin 
kararlariyle işletme müessese
lerinin umum müdür veya mü
dür, memur ve müstahdemleri
ne maaş ve ücretleri nispetinde 
ve bir aylık istihkaklarını geç
memek üzere verilir. Bu ikra
miyelerin tarife hesaplarında 
tesiri olmaz. Bu hususta 3659 
sayılı kanunun hükümleri cari
dir. 

MADDE 27. — Müessesele
rin işletme kısımlarında ve iş
letmelerde mesai saatleri hari
cinde çalıştırmalarına lüzum 
ve zaruret görülecek memur ve 
müstahdemlere mesai saatleri 
dışında çalışacakları müddetler 
için belediye meclisince tespit 
edilecek esaslara göre munzam 
ücret verilebilir. 

MADDE 28. — İşletme mü
esseselerinin kazanç vergisi a-
nonim şirketlerin tabi olduğu 
nispetler dairesinde hesap edi
lir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
İşletme müesseselerinin devra
lacağı gayrimenkullerin devir, 
ferağ ve tescillerine ait muame
leler ve evrak damga resmine 
ve diğer resim ve harçlara tabi 
değildir. 

— 43 -
Na. E. 

MADDE 24. — Bütçe encü
meninin 26 ncı maddesi aynen. 

MADDE 25. — Bütçe encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

MADDE 26. — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
1 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

nizamname ile tesbit olunur. 
Bu nizamname mer'iyete girin
ceye kadar sandık idare encü
meni tarafından idare olunur. 
O zamana kadar ne suretle olur
sa olsun vazifelerinden ayrılan
lara maaşlarından kesilen para
lar iade olunabilir. 

MADDE 24. — Bütçe encü
meninin 26 ncı maddesi ayniyle. 

MADDE 25. — Bütçe encü
meninin 27 nci maddesi ayniyle. 

MADDE 26. — Hükümetin 24 
ncü maddesi ayniyle 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
birinci maddesi ayniyle. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — ikinci madde mu
cibince işletme müesseselerine intikal edecek ve 
devir tarihinde mevcut bilûmum tesisat ve mev
cudat belediye meclislerince teşkil edilecek birer 
heyet marifetile tesbit ve devir olunur. 

Bu heyetlerin her işletme müessesesi için ayrı 
ayrı tanzim edecekleri zabıtlara bağlı müfredat 
mezkûr müesseselerce muhafaza olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun ikin
ci maddesi mucibince; mevcudatı hakları, men-
faatları ve vecibeleri işletme müesseselerine de
vir olunan Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik Türk Anonm şirketlerinin hu-
hukî mevcudiyetleri bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren ortadan kalkar ve bu Şirket
ler ayrıca bir tasfiye muamelesine tabi tutulmaz
lar. 

MUVAKKAT MADDE 3 — işletme mües
seselerinin teşekkülünü takip eden muamele se
nesi için tanzim olunacak kadroları meriyete 
girintiye kadar Şirketlerin halen meri kadro
ları tatbik olunur. 

Halen merî kadrolarda 3659 sayılı kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanların 3659 sayılı 
kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne 
göre 1 eylül 1939 tarihindeki müktesep hak de
receleri tesbit olunur. 

Şirketlere 3659 sayılı kanunun neşrinden 
sonra tayin edilmiş olanların derece intibakları 
kanunun muvakkat 2 nci maddesi hükmüne gö
re yapılır. 

Derecelere intibak dolayısile yapılacak zam 
ve tenziller birinci fıkra mucibince tanzim olu
nacak kadroların tatbik edileceği tarihten başlar. 

44 — 
Mal. K 

MUVAKKAT BlRÎNCl MADDE — ikinci 
madde gereğince işletme müesseselerine geçecek 
bütün mallar belediye meclislerince teşkil edile
cek birer heyet tarafından tesbit ve müessese
lere devrolunur. 

Heyetlerin bu maksatla tanzim, edecekleri 
zabıtlar ve bunlara bağlı müfredat cetvellerinin 
birer nüshası müesseselerce muhafaza olunur. 

MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — işletme 
müesseselerinin abonelerle olan münasebetlerine, 
hizmetlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, tesisle
rin tevsi, tadil ve temdidine ve işletme ile ilgili 
sair hususlara dair olup halen tatbik edilmekte 
olan usul ve esaslar, Nafia vekilliğince tadil 
veya yenilerinin vazma kadar mer'i ve muteber
dir. 

Şu kadar ki, bunlarm gümrük muafiyetine 
ait olanlariyle 3656, 3659 sayılı kanunlarla bu 
kanunların eklerine muhalif olanları bu madde
nin dışında bırakılmıştır. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Şir
ketler zamanında ithal olunarak gümrük mua
fiyet muameleleri tekemmül etmiş bulunan eşya 
ve malzemeden halen müesseselerin ambarla
rında bulunanlarla muafiyeti haiz yerlerde kul
lanılmış olanları ve ambarlarda bulunupta mua
fiyet muameleleri bu kanunun meriyetinden son
ra tamamlanacak eşya ve malzemeyi, işletme 
müesseseleri, tesislerinin her sahasında kullan
mak veya muafiyeti haiz bulunmıyan yerlere de
vir ve nakletmek salâhiyetini haiz olup bu tarz
da kullanmadan dolayı bu eşya ve malzeme için 
vergi ve resim aranmaz. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — iş
letme müesseselerinin teşekkülünü takip eden 
muamele senesi için tanzim olunacak kadroları 
meriyete girintiye kadar şimdiki kadrolar tatbik 
olunur. 

Şimdiki bu kadrolarda 3659 sayılı kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanların 3659 sayılı 
kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne 
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B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Maliye encümeninin muvakkat 
birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Maliye encümeninin ikinci mu
vakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Şirketler zamanında gümrük 
muafiyet muameleleri tekem
mül ederek geçirilmiş ve tesi
satta kullanılmış veya halen 
müesseseler ambarında mevcut 
eşya ve malzeme ile muafiyet 
hükümlerinden istifade oluna
rak geçirilmiş olup muafiyet 
muameleleri bu kanunun meri
yeti tarihinden sonra tekemmül 
edecek malzeme ve eşyayı iş
letme müesseseleri tesislerinin 
her sahasında kullanmak salâ
hiyetini haiz olup bu tarzda 
istimalden dolayı mezkûr eş
ya ve malzeme için vergi ve re
sim aranmaz. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
İşletme müesseselerinin teşek
külünü takip eden muamele 
yılı için tanzim olunacak kad
roları meriyete girinceye kadar 
şirketlerin halen mer'i kadrola
rı tatbik olunur. 

Bu kanunun neşri tarihinde 

— 46 — 
Na. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
2 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
3 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
4 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
5 nci maddesi aynen. 

( S. Sajnsa : 32 ) 

Da, E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Maliye encümeninin muvakkat 
birinci maddesi ayniyle. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Maliye encümeninin ikinci mu
vakkat maddesi ayniyle, 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
dördüncü maddesi ayniyle. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
beşinci maddesi ayniyle. 
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Hü. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 3688 sayılı ka
nuna bağlı mukavelenamenin birinci maddesi 
mucibince Hükümetçe Ödenmesi lâzım gelen tah
villerin ihraç masrafile ilk kote edilecek mahal
de % 2 ye kadar olan damga resimleri işletme 
müesseseleri tarafından ödenecektir. 

MADDE 29 — Bu kanun neşri tarihini takip 
eden ay iptidasından itibaren meridir. 

MADDE 30 — Bu kanunun hükümlerni ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafia ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri memurdur. 

15 - IV -1941 
Bş. V. 

Dr. R. Say demi 
Da. V. 

Faytk Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
(\ K. încedaut 

Ad. V. M. M. V. 
H. Meueme'hdoğlu S. Arıkçın 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

a. i. v. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M, Öknıen 

Mal. V. 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Er/mıen 

Mal. E. 

göre 1 eylül 1939 tarihindeki müktesep hak dere
celeri tesbit olunur. 

Şirketlere 3659 sayılı kanunun neşrinden 
sonra tâyin edilmiş olanların derece intibakları 
kanunun muvakkat ikinci maddesi hükmüne gö
re yapılır. 

