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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Urfa Milletvekili Razi Soyer'in 

öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/381) 

5. — Görüşülen işler 
1. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri ve memurları hak
kındaki 4475 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına, Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevlerine ve Millî Tu
rizm idaresi Kuruluş Görev ve Yetkilerine 
dair Kanun tasarılariyle Eskişehir Millet
vekili ismail Hakkı Çevik'in, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revlerine dair olan 4475 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve içişleri Komisyonu 
ile Geçici Komisyon raporları (1/435, 464, 
466 ve 2/54) 643:668,670,676,676,717 :720 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po
tu oğlu ve iki arkadaşının, Bütçe yılının 
değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, 
Muamele ve Bina vergileri kanunlarında 
değişiklik yapılmasına ve bunlara geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 4750 sayılı 

İçindekiler 
Sayfa 

642:643 
643 

Sayfa 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu raporu (2/154) 668 

3. — Konya Milletvekili Mitat Şakir 
Altan'ın, Memurin Kanununun 86 ncı 
maddesi hükümlerinin belediye memurları 
aylıklarına da teşmili hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu 
(2/158) 668:669 

4. — Sinob Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 4 
ncü bendinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Ticaret, Tarım, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/145) 669 :671 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın 29 ncu toplantısında kabul edilen «son 
maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 80 
sayılı sözleşme» nin onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(1/516) 671,675,676,676,692,696,721:724, 

737 :740 
6. — New - York Lake Success'de im

zalanan (Kadın ve çocuk ticaretinin kal
dırılması) ve (Müstehcen neşriyatın teda
vül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki 
Protokollerin onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/362) 671:672,675,676,676,692,696,725: 

728,741:744 



Sayfa 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile İsviçre Federal Hükümeti arasında Ha
va Ulaştırmalarına dair imza edilmiş olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/522) 672,675,676,676,692,696,729:732,745:748 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve 
Hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847 
sayılı Kanunun 3173 sayılı Kanunla değiş
tirilen 11 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/416) 672:673 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünün . Teşkilât ve 

Sayfa 
Vazifeleri hakkındaki 3633 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/352) 673:674,675, 

676,676,692,696,733:736,749:752 
10. — 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla iş

letilmesi Cenup Demiryolları Türk Ano
nim Ortaklığına devredilmiş olan Demir
yolu İşletmesinin Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştır
ma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/444) 674:676 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/462) 674:696,697:716 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, 5269 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair olan Kanun teklifinin gündeme 
alınması hakkındaki önergesi, kabul olunmadı. 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin -(7) nci fıkrasının (2) numaralı bendinin 
yorumuna dair olan fıkra, kabul olundu. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci 
maddesinin son fıkrası hakkındaki Bütçe Ko
misyonu raporu, kabul olunmadı. 

Millî Piyango İdaresinin 1948 yılı Bilanço
suna dair olan Sayıştay Komisyonu raporu, 
okunarak bilgi edinildi. 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 
ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun, kabul edildi. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenlere 
dair olan kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Kanunu tasarısının tümü üzerinde de görüşül
dükten sonra Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Kanunu tasarısının maddeleri görüşüldü. 
24. V . 1949 Sah günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Çorum Milletvekili 
F. F. Düşünsel N. Atalay 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

Borular 

Sinob Milletvekili Enver Kök'ün, Boyabat'-
da İller Bankası aracılığı ile bir mühendise iha
le edilen içme suyu tesisatına dair olan sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
Memleketteki su işlerinin toptan ele alınması 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 

642 
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Türk Millî Futbol Takımının Atina'da uğradığı 
tecavüze dair olan sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu 'mm, 

1949 0 : 1 
Atina'da sporcularımıza karşı yapılan tecavüz 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Rapar 
1. — Maadin Nizamnamesinin 31) ncu mad

desinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tez

keresi ve Ekonomi Komisyonu raporu (3/368) 
(Gündeme). 

B Î R Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 10,08 

BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

« M » 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
açılmıştı*. 

Çokluğumuz hâsıldır. Oturum 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Urfa Milletvekili Razi Soy er'in öldüğü
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/381) 

Tezkereyi okutuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Urfa Milletvekili Razi Soyer'in 19 . V . 1949 

tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığından alınan 
21 . V . 1949 tarih ve 23302/59 - 5178 sayılı tez
kerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasını taziz 
için bir dakika ayakta sükûta davet ediyorum. 

(Ayakta bir dakika ihtiram sükûtu yapıldı). 
BAŞKAN — İvedilikle görüşülecek işlere ge

çiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLEE 

i. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri ve memurları hakkındaki 
4475 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına, 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevlerine ve Millî Turizm İdares Kuruluş 
görev ve yetkilerine dair kanun tasarilariyle Es
kişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revlerine dair olan 4475 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu ile Geçici Ko
misyon raporları (1/435, 464, 466 ve 2/54) 

BAŞKAN — Gecen birleşimde 3 ncü madde 
hakkında Nurettin Ünen söz istemişti, buyurun. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) - Efen
dim, bu teşkilâtta memur kadrosunun! fazla oldu
ğundan şikıyet edildi. Ben arkadaşlarımın bu 
fikrine iştirak etmiyorum. Başımdan geçen bir, 
iki hâdiseyi kısaca arzedeceğim. Fazlalık şöyle 
dursun, kadroyu bir misli genişletmek icabettiği 
kanaatini izhar edeceğim. Geçen sene 18 Martta 
radyoda bir konuşma yapmak istedim. Benden 
metin istediler, gönderdim. Fakat bana hangi sa
atte konuşacağımı son güne kadar bildirmediler. 

- 613 
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Ben Radyoevinden ve kendilerinden araştırmak i 
suretiyle ancak! öğrenebildim. Şu hâdise bana bu 
gibi işleri orada takip edecek eleman bulunma
dığını göstermiştir. 

ikinci bir hâdise; Moskova Radyosu ve Bal
kan gazeteleri, herkesin olduğu gibi, benim de 
aleyhimde neşriyat yapmış. Bunu arkadaşlardan j 
işittim. Kendilerinden bir bülten istedim. Biz de
diler, bülteni Devlet adamlarına yollarız, herkese ı 
yollamayız. Ben dedim ki. Meclis bir harb tekli
fi ile bir sulh teklifi ile karşılaştığı zaman ben ı 
de reyimi vereceğim. Ben Devletin dış siyasetini 
bilnıezsem reyimi nasıl kullanabilirim, öyle ise ı 
bir mektup yaz senin -adresine gönderelim dedi
ler. Aradan iki sene geçti bu mektubun cevabını 
hâlâ alamadım. | 

Şimdi bu başımdan geçen iki hâdise gösteri
yor ki, bu teşkilâtın kadrosu noksandır. Bu ka
dar basil işleri yapanııyacak kadar elemanı nok
sandır. Rica ediyorum eğer mümkün ise kadro
sunu iki misli genişletelim. (Gülüşmeler) 

VASFt GERGER (Urfa) — Kadrosunun 
darlığı yüzünden mi?. Yoksa tembelliğinden mi?. 

AHMET REM£Î YÜREGÎR (Seyhan) — 
Efendim; bu üçüncü maddede, Genel Müdürlük 
bürosu diye bir daire kurulmaktadır. Dün de 
arzetmiştim; ne Başbakanlıkta, ne de diğer Ba
kanlıklarda böyle bir teşkilât yoktur. Eski ka
nunda bu dairede yedi sekiz İçişi çalışıyordu, 
başkâtip, başmümeyyiz, başdaktilo, raportör, mu
harrir diye bunlar özel kalemde vazife görmek
te idiler. Bendeniz; bu. Genel Müdürlüğün özel 
kalem müdürlüğü seklinde yazılmasını teklif 
ediyorum. 

Sonra bir de; idari işler dairesi müdürlüğü 
diye azametli bir daire vaırdır. Halbuki e.ski 
kanunda; Levazım ve Muamelât Müdürlüğü na
mı altında bir daire çalışırdı. İdari îşler Dai-
si Müdürlüğü demek; her halde buradaki arka
daşın maaşını bütçeye değil, bütçeyi onun ma
aşına uydurmak gayesi güdülmüştür, Komisyon 
böyle yapmıştır. Binaenaleyh, bendeniz bunun 
yine eskiden olduğu gibi « Levazım ve Muame
lât Müdürlüğü » şeklinde mütevazi bir hale so
kulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Adnan Adıvar. 
Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Efen

dim, bendeniz bu maddedeki Tanıtma Dairesi 
hakkında bir şey arzedeceğim. 

. 1949 O : 1 
Tanıtma dairesi anladığıma; göre propganda-

nın nazikâne Türkçesi imiş. Yani bildiğimiz 
propaganda meselesi. 

Bendeniz bu propaganda meselesi hakkında 
başımdan geçen birşey vardır, onu arzedeceğim 
ve bu işlere biraz daha dikkat olunmasını rica 
edeceğim. 

Biliyorsunuz ki, bir Türk müzisyeni, benim 
adımda bir arkadaş Yunus emre Oratoryosu 
diye birşey teklif etti. Ve bu oratoryo çok 
makbule geçti. Amerikalılar bilhassa buna 
ehemmiyet verdiler. Bir gün konuştuk, Boston 
Filârmonik Orkestrası bunu çalacak dediler. 
Fakat bunun notaları yoktu basılmış notaları 
mevcut değildi. Onlar biz aramızda para toplı-
yalım bastıralım dediler. Biz de buna lüzum 
yok dedik, bu işi devlet yapacaktır diye söyle
dik. Gittik, matbuat idaresine müracaat ettik. 
Bu müracaatımız geçen sene olmasına rağmen 
bu seneye kadar bir şey yapılamadı, thtiyaç 
gösterdiği paranın miktarı da 20 bin lira ka
dardır. Asıl kuvvetli propaganda budur. Birta
kım masallar söylemekte mâna ve fayda yok
tur. Böyle bir Türk musikişinası tarafından 
yazılmış ve Boston'da Amerika'nın en büyük 
filârmonik orkestrasında çalınması kadar bü
yük propaganda olamaz. 

Binaenaleyh yeni teşkilâtta yeni müdürü 
umuminin idaresine geçen şu Basın ve Yayın 
idaresinin bu gibi işleri bilhassa nazarı dikka
te alınmasını rica ediyorum. Yalnız müzikten, 
oratoryodan bahsetmiyorum. Tesadüfen o da 
olabilir, ilk önce bunları ileri sürmesini ve rad
yo ile ve her türlü işae vasıtasiyle dağıtmasını 
muvafık buluyorum. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Kadrodan para artmaz ki. 

BAŞKAN — Başbakan yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, dün kanunun umumi müzakeresi 
yapılırken Sayın Ahmet Remzi Yüregir arka
daşımın mütalâalarına cevap vermek fırsatını 
bulamadım. Kendilerinin mütalâaları kadro 
meselesi üzerinde temerküz etmektedir. Şimdi 
bu madde vesilesiyle tekrar aynı noktai nazarı 
belirtmiş bulunmalarından faydalanarak, ben 
de kendi gürüşümü arzetmek istiyorum, öyle 
zannedioruym ki; Basın ve Yayın Umum Mü-. 
dürlüğünü yeniden kuran kanun görüşülürken 
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ilk karar verilecek olan nokta böyle bir hiz
mete lüzum var mıdır1? Noktasıdır. Hiç 
şüphe etmiyorum ki ; Yüregir arkadaşım da 
benimle beraber böyle bir hizmete lüzum ol
duğu kanaatindedir. 

Bunun ardından bu hizmeti görebilmek için 
nasıl bir teşkilât ve nasıl bir kadro ile çalış
mak gerekir? "Bu sualin cevabını da vermek 
icabeder. 

Yüregir arkadaşım, Basın Yayın Umum Mü
dürlüğünün mazideki çalışmalarının, kendilerin
ce ve belki birçok arkadaşlarımca kâfi olma
yışı noktasından hareket ederek, yeni kurul
makta olan Basın Yayın Umum Müdürlüğü 
kadrosunu daraltmak teklifinde bulunuyorlar. 
Halbuki, yine kendi mütalâalarında içerde 
ve dışarda tanıtma hizmetinin iyi yürümediğin
den şikâyetçi bulunduklarına dair sözler var
dır. İşte Hükümetin Büyük Meclise sunduğu 
-tasarıda ve Büyük Meclisin ayırdığı komisyo
nun uzun tetkikler neticesinde Yüksek Heyeti
nize getirmiş olduğu tasarı Büyük Meclisin 
memleket içerisinde ve dışarda lâyikı veçhile 

• tanıtması yolunda defaatle izhar edilmiş olan 
arzulara tercüman olabilecek şekilde ve ça
lışmasını temin etmek gayesiyle, üzerinde esas
lı durularak, Büyük Meclise getirmiş bulunu
yorlar. Şimdi temas ettikleri Umum Müdürlük
teki hususi kalemi kaldıralım buyuruyorlar. Bu 
büro, memleketimizde yabancı Devlet ataşe
likleri, basın ataşelikleri, yabancı ajan ve mu
habirleri bu büro vasıtasiyle Hükümetimizle 
temasa geçer. Bu büro vasıtasiyle Hükümet 
onlarla temasta bulunur. 

Basın Yayın Umum Müdürlüğü ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bu büro vasıtasiyle te
masta bulunur. Doğrudan doğruya bana ge
lecek değildir. Basın Yayın Uımun Müdürü 
bizzat bunlarla meşgul olmaz. Sayıları çoktur. 
Bunu diğer daireler gibi Basın Yayın Umum 
Müdürlüğü bir daire şekline sokulabilir, veya 
tanıt m,", dairesine bu vazife tevdi edilemez mi 
idi suali varit olabilir. Yüksek Meclis huzu
runda izahını müstağni görürüm, öyle görüş
meler, haber alıp vermeler vardır ki, nihayet 
bunun iki ilâ üç, dört kişi arasında kalması 
lâzımdır, tşi kal emlere, dairelere döktüğümüz 
zaman buna imkân hâsıl olamıyacağı meydan
dadır. Tekrar ediyorum Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğünün bizzat Yüregir arkadaşımın is-
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tediği vazifeleri yapabilmesi için bu kanunla 
teklif edilen yetki ve kadroların verilmesi lâ
zımdır. Karar verir, (Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğüne lüzum yoktur, kendimizi tanıt
maya lüzum yoktur) derseniz o başka. Ozaman 
masraftan da kurtuluruz, Umum Müdürlükten 
de kurtuluruz. Ama lüzum vardır Umum Mü
dürlük kuralım fakat o daire olmasın, bu daire 
olmasın, ondan sonra da buraya gelip bu da
ire iş görmüyor diye şikâyet edelim bunun için
den çıkılmaz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir sual sora
cağım : Hükümet kanunu teklif ederken elbette 
bu Umum Müdürlüğün ihtiyacını nazarı dik
kate almıştı, Hükümetin teklif ettiği kadro ile, 
komisyonun kabul ettiği kadro arasındaki farkı 
nasıl mütalâa buyuruyorsunuz? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Onu da arzedeyim; Hükümetten 
gelen kadro ile Komisyonun uzun tetkikler ne
ticesinde tesbit etmiş olduğu kadro arasında 
esaslı bir fark yoktur. 

Her kanun tasarısı Hükümet tarafından 
Büyük Meclise getirilir, Büyük Meclisin Ko
misyonları ve Heyeti Umum iyesinde yapılan 
tetkikler o kanun tasarısını daha mükemmel 
hale getirir. 

Bu kamın tasarısı da Hükümetçe kendi gö
rüşüne göre hazırlanmış ve Yüksek Meclise 
getirilmiştir. Komisyonda yapılan tetkiklerde 
bâzı değişiklikler yapımıış ve her noktasında 
Hükümetle komisyon mutabık gelmişlerdir. 
Şimdi tasarı Yüksek Huzurunuzdadır. Yapıl
makta olan müzakereler neticesinde Yüksek 
Meclisin fikiri tezahür edecek ve bu müzakere
ler sonunda belki birçok değişiklikler de yapı
larak, kanun en mükemmel şeklini alarak Yük
sek Meclisten çıkmış olacaktır; 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşım, Erim de bir zaman bu
ranın geniş kadrosundan ıstırap çektiklerim 
bendenize ifade buyurmuşlardı. Bendeniz hiz
met aksasın, iş görülmesin fikrinde değilim. 
Bunu dün uzun boylu arz ve izah ettim. Ancak 
bir rasyonel çalışma modası, mefhumu dolaşı
yor. Hükümet bunu her fırsattan istifade ede
rek öne sürmektedir. Basın ve Yayın Dairesi
nin eski hallerinden bahsetmedik kısmen mâ
ruzâtta bulunduk : Çalışamamıştır, en geniş 
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kadro ile iş görememiştir ve bundan sonra da 
iş görmiyeceği muhakkaktır. Binaenaleyh, ben
deniz şurasına işaret etmek isterim ki, kadnoyu 
besliyerek hizmetlerin, durdurulması fikrinde 
değilim. Bilâkis kadroyu azaltalım ve daha ve
rimli arkadaşları iş başına getirelim. Müteva-
zi bir bütçe ile hizmete çok para ayıralım. Sa
yın Adnan Adıvar da izah buyurdular; iki se-
nedenberi en mühim propaganda vesilesi olan 
bir müzik faslını çaldırıp dinletemedik 
dediler. Sayın Barutçu geçenlerde Bütçe Ko
misyonunda, harice gönderdiğimiz bir basın 
ataşesinin telgraf çekecek parası olmadığından 
•dolayı herhangi mühim bir hâdiseyi bize bildire-
mediğini söylediler. Binaenaleyh kadroyu besle, 
fakat hizmet görecek para olmazsa bu iş yine 
yürümez. Bendenizin arzetmek istediğim bu
dur ve kadro üzerindeki hassasiyet ve titizliğim 
bundandır. 

Nevyork Haberler Bürosu, hakikaten muvaf
fak olduğunu hepimizin bildiği bir bürodur, Sa
yın Umum Müdür arkadaşımız, o büronun işleri 
dört kişiye gördürdüğünü Komisyonda beyan et
mişlerdi. Bendeniz diyorum ki, hakikaten verimli 
işler görecek, çalışacak insanları, geniş kadrolarla 
değil muhtasar, müfit kadrolarla, üe dört kişiyle 
çalıştıralım ve bunlardan verim alalım. Bende-, 
nizin maksadım budur. 1949 Bütçesinde 3,5 mil
yon lira parası bulunan bu müessesenin 405 000 
lira hizmet parası vardır. 405 000 lira ile filim 
gösterilir, müzik fasılları çaldırılır, yahut her
hangi bir propaganda yapılır mı? Kitaıp ve ga
zete alınabilir mi? 

Bu 405 000 lirayı üç buçuk milyon liradan 
çıkarınız, demek geriye kalan para kadroya ve
riliyor. Benim endişem budur. Halbuki biz dai
ma rasyonel çalışma sistemine doğru gitmek az
mindeyiz. Bu şekilde bir rasyonel çalışma sis
temi kurmaya imkân var mı?? 

Meselâ, size bir örnek verebilirim. Bendeniz 
Meclis kalem âmirleri arkadaşlarla görüştüm. 
Meclisin işleri çoğaldı, bilhassa demokrasi haya
tı başlıya! ıdan beri soru müessesesi mütemadi
yen çalışmakta ve işlemektedir. Tabiatiyle bu 
vaziyet karşısında zabıt işleri haddinden fazla 
çoğalmıştır, sordum, acaba Zabıt Kalemi kadro
suna bir zam oldu mu? Hayır dediler, yirmi kü
sur senedenberi aynı kadro aynı işleri görmkte-
dir. îşte rasyonel çalışma burada Meclistedir. 
Kanunlar Kalemi öyle, Zabıt Kalemi öyle imiş. 
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I Sonra Reşit Tankıtf arkadaşımızla konuş

tum, Dil Kurumunda evvelce 54 arkadaş var
mış, bugün ise 17 ye inmiş, fakat iş aksamamış-
tii*. Kadro tasarrufu ile yapılan para aşağı yu
karı 60 bin lira civarında imiş, bu parayı da 

I hizmete tahsis etmişler. İşte size randımanlı ve 
rasyonel bir çalışma örneği daha. 

I Bendeniz diyorum ki; bu şekilde Meclis 
kadrosunu ve Dil Kurumu teşkilâtını bir örnek 

I olarak alalım ve Basın ve Yayın'm kadrolarını 
I indirelim, fakat çalışmaya halel getirmiyelim, 
I tasarruf olunan parayı hizmete hasredelim. 
I Maksadım parayı hakikaten memleketin ıstırap 
I çektiği bir kadro genişliğine tahsis etmiyelim. 
I Tanıtma dairesi varken özel kaleme yahut Ge-
I nel Müdürlük bürosuna ne lüzum var? 
I Buyurdular ki, birçok zevat gelir, yüksek 
I insanlarla görüşülmek icabeder. Görüşmek lâ-
I zımgelirse, bunların ikinci, üçüncü smif memur

larla değil, Umum Müdürle görüşmesi icabeder. 
I Tanıtma dairesi vardır, birçok daireler vardır, 
I bunlar, pak âlâ bu işi görebilir. Eski kanunda 
I olduğu gibi, Genel Müdürlük dairesine yedi, 
I .sekiz kişi daha korsak bence bu, israf olur. Bu » 
I itibarla özel Kalem Müdürlüğü, yani diğer Ba-
I kanlıklarda olduğu gibi, gerçi burası da Bakan-
I sız Bakanlıktır, bir özel Kalem Müdürü pek 
I âlâ -bu işi görebilir. 
I Ben, hizmetin aleyhinde değilim; israfın 
I ak'.vhindeyim. Hizmete kuvvet vermek lâzımdır. 

GEGÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Efendim, Sayın Yü-

I regiv arkadaşımız dün de aynı nokta üzerinde 
I ısrar ettiler. # 

I Diyorlar ki kadroyu daraltalım, hizmetleri 
I dav bir kadroya gördürelim. 
I Biz ise hizmetler tespit edildikten sonra 
I kadroların hizmetlere göre ayarlanmasını dü-
I şımdük YO tasarıyı o şekilde getirdik. Arkada-
I sunda kadroyu daraltma fikri o kadar köklü-
I ki, mazur görsünler, bâzan ifadelerinde tena-
I kuzlara düşüyorlar. Meselâ, İdari işler Müdür-
I lüğünü ele aldıkları zaman iş çoktur, kadro ge-
I niştir, binaenaleyh daraltalım dediler. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
I Ben eski kanunda olduğu gibi ismini, değiştire-
I Hm dedim. 

SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — 
Efendim, eskiden bir Zatisi eri, ve muamelât 

I müdürlüğü vardı, bir evrak, bir de levazım 
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müdürlüğü vardı. Bunlar tabiî olarak geniş bir 
kadroyu istilzam ediyordu. Eskiden bu daire
lerde çalışan memur miktarı 36 idi, şimdiki 
halde 18 e inmiştir. Tam arkadaşımızın takdir 
etmesi lâzınıgelen bir şey. Buraya da itiraz edi
yorlar. 

Sonra Tanıtma Dairesi hakkında, bu daire
ye lüzum yoktur, bunun işini Turizm yapsın 
dediler ve bugün de bu noktaya zannederim yi
ne temas ettiler. Tanıtma dairesinin faaliyet 
sahası Turizmle karışmaz. Tanıtma dairesi sa
yın Adnan Adıvar'mda işaret ettiği gibi kültür, 
müzik, sanat faaliyetlerini de içine alır, bunu 
Turizm dairesi nasıl yapsın; buna imkân var 
mı? Keza aynı aşırı tasarruf zihniyeti ile Umum 
Müdürlük bürosu da kalksın, buna lüzum yok, 
orada 7 - 8 kişi çalışıyor diyorlar. Burada dört 
kişi çalışıyor. 70 lira maaşlı bir müdür, 70 lira 
maaşlı bir mütercim 35 lira maaşlı bir daktilo 
var. Bundan daha küçük kadro olamaz. 

Bütün ecnebi mem'eketlerde bulun ar» ata
şelerden gelen malûmatı tetkik eden, toplıyan 
ve umum müdüre iblâğ eden ve Başbakanlığa 
lâzımgelen bütün dokümanları tevdi eden bü
ro burasıdır. Bunun ehemmiyeti üzerinde fazla 
söz söylemeyi bile zait addederim. 

Yine aynı tasarruf mülâhazasiyle Umum 
Müdür Muavini de kalksın buyuruyorlar. Ta
sarının derpiş ettiği bu kadar işleri nefsinde 
cemeden bir dairenin hepsini birden umum 
müdüre nasıl yükliyebiliriz. 

Sırası gelmişken şunu da arzedeyim: Yine 
memur sayısının fazlalığından bahsedildi. Ko
misyon tasarısında, maaşlı ve ücretli memur 
miktarı 470, Hükümet tasarısında da 446 dır. 
Fazlalık 24 memurdur. Bütün kabarıklık bun
dan ibarettir. Buna mukabil İstanbul'daki ser
vise girecek olan radyonun yeni hizmetleri, 
kısa dalga Ankara radyosunun yeni hizmetleri 
karşılanmıştır. Tanıtma dairesi servisleri ge
nişletilmiştir. Bu kadar hizmeti bünyesinde 
toplamış olan bir teşekkülün kadrosunu daral
talım, derken bu hizmetleri felce uğratmış olu
ruz. Mademki, dünyanın bilhassa bugünkü du
rumunda Basın Yayın ve Turizm teşkilâtın
dan büyük işler bekliyoruz. Bu tasarıdaki kad
royu çok görmemeniz lâzımdır. Kadroyu daha 
indirelim dersek hiçbir şey yapamıyacağız. 

BAŞKAN — Takrirleri arzediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Umum Müdür Muavininin çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Seyhan 
Ahmet Remzi Yüregir 

Yüksek Başkanlığa 
Tanıtma dairesinin kaldırılmasını teklif ede

rim. 
Seyhan Milletvekili 
A. Remzi Yüreğir 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Müdürlük bürosu kelimesinin (özel 

Kale Müdürlüğü) şeklinde yazılmasını teklif 
ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. Remzi Yüregir 

Yüksek Başkanlığa 
İdari İşler Dairesi Reisliği kelimesinin (Le

vazım ve Muamelât Müdürlüğü) şeklinde yazıl
masını teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. Remzi Yüregir 

(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre
gir'in 1 nci önergesi tekrar okundu) 

önergeyi dikkate alanlar... Almıyanİar... dik
kate alınmamıştır. 
(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in 

2 nci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanİar... Dikkate alınmamıştır. 
(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in 

3 ncü önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanİar... Dikkate alınmamıştır. 
(Ahmet Remzi Yüregir'in 4 ncü önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanİar... Alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmişitr. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdür, teş
kilâtı yönetir ve düzenler. 

Genel Müdür Yardımcısı, bütün işlerde Ge
nel Müdürün yardımcısı olup onun vereceği 
belli işleri de yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 
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Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — (Belli 

işler) ne demektir? 
BAŞKAN — Belli, muayyen demektir. 
AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 

Bir sual soracağım, Komisyondan. 
Genel Müdür Yardımcılığı yapan arkadaşlar 

başka bir vazifede de çalışabilecekler mi ve ça
lışırlarsa bu vazifeyi beklenen şekilde görebile
cekler mi? Bunu izah etsinler. Yani kanun ya
pılırken, böyle ek vazife alanlar faydalı olmı-
yorlar, bunu tebarüz ettirmek isterim ve izah 
buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Efendim, memurlar 
yani burada Basın ve Yayın Umum Müdür Mu
avinliği mevzuubahis olduğuna göre, bunlar, 
Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği kanunlar 
çerçevesi ve imkânı dâhilinde faaliyette bulu
nurlar. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Gazetecilik ve matbaacılık da yapabilirler mi? 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Genel Müdürlük Bü
rosu Müdürlüğü; Haberler Büroları ile Basın 
Ataşelerinin ve İllerdeki temsilcilerin işlerine 
bakar ve Genel Müdürün vereceği vazifeleri de 
yapar. 

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

ALTINCI MADDE — Yayınlar ve Haberler 
Dairesi Müdürlüğü; iç ve dış basın ve yayını 
takip eder, haberleri, bilgileri ve belgeleri top
lar ve gerekenleri yayar. Basın ve yayın mesle
kine ait işleri görür. 

BAŞKAN — !Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Tanıtma Dairesi Mü
dürlüğü; Türkiye'yi tanıtmak maksadiyle mat
bualar, filmler, fotoğraflar hazırlar ve yayın
lar; sergiler, 'konserler, konferanslar tertip 
eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Turizm Dairesi Mü-
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dürlüğü; yurdu yurttaşlara yakından tanıtmak 
üzere gerekli imkânları hazırlar, yabancıların 
yurttaki tabiat güzelliklerini ve sanat eserleri
ni görmelerini kolaylaştıracak her türlü tedbir
leri alır. Ve bu alandaki özel teşebbüsleri teşvik 
eder. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Turizm Dai
resi Müdürüne bir çerçeve içerisinde elbette çok 
ağır ve 'hayırlı bir faaliyet düşecektir. Bu ve
rimli sahada memleketimizi lıakikaiten turizm 
bakımından dünyanın bütün imkânlariyle mü
cehhez görmekteyiz. Merkezi sıkletini tarihî ve 
'arkeolojik eserler teşkil etmektedir. Bu sahada 
vatanımız en ileri memleketlerin haiz olduğu 
imkânlardan daha geniş imkânlarla mücehhez
dir. Fakat bunun şu ana kadar sırrını bulmuş, 
işletmiş ve bundan istifade etmiş değiliz. Bu 
hususta bu yeni müdürlüğün ya bir iç talimat
name ile ve hattâ özel bir kanunla bâzı geniş 
yetkilere, hareket imkânlarına sahip olmasını 
temenni etmekteyim. Yoksa, sadece bâzı forma
liteleri intaç edecektir. Bir teşkilât olarak bıra
kılırsa ya hiç faydası olmaz veyahut bu fayda
sı çok mahdut olur. Şüplıe edilmez ki, bu saha
daki faaliyetin sıklet merkezi daJha ziyade iki 
mevzuda toplanır. Yol ve otel. Bunları bâzı 
beynelmilel firmalarla iştirak etmek suretiyle 
ve bâzı belediyelere bu gibi firmalarla işbirliği 
etmek salâhiyetini tanımak suretiyle hattâ be
lediye olarak istikrazlar yapmak salâhiyeti ta
nımak suretiyle bir dinamik hamle yapmak 
mecburiyetindeyiz. İstanbul gibi, İzmir gibi vi
lâyetlerimiz bu büronun delaletiyle bu gibi im-
ıkânları sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun ha
ricinde bu kadar büyük külfeti olmamakla be
raber bir türlü halledemediğimiz son derece ba
sit birtakım meseleler vardır. Bunlar da, turis
ti son derece rahatsız eden formaliteleri bir 
türlü bertaraf edemeyişimizdir. Turisti septik 
bir nazarla karşılamak ve mübalâğalı br görüş
le onu birçok (tehlikelerin menbaı gibi kabul et
mek, bilhassa küçük memurlarımıza nedense 
sinmiş bir ruh haletini bertaraf etmedikçe, hat
tâ oteller ve yollar dahi yapsak, memleketimi
ze turist celbetmek mümkün değildir. Gümrük 
ve bilhassa polis formaliteleri. Hepimiz buna 
dair birçok misaller verecek durumdayız. Bir 
ecnebi misafirimizin İstanbul'dan Bursa'ya git
mesi bile polisçe bir sürü formalitelere tâbidir. 
Bunun gibi bâzı askerî memnu mıntakalar mef-
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humunun da hayli eskimiş olduğunu ve bugün
kü ilim ve teknik karşısında kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Dünyanın en güzel yerlerinden 
birisi olan Marmara Havzasının bu suretle tu
riste kapanması, vaktini geçirmiş olan telâkki
nin izleridir. 

Bu itibarladır ki, bu daire, bilmiyorum, bu 
şekilde işi ele alacak mıdır. Bendeniz t>u şümul 
içinde ele alması bakımından söylüyorum. Ya
ni bir taraftan belediyelerimizle sıkı temas, di
ğer taraftan ecnehi memleketlerdeki temsilcile
rimizi sıkı temas... Arkadaşlar, bugün ecnebi 
misyonların vazifesi yavaş yavaş siyasi olmak
tan çıkıyor. Çünkü büyük siyasi temasları Dış
işleri Bakanı, hattâ Başbakanların yapması ce
reyanı hâsıl olmuştur. Misalleriyle bugün bunu 
fiilen görüyoruz; şu halde diplomatik hâdise
leri konsoloslar ve sefirler dâhil olduğu halde 
bugün düşen başlıca vazife; kültürel, ekonomik 
ve bilhassa turistik mesaidir. Büyük siyasi vazi
feleri benimsemek istiyoruz çünkü bu gibi siyasi 
hâdiseler kendilerinde daha büyük vakalar geç
miş bulunuyor. 

Bu dış temsilcilerimizin içteki turizm dairesi 
ile el birliği yaparak çalışması lâzımdır. Son za
manlarda isviçre gazetelerinde okuduğumuzda 
öğreniyoruz ki harb biter bitmez birtakım seya
hatler tertip etmiş bulunuyor. Suriye de dâhil 
oldukları halde bütün Akdeniz havalisine gemiler 
uğradığı halde uğramadığı tek bir memleket bi
zim memleketimizdir. Biz bu hususda hiçbir faa
liyet sarf etmiyoruz, sadece otelimiz yoktur deyip 
geçiyoruz. Bu ihmal edilecek kadar basit bir me
sele değildir. Elbette otel yoktur ve saire yoktur 
ama, bunların yanında formalite noksanlarımız 
da vardır. Bunları halletmek lâzımdır. Memle
kete zararlı bir şahıs girecek diye bu gibi hare
ketleri önlemek doğru değildir. 

Bunun gibi bir de gümrük formalitelerini son 
derecede basitleştirmek lâzımdır. Bilhassa kafile 
halinde gelen seyyahlar için bu katî bir zaruret
tir. 

Onun için işlerde yeni bir hamle, yaparak ye
ni bir ruhla, yeni bir fikirle faaliyete geçerek 
memleketin uyuyan servetini mutlaka istismar 
etmek, işletmek dileğinde bulunuyorum. Bu iş 
alelade bir dairenin, bir büronun dar vazifesi 
içinde kalmamalıdır. Temennim budur. 

Dr. KAMÎL ÎDÎL (Maraş) — Arkadaşlar, 
turizm meselesi mevzuubahis olduda hatırıma | 
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gelen birkaç sözü söylemeyi doğru buldum ve 
huzurunuza geldim. 

Biz, turizm için sadece teşkilât yaparak harice 
kendimizi tanıtmamız imkânları ne kadar müm
kündür diye düşünecek olursak oldukça kendimizi 
boşlukta hissetmiş oluruz. 

Tabiîdir ki genel olarak iç bünyemizde yaban
cılara karşı kendimizin ne dereceye kadar mede
niyet âleminde ilerlediğimizi anlatmak isteriz. 
Fakat memleket içerisinde hattâ istanbul'da 
kâfi bir konforla yabancıları yerleştirebileceği
miz otellerimiz yokken biz teşkilât yaparak, tu
rizme ehemmiyet vererek yabancıları memlekete 
çekersek onları sukutu hayale uğratırız. 

Binaenaleyh bizce çok önemli bir şekilde bu 
meseleler üzerinde durmak lâzımdır. Yol lâzım. 
Elbette. Sadi Irmak arkadaşımızın bahsettiği 
gibi konfor, yol ve gelecek yabancılara, turistlere 
karşı kolaylıklar göstermek lâzım. Bunlar bir tek 
Basın ve Yayının Turizm bürosunun yapacağı 
işler değildir. Bütün memleket bünyesinin bir 
arada çalışması lâzımdır. Bütün memleketi tah
rik, halkı tahrik, tüccarı tahrik edebilirsek ancak 
bunda muvaffak olabiliriz. Sonra kendimizi dışa
rıda tanıtmak için memleketin içerisinde beş on 
seyyahın dolaşması kâfi gelmez; bizce en mühim 
olan nokta sesimizi harice işittirmektir. Elhâsıl 
teşkilât kurmakla değil, daha ziyade faal ve bün-
yevi değişiklikler yapmakla biz kendimizi tanıt
makta muvaffak olabiliriz. Başka türlü yol bulu
nabileceğini zannetmiyorum. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Sayın arkadaşlar, turizm meselesinde nazarı dik
kati celbetmek için biraz birşey söylemek ihti
yacını hissettim. Benden evvel Sadi Irmak ar
kadaşım esaslı bir noktaya bastı. Kendilerinin 
de söyledikleri gibi biz mıntakai memnua bah
sinde biraz ifrata gitmişizdir. Bunu Hükümetin 
sureti mahsusada nazarı dikkatine arzederiz. 

Bir çok mühim eski yerlerimiz, sayyahlann 
âşık olduğu yerler vardır. Bunları mıntakai 
memnua diye ilâ nihaye kapatmak doğru değil
dir Çok kazanç getirir, dünya zenginlerini çe-
çer. 

ikincisi, arzetmek istediğim nokta da, za
manımız seyyahları tayyare seyahatleri yapa
caklardır. Bizim memleketimizde tayyare mey
danları gezilecek ve görülecek eski yerlere bir
az uzaktır. Bu meydanlardan gezilecek ve gö-
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rüleçek yerlere behemehal vasıta ile gitmek lâ
zımdır ve bu müşküldür. Mühim bir iki nokta
mız var. Bunların civarında bir tayyare mey
danı tesis ederlerse o tayyare meydanının mas
rafını fazlasiyle çıkaracağına emin olabilirler. 

Misal olmak üzere arzediyorum; izmir 'in ce
nubunda, Söke'nin altında, Menderes ırmağı
nın güneyinde bir (Yoran) mabedi vardır. Bu
rası Balebek mabedinin küçük bir eşidir ve 
memlektimiz eski eserlerinin bir incisidir. Asa
rı atika meraklıları bunu görmek isterler fakat 
buna iki şey mânidir. , 

1. Bunu görmek istiyenler mutlaka İzmir'e 
çıkacaklar oradan trenle ve otomobillerle gide
cekler ve orada bir otel arıyaeaklardır. Bu müş
külât dolayısiyle oralara gidemiyenler orada 
birde Milet harabesi ve başka harabeler de 
vardır. Bunlar bir grup teşkil ederler. Eski 
Elen medeniyetinin asarı orada olduğu gibi 
duruyor. Bunların görülmesi için kolaylık gös
terilirse memleket iktisaden çok istifade eder. 
Yoran'in pek yakınında bir liman vardır. Fa
kat gemi yanaşması yasaktır. Orada polis ve 
gümrük memurları konur, altı kilometrelik as
falt bir yol yapılır, birkaç büyük otobüs tahsis 
edilirse bu limana gelecek olan seyyahlar bir 
iki saatte bu harabeleri ve eski medeniyet 
eserlerini pekâlâ gezebilirler. Sonra da çıkar 
vapurlarına binerek gitmek imkânına malik 
olurlar. Onlara bu kolaylık gösterilecek olur
sa kendilerinden onar veya yirmişer lira duhu
liye alınabilir. Bu para onlara, çok gelmez, fa
kat büyük bir yekûn tutar. 

Sonra o civarda bir de tayyare meydanı 
yapalım. Bu sayede buraya hava yoliyle gele
cek olan seyyahların verecekleri paralar zaman 
ile bu meydanın masrafını korur. Bu noktada 
arkadaşlarımın nazarı dikkatini celp için mâ
ruzâtta bulundum. 

BAŞKAN — Nazım Poroy. 
NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, turizm meselesi hakkında hepimizin bol 
bol söylemek istediklerimizi maddi imkânsızlık 
ve vaktin dar olması dolayısiyle maalesef söyli-
yemiyoruz. Onun için Sadi Irmak arkadaşımı
za bütün isteklerimizi gayet iyi hulâsa ettiğinden 
dolayı evvelâ teşekkürü bir borç bilirim.. Bu 
mesele hakkında Basın,, Yayın Umum Müdürlü
ğünün ne yapacağını pek iyi bilmiyorum, inşa-
allah muvaffak olur. 
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AHMET REMZt YÜREGİR (Seyhan) — 

Birşey yapamaz. 

