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1. — OEÇEN T 

ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununun deği
şik JIG ve 14ü ncı maddelerinin değiştirilmesine' 
dair Kanun kabul olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair Kanunda değişiklik yapan 4598 ve 
4988 sayılı Kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Toprak Mahsulleri Vergisi artıklarının silin
mesi hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Güleman Kromlarını keşfeden Yüksek Mü
hendis Abdullah Hüsrcv G uleman'a ikramiye 
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'ANAK ÖZETİ 

verilmesi hakkındaki kamın I aşarisiniıı birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Gündemde görüşülecek başka iş kalmadığın
dan 23 . V . 1947 Cuma günü saat 15 t e topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Tunceli 

T. F. Süay Nccmeddin S ahir Sılan 
Kâtip 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Berksoy'un, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

. Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko-
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1 31. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 

187 016 lira 84 kuruşun silinmesine ve 357 lira 
64 kuruşun da affına dair Başbakanlık tezkeresi 

| ve Bütee Komisyonu raporu (3/103) (Gündeme). 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — 929 ve 1(107 sayılı Devlet Demiryolları 
Kamulaştırma Kanunlarının 3 ncü maddelerinin 
yorumlanmasına dair olan tezkerenin geri veril
mesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 

'BAŞKAN -— Okunacaktır:. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
M . I V . 1947 tarihli ve fi/3036 sayılı yazıya 

ektir: % W' 
929 ve l(i()7 sayılı (Devlet Demiryolları Ka-

ınulaştırma) Kanunlarının mevcut hattın geniş
letilmesi gibi münferit sebeplerle yapılan kamu
laştırmalarda da uygulanıp uyğulanamıyacağı-
nın yorumlanması hakkındaki 8 . XI . 1945 ta
rihli ve 6/2442 sayılı yazımızın geri gönderil
mesini saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
\i. Peker 

4 . — GÖRÜŞ 

./. — Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 
1947 yılı sonuna kadar uzatılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (J/111) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1947 yılı 

sonuna kadar uzatılması hakkında kanun 

MADDE 1. - 30 . V . 1941 tarihli ve 404 7 

[1] 132 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

2. — Tir fa Milletvekili Vasfi Gerger'in, süresi 
içinde nüfus kütüğüne yazdırılmıyan saldı kim
selerin askerliklerinin affı hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — önerge okunacaktır: 

1). M. M. Yüksek Başkanlığına 
26 . XI I . 1946 tarihinde sunduğum (süresi 

içinde nüfus kütüğüne yazdırılmıyan saklı kim
selerin askerliklerinin al'fı hakkında) ki kanun 
teklifimi geri alıyorum. Gereken işlemin yapıl
masını saygılarımla arzederim. 

20 . V . 1947 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN - - Geri veriyoruz. 

frıEN İŞLER 

sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü 
1947 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyordur.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . Ocak . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edlnler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yiu üt ı'ir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Bhni-
yeı.ler... Madde kabul edilmiştir 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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I Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

B : 63 23. 
2. — Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek 

zamlar ve tazminler hakkındaki Kanunun 4145 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin (G) 
fıkrasının değiştirilmesine dair aknun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/129) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı Kanunun 
4145 sayılı Kanunla değişen 2 nci maddesinin 

(C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 24 . VI . 1938 tarihli ve 3486 
sayıh Kanunun 10 . XI I . 1941 tarihli ve 4145 
sayılı Kanunla değişen 2 nci maddesinin (C) 
fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yarbaylığa terfi eden denizaltı subayları 
meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların deniz-
altıeılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız Yar
baylığa terfi tarihine kadar geçen süre için 9 
ncu madde hükmüne göre yıpranma zammı hak
ları mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilatında bilfiil 
kıt 'a vazifesi alan yarbay ve daha yukarı rütbe-
Jerdeki subaylardan denizaltı filotilla komodor 
lan ile komodor yardımcıları ve denizaltı filosu 
komutanının zam ve kıdemleri devam ettirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Miillî Sa
vunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[l]13J saydı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

3. — Devlet Demiryoları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 1042 sayıh Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/163) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkın

daki 1042 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı gi
derlerden her biri için yılları bütçelerine konu
lan ödenek yetmediği takdirde harcanması gerek
li görülecek miktarı ödemeğe Genel Müdürlük 
yetkilidir: 

Bu suretle çıkacak ödenek farkları kesinhe-
sapta ayrıca gösterilir, 

A) Yükleme ve boşaltma giderleri; 
B) Mahkeme harçları; 
C) Geri verilecek paralar ve kesenekler; 
D) Gelir getiren mülklerin resim ve vergi

leri. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[1] 133 sayılı Basmayan/ı bu tutanağın so-
nundadtr. 

î l l — 
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yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE :>. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. ----- Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkın-
d ak i 3433 saydı Kamımın 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Millî Savunma ve Hütçe Komis
yonla n raporları (1/119) \1] 

BAŞKAN -— Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. 

Maddeler<^ geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

B : 63 23. 
•4. - - Kadastro re Tapu Tahriri hakkındaki 

2613 sayıh Kanunun 43 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Jiüt<-6 Komisyonları raporları (1/68) [IJ 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
is t iyen var mı? 

Söz istiyen yoktur, maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum, Kabul edenler ... Etmiyen-
iei' ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 43 ncü 
Maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 15 . XII . 1934 tarihli ve 
26E) sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri hakkında
ki Kanunun 4o ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Şehir ve kasabaların belediye sınırları için
de ve dışında, toprak ü/erinde (arsalar hariç) 
ve köylerde çalıştıkları günler için, kadastro 
müdürleri, i'en âmirleri, komisyon üyeleri ve 
posta ve tapu fen memurlarına üç lira ve îvn 
memur yardımcılarına ve kâtiplere iki lira gün
delik verilir. 

Kadastro müdürlükleri kadrolarıudaki bü
tün menıuralara ve hizmetlilere, yukarıki J'ıİcra
da yazılı görevleri sırasında kullanılmak üzere 
her yıl Bütçe Kanunlarının gider formüllerin
de! belirtilecek eşya, demirbaş olarak verilir. 

Komisyon ve posta memurlarına, merkezle
rinden ayrı ve taşıt aracının gerektirdiği yer-
lerdo çalıştıkları günler için belli taşıt ücretleri 
verilir. Aracın çeşidi o yer belediyesince belir
tilir. 

Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak 
bilirkişilere, çalıştıkları günler için. Bakanlar 
Kurulunca belirtilecek miktarda gündelik veri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Ethmiyen-
ler ... Mııdde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

B» AŞK AN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 134 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunda 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

MA DDK 1. - - 10 . VI . 1!):)8 tarihli ve ?A:\:\ 
sayılı Kanunun '•) ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna alınan 
öğrenciler Devlet hesabına parasız yatılı okutu
lur. Bu öğrenciler okulda bulundukları süre için
de askeri sağlık kurumlarındaki aylıklı ve üc
retli hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebeler de 
görevleri süresince Tıp Fakültesi Askerî Öğren
cileri gibi yed iriliri er. 

BAŞKAN- Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -• - Aynı kanunun f> ııei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu Öğrencile
rine ve askerî sağlık" kurumlarındaki aylıklı 
hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebelere gö
revleri süresince bağlı cetvelde yazılı giyim eş
yası ve teçhizat, karşılarında gösterilen miat
larla parasız verilir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen yok-

[1] 136 sayılı basmayanı tutanağın sonun -
dadır. 
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tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler .. Mad 
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDİ'] 4. — Bu kanunu Millî Savunmn. 
Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yanlını 

5.1947 0 : 1 
I Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde başka bir madde yoktur. Önü

müzdeki Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
iiezere Birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 15,15 

.,^- >>m<< .,4.... 