Derecelere intibak dolayısiyle yapılacak zam 
ve tenziller birinci fıkra mucibince tanzim olu
nacak kadroların tatbik edileceği tarihten 
başlar. 

MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — 3688 sa
yılı kanuna bağlı mukavelenamenin birinci 
maddesi mucibince Hükümetçe ödenmesi lâzım-
gelen tahvillerin ihraç masrafJariyle ilk kote 
edilecek mahalde % 2 ye kadar olan damga re
simleri işletme müesseseleri tarafından ödene
cektir. 

MADDE 26. — Bu kanun neşri tarihini ta
kip eden ay iptidasından mer'idir. 

'HADDE 27. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafia ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 32 ) 



B. E. 

müessesede müstahdem bulu
nanların müktesep hak derece
leri 3659 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesi hüküm
lerine göre tespit edilir. Bu 
esasa göre dereceleri tespit edi
lenlerin halen almakta olduk
ları aylıklar, girdikleri dere
ce aylığından fazla ise, diğer 
daire ve müesseselerde mükte
sep hak teşkil etmemek şartiy-
le ve terfi ile telâfi edilinciye 
kadar bu fazlalığın ödenmesine 
devam olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
3688 sayılı kanuna bağlı muka
velenamenin birinci maddesi 
mucibince Hükümetçe ödenmesi 
lâzımgelen tahvillerin ihraç mas-
rafiyle ilk kote edilecek ma
halde % 2 ye kadar olan dam
ga resimleri işletme müessese
leri tarafından ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 
îşbu müesseselere intikal eden 
işçilerin İş kanunu hükümleri
ne göre ödenmiş hakları, yeni 
idarelerce tanmır. 

MADDE 29. — Maliye encü
meninin 26 ncı maddesi aynen. 

MADDE 30. — Maliye encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

- 4 7 -
Na. E. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
6 ncı maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 
işbu müesseselere intikal eden 
işçilerin İş kanunu hükümlerine 
göre ödenecek müktesep hak
ları, yeni idarelerce tanmır. 

MADDE 27. — Maliye encü
meninin 26 ncı maddesi aynen. 

MADDE 28. — Maliye encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
altmcı maddesi ayniyle. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 
Nafia encümeninin muvakkat 
yedinci maddesi ayniyle. 

MADDE 27. — Maliye encü
meninin 26 ncı maddesi ayniyle. 

MADDE 28. — Maliye encü
meninin 27 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

»-*-« 

( S. Sayısı : 32 ) 





S. Sayısı: 34 
İstanbul mebusu Ziya Karamursal'ın Arzuhal encü
meninin 20 . xi -1940 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 2264 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 

dair takriri ve Arzuhal ve Maliye encümenleri 
mazbataları (4/29) 

19 . XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 31 sayılı ve 20 . XI . 1940 tarihli karar cetveline dercedilmiş olan 2264 nu
maralı kararının Umumî Heyette müzakeresini, Dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesinin bah
şettiği salâhiyete binaen, talep ettiğimden lâzım gelen mazbatasının tanzimi için bu takririmin Ar
zuhal encümenine havalesine müsaade buyurulmasmı saygılarımla temenni ederim. 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , 
Arzuhal encümeni . 2 . V . 1941 

Esas No. 4/29 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

65 yaşını ikmal ile mecburi tekaüde sevkedi-
len ve fiilî hizmetinin 30 seneden üç gün noksan 
zuhur etmesi yüzünden ikramiyesi verilemiyen 
Van mahkemesi piyade mübaşiri İsmail Er ' in 
Encümenimize havale buyurulan arzuhalinde: 
tekaütlüğünden sonra bir ay on gün daha hizmeti 
mesbuk olmakla bu müddetin noksan kalan üç 
güne mahsubu ve mümasili Akşehir mahkemesi 
âzalığmdan mütekait Ekrem hakkında evvelce it
tihaz olunan kararın kendisine tatbikjı suretiyle 
ikramiyesinin verilmesi istenmektedir. 

Arzuhale karşı Adliye vekâletinden verilen 
cevapta: 

Hizmete girdiği 15 birinci teşrin 319 dan 65 
yaşını ikmal ettiği 13 . VII . 1937 tarihine kadar 
geçen 33 sene 8 ay 29 günden; 13 gün sene farkı 
ve 3 sene 8 ay 19 gün açık müddeti tenzil edi
lince geri kalan 29 sene 11 ay 27 gün fiilî hizme
tin, 30 seneden üç gün noksan zuhur etmesiyle 

kanunen ikramiyenin verilmesine imkân olma
dığı ve mecburi tekaütlük tarihi ile muamelenin 
ikmal ve müstediye tebliğine kadar geçen bir ay 
on günlük hizmetin noksan müddete mahsubuna 
cevaz olmadığı bildirilmektedir. 

Bu dilek ve cevabın icabı encümence düşü
nülmüş idarî kaza merciinde halli iktiza eden 
dileğin reddine 29 . VII . 1940 tarihinde karar 
verilmişti. 

Encümenin bu kararma kanaat etmiyen İstan
bul mebusu Ziya Karamursal'ın vâki dileği ütee-
rine iş yeniden tetkik ve bu mazbata tanzim kı
lınmıştır : 

Her ne kadar müstedi; altmış beş yaşını ik
malden sonra devam eden bir ay on günlük hiz
metinin noksan kalan üç güne mahsubu suretiyle 
vaktiyle mümasil bir hâdise hakkında encümenin 
ittihaz eylediği kararın kendisine de tatbikini 
ve ikramiyesinin verilmesini istemekte ise de; 
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mecburi tekaütlük tarihinden sonra geçecek 
müddetlerin 30 senelik fiilî ve kanunî müddete 
mahsubunu kanunen caiz görmiyen ve dileği ka
bul etmiyen , Adliye vekâletinin menfi muamele
sine kanaat edilmediğine göre idarî dâva yoluyla 
Devlet Şûrasına müracaat edilmesi icabederdi. 

Açılmadığı anlaşılan böyle bir dâva mevzuu-
nun şimdiki dilek münasebetiyle encümende tet-
kikma imkân olmadığı gibi vaktiyle mümasil bir 
hâdise yüzünden Devlet Şûrasına müracaat eden 
mahkeme âzası Ekrem'in dâvasının reddine dair 
sâdır olan ilâm hükmünü ortadan kaldıran Ar
zuhal encümeninin 1933 tarihli ve 671 sayılı ka
rarının her ne kadar bu hâdiseye tatbiki isten
mekte ise de taallûk ettiği hâdiseye münhasır 
kalan ve Yüksek Meclisin 803 sayılı kararından 
evvel ittihaz olunan arzuhal encümeninin o kara
rının gerek bu hâdise ve gerek başka . hâdiselere 

65 yaşını ikmal etmiş olmasından dolayı te
kaüde sevkedilip fakat müddeti hizmeti üç gün 
noksan bulunması sebebiyle ikramiyeden mah
rum bırakıldığından ve halbuki 65 yaşını ikmal
den sonra bir ay on gün daha hizmet görmüş ol
duğundan bahsile bu hizmetinin, noksan addedi
len üç güne mahsubu suretiyle ikramiyeye maz
hariyeti istidasına dair Van piyade mübaşirli
ğinden mütekait İsmail Er ' in encümenimize ha
vale olunan arzuhali üzerine, bu talep idarî bir 
dâva mevzuu olmasına ve Meclisi âlinin (Devlet 

tatbikma imkân yoktur. 
Bu sebeple ancak idarî bir dâva mevzuundan 

ibaret kalan hâdisenin encümende tetkikiyle esas 
noktadan karara bağlanmasına cevaz görülmedi
ğinden encümenin 29 . VII . 1940 tarihli kararı
nın değiştirilmesine lüzum olmadığının Yüksek 
Heyete arzına karar verildi. 
Arzuhal En. Reisi M. M. • Kâtip 

Balıkesir Ordu Samsun 
II. Karan II. Şarlan Bu karara 

iştirak etmiyorum 
M. Ulaş 

Bolu Çorum Samsun 
Lûtfi Gören N. Kayaalp N. Fırat 
Gazianteb Niğde Tokad 
M. Şahin N. Erem M. Develi 

Balıkesir 
F. Sözener. 