NAZIM POROY (Devamla) — Yalnız bu 
Umum Müdürlüğe teveccüh eden birçok mühim 
vazifeelr vardır. Bunlardan bir iki tanesini ha>-
tıra getirmek için kürsüye çıktım. 

Evvelâ ecnebilerin gelmesi için pasaport güç
lükleri vardı. 

Bir misâl : Hariçten gelecek ecnebiler için de
ğil tanıdığım bir Belçikalı vazifesi icabı Kartal'
da oturmaktadır. Bir akşam kalmak üzere İstan
bul'a gideceği zaman Kartal Jandarmasından vi
ze almak mecburiyetindedir. Bu hâlâ böyle de
vam etmektedir. Bu zat Kartal'daki çimento fab
rikasının müdürüdür. Yılbaşında ailesiyle bir
likte bâzı ziyaretler yapmak için İstanbul'a bir
kaç gün sıra ile inmek mecburiyetinde kaldığı za
man bu vizeden kurtulmak için ya Parkotel'de 
ya Tokatlı yan'da ve yahutta Perapalas'da bir 
hafta kadar oturmak mecburiyetinde kalıyor. 
Varın bunun mabadını siz kiyas edin. 

Somr. memleketten giden ecnebilerin memle
kete gelmesi daha çok müşkülâta mâruzdur, bunu 
yakından öğrendim. Büsbütün hariçten gelecek 
ecnebilerin ne kadar sıkıntı çektiğini tasavvur 
edebilirsiniz. 

Bundan iki sene evvel bir konferans dolayı
siyle Mısır'da bulunurken bütün Mısırlıların 
bize şikâyetleri: «vize istediğimiz zaman Ankara'
dan soruluyor, cevap ancak 3 ayda veriliyor bu 
suretle sezon geçiyor» yolunda idi. Zannederim 
bugün bu işlerde hiçbir değişiklik yoktur. Se-
nelerdenberi bu hususta temaslar yapar konuşu
rum. hiçbirisinden netice alamadım, 

General Fahrettin Altay gayet güzel ifade et
tiler, memlekete bundan çok para gelecektir. Bu
na hepimizde inanıyoruz ama bunu neden yapa
mıyoruz . Bilmem. Bunları bu tasarı münasebe
tiyle halletmemiz icabeder. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Radyo dairesi 
Müdürlüğü bütün Radyo Yayın Postalarmm 
işleyişini ve memleketimizin milletlerarası Rad
yo Yayın Kurumları ile münasebetlerini düzen-
leı. 
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Radyo Müdürlüklerinin Genel Müdürlükte

ki işlerine bu daire bakar. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — idari işler Müdürlü
ğü; Genel Müdürlük mensuplarının özlük iş
lemlerini yürütmek, dairelerin göstereleği lü
zum üzerine Genel Müdürlük Bütçesinden ya
pılacak harcamaları tahakkuka bağlamak, sa
tın alma, ayniyat ve sair idari hizmetleri yap
makla görevlidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Radyo Müdürlük
leri; Idarelerindeki Radyo Yayın Postalarını iş
letir ve bunlarla ilgili işleri görür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Lüzum görülen ya
bancı memleketlerde Haberler Büroları ve Ba
sın Ataşelikleri Bakanlar Kurulu karariyle ku-

* rulur ve kaldırılır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Lüzum görülen il
lerde Genel Müdürlük işlerini yürütmek üzere 
Basın Temsilcileri bulundurulur. 

Temsilci bulunmıyan yerlerde Genel Müdür
lük işlerini valiler düzenler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdür, 
dairelerin belirli hizmetlerini aksatmadan ay
lıklı ve ücretli kadroları ihtiyaca göre teşkilâta 
dağıtır. 

AHMET REMZt YÜREGlR (Seyhan) — 
Efendim; dün de arzettim. Bu madde, bu daire
yi çorbaya çevirecek bir maddedir. Eskiden 
olduğu gibi. Eski kanunda, 4475 sayılı Kanunda 
31 nci madde vardı. Müdürü Umumi istediği 
memuru istediği yere alıp verirdi. Bundan do
layı bu daire bilhassa Vekâletle idare edildiği 
zamanlarda çorbaya döndü. Hiçbir daire memu
ru mesaisinden emin olarak çalışamadı. Çünkü 
Müdürü Umumi Vekili Beyefendi hoşuna git-
miyen bir memuru dama taşı gibi, istediği yere 
alıp veriyordu. Bu 14 ncü madde ile bu vazi-
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yet tekrar yaşatmak isteniyor. Bugünkü Umum 
Müdür hakikaten muhterem bir arkadaşımızdır. 
Fakat dün de arzettiğim gibi, insanlar fanidir, 
değişir, terfi eder gider. Her hangi bir arkadaş 
buraya gelir ve burasını her hangi bir şekilde, 
hususi çiftliği gibi idare etmek zihniyetinde bir 
adam olursa, bu madde ile yine burası kar
makarışık olur ve iş çıkmaz. Bu itibarla bu 
maddenin fuzuli olduğu kanaatindeyim. Bir 
önerge ile tayymı teklif ediyorum; kabulünü 
dilerim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlHAT ERlM (Kocaeli) — Bu mad
de yeni kurulmakta olan Basın ve Yayın teşki
lâtının ruhudur. Basın ve Yayın, göreceği hiz
met bakımından, diğer Devlet dairelerinden çok 
başkadır, nev'i şahsına münhasır hizmet göre
cek bir dairedir. Bakın, bunu bir misalle ar-
zedeyim. Bu maddeyi koymazsak sert ve rijit 
bir halde bırakırsak netice ne .olur? Harb 
içinde radyo dinleme servisinin ehemmiyeti bü
yüktü, blhassa memleketimiz için çok büyüktü. 
Etrafımız harb ateşi ile sarılmış, biz bir sulh 
adası gibi bunun ortasında idik. Dünyanın di
ğer radyo servisleri, harb içinde oldukları için 
bitaraf bir haber veremiyorlardı. Bizim Ba
sın ve Yayın Radyo servisimiz bütün bu ser
vislerin neşriyatını dinliyerek ve aşağı yukarı 
birbirine mütezat olan bu haberleri telif ede
rek en doğru haberleri veren bir teşkilât ha
linde çalışmakta idi, dünya vukuatının inkişa
fını dakikası dakikasına haber vermekte idi. 
Demekki, harb içinde böyle geniş bir teşkilâtın 
Çalışması ve mevcudiyeti lâzım ve zaruri idi. 
Bugün harb bitmiştir, radyonun harb içindeki 
bu bakımdan olan ehemmiyeti kalmamıştır. Fa
kat buna mukabil bugün başka bir hizmet ehem
miyet kespetmiştir, tanıtma işi ehemmiyet kes-
petmiştir. Bu maddedeki salâhiyete dayana
rak Umum Müdür oradaki memurları alacak
tır ve başka bir daireye verecektir, orada ça
lıştıracaktır. Yarın öyle bir vaziyet olur ki, 
Newyork'taki Haberler Bürosuna kıymet ver
mişizdir takviyesi icabeder, sonra yarın belki 
Arap memleketinde bir haberler bürosu açmak 
lâzımgelecektir. Umum Müdür bu salâhiyetini 
kullanarak Newyork'taki memurlardan alarak 
Arap memleketine verecek yahut da oraya da 
ayrıca bir büro kuracaktır. Basın Yayın Umum 
Müdürlüğü hakikaten Sayın Adnan Adı var ar-
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] süresi göz önünde bulundurularak ayrıca taz

minat verilir. 
Bu harcamalar Genel Müdürlük Bütçesinin 

hizmetle ilgili bölümünden yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

kadaşmıızm ifade buyurdukları gibi bir tanıma 
ve tanıtma servisidir. Yani propaganda servisi
dir. Birtakım sert maddeler koyarak her sefe
rinde kanunla değiştirilmesi lâzımgelen kayıtlar, 
arasına sokarsak daha kanunu yaparken, teşki
lâtı kurarken bidayette felce uğratmış olacağız. 
Onun için, açıkça ne yapacağımızı bilerek ya
palım ve öyle kuralım. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Hüsnüniyete bir diyeceğim yok, fakat suiniyeti 
düşünerek bu önergeyi verdim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin kaldırılmasını arz ve tek

lif 
Seyhan Milletvekili 

Ahmet Remzi Yüregir 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Radyo
larında yapılacak yayınların esasları ve prog
ramları hakkında görüşlerini bildirmek üzere 
aşıağıdaki üyelerden mürekkep (Radyo Yayın
ları Danışma Kurulu) teşkil edilmiştir : 

a) Millî Eğitim Bakanlığından pedagoji 
uzmanı bir temsilci ile Dışişleri Bakanlığından 
ve Genelkurmay Başkanlığından birer temsilci, 

b) Üniversitelerarası kurul tarafından ede
biyat, hukuk, iktisat, tarım, tıp ve fen kolla
rından seçilecek birer öğretim üyesi, 

c) Güzel Sanatlar akademileri ile Ankara 
Devlet Konservatuvarı öğretim meclislerince 
aralarından seçilecek birer üye; 

d) Genel Müdürlük tarafından seçilecek 
Güzel Sanatlar alanında yetkili üç uzman; 

e) Basın derneklerinden her birinin göste
recekleri birer aday arasından ad çekme sure
tiyle ayrılacak iki temsilci. 

Genel Müdür bu kurulun tabiî üyesidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
olundu. 

ON ALTINCI MADDE — Radyo Danışma 
Kurulu yılda en az iki defa toplanır. 

Üyelere yol masraflarından başka, toplantı 

ON YEDİNCİ MADDE — Turizm işlerine 
verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbir
ler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 
aşağıdaki üyelerden mürekkep (Turizm Danış
ma Kurulu) teşkil edilmiştir: 

a) Devlet dairelerinden ve belediyelerden 
Başbakanlıkça uygun görüleceklerin seçip 
gönderecekleri birer temsilci, 

b) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
temsilcisi, 

c) Başbakanlığın uygun göreceği Turizm 
ile ilgili meslek teşekküllerinden birer temsilci, 

d) Turizm dernekleri temsilcileri arasın
dan ad çekme suretiyle ayrılacak iki üye, 

e) Basın derneklerinden her birinin göste
receği birer aday arasından ad çekme suretiyle 
ayrılacak iki üye,. 

f) Seyahat acenteleri temsilcileri arasın
dan ad çekme suretiyle ayrılacak iki üye, 

g) Genel Müdür tarafından seçilecek tu
rizm alanında yetkili iki uzman. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Bu maddenin sonuna 
Danışma Kurulunun sonundaki fıkra ilâve edi
lecekti]', unutulmuştur. O da şudur: «Genel Mü
dür bu kurulun tabiî üyesidir.» 

BAŞKAN — «Genel Müdür bu kurulun ta
biî üyesidir» fıkrasının ilâvesiyle maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Turizm Danış
ma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Üye
lere verilecek yol masrafları ve tazminat 16 ncı 
maddedeki esaslara göre ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul eenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Müdürler 
Komisyonu: Genel Müdür Yardımcısının veya 
kıdemli Daire Müdürünün başkanlığında, Daire 
müdürleriyle İdari İşler Müdüründen kurulur. 
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Komisyon, beşinci ve daha yukarı dereceler

deki memurlar hariç, Genel Müdürlük memur 
ve hizmetlilerinin disiplin işlerine bakar ve 
bunlar hakkında yargılama gerekip gerekme
diğini karara bağlar. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerdeki me-
murler için Başbakanlık Disiplin Kurulu karar 
verir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul eenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil-
mistir. 

i l i 
Tâyinler 

YİRMİNCİ MADDE — Genel Müdür, Baş
bakan tarafından seçilip Cumhurbaşkanının 
onanması ile 3656 sayılı Kanunun 6 ncı madde
si hükümlerine göre tâyin olunur. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerdeki me
murlar, Genel Müdürün inhası ile Başbakan ve 
bunların dışında kalan memurlarla hizmetliler, 
ilgili dairelerin veya müdürlüklerin inhası üze
rine Genel Müdür tarafından tâyin olunurlar. 

Radyo Müdürlükleri kadrolarındaki hizmet
lilerden 150 (Dahil) liraya kadar olan ücretli
lerin tâyinlerini ve memurlarla hizmetlilerin 
izin işlerini radyo müdürleri yaparlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

YlRMÎ BlRÎNCÎ MADDE — Yabancı mem-
leketlerdeki teşkilâta tâyin edilecek memur-
ların, gidecekleri memleketlerin dillerini çok 
iyi bilmeleri ve Genel Müdürlük teşkilâtında 
veya ajanslarda veya günlük gazetelerde sürek
li olarak en az üç yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Efendim, yukardaki maddelerden birinde 
vilâyetlerde valilere ve Hükümet memurlarına 
vazife verilmiştir. Fakat taşrada konsolos ve 
sefirlere büyük işler düşer. Bilhassa konsolos
lar halkla daha çok temastadırlar. Bilmiyorum 
acaba buraya bir şey eklemek mümkün müdür? 
(işitilmedi sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, bir kere daha tekrar
lar mısınız? 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Devamla) 
— Yukarda 21 nci maddede valilere vazife ve
rilmiştir. Fakat 21 nci maddede taşra teşkilâ
tında konsoloslara, sefirlere ait hüküm yoktur. 
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Konsoloslar halkla daha çok temastadırlar; se
firler yüksek zümre ile temastadırlar; aynı işi 
görebilirler. 21 nci maddeye sefir ve konsolos
ların bu işle alâkalı olmasına dair küçük fıkra 
ilâvesini lüzumlu görürler mi? 

G E Ç I C I K O M I S Y O N SÖZCÜSÜ S U U T K E 
M A L YETKİN (ürfa) — Efendim, 13 ncü mad
dedeki, temsilci bulunmıyan yerlerde Genel Mü
dürlük işlerini valiler düzenler hükmü ile be
şinci maddenin hükmü arasında büyük farklar 
vardır. Halen bir il temsilcisi bulunmıyan 
yerlerde Genel Müdürlük işlerini valiler göre
cek. Fakat Basın ataşeleri ki, halen iki tane 
vardır, biri Amerika'da biri ingiltere'dedir, 
Ibunların vazifelerinin hususiyetleri vardır. Bun
lar bilâkis sefaretlerden ne kadar uzak kalırsa, 
ne kadar müstakil olarak faaliyette bulunur
larsa o kadar faydalı olurlar. Çünkü Amerika '-
da tecrübe göstermiştir ki, Amerika gazetecile
ri mümkün olduğu kadar gayriresmî şahıslarla 
teması tercih ediyorlar. Bunun için biz konso
loslukları ve sefaretleri işe karıştırırsak ki; on
ların vazifeleri muayyendir, bu işlerden bekle
diğimiz müspet neticeleri alamayız. 

BAŞKAN — Sual var efendim, müsaade bu
yurun. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Âmir olsun veya onlardan direktif alsın, de
miyorum. Fakat her konsolos bulunduğu yerde 
halkla, tüccarla, işleri icabı temas ettikleri için 
bunların işlerini kolaylaştırabilir, bunlara yol 
gösterebilir. Acaba böyle bir vazife alamazlar 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Basın - Yayın Teşkilât 
Kanunu, dışardaki îbasm ataşeliklerden bahse
diyor. Konsoloslukların vatandaşların işlerini 
kolaylaştırma mevzuu buraya girmez. Sefaret
ler zaten ilgilidirler. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Ben de yaptım bilirim. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — O ayrı mevzu
dur, efendim. 

Dr. İ B R A H I M T A L I Ö N G Ö R E N (Elâzığ) 
Mümessil değil midir? 

G E Ç I C Î K O M I S Y O N SÖZCÜSÜ S U U T K E 
M A L YETKİN (Devamla) — Bu,Basın-Yayın 
Kanunudur Beyefendi, onunla alâkası yoktur, 

w 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

IV 
Çeşitli hükümler 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Memur ve hiz
metlilerin çalışma günleri ve saatleri, servisle
rin icaplarına göre Genel Müdürlükçe tâyin ve 
itesbit olunur. 

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

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel kongre
lerini yapmış bulunan siyasi partilerden en az 
on il merkezinde teşkilâtını kurmuş veya Bü
yük Millet Meclisinde en az üç kişilik grupu ve 
en az üç il merkezinde teşkilâtı 'bulunan her si
yasi partiye, Büyük Millet Meclisinin genel se
çimlerinde programlarını izah için seçim tari
hine on !beş gün kala başlayıp bu tarihten iki 
gün öncesine kadar olan süre içinde Devlet 
radyolarında parasız konuşma zamanı ayrılır. 
Konuşma yetkisini taşıyan her siyasi parti, bu 
süre içinde ancak on beşer dakikalık dört ko
nuşma yapabilir. Parti genel merkezlerinin ka
nuni temsilcileri tarafından yazı ile istenilecek 
olan bu konuşmalar, müracaat sırasına göre, 
radyo postalarından birinde, saat on sekizden 
yirmi ikiye kadar, mûtat olarak konuşmalara 
ayrılan zamanlarda yapılır.Gün ve saatleri par
tilere yazı ile bildirilen ve radyo ile ilân olunan 
bu konuşmaların metinleri iki gün önce Genel 
Müdürlüğe verilir. 

Bu (konuşmalarda suç unsuru bulunup bu
lunmadığını incelemek üzere metinler Cumhu
riyet Savcılığına gönderilir. 

Bu inceleme yirmi dört saat içerisinde biti
rilir. 

Konuşmalardan doğacak sorumluluk, parti 
adına konuşanlara aittir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Bu maddenin başlı
ğında bir yanlış vardır; «çeşitli olanlar» değil 
«çeşitli hükümler» olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — O şekilde düzeltiyoruz. 
Buyurun Fikri Apaydın. 
FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Komisyon 

tarafından tadilen kabul edilen 23 neü maddede, 
radyoda konuşma yapacak olan siyasi partinin, 
iki gün evvel konuşma metnini Radyo İdaresine 
vermesi ve bu idarenin de konuşmada suç unsu-
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ru bulunup bulunmadığını tetkik edilmek üzere 
C. Savcılığına yollayacağı yazılıdır. 

Bu şekil; bir yazının neşrinden evvel sansür 
edilmesinden başka bir mâna ifade etmez. 

Arkadaşlar; sansür ister idarî makamlar, is
ter askerî veya adlî makamlar tarafından kul
lanılsın. Yazı ve düşünce hürriyetini tahdit 
eden bir vasıtadan başka bir şey değildir. 

İngiltere ve Kanada'da radyo ile yapılacak 
neşriyatın, neşirden evvel sansüre tâbi tutulma
sı'usulü mevcut olsa bile, bizde Anayasanın te
minat altına aldığı yazı ve düşünce hürriyetini 
mücerret bu sebebe dayanarak tahdit etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Kaldıki; maddenin bu 
fıkrasına konan bu hüküm ile, son fıkrasına 
konmuş olan kayit arrasmdaki esaslı tezat ve 
muhalefette komisyonun nazarına çarpmamıştır. 
Son fıkrada; savcılıkça sansür edildikten sonra 
yapılacak neşriyattan doğacak mesuliyetin 
parti adına konuşana ait olacağı zikredilmiştir. 
Radyoda neşrolunacak bir yazı Savcılıkça tet
kik olunarak suç mahiyeti olmadığı kabul ve 
neşrine müsaade edildikten sonra bu yazıda suç 
aramak bittabi abes bir şey olur. 

Demokrat Parti adına yapılmış olan teklif 
siyasi partilerin eşit haklara sahip olmaları esa
sım kanunlaştırmak maksadı ile yapılmıştır. 
Halbuki komisyon tarafından radyoda konuşma 
hakkının umumi seçimler zamanına ve 15 günde 
60 dakikaya hasredilmiş olması eşitlik esasına 
tamamen aykırıdır. Radyo Gazetesi her gün 
isim zikretmeksizin İktidar Partisi lehine müte
madiyen propaganda yapmaktadır. 

Bundan başka; memleket her gün adhilî ve 
haricî birçok hayati meselelerle karşı karşıya 
gelmektedir. Siyasi partilerin bu meseleler hak
kında görüşlerini millete bildirmelerinde mem
leket bakımından büyük faydalar elde edilece
ğinden asla şüphe edilmemelidir. 

Binaenaleyh seçim zamanlarına inhisar etti
rilmemek üzere siyasi partilere; radyoda ayda 
bir defa hiç olmazsa yarım saat ücretsiz konuş
ma hakkı verilmelidir. 23 ncü madde bu sebep
lerle, çok eksik bir halde huzurunuza sevkedil-
miş bulunduğundan, sansür usulü kaldırılmak 
ve seçim zamanları haricinde de siyasi partilere 
ayda bir defa yarım saat konuşmak hakkı ve
rilmek üzere maddenin komisyona iadesini tek
lif ederim. 

-m-
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Bunun için bir önerge takdim ediyorum ka

bulünü rica ederim. 
Dr. ADNAN ADI VAR (İstanbul) — Arka

daşlar, radyo ile konuşma ve radyo ile propagan
da yapmanın en müessir çare olduğuna şüphe 
yoktur. Onun içindir ki fark yapmadan radyoda 
diğer partilerin de konuşması kadar âdil ve meş
ru birşey yoktur. Bu 23 ncü madde de bunu te
min için yazılmıştır. 

Bendenizin teklif edeceğim şey 23 ncü madde 
ile muhalif partilere verilen konuşma aded ve 
müddetine aittir. Bir kere bu imkân umumi se
çimlerden evvel verilecekmiş. Acaba kısmi seçim
lerden evvel neden verilmiyor? Umumiside, 
kısmiside seçim olduktan sonra kısmi seçimler
de niçin verilmiyor ? 

Sonra teşri hayatında en mühim vaka bütçe 
müzakeresidir. Bütçe için muhalif partilerin söy-
liyecekleri sözleri de millete iblâğ etmek mecbu
riyeti aşikârdır. Binaenaleyh bütçe müzakeresin
den evvel de muhalif partilere radyoyu kullan
mak ve radyoda bütçe hakkındaki fikirlerini be
yan etmek müsaadesini vermek lâzımdır. 

Bundan başka hatıra gelen şey : Yalnız bütçe 
değil, milletlerin hayatında çok mühim kanunla
rın tadilleri mevzuubahis olur. Faraza Anayasa. 
Anayasanın tadili mevzuubahsolduğu zaman, onu 
müzakereye başlamazdan önce usul ve nizamına 
muvafık olan şey millete muhtelif partilerin fi
kirlerini söylemesidir. Vakaa gazetelere bunlar 
haber veriliyor ama daha evvel radyo vasıtasiyle 
bunu efkârı umumiyeye arz cihetini düşünmek 
lazımdır. Ondan sonra umumiyet itibariyle akla 
gelir ki partiler arasında uyuşularak arada bir 
muhalif partilerin de çıkıp radyoda konuşmaları 
pek muvafık olur. Bu husustaki istidat ve kabili
yetin inşallah yakın bir zamanda bizim memleke
timizde de yerleşmesini temenni ederek sözümü 
keseyim. Ben, benden evvel konuşan arkadaştan 
daha hafif isteklerde bulundum. Bu bapta ko
misyon ve Hükümetin ne düşündüğünü öğren
mek istiyorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; ben
denize© bu madde antidemokratik bir ruh taşı
yor. Bir defa birtakım şartlar konulmuş. En az 
10 il merkezinde deniyor. Niçin 5 değil veya 15 
değil de 10 il. Bu 10 rakamının yuvarlaklığı 
bâzan bizi aksi şeylere de sürüklüyor. 10, 20 di
yoruz; bendenizce bu doğru değildir. 

Müstakillere söz verilmemiştir demiyeceğim, 
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J onun üzerinde durmayacağım. Fakat partilere 

verilen 15 dakikalık müddet çok azdır. Âdeta, 
canım sizin de gönlünüz olsun der gibi bir kayıt 
taşıyor. Bu sizin de gönlünüz olsun, biraz da siz 
konuşun mânasını taşıyor. Konuşun ama; yazı
nızı birkaç gün evvel vereceksiniz, bunu müddei 

j umumiliğe göstereceğiz, müddei umumilik onu 
kendisine göre düzeltecek, ondan sonra gelecek 
ve konuşacaksınız. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Öyle konuş
maya zaten hiç lüzum yok. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Benim ba
şımdan geçti de onun için biliyorum. Müddei 
umumiye gittikten sonra yazımın en esaslı nok
talarının çıkarıldığını gördüm. Niçin çıkarıldığı 
üzerinde durmadım. Fakat onu gördükten sonra 
• bu, beni düşündürür. Görülüyor ki bu tahditler 

I hakikaten demokratik nizam vereceğiz diye çaba
layıp duruyoruz, bol bol nutuk veriyoruz. Diğer 
taraftan da kanunlara bir takım noktalarda öyle 
bâzı şeyler koyuyoruz ki, demokrasinin âsü can 
damarı sayılan yerini âdeta iğneliyoruz, raptiye 
ile raptiyeliyoruz, kımıldama, diyoruz. 

Metinlerin Cumhuriyet Savcılığına verilmesi 
de doğru değildir. Şuurlu bir parti memlekete za
rar gelebilecek bir sözü herhalde radyoda söyle
mez. Ve öyle zararlı bir sözü radyoda söylemesi 
kendi aleyhine olur. Kendi aleyhine olacağını bil
diği bir sözü söyler mi?. Orada lalettayin bir söz 
söylenecek değil ki. Partinin programına, hedefi
ne göre, milleteı duyurulacak en esaslı mesele ne 
ise onu söyliyecek. 

Sonra niçin bu radyo para ile konuşma işini 
kabul etmiyor?. Herhangi bir vatandaş parası ile 
konuşabilsin. Meselâ başka memleketlerde radyo 
ile, neşriyat, selâm gönderme ve sair şekilde isti
fade etme imkânları vardır. Radyo ile konuşma 
hususunda Türk vatandaşı için bir kayıt düşünü
lemez mi?. Gerçi hususi radyolar Amerika'da şu
rada burada var ama, bu da milletin parası ile 
verdiği vergi ile kurulan bir dairedir. Binaen
aleyh böyle bir müesseseden bütün vatandaşlar 
istifade etmeli, konuşma hakları «©İmalıdır, Bu 
esaslar üzerinde düşünülerek kanunu yapmak lâ
zımdır. Böyle muayyen bir tahdit ile şu veya bu 
şekilde demokratik ruhu hırpalayıcı bir maddeyi 

I kabul etmek bendenizce doğru olmaz gibi geliyor. 
1 Sonra niçin yalnız genel seçim zamanına tahsis 

ediliyor. Bir arkadaşımızın buyurduğu gibi kıs-
I mi seçimlerde niçin olmasın?. Niçin mühim ka-
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nunlarda bu memleketi alâkadar eden mühim hâ
diselerde olmasın. Farzedelim ki; memleket bir 
harb tehlikesiyle karşı karşıyadır, memlekete bir
lik telkin etmek lâzım gelecektir. Çeşitli partiler 
niçin o zaman vatandaşları birliğe davet edecek 
şekilde radyoda söz söylemesinler ve niçin böyle 
bir kaideyi kabul etmiyeİim. 

Binaenaleyh bu konuşma hakkını yalnız Ge
nel Seçimlerde kabul etmek, tahdit etmek doğru 
bir hareket değildir. Ondan sonra bunu 15 dakika 
ile müddetleridirmek, senin de gönlün olsun, der 
gibi bu şekilde konuşturmak doğru birşey olmasa 
gerek. 

Bu bakımdan bendeniz bu maddeyi antidemok
ratik buluyorum, doğru bulmuyorum. Bu madde
nin esaslı şekilde tâdil edilmesi için komisyona 
gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Refik Koraltan buyurun. 
REFÎK KORALTAN (içel) — Arkadaşlar; 

üç buçuk yıldan beri siyasi bünyemizde, haki
katen hepimizin gururla tekrar ettiğiniz mesut 
bir inkişaf başlamıştır., 

Yıllardan beri ifade edip de fiilî hayatta 
tatbik şeklini bulamıyan Anayasa hükümleri
nin millet tarafından doğrudan doğruya fiilî 
hayatta da yer bulması hususunda derin bir 
tahassürle ve iştiyakla arzu izhar edilmekte ve 
hiç şüphesiz Devlet denilen müesseseyi, mesuli
yet mevkiinde bulunan Hükümeti bu istikamet
te daha verimli ve daha müspet faaliyet sahası
na sevk etmektedir. 

Arkadaşlar, bir taraftan bu esasat ve bu 
mesut devrenin feyizli inkişafına taraftar gö
rünürken ve bunu sözle mütemadiyen söyler 
dururken; diğer taraftan bu esasa ve hakika
ten demokrasinin en başta gelen temeline bu 
kayıtlarla zaıf getirecek hükümleri koyarsak 
süzümüzle fiil arasındaki tezat bir defa daha 
anlaşılır ve hakikaten bu husustaki düşüncele
rin samimiyetinden bihakkın endişe edilebilir. 
Böylece umumi bir mânayı arzettikten sonra 
şu hakikati de açıklamaya mecburum. 

Arkadaşlar, İktidar bugün Halk Partisinin 
elindedir. Yarın her hangi bir siyasi partinin 
mesuliyeti altına verilebilir. Bu, nihayet mil
letin bileceği bir iştir; İktidara gelen her han
gi bir kuvvet Hükümet mesuliyetini üzerine 
alan her hangi bir parti kendi prensiplerini, 
kendi düşüncelerini tabiatiyle vekilleriyle ve 
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teşkilâtının başında bulunan elemanları rası-
tasiyle yayınlamaktadır. Bugünkü fiilî, hal de 
bundan ibarettir. Nitekim Hükümet teşkilâtı 
içerisinde bulunan ve ayrı ayrı mesuliyet al
mış bulunan unsurlar kendi noktai nazarları
na göre ticari sahada; iktisadi sahada, ilmî sa
hada kendi noktai nazarlarına göre yani prog
ramlarının esaslarına göre istediği şekilde, is
tediği saatte, istediği kadar radyo ile neşriyat 
yapmaktadır. Zaten siyasi partiler denince; ik
tidarda bulunan siyasi parti kendi maksadını, 
kendi düşüncesini, kendi programını istediği 
şekilde yaymakta berdevamdır. Hal ve fiil 
bundan ibarettir. 

O halde şimdiye kadar kanunla konulan hü
küm ile henüz iktidarda bulunnııyan ve kendi 
programları dâhilinde faaliyetlerini tevsi etmek, 
inkişaf ettirmek zorunda bulunan partiler için 
yeni baştan ve tamamiyle Demokrasi esaslarına 
aykırı olarak bir kayıt konmaktadır. Demokra
si esasına aykırı olduğu kadar doğrudan doğru
ya Anayasamızın vatandaş hak ve hürriyetine 
taallûk eden ve 5 nci fasılda sayılan, düşünme, 
söyleme, yazma gibi esaslı hürriyet mefhumları
na da aykırı bulunmaktadır. Bu itibarla değil 
seçim zamanlarına münhasır ve mukayyet ol
mak üzere 15 dakika konuşmayı ve bu konuşma
nın da daha birtakım sıkı kayıtlarla bağlanmış 
bulunması sadece böyle bir hüküm bugünkü zih
niyetin içine katılması dahi arkadaşlar samimi
yet ifade etmez. Ne olur? Ekseriyette bulunan 
bir partinin ve ekseriyete dayanan bir Hükü
metin kendi noktai nazarlarını, her neye mal 
olursa olsun dikte ettirmek mânasına gelir. Di
ğer partiler, yani akalliyet partileri zannedilen 
partilerin kanaatleri ve fikirleri ki, bunlar, umu
mi efkârın hemen büyük çoğunluğu ile kabul 
edilmiştir. Yayılma sahasından uzak kalır ve 
bugüne kadar vaziyet böyle devam edegelmiş-
tir. Bu itibarla Anayasa hükmüne tamamen 
aykırı olan ve tamamen antidemokratik mahi
yette bulunan bu hükmün bu kanunda yer alma
sını şiddetle reddediyoruz. Aynı zamanda bu
gün sözle tutmaya çalıştığımız demokrasi zihni
yetine de külliyen zararlı bulunmaktadır. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 

KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 
Hükümetin sevkettiği kanun tasarısı, Büyük 

— 666 — 



B : 91 24.5.1949 0 : 1 
Millet Meclisi içinde üyeleri bulunan partilerin 
radyoda konuşmalarını dikkate almıştı. Komis
yon. bunu daha genişletmek tarafını iltizam etti. 
Çünkü Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunmı-
yan partiler olabilir. Bunlar da seçim arifesin
de propagandasını yapmalıdırlar;; Onlara da bu 
imkânı vermek lâzımdır. Diğer taraftan dışar-
da birtakım partiler vardır ki, yalnız bir yerde 
teşkilât kurmuştur. Bunların radyoda konuşma 
hakları sağlanırsa o takdirde radyo faaliyeti ak
sar mülâhazasında bulunduk. 

Bunun için, gördüğünüz gibi bâzı şartlar 
koyduk; şu kadar vilâyette teşkilâtım kurmuş 
olan veya Mecliste şu kadar üyesi bulunan par
tiler radyo konuşmalarından faydalanırlar, 
dedik. Elimizdeki malûmata göre halen mem
leketimizde 16 parti vardır ve bunların bir 
çoğu bâzan bir, bâzan iki vilâyette teşkilâtları
nı ancak kurmuşlardır. Meselâ Liberal Partinin 
Bursa'da ve bir iki kazasında teşkilâtı vardır. 
Türk Sosyal Demokrat Partisinin yalnız İstan
bul ve İzmir'de teşkilâtı vardır. Yalnız Vatan 
İçin Partisi İstanbul'dadır ve hiç şubesi yok
tur. Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi İstanbul'
dadır ve hiç şubesi yoktur. 

Böyle birçok partiler vardır, hepsini saya
rak huzurunuzu işgal etmiyeyim. Onun için 
bâzı ölçüler vazettik. Radyoda partilerin ko
nuşması ne gibi esaslara tâbi ölsün, ne# kadar 
konuşsunlar, kaçar dakikalık kaç seans konuş
sunlar?.. Bu hususta İngiltere ve Kanada'da 
mer'i olan mevzuattan istifade ettik. Binaena
leyh elimizde birtakım objektif kıstaslar var
dır. 

Meselâ İngiltere'de, seçim propogondası için 
on beş dakikalık bir seans verilmiş bulunmak
tadır. Kanada'da konuşmalar seçimden 15 gün 
evvel başlar ve seçimlerden iki gün evel nihayet 
bulur 

Şimdi bir noktaya temas edeyim: Bir arka
daşımız dedi ki, parti temsilcilerinin radyoda 
konuşmazdan evvel söyliyeceği şeylerin savcı
lıktan geçmesi antidemokratiktir. Niçin? Bunu 
hakikaten anlıyamadım. Fakat gazetelerde ya
pılan neştiyat önceden savcılıktan geçmez, geç
mez ama neşredildikten sonra bir şahsın aley
hinde birtakım düşünceleri ihtiva ediyorsa sav
cılık buna elkor. Aynı şeyi radyoya tatbik et
meye mikan yoktur. Çünkü bunu radyoya tat
bik edersek şahsı mevzuubahsolan herkes rad

yoda konuşmak istiyecektir. Bu takdirde rad
yoda memleket hizmetleri tamamen aksıyacak-
tır. Nihayet bu neşriyat şahsiyatı, birtakım 
kanuna aykırı düşünceleri ihtiva etmiyorsa 
bunda kuşkulanacak bir cihet de yoktur. 

Bütçe konuşmalarının parti temsilcileri tara
fından radyoda verilmesi meselesine gelince; 
bu o kadar geniş bir zamanı istilzam eder ki, 
hakikaten kanunla derpiş edilen radyo hiz
metleri katiyen görülmez. Zaten bütçe konuşma
larının mevcut demokratik memleketlerin hep
sinde bulunduğu da iddia edilemez. Binaena
leyh hulâsa olarak mâruzâtım şudur ki ; bu 
madde tamamen demokratik bir maddedir. Çün
kü en demokratik memleketlerin mevzuatından 
istifade edilerek kaleme alınmıştır. Ayrıca teş
kilâtını muayyen illerle ilçelerde kurmuş olan 
ve muayyen nispette Büyük Millet Meclisinde 
üyesi bulunan her parti radyo konuşmalarından 
istifade edebilir. 

• KASIM ENER (Seyhan) — Diğer memleket
lerde, konuşulacak şeylerin önceden savcılıktan 
geçirilmesi usulü var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Bu hususta komis
yonda incelemede bulunmadık. Maddeyi ya
zarken, faydayı temin maksadiyle bu fıkrayı 
koyduk. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) 
— Sayın sözcünün konuşması beni tatmin etme
diği için söz almak zaruretini hissettim i 

Arkadaşlar; hakikaten iyi bir yola atıldık, 
çok partili bir rejime kavuşmuş bulunuyoruz. 
Bunun gittikçe daha iyi 'bir şekil almasını bü
tün Türk Milleti ve hepimiz arzu ediyoruz. An
cak nâzı sözlerden bir nevi taviz gibi mânalar 
çıkıyor. Meselâ şu tasanda radyodan partilerin 
istifadesi için 15 dakikalık bir zamanın azlığı 
üzerinde hemen hemen bütün hatipler, bütün 
arkadaşlar birleşmiş, görülüyor. 15 dakikalık 
bir konuşma, bu da milletvekilliği genel seçim
lerine hasrediliyor, ki, 4 senede 4 konuşma bir 
saate sığdırılıyor. O da tahdit ediliyor, saat 18 
den 22 ye kadar olan zamanda ve yine Hükü
metin tâyin edeceği saatlere hasrediliyor. 

Arkadaşlar, yeni Hükümet zamanında değil, 
eski1 Hükümet zamanında verilmişti. Fakat ye
ni Hükümeti bu işde daha hüsnüniyetli gibi 
gördüğüm için ben*ri©a ediyorum, konuşma hu-
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susunda partilere biraz da'ha fazla yer verilsin. 
Bizim istediğimiz şeyler fazla ise (kısaltalım, fa
kat konuşma sayısını ve zamanını biraz fazla-
laştıralım. 

Sonra üzerinde lâyıkiyle temas etmedikleri 
!bir nokta vardır ki, Hükümet yalnız bu memle
keti ilgilendiren seçimin milletvekili seçimi ol
duğunu düşünmüştür. Yalnız milletvekilleri 
mühim oluyor da Devlet teşkilâtının nüvesini, 
esasını teşkil eden muhtarlık, belediye ve genel 
meclis gibi daha ziyade milleti ilgilendiren, alâ
kadar eden mahallî işleri, maJhallî seçimleri na
zarı itibara almıyorlar. İşte bendenizin fikrini 
daha ziyade meşgul eden kısım da budur. 

Malûmu âliniz demokrasi rejimini kabul et
miş memleketlerde belediye seçimleri de en 
önemli hâdise olaraik ele alınmıştır, Türkiye'de 
de öyledir. Belediye seçimleri, 'hepimiz biliyo
ruz ki ; milletvekili seçimlerinden ziyade mem
leketi ilgilendirir, çünkü mahallîdir. Çünkü 
kendi dertleri ve ihtiyaçlariyle yakından alâka- . 
dar olduğu için hu seçimlere milletimiz daha zi
yade ehemmiyet vermiştir. 

Binaenaleyh Başjbakan Yardımcısı ve Hükü
met bu hususta muvafakat ederlerse şu kabul 
edilen radyo ile konuşma serbestisinin hiç ol
mazsa belediye, genel meclis seçimlerine, kısmî 
olmasa dahi, hiç olmazsa umumi şekilde genel 
meclis üyeleri seçimlerine teşmil edilmesini ri
ca edeceğim. Bu hususta da bir önerge veriyo
rum. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI NÎHAT ERÎM 

(Kocaeli) — Efendim; sözlerime muhalefet ar
kadaşlarımızın, şimdi söyliyeceğim sözlerimden 
dolayı beni mazur görmelerini rica ederek baş-
hyacağım: 

Biz, hakikaten talihsiz bir Hükümet ve ik
tidar partisiyiz. Demokratik sistemi bütün icap
ları ile yerleştirelim diye kendiliğimizden elden 
geleni yapıyoruz. Radyodan siyasî partilerin is
tifade etmesi için hüküm tedvin ederken aman 
bizim yaptığımıza yine inanmazlar, yine itimat 
etmezler diye bu hususta en ileri gitmiş memle
ketleri misal olarak alalım diyoruz, ve misal 
olarak alıyoruz. Hattâ Demokrat Partiye men
sup da olsa, hiçbir demokrat şu anda İngiltere'
den daha ileri bir demokrasi bulacağını iddia 
edemez. İngiltere'de, B. B. O. denilen radyo ida
resinde tatbik edilen usulü şu müzakere ettiği-
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niz bizim kanunumuza koyduk. Onlar yine bu 
kürsüye geliyorlar ve bunu damgalıyorlar: An
tidemokratiktir!. 