ISSBİ 

T. B. M. M. B/mmevi 



S. Sayısı: 131 
Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz 
minler hakkındaki kanunun 4145 sayılı Kanunla değiş
tirilen 2 nci maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi 
ne dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1/129) 

T. a. . • • • • • . 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 30.1.1917 

Tetkik Müdürlüğü 
Kayı : 71 - 733 : 6 - 240 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı Kanunun 
4145 sayılı Kanunla değişen ikinci maddesinin (0^ fıkrasının değiştirilmesine dair Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
. . • . R. Peker 

Gerekçe 

İter yıl biraz daha büyüyüp genişliyen deniz kuvvetlerimizin barışta eğilimini ve harbde tam bir 
başarı ile görevlerini yapabilmelerini sağlamak amaciyle Denizaltı Filotilla Komodorluğuna Yar
dımcılık görevi eklenmiştir. 

Bu komodor yardımcılarının bilfiil denizaltı gemisi komutanlığını .yapmış ve bu görevden si 
eil almış denizaltıcı subaylardan seçilmeleri ve komodora yardım etmeleri denizaltı gemilerinde 
bilfiil görevde bulunmaları icabetmektedir. 

Bu sebeple komodorlar gibi yardımcıların da denizaltı mensuplarına verilen zam ve tazminler
den faydalanmaları gerekmekte olduğundan bunu sağlamak için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/129 
Karar No. 20 

11 .11. 1947' 

Yüksek Başkanlığa 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilen zamlar 
ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı Kanunun 
4145 sayılı Kanunla değişen ikinci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesine dair Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza ha
vale buyurulan kanun tasarısı, Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından gönderilen temsilciler hu-
zuriyle, Komisyonumuzca incelendi. Temsilci
ler tarafından verilen izahat ve Komisyonumuz 
üyeleri tarafından serdedilen mütalâalar netice
sinde ; 

Hükümetin gerekçesinde beyan olunan se
bepler uygun görülerek Hükümet tasarısı ay
nen kabul edilmiş ve havalesi veçhile Bütçe 

Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulmuştur. 

Millî Savunma Ko
misyonu Başkanı Bu Sözcü 

Konya 
;1. F. Cebesoy 

Çankırı 
Dr. A. Arl.au 

Kars 
/ / . Tuyaç 

Kocaeli 
S. Okan 
Mardin 

Dr. A. Vras 

fîaziantel) 
A. Atlı 

Çankırı 
Z. Soy d emir 
Kastamonu 

A. Alptoğan 
Kütahya 

I/, fspartahgil 
Seyhan 

S. Tfkclioğlu 

li 

V. 

K. 

Kâtip 
Krzincan 
. K. Çağlar 
lOrzıırum 
Koeagüney 
Kayseri 
S. Avgın 
Mardin 
Sevük t ekin 

Yan 
N. Oktav 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/129 
Karar No. 77 

Yüksek Başkanlığa 

16 . V . 1947 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı Kanunun 
4145 sayılı Kanunla değişen ikinci maddesinin 
((') fıkrasının değiştirilmesine dair Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . 
I . 1947 tarihli ve 6/240 sayılı Tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı Millî Savun
ma Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumu
za verilmekte Millî Savunma Bakanlığının yet
kili temsilcisiyle Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Oenel Müdürü hazır oldukları 
halde inceleni]) görüşüldü. 

4145 sayılı Kanunla değiştirilen 3486 sayılı 
Denizaltı sınıfı mensuplarına verilen zamlar ve 
•ızminler hakkındaki kanunun ikinci maddesinin 

') fıkrası gereğince denizaltı sınıfına mensup 
vlar bu sınıfta ancak yarbaylığa terfi edin-

ciye kadar hizmet ederler ve bu rütbeye terfi 
edince kendilerinden denizaltı sınıfı mensuplu-
ğu sıfatı kalkar ve bu sınıfa ait zammı almaz
lar ve kıdemleri de işlemez. Ancak yarbay ve da
ha yukarı rütbedeki subaylardan denizaltı filotil
la komodorlariyle Denizaltı Filosu Komutanlığı 
vazifesini ifa edenlerin bu zam ve kıdemleri de
vam ettirilir. 

Talim ve terbiye noktasından filotilla komo
dorlarına birer yardımcı verildiğinden bunların da 
denizaltı sınıfına verilen zam ve kıdem hakların
dan faydalanmalarını temin edecek şekilde (O) 
fıkrasının değiştirilmesi lüzumu hâsıl olmuş ve 
bu maksatla bu tasarının hazırlandığı Komisyo
numuzda açıklanmıştır. Bu açıklamaya ve ge
rekçeye göre Komisyonumuzca da uygun görüle
rek tasarı Hükümel teklifi gibi avnıyle kabul cdil-

( S. Sayısı : 131 ) 
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mistir. Aydın Balıkesir Bursa 

Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek R. Alpman E. Altan S. T. Arsal 
Başkanlığa sunulur. • Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

Başkan V. Sözcü Kâtip F. Bük t. II. Tigrel §. Uluğ 
Diyarbakır izmir Ankara îzmir Kastamonu 

O. Ekin M. Birsel F. öymen S. Dikmen M. Akalın 
Afyon K. Ankara Ankara Kırşehir Niğde 
M. Askar N. C. Akkerman C Gölet Ş. Torgut R. Gürsoy 

««» 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı Kanunun 
4145 sayılı Kanunla değişen ikinci maddesinin. 
(C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 24 . VI . 1938 tarihli ve 
3486 sayılı Kanunun 10 . XII . 1941 tarihli ve 
4145 sayılı Kanunla değişen ikinci maddesinin 
(C) fıkrası, aşağıdaki gibi değiştirilmiş tir. 

Yarbaylığa terfi eden denizaltı subayları mes
lekten ayrılmış bulunurlar. Bunların denizaltı-
cılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız Yarbaylığa 
terfi tarihine kadar geçen süre için 9 ncu madde 
hükmüne göre yıpranma zammı hakları mahfuz
dur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtında bilfiil 
kıt'a vazifesi alan yarbay ve daha yukarı rütbe-
lerdeki subaylardan denizaltı filotilla komodor
ları ile komodor yardımcıları ve denizaltı filosu 
komutanı zam ve kıdemlerini devam ettirirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Millî Sa

vunma ve Maliye Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı 

R. Peker Başbakan Yardımcısı 
M. Ohmtn 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Kejtnir 
Bayındırlık Bakanı 

G. K. încedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. ToydtMr 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Mili! Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

( S. Sayısı : 131) 





S.Sayısı: 132 
Bsds* Terbiyesi Ktnumumı ©k 4047 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi hükmünün 1947 yılı sonuna ka-
4toruzaitlısıası hukkmda kanun tasarısı ve Millî Eğitim 

vs Bütçe Ko misyonları raporları (1111) 

T . (J. - . . . . . . . • 
Başbakanlık , _ . * > - < - , 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . XII. 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : ,71-574 : 6/3131 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü
nün 1947 yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Millî »Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 26 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
* • * - • " ' ' ' • . • B. Peker 

Genekçe 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün teşkiline dair olan 3530 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 
zaman teşkilâtın muhtaç olduğu kadro tesbit edilmemiş, fakat sözü geçen kanunun geçici birinci 
maddesindeki Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ilk yılı teşkilât kadrosu, verilecek ödene
ğe göre Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunur şeklindeki hükme dayanılarak Bakanlar Kuru
lunun 2 . 1 . 1939 tarih ve 2/10151 sayılı kararı ile 1938 yılı altı ayı için bir kadro tanzim ve tas
dik olunmuştur. Bundan sonraki yıllarda ise kadro ihtiyacı Genel Müdürlüğün bütçe kanunları
na bağlı «D» cetvelleri ile sağlanmış ve nihayet 1941 yılında yürürlüğe giren 4047 sayılı Kanun
la da daimî teşkilât kadrosu kabul buyrulmuştur. 