Şûrasının deavi. dairesinin kazai vazife gören 
müstakil mahkeme sıfat ve salâhiyetiyle müceh
hez bulunduğuna) dair 803 sayılı ve yine Meclisi 
âlinin (doğrudan doğruya mahkemeye ait ve 
mahkemeden sâdır olacak hükme tabi bir mesele 
hakkında Arzuhal encümeninin karar veremiye-
ceğine) mütedair 311 numaralı mukarreratı kar
şısında encümenimizin bu bapta bir karara var
ması vaziyetinde bulunmadığını evvelki mazbata
mızda arzetmiştik. 

İsıtanbul mebusu Ziya Karamursal'm itirazı 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen dahi arz ve izah ettiğim veçhile Van mahkemesi mübaşiri iken tekaüdü icra kılınmış olan 
ismail Er ' in otuz sene, otuz yedi günlük fiilî hizmetine mukabil istihkak kesbetmiş olduğu tekaüt 
ikramiyesinin verilmesini teklif ederim. 

istanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 16 . IX . 1941 

Esas No. 4/29 • 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı: 34) 
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üzenine h e y e t i ^mumiyede,,cereyan eden, müza
kere ne&çejŞHide kabul edilen^ye encümenimize ha
vale- buypruktfi takrir üzerene; iş konuşuldu ve 
Yüksek Mec]ti^jn,311:ve 803 numaralı kararları 
muvaceheMn.de encümenimiz vaziyeti yine aynı 
suretle mütalâa etti. 

Ancak Ziya Karamursal'ın takririnin delâlet 
ettiği mâna vazıh ve takrir de Meclis Umumî 
Heyetince kabul edilmiş bulunmakla encümence 
yapılacak bir muamele görülmediğine karar ve-

Van mahkemesi piyade mübaşiri iken yaş 
tahdidi dolayısiyle tekaüde sevkedilmiş olan İs
mail Er ' in kanunen müstahak olduğu tekaüt ik
ramiyesi verilmemiştir. Şikâyeti havi Yüksek 
Meclise göndermiş olduğu arzuhal üzerine Arzu
hal encümeni tarafından ittihaz olunan karara 
istanbul mebusu Ziya Karamursal tarafından 
vuku bulan itiraz ve Yüksek Mecliste buna dair 
cereyan eden müzakere neticesinde keyfiyetin en-
cümenimizce tetkikma karar verilmiş idi. 

Encümenimiz Adliye vekâletiyle Divanı mu
hasebattan davet ettikleri salahiyetli zatları din
ledikten ve bu husustaki evrak ile mevzu ahkâmı 
tetikik ve mütalâa ettikten sonra şu kanaati hâsıl 
etmiştir. 

İsmail Er Van mahkemesi mübaşirliğinde 
istihdam edilmekte iken 3 temmuz 1937 tarihinde 
yaş tahdidine uğramıştır. Fakat İsmail E r 25 
ağustos 1937 tarihine kadar 40 gün daha fiili ve 
maaşlı olarak vazifesinde istihdam edildikten 
sonra kendisine tebligatta bulunmak suretiyle 
hizmetine nihayet verilmiş ve sin tahdidine uğ
radığı tarihten muteber olmak üzere tekaüdü icra 
kılınmıştır. 

Gerçi İsmail Er ' in sin tahdidi tarihinde fiili 
hizmeti 29 sene 11 ay 27 güne baliğ olmasından 
ve bu suretle 30 seneyi ikmal için de arada 3 gün-

rildi. 
Arzuhal En. Eeisi M. M. N., Kâtip 

Balıkesir; Samsun Samsun 
H. Karan N. Fırat M. Ulaş 

Hatay Samsun Çarum , 
A. Mursaloğlu N.Fırat N. Kayaalp 

Bolu Niğde Kocaeli 
Lûtfi Gören N. Erem 1. Tolon 

Bursa Tokad Gümüşane 
M.... Fehmi Gerçeker M. Develi Ş. Erdoğan 

lük bir fark bulunmasından dolayı kendisine 
tekaüt ikramiyesinin verilmediği anlaşılmış 
ise de İsmail Er yukarıda arzedildiği üzere bun
dan sonra vazifesinde 40 gün daha fiilen ve 
maaşlı olarak istihdam edilmiştir. 1683 numaralı 
Tekaüt kanununun 58 nci maddesinin 2936 nu
maralı kanunla muaddel şekli ise « bilfiil 30 se
ne ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt 
edildikleri zaman almakta bulundukları maaşla
rının emsali hâsılının bir seneliği ikramiye ola
rak verileceğini » âmir olduğu gibi Yüksek Mec
lisin 185 numaralı tefsirinde de « Tekaüt kanu
nunun 23 ncü maddesinde yazılı fiili hizmet me
muriyet sıfatı baki kaldığı halde maaşlı geçen 
müddeti > denilmektedir. İsmail E r ise 30 sene 
37 gün memuriyet sıfatı baki kalmak suretiyle 
fiilen veya maaşlı ve devamlı olarak aynı vazifede 
istihdam edilmiştir. Tekaüt ikramiyesine istih
kak için fiili hizmetin müntehasına dair hiç bir 
kaydi kanuni olmayıp kanun mutlak olarak 30 
sene fiili hizmeti kabul etmiştir. 

Şu halde 30 seneden 37 gün fazla olarak fiilen 
ve memuriyet sıfatı devam etmek suretiyle istih
dam edilmiş olan İsmail Er ' in, kanunun yukarıda 
arzedilen sarih hükmüne istinaden talep ettiği 
tekaüt ikramiyesinin verilmesi lâzımgeleceğine 
encümenimizce müttefikan karar verilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encürrieni •. 10 , XII , 1942 

Esas No. 4/29 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

( S; «ayısı :;34 >< 
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Keyfiyet Heyeti Umumiyenin yüksek takdiri- Gazianteb izmir 
ne arzedilmek üzere bu mazbatamız Yüksek Beis- A. Aksu K. Dursun 
lige takdim olunur. Kırklareli Kırşehir 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip H. Kuleli t. Özkan 

İstanbul Malatya Tokad Malatya 
A. Bayındır Nasuhi Baydar Cemal Kovalı M. Nedim Zabcı 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Zonguldak 
Y. Ziya ö.zençi 

ı>9-<* 
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S. Sayısı:35 
inhisarlar Umum MüdüH 
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresiyle İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1939 malî yılı katı hesabı hakkında kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/405, 505, 1/619) 

İnhisarlar U. M. 1939 yılına ait bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/405) 

Başvekâlet 
Yazı işleri müdürlüğü 9 . X . 1941 

Sayı: 6/1959 " . ."'".' .. , , v , , v 
4667 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bilançosu ile 1660 sayılı kanunun 8 nci maddesine 
göre bu bilançoyu tetkik eden ınütahassıs murakıpların raporlarından üçer nüshanın, mezkûr kanu
nun 10-ncu maddesine uyularak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

İnhisarlar Umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/505) 

T. C. • 
Divanı muhasebat 21 . VIII . 1942 

Sayı : 201152/1816 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi V. 
A. Yurdakul 



n } : Beyanname 

Teşkilâtı Esasiye ve MuHasebei umumiye kanunu ahkâmına uyularak bir nüshası Gümrük ve inhi-
sadar yöeâtetmdett aDivanı iiauhasebttte «gönderilen i$nIıisa£lflrîumum,mM 
sabi katili; Divanca tetk$k edilmiş olan muhasip 4hesaplariyle 'karşrla$tıtilarâk görülen farklarla ~se-
s ^ p l ^ t ^ â k i © y l e | ^ 

J^iğU «eJiv^ler^^^ katide yazılı rakamların kabil
le de£er oldukları nı ar zeyleriz. /VI ."Î942 

BirinciŞeis 

Usa 
Y. Ziya Aslam 

Âza 
Nazmi Başak 

D.' 1. Reisi 
3P-.-İ&6 

C. q&$er 
İS$Sa 

E. Jt. Ayla 

D. 2. Reisi 
UMmdâhul 

iÂza 
F. 'öi^tVidun 

T).1*.lfceiM D. 4. Beisl 'Aza 

R.Jİahuy M. İhsan Mrenli ff. Demirsoy 
'.• • • i 

Âza .Müddeiumumi 
Z. A. Vrbay *Enver Arkiın 

'Müsa^lâ^Ulİ ta^lüt t i lÖSÖiö^î-yi l ı^aı l î hesabrhafckmda 'kaaım lâyihası *@/N&) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1791 

28 . TV . 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1.939 malî yılı hesabı katisi hakkında Gümrük ve İnhisarlar 
vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri ^Heyetince 21 . I V ."1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

( S. Sayısı: 35 ) 
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İnhisarlar umum mudürlüğüvm^1089< mtdî'y^luMH^-vhrid^h^Hl'hesabtnîn ('&) cetveline göre 
Muhasebei umumiye kanununun 102 nci maddesi mucibince ve bütçe muhammenattiıa maâaran 

noksan ve fazla hakkında izahat 

P. Varidatın nev'i 

1 Satış, kâri arı 

Fazla 
Lira K. 