Şimdi bendeniz kendimden hiçbir şey kat
madan İngiltere'deki vaziyeti sîze okuyacağım. 
Feryat ediyorum, şikâyet ediyorum, hüsnüniyet 
gösteriyoruz yaranılmıyor. Hüsnüniyetle getir
diğimiz kanunlara demokrasinin icabettirdiği 
en ileri hükmü koyuyoruz yine antidemokratik
tir diye damgalıyorlar. Ben vatandaşlarımın 
şehadetine, insafına iltica edeceğim. (Soldan 
bravo sesleri) 

İngiltere'deki. B. B. C. radyosu programla
rından her hangi bir yayını çıkarmaya Hükü
met salahiyetli olduğu gibi B. B. C. nin idare
sine dair olan talimat gereğince İktidar Partisi 
ile Muhalefet Partilerine tahsis edilen yayın 
saatlerinden istifade sırasında siyasi partilerin 
talimat hükümlerine uymaları zarureti de var
dır. Nitekim, İngiltere'de ancak muayyen vesi
lelerle ve muayyen miktarları, geçmemek üzere 
İktidar Partisi ile muhalif partiler sözcülerine 
radyoda konuşma imkânı verilmektedir. Muhalif 
partilere mensup sözcüler, milletvekilleri aday
lar! tesbit ve ilân edildiği günden itibaren rad
yoda konuşabilir ve bu haktan da sadece yir
miden fazla aday gösterebilen partiler fayda
lanabilirler. Bu suretle seçim programı için ay
rılan. zaman da ancak bir seanslık bir konuşma 
zamanından ibaret kalmaktadır. (Yani 15 da
kika). Nitekim İngiltere'de 1*945 de tesbit edi
len esaslara göre aynı yıl içinde iktidar ve mu
halefet partilerine radyoda tesbit edilmiş mu
ayyen seansların ilki ile sonuncusu Hükümete 
terkedilmiştir. 

Diğer taraftan yine İngiltere'de her yıl büt
çenin Parlâmentoya verilmesini mütaakıp Ma
liye Bakanı tarafından yapılan "konuşmayı 
ertesi akşam muhalefet partisinin (orada bü
yük muhalefet partisi malûmu ihsanınız bir ta
nedir) muhalefet partisinin konuşması takip 
etmekte ve bütçe etrafında yapılan yayınlar 
Hükümet sözcüsünün konuşması ile sona er
mektedir. (Yani son sözü Hükümete veriyor). 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Sansür de 
var mı orada? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi 
arzedeceğim. 
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Şimdi sayın muhalefet sözcüleri, radyoda l 

yapılacak konuşmaların iki gün evvel Genel 
y'Müdürlüğe yazılı olarak verilmesini sansürle 

tavsif buyurdular. Kendilerine çok itizar ede
rim : Şunu hatırlatmak isterim ki, sözü ve fikri 
kendi vasıtaları ile yayınlıyacak olan bir in
sanın, o fikri yaymadan evvel bir hükümet 
makamının murakabesinden geçirmesine san
sür, denir. Devlet vasıtasiyle bir fikri yayınlı
yacak, olan insanın devletin koyduğu nizama-
ta uyması elbette lâzımdır. Bu ingiltere'de de 
böyledir. Eğer bu, ingiltere'de sansür ise, biz
de de sansürdür, ingiltere'de yalnız bizden bir 
farkı vardır, ingiltere'de bu, savcılıktan geç
miyor. Radyo programlarını, radyo konuşma
larını murakabe eden heyetler vardır. Bu he
yet bu konuşmaları da murakabe etmektedir. 
Biz komisyonla beraber bu noktayı mütalâa 
ederken, bendeniz dedim ki; bunu radyo komi
tesine bırakmıyalım, zira, muhalifler diyecek
ler ki, «Vay efendim bir komite konuşma hak
kını nasıl kontrol edebilir». O halde bu işi sav
cılık sırf kanunlara uygun olup olmadığı nok
tasından tetkik etsin. Tıpkı cevap hakkını, 
neşredilmeden savcının tetkik etmesi kabilin
den.. Savcılıkta uzun müddet kalırsa buna da 
itiraz ederler, dedik. Buna muayyen bir müd
det koyalım ve o müddet zarfında savcılık ce
vap versin. Biz bütün bu muhtemel mülâhaza 
ve mütalâaları göz önünde tutarak bu madde
yi bu şekle koyduk, getirdik. Şimdi ben kendi
lerinden rica ediyorum: Lütfen kendi istedik
leri şekilde demokrat sayılan, Demokrat olan 
ve radyosu Devlete ait bulunan bir memleket
ten bana bir misal söylesinler. Ben kabul ede
ceğim. Bundan daha açık ne söylenebilir? 

Sayın Koraltan; efendim öyle ekalliyet de
yip geçmemeli, ekalliyette zannedilen partile
rin fikirleri vardır ki, hakikatte ekseriyet ola
bilirler buyurdular. Beşer aklı ekalliyetle ek
seriyeti tesbit etmek için, bugüne kadar uğraş
mış ve muayyen bâzı usuller tesbit etmiştir, 
seçimi esas tutmuştur. O seçim neticesinde or
taya çıkan Mecliste üye adedi hangi tarafta 
çoksa, o tarafı memleketin ekseriyetini temsil 
ediyor, kabul etmiştir. 

Hangi taraf az ise, o tarafı memleketin, si
yasi fikir bakımından, ekalliyetini teşkil ettiği
ni kabul etmiştir. 

Sayın Koraltan'm bu ekalliyet - ekseriyet 
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sözlerinde bir ima var gibi geldi bendenize. 
Kendilerine mütaaddit vesilelerle bu kürsüden 
ve başka kürsülerden yapılmış ve icabetsiz kal
mış bir davet vardır. Bu vesile ile onu tekrar 
ediyorum: Hazır Büyük Meclis de faaliyet ha
lindedir, Seçim Kanununda kendilerinin istedik
leri değişiklik ne ise, alenen Meclis huzurunda 
söylesinler. Biz de kendileriyle beraber o de* 
ğişikliği kabul etmesini Büyük Meclisten istir
ham edelim. Önümüzde 15 milletvekilliği için 
ara seçimi vardır. Bu seçime girerek bu üye 
adedinin yarısından fazlasını kazansınlar da, 
ozaman göğüslerini gere gere biz ekseriyetteyiz, 
siz ekalliyettesiniz, desinler biz de bunu kabul 
edelim. (Soldan alkışlar) 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Hodre meydan. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın 
Başbakan Yardımcısı Profesör Nihat Erim ik
tidarın talihsizliğinden bahsettiler. İktidarı 
hendeniz talihsiz addetmiyorum, Elbetteki 25 
seneden beri iktidarda bulunan parti şu veya bu 
şekilde tenkid edilir. Bu talihsizlik değildir. Ve 
şimdiye kadar yanlış işleri vardır ama iyi işleri 
de vardır, yanlış işleri olacaktır, bunlar da ten
kid edilecektir. İktidar değişecek yerine gele
cekte tenkid olunacaktır. Böyle bir zihniyet ve 
düşünceyle Sayın Başbakan Yardımcısının âde
ta tazallümühal eder yollu millete hitap etme
sini bendeniz doğru bulmuyorum. Bendeniz 
şahsan iktidarı talihsiz addetmiyorum. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — O bize ait bir 
şey, Emin Soysal. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Sözümün mâ
nasını anla! İkinci nokta: İngiltere'yi misal 
aldılar ve ona ait hususları okudular. Sayın ar
kadaşlar, bir millet bu nevi kanunları kendi 
ihtiyaçlarını düşünerek, tarihini, bugününü ve 
geleceğini düşünerek yapmazsa, şu ve bu milleti 
taklit ederek taklidi kanunlar yapmaya giderse 
işleri sakat olur: Bendeniz buna da taraftar 
değilim. Bizim ihtiyaçlarımızı düşünerek, bi
zim bünyemizi, bizim geleceğimizi dü
şünerek bize göre kanun yapmak lâ
zımdır. Sayın Başbakan yardımcısının 
söyledikleri misali bir an için kabul ede
lim. Bu bir misal olduğuna göre ingiliz Ka
nununda netekim bütçe konuşmalarında mu
halefet partilerine yer verilmiştir. Biz de bu-' 
rada konştuğumuz zaman demedik ki, şu veya 
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bu şekilde kotti bir şey olsun. Btiçte konuşma
larına da yer verilsin. Diğer bir arkadaş bele
diye ve meclisi umumi seçimlerine yer verilsin, 
dedi. Bu gibi aydınlatmalar olabilir. Bu bakım
dan îngiltere Kanunlarında bendenk söyledi
ğim fikirlerden aykırı bir şey görmüyorum. 
Munzam olarak İngiliz Kanununda konuşulacak 
şeyin savcılığa gidecek tarafı yoktur. Yalnız 
bir şey soruyorum; konuşulacak yazı niçin sav
cılığa gidiyor. Arkadaşlar; bu öyle teknik bir 
meseledir ki, eğer herhangi bir parti tehlikeli 
bir şey konuşacak diye düşünüyorsak bu yanlış 
bir düşünüştür. Her şeyi göze alarak böyle 
tehlikeli bir konuşma yapacak adam, bu 15 da
kika hk zaman içinde bu tehlikeli işi yine yapa
bilir. (Radyo kapatılır sesleri). 

Radyoyu kapatmak mevzuubahis ise, işi bu 
zaviyeden düşünürsek, müddei umumiye gön
dermeye hiç lüzum yoktur. Meclis olarak Mat
buat Umum Müdürlüğüne itimat etmemiz lâzım
dır. Bu işi Matbuat Umum Müdürlüğü yapsın, 
organize etsin. Konuşulacak ve konuşulmıyacak 
şeyleri o kararlaştırsm. (Biz ona razıyız ses
leri) Bendeniz bu fikirdeyim. Bir müessese ku
ruyoruz. İtimat ettiğimiz bu müessese bu işi 
yapsın, memlekete zarar verecek olan şeyleri 
neşrettirmesin. Bu, ayrı bir mesele. Fakat 
müddei umumiye gitmek şeklini kabul ettiğimiz 
zaman biraz tuhaf oluyor. İşte bu nokta üze
rinde bendeniz antidemokratik bir his duyuyo
rum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
Sayın Emin Soysal arkadaşıma teşekkür etmekte 
geri kalmamak için hemen söz aidini. 

Bizim, Savcılığa gitmemizin sebebi, bize kö
tü niyet atfederler, Basın ve yayın Bürosu keyfî 
olarak muhalefetin konuşmalarını sansür «diyor, 
yazıları çıkarıyor derler endişesidir. Çünkü mü
temadiyen böyle yapıyorlar. Bir türlü yaranamı
yoruz. Bu işin tetkikini kendimiz için emniyet 
tedbiri olarak savcılığa bırakmayı lüzumlu bul
duk. Lüzumsuz olduğunda İsrar ederlerse ve ken
dileri bir teklifte bulunurlarsa, Hükümet, gös
terdikleri itimattan dolayı ancak teşekkür eder. 
O zaman radyonun normal konuşma murakabesine 
tâbi kalır. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Efendim Sa
yın Nihat Erim hakikaten meslekinin ehlidir, ho
cadır, genç yaşında profösör olmuştur, kendisinin 
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çok defa kürsüden tekrarladığı gibi hakikaten 
genç yaşında ağır mesuliyet mevkiine gelmiştir. 
Bu Sayın arkadaş çok defalar bu mesuliyet mev
kiine gelmeden evvelki konuşmalarında bir fikir 
adamı, bir ilim adamı, ve bir kürsü adamı olarak 
konuştuklarına şahit olmuştuk. Bu itibarla ken
disini yakından zevk ile takip ettik. Fakat beşer 
mizacı çok acaip tecelliler gösteriyor. 

EKREM ORAN (İzmir) — Sizin gibi. (Gü
lüşmeler) . 

REFİK KOALTAN (Devamla) — Güzel, 
müsaade buyurun, cevabını vereceğim. 

Sayın Nihat Erim Devlet Bakanı mevkiine 
geldikten sonra vakit vakit şu kürsüden, kürsü 
hüriyetine dayanılarak yapılan yerinde tenkidle-
ri, bir fikir ve ilim adamı olmaktan ziyade bir 
politika ve bir parti zaviyesinden karşılayıcı ce
vaplar vermesi ve o cevapları verirken biraz sesini 
yükseltmek ve biraz; yumruk sıkmıyor ama, ke
limelerin siperine sığınarak yumruk sıkmaya baş
lamıştır. 

Ben kendilerinden rica ederim; siyasi hayat ha
kiki hayat gibi güvenilecek şeylerden değildir; fâ
ni hayattır. Birgün dönüp • dolaşıp kendi kürsü-

j süne döndükleri zaman talebesinin karşısında, 
falan zamanda fikir hüriyeti, kürsü hüriyeti ve 
tenkid hüriyetlerine karşı sert; tavırlar alması yü
zünden kendi talebeleri karşısında zayıf bir mev
kie düşmemelerini, bilhassa kendilerine tavsiye 
ve temenni ederim. 

Arkadaşlar, Sayın Nihat Erim böyle konuş
makta haklıdırlar. Tabiî, görülüyor ki, burada 
Ibir ekseriyete dayanıyorlar ve o ekseriyet her 
vakit olduğu gibi kendisini desteklemekte ve 
sözlerini de alkışlamaktadır. 

EKREM ORAN (İzmir) — HaMı gördüğü
müz şeyleri. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Arka
daşlar, Nihat Erim nihayet bir fikir adamı 
'olarak zannediyorum ki, esasta benim söyledi
ğimden vicdanen de ayrı olmasalar gerektir. 

Biraz evvel Yüksek Huzurunuzda ana hatla
rını arzetmeye çalıştığım söz (hürriyetini müda
faa ediyoruz. Anayasanın kaideleştirdiği vatan
daş hürriyetini, yayma hürriyetini müdafaa 
ediyoruz. Kendilerine sorarını fikir olarak, 
esas olarak şu 'getirilen 23 ncü madde ile bu 
ana prensipleri telif etmeye imkân var mıdır? 

J Zannediyorum ki, dili ile aksine cevap verse da-
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hi, fikir adamı olarak ilim adamı olarak Sayın 
Nihat Erim vicdanen, vardır demiyecektir, ve 
derse ben tamamen samimî bir duygunun ifade
sini yaptığına kani olamıyacağım. Buyurdu
lar ki, şu hükmü efkârı umumiyeyi 'hakem tu
tarak açıkça umumi efkâra arzetmiş bulunuyo
ruz. 23 ncü maddede bilinen 'kayıtlarla, siyasi 
partilerin kanaatlerini serbestçe söyliyememek, 
kayıt altına almak gibi hükümleri ihtiva eden 
şu maddeyi efkârı umumiyeyi arzederek, efkârı 
umumiyenin hakemliğim istediler. Kendilerine 
teşekkür ederim. Umumi efkârın vereceği hük
mü biz şimdiden hürmetle karşılıyoruz. 

Dr. AZIZ URAS (Mardin) — Tabiî edecek
sin. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Sırf si
yasi partilere mensup olduğu için, sırf muha
lefet mevkiinde bulunduğu için, sözünü sansür 
etmek üzere, 'tetkik etmek üzere, suç unsuru 
var mı yok mu gibi esasları aramak üzere sav
cıya göndermek lüzumunu 'duyan Sayın Nihat 
Erim'in bu zihniyetini ve bu maddenin taşıdığı 
mâna ve muhtevasının mahiyetini buradan umu
mi efkâra arzetmiş bulunuyoruz. (Gayet tabiî 
sesleri). 

Kendi partilerinin radyo ile neşrolunan ve 
yukarda arzettiğim elemanları vasıtasiyle umu
mi efkâra duyurulmak istenilen fikirleri savcı
ya bir defa göndermek lüzumunu duymuşlar 
mıdır? 

Ne derseniz deviniz, hakikat meydandadır. 
Şimdi siz, burada Nihat Erim'in işaret ettiği giL 

bi, ekseriyet, ekalliyet hakkında bir ölçü ola
rak ifade ettiği gibi burada ekseriyette bulunu
yorsunuz. Dünyanın bütün milletlerinin siyasi 
tarihinde ekseriyette bulunan partiler zaman 
olur ki, herhangi bir muayyen meselelerde umu
mi efkârın itimadını kaybeder, Umumi efkârın 
itimadını kaybettiği ve her hangi bir içtimai, 
siyasi, bir mesele, umumi efkâra mal edildiği ve 
umumi efkâr tarafından benimsendiği anda 
•kendisinin hakiki vaziyetini görür, zarfa uğra
dığını görür ve o zaman milletin hakemliğine 
gider. 

Şimdi size sorarım, Sayın Nihat Erim'in va
ziyeti bu vaziyet değil midir? (Hâşa sesleri, de
ğil sesleri). 

Arkadaşlar, ben kendilerine teşekkür edi
yorum. Umumi efkârın vereceği (hükmü hür
metle karşılıyorum. Zaten Muhalefet Partisi 
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olarak, Demokrat Parti olarak bugüne kadar 
bundan başka bir şey istemedik. (Bravo sesleri) 
Eğer Anayasanın umumi hükümlerine ve ta
bii hakları icabına dayanarak bu milletin hak 
ve hürriyetinin hâkim olmasını, kanun ifadesiy
le, anayasa ifadesiyle samimî olarak müdafaa 
ediyorsak yalnız, Basın - Yayın Teşkilât Kanunu
nun 23 ncü maddesi bakımından değil, bugünkü 
durumda millete müracaat ederek onun hakem
liğine giderek soralım. 

EKREM ORAN (İzmir) — Siz gitmiyorsu
nuz ? 

REFlK KORALTAN (Devamla) — Arka
daşlar, bu yola gelmiyen biz değiliz. Şimdi bu 
mâruzâtımla zannediyorum ki bir muhalefet par
tisi mensubu olarak, demokrat partili bir arka
daşınız sıfatiyle hakiki maksatları beraberce ifade 
etmiş bulunuyorum. Arkadaşlar eski dertleri, 
yeniden tazelemiyelim, bırakalım şimdi onları. 
3.5 yıldan beri siz de muhalefet sesini dinlediniz, 
millet de dinledi. Hangi tarafın doğruyu, hangi 
tarafın isabetli yolu tuttuğunu bu milletin anla
ması için sayın Nihat Erim'in ifade ettikleri gib: 
millet hakemliğinin tâyini, zamanı gelmiş ve geç
miştir. Bilmem tekrara lüzum varmı ? Bu "yol 
umumi seçim yoludur. (Sağdan alkışlar) (Soldan 
gürültüler) Arkadaşlar bu düşünce yalnız dün 
değil, 3,5 seneden beri ifade edilmektedir. Millet
çe, bilinen seçimlerin tekrarına lüzum yoktur. 
Bunları tekrar etmiyeceğim. Şimdi sayın Nihat 
bir meselede sual açtılar. Arkadaşlar, bu suali 
Demokrat Parti 3,5 seneden beri açmıştır. Ne 
diyoruz ve istiyoruz. Anayasanın hükümlerine 
sadakatle bağlı olmak için bu milletin iradesinin 
kayıtsız, şartsız işlemesi için, her şeyin başında 
millî bir iktidarın taayyün edebilmesi için vatan
daş kalb ve vicdanında en ufak bir şüphe ve 
tereddüde mahal kalmıyaeak, hiçbir, hileye, 
hiçbir oyuna, hiçbir endişeye mahal vermiyecek 
bir seçim kanunu ile milletin hakemliğine gide
lim diyoruz. Ben şimdi muhterem Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nihat Erim arka
daşıma soruyorum. 3,5 seneden beri gayet açık 
olarak sorulan bu suale cevap vermekte niçin 
gecikiyorlar ? Seçim Kanunu üzerinde ne düşü
nüyorsunuz ? Demişler. Bunlar, tamamiyle ifade 
edilmiştir. Umumi efkârın malı olmuştur, esas
larını da şimdi arzetmiş oluyorum. Kelime oyun-
lariyle, kelimelerin elastikiyetine dayanarak po
litika sahasında iş çıkarmıyalım. îki kelime ile 
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Milletin Hakemliğine gidelim. Milletin hakemli
ğine giderken vatandaşın kalb ve vicdanında ha
kikaten yer alan, vatandaşın seçim dolayısiyle 
kalbinde taşıdığı elemleri kaldıracak, vatandaşın 
kalbinde en ufak bir endişe bırakmıyacak bir 
surette milletin huzuruna çıkmak zamanı gel
miştir. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti bu kanaatini 
fazlasıyla söylemiştir. Açıkça söylemiştir, iktida
rın bilhassa mesuliyet mevkiinde bulunan muh
terem vazifelileri, hâlâ kelime oyunlariyle 
meşguldürlar. Niçin boş yere vakit geçiriyo
ruz1? Her çeşit teşkilât ellerinde, pembe ki
tap, kırmızı kitap, beyaz kitap ellerinde... Bun
larla vakit geçirmeye ne lüzum var? 

Esas prensip vatandaşın kalb ve vicdanında 
en ufak şüpheye mahal bırakmıyacak bir Se
çim Kanunudur. Bu nasıl olmalıdır? Arkadaşlar, 
üç buçuk sene içinde geçirdiğimiz bilinen se
çimlerden sonra nasıl olması gerektiğini De
mokrat Parti, halkın diliyle, hayat diliyle bu 
milletin istikbaline ve hâline hizmet edecek 
şekilde mütemadiyen söylemiştir. Nihat Erim 
başka ne istiyor? 

Arkadaşlar, son olarak söyliyeyim : 
Ayînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz; 
Şahsın görünür rütbei aklı eserinde... 
(Sağdan alkışlar, bravo sesleri). 
Eser istiyoruz, eser. (Soldan gürültüler) 

(Eser meydanda sesleri). 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERlM (Kocaeli) — Arkadaş
lar; çok faydalı, çok istifadeli bir konuşma olu
yor. Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, bütün 
vatandaşlar, bizim hangi zihniyetle karşı kar
şıya bulunduğumuzu ve ne ile mücadele ettiği
mizi anlaması için, bundan daha güzel fırsat 
olur mu? (Soldan bıravo sesleri). 

Sayın Koraltan ve ekseri muhalifler âdet 
edindiler, ilgili olsun olmasın, iktidar Parti
sinden bahsederken; şahsı ele alıp kâh tenkid-
kâr, kâh iltifatkâr sözler ibzal ediyorlar. Ara
da tezyifkâr sözler de soyuyorlar. Benim naçiz 
şahsımın bu dâvada ne ehemmiyeti vardır? Be
nim ağzımdan bâzı fikirler serdedilmiştir. 
Bunları ele alıp, onlar hakkında düşüncelerini 
söylemek kâfidir. Bendeniz mütevazı bir ar
kadaşınızım. Ne kimsenin takdirine ihtiyacım 
vardır ne de kimsenin kritiğinden, tezyifinden 
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zerre kadar müteessir olarak yolunu değiştire
cek bir arkadaşınızım. Siyasi hayata Cumhu
riyet Halk Partisi içinde başladım ve hâlâ ora
dayım. Aynı suali sayın Koraltan'a sormıya-
cağını. (Soldan bravo sesleri, gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, Ko
misyonun hazırlanıp, Hükümetin de mutabakati 
ile huzurunuza getirdiği metin, ingiliz ve ona! 
benzer diğer demokratik memleketlerde tatbik 
edilen usulü mehaz ittihaz etmiştir. Burada 
buna karşı alenen söylenen sözler davul güm
bürtüsü gibi sadece boş sözlerdir. Ben açık söy
ledim : Sollerinize her hangi hir demokrasi mem
leketinden mesnet bulun, getirin. Çünkü sizinle 
başka türlü münakaşaya imkân yoktur, insan 
sabır taşı olsa çatlar.. Emniyet âbidesi olsa yı
kılır. 

Fikir söylüyoruz, antidemokratik diyorlar, 
ingiltere'de böyle diyoruz. Ona da bin türlü 
şey söylüyorlar. Ne yapalım? 

Anayasadan bahis buyurdular. Anayasa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim süresini 
4 yıl olarak tesbit etmiştir. Biz demokratik re
jim içine girerken Anayasanın her hükmünü, 
sizinle beraber veya size rağmen de olsa tahak
kuk ettireceğiz. Titizlikle koruyacağız. Anaya*-
sayı oyuncak yaptırmıyacağız. Dört yıldan bir 
gün evvel, katı zaruret olmadıkça seçim yapmı-
yacağız. Fakat, önümüzde, 15 vilâyette size şan
sınızı denemek imkânını veren bir kısmî seçim 
vardır. Anayasanın 29 ncu madedsi bu seçimin 
yapılmasını ister. Her siyasi parti seçimlere 
girmek için çalışır. Kelimeyi mazur görsünler, 
Başka memleketlerde seçimlere girmek istemi-
yen siyasi teşekküller vardır. Bunlara parti 
denmez. Anarşist teşekküller adı verilir. Aynı 
adı tabiatiyle tekrar etmiyeceğim ama, seçime 
girsinler, kendilerini biliyoruz. Kanunu biz eli
mizden geldiği kadar iyi yaptığımızı zannediyo
ruz. Daha da iyileştirmeye çalışacağız. Hayır 
iyi yapmadınız diyorlar, iyi yapamıyorsunuz 
diyorlar, öyle ise formülünü, maddesini beğen
diğiniz gibi siz -teklif edin diyoruz. Lâf kalaba
lığına boğmak istiyorlar. Böyle şey olur mu? 
Biz yaptık, olmadı diyorsunuz. Madde halinde 
formüllerini yazın, getirin, Hükümet sizinle ber 
raber müdafaasını yapacaktır. Bundan deha 
açık ne olabilir? 

BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
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Dr. 8AÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen

dim; azizim Refik Koraltan.. (Gülüşmeler) 
Seçim için muttasıl kanuna yapışmak doğ

ru değildir. Burada bir şey var; beş para et
mez. (Anlamadık sesleri) 

Seçime girmek için propaganda yapmak, 
adam kandırmak lâzımdır. î talya 'da da bir se
çim olmuştur. Orada vakta ki seçim başladı, 
80 bin papaz harekete geçmiştir. Hattâ bir ri
vayete göre* 80 bin, bir rivayete göre 100 bin. 
Anlaşıldı mı? Bu komünistleri kazandırmıya-
eağız diyorlar ,bunun için Hıristiyan Katolik
ler. Radikal sosyalistler çalışıyorlar, biz kaza
nacağız diyorlar. (Sağdan gürültüler) 

Müsaade buyurun. Binaenaleyh siz şimdi 
> halkı mantık yolunda insaf yolunda propagan

dalarla, doğru dürüst fikirlerle kandırmaya 
bakın. 

ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Rey
ler çalınırsa ne yapacağız? 
* Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE (Devamla) — 
Böyle bir kanun, yukardan aşağıya herkes ço
cuk değildir. Bu kanunlar ebediyen kritik edil
miştir Ferrano derki; seçimlerin neticesi öyle 
bir şeydir ki seçimlerden önce akıbete muhak-
kakki hiç kulak asmamalıdır. Netice apsürt 
bile olsa kabul etmeli, diyor. Halkta bu zihni
yet olmazsa mesele yoktur. Eta yoksa devlet 
sarsılır der. Evvelce de söyledik. Ben parti fa
lan dinlemem. Halkı güzel, inandırıcı, teknik, 
ilmî olarak konuşmak şartiyle kandırmaya ba
kın ve bunda kim muvaffak olursa hakkıyle bu 
işi elde etmiş dettıektir. Mesele budur azizim. 

Gelelim bu radyo kanununa. Birkaç arka
daşın dediği gibi, belediye seçimlerinde de 
konuşsunlar. Yani ne? unutulmuşsa kusura 
bakmayın, lâf değildir, bu. Bütçe olduğu za
man kritik diskununu muhalif partiler versin. 
Bu muhakkak unutulmuş; Adnan'ın, Emin'in 
dediklerini kabul etmekte bir mahzur yoktur. 
Konabilir onun içerisine. 

Sonra 15 dakika da 15 dakika deniyor. Bu
gün 15 dakika, yarın 15 dakika, 15 kere 15 da
kika. Ben böyle anlarım. Muayyen saatler. 
Şimdi bu lâfları söyliyecek adamlar kendi na
mına mı, partisi namına mı konuşacak? Partisi 
namına. Binaenaleyh Refik Koraltan arkada
şım, yahut diğer parti arkadaşlarım, hepsi ar
kadaşımdır, toplanıp mevzularını süzdükten, 
okuduktan sonra bu, partinin zihniyeti ve tekâ-
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j mül etmiş programıdır diye okuyacaklar, hiç 
I kendilerini ekspoze ederler mi? Sonra ne olur? 

Geçen gün olduğu gibi, birinin söylediğini, 
öteki kalkar, tekzip eder. (Gülüşmeler) 

Binaenaleyh radyoda söylenecek bir diskur 
bu türlü hazırlandıktan sonra müddeiumumiye 
gidecektir, Allaha gidecektir, kime giderse git
sin, adlî makamların düşünceleri, radyoda oku
nacak şeyler arasında, ihtilâlkâr bir söz olma
sın. Bunu hepiniz istersiniz, muvafık, muhalif. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner
geleri okutacağım. Yalnız arkadaşlardan bil
hassa rica ederim, tasarının müzakeresi bitince 
açık oya arzedeceğim, ayrılmasınlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen sansür 

usulü kaldırılmak siyasi partilerin radyodan 
daha esaslı şekilde istifade edebilmeleri kanun
laştırılmak üzere 23 ncü madenin komisyona 
iadesini teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddede yazılı partilerin radyodan 

istifade etmeleri keyfiyetinin, kısmî seçimlerle 
belediye ve genel meclis üyeleri seçimlerine de 
teşmilini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Kemal özçoban A. R. tncealemdaroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddede «Genel» sözünden sonra bir 

de ara sözünün ve (Olan süre içinde) sözünden 
sonra (Bütçenin neşir ve tevziini mütaakip umu
mi heyeti hakkında) sözünün ilâvesini teklif 
ederim. 

istanbul Milletvekili 
Adnan Adıvar 

(Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —- Komisyona iade hakkındaki 
önergeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
olunmamıştır. 
Kemal özçoban ve tncealemdaroğlu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergede üç nokta vardır. 

Ara seçimi, genel meclis seçimi ve belediye se-
I cimi. Komisyonun noktai nazarı nedir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE

MAL YETKİN (Urfa) Komisyon maddedeki 
hükümlerin kâfi olduğuna kanidir. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Ara seçimlerine ait kısım oya 
sunulmuştur. Bütçe keyfiyetine taallûk eden 
kısmın değişmesini komisyon iltizam etmiyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Radyo Mü
dürlükleri; müzik ve temsil kollarındaki kadro
larda görevlendirilecek sanatkârlarla, istihdam 
şartlarını belirten beş yıla kadar süreli sözleş
meler yapabilirler. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, açık oy vardır da-
ğılmıyalıın. 

AHMET REMZt YÜREGİR (Seyhan) — 
Efendim, bu madde hakkında Hükümetin tav
zihte bulunmasını rica edeceğim. Malûmuâliniz 
bu, radyoda konuşma vo sözleşmeye ait bir 
maddedir, müzik ve sair sanatkârlarla mukave
le yapılır bahsi, de mevcuttur. Fakat bundan 
başka iktisat saati, hukuk saati, fen saati gibi 
konuşmalar da vardır. Acaba bu konuşmayı ya
pacak arkadaşlarla da Radyo Müdürlüğü her 
hangi bir sözleşme ve mukavele yapacak mı! 
Cünki. burada yazılmamıştır. Bu madde müna
sebetiyle şunu arzedeyim ki, hu saat hakkında 
birçok dedikodular olmaktadır, meselâ denili
yor ki : bu konuşma saatleri hassaten daire mü
dürleriyle milletvekillerine tahsis ediliyor, dı-
şarda daha çok ve geniş malûmata, teknik ma
lûmata sahi]) kimselerden istifade sağlanmıyor. 
Bu itibarla burada bir inhisarcılık mevzuu or
taya sürülmekte ve bihakkın şikâyet edilmek
tedir. Burada bunlar meskût geçiliyor. Binaen
aleyh bendeniz bu hususların yani ücretle ko
nuşma işlerinin, daire müdürlerine inhisar etti
rilmesini, istiyorum. Meselâ Resmî Gazeteden 
bir kanun okuyor, hukuk saati diyor ve bir üc
ret alıyor. Konservatuvar da hocadır, orada 
müzik dersi veren arkadaş oradaki dersini rad
yoda tekrar ediyor, izahlı müzik saati diye üc
ret alıyor. Bu ve buna benzer hâdiseler dedi

koduyu mucip olmaktadır. Bu itibarla bu husu
sun Hükümet tarafından izahını rica ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Elendim, 
madde sarihtir. Mukavele ancak müzik ve tem
sil. kollarındaki kadrolarda görevlendirilecek 
sanatkârlarla yapılabilecektir. Radyodaki ko
nuşmalar, arkadaşımın tenkitleri göz önünde 
tutularak, âzami titizlikle tertip edilecektir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul, edilmiş
tir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - - Genel Müdür
lük Radyo Yayın Postalarını birlikte çalıştır
mak için bunlar arasında veya bunlarla geçici 
nakil yerleri arasında kablolar döşemeye veya 
devreler çekmeye ve bu maksatla sözü geçen 
yerlerden telli, telsiz telgraf ve telefon görüş
meleri yapmaya yetkilidir. Bu kabloların dö
şenip devrelerin çekilmesinde 40(> sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanununun Hükümete verdiği hak
lardan faydalanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenleı'.. Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — 3222 sayılı 
Telsiz Kanununda elektromanyetik dalgalar 
vasıtasiyle resim alınıp verilmesine, telsiz tele
fon alıcı tesisleri ile bu kabil cihazların fennî 
muayene ve murakabelerine ve ruhsatname ita
sına ait hükümlerden olup da, 4475 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesi ile Basın ve Yayın Genel 
Müürlüğüne tanınmış bulunan haklar, yetkiler 
ve görevler, Ulaştırma Bakanlığı ve Posta, Tel
graf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. 

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

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — 3222 sayılı 
Telsiz Kanununun 7 nei maddesinde gösterilen 
her nevi alıcı telsiz tesisatı ve cihazları için ve
rilen ruhsatnamelere ait ücretlerin tahsili, Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlü-
lünce yapılır ve bu tahsilat karşılığında Genel 
Müdürlüğe yüzde on tahsil aidatı verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-

— 664 — 



B : 91 24.5 
bul edenler.. Etmiyenkr... Madde kabul edil
miştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 2527 sayılı 
«Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu» 
hükümlerine giren her türlü basma yazı ve re
simlerden ikişer nüsha, adı geçen kanun hü
kümlerine göre, matbaacılar tarafından Genel 
Müdürlüğe verilir. 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Efendim; bu maddenin Hükümetçe tavzih edil
mesinde ve zapta geçirilmesinde fayda mülâhaza 
ediyorum. Malûmuâliniz bu madde her basılan i 
gazete, mecmua, kitap ve resimlerin ikişer nüs
ha olarak Basın Yayın Genel Müdürlüğüne ve
rileceğini âmirdir. Buna mukabil Basın Yayın 
Dairesi de her gün çıkan gazetelerden 20 şer adet 
satın alır. Bunları Bakanaklara gönderirmiş. 
Halbuki ayrıca her Bakanlıkta neşriyat müdürü 
ve özel kalem müdürlüğü de gene her gazeteden 
3 - 5 nüsha almaktadır ve ilgili mevzuları kese
rek Bakana, Müsteşara ve Umum Müdüre takdim 
eder. Yani burada mükerrer* bir vazife ve külfet 
vardır. Bu husus Bütçe Komisyonunda görüşül
dü ve konuşuldu; hakikat bundan ibarettir. Bi
naenaleyh bu mükerrer işi Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğünün yapmasında hem külfet, hem mas
raf vardır. Bu itibarla bunu ayarlamak lâzımdır. 

Sonra aşağı yukarı 20 seneden beri verilen 
bu kitap ve mecmualardan her hangi bir kütüp
hane de kurulmuş değildir. Buraya beleş kitaplar 
gelmiştir, sandıklara konmuş ve depolara atılmış
tır. Bu itibarla bendeniz bu madde üzerinde Hü
kümetin bilhassa ehemmiyetle durmasını ve böy
le gazete mubayaa işlerine ve mükerrer işlere bir 
nihayet vermesini rica ediyorum. 

Sonra burası telif ve tercüme dairesi gibi bâ
zı zevata, meriyülhatır zevata telif hakkı vererek 
bir takım kitap almakta, takvim bastırmaktadır. 
Yani esas hizmetlere ait olan paralan bu suret
le bu gibi yerlere sarfetmektedir. Bunun da ön
lenmesi lâzımdır. 

Yine bu daire, radyo mecmuası çıkarmakta 
ve-her yıl da bu yüzden 15 000 lira zarar ver
mektedir. Lüks kâğıt ve baskı, meriyülhatır ze
vatın yazılan dolayısiyle bütçeye yük olmaktadır. 
Bunun üzerinde de Hükümetin durmasını ve tav
zihini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — İkazlarına 
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teşekkür ederim, hepsi nazarı itibara alınacak
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul olundu. 

YlRMt DOKUZUNCU MADDE — Genel 
Müdürlük; Anadolu Ajansının yayın ve haber 
alıp verme işlerini, bütçesini, kadrosunu ve 
bunların uygulanışını denetlemek ve ödenecek 
miktarı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajan
sı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu 
Ajansı ile en çok beş yıllık bir sözleşme yap
maya yetkilidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu A j ansırım Genel 
Müdürü ile idare Meclisi üyelerinin tâyin tarz-
lan da belirtilir. 

Genel Müdürlük, Anadolu Ajansı nezdinde 
bir denetçi bulundurur. 

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

OTUZUNCU MADDE — Başbakanlık Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü aylıklı 
memurları kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Maddeyi cetveli ile birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde cetveli ile birlikte 
kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 16 . VII. 1943 tarihli ve 
4475 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolarda bulunanlardan; 3656 sayılı 
Kanun hükümlerine göre alabilecekleri aylık ile 
bulundukları kadro aylıkları arasındaki farkı 
müktesep hak teşkil etmemek üzere ücret ola
rak alanlara bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolardan müktesep haklarının 
üstündeki kadrolara ilk defa tâyin olundukla
rında müktesep hak dereceleri olan aylık tuta
rı ile tâyin edildikleri kadro tutarları arasın
daki farkın eski miktarı geçmemek üzere yine 
ücret olarak verilmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Efendim; bu geçici maddeler, dün de arzetti-
ğim üzere, bendenizin kanaatimce, bütçe tek
niğine, malî anlayışlara uygun değildir. Bina-
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enaleyh ben. Maliye Bakanlığının bu hususta j 
mutabık olup olmadığını anlamak istiyorum. 
Bu madde, bir takım ek ödenekleri ve aktarma
ları ihtiva etmektedir kadro ilâveleri vardır. 
Bu nokta bendenizin kafamda yer etmiştir; bu 
itibarla Maliye mümessilinin bu hususta açıkla
mada bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet hazırdır, cevap vere
cektir. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) - Efendim, 
Hükümet adına arzı cevap edeyim. 