Bu kanunla kabul edilen kadro cetvelinde spor federasyonları kadrosu Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Komisyonunda beş federasyon üzerine tashihan ve tenzilen tesbit edilmişti. Halbuki 
Genel Müdürlüğün ana kanunu olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesindeki 
bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Fede
rasyonların sayısı Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün istişare heyetinin de mütalâasını al
mak suretiyle yapacağı teklif üzerine Başbakan tarafından tesbit olunur. Suretindeki hükme 
istinaden ozaman faal olarak (10) federasyon kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. (Halen çalı
şan federasyon adedi I I dir.) i: 

Kadronun beş federasyon üzerine tesbiti faal olan 10 federasyonun mevcudiyeti karşısında uy
gulamada güçlükler doğuracaktı. Bu mahzurun Bütçe Komisyonu huzurunda açıklanması üzerine 
kadronun beş federasyon halinde bırakılması, fakat ana kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 
veçhesini almış olan uygulamayı da ihlâl etmemek üzere, geçici bir hükümle meselenin çözülmesi, 
geçici hükmün süresince elde edilecek tecrübe ve varılacak kanaate göre de federasyonlar için 
lüzumlu kadronun tadilen teklif edilmesinin daha uygun olacağı düşünceleriyle 4047 sayılı Ka
nuna Bütçe Komisyonunda aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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(1 : 3530 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince Başbakanlık tarafından adedi tesbit olunan. 

federasyon heyetlerine ait vazifeler beş yıl müddetle fahrî olarak dahi görülebilir. Bu suretle 
tâyin edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere 
deruhde ettikleri bu vazifelerin 1 numaralı kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücre
tin üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat itasına Umum Mü
dürlük salahiyetlidir). 

Bu maddenin süresince gerek kadrolu federasyonlar, gerekse 3530 sayılı kanunun 7 nci madde
siyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan federasyonlar heyetlerine ait görevlerin birçok
ları uzmanlarına fahrî olarak gördürülmüş ve bu şekildeki uygulamadan beden terbiyesi ve spor 
konusunda büyük faydalar sağlanarak neticede bu geçici madde tesbit edilirken Bütçe Komisyo
nunda izhar buyurulmuş olan arzu dairesinde hayli tecrübe elde edilmişti. Bu tecrübelere da-
yaranak yine Bütçe Komisyonunun işaret buyurmuş olduğu yolda federasyonlar için lüzumlu da
imî kadronun tadilen teklifine geçilmeden önce Teşkilât Kanununda da teşekkülün Millî Eğitim 
Bakanlığına devrinden sonra geçen süre içinde elde edilen neticeleri de inceliyerek merkez ve bölge 
durumlarını yeni prensiplerle daha verimli olabilecek bir yöne ulaştıracak kararları tesbit etmek 
üzere bir Beden Eğitimi ve Spor Şûrası Şubat 1946 içinde Ankara'da toplanmıştı. 

Beden Eğitimi ve Spor konusu bütün yetkililerin katıldıkları bu Şûrada her yönden incelen
miş ve gerek teşkilât ve gerek uygulama, gerekse teknik mevzuat olarak yeni prensiplere bağlan
mıştır. 

Şûranın verdiği kararları yürürlüğe koyabilmek için yönetmelik, tüzük ve kanun tasarıları 
hazırlıklarına girişilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan Genel Müdürlük için en önemli olan teşkilât tasarısı Büyük Meclisin tetkikına suım-
lııncıya kadar geçecek zaman içinde çalışmaları aksatmamak için 31 . V . 1946 tarihinde biten 
bit yetki 4924 sayılı kanunla 31 . XII . 1946 sonuna kadar (7) ay daha uzatılmıştır. 

Sözü edilen teşkilât tasarısı yeni yıl bütçesiyle birlikte sunulmak üzere iken genel bütçe mülâha-
zasiyle yeni teşkilât tasarıları teklif edilmemesi yolundaki tavsiye karşısında Genel Müdürlük 
teşkilât tasarısı teklifinden bu yıl da vazgeçmek zorunda kalmış ve fakat yukarıdanberi sözü edi
len 31 . XII . 1946 tarihinde süresi sona erecek olan geçici hükmün bir süre daha yürürlükte 
kalması ihtiyacı da bu suretle kendiliğinden meydana gelmiş ve bunun için yeni yıl Bütçe Kanu
nuna bu konuda bir madde konmuştu. 

Fakat Bütçe Komisyonunda inceleme yapılırken bu konudaki hükmün Bütçe Kanunundan zi
yade müstakil bir kanunla sağlanmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle madde, Bütçe Kanu
nundan çıkarılmıştır. 

İlişik tasarı da Bütçe Komisyonunun işaretleri veçhile hazırlanarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 132 ) 



T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/ill 
Karar No. 5 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 
4047 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hük
münün 1947 yılının sonuna kadar uzatılması 
hakkında Hükümetten selen kanun tasarısı Mil
lî Eğitim Bakanının huzuriyle görüşülerek ay
nen ve oy birliğiyle kabul olundu. 

Havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko
misyonu Başkanı Sözcü 

Manisa. Erzurum 
/»'. N. Erfguer (1. Dursunoğlu 

Ankara Balıkesir 
A. R. Bekman E. Çeliköz 

İzmir Kars 
E. Çınar T. Taşkının 

Tekirdağ Trabzon 
E. Ataç Z. Uolaoğlu 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Çorum 

II. İlgaz 
Maraş 

E. Soysal 
Trabzon 

.V. R. Trakçıogln 

27 . I . 194: 

Bütçe Komisyonu raporu 

7'. B. M. M. 
B ü tçe Komisyo nu 

Esas No. 1/111 
Karar No. 78 

Yüksek Başkanlığa 

16. V .1917 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 
4047 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
hükmünün 1947 yılı sonuna kadar uzatılması 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 30 . X I I . 1946 tarihli ve 6/3131 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Beden Ter
biyesi Oenel Müdürlüğünün yetkili temsilcisi 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkiline 
dair olan 3530 sayılı Kanun 1938 yılında kabul 

edilmiş ise de bu kanunla birlikte kadrolar tes-
bit edilmediğinden kanuna konan geçici bir 
madde ile bunların bir yıl için Genel Müdürlük
çe tanzim ve Bakanlar Kurulu karariyle yürüme
si temin edilmiş ve bilâhara her yıl bütçe kanun
larına bağlanarak Yüksek Meclisin tasvibine arze-
dilcgelmiştir. 1941 yılında 4047 sayılı Kanun ile 
bu kadrolar kesin şeklini almış bulunmaktadır. 

3530 sayılı Kanunun yedinci maddesi gere
ğince spor federasyonlarının sayısı Başbakanın 
tasvibiyle 10 federasyon olarak tesis edildiği 
halde 4047 sayılı Kanun bunların adedini beşe 
indirmiş, fakat fiilî vaziyeti bozmamak için bu 
vazifelerin beş yıl süre ile fahrî olarak da gö-
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rülebileeeğini ve fahrî olarak bu işleri göre
ceklere, zaruri masrafları karşılığı olmak üze
re kadrodaki mümasil görevler için kabul edilen 
ücretin üçte birini geçmemek üzere maktu bir 
tazminat verilmesini sağlıyan geçici bir hüküm 
koymuş bulunmaktadır. 

Bu süre 31 . V . 1946 tarihinde sona ermiş 
ve 4924 sayılı Kanunla 31 . XII . 1946 tarihine 
kadar yedi ay daha uzatılmış ve bu azaltma 
sonuna kadar da elde edilen tecrübelere göre 
yeniden bir teşkilât kadrosunun alınması uy
gun görülmüştür. 