Noksan 
Lira K. İzahat 

4 410 878,28 

2, Jtotttj&lifi liimmı 

3 Para cmlfcrr 

4 Muhtelif, hftsjlat 

ST îstirdât 

& Tütün- ve^müski. 
ı<at« müüaf aa* ver
gisi-

Yekun 

&wv,m 

278-402,27 

— 1938 yılında 44 944 311,84 lira olan satışltârları 
1939' yılında T 169 826;'44 lira îâzlasiyle 
47"' 114' 1SŞ28 liraya baliğ olmuştur. 1*939' malî 
yıli Mt'çe kanununda 45 703 260,— lira olarak 
tahmin edilen satiş kârlarma nazaran taHakku-
kattâki fazlalık 1 410' 878,28' lira olarak görünü
yor ise de, bütçe tahminlerinde' sattş kâtlafina, 
maliyete giren masraflar için T 297 260 lira ilâ
ve edildiği ve bundan amortisman mukaigli ola
rak 48Ü0ÖÖ,— lira tenzil edildiği nazarr^tibara 
alîffdığî takdirde; hakikî fazlalığın 1 410-878,28 
+ (V 257 260 — 480*000) - 2 228 138;28; lira 
olduğu" anlâşılir. Bu Mal ik ; kısmen falMkas-
yönişterindefö^asaTTaf-'ve kısmen d r satlş teş
kilâtının tekemmülü ve alıcının gösterdiği rağ
bet dolayısiyle satışların artmasından ileri gel
miştir; 

160y 507,41 1,939 yth, bütçe- rauhammenatına. nazaran ıt&zahür 
eden, bu- noksanlık esas- itibariyle-bira-ima% ve sa
tışının idaremize intikali dolayısiyle biral inhisar 
resmi- ve hissesinin» tahsil edilememişe olmalından 
ileri gelmiştin 

Kaçak vakalariyle alâkadar olan bu -f&sıldaki 
tafetlât- tahminlerden cüzi' Bir miktar faila ol
muştur: ''.'". •' • 

50* 1J78,59 BütQç muhammenatınfte nazaran bu miki&r nok-
san* tahakkuk, etmiştir, 

HT> 732,85 Bütç©1 muhammeîifttmB; nazaraar Bu1 miKt» mk* 
saîr tbtokl«k'ethîiştîî«/ 

— Tütün, ve müskirat satışlarının te^ayüdü netieesi 
olarafe müdâfaa vergisi, artmıştır. 

t 684 042,09u m 568,85 
-*****& HJM.'TÎ 

(&. 8&$m-0) 



Divanı muhasebat encümeni mazbatasî 

T. B. M. M. 
D iv an% muhasebat encümeni 8 . XII. 1943 
Esas No. 1/619, 3/40$, 3/Ü05 

Karar No. 10 
Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılı hesabı katisi hakkında Başvekilliğin 28 nisan 
1941 tarih ve 6/1791 numaralı tezkeresiyle teklif 
olunan kanun lâyihası, Divanı muhasebat reisli
ğinin 2 1 . V I I I . 1942 tarih ve 201 152/1 816 nu
maralı tezkeresiyle gönderilen mutabakat beyan
namesi ve mezkûr idarenin 1939 ısenesi bilançosu 
üzerine 1660 numaralı kanun hükümleri dairesin
de yapılan totkikatı gösteren ve Başvekil ligi u 
9 . X . 1941 tarjh ve. 6-1959/4667 numaralı tezke
resiyle gönderilmiş olan ve mazbataya bağlı ola
rak sunulan raporla Umum müdürlükçe bu rapo
ra karşılık yazılan mütalâa tetkik ve müzakere 
olundu. 

İ. Rapor 
Bilanço üzerinde yapılan tetkikatı gösteren 

raporda bahis mevzuu olan hususattan dairesince 
verilen cevaplarda ikmal ve ıslah edil en kısımlar
la dairesince ifa edilmekte olup devamında bit' 
beis görülemiyen muamelât hakkında denecek 
bir şey yok ise de ancak muktaza tâyini münasip 
görülen hususlar aşağıda yazıldığı üzere teshil 
edilmiştir. 

1. - (Rapor madde : 6) Levazım ve ambalaj 
hesaplarının fişler üzerinde takip edilmekte 
olduğu ve halbuki on bini mütecaviz bulunan 
bu fişlerin gerek tasnif itibariyle nevîlerinin 
birbirlerine . karıştırılmam ve; gerek herhangi-
bir fişin alfabatik sırada yanlışlıkla başka bir 
harf sırasına girmesi takdirinde uzun boylu bir 
aramayı istilzam etmesi Ve sayısının çokluğu 
dolayısiyle fişlerden birisinin zıyaa uğraması 
halinde bakiyelerinin tadat mazbatalariyle mu
tabakat derecesini aramak imkânı ortadan 
kalkacağı gibi kontrol ve murakabeyi de işkâl 
ettiği bu itibarla muhasebe tarifnamesinin 79 
ncu maddesinde izah edildiği veçhile ithalât ve 
ihracat defteri namiyle bir defterin tutulması 
muvafık olacağı raporda dermeyan kılınmış, 
buna mukabil umum müdürlükçe verilen cevap
ta 1934 senesinde celbedilen mütehassıs ecnebi
lerin tavsiyesi üzerine ambar muamelâtının daha 

pratik olan kartlar üzerinde takip edilegelmek-
te olduğu ve kartlar üzerindeki bu muamelenin 
defterin ihtiva edebileceği bütün muamelâtı ca
mi bulunduğu ve bu itibarla mevcut usulün ter
kiyle diğer bir şeklin tatbikma geçilmesi bir
çok güçlükleri mucip olacağından bu günkü mu
amelenin devamında fayda görüldüğü beyan 
edilmektedir. Her hangi bir usulün derhal tebdi
li tavsiyeye şayan olmakla beraber fiş usulünün 
murakabede bir takım güçlükleri doğurduğu da 
izahtan vareste bulunduğundan bu işin muraka
beyi teshil edecek daha esaslı bir şekle ifrağı 
için tetkikat yapılması Encümenimizce muvafık 
görülmüştür. 

2. (liapor madde 1), Fıkra :6) JVI.ütedavil ser
maye sabit kıymetleri meyamnda mevcut olan ve 
kısmı âzami eski idarelerden devredilmiş olması 
dolayısiyle mubayaa tarihleri belli olmıyan ve 
bu yüzden evrakı müsbitesi bulunmıyan nakil va
sıtalarının evrakı müsbitesinin bütçe formülle
rine göre tekemmül ettirilmesindeki imkânsızlığa 
binaen mütedavil sermaye sabit kıyın etleri me
yamnda bırakıldığı umum müdürlüğün cevabında 
dermeyan edilmetke ise de devairi aidesiyle bil-
muhabere bulunacak formüle göre istihsal olu
nacak tahsisata müsteniden mahsubu mümkün gö
rülmekte olduğundan bu hususun temini ile 
nakil vasıtalarının tamamının bütçe sabit kıy
metlerine intikal ettirilmesi Encümenimizce 
muvafık görülmüştür. 