Bu maddenin mümasili, diğer kanunlarda 
da vardır. Ezcümle Maliye Teşkilât kanunların
da mevcuttur, bu, memurların müktesep hak
larını zıyaa uğratmamak için konulmuştur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin (Basın ve 
Yaym Genel Müdürlüğü) başlığı altındaki çe
şitli hizmetliler kadroları çıkarılmış ve yerine, 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı çeşit
li hizmetliler kadroları konulmuştur 

AHMET BEMZt YÜREGİR (Seyhan) — 
Bunu da izah etsinler? 

MUHSİN ADİL BİN AL (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; ikinci cetvelde Ankara Rad
yosu Müdürlüğü kısmında radyo Türk musikisi 
heyeti diye bir parça vardır. Bu parça dahi
lindeki sanatkârların bir kısmı yurttan sesler 
parçalarını tatbik ederler. 

Takdir buyurursunuz ki memleketin her ta
rafından derlenmiş olan bu parçalarda bizim 
yaylalarımızı, ovalarımızı, dağlarımızı dile ge
tirerek çalan bu heyet evlerimizde ve bütün 
vatandaşlarımız tarafından en çok dinlenen ve 
dinlenilmesi istenen bir heyettir. 

Bendeniz Komisyonla ve Hükümetle de te
mas ettim. Onların mutabakatlarını da istihsal 
ederek bu heyetin kadrosunda yapılan indir
meye mukabil sonuncu derecede beş sitajiyer 
sanatkârın ilâve edilmesini teklif edeceğim. 
Mutabakatlarını rica ediyorum. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) • -
İkinci ve üçüncü maddeler hakkında herhangi 
bir bütçe bakımından mahzuru yoktur diyor mu? 

BAŞKAN — Mahzur yok diyor musunuz'' j 
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BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Yoktur, onun için beyanatta bulun
dum. 

BAŞKAN — Mahzur olmadığı için getiril
miştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KEMAL 
YETKİN (Urfa) — Komisyon mutabıktır. An
kara Radyosunda bu sınıftan altı stajiyer var
dır, on bir olacaktır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 

yurttan sesler kısmına beş stajiyer eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Adil Binal 

BAŞKAN Bunun usule uyması bakım ni
dan Hükümetin teklif etmesi icabeder. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efen
dim, yurttan sesler diye ayrı bir fasıl yoktur. 
Sanatkârlar faslına ilâvesi lâzımdır. Az bir şey 
tutmaktadır. Tasarruftan karşılanabilecektir, 
takabbül ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet takabbül ediyor. O 
suretle bu ilâve ile maddeyi oyunuza sunuyo
rum.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 
KEMAL YETKİN (Urfa) — Bu maddeye ili
şik 2 sayılı cetvelde «Radyo tetkik servisi» ya
zılmış, «Teknik servisi» olacak. 

BAŞKAN — «Tetkik» yerine «Teknik». 
AHMET FAİK ABASI YANIK (Kocaeli) — 

Bu 2 numaralı cetvelde İstanbul radyosunun 
müzik kolu yok. Bunu Ankara radyosunun mü
zik kolu mu idare edecek? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Piyasa
dan yevmiye ile alınacak, istanbul'da sanat
kâr çok olduğu için. 

BAŞKAN — Bu tashihlerle, Hükümetçe vâ
ki olan takabbül üzerine Muhsin Adil Binal'm 
tadil teklifi zammiyatiyle birlikte, cetvelle be
raber maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE :J. — 1949 Yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin (Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğü) başlığı altındaki ay-
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lıkh kadrolar çıkarılmış ve yerine, bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar (Ba
sın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü unva
nı altında konulmuştur. 

GEÇİCİ Ko. BAŞKANI REFİK AHMET 
SEVENGİL (Tokad) — Üç sayılı cetvelde İs
tanbul radyosu başlıklı kısımda bir aded 8 n-
ci dereceden 60 lira maaşlı bir raportör vardır. 
Onun çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — 60 lira maaşlı, cetvelde yazılı 
raportörü çıkarıyoruz. Cetvelle beraber madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Eemi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin (Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü) kısmındaki türlü ter
tipler arasında, ilişik (4) sayılı cetvelde göste
rildiği üzeer (90 582) liralık aktarma yapılmış
tır. 

[4] SAYILI CETVEL 

Basın ve Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

B. 
105 Memurlar aylığı ve 

Açık aylığı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

106 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

109 Geçici tahsisat 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

110 Çocuk zammı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

114 Telefon ve başka haber
leşme ücreti ve giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

117 Yabancı memleektler yol
luğu 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1.20 Başka her çeşit yayın 
giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. ..-'.-

Düşülen Eklenen 
18 072 

50 880 

9 202 
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V- Düşülen Eklenen 

Foto - film servisi gider
leri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

122 Müzik yayınları ve 7 000 
Söz yayınları 2 000 
İşletme ve başka her çeşit 
giderler 6 510 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

125 Milletlerarası Kurumlara 
katılma payj 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

l /A Satışa çıkarılacak her tür
lü propaganda yayınlan 
döner sermayesi 30 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Geçici 4 ncü madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Cetveli ile birlikte geçici dör
düncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde cetve
li ile birlikte kabul edilmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; tasarıda geçici bir madde ola
rak bir hükmün unutulduğunu zanediyonrum. 
Tasarının ruh ve tatbik bütünlüğünü temin et
mek için, hazırlamış olduğum bir maddenin ka
nuna eklenmesini rica ediyonım. Mesele şudur: 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün çeşitli hiz
metlerinde bütün kusurlardan uzak ve muvaf
fak olabilmesi ve hepimizi tatmin edici bir öl
çüde iyi çalışması müşterek arzumuzdur. O hal
de bünyesinin icabettirdiği ve kendi kadrosunda* 
halen bulunmıyan diğer ve ihtisaslardan fayda
lanabilmek ve kadrolarının serbestçe ihtisas er
babını tâyinde salahiyetli kılmak için Umum 
Müdürlüğe imkân, bırakmalıyız ve ona bu hakkı 
tanımalıyız ki, kadroları donmuş ve verimsiz 
vaziyetten kurtarılsın. Bu suretle bâzı kanun
ların takyit edici hükümlerinin dışında, kıy
metli elemanlardan istifade etmek imkânını ka
zanacaktır. Onun için bir geçici madde teklif 
ediyorum. Yüksek Heyetin tasvibini, kanunun 
tanıamlığı bakımından rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor?. 
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KEMAL YETKİN (Urfa) 
tihak ediyor. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum 
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SÖZCÜSÜ SUUT 
- Komisyon da il-

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere binaen aşağıda

ki hükmün tasarıya geçici 5 nci madde olarak 
eklenmesini teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna bağlı 
kadrolara yapılacak tâyinlerde, 2658 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 

KEMAL YETKİN (Urfa) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Hükümet mutabık mı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Mutabı
kız. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet de mu
tabıktır. Önergeyi oyunuza sunuyorum, öner
geyi dikkate alanlar... Almıyanlar... önerge 
dikkate alınmıştır. 

Şimdi dikkate alınan önergeyi geçici beşin
ci madde olarak oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V 
Yürürlük hükümleri 

OTUZ BÎRlNOİ MADDE — 16 Temmuz 
1943 tarihli ve 4475 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz îstiyen?.. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanun 30 Ha
ziran 1949 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

OTUZ ÜÇNCÜ MADDE — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 
ve iki arkadaşının, Bütçe yılının değiştirilmesi 
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üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina 
Vergileri kanunlarında değişiklik yapılmasına ve 
bunlara geçici maddeler eklenmesine dair olan 
1750 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu raporu (2/154) 

BAŞKAN — Maliye >Bakanı yoktur. Tehir 
ediyoruz, belki kendilerinin bu hususta söyliye-
cekleri vardır. Bu se'beple geçiyoruz. 

8. — Konya Milletvekili M it at Şakir Alt an'-
ın, Memurin Kanununun 86 ncı maddesi hüküm
lerinin beledyie memurları aylıklarına da teşmili 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/158) [1] 

BAŞKAN — Buyurun Mitat Altan. 
M.ÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, teklifim fiilî bir mevzua kanu
ni ve 'hukuki durumunun verilmesini teminden 
ibarettir. Belediye memurları maaşlarını peşin 
almaktadırlar. Ancak 1947 do çıkan bir Danış
tay Genel Kurulu kararı, belediyeler kendi büt
çelerine tasarruf etmek yetkisini 'haiz iseler de 
memurlarına peşin maaş vermek hususunda 788 
sayılı kanunun teşmiline yetkili değildirler de
mektedir. Bu kanun gereğince ortada fiilî bir 
vaziyet tahaddüs etmiş bulunuyor. .Bu fiilî du
rumun kanuni ve 'hukuki bir hale ircaı mevcut 
muameleleri ıslah etmek bakımından ve her 
türlü eksikliği izale bakımından elzemdir. An
cak bunun 'biran evvel tahakkuku için, kanu
nun gündeme alınmış olmasından bil istifade 
ivedilikle müzakeresinin kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — İvedilik hakkındaki önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan üç sayılı tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Alfan 

BAŞKAN — İvedilik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... ivedilik önergesi kabul edil
miştir. 

[1] 190 sayılı basmayaat tutanağın sonunda-
dır. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yeııler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Memurin Kanununun 86 ncı maddesi hükümle
rinin Belediye memurları aylıklarına da teşmili 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Belediye Bütçelerinden aylık 
ve daimî ücret alan memurların, bu aylık ve 
ücretlerini 788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 
hükümleri dairesinde vermeye belediye meclis
leri yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 788 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desi hükümlerine uygun yapılmış olan işlemler 
muteber sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçişle
ri Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

4. — Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Ten-
yirşenk'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 22 nci maddesinin i ncü bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ti
caret, Tarım, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/145) [11 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 
— Vakit kal mudi arkadaşlar, çok kısa söz söyli-
yeceğim. 

BAŞKAN — Vaziyetin nezaketini takdir bu
yurursunuz. 

fi] 191 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) 

— Arkadaşlar, hepinizin bildiği Adam Smit'in 
j kitabının başında bir sözü var : « Bir milletin bir 

senelik mesaisi, o milletin yıllık ihtiyaçlarını tat
min edecek eşyayı alması için fondur » diyor. 
Bir hazinedir, bir sandıktır. Milletin bir senelik 
ihtiyaçları bir senelik emeğinden ödenir. Bizim 

j malûm, hariçten ham madde getirerek burada 
I imal edip dışarıya satmak suretiyle geçinmemize 
i imkân yoktur. Onun için bizim bu emeğimizin 
j ne olduğu ancak zirai emeğimize bakılarak an-
! laşılabilir. 

Zirai emeğimiz ne halde f Yani nüfusumuzun 
beşte dördünü teşkil eden çiftçinin, köylünün 
emeğinin değeri geliri acaba nedir? 

! İstatistik Umum Müdürlüğünün son neşret-
j tiği istatistiğe göre, - tafsilâta girmiyorum -
I millî gelirden hisse, pay 1936 değerlerine göre 
J adam başına senede 35 lira, 1947 değerlerine 
| göre senede 179 liradır. Yani adam başına gün-
j de yarım liradır. Bu emek ne kadar çok değerli 
{ olursa yalnız çiftçilerde değil bütün vatandaş-
| ların geçim seviyesi o kadar yüksek olur. Ne 
j kadar aşağı olursa o kadar tabiatiylc aşağı olur. 
j Köylülerimizin hali bunu göstermektedir; 
! istatistiklerin, arkadaşlar, başka kısımlarını 

okumayorum, yani adam başına köylü senede 
• ne kadar şeker yiyor, burada vardır bunları 
geçiyorum hepimizin bildiği hallerdir. Bu 
köylünün emeğini nasıl değerlendireceğiz? 
Arkadaşlar İm. köylünün emeğini teknik bilgi
sini ilerletmekle, zirai istihsalini artırmak için 
vasıtalarını artırmakla değerlendireceğiz. Bu 
işe Tarım Bakanlığı meşguldür. Fakat bu, aynı 
zamanda bir sermaye işidir. Bu sermayeyi ar
tırmak için Ziraat Bankasının kredilerini ar
tırması lâzımdır. 

Muhterem Hasan Saka, geçen sene bir rapor 
istemişti. Orada belirtildiğine göre Ziraat Ban-

! kasının en aşağı 500 milyon liraya ihtiyacı var
dır. Halbuki bugün Ziraat Bankasını, zanne
diyorum, sermayesi yüz milyon liradır. Bunun-
\v. bu. ihtiyaçları karşılayamamaktadır. 

Çevirme, yani bir senelik kredi. Donatma 
kredisi, yani beş senelik krediyi Ziraat Bankası 
yapıyor, fakat tesis ve ıslah kredisini, yani 20 
sone, vadeli krediyi yapamıyor veya çok az ya
pabiliyor. îşte onun için, bu maksatla bu kanun 
teklif: edilmiştir. Bir taraftan milletin artırmış 

j olduğu paralarla tahvil satsın, köylüye az faiz-
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le versin, aradaki faiz farkını da Hazine ödesin. 
Bütün memleketlerde ziraat kredisi bir banka 
muamelesi değil bir Devlet yardımı meselesidir. 
Fazla başınızı ağrıtmıyayım, işin lüzumunu an
ladınız. onun için siz de bunu diriğ etmezsiniz. 
(Kabul sesleri, maddelere geçilsin sesleri) 

BAŞKAN — Bir itiraz yoktur. Yalnız bir 
önerge vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci, defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan dört sayılı tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop Milletvekili 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

BAŞKAN — ivediliği kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nesi hakkında? 
ESAT TEKELİ (Urfa) --• Lehinde konuşa

cağım. 
BAŞKAN — Lehinde konuşacaksanız sükût 

edersiniz. (Gülüşmeler) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul 

etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul, edilmiş
ti.'. 

Bundan evvelki tasarıya oy verıuiyen arka
daşımı/ var mı? Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 22 nci maddesinin 4 ncü bendini değiştiren 

Kanun 

MADDE 1. — 4 . VI . 1937 tarihli ve 3202 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 22 nci maddesinin 4 ncü bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

4. En çok 25 yılda itfa edilmek şartiyle 
ödenmiş sermayesinin iki katma kadar, aşağı
daki esaslar dâhilinde, tahvil çıkarmak: 

a) Bu tahvillerin Devlet tahvilleri faizin
den aşağı olmamak üzere faiz miktarı, ihraç, 
tertip, şekil ve şartları Ekonomi ve Ticaret, Ta
rım ve Maliye Bakanlıklarının tasvibiyle ban
kaca tâyin ve tesbit olunur. 

b) Bankanın 10 ncu maddeye istinaden 
yaptığı ikrazlardan mütevellit zirai alacakları 
'bu tahvillerin ana. faiz, ikramiye ve primlerinin 
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ödenmesi için bu tahvil sahiplerine rüçhan hak
kı sağbyan bir karşılık teşkil eder. 

c) Bu tahvillerin hâsılı 10 ncu maddede 
yazılı ikrazlarda kullanılır. Kullanılmıyan kı
sım vâdesi üç ayı geçmiyecek olan diğer mua
melelerde istimal edilebilir. Şu kadar ki, banka 
talep vukuunda bu suretle kısa vadeli diğer 
muamelelere bağladığı kısım karşılığını kendi 
kaynağından derhal temine mecburdur. 

d) Bu tahvillerin çıkarılması suretiyle elde 
edilen paraların çiftçiye ikrazında alınacak faiz 
miktarı, her ne nam ile olursa olsun,' yılda % 
3 ü geçemez. 

e) Bu tahvillerin ihracma mütaallik her 
türlü ilânlar, muvakkat ve kati tahviller ve 
bunların kuponlariyle tediyelerine mütaallik ev
rak ve senetler, faiz ve ikramiyeleri, prim ve 
itfa bedelleri ve diğer muameleler istikrazın 
tamamen ifasına kadar her türlü vergi ve re
sim ve kotasyon ücretleri bakımından Devlet 
tahvillerinin tâbi olduğu hükümlere tâbidir. 

f) Yukardaki (c) fıkrası gereğince çifçiye 
yapılacak ikrazlara tekabül eden tahvillere ve
rilecek faiz tutarı ile çiftçiden alınacak faiz tu
tarları arasındaki fark bankanın bu konudaki 
masraflariyle birlikte vereceği hesaba dayanıla
rak Tarım Bakanlığı Bütçesine konacak öde
nek:! on bankaya ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
üıürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
tmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Kabul 
• •tmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
in iştir. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Arkadaşlar, 1,5 senedenberi, bu işin peşindeyim 
Büyük Mecliste 1948 senesi bütçesi müzakere 
edilirken bâzı temennilerde bulunmuştum, o za-
mandanberi bunu takibetmekteyim. 

Başta Hasan Saka'ya ve Hükümetine göster-
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dikleri yardımdan dolayı "teşekkür etmeye mec
burum. 

Sonra Hükümet değişti, muhterem Başba
kan köylüye ait ne varsa bizim işimizdir dedi. 
Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım Ba
kanı bunu komisyonlarda benden ziyade 
müdafaa ettiler. Komisyonlara çok min
nettarım, hepsi takdirle karşıladı. Bütçe 
Komisyonu bu işe hayırlı bir iş dedi; bu, 
bana bir mükâfattı. Ziraat Bakanı memurleriy-
le teknik ciheti beraber hazırladık. Bütün bu ar
kadaşlara komisyon azalarına ve şüphesiz Bü
yük Meclise şükranlarımı arzederim. (Alkışlar). 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 29 
ncu toplantısında kabul edilen «son maddelerin 
değiştirlmesi hakkındaki 80 sayılı sözleşme» nin 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/516) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında ivedilik 
teklifi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 5 sayılı tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Ko. Sözcüsü 
Denizli Milletvekili 

Hulusi Oral 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul olunmuştur. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı efendim? 

(Yok sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, 1946 yılında 
Montreal'de akdettiği 29 nen toplantısında ka
bul edilen «Son maddelerin değiştirilmesi hakkın
daki 80 sayılı Sözleşme» nin onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının, 1946 yılında Montreal'de akdettiği 29 ncu 
toplantısında kabul edilen «*Son maddelerin de
ğiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» 
onanmıştır. 

[1] 192 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6'. — New - York Lake Success'te imzala
nan (Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) 
ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticareti 
nin kaldırılması) hakkındaki 'Protokollerin onan
masına dair Kanun tasan ve Dışişleri Komisyon 
nu raporu (1/362) [11 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakında 
bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 6 sayıdaki tasarının ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri K. Sözcüsü 
Gazianteb Milletvekili 
Dr. Abdürrahman Melek 

BAŞKAN — İvediliği kabul edenler... Etmi
yenler... İvedilik kabul olunmuştur. 

Tasarının tümü hakında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmsi kabul olunmuş
tur. 

New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Ka
dın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) ve (Müs
tehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldı
rılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 12 Kasım 1947 tarihinde 
New - York 'ta Lake Success 'te imzalanan: 

a) (Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılma

l ı 197 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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sına mütedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de ak
dedilen Sözleşme) ile (Reşit kadın ticaretinin 
kaldırılması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 
1933 tarihinde akdedilen Sözleşme) yi değişti
ren protokol ve eki, 

b) (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticare
tinin kaldırılması için Cenevre'de 12 Eylül 1923 
tarihinde imzalanan Sözleşme) yi değiştiren 
protokol ve eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

7. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
viçre Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair imza edilmiş olan Anlaşmanın 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma 
Komisyonu raporu (1/522) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan yedi sayıdaki tasarının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma K. Sözcüsü 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 

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

Tümü hakkında söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Fe
deral Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair akit ve imza edilmiş olan Geçici Anlaşma

nın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında An-

[1] 196 sayılı b asm ay azı tutanağın son unda
dır. 
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kara'da 16 Şubat 1949 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair Geçici 
Anlaşma ile eki onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarhinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

8, — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlile
rinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanunun 
3173 sayılı Kanunla değiştirilen 11 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/416) [1] 

BAŞKAN — İvedilik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 8 sayıdaki tasarının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 
BAŞKAN — İvediliği oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle müza
keresi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet DemiryoUan ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Memur ve hizmetlilerinin ücretleri-

I ne dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 sayılı 
kanunla değiştirilen 11 nci maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun 

I MADDE 1. — 2847 sayılı Kanunun 3173 sa

fi] 199 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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yılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Yüksek mektep mezunu olun yan memurlar
dan ehliyet ve liyakati görülenler ancak 3 ncü 
derecede münhal vazifelere kadar (3 dâhil), 
terfi ettirilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiy enler.. Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğünün teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 3633 sayih Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/352) [1] 

BAŞKAN — Gündemin 9 ve 10 ncu madde
lerinin ivedilikle müzakeresi talep ediliyor. 

İvedilik talebini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan t) ncu sayıdaki tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu sözcüsü 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün önerge
sini oyunuza sunuyorum» Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. İvedilik kabul edilmiştir. 

Tasannın tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 205 myılı basmayazî tutanağın sonundadtr. 
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Devlet DenfyoUm ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri'hakkında-

ki 3633 sayılı Kanuna ek Hanun 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen giderlerden herbiri için yıHarı bütçesine 
konan ödenek yetmediği takdirde harcanma
sı gerekli görülecek miktan Maliye Bakanlığı
nın muvafakati ile ödemeye Devlet Denizyollan 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü yetki
lidir. Bu suretle çıkacak ödenek farkları kesin 
hesapta ayrıca gösterilir. 

a) Yükleme ve boşaltma giderleri; 
b) Mahkeme harçları, .ı 
c) Geri veriledek paralar, 
ç) Gelir getiren mülklerin vergi ve resim

leri, 
d) Emekli, dul ve yetim aylıkları. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Satınalma kıymetleri toplamı 
(5 000 000) lirayı geçmemek üzere her çeşit 
madde ve işletme gereçleri stoku yapmaya ve 
bunun için parası yetmezse Ulaştırma Bakanının 
izniyle (3 000 000) liraya kadar ödünç para al
maya veya bankalarda cari hesap açtırmaya 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!. 
Yok. Maddeyi kabul edeneler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Malzeme ve taşıt vasıtaları ile 
işletme için her türlü makine ve aletler satuı-
alınması ve yapı ve onarma işleri için o yıl büt
çesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerin yarısını 
geçmemek üzere ve Ulaştırma Bakanının izni ile 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Devlet Denizyolları* ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edeneler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakan
lığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gelecek 
yıllara geçici kiraya verme ve kiralama sözleşme
leri yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!. 
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-Yok. Maddeyi kabul ©deneler... Kabul etmiyen- I 
. 1er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
fabrika, atelye ve iş yerleri ile yükleme ve boşalt
ma işlerinde toplu olarak çalışan işçilere ve hiz
metlilere (Bu - iş yerlerinde çalışan memurlar 
dâhil) çalıştıkları günlerde günde bir defa para
sız yemek verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
Yok. Maddeyi kabul edeneler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

OEÇİCÎ MADDE — 28. I I . 1949 tarihli ve 
5346 sayılı Kanunun 9, 10 ve 11 nci maddeleri 
kaldırılmışta. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edeneler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gireı. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edeneler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiy enler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya koyuyorum. 

10. — 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla isletil
mesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortak
lığına devredilmiş olan Demiryolu işletmesinin 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğüne devri hakkında Kanun tasarı
sı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/441) [1] 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu maddesinde 
bir kanun daha vardır, müsaade ederseniz onu da 
çıkaralım. (Umumi Heyet kararı bire kadardır, 
olamaz sesleri) (Devam, devam sesleri). 

BAŞKAN — Devamı kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu maddenin ivedilikle konuşulması hakknda 
teklif vardır okutuyorum. 

[1] 209 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 10 ncu sayıdaki tasarının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü 
Niğde Milletvekili 

Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... İvedilikle konuşulması kabul edilmiştir. 

j Tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
I Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etini-

yenler... Kabul edilmiştir. 

2285 ve 2401 sayılı Kanunlarla işletilmesi Cenup 
Demiryolları Türk Anonim ortaklığına verilmiş 
olan demiryol işletmesinin Devlet Demiryolları 
ve Limanları tşletme Genel Müdürlüğüne devri 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 . VI . 1933 tarihli ve 2286 
sayılı ve 7 . IV . 1934 tarihli ve 2401 sayılı Ka
nunlarla onanan itilâf ve sözleşme hükümlerine 
göre Cenup Demiryolları Türk Anonim ortak-
lığmca işletilmekte olan ve adı geçen sözleşme
deki sürenin hitamı dolayısiyle Hükümetçe 
geri alman Çobanbey - Nusaybin Ana hattı ile 
Derbesiye - Mardin Şube hattının işletilmesi ve 
bu hatların adı geçen ortaklığa tesliminde mev
cut bütün menkul ve gayrimenkul mallar ile 
hak ve menfaatleri 1 . I . 1948 tarihinden itiba
ren süresiz olarak Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğüne devir ve 
temlik edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 . I . 1948 tarihinden önce 
bu hatların Cenup Demiryolları Türk Anonim 
ortaklığı tarafından işletildiği zamana ait olau 
hak ve vecibelerden dolayı Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hiçbir 
hukuki mesuliyet yüklenmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu hat üzerinde mevcut me~ 
bani ve tesislerle muharrik ve müteharrik ede
vat, demirbaş eşya, alât ve sair malzeme ile is-

I tihlâk edilecek maddeler 2285 sayılı Kanuna 
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bağlı itilâf hükümleri dairesinde Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme İdaresince devir 
alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 numaralı tasarıya oy vermiyen var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cenup Demiryolları 
Ortaklığında mevcut tarifeler 1949 yılı sonuna 
kadar aynen tatbik edilebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü bu süre içinde işbu tarifeleri 
Devlet Demiryollarında tatbik edilenlere uy
gun bir şekilde değiştirecek ve ticari muame
lâtın icabına göre Cenup Demiryolları Ortaklı-
ğınca öteden beri teamülen uygulana gelmiş olan 
usul ve muamelâtı Genel Müdürlük aynen uygu
lamaya yetkili olacaktır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cenup Demiryolları 
Türk Anonim Ortaklığı emrinde olarak birinci 
maddedee yazılı hatlarda çalışmakta bulunan 
Türk uyruğu memur ve hizmetliler 1 . I . 1948 
tarihinden itibaren Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü emrine ge
çerler. 

Bunlardan İdarece hizmetlerinin devamı mü
nasip görülenler 1 Ocak 1948 tarihinden itiba
ren Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin haiz 
oldukları hakları iktisap ederler. Hizmetle
rinin devamına lüzum görülmiyenlerin Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünce bir güna tazminat verilmeksizin bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde 
ilişikleri kesilir. 

Hizmeti devam edeceklerin 1 . I . 1948 tari
hine kadar olan hizmetleri nazara alınarak 
müktesep hak dereceleri 3659 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi hükümlerine göre tesbit 
ve 3173 sayılı Kanundaki muadili derecelere it
hal olunur. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin 
almakta oldukları aylıklar girdikleri derece 
aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde 
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve aylık
larının artması suretiyle telâfi edilinceye kadar 
fazlalığın ödenmesine devam olunur. 

1949 Ö : İ 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, maddeyi ka

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici ikinci madde
ye göre tasfiye dışı kalarak görevlerine devam 
edecek olanların : 

A) Cenup Demiryolları Türk Anonim ortak
lığı aylık ücretli sürekli görevlerinde; 

B) 4644 sayılı Kanunun geçici ikinci mad
desinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev ve 
hizmetlerde; 

C) özel okulların denetlemesi Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde; 

Geçmiş olan hizmet sürelerinden en çok 10 yılı 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıya-
rak altı ay içinde Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına 
başvurarak 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü 
maddesinin (B) fıkrası hükmü dairesinde san
dık adma borçlandırılmak şartiyle eylemli hiz
met süresine eklenir. 

Bu borçlar, baş vurma süresinin bittiği ta
rihten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak 
üzere 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü mad
desinin B ve C fıkraları hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

Çeşitli kanunlar gereğince borçlanmak su
retiyle eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan 
süreler ile bu kanuna göre eklenecek sürelerin 
toplamı 10 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — A) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 4644 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesinin B, C, D ve E fıkrala
rında yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların, 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev 
ve hizmetlere tâyin edileceklerin ve Milletvekil
liğine seçileceklerin, 

Bu kanunun geçici üçüncü maddesinin A ve 
C fıkralarında geçmiş hizmet süreleri, bağlı 
oldukları daire veya sandıklara baş vurarak 
geçici üçüncü madde hükümleri dairesinde 
borçlanmaları şartiyle eylemli hizmet sürele
rine eklenir. 

Ancak B fıkrasmdakiler için 6 aylık baş 
vurma süresi bu hizmetlere geçtikleri tarihlerden 
başlar. 
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GEÇİCİ MADİ)E 5. — Genup Demiryolları

nın işletme gelirleri Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
ilgili bölümlere gelir kaydolunur. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1949 6 : 2 ' 
Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Cenup 

Demiryollarını müzakere ettik. Kimse bir malû
mat elde etmedi. Furundan ekmek çıkarır gibi 
kanun müzakere etmekte mâna yoktur. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı dediğim zaman kimse itiraz etmedi ve söz isti
yen de olmadı. Talebiniz tasarının müzakere
sinin hitamında sebkedİ3ror. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

Oyların sonucunu gelecek oturumda arzetmek 
ve bugün saat 15 te Emekli Kanununun müza
keresine devam etmek üzere Oturuma son veri
yorum. 

Kapanma saati : 13,15 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli); Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
Çoğunluğumuz vardır, oturumu açıyorum. 
Bundan evvelki oturumun oylama netice

lerini arzediyorum: 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü

ne dair kanun tasarısına (255) oy verilmiştir. 
(233) kabul (22) ret vardır. Muamele tamam
dır. Tasarının kanunluğu (233) oyla kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1946 yı
lında Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısın
da kabul edilen son maddelerin değiştirilmesi 
hakkındaki 80 sayılı sözleşmenin onanmasına; 

New - York'ta Lake Success'de imzalanan 
(Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) ve 
(Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin 
kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onan
masına; ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
isviçre Federal Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair akit ve imza edilmiş olan an
laşmanın onanmasına; m ı 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 3633 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına verilen oylarda çokluk hâsıl olmamıştır. 
Bu tasarıları yeniden açık oyunuza arzediyo
rum. 

11- — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (f/462) 

BAŞKAN — Emekli Sandığı kanun tasarı
sının 12 nci maddesinin müzakeresine devam 
ediyoruz. Söz komisyonun idi. Sözcü hatiplere 
cevap verirken vakit gelmiş ve tatil olmuştu. 
Şimdi cevaplarım tamamlamak üzere komisyo
na söz veriyorum. 

G. K. BAŞKANI NAZÎF ERGlN (Sivas) 
— Madde hakkında arkadaşlar görüşlerini bil
dirsinler de ondan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Şu halde yeterlik önergesini 
toyunuza sunacağım. 
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Ğ. K. BAŞKANI NAZÎF EB0ÎN (Sivas) 

—- Öyleyse müsaadelerinizi rica ederim. 
Arkadaşlar; şimdi yeterliği oyunuza arzedi-

lecek olan madde bankalarda ve mümasili mü
esseselerde çalışan Yönetim Kurulu başkan ve 
üyelerinin tekaütlüğe tâbi olup olmadıkları me
selesidir. Komisyonumuzun sözcüsü Sait Azmi 
Feyzioğlu arkadaşımız bu maddede muhalif ol
duğu için komisyonun noktai nazarım bendeniz 
belirtmek mecburiyetinde kaldım. 

Emeklilik tasarısı komisyonumuza ilk geldi
ği zaman Yönetim Kurulları tekaütlüğe tâbi 
hizmetlerden sayılarak gelmişti. Hükümetin ilk 
teklifi buydu. İki, üç celse sonra Hükümet bu 
teklifi değiştirdi ve bu Yönetim Kurullarının 
başkan ve üyeliklerini emekliliğe tâbi hizmet
lerden saymadı. Binaenaleyh komisyon bu mad
deyi'bu şekilde müzakere konusu yaptı. Yani 
Hükümetin teklifi Yönetim Kurulu üye başkan-
liklarımn emeklilik hizmetinin sayılmaması 
merkezinde olarak konuşmaya başlanıldı. Ko
misyonumuzda bu suretle iki cereyan baş gös
terdi; bir kısım arkadaşlar bu hizmetlerin tec
rübeye, yüksek ihtisasa ihtiyaç gösteren işler
den olduğundan bahsile bunların emekliliğe tâ
bi hizmetlerden sayılmaması ve bir kısım vatan
daşların ihtisaslarından, yüksek liyakat ve isti
datlarından bu gibi iktisadi müesseselerin mah
rum edilmemesi tezini müdafaa ettiler. 

Bir kısım arkadaşlar da bu gibi müessesatta 
enerjisini, faaliyetini kaybetmiş arkadaşlar se
çildiği için bu müesseselerinin pek aktif bir şekil
de yürümediğinden ve bunların gençleştirilmesi 
lüzumundan bahsettiler. Bu vadide çok müna
kaşalar oldu ve nihayet reyle halledilerek yük
sek huzurunuza sunulduğu üzere emekliliğe tâ
bi hizmetten sayılmadı. 

Şimdi Yüksek Kamutay bu müesseselerin 
Yönetim Kurullarının emekliliğe tâbi hizmetten 
saydığı takdirde 60-65 yaşındaki adamların bu
ralarda vazife alması imkânlarını kapamış bu
lunacaktır. Vaziyet budur. Saymadığı takdirde 
60-65 ve daha yukarı yaşlarda yüksek istidatta, 
liyakatte ihtısasda olan adamların bu müesse
selerde çalışma imkânlarını sağlamış buluna
caktır. Bu; prensip işi ve tamamen takdire ta
allûk «den bir meseledir. Yaş tahdidine tâbi tu
tulduğu takdirde genç anasırın bu müessesele
re girmesi imkânı temin edilmiş olur. Kaldırıl 
dığı takdirde şu veya bu sebeple vücudundan 

1&9 O ; 2 
ve hizmetinden istifade edilmiyeiı zevatın kt 
müesseselerde vazife almış olmaları tehlikesi 
mevcut olacaktır. 

Kanaatimce, yeni Hükümetin bu husustaki 
noktai nazarını aldıktan sonra, Yüksek Meclis 
bunu *eyle halletmelidir. Komisyonun mütalâ
ası budur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir sual efen
dim 12 nci maddenin H fıkrasında; sermaye
sinin yarısından fazlası*ve Devlete ait olan mü
esseseler diyor. Tam yansı olursa. Bir misal ar-
zedeyim. 4222 sayılı Kanun, en az yarısı ve ya
rısından fazlası diyor, tam yarısı kaydını koy
maya komisyon taraftar olmaz mı? Çünkü me
selâ Anadolu Ajansı ortaklığı, Hükümet tam 
yarısı nispetinde ortaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Devamla) — Tasarı komisyona yarı
sından fazla olarak gelmiştir. Fakat bendeniz 
tam yarısına taraftarım. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Yönetim Kuru
lu üyeleri tekaüde tâbi tutulmazsa, hali hazır
da tekaüde tâbi olan bir memuriyetten buraya 
kimse gider mi, gitmez mi, bunların vaziyeti ne 
olacaktır? 

NAZÎF ERGİN (Devamla) — Bu Yönetim 
Kurulu üyeliği ve başkanlığı malûrnuâliniz ol
duğu üzere seçimle olan hizmetlerdir, Devlet 
vazifesi değildir. Gelirse Devlet memuru istifa 
etmiş ve buraya gelmiş olacaktır. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Ohalde belediye 
reisliği, daimî komisyon üyeliği ve Cum
hurbaşkanlığı seçimle taayyün eden vazifeler
den değil midir? Bunlar alınmış da bu niçin 
alınmamıştır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Devamla) — Efendim, bu bankaların 
ve müesseselerin belediyelerle, Cumhurbaşkan
lığı ile diğer devlet vaarfeleri ile farkları- yüksek 
malûmunuzdur. Bunlar alelade iktisadi mües
seselerdir. Bunların sermayelerinin Wr kısmı 
da Devlete ait değildir. Aralarında bu bakım
dan fark vardır. • 

BAŞKAN — Bu madde hakkınca 25 hatip 
söz istedi, 15 hatip konuştu, 10 hatip daha ko
nuşmak istiyor. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Benimki so
rudur. 

BAŞKAN — Bir de yeterlik önergesi vardır, 
20 önerge vardır. Yeterlik önergesinin 

p - ITT^-



B :91 24.5.1949 O i 4 
Kamutayca hakkiyİe takdir edilebilmesi için 
müsaade ederseniz evvelâ 18 önergeyi okutaca
ğım. Sonra yeterlik önergesini okutacağım. 
Müzakere kâfi görülürse önergeleri oya suna
cağım. 

20 , V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğimiz sebeplerden dolayı 12 nci mad

denin II nci bendinin (J) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

J : Millî Savunma Bakanlığı Harb Okulları 
ve yüksek okullar askeri öğrencileri. 

Sinob Çankırı Çankırı 
C. K. încedayı Dr. A. Arkan Z. Soydemir 

Çoruh Çankırı Çoruh 
Dr. C. Kazancıoğlu R, Dolunay A. Çoruh 

Hatay Elâzığ Antalya 
E. Durukan Dr. I. Tali öngören M.-Korkut 

Çankırı Samsun Samsun 
A. î. Zeyneloğlu S. Konuk M. Köprülü 

Samsun Aydın Tekirdağ 
H. Berk S. Akın E. Ataç 
Kocaeli Aydın Aydın 
Ş. Okan N. Akkor E. Aydın 
Bolu Sivas îçel 

î. Yalçın F. Tirkeş S. înankur 
Amasya Kırklareli Gtimüşane 
E. Uras K. Doğan Ş. Erdoğan 

Ordu Amasya Aydın 
H. Gökdalay Z. Tarhan R. Alpman 

Bursa Ordu Çorum 
Dr. T. Simer Dr. Z. M. Sezer M. Cantekin 

Kastamonu Bolu Çorum 
Alptoğan H. öymen N. Atalay 
Siird Van Mardin 

L. Yavuz R. Oktar Dr. A. Uras 
Mardin Çorum Rize 

A. Kalav N. Yücer A. Zırh 
Konya Konya Konya 

M. Altan R. Erel H. Ulusan 
Erzincan Yozgad Konya 
A. Fırat t Olgun N. H. Onat 

Elâzığ Konya Seyhan 
F. Karakaya Dr. H. Alataş A.Ytiregir 

Burdur Kocaeli 
Dr. M. Ş. Korkut F. Balkan 

Gazianteb Aydın 
B. Kaleli Dr. M. Germen 

Malatya 
M. S. Eti 
Kars 

Dr. E. Oktay 

ftke 
S. A, Dilemre 

Tokad 
C. Kovalı 

Ankara Afyon Karalhisar Kayseri 
Ahmet H. Selgil Dr. Cemal Tunca F. Seler 
Erzurum Giresun Denizli 
S. Altuğ Dr. Zaimoğlu Dr. B. Uz 

Denizli Diyarbakır Sinob 
K. öncel F. Kalfagil E. Kök 

Sinob Sinob Tunceli 
S. Batur L. Aksoy M. Tan 

Zonguldak Yozgad Zonguldak 
A. Gürel C. Arat O. S. Orhun 

Manisa Gümüşane Mardin 
A. R. Artunkal Ş. Sökmensüer M. K. Boran 

Elâzığ Trabzon Kocaeli 
M. Arpacı A. R. Işıl S. Pek 

Ordu Maraş Giresun 
Dr. Vehbi Demir N. R. Çuhadar A. Ulus 

Kayseri Balıkesir Erzincan 
S. Avgın M. Akpınar Z. Ağca 

Antalya Balıkesir Balıkesir 
Dr. G. Kahraman A. Ağabeyoğlu E. Çeliköz 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 12 nci 

maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

. Samsun Milletvekili 
Rıza Isıtan 

e) Kurumların özel kanunlarına göre kuru
lan yönetim kurulları başkan ve üyeleri ile, 
iller daimî komisyon üyeleri ve seçilmiş veya 
atanmış belediye başkanları «emeklilik hakkı ta

nınmış bir görevde evvelce bulunmuş olmaları 
şartiyle» 

20 . V . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle arzettiğim sebeple II nci fıkranın 
G bendinin «Ticaret odalariyle Sanayi odaları
nın ve ticareet ve zahire borsalarının sürekli 
kadrolarında çalışan aylık ücretli daimî me
ramları» şeklinde değiştirilfesimi arz ve teklif 
ederim, 

Ankara Milletvekili 
Arif Çubukçu 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzeylediğim sebeplere binaen 12 nci mad
denin II numaralı fıkrasının E bendinde «iller» 
kelimesinden sonra «ve belediyeler» kelimesinin 
ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi

ne aşağıdaki' fıkranın eklenmesini teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
H. Ulusoy 

«Sermayesinin yarısından fazlası veya tama
mı Devlet tarafından ödenen İktisadi Teşekkül
lerin İdare Meclisleri Başkan ve üyeleri» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 12 nci maddenin 

K ve G bentlerinin aşağıda gösterildiği şekilde 
kabulünü rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Işıl 

K) Ticaret ve Sanayi odalariyle Ticaret ve 
Zahire borsalarının ve Tarım Satış Kooperatif
leri birlikleriyle, İhracatçılar Birlikleri. 