1947 yılı başında bütçe ile birlikte yürürlü
ğe girmesi gereken bu kadrolar, bu yıl için 
teşkilât kadrolarında bir değişiklik yapılmama
sı hakkında genel tasarruf tedbirine uyularak 
Yüksek Meclise sevkedilememiş olduğundan el
deki fahrî görevlerin devamı yetkisinin tekrar 
alınması lüzumu hâsıl olmuş ve tasarının bu 
maksatla tanzim ve sevk olunduğu bu açıkla

malardan anlaşılmaktadır. 
Millî Eğitim Komisyonunca da ayniyle ka

bul edilen tasarı Komisyonumuzca da uygun 
görülerek ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 
Afyon K. 
M. Aşkar 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
8. T. Arsal 

izmir 
8. Dikmen 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 
Ankara 

N. C. Akkerman 
Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
/ . II. Tigrel 
Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Gürsoy 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Kırşehir 

§. Torgut 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 
4047 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü
nün 1947 yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . Y . 1941 tarihli ve 4047 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü 
1947 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . Ocak . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MAT>DE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Teker 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balia 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

• T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

•Ş. Koçak 
- Çalışma Bakam 

Dr. 8. Irmak 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. tncedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

- Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. 'Kurdoğhı 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 
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S. Sayısı: 133 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel MU-
dUrlüğ Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 1042 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komis

yonları raporları (1/163) 

T.C. " " ' ' 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 . IV . 1947 
Tetkik. . Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 605 : 6 - 1075 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
1042 sayılı Kanuna ek olarak Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . IV 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• • - • ' • ' #. peker 

Gerekçe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün giderleri arasında: 
A) Yükleme ve boşaltma giderleri; 
B) Mahkeme harçları; 
0) Geri verilecek paralar ve kesenekler; 
D) Gelir getiren mülklerin resim ve vergileri: namlariyle yapılan giderlerden her biri için yıl

ları bütçelerine konulan ödenekler yetmediği takdirde, harcanması gerekli görülecek miktarların 
ödenmesine ve farkların kesin hesapta gösterilmesine Genel Müdürlüğün yetkili bulunduğu, her yıl 
Bütçe Kanunlarına konulan bir madde ile sağlanmakta idi. 

Bütçe tekliflerinin incelenmesi sırasında, Bütçe Komisyonu raportörü tarafından verilen ra
porda, bu yetkinin hudut ve şümulünde değişiklik olacağı düşünülmediği takdirde, her yıl bütçe ka
nunlarında tekrar edilegelen bu hüküm daimî mahiyeti haiz olması bakımından Genel Müdürlük 
Teşkilât Kanununa eklenmesi uygun olacağı açıklnmıştır. Genel bütçeye giren dairelerle katma büt
çeli idarelerden Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi olanların uygulaması da Bütçe Ka
nununa konulan hükümlerle değil Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine istinaden cere
yan etmekte bulunduğundan bu maksadı sağlamak için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



- % — 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
iflaslırma Komisyon u 

Esas No. 1/163 
Karar No. 13 

29 .IV . 1917 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 1042 sayılı Kamına ek olarak Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
4 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Komisyonumuza havale buyu-
rıılan kanun tasarısı, Komisyonumuzun 2 1 . TY . 
1947 tarihindeki toplantısında, Ulaştırma Ba-
üakanınm ve Devlet Demiryolları İşletme İda
resi temsilcilerinin huzuriyle incelendi. 

Yükleme ve boşaltma giderleri, mahkeme 
borçlan, ireri verilecek paralar ve kesenekler, 
irelir getiren mülklerin resim ve vergileri gibi 
her yıl ödeme miktarları değişebilecek mahi
yetteki masraf tertiplerinden, yıl içinde, büt-
çedeki ödeneklerinden fazla ödemeler yapmak 
lâzım geldiği zaman bu fazla ödemelerde bulu
nabilmek yetkisi şimdiye kadar her yıl büt
çesine konan bir hükümle Devlet Demiryolları 
İsletme Genel Müdürlüğüne verilmekte idi. 

Hem idare bütçesine her yıl konan bu mükerrer 
hükümlerden kurtarıp sadeleştirmek, hem de 
bu yetkiye devamlı bir mahiyet vermek için 
hazırlandığı anlaşılan bu kanun tasarısını Ko
misyonumuz yerinde görerek oy birliğiyle ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komis 

Sözcü 
Kars 

S. Karacan 
Edirne 

M. E. Ağaoğullan 
Niğde 

V. Sandal 

yonu Başkanı 
Çoruh 

A. K. Er cm 
Çanakkale 
/>. Gökçen 
Kütahya 

-1. Bozbay 
Ordu 

//. (rökdalay 
Sivas 

ÎT. Tsık 

Kâtip 
Erzurum 

S. Altuğ 
Kayseri 
E. Seler 

Ovdu 
T)r. V. Demir 

Samsun 
Y. Kal c/ay 

Kocaeli 
E. Balkan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/163 
Karar No. 79 

Yüksek Başkanlığa 

16 . V . 1947 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 1042 sayılı Kanuna ek olarak Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 16.IV.1947 
tarihli ve 6/1075 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Ulaştırma Komis
yonu raporiyle birlikte komisyonumuza verilmek
le Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak ve Devlet 
Demiryolları Genel Müdürü Yardımcısı ve Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, her yıl Genel Müdürlük Bütçe Kanun
larında tekrar edilen ve daimî mahiyeti taşıyan 
bir hükmü teşkilât kanununa eklenmek suretiyle 
sürekli bir ihtiyacın temini maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesi 
bazı hizmetlere ait ödeneklere yılı içinde kifayet 
etmedikleri takdirde ödenek eklenmesi ve öden
mesi hususunda Maliye Bakanına mezuniyet ve
rilmekte ve bu suretle hâsıl olacak ödenek far
kının kesin hesapta gösterilmesi hükümlerini ih
tiva etmektedir. 
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Devlet bütçesi ile idare edilen daireler hak

kında konmuş olan bu hükümden katma bütçeli 
dairelerin de faydalanmaları maksadiyle bu 
dairelerin bütçe kanunlarına her yıl buna mu
vazi hükümler konulmakta idi. Devlet Demir
yolları bütçe kanununda da 1947 yılma kadar 
mevcut bulunan bu hüküm bütçe görüşmesi sı
rasında daimî hüküm olarak kuruluş kanununa 
eklenmek üzere tasarıdan çıkarılmıştır. 

Metinde tasrih edilen şekilde ödenmesine me
zuniyet verilen hizmetlerden mahkeme harçları 
geri verilecek paralar, gelir getiren mülklerin re
sim ve vergileri Genel Muhasebe Kanununda ka
bul ettiği esaslara uygundur. Ayrıca bunlara ilâ
ve edilmiş bulunan yükleme ve boşaltma giderle
ri de bu idarenin kendi bünyesine ve 1050 sayı
lı Kanunun 48 nci maddesi ruh ve mevzuuna 
uygun bir hususiyet arzettiğinden ve her yıl büt
çeleriyle de bu mezuniyet verilemkte olup gi

derin artması işin ve binnetice gelirin artması
na bağlı ve geliri daima giderinden fazla olması 
hasebiyle bütçenin denkliğine bir tesiri olmı-
yacağı anlaşıldığından Hükümet teklifi komisyo
numuzca da ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 
Afyon K. 
M. Aşkar 

Bursa 
S. T. Arsal 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Mardin 

R. Erten 

Sözcü 
îzmir 

M. Birsel 
Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
îzmir 

S. Dikmen 
Niğde 

R. Gür soy 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 

Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
A. Sungur 

< • » ' 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 

1042 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Aşağıdaki fıkralarda yazılı gi
derlerden her biri için yılları bütçelerine konu
lan ödenek yetmediği takdirde harcanması gerek
li görülecek miktarı ödemeğe Genel Müdürlük 
yetkilidir. 