3. (Rapor, "madde: 11.) Bütçe ile verilen 
tahsisat haricinde yeni inşaat ve tesisat için gerek 
bütçe ve gerek hususi kanunlarla bilâhara büt
çe tasarruf atından mahsup edilmek- üzere müte
davil sermayeden sarfına mezuniyet verilen 
miktarın tecavüz edilmesi doğru değildir. Ancak 
raporda mevzuubahis olan tecavüz miktarının 
1940 ve 1941 yıllarında tamamen mahsup edildiği 
Ihınım müdürlükçe beyan edildiğine göre bundan 
sonra bu gibi tecavüzlere meydan verilmemesi 
hususunun temini encümenimizce bilhassa kayda 
şayan görülmüştür. 

( S . Sayısı : 35) 



4. (Rapor, madde: 17. Fıkra: A) Fabrikalar
dan satış depolarına sevkedilen inhisar mamu-
lâtının depolarca'hini tesellüm ve tadadında ge
rek nevi itibariyle- mübayin ve gerek noksan 
zuhur""etmesi halinde irsaliye muhteviyatının 
aynen kayıtlara ithaliyle mübayenet ve noksan
larının zabıt varakalariyle tesbit edildiği ve bû 
zabıt varakalarının Umum müdürlükçe tetki-
kmdatt' sonra verilen emre göre kayıtların ısla
hına'tevessül * edildiği'Ve bu arada İstanbul'da 
bile bü muamelenin hazan 3 ay sürdüğü anlaşıl
maktadır. Depolardaki kayıtların -bu suretle 
meveutlarma 'mutabık -* oİmıyarak devam etmesi 
doğru Olmadığından muamelenin daha pratik 
bir'şekle'ifrağı için tetkikat yapılması eneüme
nimizce-muvafık görülmüştür. 

"5. (Rapor i Madde r 19.) İnhisar ambarları
nın sene başı tadatlarında bulunacak heyetin ma
hallin en büyük malmemuru tarafmdan - gön
derilecek bir maliye 'memurunun riyaseti altın
da bulunması ve Maliyeden mümessil gönderilmi-
yen yerlerde sayını muamelesinin inhisar memur
ları tarafından yapılması muhasebe tarif namesi
nin 356 ncı maddesi icabından olduğu halde t a 
datların hemen hemen tamamiyle inhisar memur
ları tarafından yapıldığı raporda beyan edil
miştir. Buna mukabil Umum müdürlükçe verilen 
cevapta eski muhasebe tarif namesinde bu kayıt 
mevcut ise de bilâhara hazırlanarak tatbik olu
nan talimatnamenin 8.2 nei maddesinde umumî 
olarak (heyet) tâbiri kullanıldığı ve bu itibarla 
Maliyeden memur bulundurulmasına lüzum gö
rülmediği beyan olunmuştur. Yeni talimatname
deki heyet kaydı eski muhasebe tarifnamesinin 
sarahatma muhalif olmadığından tadat heyetle
rinde Maliyeden bir memurun bulundurulması 
eneümenimizce de muvafık ve lüzumlu görül
müştür.. 

y. &.,.(Rapor: Madde: 23) 2359 numaralı ka
nunla teşekkül eden ve sermayesinin yarısından 
fazlası İnhisar idaresine ait bulunan Türk Tütün 
limitet şirketinin murakabesinin Yüksek mura
kabe heyetine taallûk ettiği raporda hikâye edil
mekte ise de sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşek
küllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hak
kındaki 3460 numaralı kanunun birinci madde
sinde; 

(. . . Bu kanun hükümlerine tabi tutulması 
kendi kanunlarında yazılı bulunan iktisadi Dev

let teşekküllerinin teşkilâtiyle idare ve mura
kabeleri bu kanuna göre tanzim ve icra olunur) 
denilmekte ve hangi müesseselerin bu kanun hük
müne tabi tutulduğu 50 nci maddede tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu meyanda Türk Tütün 
limitet şirketinden bahsedilmemiş bulunmasına 
ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlası 
İnhisar idaresine ait bulunmasına nazaran şirket; 
muamelâtının İnhisar idaresi mütedavil serma
yesinde olduğu gibi Divanı muhasebattan ve Ma
liye vekâletinden gönderilen murakıplar marife
tiyle tetkik ve raporların Meclisi Âliye veril
mesi icabettiği neticesine varmıştır. 

7. (Rapor : Madde : 32) Birinci fasıldan 
ücret alan memurların seyahatlerinde harcırah
larının mütedavil sermayeden değil bütçeden te
diye olunması 1938 senesi raporunun 49 ncu 
maddesi münasebetiyle karar altına alınmış ve 
keyfiyet hesabı katî kanun lâyihasının esbabı 
mucibe mazbatasında arzedilmiş olmakla o ka
rara tevfikan bu gibi memurların harcırahları
nın mütedavil sermayeden verilmesi doğru gö
rülmediğinden tekerrür etmemesi hususunun te-
temini Eneümenimizce muvafık görülmüştür. 

8. (Rapor : Madde : 34, fıkra : 6) Tuz te
sisatı için yapılacak muamele 1938 senesi rapo
runun 23 ncü maddesi münasebetiyle karara 
bağlanmış olduğundan muamelenin o karar da
iresinde biranevvel ifası Eneümenimizce muva
fık görülmüştür. 

9. (Rapor : Madde : 35) Mülga tütün inhi
sarı memurlarının kefalet sandığına ait olup 
nâzım hesaplarda yer alan bu paraların bundan 
evvelki muhtelif raporlarda da işaret edildiği 
veçhile biranevvel tasfiyesi en©ütaenimizce mu
vafık görülmüştür. 

10. (Rapor : Madde : 50) Satış mağazaları 
memurlarının kadrolarının 1941 yılı bütçesine 
ithal edildiği umum müdürlükçe beyan edildi
ğine göre yapılacak bir muamele kalmamış ise 
de mezkûr memurların ikramiyeleriyle mağaza 
kiralarının mütedavil sermayeden verilmesi büt
çe kaidelerine * uygun olmadığından bunların da 
bütçeden tediyesi esbabının aranılmasına tevessül 
olunması eneümenimizce muvafık görülmüştür. 

11. (Rapor: madde : 51) Bütçe kanunuwftn 
4 ncü maddesindeki (imalâtjı arttırmak Ve satış 
teşkilâtını genişletmek için lüzumlu gö^ülecçfc 
memur ve müstahdemlerin ücretleri Bütçenin 
ücret fasıllarmdaki tasarrufattan verilir.) hük-

( S . Sayı» : 35) - '. 



imine karşı seyyar tevzi ve satış memurlarjmın 
ihdasiyle bunlara mütedavil sermayeden her ne 
şekilde olursa olsun ücret itası doğru değildir. 
Ancak z&furet ve menfaat icabediyorsa hu şeklin 
kanunlaştırılmamı encümenimizce muvafık gö
rülmektedir, 

12. '(Rapor: madde : 52) Bütçelerde tertibi 
mevcut olan masrafların mütedavil sermayeden 
verilmesi tahsisatı tezyit mahiyetinde görüldü
ğünden tekerrür etmemesi.hususu encümenimizce 
bilhassa kayda şayan görülmektedir. 

13. (.Rapor: madde : 55) Levazım* şubesin
deki mubayaa dosyalarınjm karışık bir halde bu
lunması asla caiz olmadığından umum müdürlük 
cevabında yakıldığı veçhile tevessül edilen ısla
hatın biçaöevvel yapılarak intizam altına al m-
martt encümenimizce bilhassa kayda lâyık görül
müştür. 