G) Ticaret ve Sanayi odalariyle, Ticaret 
ve Zahire Borsalarının ve Tarım Satış Koopera
tifleri Birlikleriyle İhracatçılar Birliklerinin 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin edilen 
sürekli kadrolarında çalışan aylık ücretli daimî 
memurları. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 12 

nci maddenin (j) fıkrasındaki «ödenmiş ser
mayesinin yarısından fazlası» ibaresinin «öden
miş sermayesinin en az yarısı» suretinde tadi
lini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Rıza Ara 

Yüksek Başkanlığa 
Faydalanacaklar II bendinin K harfiyle 

işaret edilen: Erler; (Vazife malûlleri ile va
zifeden doğma ölümleri halinde ve temditli 
jandarmalar) şeklinde tashihini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

24.5.1949 O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeple 12 nci madde
nin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltil
mesini teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Altan 

«Bu kanunla tanılan haklardan aşağıda 1 
işaretli fıkrada gösterilen yerlerde, Türk uy
ruğunda olmak ve (18) yaşını bitirmiş bulun
mak sartiyle, çalışanlardan 2 işaretli fıkrada 
yazılı olanlar faydalanırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 12 nci maddenin 

Anayasa ve diğer mevzuata uygun olarak dü
zenlenmesi için Komisyona geri verilmesinin 
oya sunulmasını arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 12 nci maddenin 2 

nci fıkrasının B bendindeki «Derece» kelime
sinden sonra «ve rütbe» kelimesinin ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin II nci fıkrasının (H) ben

dine gedikli subaylardan sonra «gedikli küçük za
bitler ve gedikli erbaşlar» cümlesinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 4274 sayılı Kanunla te

şekkül eden Köy Eğitmenleri ve Köy Enstitüsü 
Mezunları Emekli Sandığının bu kanunun şümu
lüne alınması için maddenin komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

20. V . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Maddenin (H) fıkrasında gedikli subaylar
dan sonra gedikli erbaşlar ibaresinin ilâvesini 
rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
I/ûfcö G6ren 
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Yüksek Başkanlığa 
Ai'zetliğinı sebeplerden dolayı on ikinci mad

denin (E) fıkrasının sonuna eklenmiş olan (emek
lilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş 
olmaları şartiyle) kaydının kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Bolu Milletvekili 
ı htktîi Gören 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin (J) bendindeki « ödenmiş 

sermayesinin yarısından fazlası :» ibaresinin 
« denmiş sermayesinin yarısı veya yarısından 
fazlası » şeklinde düzeltilmesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
V. Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
18 yaşını bitirmiş olmak şartının Memurin 

Kanununun neşrinden evvel memuriyete alınıp 
maaşlarından tekaüt aidatı kesilmiş olanlara 
teşmil edilmemesi için 12 nci maddenin 3 ncü 
bendine : 

(1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar maaşlı memuriyetlerde tekaüt aidatı 
ödmek suretiyle çalışanlar için. yaş şartı aran
maz. Bunların tekaüde sayılacak hizmetleri 
memuriyete girdikleri tarihten hesaplanır) fık-
raBinın eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

Yüksek Başkanlığa 
Tâli derecedeki ticaret borsası memurlarını 

mağdur etmemek için, tasarının 12 nci maddesi
nin G fıkrasındaki « tâyinleri Bakanlıkça yapı
lan ve » kelimelerinin çıkarılmasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nuretin Ünen 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
12 nci maddenin ilk bendinin (bu kanunla 

tanınan haklardan aşağıda « İ > işaretli fıkrada 
yazılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda 
olmak ver 1& yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle 
(1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar maaşlı memuriyetlerde tekaüt aidatı öde
mek suretiyle çalışanlar yaş kaydına tâbi tutul
mazlar, « II »işaretli fıkrada gösterilenler fay-
dalanu'lar) 

ŞeWqi<J»> tadilini teklif ve Yüksek Heyetini-
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zin takdirine aaraeylerim. 

Amasya Milletvekili 
A. Eymir 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın on ikinci maddesinin 

« I I» işaretli faydalanacaklar serisine katılma
sını saygılarımla teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminitin Çeliköz 

L : Denetlenmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
ait özel okullarda çalışan öğretmenler. 

(Madde aynen sesleri). 
BAŞKAN — Bütün önergeleri okuttum. 

Şimdi yeterlik önergesi var, onu da okutaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter, oya müracaat edilmesini 

dilerim. 
İzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL 

(Kocaeli) — Efendim, tasarının 12 nci maddesi 
en mühim maddedir, bu hususta muhtelif zavi
yelerden önergeler verilmiştir, bütün bu öner
geler tekrar okunmalı, Komisyon veya Hükü
met bu mevzu üzerinde önergeye cevap vermeli, 
ondan sonra ret veya kabul edilmeli. Aksi tak
dirde çok karışıklığı mucip olur. 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker Kamu
tayın tasvibine arzedeceğim, arzu buyurulursa 
Komisyon ve Hükümet izahat verir ve isterse 
önergesini tavzih etmesi için önerge sahibinin 
söz söylemesine de izin verilir. 

Yeterlik aleyhinde söz söylemek iatiyen ar
kadaşlarımız mütaaddittir, binaenaleyh ilk söz 
istiyen Remzi Yüregir'e bu hususta söz veri
yorum. 

AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; bu kanun hiç şüp
hesiz ki, birçok hakları ihkak ettirecek ve içtimai 
adaleti tesis edecek bir kanundur. Ben bunu bu 
şekilde telâkki ediyorum, sizler de hakikaten 
bunun üzerinde büyük hassasiyet gösteriyorsu
nuz. Bu itibarla bilhassa bu 12 nei maddede 
birçok haklar mevzuubahistir. Birçok haklar 
zayi olmakta, birçokları unutulup maddede yer 
almif bıüunmamafctadır. Bu sebeple 20 kadar 
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önerge verilmiş haklı ve esaslı dâvalar tebarüz 
ettirilmiştir. Bilhassa Sayın Yılmazipek'le, sa
yın Ahmet Eymir'in vermiş oldukları önergeler
de bu arkadaşların durdukları noktalara nazarı 
dikkatinizi çekmek isterim. Bâzı küçük yaşta 
çalışmaya başlıyan ve Birinci Cihan Harbi ile 
Millî Mücadelede büyük fedakârlıklarla iş gö
ren telgrafçılık yapan arkadaşlara aittir. Bunlar 
ozamanki ihtiyaca göre 15, 16 veya 17 yaşında 
olarak vazifeye atılmışlar ve telgraf müdürlüğü 
yapacak kadar hizmet ve gayret göstermişler
dir, bunlar memlekete hakikaten hizmet etmiş 
arkadaşlardır. 

Birinci Cihan Harbini hatırlarsınız... 
BAŞKAN — Ahmet Remzi Bey, esas hakkın

da mütalâaya geçiyorsunuz. Sözünüz yeterlik 
önergesi aleyhinde olmak lâzımdır. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Yeterlik önergesi bu hakkı iptal edeceği için 
kâfi değildir, bu hususta mütalâada bulunu
yorum. 

Efendün; merhum Atatürk Sivas Kongre
sini yapıp da kongre dağıldığı sırada İstanbul'
dan gazeteciler gelmişti. Zannederim Ruşen Eş
ref Bey, kendisine sizin kuvvetiniz nedir diye 
sorduğu zaman, (Benim ordum ve kuvvetim şu 
telgraf direkleri ve onun çalışkan memurlarıdır) 
demişti. Binaenaleyh Devletin ve şahısların 
esrarını çekinmeden kendilerine tevdi ettiğiniz 
insanları, nihayet bunlar 16 - 17 yaşındadır di
ye, bu kanunun haricinde bırakmak doğru 
değildir. Binaenaleyh bendeniz, Ahmet Eymir 
ve Faik Yılmazipek arkadaşlarımızın önergele
rinin kabul edilmesini ve bu adaletsizliğin ön
lenmesini istirham ediyorum. Devlet Demir ve 
Denizyolları ve fabrikalarda çalışan işçiler bu 
kanunun şümulüne alındığı halde, telgrafçı 
olan ve bugün birer şube müdürlüğü yapacak 
kadar yükselmiş insanları bunun haricinde bı
rakmak adalete uygun değildir. Bu itibarla mü
zakere kâfi değildir. Bu mesele konuşulsun, te
nevvür etsin. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

(İzmir Milletvekili Ekrem Oran'm yeterlik 
önergesi tekrar okundu). 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, tasarının 12 nci 
maddesi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanun tasarısının en mühim maddelerinden bi-

5.1949 O : 2 
ridir. Bu madde, sandığa dâhil olacak müessese 
ve o müesseseye mensup maaşlı veya ücretli 
memur ve müstahdemleri ifade etmektedir. 

Bendeniz verilen bu önergeler hakkında 
umumi mahiyette izahat vereceğim. Maalesef 
sözcü arkadaşımız bugün gelmedi veya gele
medi. Arkadaşlar kendilerine vekâlet edecek
lerdir. Aynı ızamanda maddeler teknik mahiyette 
olduğu için bendeniz veya teknik arkadaşım 
izah sadedinde malûmat arzedeceğiz. 

Emekli Sandığı tasarısının 12 nci maddesi
nin bundan evvelki müzakereleri sırasında ben
deniz şu noktayı gördüm. Bu sandığın mahiyeti 
tamamen anlaşılamamış bulunmaktadır. Emekli 
andığı ile memleketşümul bir sosyal sigorta 
sistemine gitmiş değiliz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Dev
letle yakm ilgisi olan memur ve müstahdemleri 
sinesinde toplıyan sigorta esasına dayanan bir 
sandıktır. Bu itibarla 12 nci maddenin hudu
dunu haddinden fazla tevsi ettiğimiz takdirde, 
Emekli Sandığının hazırlanmasında göz önünde 
tutulan gaye kaybedilmiş olacaktır. 

Emekli Sanâığınm 12 nci maddesi hazırla
nırken şöyle düşünüldü; Genel bütçe, mülhak 
bütçe, hususi idareler, belediyeler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve bunlarla yakın alâkası 
olan, bunların aneksi mahiyetinde olan müesse
selerin muayyen memur ve müstahdemlerine 
inhisar edecektir. Bunun haricine çıktığımız 
takdirde, Emekli Sandığı hakikaten gayesini ve 
hedefini kaybedecektir. Büyük Meclisin, öner
geler mevzuubahis olurken bu noktayı göz 
önünde bulundurmasını hassaten rica ederim. 

AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) — 
Telgrafçıları nasıl görüyorsunuz, yani telgraf 
memurluğu yapmış olanlar istifade edecekler 
midir? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — önerge geldiği zaman ge
rek komisyon, gerek Hükümet namına bendeniz 
ve mütehassıs arkadaşlarım bu mevzuda icabe-
den izahatı verecektir. Yalnız bidayeten tesbit 
etmek istediğim nokta; Emekli Sandığının 
bir sosyal sigorta mahiyetinde telâkki edilme
mesidir. Emekli Sandığı, Devletle sıkı ve ya
kın alâkası olan müstahdemleri alâkalandıran 
bir müessesedir. Bunu haddinden fazla tevsi 
edersek; Emekli Sandığını daha doğmadan öl
dürmüş oluruz. Bu noktayı hassaten belirtmek 
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isterim. Neticeye ancak arzettiğim 
dâhilinde varabilirz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini 
rum. 

(tzmir Milletvekili Ekrem Oran'in 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik kabul olunmuştur. 

Şimdi önergeleri birer birer okutacağım. An-
laşılnııyan önergeler- varsa, anlaşılması için 
önerge sahibine yalnız izahat sadedinde söz 
vereceğim. Söyliyecekleri de takririnin esbabı 
ınucibesi ve şunu istiyorum demekten ibarettir. 

Şimdi önergeleri birer birer tekrar okutuyo
rum. 
(Cevdet Kerim tneedayı ve 86 arkadaşının öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerge vazıhtır, anlaşılmıya-

eak bir tarafı yoktur, değil mi? (Anlaşıldı ses
leri) 

Şimdi komisyon her önerge hakkında müta
lâasını söyliyecektir. 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Sayın Başkanın, 
Bu önergelerin bir kısmı aynı fıkralara aittir, 
meselâ (E) fıkrası hakkında üç kişi önerge ver
miştir. Binaenaleyh her fıkra ayrı, ayrı reye 
konsa daha muvafık olmaz mı? 

İBRAHİM REFtK SOYER (Niğde) — Be
nim takririm en aykırı olanıdır, maddenin ko
misyona iadesini istiyorum, evvelâ benim öner
gemin reye konulması lâzımgelir. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Komisyon namına konuşmu
yorum. Bendeniz yalnız Hükümetin bu husustaki 
mülâhaza ve görüşünü ifade edeceğim. 

Yeni kurduğumuz Emekli Sandığı sigorta 
esasına istinat eden bir müessese olduğuna göre, 
burada maddenin başında da belirtildiği üzere. 
devlet hizmetinde bulunmuş olmak esastır. Bin-
netice askerî öğrencilerin mektebe girdiği andan 
itibaren tekaütlük haklarının tanınması bu mü
essesenin bünyesine yabancıdır. Çünkü d.evlet 
hizmetine girmemiş olanların vaziyeti hakikaten 
bu sandıkla telifi kabil değildir. Harb Okulu 
neden kabul edilmiştir ? Burada dün sözcü arka
daşımın ifade ettiği gibi, Maliye Bakanlığı alâka
lılarla konuşmuş ve bidayette bunların girmemesi 
yolunda noktai nazarını ifade etmiştir. Fakat 
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r uzun zamandan beri yerleşmiş ve anane haline 

gelmiş olan bu müessese istisnai mahiyette ta 
nınmıştır. Binaenaleyh tasarının bünyesine, esa
sına yabancı olan ve istisnai olan hükmü teşmil 
etmek hakikaten sandığın malî bünyesi bakımın
dan zararlı olur. Bunu belirtmek istiyorum. 

Burada müktesep hakların - dün sözcü arka
daşın gayet vazıh bir surette ifade ettiği gibi -
ihlâli gibi bir hâdise yoktur. Halen mektebe 
girmiş ve mektepte bulunanlar istifade edecek
tir. Ancak bu kanundan sonra mektebe girmiş 
olanlar bu haktan istifade etmiyecektir. Daha 
evvel doktor, eczacı olup bu haktan istifade eden
ler istifade etmekte devam edeceklerdir. Bundan 
sonrakiler etmiyecektir. Burada bir müktesep 
hakkın ihlâli mevzuubahis değildir. 

(il. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Söz isti
yorum, önergede imzam var, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Kamutay izahatınızı dinledi, 
hükümetin cevabı da evvelce verilmiş olan cevabı 
tekrardan ibarettir. Siz yüksek askerî okullar 
talebelerinin de, Harb okulları talebeleri gibi, 
12 nei maddeden istifadesini sağlıyacak bir hü
küm konmasını istiyorsunuz, bunda anlaşılmıya-
cak birşey yoktur. 

Dr. AHMET HÂMİT SELGİL (Ankara) 
— Müsaade ederseniz bir sual. 

BAŞKAN — Buyurun sorun, suale müsaade 
var. 

Dr. AHMET HÂMlT SELGİL (Devamla) 
— Maliye Bakanının şimdi ifade buyurdukları
na göre, Harb okulunun emekli kanununa alın
masının sebebi, eskiden beri devam ede gelen bir 
ananeye uymak içindir, böyle buyurdular. O 
halde aynı şeyi, aynı suretle teessüs etmiş olan
lara niçin teşmil etmiyorlar I Tıp fakültesinin de 
aynı ananesi vardır. Niçin onu kabul etmiyorlar? 
Ne şekilde, ne suretle teessüs ettiğine dair Tıbbi
ye! Askeriyenin bir ananesi vardır. Bunu niçin 
kaldırıyorlar? Veteriner ve eczacı mektepleri de 
aynı mahiyettedir. 

Dr. AZİZ ÜRAS (Mardin) — Bir sual, Harb 
Okulu talebelerini nasıl ve hangi sebepten dolayı 
kanunun hükmü içine almışlardır İ 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Harb Okulu talebelerinin istisna edilmesi, Harb 
Okuluna girdikleri zaman askerdirler. Tatbikatta 
kış, yaz, gece, gündüz yağmur ve kar altında 
çalışacak, icabında hastalanacak ve ölecektir. B,ı 
hal, diğer mekteplerde olmıyan bir haldir, bun-
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lara bu vaziyetten dolayı tekaüt hakkı tanınmak
tadır. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) 
— önerge sahiplerinden izahat almak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde konuşulurken önerge 
sahipleri noktai nazarlarını uzun uzadıya izah 
ettiler. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) 
— Yüksek okullar arasında tıp fakültesi vardır. 
Bu fakültenin öğrencileri buna dâhil midir ? 

BAŞKAN — Dâhil demek istiyorlar. 
AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) 

— Yüksek tahsil öğrencileri, denirse doğru 
olur. 

BAŞKAN — Millî Savunmanın yüksek tah
sil öğrencileri. 

MALÎYE BAKANI ISMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, bendeniz, bir kim
se henüz fiilen devlet hizmetine girmeden, 
onun için emeklilik hakkının tanınmasının, ye
ni girdiğimiz bu sandık sistemi ile kabîli telif 
olmadığını ifade edeceğim. Emeklilik Kanu
nunda asıl karşılaştığımız ve ilerdeki madde
lerde karşılaşacağımız müşkülât, yetmişi mü
tecaviz kanun ve diğer müteferrik kanunlarla 
verilmiş olan müktesep hakkın, prim esası ve 
sigorta rejimi ile telifi meselesidir. Böyle bir 
intikal devresinde, yani yeni br müesseseye gi
rerken onun hüviyetini ve müktesep hakları ih
lâl etmemek mahiyetinde olanları dıştarda bı
rakmamak zarureti vardır. Binaenaleyh belki 
burada Millî Savunma Bakanlığının Harb Oku
lu Öğrencilerinin kabul edilmesi, bu esaslı kai
denin bir istisnasıdır. Haddizatında yeni rejim
le gayrikabîli teliftir, istisnayı, zaruretler mik-
tarlarmea tahdit etmelidir, haddinden daha 
fazla tevsi etmemelidir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir su
al.. 

Efendim bu bir hak mıdır yoksa bir anane-
midir? Evvelâ bunun halledilmesi lâzımgelir. 

İkincisi; askerî tabip askerî veteriner, as
kerî dişçi ve eczacılara 1325 senesinden beri ta
nınan, ordunun bu en ağır hizmetlerine inti
sap eden bu şahıslara tanınan, bu hakkın şimdi 
tanınmaması, Devletin bu en ağır hizmetlerine 
intisap edecekler üzerinde suitesir yapmıya-
cak mıdır? Bunları bu işe teşvik ve tergip et
mek lâzım değil midir? 
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RASÎH KAPLAN (Antalya) — İdarecilerin 

ne farkı var? Onlara niçin vermiyelim? 
MALÎYE BAKANI ÎSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Efendim, Sayın Durukan 
arkadaşımın bu hususta daha evvel vermiş ol
duğu takrirleri de, şimdiki gibi yeni girmekte 
olduğumuz rejimin, ana hatlariyle kabili telif 
değildir. Kendileriyle teferruatta değil, esas
ta ihtilâfımız vardır. Kendileri Komisyonda da 
bu hususlarda izahat vermişlerdir. Askerde rüt
be esasına göre olsun demişlerdir. Bu kanunla 
kabili telif değildir. Nihayet demişlerdir ki, 
memurların maaşlarına zammolursa bunlar te
kaüt maaşlarına da intikal etmelidir. Bu da bu 
müessesenin vücudiyle kabili telif değildir. Ken
dileriyle esasta ihtilâfımız vardır. Yeni girdi
ğimiz esası eskisi ile karıştırarak bir dairei fâ-
sideden kurtulamayız. Binaenaleyh bidayette 
sarih olalım. Aksi takdirde bu kanun yürümez 
arkadaşlar. Yani esasta kendileriyle daima ihti
lâfımız vardır. Esasta birleşemeyince bunun 
teferruatında anlaşmalınıza imkân yoktur. 

Şimdi kendilerinin sordukları suallere geli-
yourm: Barem esasına ve sigorta rejimine daya
nan bu müessesede henüz daha Devlet hizmetine 
girmemiş diğer memurlara bu hak tanınmazken, 
bir istisnai muamele olarak uzun zamandan beri 
devam eden bir teamül Harb Okulu talebesi için 
burada da kabul edilmemiştir. Eğer daha doğru 
bir şey yapmak istiyorsanız Harb Okulu talebe
lerini de buradan çıkarmamız icabeder. (En 
doğrusu budur sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
önerge, 12 nci maddenin J fıkrası, ki şöyle 

yazılıdır: Millî Savunma Bakanlığı Harb Okul
ları öğrencileri önerge; bu şekilde yazılmasın 
şöyle olsun diyor: Millî Savunma Bakanlığı Harb 
okulları ve yüksek okulları öğrencileri. 

(Cevdet Kerim încedayı'nın önergesi üçün
cü defa okundu). 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Önergeyi nazarı itibare alanlar ... 
almıyanlar ... önerge nazarı itibara alınmamış
tır. 

Önergelerin okunmasına devam ediyoruz: 
(İbrahim Refik Soyer'in önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum, 

Komisyona gitsin mahiyetindedir, arkadaşımız 
izahat verdi, önergeyi kabul buyuranlar.. Ka-
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bul etmiyenler., önerge nazarı dikkate alınma- | 
di. 

Hüseyin Ulusoy'un önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un 12 
maddenin komisyona iadesi hakkındaki öner
gesi tekrar okundu) 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Ben öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy önergesini ge
ri aldı. Şimdi Rıza Isıtan'm önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Rıza Isıtan'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan-

laı*.. (Anlaşılmadı sesleri, Hükümet ne diyor? 
sesleri) 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) — Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kurumların özel kanunlarına 
göre kurulan yönetim kurulları başkan ve üye
leri ile iller daimî komisyon üyeleri hakkında I 
dır.. (Ret sesleri) 

Komisyonun noktai nazarı anlaşıldı, kabul 
etmiyor. 

RIZA ISITAN (Samsun) — İzah etsin. 
BAŞKAN — İzah edilmiştir; izahat kâfi gö

rülmüştür. Müsaade buyurun. (Anlaşılmadı sıes-
leri) Anlaşılması için önergeyi bir daha okutu- I 
yorum. 

(Samsun Milletvekili Rıza Isıtan'in önergesi I 
tekrar okundu). (Ret ret sesleri) I 

BASAN —• Komisyonun bu husustaki muta- I 
lâası nedir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOöLU (Kayseri) — Bu mesele komisyonda 
konuşuldu, komisyon ikiye ayrıldı, ekseriyet 
kabul etmedi. (Duyulmuyor sesleri, kürsüye 
sesleri) I 

BAŞKAN — Anlaşılmıyaeak bir şey. Ko- I 
misyon ikiye ayrılmış, ekseriyet kabul etmemiş. I 

önergeyi nazarı dikkate alanlar lütfen işa- I 
ret buyursun. I 

(Anlaşılmadı sesleri, komisyon ne diyor ses- I 
leri) I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Sivas) — Efendim; önergenin anlaşıl- I 
mıyaeak bir tarafı yok. I 

Bir defa, iller daimî komisyon üyelerilye be- I 
lediye komisyon üyelerini, mansup veya seçil- j 
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miş belediye başkanlarını esasen komisyonumuz 
kabul etmişti ve maddede var idi. 

Şimdi teklif olunan- kısım, emekliye tâbi tu-
tulmıyan müesseselerin, yönetim kurulları baş
kan ve üyelerinin emekliliğe tâbi tutulması hak
kındadır. Bu hususu evvelce yüksek huzuru
nuzda izah etmiştik. Teklif budur. 

BAŞKAN — Ahmet Remzi beyin bir suali 
vardır. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — Bu 
arkadaşlar aldıkları ücret veya maaştan bir ai
dat vermişler midir ki, bu haktan istifade et
mek istiyorlar? Zannedersem kanunun esas ga
yesi hakkı müktesepleri göz önüne almaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Devamla) — Mesleği memuriyet olan
lardan Belediye Reisliğine geçilenler veya ko
misyon üyeliğinde bulunanlar tekaütlüğe tâbi 
olacaklardır, ki, onlar vaktiyle tekaüdiye ver
mişlerdir ve komisyon üyesi bulundukları müd
detçe de vereceklerdir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Mebus
lar da istiyor, ben. değil. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. Oyunuza ar-
zediyorum: İktisadi Devlet Teşekkülleri Yöne
tim Kurulu üye ve Başkanlarının emeklilikten 
istifade etmesini arkadaşımız teklif ediyor. Ko
misyon kabul etmiyor. Bu önergeyi nazarı iti
bara alanlar; yani bu üye ve başkanların da 
emeklilikten istifade etmesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
nazarı itibara alınmamıştır. 
'Feyzullah Uslu'nun önergesi tekrar okundu) 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — Ge
ri aldı ya? 

BAŞKAN — Hayır. Geri alman önerge bu 
değildir. 

önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Nazarı itibara almıyanlar... Na
zarı itibara alınmamıştır. 
(Hüseyin Ulusoy'un İktisadi Teşekküllerin ida-
<*e meclisleri başkan ve üyelerinin tekaütlük 
hakkından istifade etmelerine dair önergesi tek

rar okundu) 
(Buna benzeyen önerge reddolundu sesleri) 
BAŞKAN — Riza Isıtan'in buna benzeyen 

önergesi reddolunduğu için bunu oya koymuyo
rum. 
(Lûtfi Gören (Bolu) un (E) fıkrasındaki emek
lilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulun-
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muş olmaları şartiyle kaydının kaldırılması hak

kındaki önergesi tekrar okundu) 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Bendeniz bunu 

izah edemedim. Müsaade ederseniz arzedeyim: 
BAŞKAN — Heyeti umumiye anladı. 
Önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan-

lar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Gl. Eyüp Durukan (Hatay) m rütbe kelimesi
nin ilâvesi hakkındaki önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazraı itibara alınmamıştır. 
(Ali Riza Işıl (Trabzon' un önergesi tekrar 

okundu) 
(O o sesleri) 
ALf RİZA ÎŞIL (Trabzon) — Müsaade eder

seniz arzedeyim: 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan

lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur. 
(Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Nurettin Ünen de bu önergeye 

iltihak ediyor. 
(Ret, ret sesleri) 
ARÎF ÇUBUKÇU (Ankara) — Müsaade bu

yurursanız izah edeyim. (Anlaşıldı sesleri, ret 
sesleri) 

BAŞKAN — Heyeti umumiye izahatı kâfi 
görüyor efendim. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan

lar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
Gl. Eyüp Durukan'm Gedikli küçük zabitler 
ve gedikli erbaşlar hakkındaki önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Komisyonun bu hususta izahatı 

var efendim. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ 

FEYZİOĞLU (Kayseri ) — Küçük -âbitler de
rece esası üzerinden aylık aldıklarından dâhil
dir; gedikli erbaşlar için Komisyon muvafakat 
etmektedir; Paşa Hazretleri (Küçük zabitler) 
teklifinden vaz geçerlerse (Gedikli erbaşları) 
ilâve ederiz. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz? 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muvafa

kat ediyorum. 
BAŞKAN — Ohalde gedikli erbaşlar da Ko

misyonca kabul edilmiştir. 
(Gl. Eyüp Durukan'm gedikli erbaşlar hak

kındaki önergesi tekrar okundu). 
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Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Onlar zaten de-
I rece üzerinden maaş alıyorlar, biz burada yalnız 
I gedikli erbaşları kabul etmiş bulunuyoruz. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bu küçük 
I subayların eski isimlerini asker arkadaşlarını 

bilirler. Bunlar evvelâ gedikli küçük subay, 
I ondan sonra da gedikli erbaş oldular. Binaen

aleyh gedikli küçük zabit kelimesini yazmazsak 
I hakkı gaip olur. Aşağıda geçici madde de böy-
I le kabul ettik. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-. 

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Gedikli küçük 
I zabit eski bir sınıf ve bir zümredir. Mevcut-
I lan kalmamıştır. Bunlar beş on tanedir. Ge-
I dikli erbaş olmuşlardır. Onların hakları müem-
I mendir. Bunların haklarını temin ettik. Bura-
I da yüksek huzurunuzda arzettikten sonra te-
I reddüde ne lüzum var? 

Gl. EYYUP DURUKAN (Hatay) — Gedikli 
I küçük zabitler istifade edecektir deyiniz ve zap-
I ta geçmesini teklif ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, ge-

I dikli küçük zabitler de bundan istifade edecek-
I lerdir. (Zapta geçmiştir mesele kalmadı ses-
I leri). 
I BAŞKAN — Küçük zabitlerin haklarının te-
I min edildiğini Komisyon Sözcüsü ifade etti ve 
I zapta geçti, önergenizi geri alıyor musunuz? 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Zapta 
t geçtiği için önergemi geri alıyorum. 
I (Ali Rıza Arı İstanbul'un önergesi tekrar 
I okundu). 
I (Vehbi Sandal Niğde'nin önergesi* tekrar 
I okundu). 
I BAŞKAN — Komisyonun mütalâası? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Demin Ko-
I misyon Başkanı kabul buyurdular. 
I BAŞKAN — Şimdi tekrar soruyoruz. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-
I SAL (Kocaeli) — Efendim; bunlar mevzuatımı-
I za girmiştir. Doğrusu, Komisyon lâyihasında 
I olduğu üzere «Yarısından fazlası» Devlete ait 
I olanlardır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — 4222 sayılı 
I Kanunda «en az yarısı Devlete ait» denilmek-
I tedir. Bunun bir misali Anadolu Ajansıdır. 

— 686 
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Eğer en az yarısı denmezse bu gibi müessese
lerde çalışanların emeklilik hakkı kaybolur. 

BAŞKAN —i- Efendim, Komisyon ve Hükü
met, mevzuatımızda bu kabil müesseselerin ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait olursa, 
yani bu nevi müesseselerde Devletin söz sahibi 
olması halinde bunun mümkün olacağını, söy
lemişlerdir; arkadaşımız bunun tek misalini 
Anadolu Ajansı olarak ileri sürmektedir. Me
sele anlaşılmıştır. Bu iki önergeyi oyunuza su
nuyorum; nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
önergeler nazarı itibara alınmamıştır. 

(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nı.n 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu, önergenizi 
geri alıyor musunuz? 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Almı
yorum. 

BAKAN — Önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 
önergesi tekrar okundu). 

EMÎNÎTTÎN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Öner
gemi verdim, izahat vermedim. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. Ar-
kadaşımızsa kabulünü istiyor, önerge sarihtir. 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibara alınmamıştır. 

(Ahmet Eymir'in önergesi tekrar okundu) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Geçici maddelere 
taallûk eder. Ana hükümde yer alamaz. 

(Reye, reye sesleri). 
AHMET EYMİR (Amasya) — Önergem, 

müktesep bir hakkın mahfuziyetini temin için
dir. Izjfh edeyim. Geçici madde ile alâkası 
yoktur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi Heyeti Umu-
miyece kabul edilmiştir. Söz veremem. 

önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Naza
rı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikka
te alınmamıştır. 

(Faik Yılmazipek'in önergesi tekrar okun
du).' 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — İzah ede
yim. Müktesep bir haktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu da geçici 
maddelere taallûk eder. 
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BAŞKAN — Komisyon diyor ki, bu hüküm, 

geçici maddelerde yer alması lâzımgelen bir 
hükümdür. Arzu ederseniz önergenizi geri alır 
ve o maddede verirsiniz. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Önergem 
bir müktesep hakkın mahfuziyetini temine ma
tuftu. Bu. hakkı geçici maddede temine imkân 
varsa, o maddede önerge verme hakkım mah
fuz kalmak şartiyle geri alıyorum. 

(Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'm 
önergesi tekrar okundu). 

MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Mithat Bey, önergeniz vazıhtır. 
Komisyonun bir diyeceği var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Önerge nazarı itibara alın
mamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
(J) fıkrasının tamamiyle kaldırılarak Ma

liye Bakanının izahatına göre kan .m ruhuna 
uyulmasını teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Dr. Hâmit Selgil 

Dr. AHMET HÂMÎT SELGÎL (Ankara) — 
Bir sual soracağım. Geçici Komisyon da Maliye 
Bakanının fikrinde inidir? 

GEÇİCİ KOMİSYON S. SAİT AZMİ FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Komisyon ve Hükümet 
olarak noktai nazarımızı arzetmiş bulunuyoruz, 
Harb okulları için istisnai olarak kabul edildi di
ye.. Takdir komisyonun değil, Meclisindir. 

BAŞKAN —• Mitat Sakaroğlunun yeni veril
miş bir önergesi var, okutuyorum. 

24 . V . 1949 
Başkanlığa 

12 nci madenin (J) fıkrasının tamamen kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Dr. Sakaroğlu 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — İkinci bir tak
rir var, aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Vehbi Sandal 
ve 3 arkadaşının yeni verilmiş bir önergeleri van 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

12 nci maddenin I I işaretli fıkrasının (J) 
fıkrasının (Millî Savunma Bakanlığı Harb okul
larına 1949 yılından evvel girmiş olan öğrenciler) 
şeklinde kabulünü teklif ederiz. 

Niğde Niğde 
H. Ulusoy V. Sandal 

Manisa İstanbul 
H. öztarhan Dr. Adıvar 

BAŞKAN — Maliye Bakanı kabul etti. kal
dırılması hakkında arkadaşlar mütalâada bulun
dular. Maliye Bakanı Harb okulları talebesinin 
istisnai olarak bu kanuna girdiğini; kanunun re
jimine uymadığı halde içine girdiğini, daha doğ
rusu istisnay/ı kabul etmek lâzımgeldiği halde 
bunun kabul edildiğini ifade buyurdu, hattâ 
kaldırılmasının lâzımgeleeeğini bile ifade1 ettiler. 

Arkadaşlarımız prensipe sadık kalmak için bû 
hükmü kaldıralım diyorlar. Ama Maliye Bakanı 
bu husustaki izahatını arzettiğim şekilde vermiş
t i r 

Şimdi Mithat Sakaroğlu arkadaşımız bu fık
ranın, kaldırılmasını istiyor. Fıkra şudur : 

(J) fıkrası; «Millî Savunma Bakanlığı Harb 
okulları öğrencileri» Son önerge ile kaldırılması 
istenen fıkra bu fıkradır, (Ret ret sesleri). 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN' (Sivas) — Efendim; Komisyonumuz. 
Hart Okulu talebesinin, maddede olduğu gibi, 
kalmasını, yani tekaütlük hakkından istifade et
mesini. arzu ediyor. Noktai nazarı budur. 

BAŞKAN — (J) fıkrasının kaldırılmasını 
teklif eden. iki önerge var. Bunları, nazarı, itibara 
alanlar lütfen işaret buyursunlar. (Anlamadık 
sesleri). 

Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Efendim, noktai nazarımız] iyice izah edeme

dik. müsaade buyurun, anlatayım. 
BAŞKAN — Paşam, bu mevzu, mütaaddit de

falar karşılıklı olarak izah edildi. (Ret ret ses
leri)^ Mamafih komisyon bir kere daha izah et
sin (Oya sesleri). 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Harb 
Okulu öğrencilerine Harb okullarına girdikle
ri tarihten itibaren emeklilik hakkının tanın
masını ve bunların vermeleri lâzımgelen kese
neğin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 
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ödenmesi esasını komisyon kabul etmiştir. Me
selâ Belçika ve Kanada hükümetleri dahi, harb 
okulu öğrencilerine, mektebe girdikleri tarih
ten itibaren bu hakkı tanımıştır. Komisyon da 
bu sınıfa mahsus olmak üzere bunu kabul et
miş bulunuyor. 

Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bir sual. 

Harb Okulu diğer bütün okullar gibi midir? 
Bunlar asker gibi yaz kış manevra ve tatbika
ta çıkarlar. Hayatlarını her zaman tehlikeye 
koyarlar. Diğer mekteplerde bu böyle midir? 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Efendim, sayın Sözcü Belçika'da, Kanada'da 
böyle olduğunu söylediler. Ben şunu öğrenmek 
istiyorum: Askerî doktor, dişçi, eczacı, veteri
nerler de bu haktan istifade etttiriliyor mu, 
ettirilmiyor mu? 

Dr. MlTAT SAKARĞLU (Muğla) — Efen
dim, Harb Okulu mensuplarının tâbi olduğu 
şartlardan bahsediyor. Ne gibi bir imtiyaz ya
ratılmak isteniyor? Bunu anlamak istiyorum. 
Mümtaz bir sınıf mı yaratılmak isteniyor? 

SALIM ALTUĞ (Erzurum) — Talebi art
tırmak için. 

Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) 
— Efendim Komisyon namına cevap verece
ğim. Ben de komisyonda azayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtO&LU (Kayseri) — Müsaade eder
seniz suallere cevap vereyim ve yüksek huzu
runuzdan çekilmiş olayım. 

Harb Okulu öğrencilerine diğer öğrenciler
den farklı bir imtiyaz verilmesi mevzuubahis 
değildir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade buyurun, 
gürültüden hatibin sözleri duyulmuyor, anla
şılmıyor. 

SAlT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Askerlik, subaylık, yorucu, yıpratıcı, ömür 
azaltıcı, takat ve enerjiyi tüketen bir meslek 
olması itibariyle, mektepten itibaren kendile
rine böyle bir hak tanımayı, başka milletlerde 
de olduğu gibi, komisyonumuz da kabul etmiş
tir. (Reye sesleri) 

Diğer askerî talebeler için, doktor, veteri
ner, eczacı vesaire gibiler için bÖyh* bir durum 
mevcut değildir. Hakikaten bu bir istisnadır. 
Bu istisna başka milletlerde de mevcuttur. Ka
bul edip etmemek Yüksek MecEsm takdirine 

— «7 — 



B : 91 24.5 
bağlıdır. Komisyonumuz kabul etmiştir. (Reye 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta iki nevi 
önerge vardır. Bunun birisi (j) fıkrasının ta
mamen kaldırılmasını, yani Harb Okulunun da 
istifade ettirilmemesini istemektedir. 

ikinci bir önerge daha vardır k i ; o da, 
Harb Okuluna 1949 yılından evvel girmiş olan 
öğrenciler bu haktan istifade etsinler, bundan 
sonrası etmesin şeklindedir; şimdi en geniş 
olan kışını, tamamen kaldırmaktır. Onu tek
rar okutuyorum. 

(Mitat Sakaroğlu'nun önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Et-
miyenler.. (Anlaşılmadı sesleri) önerge kabul 
edildiği takdirde (j) fıkrası kalkacak, edilme
diği takdirde fıkra kalacaktır. 

Şimdi önergeyi kabul edenlerle, etmiyenler 
arasında aşağı yukarı müsavat vardır, onun 
için önergeyi nazarı dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksın.. Almıyanlar.. Önerge kabul olun
mamıştır. (Alkışlar). 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
(Vehbi Sandal ve 3 arkadaşının önergesi 

ikinci defa okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı dikkate 

alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı dik
kate almıyanlar... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Hıfzı Oğuz Bekata'nın önergesini oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen 12 nei maddenin 

Tl işaretli bendinin (t) fıkrasından «Hayrat 
hademeleri» sözünün çıkarılmasını teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Lütfen işaret buyursunlar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben 
önergemin mahiyetini arzetmedim. 