Bu suretle çıkacak ödenek farkları kesinhe-
sapta ayrıca gösterilir. 

A) Yükleme ve boşaltma giderleri; 
Mahkeme harçları; 
Geri verilecek paralar ve kesenekler; 
Gelir getiren mülklerin resim ve vergi-

B) 
C) 
D) 

leri; 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Pek er 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardimcisi 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmenaüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Gümrük vt Tekel Bekanı 
T. Cofk** 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğl* 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 
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S Sayısı: 134 
Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 2613 sayılı Ka
nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/68) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . V . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 566 : 6/1371 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 2613 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Aadalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
* ' ' v" ' ' v- - - ş Saraçoğlu 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına ait gerekçe 

Medeni Kanunun emrettiği tapu sicilini vücuda getirmek amacı ile, memleketimizin muhtelif il 
ve ilçelerinde 2613 No. lı Kanun hükümleri dairesinde Kadastro Komisyonlarınca faaliyete devam 
edilmektedir. 

Türkiye ölçüsünde ve türlü tasarruf şekillerini havi bir memleketin kadastro işini başarmak ama
cı ile ödevlendirilen Kadastro Komisyonları; tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2997 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde görüldüğü veçhile 20 ilâ 35 lira maaşlı 
elemanlardan teşkil olunmuştur. 

Görevleri tamamiyle büro haricinde olması itibariyle fikren olduğu kadar vücut çalışmasını da 
gerektiren bir işte ve soğuk, sıcak günlerde de mesailerine ara vermemek mecburiyetinde bulunan bu 
elemanların aldıkları maaşlarla bu günün geçim durumunda çoluk çocuklariyle ancak hayatlarını ida
me edebildikleri açık bir hakikattir. 

Bir ilim ve ihtisas işi olan ve büro haricinde çalışmağı icap ettiren kadasronun kalifiye memurlar
dan teşkil olunmuş kadrolarla takviyesi katî bir zaruret oduğu göz önünde tutulursa bu kadar az ma
aşla ve hiç bir yarıdm yapılmadan istenilen vasıfta memur bulunması mümkün olmıyacağı pek tabiî
dir. Kaldıki bu mesleğe senelerce emek vermiş, yetişmiş elemanlar da birer sebeple idareden ay
rılmakta ve yerleri de maaşların azlığı, işin çok yorucu ve zahmetli olmasından doldurulamamakta-
dır. 

Diğer cihetten orman işletmesi ve kadastrosu ile meşgul bulunan Orman Genel Müdürlüğü Ame-
najman heyetleri her türlü vasıta ile teçhiz edildiği ve 1508 No. lı Kanun gereğince maaşların
dan gayri yevmiye aldıkları gibi Toprak Dağıtım Komisyonlarında harta ve plân ve kadastro işle
rinde çalışan elemanlara da 4784 sayılı Kanununl9 ve 20 ncı maddelerine dayanılarak yaşama ve 
çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü eşya verilmekle peraber nerede vazife görürlerse görsünler 
ikamet gündeliği de almaktadırlar, 



Memleketimizin halledilmesi zaruri dâvalarından, toprak dağıtım işi olsun, gayrimenkul ihti
lâfının halli olsun, imar faaliyeti olsun hulâsa gayrimenkule mütaallik bütün işlerde ana temel 
kadastro olduğuna göre bunu meslek edinenlere, benzeri kurullarda çalışanlara olduğu kadar bir 
hak sağlamak ancak mâdeleti temin eder. 

Kaldıki, 20 senedenberi Cumhuriyet Hükümetimizin esaslı müesseseleri arasına girmiş olan bu 
kurul yüklendiği görev ve halline mecbur olduğu muazzam dâva karşısında benzerlerinden çok da
ha cazip olmak suretiyle istediği kadar eleman bulabilmek imkânlarına malik olmalıdır. 

Bu mâdeletsizlik yüzünden Kadastro Heyetlerinde çalışan memurların bir sebeple ayrılması ne
ticesi olarak son senelerin randımanında bariz düşüklükler görülmektedir. Filhakika 1941 senesin
de Kadastro Komisyonlarınca kadastroları tamamlanan parsel adedi 44 423 olduğu halde 1945 se
nesi sonunda bu miktar 22 563 parsele düşmüş yani yarı yarıya azalmıştır. En iyi elemanlar
dan 34 adedi Toprak Genel Müdürlüğüne, Belediyeler Bankasına ve sair kurullara geçmiştir. 

Mevcut kadro ile kadastro işlerinin bu günkü randımanını en az üç misline çıkarmak için bu 
işte çalışan memurları bir derece tatmin etmek, diğer cihetten kalifiye eleman temini ile beraber 
kadroları Türkiye ölçüsünde yapılan kadastro işlerine lâyık bir mertebeye çıkarmak lâzımdır. 

Arzedilen sebeplere ve tapu ve kadastro işlerinde çalışan elemanların barem esaslarından ayrıla
rak maaşlarını artırmak mümkün olmıyaeağına göre benzeri kurullarda çalışan memurlar dere
cesinden hak sahibi kılınmaları suretiyle mâdeleti temiuen 2613 numaralı Kanunun 43 ncü mad
decini değiştirmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Değiştirilen 43 ncü maddenin 1 nci fıkrası büro haricinde çalışan kadastro memurlarına 
maktuan ikamet yevmiyesi verilmesini teminen konulmuştur. 

Değiştirilen maddenin 2 nci fıkrası, merkezlerinden uzakta ve köylerde çalışmağa mecbur 
olan kadastro memur ve hizmetlilerine, Toprak Genel Müdürlüğü Komisyonlarında çalışanlara •• 
olduğu gibi, lüzumu halinde ve görevleri sırasında demirbaş eşya verilebilmesini temin ve 
Kadastro Komisyonları emrinde çalışacak memur ve hizmetlilerin iş mahallerine gidip gelmelerini 
sağlamak için Kadastro Müdürlüğünce tâyin edilecek taşıt araçlarına verilen paranın ödenmesi 
için konmuştur. Harcırah Kararnamesi hükümleriyle muayyen tarifeli taşıt araçlarının bulun
duğu mahallerde vazife icabı bunlardan istifade edenlere sarfettikleri paranın ödenmesi sağlanmış 
ise de şehir, kasaba ve köylerin her noktasında vazife görecek Kadastro memur ve hizmetlilerini 
muayyen istikametlerde ve muayyen noktalara kadar giden tramvay, otobüs vesair muayyen ta
rifeli taşıt araçları ile takyit etmeyip bunlardan istifade edilmekle beraber lüzumu halinde iş ba
şına kadar gitmelerini temin etmek suretiyle zamandan kazanılarak iş verimini çoğaltmak 
amacı gösterilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında (Ehlivukuf) tâbiri (Bilirkişi) olarak düzeltilip aynen eski mad
deden alınmıştır. 