14. (Rapor: 56, fıkra : 2) Teminatın kanu
nun tâyin ettiği, miktardan dun alınması tecvize 
şayan olmadıkından bundan sonra bu-gibi mua
melelerde kanun hükümlerinin tamamen tatbiki
nin temin olunması encümeıümitfce muvafık gö
rülmüştür. ' 

15* (Rapor: 56, fıkra: 3) Tuz nakliyatında 
yapıldığı raporda hikâye olunan hususat kanuna 
aykırı olmakla beraber fevkalâde hal ve vaziyet 
dolayısiyle yapılan muamelenin kabulü" zaruri 
görülmüş ve ancak âtiyen kanun hükümlerinin 
tatBikına itina gösterilmesi hususunun temin 
olunması Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

16.' (Bapor : 5T) Kızılirmak varjuriyle batan 
çuvalların çıkarılması Hakkında raporda bertaf-
si l verilen izahat şayanı dikkat olup umum mü
dürlükçe verilen cevap kâfi olmadığından bu 
mesele Hakkında vekâletçe tahkikat yapılması 
Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

l £ Mutabakat beyannamesi 
lift. Hesabı kati* ve mutabakat beyananmesi: 
Muhassasat : Mutabakat beyannamesine gö

re ; 2159 numaralı kanunun 11 nci maddesi mu
cibince müskirat satış,, kârandan- mahallî idare
ler vet tayyare* hissesi olarak ayrılan ve nâzım 
fûila ntuteassasat kaydolunan paralardan 1938 
mail yalı igjnd& fiilen tediye olunmıyan ve mez-
M^jştl heİPîtbı^katî/ kanununun 3 ncü maddesiyle 
1838 malî- ydınadevrolunan, 513- 522-liranın da

iresince hesabı katibe alınmamasında» hesabı 
katide yazılümuhasBasatın bu miktar noksan bu
lunduğu anlaşılmıştır, 

Sarfiyat .« Hesabı katide yazılı sarfiyat mik-
tarı*mutabakat beyannamesinde gösterilen sarfi
ya ta göre 246 281 lira 93* kuruş, fazladır. 2159 
numaralı' kanunun 11- nci maddesi mucibince 
müskirat s a r k a r ı n d a n mahallî idareler ve tay
yare hissesi olarak* ayrılan paralardan fiilen ter 
diye olunan kısmının sarfiyat kaydi ve bakiye-
sinin nâsEBiiJ Hesapta» mütaakıp seneye devri iea* 
hederken dairesince bütçe emanatına alınmak 
suretiyle tamamının sarfiyat meyanında- Hesabı 
katiye alınmasından ve yukarıda muhassasat 
kısmında arzolunan 513 522 liranın-! 1939 malî 
yılı içinde bütçe emanatı Hesabına' reddiyat kay
dı suretiyle tediye edilmesinden dolaya hesabı 
katiye alınmamasından va 76 lira 13 kuruşun 
hesaplardan, çıkarılması. icabederkenr sarfiyat m& 
yanında bırakılmışv olmasından* ileri geldiği anla
şılmıştır* 

Tahsilat: Mutabakat beyannamesine göre He
sabı katide yazılı tahsilat-miktarı 512 505 lira 59 
kuruş- noksandır.. Bu da, yukarıda muhassasat 
ve sarfiyat, kısımlarında arzolunan mahallî idare
ler vo tayyare hisselerinin hesabı katiye alınma
mış. ve dairesince bütçeye irat< kaydı- lâzımgelen 
bir. kısım paraların mütedavil sermaye hesabına 
ve mütedavil. sermayeye ait bir-- kısım paraların 
da> bütecve^ taallûk ettirilmiş, olmasından ileri 
gelmekte olduğu anlaşılmıştır, 

Müspit evrak üzerande yapılan tetkikata- mü«-
teniden tânzim? edilmiş olan mutabakflt; beyanna
mesinde yazılı rakamlaran?kabulü.kararlaştiiılmiK 
ve bağlı cetveller bu > esasa* gör© -tanzim * edilmiş, ve 
tadile» kaleme" alınan< kanun lâyihası • Umumî 
Heybetin yüksek tasvibine arzolünmek üzer© su-
nulmuştur. 

Dij Mu. Em Beisi? M M : Kâtipv 
Niğde Çanakkale Kastamonu 

Mk Sbylu' Bi Bulay^ıdı Nuri T*amaç 
Balıkesir . Bolu- Bolu* 

ffr. Seremeüh fiemtâi Ğbçağfar E. Y&rliha^n1 

Burdur Burdur Erzincan» 
M Smlı< t. tf. Dilmen 8. Erdim 

Mârİ8ft3?a Sivas 
Mihri- Rehtaş M>. (HMfeynh 

Ç9LSmmıtk) 1 
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tnte&avhır umum -müdürlüğünün 1939 mali yüt 
rkesabı -katiykammu lâyihası 

MAÎDDE 1 Inhiarlar umum müdürlüğü
nün 1939 malî yüı umumi 'bütçe maratı ilişik 
«A» cetvelinde göterildiği üzere, 9 431 550 lira 
-ve TS^kımıştur. 

MADDE 2. — Inhiarlar umum .müdürlüğü
mün d^asa maK yıh bütçe varidatı dl^şik «B» 
-«etYûünde göterildiği üzere, .53 583 071 lira 
ve 4 kuruştur. 

MADDE 3. — Bu idarenin 1989 malî yılı 
zarfındasarfolunmayıp iptal olunan tahsisat ba-
'kıyesı «A> cetvelinde ayrı bir sütunda gösteril
diği üzere, 364 655 lira ve 7 kuruştur. 

MADDE 4. — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün ilişik «C» cetvelinde gösterilen 1939 malî 
yılı Jrilâa^çosu ile kâr ve zarar hesabı tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
^muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun-icraamatJümrük 
ve ijöösarlar vekili memurdur. 

B§. v. Ad. v. m.m. v. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 8. Arkan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayik öztrak #• Saraçoğlu 

Mi. V. Na. V. îk. V. 
TPûell A. F. Cebesoy ff. "Çakır 

8. L İ l /T . G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alaiaş B. Karadeniz MuhHs Erkmen 

Mü. V. Ti.V. 
G. K. încedayt M. ökmen 

DİV&NI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

inhisarlar Umum müdürlüğünün 1939 malî yılî 
hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — tnüisarlar umum müdürlüğü
nün 1939 mâlî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere U1851588 lira^0'kuruştur. 

tMADDE 2. -~'Adı,geçen;umum müdÜTİüğiin 
apıı yıl tahsilatı bitişik (E) a&tvelinde-gösteril
diği öizere 53 895 576;lim63rkunıştur. 

-MADDE 3. — Mahallî idareler tayyare his
sesi olarak müskirat satış 'kurnttfetn -ayrılan 
paralardan 1939 malî yılı içinöe6!tedry« Sunma
yan ve (A) fB) 'cetvellerinde ayrı «ifttunlarda 
gösterilen 759'737iİHra*80tkuTUf"varidat/ve tah
sisat'bakiyemi 1940 mâlî yoma Öevrdlunmııştur. 

MADDE 4 Mnhassasattan 1939 .malî -yılı 
içinde sarf olunmayan ve ,(A) cetvelinde.ayrı bir 
sütünde gösterilen 364 721 lira 20,kuruş tahsi
sat bakiyesi intal olunmuştur. 

BEHDDE 5. — Umum mMürlüpn '(t£ cet
velinde gösterilen 1939 »mâlî *yılı ^bi&neosu; ile 
Hâr ve zarar hesabı tesdikrdtamuftur. 

MADDE 6. — Bu kanun ne^ri ttaribinden 
mutelherdir. 

MADDE 7. — Bu^feammu %raya Gümrük 
vöHiÖıisarlar vekili memuröur. 

(% Bttymı : $5 ) 
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A - CETVELİ 

F. 

1 

2 
" • • • ' â -

4 
. - . • $ . • 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

F .M. 

F .M. 

yMuhassasatınnev'i 

Memur ve müstahdemler üc
ret i 
Merkez ve taşra masrafları 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 
Kaçağı kovalama ve tütün 
ekimi masrafı 
Kaçak ihbariye ve ikragıiyesi 
ve 2550 sayılı kanun mucibin
ce verilecek tazminat 
Sabit kıymetler masrafı 
Depo ve imalâthaneler, fabri
kalar, tuzlalar ücret ve mas
rafları 
Ecnebi mütehaissıslar ücret ve 
harcırahları 
Muhtelif masraflar 
Memurlar ikramiyesi 
Tekaüt sandığına iştirak 
Reddiyat 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Mukannen aidat 
Hükmolunmuş borçlar 
3530 sayılı Beden terbiyesi 
kanunu hükümlerine göre 
yapılacak masraflar 
Müskirat ve şarap fabrika
ları inşa ve tesis masrafları 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 
Bütçe kanununun 8 nci mad
desi mucibince 
Nâzma sarfiyat 

Muhassasat 
Lira K. 