BAŞKAN — Maksadınız önergeden anlaşılı
yor. Komisyon izah etsin. 

GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ SAİT AZMl FEYZl-
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyonda hayrat 'hademesinin emeklilik hakkın
dan faydalanması hakkında bir teklif yapıldı 
ve ibu fıkra maddeye girmiş bulundu. Evkaf Ge
nel Müdürlüğü temsilcilerini davet ettik, bu 
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mevzu etrafında görüştük, hademei hayrat 
yaş tahdidine tâbi değildi,r hastalık sebebiyle 
emekliliğe ayrılamazlar, daimî izinli sayılırlar. 
Esasen bunların mühim bir kısmı da başka hiz
metlerden emekli -olarak bu hizmete gelmekte 
olduklarından birtakım ihtilâtat tevlit edecek
tir. 

Emekli aylıkları kesilecektir. Komisyon da 
bu fıkranın çıkarılmasında teklif sahibi ile bera
berdir, Evkaf Genel Müdürlüğü de ayni fikirde
dir, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Nazarı itibara almıyanlar... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle, 
1. 12. maddenin C fıkrasının birinci satırm-

' daki «Daimî kadrolarda çalışan» ibaresinin altı
na «ve ilk girebilecekleri dereceleri ile diğer 
esasları 3056 sayılı Kanuna eklenecek bir hü
kümle tesbit edilecek olan» ibaresinin eklenme
sini. 

2. Mezkûr fıkranın 'sonundaki «Avukatları» 
kelimesinin altına «ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
D cetvelindeki amele, marangoz, bahçıvan, ara
bacı, hamamcı, tamirci, usta ve çırak ve benzerle
ri» ibaresinin eklenmesinin oya sunulmasını arz 
ve rica ederim. 

3. Maddenin E fıkrasında yazılı olan 
«Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulunmuş 
olmak» şartının Ç, D, F, G, fıkra larmdakilere 
de teşmilinin. 

4. Maddenin birinci satırındaki «iş yerle
rindeki bekçi, kapıcı ve benzerleri» kelimeleri, 
bu kanunun tâbi olduğu 3656 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine uymadığından kaldırılması
nın Kamutayın yüksek oyuna sunulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
İbrahim R. Soyer 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 
Müsaade buyurun, izah edeceğim: 

BAŞKAN — Efendim, evvelce izah etmiş ve 
önergenizi vermiştiniz. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Önerge naizarı itibara alın
mamıştır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 
Söız vermiyosunuz. Belki sual soracak ve önerge-
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mi geri alacaktım, izahına müsaade etmiyorsu- î 
nuz. 

BAŞKAN — Evvelce izah ettiniz. 
IBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — İzah 

edileli 4 gün oldu, kimsenin aklında kalmadı, 
Sonra ben izah ederken bu arkadaşların hemen 
ekserisi burada yoktu. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin hepsi bi
rer birer oyunuza sunulmuş, reddolunmuştur. 
Yalnız maddeye (Gedikli erbaş) tâbiri ilâve 
olunmuştur. Bu ilâveyle 12 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum; Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Üçüncü Kısım 
Bu kanunla tanınan haklar 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla tanı
nan haklar şunlardır : 

a) Emekli aylığı; 
b) Âdi malûllük aylığı; 
o) Vazife malûllüğü aylığı; 
ç) Son hizmet zammı; 
d) Dul ve yetim aylığı; 
e) Harb malûllüğü zammı; 
f) Toptan ödeme; 
g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi; 
h) Biriktirme Sandığında biriken paraların 

geri verilmesi; 
i) 65 nci maddede yazılı yardımların ya

pılması; 
j) İkramiyeler. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

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

Dördüncü kısmı 
Sandığın geliri ve tahsil şekilleri 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığın ge
lirleri şunlardır : 

a) İştirakçilerin 15 nci maddede gösteri
len keseneğe esas olan tam aylık veya ücretleri 
tutarları üzerinden her ay kesilecek % 5 Emekli
lik kesenekleri; 

Ay 'başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya 
ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alın
maz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılan
ların eksik aylık veya ücretlerinden tam kese
nek alınır. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk 
defa girenlerin veya Önceden emeklilik hakkı ta
nınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta oldu-

.1949 0 : 2 
ğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirilenlerin 
(bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri 
geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyen-
ler dâhil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya üc
retlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri; 

Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında 
yazılı % 5 kesilmez. 

c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yük
selme suretiyle artanların ilk aya ait artış fark
ları; , 

Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha 
aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş olan
ların sonradan evvelki aylık derecesine yüksel
meleri halinde artış farkı kesilmez. 

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla 
yapılacak artırmalarla 15 nci maddenin (b) fık
rasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece 
ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine 
yapılacak zamlar yükselme sayılır. 

ç) Subay ve askerî memurlardan mahkeme 
kararı ile nasıp ve rütbeleri düzeltilenlere öde
nen aylık farklrından dolayı (a) ve (e) fıkrala
rına göre alınacak kesenek ve artış farkları; 

d) (a, b, c ve ç) fıkralarında yazılı parala
ra eşit olarak kurumlarca verilecek karşılıklar; 
• e) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmak
ta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hâle getirildi
ğinde, (bu vzifelerde çalışmkta olanlarla kese
nekleri geri verilenlerden bunları iade etmek is-
temiyenler dâhil) 35 yaşını bitirmiş, 40 yaşını 
tamamlamamış olanlardan 35 yaşını bitirdikleri 
tarih ile vazifeye girdikleri tarih arasındaki 
müddetin her ayı için emekliliğe esas ilk aylık
ları üzerinden hesaplnacak % 10 tamamlayıcı 
emekli kesenekleri; 

ilgililerin adlarına borç kaydedilecek olan bu 
kesenek (a) fıkrasında yazılı % 5 keseneklerden 
ayrıca, aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle 
ve % 5 faiz ile tahsil olunur. 

f) 55 nci maddeye göre bağlanacak vazife 
mâlûlüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (ç) fık
rasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları 
için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret 
bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nispetin.de 
verilecek ek krşılıklar; 

g) iştirakçi veya tevdiatçıların aylık veya üc
retlerinden kurumlarınca kesilen inzibatî para 
cezaları; 
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h) 17 nci madde gereğince alınacak % 10 I 

gecikme zamları; 
i) Kurumlarda hare pulları dışında her çe

şit pul, bilet ve yardım makbuzları satışların
dan alman satış aidatının yarısı; 

,)) 15 nci maddenin (e) fıkrası ile 28, 34, 
38, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 ncu maddelere göre 
ödenecek paralar; 

k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde 
edilecek her çeşit kârlar; 

ı) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim; bu maddede geçen bir kelimeden bahsedip 
başka bir mevzua geçeceğim. 

Burada bir (İştirakçi) bir de (Tevdiatçı) tâ
biri var. İştirakçi deyince bizim neslimiz başka 
bir şey anlardı, iştirakçi, sosyalist demektir. 

Sonra burada bir sözüm var, bu sözümün ga
yet aykırı ve tuhaf geleceğini arzedeyim. Fakat 
hemen arkasından gelecek teklifim onun aykı- | 
rılığnn ve tuhaflığını örtecektir. 

Burada (Her ay % 5 emekli keseneği) diyor. 
Bendeniz teklif ediyorum, teklif ediyorum demi
yorum çünkü bu takrir dalgasında bir takrir de 
ben verecek değilim, yalnız Hükümetin ve ko
misyonun fikrini öğrenmek istiyorum. Genç 
yaşında % 5 kesilecek yerde % 6 - 7 kesilse, 
çünkü genç yaşta fazlasını kolaylıkla verebilir, 
şayet ihtiyarlığında alacağı maaş bu nispette 
tezyit edilirse daha faydalı olur. 30 sene hizmet 
etmiş bir adam 400 lira alırken birden bire 200 
lira alacaktır. 200 lira aidimi bütün ailesine, 
faraza çocuğuna, sabahleyin iki dilim ekmek 
yiyorsa lütfen sen artık bir dilim ye diyecektir. 
Çünkü varidat yarı yarıya gidiyor. Bilmem 
kendisi 3 senede bir palto yaparken 6 senede 
bir yaptıracak. Bu suretle her şey yarı yarıya 
inecek. Sonra ihtiyarlık zamanında hastalıklar 
daha çok olur; gençlik zamanlarına benzemez; 
bu devrede ilâç ve hekim masrafı da fazladır. I 

Ben âcizane soruyorum. Şimdi bir az daha 
fazla kesip maaş baremini bir az daha yükselt
mek, 30 sene hizmet edeceklere % 50 nispeti 
yerine % 60 - 65 nispetini tatbik etmek imkânı 
bulunamaz mı? Bunu benim gibi, düşünen birçok 
arkadaşlarımız da olabilir. Bu itibarla Hükümet 
veya komisyon mukni delillerle bunu cerh ve 
reddedebilirse etsin. İstirhamım budur. 

BAŞKAN - - Komisyon. | 
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GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-

OGLU (Kayseri) — Efendim, iştirakçi tâbiri 
9 ncu maddenin son fıkrasında tarif ve kabul 
edilmişti. Sayın üstat orada temas buyurmadı-
lar ve yüksek heyetinizce de kabul edildi. Şimdi 
diğer bir madde münasebetiyle temas buyuru
yorlar ki, zannederim, zamanı geçmiştir. 

(/c 5 yerine 6 veya 7 almak ve emeklilere 
60 - 70 nisbetinde vermek suretiyle onları ihti
yarlıkta daha fazla bir refaha kavuşturmanın 
muvafık olacağını dermeyan buyurdular. Ha
kikaten komisyonun ve Hükümetin temennisi de 
odur. Emekli aylığı nispetleri yükseltilerek da
ha çok refaha kavuşmalarını temindir. Eskiden 
âzami % 50 iken bu tasarı % 70 c kadar aylığı 
yükseltme esasını kabul etmiştir. Ve bu suretle 
bir refah sağlamıştır. % 5 yerine % 6 veya 
7 olduğu takdirde nispetleri ne hadde kadar 
yükseltmek mümkündür, bu riyazi bir hesap işi
dir tetkiki iktiza eder. Zaten üç sene zarfın
da aktüer sandık hesabı ve muamelâtı tetkik 
ettirilecektir. Sayın Adnan Adıvar'ın bu te
mennisi de Hükümetçe düşünülmüş bir keyfi
yettir tetkikten sonra yapılabilir. Aynen kabul 
edilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

Beşinci Kısım 
Emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücı-'î 

ve ödenekler 
ON BEŞİNCİ MADDE — Emeklilik kese

neği, aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ih 
ödeneklerden alınır -. 

a) Özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre 
müktesep hak olarak alınan derece aylık ve iicreı 
tutarları; 

istisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların 
aynı kanunlara göre belirtilecek müktesep hak 
dereceleri aylık ve ücret tutarları; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin başka 
kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece aylık 
ve ücretleri tutarları; 

V) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerle hayrat hademesinin 
3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesiyle 28 . XII . 1946 tarihli 
ve 4988 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hüküm-
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lerinc ve tahsil durumları ile hizmet sürelerine 
göre bulunmaları gereken derecelerin ücret tu
tarları; 

Bunlar sözü gecen kanuna göre yükselme 
müddetlerini doldurdukça kesenekleri iktisap 
ettikleri üst derece ücretlerinin tutarlarından 
alınır. Ancak bu muamele kendilerine bu kanun 
hükümleri dışında bir hak vermez. 

Vakardaki esasa göre bulunacak derece ücret
leri. tutarlarından daha az ücret alanların kese
neklerine bu ücretler mevcut derecelerden birisi 
ne uymuyorsa en yakın derece ücreti tutarı; iki 
derecenin tanı ortasında ise üst derece ücreti tu
tarı, en aşağı derece ücreti tutarı olan 150 lira 
dan az ise aldıkları ücretler esas tutulur. 

Evvelce Özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına 
tâbi bir vazifede bulunduktan sonra hizmetli 
kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücretleri, 
müktesep hak dereceleri ücretleri olup bu ücret
ler, hizmetli kadrolarında yükselme müddetlerini 
doldurdukça yukardaki fıkra gereğince yüksel
tilir.* 

Bu gibilerden Özel, Teadül ve Kuruluş, Kanun
larına tâbi vazifelerde evvelce bir yükselme müd
deti bulunmuş olanların hizmetli kadrolarına alın
malarında bir üst derece aylıkları keseneklerine 
esas tutulur. Ancak her iki şekilde de hizmetli 
kadroları ücretlerinin müsait bulunması şarttır. 

c) Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işa
retli cetvellerdeki kadrolarda çalışan memur v< 
hizmetlilerin (b) fıkrasına göre tesbit edilecek 
ücretleri; 

ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra illerin daimî komisyonu üyelik
lerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen 
vt?ya tâyin edilenlerin, kadro ödeneklerini geçme
mek şartiyle son müktesep hak derecelerinin ay
lık veya ücret tutarları; 

Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödenekle
rinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri 
de 30 . VT . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
12S . XII . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesinde yazılı aylık tutar
larından birine uymazsa en yakın üst derece ay
lık veya ücret tutarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme 
müddetlerini doldurdukça kesenekleri, kadro öde
neklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecek 
leı-i üst derece aylık veya ücretlerinin tutarların

dan alınır. Ancak bu muamele kendilerine bu 
kanun dışında, bir hak vermez. 

d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve 
hat başbakıcılarla dağıtıcı ve hat bakıcıların 
Bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutar
ları; 

e) Millî Savunma Bakanlığı Harb okulları 
öğrencilerinin almakta oldukları ("»grenci aylık
ları; 

öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tutar
ları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara gövv 
öğrenciler adına dairelerince ödenir. 

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilü, 
müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıl ı 
ait aylıklarından kesenek alınmaz. 

f) Açıktan tâyin edilen vekillerin, kanunla
şma göre, aldıkları vekillik aylık veya ücretleri 
tutarları; 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden 
bulunanların vekil tâyin edildikleri vazifelerin 
aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle mükte
sep hak dereceleri ve evvelki vazifelerdi1 geçmiş 
müddet ile vekillik ettikleri vazifelerde geçecek 
müddetlere göre yükselme müddetlerini doldur
dukça, bu kanun hükümleri dışında bir hak ver
memek şartiyle bil' üst derece aylık veya ücretleri 
tutarları; 

g) Bakanlık emrinde, kadro dol'ayısiyle açılî-
ta. eli işten çektirilmiş, açığa al mm rs veya tevkif 
edilmiş olanlardan kanunları gereğince tam veya 
eksik aylığa müstahak bulunanların (a) fıkrasın 
da yazılı aylık veya ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan 
aylığa müstahak duruma girenler hakkında du 
bu hüküm tatbik edilir. 

h) Ceza olmamak şartiyle müktesep hak de
recesinden daha aşağı bir dereceye nakil suretiyle 
veya açıkta, iken tâyin edilenlerin tâyinleri tari
hinden itibaren üç ay içinde yazı ile Sandığa 
müracaatları şartiyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere tâyin edildikleri derecenin en çok bir 
üst derecesi ve her ne suretle olursa olsun kadro 
yüzünden açıkta kalanlar için müktesep hak de
recelerini geçmemek üzere iki üst derecesi aylı!< 
veya ücretleri tutarları; 

İllerin daimî komisyonu üyeliklerine ve bele
diye başkanlığına seçilenlerden müktesep hak 
dereceleri aylık veya ücretleri tutarları bu yerle
rin kadro ödeneklerinden fazla olanlar veya bu 
verlerden avrıldıktan sonra emeklilik hakkı tanı-
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nan aşağı dereceden bir vazifeye tâyin edilenler 
hakkında da aynı hüküm tatbik edilir ve bu su
retle yapılacak talepten geri dönülemez. 

BAŞKAN — Açık oya. oy vermiyen, var mı?. 
(Yok sesleri). 

Ov toplama muamelesi bitmiştir. 
S02; Yakup Kalgay'indir 

YAKUF KALGAY (Samsun) - Sayın arka
daşlar; bu 15 nci maddenin (A) fıkrasında bir 
kayıt var: (Devlet Demiıyolları ve Limanları tş-
letmc Genel. Müdürlüğü, memur ve hizmetlilerinin 
başka kurumlara geçmelerine esas tutulan derece 
ay.tyk ve ücretleri tutarları) tâbirleri var. 

Bendeniz: buradaki «başka memurluklara geç-
melerine esas tutulan derece» sözünün bu tasarı
dan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Bunu gerektiren sebebi, uzunca konuşarak siz
leri yormamak için kısaca not ettim. Arzedeyim. 

Sebebi şudur: 4620 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinde Devletin başka teşekküllerinden Devlet 
Demiryollarına geçeceklere bir veya iki üstün 
derece maaş verilmesi ve başka yerlere nakillerin
de ise bir veya iki derece aşağı memuriyetlere 
alınacakları kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Hiç şüphesiz bu kayıtlar, günden güne ge
nişleyen şebekede Devlet Demiryolları işçilerinin 
kalifiye olmasını erbab memurları benimsiyerek 
yerlerinde tutmak gayesiyle olsa gerektir. 

1947 yılının memur maaşları yükseltilirken 
Devlet Demiıyolları memurları Devletteki di
ğer muadillerine nazaran bir derece aşağıda kal
mışlardı v. 

Bıı hususu ben bütçe müzakereleri sırasında 
mütaaddit defalar bu kürsüden Bakanlıklarından 
rica ettim. Buna rağmen şu veya bu sebeplerle 
bu arkadaşlar için tanzimi düşünülmüş olan Ba
rem Kanunu henüz Meclise gelmedi. 

Çok iyi bilirsiniz ki, Demiryollar personeli 
her memlekette olduğu gibi en ağır vazifelerde 
çalışmaktadırlar. Her memleket bu işleri böyle 
ağır hizmetler olarak kabul etmiştir. Seyahat es
nasında gece gündüz demeden, kar, yağmur, fır
tına ve dona mâruz kalan tamponlar arasında 
ezilmek deraymanlarda ölmek gibi bin bir zorluk 
ve hayat tehlikesi içerisinde çalışmak zorunda bu
lunan bu arkadaşların durumu (5 000) sayılı 
Kanunun icabına, göre bir dereceye kadar telâfi 
edilmiş ise de, tamamen gerekli olan dereceye 
çıkarılmış değildir. 
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Ortada böyle bariz bir fark varken tasarıya 

konmuş olan (bâzı memurluklara geçmelerinde 
esas tutulan aylık ve ücret tutarlarında kesenek 
esas tutulur) kaydı ile Demiryollar memurları 
nakillerinde Devlet memurlarından bir derece 
aşağıya indirilmiş olmaktadırlar. 

Karma Komisyonun raporundaki tasarıda da 
denildiği gibi, demiryollar memurları emekli ke-

; seneği vermişlerdir. Fakat, daima iki aşağı de-
| recede kalmışlardır. 
! Vaktiyle umum memur aylıkları yükseltildiği 

zaman, onların da baremi yapılmış olsaydı, bun
lar bugün tabiatiyle aynı kesenekten, aynı derece 
faydalanacaklardı. 2847 ve 3173 sayılı Demiryol
ları Barem Kanunları 10 derece] üzerinden tertip 
edilmiştir. Bu dereceler iki ve hattâ üç kademeye 
ayrılmak suretiyle 24 derecelik bir barem yapıl
mıştır. Yüksek takdirinize bırakıyorum; hiç değil
se 4988 sayılı Kanuna ve son tadillere göre demir
yollar memur sınıfının Devlet memurları gibi 13 
dereceye tashihi ve bundan aşağı derecelerine de 
başka bir barem tanzim edip müstahdem kısmına 
tatbiki suretiyle ziyaa uğramış haklarının ayrı
ca korunması zaruridir. 

«Başka kurumlara geçmelerinde esas tutulan 
derece» kelimeleri çıkarıldığı takdirde demiryol 
memurları da yine eskisi gibi, maaş tutarları üze
rinden emekli aidatı verecekler, buna mukabil 
de verecekleri aidata göre emekli aylığına müste-
hak olacaklardır. 

Şu dakikaya kadar Saym Heyetiniz, her gö
rüşle mevzulara, cidden iftihara değer, şükrana 
lâyık bir şekilde şefkat gösterdiniz ve bilhassa 
Hükümet de bu gibi hizmetlilere fırsat buldukça 
daima şefkat göstermektedir. 

Binaenaleyh sayıları mahdut olan bu perso
nelin de şefkat ve iltifata lâyık olacaklarından 
hiç şüphe etmiyorum. 

îşte bu izah ettiğim sebepler yüzünden tekli
fimi tekrar ediyorum. Sözü geçen fıkradaki «baş
ka kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece> 
kaydının tasarıdan, çıkarılması lâzımdır. 

Huzurunuza pek çok çıkmıyan Kalğay arka
daşınızın bu teklifini kabul buyuracağınızı ümit 
ediyorum; 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SAIT AZMI 

P^EYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim; Yakup 
Kalgay arkadaşımız, Devlet Demiryolları me
mur ve müstahdemlerinin aylık baremleri Jıak-
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kında bâzı temennilerde bulundular. Tabiî bu 
cihet bu konuda bahis mevzuu edilecek bir key
fiyet değildir. 

5000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi (ve 
17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 
muadelet cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir) diye Devlet Demiryolları memur ve müs
tahdemleri ile İktisadi Devlet Teşekküülleri me
murlarının barem dereceleri ve aylıklarını ve 
muadelet derecelerini tesbit etmiştir. Şimdi mü
saadenizle cetvelden bâzı rakamlar okuyacağım. 

Devlet Demiryollarında 876 lira - Memurlar 
bareminde 875 arada bir lira fark vardır. 

751 = 750 bir lira memurlar lehine fark 
vardır. 

629 = 625 dört lira fark vardır. 
459 = 475 burada Devlet Demiryolları le

hine mühim bir fark vardır. Devlet, Demiryol
larından diğer bir daireye geçerken bu muade
let esas alınmaktadır, kimisinden bir iki fazla, 
kimisinde üç beş lira oksik bu farklar nazara 
alınmıyacaktır. Devlet Demiryolları memurlarını 
incitecek bir hal yoktur, ue de hakkın ihlâli 
mevzuubahistir. Muadelet cetveliyle kabul edi
len miktar üzerinden kesenek alınması ve aylık 
bağlanması kabul edilmiştir. Bunda mağduri
yeti mucip bir keyfiyet mevcut değildir. Zaten 
Kanunun hedefi muameleleri basitleştirmek iki
lik ve ayrılığı ortadan kaldırmaktır. Bu mua
delete göre bu de temin edilmiş olmaktadır. Ko
misyon bu teklife iştirak etmemektedir. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Maksadımı 
pek izah edemediğimi anlıyorum. Dâva; (Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü memur ve hizmetlilerinin başka ku
rumlara geçmelerinde esas tuulan derece aylık 
ve ücretleri tutarı) sözünün tasarıdan çıkarıl
ması idi. Filhakika bu kanun, 3420 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi baki kaldıkça bu müesse
senin memur ve hizmetlileri başka kurumlara 
nakillerinde iki derece aşağıya geçmiş olacak
lardır. Binaenaleyh faydaları da o nispette kü
çük olacaktır. Binaenaleyh bu iltibası ortadan 
kaldırmak için herhangi bir kuruma geçtik
leri.zaman normal olan ücretiyle geçsin, mevzu 
budur. Diğerleri vaziyeti izah sadedinde nak
lettiğim hususlardır. Asıl iddia ettiğim mesele, 
4620 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin hükmü 
baki kaldıkça ücretliler başka bir yere geçtik
leri zaman halihazır vaziyetleriyle geçmiyecek-
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ler, tasarıdaki hükme göre iki derece aşağıya 
alınacaklardır. Müktesep haklarını kaybede
ceklerdir. Bunun telâfisidir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bundan evvel takdim ettiğim önergede, de
receleri Teadül Kanunlariyle tesbit edilmemiş 
olan hizmetlilerin dereceleri özel Teşkilât ka
nunlarına göre yapılır diye beyan edilir diye 
kayıt konulmasını istemiştim. 3-4 gün evvel 
izah ettim ama burada kimseler yoktu, bu ar
kadaşların bir kısmı gidiyor, bir kısanı geliyor
du. Yani demin el kaldıran arkadaşlarımızdan 
çoğu o zaman burada yoktu. Kimisi dinlemiş, 
biliyordu, kimisi bilmiyordu. D cetvelinde dâhil 
olanların dâhil olabilecekleri derece Teadül Ka
nununda tasrih edilmemiştir. Hangi dereceye 
girecekleri belli değildir. Bir gün nasıl olsa ye
ni bir kanun gelecek, fakat bu hüküm muvace
hesinde tatbik edemiyeceklerdir. Onun için bu
raya yeni bir hüküm koymak lâzımdır kanaatin
deyim. Malûmuâliniz 3656 sayılı Kanun bütün 
dereceleri tesbit etmiştir, fakat tahsil durum
ları bakımından hizmetlilerin derecelerini tes
bit etmemiştir. Buraya ufak bir fıkra koyalım-
dâ, bunların özel teadül kanunlarında bilâhara 
dereceleri tesbit edilsin diyorum. Bu hususta 
bir takrir takdim ediyorum, takdir Yüksek He
yetinizindir. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAlT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Derecesi ile nakledilir sö
zünden sayın Kalgay arkadaşımızın komisyonun 
kastettiği mânadan başka bir mâna çıkardıkla
rını anlıyorum. 

Devlet Demiryollarından 876 lira almakta
dır. 3656 ve 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâ
bi Devlet memuriyetine geçerse 875 lira alacak
tır. Derecesi mahfuzdur. Hakkını kaybetmek 
gibi bir vaziyeti yoktur. Endişelerine de mahal 
yoktur. Zapta da geçmiştir, iki derece, bir de
rece tenzil edilerek nakletmek keyfiyeti mev-
zuubahis değildir. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Made mki 
müsavidir o halde bu kaydı çıkaralım. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAlT AZMl FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Rakamlar üzerinde arze-
deyim: 

Devlet Demiryollarında 876 lira alırken 
Devlet memuriyetine geçerse 875 lira alacaktır. 
Arada bir lira kaybedecektir. Bir lira için ayı» 
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bir hesap, tutmak mecburiyetindedir. Meselâ 
459 lira alacak olan demiryolları memuru, Dev
let memuriyetine geçerse 475 lira alacak. Bi
rinde bir lira kaybediyor, diğerine geçerken 26 
lira kazanıyor. Demiryollarında 174 lira alıyor, 
Devlet memuriyetinde 175 lira alır. Bir kanunla 
muadelet tesis edilmiştir. 5000 numaralı Kanun
la kabul, edilen esas üzerinden kesenek alına
caktır. Maaş bağlanacaktır. 

Sayın Soyer arkadaşımızın teklifi; ücretler, 
malûınuâliniz maaşlar ve aylıklar' gibi değildir'. 
Ücretler yüksektir. Barem Kanunu ücretleri ay
lıklara göre ayarlamıştır, ne miktar ücret ve 
hangi aylık karşılığıdır Halletmiştir. Ücretli 
olanlar emsali sayılan aylıkları ne ise onun üze
rinden kesenek verecek ve emeklilik aylığı bağ-
lanaeaktır. Bu mevzu komisyonda uzun uzadı-
ya münakaşa edilmiş, saatlerimizi değil, günle
rimizi almış ve neticede bu şekilde kabul edil
mişti;'. Esasen B fıkrasına taallûk, eden. bir key
fiyettir. Maruzatım bundan ibarettir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 
Efendim galiba maksadım yanlış anlaşıldı. Ben 
ücretliler demedim; hizmetliler dedim. Hiz
metliler de ücretliler gibidir 'amma ücretlilerin 
içinde maaş mukabili ücretlilerde vardır. Ma
aşla teadül ettirilen ücretler vardır. Yalnız ar-
zettiğim kısmı yoktur. Dereceleri Teadül Ka
nununa tâ'bidir. 4644, 3888 ve 4598 sayılı ka
nunlarla tespit edilmiştir. Bendenizin arzd
ın ek istediğim hizmetlilerdir. Bu hizmetliler Te
adül Kanununda dereceleri tesbit edilmemiştir. 
Sayın Sözcü Sait Azmi Bey buna ya vakıf de
ğiller yahut da bir zühulleri olsa gerektir. Ma
liye Bakanı lütfen izah buyursunlar. Benim ar-
zetmek istediğim (D) cetveline dâhil hizmetli
lerdir, dereceleri tesbit edilmemiştir. Yanlış aıı-
laşılıygr, eğer bu yapılmazsa yanlış olur, nok
san bir kanun çıkarmış* oluruz, tekrar dönmek 
lâzım gelir. İstirham ediyorum düzelsin bu İK. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLÜ (Eskişehir) — 
Efendim ; Yakup Kalgay arkadaşımızın hakla
rı var. Hakikaten, Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğünde 
çalışan memur, müstahdem ve işçilerinin 
2847 sayılı Kanımla, 15 . XI . 1935 tari
hinde, Devlet memurları ile aynı derecede 
olmak üzere maaş vaziyetleri, dereceleri 
birleştirilmişti. Bu tarihe kadar Devlet Demir
yolları mensupları. Devlet memurlarına naza-
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[ ran, bir işletmede çalıştıkları.için, daha. ağır bir 
i vazife gördükleri için, bir derece yukarı derece-
| den maaş almakta idiler. 
i Sonra 1 . I . 1946 tarihinde 4805 sayılı Ka-
| nunla Devlet memurlarının dereceleri bir derece 
| yükseltildiği halde D. D. Yolları memurları dere-
j çelerine dokunulmamış ve olduğu gibi muhafaza 

edilmiştir. Yani 1.1.1946 tarihinde çıkarılan 4805 
sayılı Kanunla Devlet memurlarına bir derece 
daha verilmekle Devlet memurları D. D. Yolları 
memurlarına nazaran hir derece daha yukarı 
dereceden maaş almaya (başlamışlardı*. 

Bilâhara 5000 sayılı Kanun D. D. Yolları 
memurları da dâhil bütün memurların derecele
rini hirer derece daha yükselttiği için D. D. Yol
ları mensubu memurlar Devlet memurlarına na
zaran bir derece aşağı ye 1935 e nazaran 2 dere
ce aşağı vaziyetlerini muhafaza etmişlerdir. 
Bu durum 'karşısında Hükümetin bir tasarı ha
zırlaması muhakkak lâzımdır. 

Şimdi Sait Azmi Bey arkadaşım buyurdu
lar ki; 875 lira onlarda da 876 liradır. Yalnız, 
Devlet memurlarında 875 lira ikinci dereceye 
tekabül eder. Halbuki Devlet Demiryollarında 
bu, birinci dereceye tekabül eder. Yakup Kal
gay arkadaşım bu noktaya temas ettiler. Onun 
önergesine göre bir tadilât yapmazsak Devlet 
Demiryolları memurları daima bir aşağı derece
den tekaüdiye almak durumunda bulunacak
lardır. Bu ise mağduriyetlerini mucip olacaktır. 
Komisyonun bu hususta nazara almasını ben
deniz de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı adına Umum 
Müdür konuşacaktır. 

Buyurun. 
MALİYE BAKANLTttr ADINA HADİ 

H ÜŞMEN — Efendim, müstahdemlerin barem 
dereceleri yoktur. Bunlar hizmetli kadrolarına 
tâyin edildikleri zaman kadro ücretlerini hiç
bir intibaka ve saireye tâbi tutulmadan aynen 
alırlar. Misal olarak arzedeyim. Hiç memuri
yette bulunmamış bir tekuisiyen, Bayındırlık 
Bakanlığında 500 lira ücretli bir hizmetli kad
rosuna hizmetli olarak tâyin edilirse intibakı 
ve sairesi yapılmadan 500 lirayı aynen alabi
lir. 'Halbuki yüksek mektep mezunu olsa ve bir 
maaşlı kadroya tâyin edilse 35 lira alır, fazla 
bir şey almaz. Hizmetlilerin, bu durum karşı
sında emekliliği mevzuubahis olduğu zaman 
barem tahdidatı olmadığı için, 500 lira ile tâ-
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yin edilen bir kimseye 500 lira üzerinden sen 
emekliye tâbism demek ,döğru bîr şey değildir. 
Çünkü emsali eğer bareme tâbi bir vazifeye 
girmiş olsaydı 35 lira ile tâyin edilecekti ve 
eğer lisan bilmese 30 lira ile tâyin edilecekti. 
Ve 225 lira Üzerinden aidat verecek ve tekaüt 
hakkı da 35 lira üzerinden devam edecekti. Ba
rem tahdidatı olmıyan hizmetlileri 500 liraya 
tâyin edildi diye 500 lira üzerinden emekliye 
ve aidata tâbi tutmak adaletsz görüldü, onun 
için dendi ki bu kimse barem tahdidatına tâbi 
olan bir memuriyete tâyin edilseydi ne alabi
lirdi? ;Ve o vaziyette ne şekilde aylık bağlana
caktı? Bunun i.çin Barem Kanununda geçici 
bir madde vardır. O madde tatbik edilecektir. 
500 lira alsa bile şayet o vaziyette 300 lira ala
cak durumda ise aylığı 500 lira olmasına rağ
men kendisine 300 lira üzerinden emeklilik 
hakkı tanınacaktır ve bu da adaleti teminden 
ibarettir. Bu, 15 nci maddenin B fıkrasına ta
allûk ediyor. Orada bu hüküm mevcuttur. Bu
nu arzetmiş oluyorum. 

Devlet Demiryollarına gelince; Devlet De
miryollarındaki ücretlerde halen hiçbir ada
letsizlik mevcut değildir. Çünkü bugün artık 

d e r e c e esası diye birşey mevzuubahis değildir. 
Bugün herhangi bir dairede maaşlı bir kadro
dan, ücretli bir kadroya geçerken daima aylık 
Ye üeret tutarları esas olarak alınmış, derece 
esası nazara alınmamıştır. Şu halde Devletin 
harigi dairesinde olursa olsun, ik»nci derece 

, aylığı tutarı &75 dir. Bunun muadili Devlet De-
miryollarıhda da 875 liradır. Ama bu aylık 
orada birinci derece itibar edilmiş olsun netice 
aynıdır. Yine orada 459 lira alan hır kimsenin 
Devlette muadili 475 liradır. 

Yalnız burada zannediyorum ki; nıevm-
bahs etmek istedikleri şey, Devlet Demiryol
larında ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin he
yeti mecmuasında ve bütün bankalarda 1 000 
liralık bir derece mevcut değildir. Böyle bir 
derece ihdas edilmemiştir. Eğer bunu kaste
diyorlarsa, bu tamamiyle Barem Kanununu alâ
kalandıran biı* mevzudur. Bugün Sümerbank, 
Eti bank, Devlet Demiryolları ve Denizyolların
da 1000 liralık bir kadro mevcut değildir. Bu 
da tamamen barem mevzuudur. Bunun tekaüt 
maaşiyle bir ilgisi yoktur. Şunu arzedeyim ki, 
bugün Devlet Demiryollarında 876 lira alan bir 
kimse oradan çekilip Devlet hizmetine geldiği 
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zatnan yine 875 liraya geçecektir. Ve Devlet 
Demiryollarında 876 lira alan bir kimseye bu
günkü hükme göre ne tekaüt maaşı tahsis edili
yorsa 875 lira alan Devlet memuruna da aynı 
maaş tahsis edilmektedir. Yani bugün her iki
sine de aynı maaş tahsis edildiğine ve aynı me
muriyet maaşı ve ücretini aldıklarına göre bir 
adaletsizlik yoktur. Yani Emekli Kanunu tasarı
sı dereceyi esas almayup tutarı üzerinden ke
senek almak ve bunun üzerinden yüzde esasımı 
göre emekli* aylığı bağlamak yoluna gittiği için 
Devlet memuru ne emekli maaşı alacaksa onun 
muadili olan 876 lira alan Devlet Demiryolların
daki de aynı emekli maaşını alacaktır. Hem üc
rette muadelet vardır, hem primde muadelet 
vardır, hem eskisinde, hem yenisinde muadelet 
vardır. Bir haksızlık mevcut değildir. Başka
ca bir mâruzâtım yoktur. 

BAŞKAN — İbrahim Bey söz mü istiyorsu
nuz '? 

İBRAHİM RE PİK SOYER (Niğde) — Evet 
efendim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Efendim; Hadi Bey arkadaşımız bu meseleyi 
pek müphem, kapalı geçti. Devlet teşkilâtında 
üç hizmet mukabili para alanlar vardır. Birisi 
maaşlı, birisi ücretli, ki bunlar teadül ettiril
miştir. Üçüncüsü de teadül ettirilmiyen (D) 
cetveline dâhil hizmetlilerdir. Onlar da şunlar
dır : Kolcu, bekçi, şoför, bahçivan, amele, ma
kinist, demirci, marangoz, motosikletçi, am
barcı, dülger, arabacı, hamamcı, pedalcı, çırak, 
«Bunlar Devlet teşkilâtında 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (D) cetvelindeki hizmetlilerdir. Bunun 
mümasili olarak Devlet Demiryollarının 13 ncü 
maddesinde bekçi, yol bakçisi, usta, ustabaşı gi
bi şeylerdir. Bunlar teadül ettirilmemiştir. 
Bunların ilk girecekleri dereceler de tesbit edil
memiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 nc.ı maddesin
de : (Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cet
vele dâhil 19 ncıı maddede yazılı müstahdemler, 
nakil vasıtaları kadı oları ihtiva eder) deniyor. 
Şimdi de. 19 ncıı maddeye geliyor az, 19 ncıı 
madde şimdiki saydıklarımı saydıktan sonra. 
(Bu gibi müteferrik müstahdemler bu kamımın 
hükümlerine tâbi değildir) demek!» dir ki, sa
rihtir. Bu hizmetliler bu kanuna tâbi değildir. 
Böyle olduğu için de girecekleri dereceler tes
bit edilmemiştir. Bendeniz ilk verdiğim takri
rimde bunların girecekleri derece meselesi üze-
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rinde durdum. Ortamektep mezunları 14 ncü I 
dereceye girerler. Lise mezunları, yüksek mek
tep mezunları, ayrıca lisan bilen yüksek mek
tep mezunları ve ihtisas sahipleri olmak üzere 
sıra ile daha birer derece yukarı maaş alır
lar. Ancak hizmetlilerin ilk tâyinde girecek
leri derece belli değildir. Bunlar belli olmadığı 
halde bir emekli hakkı veriyoruz. Veriyoruz 
ama, diyorum ki, onu da boş koymıyalım. 
Kendi Taadül Kanununda ayrıca girebilecekleri 
dereceler tesbit edilecektir. Bunun ne mahzura 
vardır ki, ısrar ediyorlar. Bilâkis faydası var
dır. Sayın Maliye Bakanı da buradadır. Tes
bit edildiğine dair bir madde gösterirlerse tak
riri geri alacağım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner- | 
geleri okumuyorum. I 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 15 nci 

maddenin (a) işaretli bendinin son fıkrasındaki I 
(başka kurumlara geçmelerinde esas tutulan 
derece) tâbirinin fıkradan çıkarılmasını arz ve I 
teklif eylerim. I 

20. V . 1949 
v Samsun Milletvekili I 

Yakup Kalgay I 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayın Söz
cü vaziyeti izah etmiştir. Endişem zail olmuş- I 
tur. Ayrıca zapta da geçmiştir. Takririmi ge- I 
ri alıyorum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
15 nci maddenin sonuna «bu maddede yazılı I 

ücretli ve hizmetlilerden ilk tâyinlerinde gire- I 
çekleri dereceler belli edilmemiş olanlar özel 
taadül kanunlarında yeniden "tesbit olunur» I 
fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. I 

Niğde Milletvekili I 
tbrahim Refik Soyer j 
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BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su

nuyorum. Nazarı itibara alanlar lütfen işaret 
buyursun... Almıyanlar... Nazarı itibara alın
mamıştır. 

15 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur. 