Kanunun ikinci maddesi yürürlüğe gireceği tarihi ve 3 ncü maddesi de kanunun Bakanlar 
Kurulunca yürütüleceğini ifade etmektedir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/68 
Karar No. 9 

27 .XII .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 2613 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun' 29 . V . 1944 tarihli toplan
tısında Yüksek M'eclise sunulmasına karar ve
rilen kanun tasarısı 31 . V . 1946 tarhinde Ada
let Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonda 
müzakere olunarak raporu hazırlanmış ise de 
havale sırasiyle Bütçe Komisyonuna gönderil
meden seçimin yenilenmesine karar verildiğin
den muamelesi ikmal edilememiştir. Seçimin ye
nilenmesi üzerine tasarı 29 . XI . 1946 gününde 
yeniden Komisyonumuza havale edilmekle ihti
va eylediği hükümler incelendi ve görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de bildirildiği üzere 
mevzu kanun hükümlerine göre ikmali zaruri 
olan tapu sicillerini vücuda getirmek üzere ku
rulan komisyonların görevleri tamamen büro 
haricindedir. Fikri ve bedeni bir mesaiye ih
tiyaç hissettiren bu görevlerde çalışanların dai
ma iklim şartlariyle karşı karşıya kalarak ara
sız bir faaliyet göstermeleri icabettiği bu halin 
diğer memurların büro hizmetleriyle kıyaslan-
mıyacak derece ağır olduğu da meydandadır. 
Benzer hizmetlerde çalışanlara diğer kanunlar
la hizmetlerin özelliği ve çalışma şartlarının 

ağırlığı gözönünde bulundurularak bazı hak ve 
menfaatlar tanınmış olduğundan tasarı genel 
olarak Komisyonumuzca maksada uygun görül
müştür. 

Aynı şartlar cinde çalışan kadastro yargıç
larının da bu hükümlerden faydalanabilmelerini 
sağlamak maksadiyle maddeye yargıçlar keli
mesi ilâve edilmek suretiyle madde bazı ifade 
değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

Tasan yukarıda arzedilen değişikliklerle ve 
havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Kırşehir Manisa 
R. Karadeniz 8. Kurutluoğlu K. Ço§kunoğlu 
Afyon 

H. Bozca 
Bulunamadı. 

Balıkesir 

Afyon 
H. Dinçer 

Bulunamadı. 
Denizli 

0. N. Burcu N. Küçükc 
İsparta 
R. Güllü 

Kayseri 
R. özsoy 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

\ 

8 
İmzada bulunamadı. 

Konya 
H. Karagülle Dr. 

Antalya 
N.' Aksoy 

Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

. A. Feyzioğlu 

Rize 
8. A. Dilemre 

İmzada bulunmadı. 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/68 
Karar No. 76 

Bütçe Komisyonu rapora 

Yüksek Başkanlığa 

16. V. 1947 

Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 2613 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair Adalet Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 30 . V . 1946 tarihli ve 6/1371 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup dö

nem değişilmesi üzerine Hükümetçe tekrar ih
yası istenen kanun tasarısı Adalet Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü* 
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dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 
Hükümet bu tasarı ile şehir ve ve kasaba

ların belediye sınırları içinde ve dışında toprak 
üzerinde kadastro işleri için çalışanlara iki li
radan üç liraya kadar gündelik ve bu görevleri 
sırasında kullanmak üzere çalışmalarını ve ya
şamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş 
eşya ve taşıt aracı ve gidilmesi zaruri olan mer
kezleri civarındaki yerlerde çalışanlara da belli 
taşıt ücretinin verilmesini sağlamak istemekte
dir. 

Tasarı Adalet Komisyonunca da uygun gö
rülmüş, kadastro yargıçlarının da aynı hak
lardan faydalanmaları için maddeye yargıçlar 
da eklenmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalar ve 
görüşmelerden anlaşıldığına göre memleket öl
çüsünde yapılmakta olan kadastro işlerinde ça
lışan ve büyük güçlüklerle yetiştirilmekte olan 
fen adamları, ellerine geçen paraların azlığı 
ve orman amanejinanlarında, Toprak Genel 
Müdürlüğünde vesair mesleklerine uygun mü
esseselerde daha müsait geçim imkânları sağla
makta olmaları sebepleriyle Umum Müdürlük 
hizmetini bırakarak bu müesseselere doğru bir 
kayış yapmakta ve bu yüzden kadastro işle
rinde verim bilhassa son yıllarda hemen yarıya 
kadar düşmüş bulunmakta olduğundan bu akı
şı durdurmak, işlerde verimi çoğaltmak ve ye
tişen fen adamlarını mesleklerine bağlamak için 
hiç olmazsa mümasil işlerdeki kadar kendileri
ne bir menfaat sağlanması istenmektedir. 

Kadastro Komisyonlarında toprak üzerin
de çalışanlara diğer Devlet teşkilâtında aynı şe
kilde çalışanlar kadar bir hak tanınması Komis
yonumuzca da uygun ve tasarı esas itibariyle 
kabule değer görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesine şehir ve kasaba

lar içinde vasıtasız gidilmesi ve görev yapılması 
mümkün olan arsaları bu konunun haricinde tut
mak maksadiyle bir kayıt eklenmiştir. 

Yukarıda arzedildiği gibi Adalet Komisyo
nunca kadastro yargıçlarının da tasarıdaki hak
lardan istifadeleri sağlanmak istenmiş ise de Ko
misyonumuzda bu konu üzerinde yapılan incele
melerden anlaşıldığına göre hâkimler görevlerini 
diğer komisyon elamanları gibi dışarıda değil 
mahkeme salonlarında yapmakta ve yargılama 
sırasında ihtilâfın ilişkin bulunduğu yere gitmek 
lâzımgeldiği zaman yolluk hükümleri gereğince 
yolluk ve gündeliklerini almakta olduklarından 
bu tasarıda tesbit edilen gündeliklerin verilmesi 
ile Yolluk Kanunu hükümlerine göre yolluk ve 
gündelik verilmesinin birleştirilmesi mümkün 
olmıyacağmı ve aynı şekilde görev yapan diğer 
yargıçlar ile kadastro yargıçları arasında bir 
fark yaratılması da doğru olamıyacağı cihetle 
yargıçların maddeden çıkarılması uygun görül
müştür. 

Tasarı bu izaha göre ve şekle ait bir deği
şiklik yapılmak suretiyle yeniden hazırlanmış 
olup Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

r. N. Gündüzalp C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
§. Uluğ 
Mardin 

R. Erten 

Afyon K. 
M. Aşkar 

Aydın 
R. Alpman 

îzmir 
8. Dikmen 

Niğde 
R. Gürsoy 

Sözcü 
îzmir 

M. Birsel 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 
Kastamonu 
M. Akalm 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 2613 sa
yılı Kanunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kadastro ve Tapu Tahriri hak
kındaki 15 . XI I . 1934 tarihli ve 2613 sayılı 
Kanunun 43 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 43. — Şehir ve kasabaların belediye 
sınırları dışında veya belediye sınırları içindeki 
toprak üzerinde bilfiil kadastro ve tahrir işlerin
de çalıştıkları günler için kadastro müdürleri, 
fen âmirleri, komisyon üyeleri ve posta tapu 
ve fen memurlarına 3 lira ve fen memuru yar
dımcısına ve kâtiplere 2 lira gündelik verilir. 

Kadastro müdürlükleri kadrolarmdaki bütün 
memurlara ve hizmetlilere yukarıki fıkrada ya
zılı görevleri sırasında çalışmalarını ve yaşama
larını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş eşya ve
rilebilir. Komisyon ve posta memurlarına mer
kezlerinden ayrı ve taşıdın gerektirdiği yerlerde 
çalıştıkları günler için belli taşıt ücretleri veri
lir. Taşıtların çeşidinin tâyini o yer belediyesine 
aittir. 

Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak 
bilirkişilere çalştıkları günler için Bakanlar Ku
rulunca belirtilecek miktarda gündelik verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürürtür. 

Başba. Ad. B. M. S. B. 
§. Saraçoğlu M. ökmen A. R. Artunkal 

içiş. B. Dışiş B. Ma. B. 
Hilmi Uran H. Saka N. E. Sümer 
M. E. B. Ba. B. Eko. B. 