8 418 000 
674 0ÖÖ 
85 Ö00 
45 000 
50 000 

79 000 

367 000 

10 000 
616 000 

-

1 150 260 

30 000 
115 700 
50 000 

210 500 
4 000 

50 000 
13 800 
8 000 

10 000 

0 

234 594 69 

85 708 

1 349 905 80 
1 653 259 31 

Sarfiyat 
Lira 

3 386 220 
641 804 

66 644 
37 429 
48 571 

74 049 

338 904 

5 411 
530 389 

1 122 091 

26 745 
78 515 
49 952 

206 416 
3 228 

40 212 
11 666 
3 610 
9 280 

0 

174 988 

85 708 

893 522 
1 349 905 

K. 

M 
04 
62 
95 
97 

28 

98 

01 
57 

29 

93 
59 
50 
32 
23 
12 
23 
41 
46 

64, 

31 

Âti-seneye p 

dovrolunan 
muhassasat 

Lira K. 

" 

-

759 737 80 

İptal olunan 
muhassasat 

Lira 

:•• 31 779 
32 195 
18 355 
7 570 
1 428 

4 950 

28 095 

4 588 
85 610 

28 168 

3 254 
37 184 

47 
4 083 

771 
9 787 
2 133 
4 389 

719 

0 

59 60& 

0 

K. 

65 
96 
38 
65 
03 

72 

02 

99 
43 

71 

07 
41 
50 
68 
77 
88 
77 
59 
54 

05 

Y E K Û N 10 809 727 80 9 186 268 80 759 787 80 364 721 20 

( S. Sayısı : 35 ) 
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B - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

Satış, kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
istirdat 
Tütün ve müskirat 
Müskirat satış kârından hususi idareler 
hasılatı 
Müskirat satış kârından tayyare hasılatı 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira 

45 703 260 
700 000 

50 000 
260 000 
50 000 

4 000 000 

0 
0 

50 763 260 

K. 

— 

47 

4 

1 

Tahsilat 
Lira 

114 138 
549 402 
55 361 

205 683 
39 329 

278 402 

242 173 
411 086 

53 895 576 

K. 

28 
51 
54 
46 
77 
27 

20 
60 

63 

Âti seneye dev-
rolunan varidat 

Lira K. 

529 825 20 
229 912 60 

759 737 30 

(S. Sayısı : 35 ) 
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('.. 

c. 

c. 

c 
(\ 

e. 

0. 

e. 
e. 

0. 

e. 

A K T t F 

î) 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

7 

r. 

II. 

ITI . 

IV. 
V. 

VI. 

H e s a p l a r 

Sabit kıymetler 
a) 

b) 

Bütçeden 
1. Emlâk 
2. Makineler 
3. Demirbaş eşya 
4 Nakil vasıtaları 
5 Tuzla arazisi 

Mütedavil sermayeden 

1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. Fabrika alât ve edevatı 
4. Tesisat 
5. Nakil vasıtaları 

Paralar 
a) 
b) 
c) 

Kasa ve bankalarda 
Ecnebi paralar 
Yolda 

Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) 

b) 

c) 
d) 

Tütün 
1. Yaprak 
2. Mamul 

Müskirat 
1. Hammaddeler 
2. Yan mamul 
3. Mamul 

Tuz 
Barut 
1. Barut ve patlayıcı maddeler 
2. Fişek ve teferruatı 

e) Ambalaj ve levazım 

Tahsil olunacak senetler 
iştirakler 

Türk tütün limitet şirketi: 
Hazine hesabı 

1939 yılı irsalâtr 

• ' 

13 393 136 
4 378 002 
1 353 084 

187 858 
1 

334 897 
1 009 868 

L07 285 
51 341 
41 631 

16 170 900 
2 416 455 

918 297 
831 511 

1 959 307 

t 313 107 
458 269 

27 
20 
46 
85 

30 
44 
09 
37 
67 

43 
68 

58 
72 
00 

37 
98 

Müfredat 
Lira 

19 312 082 

V 

1 545 023 

849 216 
1 835 

1 344 859 

18 587 356 

3 709 116 

211 259 
1 771 377 

4 084 450 

42 500 000 

K. 

78 

ı 
87 

20 
39 
56 

11 

30 

48 
35 

88 

Yekûn 
Lira 

20 857 106 

2 195 911 

28 363 560 

149 990 
1 100 000 

42 500 116 

K. 

65 

15 

12 

16 

93 

(S. Sayısı: 35) 
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UVELÎ 

H e s a p l a r 

I. Mütedavil sermaye 
II. Sabit sermaye 

III . Sigorta ihtiyatı 
3 1 . V . 1940 a kadar toplanmış 
olan sigorta primleri 
3 1 . V . 1939 a kadar Hazineye 
devredilmiş olan 

c. 6 IV. Sabit kıymetler amortismanı 
a) 3 1 . V . 1940 a kadar bütçe sa

bit kıymetlerinden hesaplanan 5 415 728 96 
3 1 . V . 1939 a kadar Hazineye 
devredilen 4 957 249 04 

Müfredat 
Lira 

3 794 661 

3 043 095 

K. 

63 

73 

PASİF 
Yekûn 

Lira 

30 000 000 
17 347 619 

751 565 

K. 

95 
90 

722 439 

458 479 92 

21 

b) 3 1 . V . 1940 a kadar mütedavil 
sermaye sabit kıymetlerinden 
toplanan 

V. Hazine hesabı 
VI. Müesseseler hesabı 

Malûl gaziler: 
VII. Alacaklı hesaplar 

a) Muhtelif alacaklılar 

c. 22 

263 959 08 

1 841 343 64 

543 410 
31 097 

16 

3 816 979 13 

VIII. 
IX. 

b) 
c) 

1. Mütedavil sermayeden 
2. Bütçeden 

Müraselât 
Muhtelif 

Nâzım hesaplar 
Safi hasılat 
a) 
b) 

c) 

Sabit sermayeye ayrılan 
Müesseseler hissesi 
1. Hususi idareler 
2. Tayyare resmi 

Hazine hissesi 

1 495 933 
345 409 

759 
379 

825 
912 

86 
78 

20 
60 

76 676 
1 898 958 

1 964 462 
1 139 737 

43 297 664 

93 
56 

83 
80 

36 

193 489 31 
46 401 864 99 

i 

( S. Sayısı : 35 ) 
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Müfredat Yekun 

H e s a p l a r Lira K. Lira 

1931 yılmda Maliye vekâleti 
Merkez muhasebeciliğine yatı
rılan avanstan bakiye olup 
mahsup edilen 116 93 

e. 19 

e. 20 

VII. 

arı. 

IX. 

Müesseseler hesabı 
1. Hususi idareler hissesi 
2. Tayyare resmi 

Borçlu hesaplar 
a) Muhtelif borçlular 

1. Mütedavil sermayeden 
2. Bütçeden 

b) Müraselât 
e) Muhtelif 

Nâzım hesaplar 

230 000 
150 000 

3 158 870 
10 723 

Yekûn 

52 
53 

3 169 594 

256 943 
641 753 

05 

09 
98 

380 00ü 

4 068 291 

193 489 

99 808 465 

S. Sayısı : 35 ) 



Müfredat Yekûn 
Lira K. Lira K. 

Yekûn 99 808 465 44 

(S: ÜB,ymt £#) 
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MASRAF 
Müfredat Yekûn 

H e s a p l a r Lira K. Lira 

e. 5 1. Bütçe masrafları 8 291 812 93 5 200 950 
a) Bütçe masraf tahsisatından 

sarfiyat 0 941 907 62 
b) Bütçe kanununun 9 ncu ve 

3811 sayılı kanunun 1 nci mad
desi mucibince tahsisat tasar-
rufatından yapılan mahsubat 1 349 905 31 

İndirilmesi icabeden masraflar 3 090 862 25 
a) İmalât ve istihsalât maliyetine 

giren 1 126 399 42 
b) Aktife alınan sabit kıymetler 

bedeli 1 964 462 83 
II. Sabit kıymetler masrafı 588 785 

a) Amortisman 531 860 55 
b) Sigorta 56 925 

III. Muhtelif masraflar 51 732 

Yekûn 5 841 468 
Safi hasılat 46 401 864 

UMUMÎ YEKÛN 52 243 3a3 

( â. &VW : 88 ) 
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TVELÎ 

e. 30 
c. 40 
c. 50 
c. 58 

H e s a p l a r 

I. Satış kârları 
a) Tütün 
b) Müskirat 
c) Tuz 
d) Barut 

II. Bütçe varidatı 
a) Müdafaa vergisi 
b) Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif varidat 

VARİDAT 
Müfredat 
Lira 

33 235 356 
8 444 317 
4 904 212 

530 252 

4 278 402 
549 402 
301 390 

K. 