Oyların neticesini arzediyorum. 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1949 yı

lında Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısın
da kabul edilen «son maddelerin değiştirilmesi 
hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» nin onanmasına 
dair Kanun tasarısına (264) oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır. (264) oyla tasarının kanun-
luğu kabul olunmuştur. 

Nevv - York Lake Success'de imzalanan (Ka
dın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) ve (Müs
tehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldı
rılması) hakkındaki protokollerin onanmasına 
dair Kanun tasarısına (25.'}) arkadaş oy vermiş
tir. Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 
(253) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie tsviçre 
Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala
rına dair akit ve imza edilmiş olan anlaşmanın 
onanması hakkındaki Kanun tasarısına (271) 
arkadaş oy vermiştir. Muamele tamamdır. Ta
sarının kanunluğu (271) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 3633 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
na (259) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
(259) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiş
tir. 

Dinlenmek için Oturuma 15 dakika ara veri
yorum. 

Kapanına saati : 17,20 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN — Raif Karadeniz 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
Çokluk var, Oturum açıldı. Müzakereye de

vam ediyoruz. 

Altıncı Kısım 
Emekli keseneklerinin kesilme ve Sandığa 

gönderilme şekli 
ON ALTINCI MADDE — Emeklilik kese

nekleri kurumlarca aylık, ücret veya ödenek1^-
lerin bordrolarında gösterilir ve bunların hak 
sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir. 

Aylık, ücret veya ödeneklerin emanethesap-
larma alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. 
Bunların 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı 
haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut 
idari, inzibati sebeplerle eksik verilmesi emek
li keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettir-
mez. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına 
alman iştirakçi ve tevdiatçılardan rütbeleri ay
lıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla 
olanların istihkak farklarına ait emekli kese
nekleri vazife" aylık veya ücretlerinden kurum
larınca ve seferberlik ve harb için silâh altına 
alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbe
leri aylıklarından fazla olanların istihkak fark
larına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri aylık
larını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa 
gönderilir. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — Kurumlar 14 ncü 
maddede yazılı Sandık gelirlerinden : 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olan
ları aylık, ücret ve ödeneklerin ödenmeleri gü
nünden başlıyarak bir ay içinde; 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tama
mını, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik 

edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından iti
baren en çok 6 ay içinde ve aylık altı eşit taksit
te ve yıl içinde alınan ek ödeneklere ait % 1 
lerin tamamını da o yılın son gününü geçme
mek üzere bunların almdığı tarihleri takip eden 
iki ay içinde; 

c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, 
tahsilleri gününü takip eden bir ay içinde; 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili mad
delerinde gösterilen müddetler içinde; 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya 
bankaya yatırmaya ve bunların müfredatlı bord
rolarını da aynı zamanda Sandığa göndermeye 
mecburdurlar. 

Kurumların, bu vazifeyi yerine getirıniyen, 
Sandık gelirlerini eksik kesen veya hiç kesmi-
yen tahakkuk ve ödeme ile ilgili memurlar ile 
sorumlu saymanlardan, bu paralar, % 10 fazlası 
ile ve Sandığın ieklifi üzerine, Tahsili Emval 
Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca, tahsil 
olunur. 

Kesilen paraların Sandığa gönderilmesine 
yazı ile mâni olan veya bütçeden ödenecek kıs
mı yazı ile ödetmiyen ita âmirleri hakkında da 
bu hüküm tatbik edilir. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter miktarda 
ödenek gönderilmemesi veya yetki verilmemesi 
hallerinde, yukarıki hüküm buna sebebiyet ve
renler hakkında, gelirlerin kısmen gönderilme
si halinde de gönderilmiyen kısımlar hakkında 
tatbik edilir. 

Ancak; yukarıki hükümlerin ilgililer hak
kında tatbikma imkân görülemiyen hallerde 
Sandık gelirinin asılları, kurumlarca Sandığa 
ödenir. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Ay başlarından 
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sonra başka bir kurumda emeklilik hakkı ta- I 
nınan bir vazifeye geçen iştirakçi veya tevdiat-
çılardan aylık, ücret veya ödeneklerini peşin 
alanların emekli kesenekleri, ödemeyi yapan 
kurumlarca, aylık veya ücretlerini ay sonla
rında alanların kesenekleri de geçtikleri kurum
larca tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 
17 nci maddede yazılı esaslara göre Sandığa 
ödenir. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Sandık ge
lirlerinin kurumlarca ödenecek kısımları için 
gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam ola
rak konur. Tamam veya hiç konulmamış öde
nekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamam
latmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

Yedinci Kısım 
Sandığın Mevcutları 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Sandığın her çeşit 
menkul ve gayrimenkul malları, gelir ve ala
cakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığını ! 
haizdirler. Bunlara karşı suç işliyenler hak
kında Devlet mallarına karşı suç işliyenler gibi 
kovuşturma yapılır. 

Bunlar, emanet hesaplarında kayıtlı olanlar 
hariç olmak üzere, hiç bir veçhile haciz ve 
temlik edilemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

YÎRMÎ BÎRÎNCt MADDE — Sandığın her 
çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile hak, ge
lir ve alacaklaruve muameleleri ve bunların ta
hakkuk, tahsil ve ödemelerine ait kâğıt, mak
buz ve ilânlar her çeşit vergi, resim ve harçlar
dan muaftur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Sandığın ser
mayesi : % 20 yi geçmemek üzere, Yönetim 
Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının tas
vibi ile nüfusu 100 binden yukarı şehir ve ka
sabaların belediye hudutları içinde ve konut ol
mamak şartiyle satm alınacak veya yaptırıla-
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cak akarlara, geri kalanı da Yönetim Kurulu
nun teklifi Maliye Bakanlığının tasvibi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile : 

a) Devlet bono ve tahvillerine; 
b) Devlet sermayesi ile kurulmuş olan veya 

sermayesinin yarısından fazlasına Devletin işti
raki bulunan Bankaların çıkaracakları aksiyon 
veya obligasyonlara; 

c) Vadeli, vadesiz cari hesap şeklinde millî 
bankalara; 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Yukarıdaki hükümlerin tatbikmda normal 

ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması 
gereken miktarlar hariç tutulur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık serma
yesinden en çok 3 milyon lira Yönetim Kurulun
ca % 5 i geçmemek üzere belirtilecek faiz ve 
esaslara göre en çok üç aylık veya ücret tutar
larını veya ödeneklerini geçmemek ve yine en 
çok 2 yıl içinde geri alınmak ve iştirakçi veya 
tevdiatçılardan iki kefil gösterilmek şartiyle, ih
tiyacı olan iştirakçi veya tevdiatçılara borç ver
mek için döner sermaye olarak kullanılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
gereğince bağlanacak aylıklarla bundan evvel 
çeşitli kanunlarla bağlanmış aynı mahiyetteki 
aylıkların iskonto muameleleri Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığınca yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FAÎK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim; 
bu üç milyon liradan, 350 bin hissedarı olan bir 
bankanın her hissedarına on lira veya yüz lira 
düşüyor. Bu miktar ihtiyaçlarına yetmiyecek-
tir. Hiç olmazsa bunun beş milyon liraya çıka
rılması lâzımdır. 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Arkadaşımın buyur
dukları husus bu mddeye taallûk etmez. 

BAŞKAN — ikinci görüşmede bir önerge 
verirsiniz. 

24 ncü madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Madde kabul olunmuştur, 
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YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Sandığın ça

lışması için gerekli ve ihtiyaçla mütenasip gay
rimenkul mallar Yönetim Kurulu kararı ve Ma
liye Bakanlığının tasvibi ile satınalmabilir veya 
yaptırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Sekizinci kısım 
Hesap işleri 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sandık serma
yelerinin çeşitleri ve gelirlerinin, bunlardan 
hangilerine kaydedileceği, ödemelerin hangile
rinden yapılacağı ve Sandığın iş ve ihtiyacına 
uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Heyeti
nin de düşüncesi alınarak tüzük ile belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Umumi Heyet 
tarafından tasvip edilen bilanço ile kâr ve zarar 
hesabına göre belirtilecek safi kârın, % 5 ni 
geçmemek üzere memur ve hizmetlilere 3 . VII . 
1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanunun 17.VII.1944 
tarihli ve 4621 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle 
değiştirilen 13 ncü maddesi gereğince, bir ay
lık nispetinde verilebilecek ikramiyeler karşı
lığı olarak ayrılacak miktardan artanı, sermaye 
hesaplarına geçirilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT A3MÎ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu maddenin komis
yona verilmesini rica ediyoruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Ben takririmi 
vereyim, maddenin komisyona gitmesi yerinde 
olur. 

BAŞKAN — Vehbi Sarıdal'ın önergesini 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
B : 91 
Tasarının sekizinci maddesinin ikramiyelere 

dair olan (H) fıkrasının tayyedilmesi hakkın
daki önergelerimiz Kamutayca kabul buyrul-
muştur. 

Şimdi okunan 27 nci madde bahis konusu 
olan ikramiyelere aittir. Bu sebeple tasarıdaki 
27 nci maddenin kaldırılarak yerine: 

(27 nci madde - 3460, 3659 ve 4621 sayılı ka
nunlardaki ikramiye ve prim hükümleri Tür-
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kiye Cumhuriyeti Emekli* Sandığı memurİari 
hakkında uygulanması) metninin kabulünü tek
lif ederiz,. 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal İbrahim Refik Soyer 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Okunan takrirle bir
likte maddenin komisyonumuza verilmesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge ile birlikte maddeyi ko
misyona veriyoruz. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Sandığın 
her yıl katî mizanına göre tahakkuk edecek 
yönetim giderleri, o yıl içinde 14 ncü madde
nin (D) fıkrası gereğince ödedikleri karşılık
lar nispetinde kurumlar adına borç kaydedilir. 
Ve bu borçlar kurumlarca en geç mütaakıp 
yılın Haziran ayı sonuna kadar Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Maliye 
Bakanı en az 5 yılda bir defa, harb halinde har
bin sona erdiği tarihten itibaren en çok 6 ay için
de ve kanunlarla aylık ve ücret tutarlarında genel 
mahiyette değişiklikler yapılırsa bu değişik
liklerin yürürlüğe girdiği tarihleri takibeden 
bir yü içinde Sandığın malî durumunu ve bu 
kanunla kabul edilen çeşitli ödemeleri her ci
hetten, biri aktüer olmak üzere, teknik uzmanlara 
inceletmeye mecburdur. İnceletmeler sonunda 
Sandığın malî durumunun sağlamlaştırılması 
ve geleceğinin zarardan korunması için bu ka
nun hükümlerinde değişiklik yapılması gerekli 
görülürse, Maliye Bakanının teklifi üzerine Hü
kümetçe kararlaştırılarak bir kanun tasarısı ile 
Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

İlk inceleme 3 yıl içinde aktüerlere yaptı
rılır. 

BAŞKAN — General Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar, bu maddeye tevfikan ve esasen Maliye 
Bakanlığına bağlı olan bu Sandığın zaman za
man hesabatı Maliye Bakanlığınca tetkik edile
cektir. Bu tetkik dolayısiyle burada bir fıkra 
mevcutur. Bu fıkra diyor ki: 

(Ve kanunlarla aybk ve ücret tutarlarında 
genel mahiyette değişiklik yapılırsa bu deği-
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sikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde Sandığın malî durumu) 

Şimdi aylıklara zam yapılırsa bu zammın 
aynı zamanda emekli dul ve yetimlere de yapı
lıp yapılmıyacağı sarahaten anlaşılmıyor. Esa
sen 12 nci maddenin müzakeresi esnasında hiç 
yeri olmadığı halde Sayın Bakanla aramızda 
bu madde dolayısiyle muhalefet olması gibi 
kendisinin bâzı yersiz mütalâalar dermeyan et
mesini bir tarafa bırakıyorum. 

Yalnız öğrenmek istediğim bu aylıklara ya
pılacak zamlar dul ve yetimlere de intikal ede
cek mi? Etmiyecekse mütalâa etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; birisine her hangi bir zaruert 
dolayısiyle hayat pahalılığı icabı zam yapılır
ken aynı vaziyette olan emekli, dul ve yetimi 
düşünmemek hak ve adaletle kabili telif ola
maz. Ama bundan evvel hakikaten maaşlara 
zam yaptık, memurlara tayın bedeli mukabili 
olarak 15 lira zam yaptık. Dul ve yetimler sız
landılar, emekliler sızlandılar. O emekliler ki 
bize memlekete, yurda hizmetleri pek büyük 
olan insanlardır; o şehitler ki bu adsız kahra
manlar yetimlerinin haklarını ikinci plânda 
bıraktık. Yine böyle ikinci plânda mı bıraka
cağız arkadaşlar? Bu insafla kabilitelif olur 
mu? Mademki memurlar için bir zaruret var
dır, aynı zaruret karşısında emekli, dul ve ye
tim de bulunmaktadır. Onları da düşünmek
teyiz; emeklileri kullanılmış sonra bir posa 
haline gelmiş gibi bir tarafa atamayız. Bu ya
pacağımız zam bir lütuf değil, haklarını ver
mektir, onlara karşı bunu yapmak borcumuz
dur. Çünkü bize ve vatana bu kahramanlar 
büyük hizmetler etmişlerdir. Cumhuriyetin 
kurulması imkânı ve hattâ bugün bu kürsüde 
serbestçe konuşmak nimetlerini bize ihsan eden
ler de bunlardır. Onun için onları katiyen 
unutmamak lâzımdır. 

Burada eğer aylıklara yapılacak zam me
selesinde emekli, dul ve yetimler kastedilmi
yor ve onlar hariç bırakılıyorsa bunun mutla
ka buraya derç ve kaydedilmesi lâzımgeldiğini 
büyük bir ehemmiyetle arz ve rica ediyorum. 
Bunun için de ayrıca bir takrir takdim ediyo
rum. Kabulünü de yüksek kamutaydan ehem
miyetle rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; madde hakkında
ki mütalâalarına sözcü arkadaşım cevap vere-
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çektir. Ben yalnız bu mevzuda bana telmih 
yolundaki mülâhazalarına işaret edeceğim. Sa
yın Durukan Devletten maaş ve ücret alan ve
yahut da bu sandığın mevzuu içinde bir kütle
nin maaşına zam yapıldı mı bu zammın otama-
tikman tekaüt maaşlarına da tesirini göstersin 
isteklinde mütalâada bulundular; 

Bir defa kendisiyle anlaşamadığımız nokta 
burasıdır. Nitekim bu tarzdaki anlaşamamazlık 
devam edip gidecektir. Evet bunu tekrar edi
yorum ve başınızı ağrıtıyorum. Kendileriyle 
bu noktada anlaşmış değiliz. Mevzu emekli 
sandığının kurulmasıdır. Halbuki kendilerinin 
bahsettikleri nokta, Barem Kanununu alâka
dar eder. Bu Sandığın gayesi de sigortaya ve 
bir prime dayanmaktadır. Şimdi böyle bir pri
me ve sigortaya istinat eden hukuki bir uzviye
tin, memur maaşlarının keseneklerinin karşı
lıkları bakımından değilde, memur maaşlarına 
ne şekilde zam yapıldığı ve otomatikman teka
üde sevkedilenler için bunun sirayetini iste
mek, sandığın hikmetini ve gayesini toptan ret-
detmek demektir, Durukan'm esas mütalâası 
budur. Bizim burada mevzuubahis ettiğimiz 
mesele ise, bu sandığın hesaplarını zaman za
man aktüerlere ve mütehassıslara tetkik ettir
mek ve onların tetkikleri neticesine göre hare
ket etmektir. Nihayet zamma taallûk etmez. 
Bu sandığın keseneklerinin karşılığının sağ
lanması bakımından bu kesenekler karşılıkları 
sağlanırken muayyen bir şeyi sağlamak göz 
önünde tutulacaktır. Devlet memurları maaşla
rına, ücretlerine herhangi bir tesiri olur, bunu 
karşılamak dolayısiyle bu maddeyi sevketmiş 
bulunuyoruz. Sandığın hüviyeti ile ondan ev
vel tekaüde sevkedilmiş diğerlerine zam yapı
lırken otomatikman tesir mevzuubahis değil
dir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 29 ncu maddenin 

üçüncü satırındaki yapılırsa kelimesinden son
ra «Bu değişiklikler emekli, dul, yetim ve ma
lûl aylıklarına da aynı nispetler dâhilinde ini
kas ettirilir ve» cümlesinin ilavesini arz ve ri
ca ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Komisyon ilti
hak edemez. 

BAŞKAN — Ol. Eyüp Durukan v 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim. 
komisyon iştirak etmiydbilir fakat hak ve ha
kikat meydandadır. Herhangi 'bir zaruret dola-
yısiyle (herhangi bir pahalılık dolayısiyle ve ge
çim darlığı doteyısiyle memura yapıyoruz ve 
onu mümkün merte'be sıkıntıdan kurtarıyoruz. 
Fakat dünkü memura, dün hizmet etmiş olana 
bunu neden yapmıyoruz, yapamıyoruz? Sandı
ğın prim esası üzerine kurulmuş olması 'hiçbir 
vakit buna mâni değildir ve Büyük Millet Mec
lisi emeği sebkat etmiş eski memura, eski dula 
ve eski yetimine şefkatini her vakit gös
terir ve göstermeye de borçludur arka
daşlar. Onun içlin komisyon kabul etmi-
yebilir fakat Yüksek Kamutay kabul ettikçe 
o da kabul etmeye mee'burdur. Mademki mad
denin sonunda; malî bir kanun teklif edeceği 
kaydı vardır bundan da istifade ederek Hükü
met nasıl ki, kendi memurları için bir fedakâr
lık yapıyor da dünkü memura, dünkü subaya, 
dünkü yetim ve dula bu fedakârlığı yapmasın. 
Bu millet emeklisinden, dul ve yetiminden, şe
hit yavrusundan bunu esirgemez. (Bravo sesle
ri) Onun için takririmin kabulünü ve böyle bir 
kaydın ilâvesini tekrar rica ederim. 

VEHBİ SARI DAL (Niğde) — Arkadaşlar; 
Durukan arkadaşımız çok önemli bir mevzua te
mas ettiler ve bizi de bu madde vesilesiyle 
ikaz etmiş oldular. 

Şimdi şöyle mütalâa ediliyor; "biz prim esa
sına müstenit bir emekli sandığı yapıyoruz. Ni
hayet bu bir sigorta sandığı mahiyetindedir de
niyor. Para kıymetlerinde vukua gelen tahav-
vüller dolayısiyle, her hangi bir zaman Devlet 
maaşlarda bir çoğaltma yaparsa bu çoğaltmanın 
emekli sandığı üzerinde de tesiri olabilir. Ve bu 
takdirde de emekli sandığının durumu mütalâa 
edilmek lâzımdır. Maddede tasrih edildiği gibi 
vukua gelen bir harbin hitamından altı ay son
ra, yahut maaşlara zammedilirse bir yıl sonra 
yapılacak bir inceleme neticesine göre hazırla
nacak bir kanun tasarısını Hükümet Meclise su
nacaktır, bu vazifeyi Hükümet üzerine alıyor. 
Fakat Durukan arkadaşımız bu kanun tasarısı
nı tanzim ederken emekli, dul ve yetim aylık
larım da Hükümete hatırlatalım diyorlar. Yeni 
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bir tekaüt rejimine girmiş oluyoruz ve icabnıda 
yeni bir kanunun yapılması lüzumunu da bu 
madde ile Hükümete işaret ediyoruz. Hattâ 
şimdiye kadarki mevzuatımızda bunun emsali
ne tesadüf edilmiş değildir. Kanunlarda bir ni
zamname yapılacağı gösterilir, fakat kanunlar
da o kanunu tadil edici yeni bir kanun yapıla
cağı gösterilmezdi. Bu maddede Hükümete ve 
emekli sandığına böyle bir vazife tahmil edili
yor. Tetkikat bitince, icâbederse emekli sandı
ğının kanunu değiştirilecektir, emekli sandığı
nın kanununu değiştirelim demek; primleri ar
tıralım, yeniden emekli olacakların aylıklarını 
artıralım demektir bunu yaparken, Durukan 
arkadaşımızın dediği gibi, eski emeklilerin ve 
onların dul ve yetimlerinin durumlarını da ih
mal etmemeliyiz. Asıl dâva buradadır. İhmal 
etmemek de borcumuzdur. Çünki bu sandık sa
dece prim esasına dayanan bir hususi bir sigor
ta sandığı değildir. Her no kadar prim esasına 
dayanıyorsa da nihayet mahiyeti itibariyle 
Devletçe kurulmuş bir sosyal sigorta müessese
sidir. Memurların ve onların dul ve yetimleri
nin istikballerini mümkün mertebe sağlamayı 
üzerine vazife alan bir sandıktır. Şu halde bu 
maddeye Durukan arkadaşımızın dediği tarzda 
belki kelime kelime aynı olmıyabilir, fakat bu 
maksadı sağlıyacak surette bir hükmün konma
sı hakikaten çok yerinde olacaktır. İlerde san
dığın yapacağı tetkikata göre Maliye Bakanlı
ğı ve Hükümet hazırlıyacağı kanun tasarısında 
emekli, dul ve yetim maaşlarının ne suretle ar
tabileceğini teemmül edecek ve ben ne yapayım 
diyeıniyecektir. Ben Durukan'm teklifini böy
le anladım, Belki takrirlerindeki metin bu 
maksadın husulünü temin etmiyebilir. Fakat 
maksat anlaşıldıktan sonra bu maddeye böyle 
bir hüküm koyması için komisyonu vazifelen-
dirirsek çok hayırlı bir iş yapmış oluruz. 

Sonra para kıymeti günden güne yıldan yı
la mütenezzildir. Bu, yalnız bizde değil, bütün 
dünyada böyledir. 5 sene sonraki paranın kıy
meti bugünkü gibi olmıyacak ve yüzde muay
yen» bir nispet aşağı düşmüş bulunacaktır. Bu, 
para ilminin, para teorilerinin ifade ettiği bir 
hakikattir. Biz şimdi bu aylıkları bağlıyorsak 
ye bununla emeklilerin, dulların ve yetimlerin 
geçimlerini sağlamak istiyorsak, beş sene sonra 
şüphesiz ki, bu mevzuu bir defa daha ele almak 
vazifesiyle mükellef olacağız. Durukan arkada-
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$lmi2 da onu istiyor bu maddeye ilerde yapı
lacak tasarılarda emeklilerin, dulların ve ye
timlerin vaziyetinin nazarı itibara alınmasını 
sağlıyacak hükümler konsun diyorlar, bu çok 
yerinde bir tekliftir. Kendi hesabıma arkadaşı
mıza bilhassa teşekkür ederim. Bu teklifi kabul 
edelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — İsmail Sabuncu. 
ISMAlL SABUNCU (Giresun) — Efendim; 

bendeniz Durukan ve Sandal arkadaşlarımızın 
fikirlerine iştirak etmiyorum. Maddenin metnin
den bu mânayı nasıl çıkardılar bilmiyorum. 
Madde; Maliye Bakanlığınca bu Sandık hesap
larının ne zaman ve ne gibi şartlar altında tet
kik ettirileceğini tesbit eden ibir maddedir. Tek
rar gözden geçirilirse görülecektir ki, Maliye 
Bakanı en az 'beş yıl içinde bu Sandık hesapları
nı incelettirir diyor. Bu arada diyor iki, eğer 
'harb çıkarsa, iharb içinde bakamazsa harb bittik
ten altı ay sonra bu tetkiki yaptıracaktır. Bir 
de ücret ve aylıklarda değişikliği icabettiren 
bir kanun çıkarsa bu kanun çıktıktan sonra. 
tekrar tetkik ettirecektir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Kanun de
miyor. 

ÎSMAÎL SABUNCU (Devamla) — iyi ya 
ben de onu diyorum. Kanun olmadan değişik
lik olamaz. Bu değişiklik muhakkak surette bir 
kanunla olacaktır. Mevcut vaziyet tabiî değişe
cektir. Bu değişiklik lehe olduğu gibi aleyhe de 
olabilir. Onu lehe telâkki etmemelidir. Temenni 
ederiz paramız kıymetlensin, harb başındaki 
kıymetini ve vasfını alsın. O zaman bu yüksek 
parayı millet veremez. Devalüasyon olduğu gi
bi aksi de olabilir. O zaman aylıklarda bir in
dirme yapmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Pa
ranın kıymeti daha da düşebilir. Binaenaleyh 
bundan dolayı bir değişiklik yapılacaktır. 

Ben bu fıkrayı bu mânada anlamıyorum. 
Bunda, bir mütekaidi düşünmemek, bir şehit 
yavrusunu düşünmemek gibi bir vaziyet gör
müyorum. 

Müsaade buyursunlar; burası yeri değildir 
kanaatindeyim. Kendileri bu mânayı nasıl çı
kartıyorlar, anlamıyorum. 

BAŞKAN — Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, komisyonda ileri sürüp de ekalli
yette kaldığım noktai nazarlardan birisi de bu
dur. 
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Şimdi, bu sandığın karakteri hakkında foe* 

nim şahsan noktai nazarım, tamamen prim esa
sına müstenit bir sigorta şirketi mahiyetinde ol
madığıdır. Ben bunu komisyonda da arzettim. 

Bu Devlette memur; Devletle düşer, Devlet
le kalkar. Bu Devletin kuruluşundan beri me
mur zümresi Devletle düşmüş, Devletle kalkmış
tır. Memurun mabadi olan mütekait dahi Dev
letle düşer, Devletle kalkar. 

Şimdi biz, diğer taraftan biz bu Sandığı bîr 
iktisadi Devlet Teşekkülü olarak kabul ediyo
ruz, meselâ Lâ fonsiyer Sigorta Şirketi gibi mü
talâa etmiyoruz. Bu Sandık Devlete tamamen 
bağlıdır ve ortaklar da Devletin sırtından ta-
mamiyle atılmış değildir. Bu Sandığı biz ticari 
bir zihniyetle mütalâa etmiyoruz. Bu kanunun 
heyeti umumiyesi ve maddeleri birer birer tet
kik edilirse, kanundan çıkacak mâna da bu
dur. 

Bazan, bu Sandığı (bir devekuşu gibi telâkki 
ediliyor, işimize gelirse, prim esasına müstenit 
sigorta şirketi diyoruz, işimize gelirse iktisadi 
Devlet Teşekkülü diyoruz. Bu tezler üzerinde 
yürümek faydasızdır. Devlet, memurları düşün
düğü anda, derhal mütekaitleri, dul ve yetim
leri de aklına getirmelidir. Çünkü mütekait, 
memurun mabadidir. istediğiniz nazariyeyi ko
yunuz, istediğiniz adı veriniz, prim deyiniz, ne 
derseniz deyiniz, hakikat şudur ki, mütekait Dev
letten ayrılamaz. Yani Devletin parasının kıy
meti yükselirse onun da hayatı yükselir, kıymeti 
düşerse onun da hayatı düşer. Şu halde bendeni
zin komisyon arkadaşlarımdan istirham ettiğim 
fikri, burada, Yüksek Huzurunuzda arzediyorum. 
Ve arkadaşım Eyüp Paşanın takririne tamamen 
iltihak ediyorum. Bu hususta Yüksek Heyetiniz
den de, emeklileri bu Devletin itibarından, bu 
Devletin umumi vaziyetinden ayrı kalacak bir 
zümre haline getirmemenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumuz kanun 
tasarısı esasen emeklilerin haklarını, maaşlarını 
vermek için kurulmuş bir Sandık olduğuna göre 
bu Sandığın vaziyeti tetkik edilirken yahut he-
sabatı tetkik edilirken bu sandığın esas rüknü 
olan emeklileri, malûlleri, dul ve yetimleri dü
şünmemek tabiî olmaz. Esasen Maliye Bakanı 
da bunu burada ifade buyurdular. Binaenaleyh 
arkadaşımız Durukan'in arzu ettikleri şekil ha-
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kikaten çok doğrudur. Biz bugün bu memleketi 
bir memur memleketi haline getirmişizdir. Muh
tardan tutun da Reisicumhura kadar herkes me
murdur. Ve hepsi şu mühim kanunun çerçevesi 
içine girmiştir. Ve onun içinden akıp gitmekte
dirler. Hepimiz buraya girdik, bizden sonra ge
lecekler de buraya gireceklerdir. Binaenaleyh 
Devletin yeni memurları müşkül bir duruma dü
şerse Devlet onlara elini uzatır. Acaba bu Devle
tin bünyesini kuran onun için kanun, akıtan ve 
kolunu, bacağını kaybeden insanları ve onların 
yavrularını Devlet düşünmez mi?. Elbette düşü
nür. Binaenaleyh bu düşünce ile bu kanuna ufak 
bir kayıt koymak ve onları da tatmin etmek lâzım-
gelir. Çünkü ondan sonra gelenler yani bizden 
sonra gelenler hiç olmazsa tereddüde düşmesin
ler. Bu hal acaba bu memurların dul, yetim ve 
şehit yavrularını da tereddüde düşürmez mi?. 
Demin arzettiğim gibi, bu kanun bu mukaddes 
zümre için taknin edilmiştir. Onların refah ve 
saadetlerini emniyet altına alan ve müzakereye 
vaz'edilmiş olan bir esastır. 

Şu halde, ben Maliye Bakanından ve Komis
yon Reis ve Sözcüsünden çok rica ederim lütfen 
bunlar için bu ufak kaydı kabul etmek suretiyle 
onların da tatminleri cihetine gitsinler. Bende
niz arada unutulan bu malûller kelimesinin ilâ 
vesini Sayın Durukan arkadaşımızın çok yerinde
ki teklifinin kabul buyurulmasını vs memleket 
için çalışanları, bugün için değil, bir felâkete mâ
ruz kaldıkları vakit düşüneceğini ihsas ettirmek 
için Heyeti Umumiyenize bildirmeyi benim için 
bir borç biliyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

kanaatimce Sandıkla Devleti mukayese etmeye 
imkân yoktur. Devletin varidatı gayrimuay-
yendir, sarfiyatı gayrimuayyendir. Nihayet sar
fiyatı arttıkça gayrimuayyen varidatından da 
kaynaklar bulmaya çalışır. Fakat sandıkta böyle 
bir vaziyet yoktur. Sandık muayyen bir gelir 
mekanizması kurmuştur. Gelir mekanizmasının 
karşılığı olarak bir de sarfiyat mekanizması kur
muştur. Biz arızi tesirlerle sandığın masraflarını 
zorladığımız takdirde benim kanaatime göre 
sandık mensuplarının taahhüdünü yapamıyacak 
duruma sokmuş vaziyete düşeriz. 

Bunun için eğer sandıktan maaş almakta 
olan emekli, dul ve yetimlerin durumunu düşü
neceksek onun yeri burası değildir. İleride Dev-

let, memurlara bir zam yapmayı düşünürse şüp
hesiz bunu bir kanunla getirecektir işte o ka
nunun bünyesi içerisine emekli, dul ve yetim
ler için de sandığa Devlet tarafından bir kar
şılık knur. Yani bence yeri burası değildir, bu
rada sandığın mekanizmasını ve nizamını bo
zucu hükümler koymaktansa bunu ileride gelecek 
zam tasarısının bünyesi içerisinde mütalâa et
menin daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

FAZIL AHMET AYKAÇ (Diyarbakır) — Ar
kadaşlarım, bütün hatip dostlarımıza birçok 
teşekkür etmeliyiz. Çünkü memleket meseleleri
nin her cihetini hayli eşelediler. Ancak bu dâva 
okadar büyüktür ki, böyle yalnız mücerret na-
zariyei maliye halinde mütalâa etmekle istih
daf etmekte olduğumuz en büyük cihetleri 
açıkta birakmış oluyoruz. 

Ben öyle anlıyorum ki, Maliye Bakanı arka
daşımız, hesaplarını yapıyor, kendi tahminle
rini, kadrolarını yapıyor, imkânların hudutla
rını ölçüyor ve nihayet diyor ki, bunlar da bu 
sandığa yüklenilirse asıl yapılacak işlerin im
kânını da ortadan kaldırmış oluruz. Bendeniz 
nazari olan bu arkadaşımızın naktai nazarına 
iştirak etmiyorum. 

Arkadaşlar, demin burada General Eyüp 
Durukan arkadaşımın söylediği dâva ehemmiyeti 
itibariyle bendenizin anlayışıma ve buradaki ha
tip arkadaşlarımın görüşüne göre birinci derecei 
ehemmiyeti teşkil ediyor. Bu Devlet hakikaten 
kalkınma için, vazifelerinin en esaslılarını vücuda 
getirebilmek için elindeki âletlerinden "birincisi 
olan memurlarını gayet ciddiyetle düşünmek zo
rundadır. Yoksa yaptığı şeyler tamamen enti-
püf ten birtakım hareketlerden ibaret kalır ve hiç 
kimseye ciddî bir kanaat telkin edemez. Telkin 
edemeyince de diğer gerçek hareketler vücuda 
gelmez. 

Bana derler ki, bunlar bildiğimiz şeyler ama 
yine imkânın hududiyle karşılaşıyoruz. Arkadaş
lar, bin türlü müsait, gayrimüsait hâdise bir 
milletin hayatına gelir, çarpar. Mukadderatımız 
yıllarca mayın tarlaları içinde, harblerle geçmiş
tir. Namusu millî ve şerefi millî bizi müsellâh bir 
harble karşı karşıya koyarsa bin türlü zahmetine, 
bin türlü eziyetine râm olmryacak mıyız ? Bu su
ali sormaya bile hacet yoktur. Çünkü cevabı he
pinizin gönlünüzün içindedir. Bu meseleyi de 
aynı ehemmiyeti haiz bir dâva olarak nazarı dik-
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kate almak zorunda kalıyoruz. Yırtık, çapaçuî, 
sünepe, faydasız, tuttuğunu titrek ellerle yakalar 
vaziyette değil, bir devletin kalkınmasında me
murun birinci derecede rolü vardır. Nasıl Gelir 
Vergisinde ziraati kalkındırmak için şu kadar 
insandan hiçbir külfet istenmiyorsa Maliye Ba
kanı ile beraber sîz de hiç olmazsa bunu tahak
kuk ettirmek için lâzımgelen çareleri aramak 
mecburiyetindesiniz. Demin arzettiğim gibi, yarı 
çıplak, şurasından alır burasından almaz bir hale 
getirirsek değmez. Çünkü bir kere ruhların kal
kınması lâzım. Kabul ediyorsunuz, biliyorum; 
memleketin içinde kaç türlü fikir cereyanı, siyasi 
düşünceler ve buhranlar vardır, bu dâvaların 
her biriyle meşgulsünüz. Binaenaleyh sizin akıl 
ve izanınız, vicdanınız ne yapılması lazımsa onu 
yapmakta tereddüt etmez. Arzım; vicdanî bir 
vazife ile karşı karşıyasınız. Ona göre hareket 
buyurmanızı rica ederim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Say m Gl. Duru-
kan'm teklifinin ehemmiyeti aşikârdır. Bu, ko
misyonda da büyük tartışmalara vesile olmuş ve 
komisyona Maliye Vekilimizi davet ederek bu işi 
konuşmak zarureti hâsıl olmuştu, öyle bir hal 
vukuunda elbette Hükümet bunu nazarı itibara 
alacaktır. Fakat paranın kıymeti düşeceği, hayat 
pahalılık artışının vücuda geleceğini derpiş 
ederek kanunda bir hüküm tesis etmekten çok 
içtinap ettik. Nitekim bugüne kadar tatbik edil
mekte olan kanunların hiç birisinde ve hiçbir 
sebep ve vesile ile mütekaitlerin maaşlarının artı
rılması hususunda bir hüküm tesis edilmiş de
ğildi. 

Yüksek malûmunuzdur, kabul buyurduğunuz 
kanunlarla eski tekaütlere mümkün olduğu kadar 
zamlar yapılmıştır. Ve bu tasarı ile de zamlar 
teklif edilmekte ve devletin malî imkânları mü
sait olduğu nispette emeklilerin terfihi hususun
da Meclis kendisine terettüp eden vazifeyi, hükü
met kendisine düşen vazifeyi yapacağında şüphe 
etmeye zannediyorum, lüzum yoktur. 

O halde bu madde niçin kondu ? Bu madde 
eskiden tekaüt olmuş mütekaitlerin maaşlarının 
artırılması ve hattâ elyevm hizmet etmekte ve 
bundan sonra tekaüt olacakların maaşlarının 
artırılmasını derpiş etmiş değildir. Bu, doğrudan 
doğruya memurun, kendisi ve Devletin kendi he
sabına icabeden karşılıkları tamamı tamamına 
tesis etmek suretiyle bir sandık kuruyor. Her
hangi bir sebeple bu sandık ve nispetler dâhilin-
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de genişlerse sandığa yine bu kanunla tahmil 
edilen vecibeleri yapmak imkânı veremiyorsa 
ne yapılacaktır? Bunu Hükümet derpiş edecek 
ve Meclis bir kanunla gelecektir diye bir âmir 
hüküm tesis ediyor. Diğer tekaüt kanunları ile 
sandıklarda tesis edilen hükmü, buraya daha 
münasip bir lisanla almış bulunuyorlar. Yoksa 
her hangi bir harb badiresi, her hangi bir sıkın
tı para kıymetini düşürür, memurların emekli
lerin geçim imkânlarını zorlaştırırsa, geçim im
kânsızlıklarını bertaraf etmek için elbette Hü
kümet sandğın bu vaziyetine göre bir kanun 
getirecek, Meelis üzerinde tevakkuf edecek ve 
buna karşı mümkün olan tedbirleri alacaktır. 
Bu kanunda bu işi vazife olarak hatırlatmıya 
ihtiyaç yoktur. Bütün bu mülâhazalarla tasa
rıdaki maddeyi olduğu gibi kabul ettik. Hayat 
pahalılığı artarsa, memurlara zam yapılırsa di
ye tekaüt edileceklere, edilmişlere şâmil hüküm
leri burada tekrar etmekte içtinap ettik.. Bu
güne kadar neşredilmiş olan kanunların hiç bi
risinde, pahalılık arttığı takdirde Devlet me
murlarının, emeklilerin maaşlarına zam yapıla
caktır şeklinde hiçbir hüküm olmadığı halde, bu 
vazife imkân nispetinde ifa edilmektedir. Bu
nu âtiyen yapacağız şeklinde bir ifadede bulun
maya ihtiyaç yoktur.. Tamamen sigorta esasına 
dayanan bir kanundur. Böyle karşılıksız şekilde, 
artıracağız diye hükümler tesis etmekten içtinap 
etmek lâzımdır. Memur maaşlarında, tekaüt 
maaşlarında kifayetsiz bir vaziyet hâsıl olduğu 
zaman elbette o vakit vâzıı kanun işin üzerinde 
duracaktır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Eğer ken
dileri komisyon adına konuşuyorlarsa bir şey 
soracağım. 

SIRRI DAY (Devamla) — Hayır, şahsım na
mına sylüyorum. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 
huzurunuza ikinci defa geliyorum, bağışlamanı
zı rica ederim. 

Evvelâ şu noktalar halledilmelidir. Emekli 
Sandığını kurmakla ve bundan sonra emekli
ye ayrılanlara, onların dullarına ve yetimlerine 
işte siz bu kanuna göre aylıklarınızı artık bu 
sandıktan alacaksınız demekle Devlet hiç bir 
zaman bu emeklilerle, dullarla ve yetimlerle 
alâkasını kesmiş değildir ve kesemez. Eğer böy
le bir telâkki mevcut ise ben bu telâkkiye ka-
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tiyen katılmıyorum. Yani biz prim esasına da
yanan hususi sigorta mahiyetinde bir sandık 
kurduk ve işte o sandığın hesaplarını yaptık, 
primlerinin nispetlerini tâyin ettik, bağlanan 
aylıklarınızı artık oradan alınız ilerisine ka
rışmayız denilmek isteniliyorsa ben bu te
lâkkiye hiçbir zaman katilamam ve katılmama
mız da lâzımgelir. Biz Emekli Sandığım husu
si bir sigorta mahiyetinde telâkki etmemeliyiz, 
bunu bir misalle arzedeyim : Bundan 20 sene 
evvel bir Ihayat sigortasına kendini 2 000 lira
ya sigorta ettirmiş olan 'bir kimse sigortanın 
primlerini muntazam ödemiştir. Bundan 20 sene 
evvel 2 000 lira mühim bir para idi. Bugün si
gorta müesssesi bu iki bin lirayı ödemekle ta
ahhüdünü yerine getirmiş olacaktır, fakat o 
kimsenin 2 000 liraya sigorta aktini yaptığı za
manki 2 000 lira bugünkü 2 000 lira değildir. 
Hayat sigortası denilen müessese bizim memle
ketimizde o kadar yayılmamıştır. Çünkü mahi
yeti itibariyle prim almak suretiyle sigortalıla
rın istismarı müessesesi • demektir. Eğer biz 
Emekli Sandığını da bu mahiyette telâkki ede
cek olursak yanlış bir yola gitmiş oluruz. Bir 
memur Devlete 30 sene hizmet edecek, aylığın
dan mütemadiyen % 5 prim verecek, Devlet te 
% 5 ödiyecek, 30 - 35 sene sonra emekli olacak. 
Meselâ Devlet hizmetine bugün giren gene bir 
memuru düşünelim bu genç memur 30 sene son
ra bu kanunda gösterilen miktarda emekli ay
lığını alacaktır. 