Yücel Sırrı Vay Fuad Sirmen 
Sa. veSo.Y.B. G .veT .B . Ta. B. 
Dr. S. Konuk T. Coskon Ş. R. Hatipoğlu 

Ula. B. Ti. B. Çalşma B. 
A, F, Cebesoy R. Karadeniz Dr, S. Irmak 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞŞİTİRİŞİ 

MADDE 1. -— Kadastro ve Tapu Tahriri hak
kındaki 15 . X I I . 1934 tarihli ve 2613 sayılı Ka
nunun 43 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 43. —• Şehir ve Kasabaların Bele
diye sınırları içinde ve dışmda toprak üzerinde 
ve köylerde çalıştıkları günler için kadastro yar
gıç ve müdürleri, fen âmirleri, Komisyon üyele
ri ve posta ve tapu ve fen memurlarına üç lira 
ve fen memuru yardımcılarına ve kâtiplere iki 
lira gündelik verilir. 

Kadastro Müdürlükleri kadrolarmdaki bü
tün yargıç ve memurlara ve hizmetlilere yukarı
ki fıkrada yazılı görevleri sırasında çalışmaları
nı ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit de
mirbaş eşya verilebilir. Komisyon ve posta me
murlarına merkezlerinden ayrı ve taşıtın gerek
tirdiği yerlerde çalıştıkları günler için belli taşıt 
ücretleri verilir. Taşıtın çeşidinin tâyini o yer 
belediyesine aittir. 

Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak 
bilirkişiler çalıştıkları günler için Bakanlar 
Kurulnuca belirtilecek miktarda gündelik veri
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun bir Ocak 1947 ta-
tirihnde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 43 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı 

MADDE 1. — 15 . XTT . 1934 tarihli ve 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri hakkındaki 
Kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Şehir ve kasabaların belediye sınırları için
de ve dışında, toprak üzerinde (arsalar hariç) 
ve köylerde çalıştıkları günler çin, kadastro mü
dürleri, fen âmirleri, Komisyon üyeleri ve posta 
ve tapu fen memurlarına üç lira ve fen memur 
yardımcılarına ve kâtiplere iki lira gündelikler 
verilir. 

Kadastro müdürlükleri kadrolarındaki bütün 
memurlara ve hizmetlilere, yukarıki fıkrada ya
zılı görevleri sırasında kullanmak üzere her yıl 
bütçe kanunlarının gider formüllerinde belirti
lecek eşya, demirbaş olarak verilir. 

Komisyon ve posta memurlarına, merkezle
rinde ayrı ve taşıt aracının gerektirdiği yerler
de çalıştıkları günler için belli taşıt ücretleri 
verilir. Aracın çeşidi o yer belediyesince belir
tilir. 

Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak 
bilirkişilere, çalıştıkları günler için, Bakan
lar Kurulunca belirtilecek miktarda gündelik 
veriilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tahririnde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

»-©-« 
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S. Sayısı: 136 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî 

Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/119) 

' ' T. e. : \ ' ; ; 
Başbakanlık • '• , ' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 722, 6/60 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 .1 .194Î tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arze-
derim. 

Başbakan 
• • ' - • • ' - " • ' • - " • " ' • - • ' ' . _ _ ' R. Peker 

Gerekçe 

Asker hastanelerdeki ebeler hastanenin diğer elemanları olan hemşire ve hastabakıcılar gibi ça
lıştıkları ve aynı haklara mâlik olmaları gerektiği halde 3433 sayılı Kanunun verdiği haklardan 
faydalanamamakta, hemşire ve hastabakıcılar gibi hastanede iaşe edilmemekte ve bu yüzden mağ
dur olmaktadırlar. 

Hemşire ve hastabakıcılarla birlikte aynı şart ve aynı sorumlar altında çalışan ebelerin mağdur 
olmalarına yer vermemek üzere asker hastanelerinde aylıklı olarak çalışan ve çalıştırılacak ebe
lerin de hemşire ve hastabakıcılar gibi hastaneden iaşe edilmelerini sağlamak üzere askerî hasta
bakıcı ve hemşireler hakkındaki 3433 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi için ilişik ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

10.1.1947 



- 2 -
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. 11. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yar

dım Komisyonu 20 . I . 191? 
Esas No. 1/119 
Karar No. :3 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma bakanlığınca hazırlanan ve 
Hakanlar Kurulunun '•) . I . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
3433 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair olan kanun tasarısı Komisyonu
muza havale Imyurulmakla Komisyonumuzun 
1 5 . 1 . 1947 tarihli toplantısında Millî Savunma 
hakanlığı Sıhhat Dairesi Başkanı da hazır ol
duğu halde görüşüldü. 

3433 sayılı Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkındaki kanunda ordu hasta bakıcı hemşire 
okuluna kabul edilen öğrenciler öğrenimde bu
lundukları sürece Devlet hesabına parasız oku
tulur, barındırılır ve gerek okulda ve gerek
se okuldan çıktıktan sonra hizmet esnasında 
askerî tıbbiye okulu öğrencileri gibi iaşe olunur, 
denilmektedir. 

Halen ordu hastanelerinde nisaiye servis
lerinde ebe de çalışttırılmakta olup mezkûr ka
nunda bunların iaşelerine mütaallik bir hüküm 
olmadığından bu ebeler iaşe edilememektedir. 
Dunu gözönünde tutarak ebelerin de hemşireler 
gibi iaşe edilmelerini teminen gelen Hükümet 

Millî Savuma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 3 . 1 . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulan ve Sağlık Komisyonunun 15 .1. 
1947 tarihli taplantısmda incelendikten sonra 
havalesi mucibince komisyonumuza gönderilen 
ve 3433 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarısı ve gerek-

kanun ve gerekçesini Komisyonumuz tamamen 
yerinde görmüş ve aynı zamanda hemşirelere 
verilen giyim eşyasının ebelere de verilmesini 
muvafık bulmuştur. Duna göre birinci madde
nin son fıkrasına hemşireler gibi ebelere de gi
yim eşyası verilir kaydı konulmak ve diğer 
maddeler aynen kabul edilmekle hazırladığımız 
gerekçe havaleleri mucibince Millî Savunma Ko
misyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunuldu. 
.Sağlık ve Sos

yal Yardım 
Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Maraş Gazianteb Seyhan 

Dr. K. Bayizit Dr. M. Canbolat Dr. M. Ihblan 
Amasya Antalya Denizli 

Z. Tarkan Dr. G. Kahraman Dr. II. Berkmeın 
Giresun İçel 

Dr. G. K. Zaimoğlu Dr. C. Kamazanoğlu 
Kars Konya Konya 

Dr. E. Oktay Dr. M. F. Dündar M. S. Allan 
Malatya Ordu Yozgad 

Dr. II. Fırat Dr. Z. M. Sezer Dr. K. V. Herksoy 

cesi; Millî Savunma Bakanı ve Sıhhatişleri Da
iresi Başkanı ve alâkalı uzmanları lmzuriyle 
22 . T . 1947 tarihinde komisyonumuzda görüşü
lüp incelendi. 

Sağlık Komisyonumuzun da tebarüz ettirdik
leri veçhile; 3433 sayılı Kanun hükümlerine uyu
larak, Askerî Hastabakıcı Ilemşiler gerek okulda, 

.* Milli Savunma Komisyonu raporu 
' * * * * - ~ * • • - - - » » m » . 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu ' 24 . I . 1947 

Esas No. 1/119 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 
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ve gerekse okuldan sonra hizmet esnasında; As
kerî Tıbbiye okulu öğrencileri gibi iaşe edildikleri 
halde;-elyevm askerî hastahanelerde nisaiye ser
vislerinde ebe olarak hizmet görenlerin, hasta
bakıcı hemşireler m'isillû iaşe edilmelerine dair 
kanunda bir kayit olmadığından; iaşe edilmemele
ri, bunların gadrini mucip olduğu gibi; bir de 
ikilik husule getirmektedir. 