54 
19 
10 
45 

27 
59 
10 

Yekûn 
Lira 

47 114 138 

5 129 194 

UMUMÎ YEKÛN 52 243 333 

mm^ 

( S. Saj*ısı : 35 ) 





S. Sayısı:40 
Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Avukatlık kanununun 
muvakkat dördüncü maddesi A fıkrasının tefsiri hak

kında takriri ve Adliye encümeni mazbatası (4/64) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

27 . V I . 1938 tarih, ve 3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat dördüncü maddesi A fıkrası
nın birinci bendinde metni kanun şöyle yazılıdır. (Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâ
leti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde ierayi vekâlet edebilirler). Bu ka
nun resmî ruhsatnameyi haiz olan dâva vekilleri için kanunun neşri tarihinde beş avukat bulunmı
yan mahallerde ierayi vekâlet etmek hakkını tanımakta ise de bu gibi mahallerdeki bazı avukatların 
fedakârlıklarda bulunmak suretiyle hariçten celbettikleri arkadaşlariyle avukat adedini beşe iblâğın
dan sonra müracaat ederek dâva vekillerinin işten menedilmesini istedikleri bu aded tenakus edin
ce de dâva vekillerinin tekrar iş aldıkları ve yerleştikleri görülmektedir. Böylece dâva vekilleri dai
mî bir muhacerete tabi tutularak mutazarrır oldukları ve bilhassa bunlara vekâlet vermiş olanların 
daha çok zarara uğradıklarını gördüm. Kanunun tefsiri suretiyle dâva vekillerinin istikrar halinde 
çalışmalarının temin ve avukatlarla dâva vekilleri arasında bu yüzden gevşemiş olan meslektaşlık 
sevgisinin yeniden teessüs edeceği ümidiyle yukarıda yazılı fıkranın tefsiri talebinde bulunuvorum. 
Dahilî nizamnamenin 125 nci maddesine göre tercihan müzakere edilmek üzere gerekli encümene ha
valesini en derin ve üstün saygılarımla arz ve rica ederim. 

20 . X I . 1942 
Bolu mebusu 

Lûtfi Gören 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 4/64 
Karar No. 8 

10 . XII .1942 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat 
4 ncü maddesinin tefsiri hakkında Bolu mebusu 
Lûtfi Gören tarafından yapılan teklifin encüme
nimize havale ve tevdi Duyurulması üzerine tefsir 
mevzuunu teşkil eden madde Adliye vekâletinin 
salahiyetli memurları huzuriyle tetkik olundu. 

Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından encü
menimizde verilen izahatta Avukatlık kanununun 
mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesini haiz olarak beş avukat bulunmıyan yer
lerde icrayı vekâlet etmekte olanların bilâhare 
aynı yerlerde avukat adedinin beşe çıkması ha

linde mesleklerini icradan menedildikleri ve ye
niden ierayi vekâlet edebilmeleri için avukat ade
dinin azalmasını beklemek mecburiyetinde kal
dıkları beyan edilerek böyle bir hale cevaz ver
memesi lâzımgelen Avukatlık kanunu hükümle
rinin tefsiri lüzumu ileri sürülmüştür. 

3499 sayılı Avukatlık kanununun bu mevzua 
mütedair olan muvakkat 4 ncü maddesinin A fık
racında: «Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte 
dâva vekâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş 
avukat bulunmayan yerlerde icrayı vekâlet ede
bilirler.» Denilmektedir. Dâva vekâleti ruhsatna-
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meşini haiz olanlaaın kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte beş avukat bulunmayan yerlerde icrayı 
vekâlet edebileceklerini sarih bir surette tâyin 
v# teabit e t o % # k n bu hülsimmavaeeh^inde ka
nunun mer'iyeti tarihinde bilfiil icrayı meslek 
etmekte oian beş avukat bulunmıyan yerlerde 
bilâhAra. avukat adedinin beşe baliğ olması veya 
bu adedi aşması dâva vekillerinin kanunla ta
nınmış olan haklarım ihlâl edemiyeceği derkâr-
dır. Binaenaleyh kanunun meriyete girdiği 
tarihte beş avukat bulunmıyan yerlerde icrayi 
vekâlet eden dâva vekillerinin bu yerlerdeki 
avukat adedinin artması halinde dahi meslekle
rini icraya devam etmeleri ve bu sarahat hilâ-
ûna/muamele yapılmış olması halinde bu mua-
melenin kanumın metin ve mânasma uygum ok-
rak.ssiahı zaamridir. Gerçi Adliye vekâletinin 
Avukatlık kanununun tadiline dair sevketmiş 
olduğu lâyihanan muvakkat dördüneü maddesi
ne buna dair bir fıkra eklenmiş ise de bu fıkra 
dâva vekillerine ait hakları 3499 sayılı kanuna 
nazaran tevsi, değil tekyit ettiğinden ve binaen
aleyh, önceden tanınmış olan hakları kısmen is
t i rdat «diei mahiyette görüldüğünden kanun 
van tma sarih .olan. maksadını belirtmek tercihe 
şayan görülmüştür. Filhakika zikri geçen lâ-
yihaâa; muvakkat dördüncü maddeye verilmek 
istenilen şekil şudur : 

«Mhıvakkat madde TV. — A) Avukatlık ka
nununun mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâleti 
ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulun
mıyan yerlerde icrayi vekâlet edebilirler. Ancak 
Avukatlık kanununun neşri tarihi oian 14 tem
muz 1939 tarihinden evvel bir yerde bu suretle 
dâm«ekâi*t i yapmakta olduğu resmî kayıtlarla 
sabit bulunanlar, avukat adedi beşi tecavüz etse 
bile bulundukları yerlerde vekâlet yapmakta de
vam veya terketmislerse oraya avdet edebiMastar. 
Şu kadar ki, bu kanunun mer'iyete girdiği ta

rihten itibaren üç ay içinde avdet etmedikleri 
veya sonradan terkettikleri takdirde tekrar av
det ile birinci fıkra hükmünden istifade edemez
ler*. 

Dâva vekillerine 1939 tarihinde tanınmış olan 
bir hakkın muayyen bir müddette avdet şartiyle 
takyit edilmiş veya sonradan terk keyfiyetinin 
bu hakkın sukutunu intaç eder mahiyette telâkki 
edilmiş olması Avukatlık kanununun mer'iyete 
girdiği tarihte dâva vekillerine tanınan bir hak
kın kısmen istirdadını tazammun ettiğinden 
kabule şayan görülmemiştir. 

Netice : 3499 sayılı Avukatlık kanununun 
muvakkat dördüncü maddesi ruhsatnameyi haiz 
dâva vekillerinin kanunun mer'iyeti tarihinde 
beş avukat bulunmayan yerlerde icrayı vekâlet 
edebilmelerini kabul ve tesbit etmiş olduğuna 
göre bu gibi yerlerdeki avukat adedi beşi tecavüz 
etse bile bunların vekâlet yapmakta devam veya 
terketmislerse oraya diledikleri anda avdet ede
bilmeleri kanunun tefsire ihtiyaç göstermiyen 
sarih hükümleri icabındandır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedrhnek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adlîye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağü Ş. Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bingöl Bursa 
Feridun F. Düşünsel Atıf Akgüç 

Denizli Erzincan 
Haydar Günver A. Fırat 
Kastamonu Kayseri Manisa 

Abidin Binkaya R. ö&s&y K. Omr 
Rize Tokad 

Dr. Saim Ali Dilenire S. Aianç 
Trabzon Kocaeli Kocaeli 

F. A. Barutçu Salâh Yargı 8. 'Artel 
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