Bunu önlemek üzere; Millî Savunma Bakan
lığınca yapılan teklif gayet yerinde görülmüş ve 
Sağlık Komisyonumuzun bu babdaki kararı 
toplantıda bulunan üyelerin büyük bir çoğun
luğu ile tasvip edilmiştir. 

Sağlık Komisyonumuzun da işaret buyurduk
ları veçhile; bu ebelerin hastabakıcı hemşireler 
gibi iaşeleriyle beraber; yine onlara verilen gi
yim eşyasının bunlara da verilmesi; hastane 
içinde lâzım ve zaruri olan temizliği temin ey-
liyeeeği gibi üniforma edilmiş olmaları intizam 
ve disiplini de sağlıyacağı cihetle çok muvafık 
bulunmuş ve Sağlık Komisyonumuzun bu hu

sustaki teklifi ve Hükümetin teklif eylediği ka
nun tasarısı birinci maddesinde; giyim eşyası 
verilmesi için yaptığı ilâve de Komisyonumzuea 
büyük bir çoğunluk ile kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince : Bütçe Komisyonuna tev
di Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Sözcü 

Konya Kütahya 
A. P. Cebesoy E. Durukan 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

V. Kocagüney 
Kastamonu 
A. Alptoğan 

Konya 
Dr. İT. Alatas 

Erzincan 
B. K. Çağlar 

Erzincan 
Z. Ağca 
Kars 

/ / . Tugaç 
Kocaeli 
S. Okan 

Seyhan 
S. Tekclioğlu 

Çankırı 
Z. Soy demir 
Gazianteb 

A. Atlı 
Kayseri 

S. Avgın 
Kütahya 

71/. tspartahgil 
Van 

K. Oktar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. Uf. 
B il ire Kam isyonu 
Esas No. 1/119 
Karar No. 80 

Yüksek Başkanlığa 

30 . V . Htn 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
3433 sayı'' Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair Mulî Savunma B'ikanlığmca ha
sırlanıp Başbakanlığın 10 . T . 1047 tarihli ve 
G/60 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî 
Savunma Komisyonu, raporlariyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle Millî Savunma Bakanı Or
general Cemil Cahit Toydemir ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

O erek Hükümet gerekçesinde ve gerek Komis
yonlar raporlarında.açıklandığı gibi bu tasarı ile 
ordu sağlık kurumlarında çalıştırılmakta olan 
aylıklı ebelerin de 3437 sayılı Ordu'Hastabakıcı 
hemşireleri hakkındaki kanunun üçüncü madde
sindeki esaslar dairesinde yedirilmelerinin temi

ni sağlanmak istenmiştir. 
Sağlık Komisyonu bu ebelerin ordu hasta

bakıcı hemşireleri gibi giydirilmelerini de uygun 
bularak tasarıya bunu temin edecek kayıtları 
ilâve etmiş, bu değişiklik Millî Savunma Komis
yonunca da uygun görülmüştür. 

Tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
yerinde görülmekle beraber yapılan incelemeler
de Orduda Kızılay hastabakıcı okulunda yetişmiş 
hemşire ve hastabakıcılarının da istihdam edil
mekte oldukları anlaşıldığından bunların aynı 
haklardan istifadelerini Komisyonumuzca tabiî 
görülmüş ve bunu temin için 3433 sayılı Kanu
nun giydirilme konusuna ait (5) nei maddesi
nin bu esas dairesinde değiştirilmiştir. Bu su
retle Sağlık Komisyonunun noktainazarı da da
ha vazıh bir surette sağlanmıştır. 
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Arzedileıı şekilde yeniden hazır lanan tasar ı 
İvaıuutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur . 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Ed i rne Diyarbakır Izınir 

il/. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kât ip 
Ankara Afyon K. Ankara 

E. Öymen M. Aşkar N. C. Akkerman 

HÜKÜM KTİN T E K L İ F İ 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3133 
sayılı Kanunun 3 neü maddesinin (iliştirilme 

sin e. dair kanun tasarısı 

MADDE1 1. — 18 . Haziran 1938 tar ihl i ve 
-")43:î sayılı Kainimin o ıicü maddesi aşağıdaki şe 
kilde değişt ir i lmiştir : 

Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna kabul 
edilen öğrenciler öğrenimde bulunduklar ı sürece 
Devlet hesabına parasız okutulur , barındırı l ır . 
(lerek okulda ve gerek okuldan çıktıktan sonra 
hizmet esnasında Askerî Tıbbiye Okulu öğrenci
leri gibi iaşe olunur. 

Askerî sıhhat kurumlar ında ücretle çalıştı 
rılaıı ve çalıştırılacak olan hamşire ve hastabakı
cılarla. aylıkla çalıştırılan ve çalıştırılacak ebeler 
de hizmet süresince bu suretle iaşe olunur. 
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Ankara Aydın Belıkesir 
(J. Gölet ' E. Alpman E. Altan 

Bursa Bursa Diyarbakır 
,S'. T. Arsal F. Bük t. II. Tigrel 

Diyarbakır İzmir Kastamonu 
S. üluğ S. Dikmen 31. Akalın 

Kırşehir Niğde 
»Sy. Torgul Ii. Gürsoy 

SAÖLIK VU SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN D E Ö İ Ş T İ R İ Ş İ 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 8133-sa-
yılı Kanunun 3 neü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 Haziran l!)--!8 tarihl i ve :i4:5:i 
. sayılı Kanunun D neü maddesi aşağıdaki şekilde 

değişt i r i lmişt i r : 
Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna kabul 

edilen öğrenciler öğrenimde bulunduklar ı sürece 
Devlet hesabına parasız okutulur , barındırılır. . 
({erek okulda ve gerek okuldan ç ıkt ık tan sonra 
hizmet esnasında Askerî Tıbbiye Okulu öğrenci
leri g'ibi iaşe olunur. 

Asker î s ıhhat kurumla r ında ücre t le çalıştırı
lan ve çal ış t ı r ı lacak olan hemşire ve hastabakıcı
larla, ayl ıkla çalıştırılan, ve çal ış t ı r ı lacak 'ebeler 
de hizmet süresince bu suret le iaşe olunur ve 
mezkûr kanunun f> nci maddesine göre hemşire
lere verilen elbise ve teçhizat tan ebelere de mec-

i canen verilir. 

ısı : Lifi ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEOİŞTıRİŞİ 

Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . V I . 1938 tarihli ve 3433 sa
yılı Kanunim 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna alman 
öğrenciler Devlet hesabına parasız yatılı okutu
lur. I »unlar okulda iken ve askerî sağlık ku
rumlarındaki aylıklı ve ücretli hemşire ve hasta
bakıcılarla aylıklı ebeler görevleri süresince Tıp 
Fakültesi askerî öğrencileri gibi yedirilirler. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 5 ııci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu öğrencile
rine ve askerî sağlık kurumlarındaki aylıklı 
hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebelere gö
revleri süresince bağlı cetvelde yazılı giyim eş
yası ve teçhizat, karşılarında gösterilen miat
larla parasız verilir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu k 
Savunma, Maliye, Millî 

anun hükümlerini Millî 
Eğitini, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat 8. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayı 
Ekonomi Bakanı Sağlık v« Sosyal Y. Bakanı 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
Gümrük re Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. S. 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Bakanı 
İrmak 

S. ve S. Y. K 

MADDE 2. — Hükümetin L 
nen. 

MADDE 3. — Hükümetin ?> 
nen. 

m 
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MADDE 3. — Hükümetin ikinsi maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, Ma
liye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
i »akanları yürütür. 

(T ( S. Sayısı : 136 ) 