Bu miktar dahi aylık 30 - 35 sene sonra 
emekli olacak o memuru tatmin edecek mi? Ve 
Töuııa kaani miyiz? Hiçbir zaman kaani değiliz. 
Bu 30 - 35 sene içerisinde bu kanundaki aylık 
miktarları birkaç kere değişecektir ve değişme
si de lâzımdır. Emeklinin sandıkla olan rabıtası 
hususi bir sigorta şirketi ile olan rabıta mahiye
tinde değildir. Bu maddeyi Sırrı Day arkadaşı
mızın anlattığı gibi anlıyamadım. Sırrı Day ar
kadaşımız maaşlarda bir değişiklik olursa, vu
kua gelen bir harb biterse, ve sigorta sandığı
nın durumu kritik bir hale gelirse sandığın kri
tik vaziyetini düzeltmek için yeni kanuni hü
kümler arıyacağız dediler. Evet o da var. Fa
kat yalnız sigorta sandığının durumunun kritik 
nale gelmesi değil, emeklilerin durumlarının da 
kritik hale gelmesi de düşünülmelidir. Mesele 
buradadır. Emeklilerin, dul ve yetimlerin vazi
yeti kritik ihale gelirse Hükümet ne yapacak-
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tır? Ben bu maddeyi bu mânada anladım, ünün 
için Durukan'm teklifi veçhile şimdiden bu 
maddeye birkaç kelimei tayyibe ilâve olunması 
ve emekli, dul ve yetimlerin vaziyeti de nazarı 
itibara alınır denilmesi çok yerinde olur. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımız sandık başka, 
Devlet başkadır, Devlet isterse vergi alır, ister
se maaşları çoğaltır, sandık emekli aylıklarını 
nasıl çoğaltsın dediler. Böyle düşünecek olur
sak şimdiden Emekli Sandığının muvaffaki-
yetsizliği sebeplerini hozırlamış oluruz. Biz bu 
sandığı ebediyet için kurmuş oluyoruz. Yoksa 
10 sene 20 sene için kurmuş olmıyacağız. Bun
dan sonraki bütün Türk memurlarının evlât ve 
ayalinin istikbâllerini sağlamak için kuruyo
ruz bunun için gerekli olan, esas olan zihniyet, 
sosyal bir sigorta zihniyeti olmalıdır. Ben bu 
maddeyi böyle anladım. 

Sabuncu arkadaşım; paramız kıymetlenir
se, buyurdu. Bunu hepimiz de çok temenni 
ederiz. Fakat artık bu dünyadaki para kıymet
leri altın kıymetlerine rücu edecek ve eski kıy
metlere avdet edecek değildir, bu bir utopidir. 
Tahakkuk etmiyecek bir arzudur. 15 nci asır
dan beri altın para kıymeti de mütemadiyen 
tenezzül etmiştir. Kâğıt para devrinde bu te
nezzül daha ziyadedir. Ve kâğıt para kıymeti 
daima daha çok mütehavvildir. Otuz sene elli 
sene sonraki para kıymeti bugünden daha çok 
mütennezzil olacaktır. Bunun böyle olması da 
esasen zaruridir. Şimdi bu akademik bahislere 
girmiyelim. Mesele şudur: Yarın dulların ve 
yetimlerin ve emeklilerin vaziyeti çok endişeli 
bir hale gelirse ve o zaman devlet memur ma
aşlarını artırma yoluna giderse sandık ne yap
sın? Onu garanti etmek lâzımdır. Sandık da 
lâzımgelen tedbirleri Hükümet yardımiyle al
malıdır. Şimdi demin bir arkadaşla konuştuk 
asıl mesele İktidar Partisinin bu husustaki 
istikametini; yolunu gösterecektir. Maliye Ba
kanımız kürsüye gelerek paramızda haşin bir 
tenezzül vukua geldiği zaman nasıl memurları
mızı düşünüyorsak emeklilerimizi, dullarımızı 
ve yetimlerimizi de öylece düşünüceğiz deseler 
buda kâfidir. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, maddenin oya konulmasını 
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rioft ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon 
İBRAHİM REFÎK SOYBR (Niğde) — Efen

dim ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, komis

yon ve hükümet sıra ile mukayyet değildir, 
her zaman söz söyliyebilir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Peki 
sonra verecek misiniz? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, yeterlik 
aleyhinde konuşmak isterseniz vereceğim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ye
terlik önergseinden evvel söz istemiştim, belki 
görmediniz. 

BAŞKAN — isminiz yazılıdır, sizden başka 
daha dört arkadaş söz almıştır, eğer yeterliği 
Kamutay kabul etmezse tabiî söz alan arkadaş
lar konuşacaklar. Yani, yapılan muamelede 
bir yanlışlık yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZtOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar, hakikaten gayet nazik bir mevzu üzerinde
yiz bir tarafta his diğer tarafta da hesap mese
lesi vardır. Hissi düşündüğümüz takdirde me
murun maaşı yükseldiği zaman emekli, malûl, 
dul ve yetimlerin aylıkları yükseltilecek mi? 
Hayat pahalılığı karşısında Devlet, bir kısmı 
refaha kavuşturmak için tedbir alırken emekli, 
dul, malûl ve yetimler için hiçbir tedbir almı-
yacak onları kendi kaderlerine mi bırakacak
tır! işi bu cihetten münakaşa edersek başka ne
ticeye varırız. Ama muhakkak olan şudur ki, 
Devlet memur ve müstahdemlerinin aylık ve 
ücretlerini bir revizyona tâbi tutulmasına lü
zum görülürse, bir ayarlama yapılması düşünü
lürse bu her zaman hayatın pahalılaşacağı cep
hesinden değil ucuzluk, para kıymetinin yük
seldiği zamanı da hesap etmek lâzımdır. Emek
lileri düşünmiyecek miyiz? Böyle inme ve binme 
olduğu zaman, bir ayarlama yapıldığı zaman 
Maliye Bakanlığı işi aktüerlere tetkik ettirip 
icabını yapması için bu madde hükümleri mev
cuttur. 

Devlet, memur ve müstahdemlerine bir zam 
yapmak için bir kanun getirdiği zaman Yüksek 
Huzurunuza getirecektir, Yüksek Huzurunuza 
getirdiği zaman da emeklilere ne yapıyorsunuz, 
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dul ve yetimlere malûllere ne yapıyorsunuz, su
alini bu Kamutay sormıyacak mıdır? O kanun 
geldiği zaman, memur maaşına, müstahdem ma
aşına bir zam yapılıyorsa böyle bir teklifle kar

şı karşıya gelindiğinde haklı olarak ozaman Yük
sek Meclis de emekliler için ne düşündünüz diye 
sorabilir. Burada maaşlarda ve ücretlerde ya
pılacak herhangi bir zam otomatik olarak 
emekli aylıklarına inikas eder demek sigorta 
tekniğini, hesabı hesaba katmamak demektir. 
Sigorta sandıklarının kendilerine mahsus bir 
hesabı vardır. % 5 aidat veren bir memurun 
30 senelik keseneği ile Devletin verdiği karşılık 
ancak altı senelik emekli aylığına tekabül edi-

. yor. 
Biraz acıdır ama müsaadenizle söyliyece-

ğim- Devlet Demiryolları Emekli Sandığının 
vaziyet ve hesaplarını Ernest Ruiter'e tetkik 
ettirmişler. Ernest Ruiter'e tetkik ettirmiştir. 
ettirmişler. Ernest Ruitr'e tetkik ettirmiştir. Ra
porda sigorta tekniğine uymıyan kanuni emirlerle 
kanun buyrultusiyle ıslâhat yapmak, hesapsız bir 
müdahaledir. Gayet küçüktür Sandığı iflâsa gö
türür demektedir. Biz burada, neticesi nereye va
racağı belli olmadan şu şöyle bu böyle olacak di
ye kanuni kararlar alırsak bu Sandık daha ku
rulmadan yıkılmaya doğru gider. Memur ve müs
tahdemlerin maaşları bir miktar artırılırsa o za-
zaman emeklilerin vaziyeti hakkında da Devletçe 
icabeden tedbir alınacaktır. Şimdiden kanuna böy
le bir hüküm konulması asla caiz değildir. Çünkü 
30 sene hizmet etmiş bir memurun 30 sene içinde 
verdiği aidatın ancak altı senelik maaşına yetebile
ceğini arzetmiştim. Maaşların bir misli arttırıldığı
nı kabul edelim. O zaman Sandık bunu ne ile kar-
şıhyacaktırl Birikmiş sermaye geliri ve kesenek
lerle bunu karşılıyacaktıı*. 

I Tahammülünün fevkinde, iki kat birşey ödeme 
külfetini şimdiden bu kanun ile kabul ettiğimiz 
zaman, Sandığı üç seneden sonra bütün ödemele
rini yapamıyacak bir hale getirir, iflâsa sürükle
riz. Onun için kanuna, âkibeti meçhul ve netice
sinin ne olacalı belli olmıyan risklerin şimdiden 
tahmiline gidilemez. Maaşlarda bir ayarlama ol
duğu zaman, tabiatiyle Hükümetçe emekliler de 
düşünülecektir. O zaman bunu Hükümet nazarı 
itibara almasa dahi, Kamutay üzerinde duracak 
ve nazarı dikkate alacaktır. Onun için böyle âmir 
bir hüküm bu maddeye giremez, ve böyle bir ta-

I ahhüt altına Sandık asla giremez. Böyle bir mad-
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deyi kabıü etmektense! sigorta esasına müstenit 
Sandık kurmaktan vazgeçmek lâzımdır. Aksi tak
dirde Sandığı yıkmak olur. Halbuki hepimizin 
gayesi Sandığı yıkmak değil, emeklilere karşı ve
cibelerini. devamlı bir surette ifa edebilecek bir 
şekilde yâşatmakdır. Emeklilerin menfaati de 

. bundadır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bu konu üzerinde on arkadaş 

söz söylemiştir. Daha beş arkadaş söz söylemek 
istiyor. Yeterlik önergesi var. Yeterlik önergesi
ni tekraı okutuyorum.. 

(Tunceli Milletvekili N-eemeddin Sahir Sılan'-
m önergesi, tekraı- okundu) 

Gl. REFET BELE (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Gl. REFET BELE (İstanbul) — Efendim 

aleyhte söylemenin tekniğini bilmem, uydur
maya* çalışacağım. Sözcü arkadaşımız çıkarak 
bir mevzu verdi. Biz de anladık ki bir hesap 
yapılmıştır ve bu hesap mucibince emekliler 
muayyen bir miktarda para alırlar. Bu artırı
lırsa emeklilerin zararına olur ve Sandık iflâs 
eder, bu gayet doğrudur. Şimdi bu mevzuu üze
rinde ve müzakerenin kifayeti aleyhinde ko
nuşuyorum. Ben Eyüp Durukan arkadaşımın 
dâvasındayım. Ama bu dâvada olduğum zaman 
bu sandığın muayyen varidatından bu parayı 
verebileceğini ben bir an. hatırıma getirmedim. 
Bu kadarına benim de aklım erer. 

Efendiler; yine sözcü arkadaşımız buyur
dular ki Devlet memurlarının ihtiyacı sebebiy
le aylıklarını artırmak lüzumunu gören Hükü
met elbette emeklilerini düşünür ve huzurunu
za gelir, size arz eder, sizden kanun ister. İste
mezse siz sorarsınız; emekliler ne olacak dersi
niz. 

Hayır arkadaşlar; şimdiye kadar böyle bir 
şey olmadı. Hakikatları inkâr etmiyelim. Kaç 
defa memurlara zam yapıldı, emeklilere bir şey 
verilmedi. Verildiği zaman da hatırlarsınız sa
daka kabilinden yüzde yarım gibi bir nispet 
dâhilinde zam yapıldı. Bunları unutmıyalım. 
Sandal arkadaşım gayet güzel konuştu. Para
mızın kıymeti belki düşebilir, temenni edelim 
ki, yükselsin, o zaman memurların da, emekli
lerin de aylığından keselim. Fakat vaziyet dai^ 
ma aksi olmaktadır. Paranın kıymeti düşüyor. 
Ve emekliler müşkül durumda kalıyorlar. O 
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zaman bunları kim düşünecek? O zamanki Hü
kümet bugünkü Hükümet olmıyacak. Meclis 
azaları bugünkü azalar olmıyacak. Fakat bi
zim yaptığımız kanunlar hakiki ihtiyaçları 
karşılamalıdır. Biz, emeklileri düşünmedik, on
ları aç bıraktık. Bunun için müzakere kâfi de
ğildir. Daha da konuşacağız. 

Arkadaşlar; biz zannediyoruz ki yeni bir 
mesele üzerindeyiz. Arkadaşlar biz zannediyo
ruz ki, nihayet memurun memurluk hayatı ken
disinin emekliye şevki veya ölümü ile biter. 
Ben biraz eskice bir memurum, altın para za
manında da bulundum. Çünkü altının kıymeti 
sabitti. Aklıma hiçbir vakit iki kuruş biriktir
mek, ufak bir ekonomi yapmak gelmedi. Ve o 
alışkanlıkla da yürüdüm bu zamana kadar gel
dim, bin bir şükür bekârım ve çoluk çocuğum 
yoktur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Çoluk 
çocuğun olsaydı o vakit görürdün Paşam. 

Gl. REFET BELE (Devamla) — Bugün 
idarede görülen sarsıntı, bâzı yerlerde görülen 
suiistimaller hep yine bizim nisyanımızdan, 
unutkanlığımızdandır. 

Memlekette mütekaitlerin, yetimlerin, şehit 
yavrularının süründüklerini gören insanlar 
korkmaya başladılar ve dediler ki, yarın ben de 
buhale geleceğim, ve benim çocuklarım da bu 
hale gelecek, benim âkibetim de işte bu olacak. 

Arkadaşlar, çocuğunun ve karısının dilenci 
olacağını gören bir asker ölmekte biraz düşün
celi olur. Yine çocuğunun, karısının yarın di
leneceğini düşünen kendisinin dileneceğini gö
ren bir memur âtiyi düşünmek zaruretinde ka
lır. İnsan mutlak surette fedakâr değildir. Ev
velâ her vakit söyleriz. Memuru doyuralım. Fa
kat memurun memurluk hayatı kendisinin 
emekliye ayrılması ile bitmiyor. Emeklilik dev
rinde kendisinin ve evindekilerin, ölümünden 
sonra da çoluk çocuğumun karnını doyurmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer bunu temin etmezsek 
memurun düşeceği ruhi buhranın ve neticelerinin 
günahı bizim boynumuza yükenir. Emekli San
dığı bu parayı nereden bulacaktır. Hükümet 
memurun maaşını artırmayı düşündüğü gün 
dulu ve yetimi de düşünecektir. Onun da na
fakasını artırmak için harekete geçecektir. Du
lun ve yetimin maaşını arttırmaya para bu
lamazsa memurun maaşını da arttırmıyacaktır. 
Her ikisini doyuracak şekilde düşünecektir, 
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Şayet bu yolda yürürsek eğer bunu bugün dü
şünmezsek pek yakında yeni bir kanunla tekrar 
buraya geleceğiz. Hükümet memuru maaşını 
artırdığı zaman emekli, dul, yetim ve şehit çocu
ğunun maaşını da artırmak zorunda kalsın, her 
ikisini birden düşünsün. Memurun maaşını 
artırdığı zaman Sandığa da bir fon bulsun. Bir 
hayli zaman zaten Hükümet Sandığa para ve
recektir. 

Bunun için müzakere kâfi değildir arkadaş
lar. (Alkışlar) 

MALÎYE BAKANİ ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, pek muhterem 
ağabeyim, dostum, çok sevdiğim Refet Paşa ile 
daima birçok mevzularda hemfikrim. îfade et
mek istedikleri arzu bakımından değil, fakat 
bu kanunun çerçevesi dâhilinde mütalâa edil
mek lâzımgelen bir mevzu hakkında kendi
leriyle hemfikir olamadığım için üzülüyorum. 
Kendileri bu memleketin şimdiye kadar geçirmiş 
olduğu mütekait dul ve yetim dâvası hakkında 
gayet belagatla ve hisseden bir adam sıfatiyle 
konuştular. 

Ancak ben muayyen bir müessese vücuda 
getirilirken hissi zaviyeden teşrih edilen netice
nin istihsal edilmesi ki, bu müesseselerin yaşa
ması bakımından mümkün olduğuna feaani de
ğilim. Bunu arkadaşlar 'burada mevzuubahis et
tik Emekli Sandığını vücuda getirirken dedik 
ki, prim esasını, sigortaya dayanır. Biliyoruz ki, 
nihayet Devlette hizmeti sepketmiş olan insan
ların mukadderatı ile alâkalı bir Sandık her hal
de ticaret kastiyle kurulmuş Mr ticaret şirketi 

.değildir. Burada bir nevi sosyal sigorta mev-
zuubahistir. Bu mütekait, dul ve yetimlerin mu
kadderatı, tamamen bu müesseseye terkedilmiş 
olarak telâkki etmek, ancak alelade bir ticaret 
kastiyle kurulmuş 'bir kâr şirketi olarak kabul 
etmek demek olur; onun için Devlete hizmeti 
sepketmiş olanlar için bir tekaüt sandığı kur
mak ve bu tekaütlerin dul ve yetimlerin mu
kadderatını, Devletin bugün olduğu gibi yarın 
da mânevi kefaleti altında olduğunu kabul et
mek zaruridir. Bunu bir Maliye Bakanı, bir 
mesul arkadaşınız sıfatiyle ifade etmekte hiçbir 
beis görmem. ̂  Bu noktayı komisyon müzakere
lerinde de sarahatle ifade ettim. Bu Sandık bir 
sigorta müessesesine benzer, teknik bakımdan 
işletme ^bakımından. Yine sigortaya benzemiyen 
bir tarafı da muayyen vaziyetlerde ve emeklinin 
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istikbalinin garantisi noktasından daima Dev
letin mânevi kefaleti ve onun siyaneti altında 
bulunmasından dolayıdır. Yani bizim bu madde 
ile düşündüğümüz nokta Sandığın kendi bün
yesi için ve bu mülâhazalardan hariç olarak 
muayyen şartlar dairesinde malî bünyesinin 
kuvvetlendirecek tedbirler almak demektir. 
Devletin umumi maaş ve ücret seviyesini yalnız 
arkadaşlarımın mütalâa ettiği şartlarda deği
şiklik yapamayız. Şu veya bu sebeplerle yapa
rız; biz Emekli Sandığı Kanununda Devlet ma
aş ve ücretlerinde umumi bir değişiklik yapıl
dığı zaman bunun otomatikman tekaüt, dul ve 
yetim maaşlarına teşmilini istersek eski rejimi 
idame etmek demek olur. Binaenaleyh asıl üze
rinde durulması lâzımgelen nokta, böyle bir 
mekanizmanın işlemiyeceğidir. Bu kanun şu 
şu sebeplerle sandığın malî bünyesinin zaıfa düş
mek ihtimali karşısında Maliye Bakanına şunu 
şunu yap diyor. Bu, tamamiyle sandığın hesap 
bakımından vecibelerini ifa edebilecek durum
da olmasının teminatıdır. 

Binnetice tekrar edeyim eğer Devlet maaş 
ve ücret politikasında umumi bir değişmenin 
otomatikman emekli, dul ve yetim maaşlarına 
intikalini yeri olmıyan bir kanunla kabul etti
ğimiz takdirde 'bu sandığı kurmaktaki gayemiz 
heder olmuş olur. Yine mesul arkadaşınız ola
rak Hükümet adına ifade edebilirim ki, Sandık 
tamamen sigorta şirketine benzemez, Devletin 
mânevi kefaleti altındadır, elbette düşünecek
tir. Ama bu Sandığın hüviyeti buraya böyle bir 
hüküm konmasına müsait değildir, aksi tak
dirde idare cihadına şu veya bu mülâhaza ile 
yapılabilecek her teşebbüsü önleyici hükmü da
ha iptidadan bünyesine ithal etmiş demek olur. 

Gl. REFET BELE (İstanbul) — Acaba 
mümkün müdür, bana söz verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Son söz Milletvekilinindir, bu
yurun. 

Gl. REFET BELE (İstanbul) — Hakikaten 
benim de çok sevdiğim Maliye Bakaniyle aynı 
fikirdeyiz. Aynı fikirde olduğumuz halde ara
mızda bir anlaşmazlık var. Ben sandık bu 
parayı veremez, batar ve harap olur dedim. 

Yalnız benim temas etmek istediğim bir tek 
mesele var. 

Sözcü arkadaşımız dedi ki, Hükümet memur 
maaşlarını artırmak için buraya geldiği zaman 
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elbetteki mütekaitleri, dulları, yetimleri, şehit go
cuklarını da düşünür, o düşünmezse Yüksek He
yetiniz düşünür. Ben, dedim ki, hayır, şimdiye 
kadar yaptığımız tecrübe böyle olmadı.. Ben o 
usulleri bilmem, ben yalnız birşey temin etmek 
istiyorum, o da şundan ibarettir: Memur aylık
ları artırılmak zarureti hâsıl olduğu zaman - in
dirmek saadeti, inşaallah o da olur - Hükümet 
buraya yalnız iş başındaki memurların aylığı
nı artırmak için gelemez. Hükümet geldiği za
man düşünsün ki, memur aylığı yalnız memurun, 
hizmet başında bulunduğu müddete ait olarak 
düşünülemez. Memurun aylığı kendisinin emek
liye sevkedilmesinden sonra dahi devam etmek 
mecburiyetindedir. Kendisinin ölümünden, son
ra dahi devam etmek zaruretindedir. Bir memur 
öldükten sonra çocuklarının tehlikede kalacağını 
düşünürse, çocuklarının müstakbel iaşesini ken
disi hayatta iken tedarik etmek zarureti hâsıl 
olursa başka yollara sülük eder. Onun için, Hü
kümet memurlarının aylığını artırmak zarureti 
görüldüğü zaman emeklilerin, dulların, yetim
lerin ve şehit çocuklarının dahi aynı zamanda 
düşünülecek bir iş olduğunu unutmasın. 

Emekliler dullar, yetimler, şehit çocukları 
ve* malûlleri dahi hayatı memuriyetleri devam 
eden insanlar telâkki etsin. Nasıl o memurlar 
maaşını artırmak için her hangi bir sermaye 
bir para bulmak zaruretinde ise, ötekiler için 
de aynı zarureti hissetsin. Onun yeri buras1 

mı, değil mi, madde nasıl yazılır onu bilmem 
Bilseydim bir takrir de ben verirdim. Bilmedi
ğim içindir ki, doğrudan doğruya sayın Gl. 
Eyüp Durukan'm takririnin peşine takıldım. 

Şimdi ben istiyorum ki, bunu hangi kanalla 
temin edebiliriz1? Hazır elimizde böyle bir ka
nun var. Bu kanundan istifade ederek bunu 
temine çalışalım. Ama bu Sandığın sermaye
sinden değil. Hakikaten evvelce de söyledim, 
onu öyle zannedecek kadar basit düşünmem. 
Bilirim; mahvolur Sandık. Fakat Hükümet 
Sandığa bir fon temin ederek onun beslemeye 
mecbur bulunduğu insanları besliyebilecek ka-
dar bir para ile takviye etsin çünkü Hükümet 
şimdiye kadar bu şekilde gelmedi. Binaenaleyh, 
âramifda bir ihtilâf yoktur, Sandıktan birşey 
çıkmıyacaktır. Bu arzettiğim şeyin çaresini 
ben de bulabilirim, başkası da bulabilir. Bu pa
rayı Hükümet bulsun. Çünkü nasıl uzun za-
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man Sandığa para verecekse bunu da düşün
sün. İstediğim budur. 

Çünkü arkadaşlar; hakikaten çocuğunun di
leneceğini düşünen bîr insan çalışamaz ve o* -
dan hiçbir zaman doğru bir hizmet beklenemez. 
Bugün aldığımız aylık yarın kim bilir kıymet 
itibariyle nereye düşecek, vaziyetin ne olacağı 
belli olmaz. Belki kıymeti yükselerek geri al
mayı da düşünebilir belki para daha aşağıya ire
bilir, ona göre vaziyet alır ben bunun için mü* 
zakere daha kâfi değildir diyorum (Kâfi, kâfi 
sesleri). Şimdi kâfi ise onu bilmem. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Eyüp Durukan'm önergesini okutu
yorum. 

(önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar lûtten işaret buyursunlar... Nazarı dikkate 
almıyanlar... önerge nazarı dikkate alınmıştır. 
(Alkışlar). 

29 ncu maddeyi nazarı dikkate alınan bu 
önerge ile birlikte Komisyona veriyoruz. 

Dokuzuncu Kısım 
Bu kanunla tanınan hakların başlangıcı 

OTUZUNCU MADDE — İştirakçilerle tev-
diatçılara bu kanunun 13 ncü maddesi ile tanı
nan haklar, durumlarına göre 14 ncü madde
nin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan 
keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından baş
lar. 

Ancak bu haklar : 
a) Harb okulları öğrencileri için bu okulla

ra girişleri; 
b) Gedikli erbaşlar için gedikli çavuşluğa 

tâyin edildikleri; 
Tarihleri takibeden ay başlarından başlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

Onuncu Kısım 
Fiilî hizmet müddeti 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Fiilî hizmet 
müddeti, iştirakçi veya tevdiatçmın 30 ncu 
madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan 
faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam 
kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. 

Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar 
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için ayrıldıkları ayın tamamı fiilî hizmet müd
deti sayılır. 

13.XI. 1943 tarihli ve 4489 sayılı Kanun 
gereğince aylıksız geçen izin müddetlerinin 
fiilî hizmet müddeti sayılması, bunlar için son 
aylık veya ücret, yükselme yapılmış ise, yük
selen aylık veya ücret üzerinden 14 ncü madde
nin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait 
keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazıtı müddet içinde Sandığa 
gönderilmesine bağlıdır. 

Bu takdirde bunların karşılıkları, Sandığın 
bildirimi-üzerine, kurumlarca ödenir. 

Ancak sözü geçen kanunun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile 
dönemiyenlerin bu müddetleri fiilî hizmet müd
deti sayılmaz. 

Harb okullarında her ne sebeple olursa ol
sun sınıf geçemiyen Millî Savunma Bakanlığı 
öğrencilerinin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet 
müddetlerinden indirilir. 

Bu okulları tamamlıyamıyarak ayrılanların 
buralarda geçen öğrenim müddetleri fiilî hizmet 
müddeti sayılmaz. 

Er olarak silâh altına alman iştirakçi veya 
tevdiatçılarm eksik aylık veya ücret almak su
retiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretle
rinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları 
alınmak suretiyle, fiili hizmet müddeti sayılır. 

15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanla
rın fiilî hizmet müddetleri yarım hesaplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — İştirakçi veya 
tevdiatçılarm bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen 
fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 3 ay 
eklenir. 

a) Muavzzaf, yedek ve gedikli subaylarla 
askerî memurlar ve gedikli erbaşların, Cumhu
riyet ordusu kadrolarında; 

b) Lokomotif makinist ve ateşçilerinin, lo
komotif üzerinde; 

c) Gemi ateşçi ve kömürcüleri ile dalgıçla
rın denizde; 

ç) Atelye, fabrika ve havuz ve depolarında: 
I - Çelik, demir ve pirinç döküm'işlerinde; 

II - Zehirli, boğucu gaz, asit boya işleri ile 1 
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gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka is
lerde ; 

III - Patlayıcı maddeler yapılmasında; 
IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının ona

rılması ve temizlenmesi işlerinde; 
V - Gemilerin (Sintine) lerinde ve (Dabi-

botum) gibi kapalı sarnıçlar içindeki ' raspa 
ve boya işlerinde; 

VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, ta
banca ile perçin, takım sertleştirilmesi ve 
kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde; 

d) Toprak altında maden çıkartma işlerin
de; 

e) Polis meslekinde, polis, komiser yardım
cısı, komiser ve başkomiserliklerde; 

(b, c, ç, d) fıkralarında gösterilen vazife
lerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin 8 saa
ti bir gün hesaplanır. Yıllık çalışma saatleri 
toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. 

(a) fıkrasında yazılı olanlardan müteakip 
fıkralarda gösterilen hizmetlerde çalışanlar 
yalnız (a) fıkrasında yazılı fiilî hizmet müddeti 
zamlarından faydalanırlar. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, 32 nci madde fiilî hizmet müddetle
rinin her yılı için 3 aylık bir ek müddet kabul 
etmektedir. 

Bunlar arasında, dikkat ettim, en ağır işi, 
vazifeyi ve külfeti kendilerine tahmil etmiş 
bulunduğumuz D. D. Yollarının faal servis 
personelleri dâhil değildir. 

Hepinizin malûmudur ki faal servis perso
neli dediğimiz bu vatandaşlar, katar personeli 
ve istasyon personeli olarak vazifelendirilir ve 
hepimizin mütaaddit seyahatlerimizde gördü
ğümüz, bildiğimiz üzere en ağır işlerde büyük 
fedakârlık ve feragat içinde vazifelerini gö
rürler. Bunlardan bilhassa katar ve istasyon 
personelinin gecesi, gündüzü de yoktur. İşte 
faal servis personeli namı altında toplanan bu 
vatandaşlar kendilerine tevdi edilen ağır' işle
ri mütemadi surette ve en iyi bir şekilde yap
maya, hizmetlerini ifa etmeye çalışırlar. Ben
denizin Yüksek Meclisten ricam, faal servis 
personeli namı ile anılan (Demiryollarındaki 
tâbire göre) bu vatandaşlara üç aylık ek müd
detle, yani bir senelerinin 15 ay itibar İnilme
si şeklinde istifade ettirilmelerini rica edece
ğim. Bundan başka bu kanunun esbabı mucibe 
lâyihasında daima müktesep hakların muhafa-
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za edildiği hususu zikredilmektedir. Ve pren
sip olarak kabul edilmiştir. Bu gayet yerinde 
bir şeydir. Esasen müzakeresini yaptığımız bu 
tasarı Devlet Demiryollarının Emekli Sandığı ka
nunlara adepte edilmiştir. Devlet Demiryolla
rında halen mer'i bulunan Tekaüt Sandığı Ka
nuna göre lokomotiflerde çalışan makinist ve 
ateşçilerin bir senesi 18 ay itibar edilmek sure
tiyle fiilî hizmet müddetlerine altı aylık bir 
müddet zammı kabul edilmişti. Halbuki şimdi 
32 nci madde ile görüyoruz ki bu vatandaşla
rın yani lokomotiflerde çalışan makinist ve 
ateşçilerin lokomotifler üzerinde geçen müd
detlerine fiilî hizmetlerine yine diğerleri misil-
lû üç aylık bir müddet zammı ile iktifa edil
mektedir; bendeniz bunu çok az buluyorum. He
piniz takdir buyurursunuz ki lokomotiflerde 
çalışan makinist ve ateşçilerin hizmeti, vazife
si ve mesuliyeti hakikaten çok ağırdır. Bundan 
başka bunların 15 - 20 saat uyumaksızm, din-
lenmeksizin çalıştıklarını ve yine bir ateşçinin 
bir seyir esnasında, yani bir noktadan diğer 
bir noktaya seyir esnasında 15 - 20 ton kömü
rü küreklediğini, bunlar için yaz ve kış, gece 
ve gündüzün mevzuubahis olmadığını takdir 
buyurursunuz. Şimdi böyle üç aylık bir ek 
müddetle bu maddeyi kabul ettiğimiz takdir
de lokomotiflerde çalışan makinist ve ateşçile
rin 25 yıldan evvel - bendeniz hesap ettim - te
kaüt olmalarına imkân yoktur. İnsafınıza mü
racaat ediyorum, bu vaziyette çalışan bir va
tandaş, bir makinist ve ateşçi 25 yılı nasıl dol
durabilir? Bu şu demektir ki çalışırsınız, çalı
şacaksınız, fakat tekaütlüğe hiçbir zaman hak-
kazanmıyacaksmız. Esasen bu madde, bundan 
sonra gelecek olan madde ile. tevemdir. Ayrıca 
rica ediyorum. Burada altı yıl kaydı vardır. 
Bu altı yılı değiştirmek lâzımdır. Aksi takdir
de ne kadar müddet eklenirse eklensin, altı yı
lı tecavüz etmiyeceği için. Bunların yine isti
fade edecekleri müddet muayyen bir müddet 
olacaktır. Bu iki madde birbiriyle tevem bir 
vaziyette olduğundan temas ettim. Bendeniz 
bu hususlarda Yüksek Başkanlığa önergelerimi 
takdim ediyorum. 

Arzettiğim gibi takrirlerimden birisi, Dev
let Demiryollarının faal servis personellerinin 
de bu üç aylık ek müddetten istifadesi yani se
nelerinin 15 ay itibar edilmesi ve bu haktan 
bunların istifade etmeleridir. 
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İkincisi; lokomotiflerde çalışan makinist re 

ateşçilerin bir yılının 18 ay olarak itibar edil
mesi ve altı yıl kaydının bunlar için mevzuu
bahis olmamasıdır. 

Yine arzediyorum aksi takdirde, bunların 
tekaütlükten istifade etmelerine imkân ve ih
timal yoktur. Çünkü buna insan vücudu ma
nen ve maddeten mütehammil değildir. 

BAŞKAN — Yakup Kalgay. 
YAKLT KALGAY (Samsun) — Sayın arka

daşlarım. temas etmek istediğim noktaların bir 
kısmına Kemal Zeytinoğlu arkadaşım temas et-
tile?. Durum hakikaten kendisinin de izah etti
ği şekilde ağırdır. Yalnız bir şeyi sayın komis
yondan öğrenmek istiyorum. 2904 sayılı Tekaüt 
Kanununun 18 nci maddesinde (lokomotifte ça
lışan memur ve müstahdemlerin yıllığı bir bu
çuk senelik fiilî hizmete sayılır) şeklinde bir ka
yıt vardı. Bu böyle olduğu halde yeni tasarı bir 
buçuk seneyi 15 aya indirmiş olmasının sebebi
ni izah etsinler. Eski tasarıda lokomotif üzerin
de çalışan memur ve müstahdemlerin bu işler
deki süresi mevzuubahisti. Bu tasarıda yalnız 
lokomotif ve makinist nazarı dikkate alınmış, 
tren üzerinde çalışan diğer memur ve müstah
dem nazarı dikkate alınmamıştır. Pek iyi takdir 
edersiniz ki bir makine içerisine bir hayli maki
nist ve ateşçi koysanız o tren tam mânasiyle 
seyrüsefer yapamaz. Çünki başında kaptanı 
yoktur. Onun koptanı da şeftirenidir. Bu şef-
tren sinyal verecek makinist de yola çıkacaktır. 
Tren içinde bagaj memuru, bilet kondüktörleri 
vardır makinisti ve ateşçiyi hesaba katıp da 
katar üzerinde çalışan diğer müstahdemini ni
çin gözetmiyelim? Bunlar da her an havanın 
her türlü tahavvülâtma mâruz bulunmaktadır-* 
lar. Tren drayman olur yuvarlanırlar, hayatları 
yok olur, sakat kalırlar, bacakları kesilir. Bun
lar her gün gördüğümüz vakalardır. Bunlar 
hayatlarını, mahza yolcuların ve eşyanın selâ
meti seyrüseferine tahsis etmiş oldukları hal
de ve yolcuların selâmeti için vazife gören va
tandaşlardır. Binaenaleyh bu kadar fedakârlık
la çalıştıklarını gördüğümüz bu insanların şu 
bir buüuk senelik hizmetlerinin 3 ayını hazfede
rek 15 aya indirmek elbette uygun görülmez. 

Sonra trenler bazan öyle sahalardan geçer
ler ki, gece karanlıktır arazi çıplak, ıssızdır. 
Bunlar o kadar uzun anlatılacak şeylerdir fa
kat arkadaşlar zaman kısa, vakit yoktur. Onun 
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için kısa arzedeceğim. Meselâ Çamlıbel'de Su
başı istasyonunda... Kuşuçmaz kervan geçmez.. 

AMHET REMZt YÜREGİR (Seyhan) — 
Tren geçer... 

YAKUP KALGAY (Devamla) — Evet tren
de geçer, fakat bu da Cumhuriyetin feyizlerinden-
dir, ondan evvel belki deve geçerdi. O istasyon
da şiddetli fırtınada makasçı makas başında 
treni kabul edecek. Adam ayakta dahi zor du
rabilir, düşer nefes alamaz, tıkanır. Çok defa 
makasçıların makas-; başında bayılıp yattıkları
na şahit olduk. Karşıdan tren gelir, kruvazman 
olur, bu avziyette makasçının bütün dikkatiyle 
iş başında bulunması lâzımdır. 

Devlet Demiryollarında bir tâbir vardır, 
(service actif) — faal. hizmet. Meselâ istasyon 
memuru Balıkesir'e haber verecek ki, karşıdan 
bir tren hareketo geçmesin ve oradan kalkacak 
tren selâmetle seyrüseferine devam etsin. Bu
nun için telgrafçı gayet dikkatli telgraf başın
da kalması lâzımdır. Onun için komisyondan 
rica ediyorum, bu 18 aylık müddeti niçin 15 
aya inirmişlerdir, açıklasınlar. 

İkincisi de bu servip aktif personelinin de 
buraya, yalnız lokomotif makinisti diye değil, 
lokomotif üzerinde çalışan memur ve müstah
demlerin de yani faal personelin de ilâvesini 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim. 

Önerge vermiyorum, Kemal Zeytiııoğlu'nun 
önergesine iltihak ediyorum. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş-
lar, ben de, benden evvel arkadaşımın Yüksek 
Huzurunuzda belirttikleri hakikatleri aynı 
icapla arzetmek istiyorum-

Efendim, 33 ncü maddenin A, B ve sair fık
ralarında gösterilen ve o işlerde çalışanlar için 
ötedenberi kabul edilmiş hizmet zamları 3 ay 
değildir. Faraza bugün yürürlükte olan 3575 
sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt Muavenet San
dığının 19 ncu maddesinin (e) fıkrasını okuyo
rum : 

«Çelik, demir, prinç dökümhanesinde döküm 
işlerinde ve haddehanelerde ve zehirli ve boğucu 
gaz kısmında, asit fabrikalarındaki asit işlerin
de, barut ve mevaddı infilâkiye ve bomba fab
rikalarında, mevaddı infilâkiye İşlerinde, tay
yare fabrrikalarmda, emayit işlerinde, gemilerde 
kazan işlerinin tamir v temizlik işlerinde, ge-
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nülerin sintinelerinde ve davulbotun gibi kapalı 
sarnıçlar dâhilinde, raspa ve boya işlerinde 
deniz fabrikalarında, zehirli boya imalinde çalı
şanların, dalgıç işlerinin bu hizmetlerde geçen 
müddetleri bir buçuk misli hesap edilri.» 

Yani burada geçen müddetler bir ise bir bu
çuk kabul ediliyor, bir sene çalışmış ise bir bu
çuk sene kabul edilecek, yani 18 ay. Bu kanun 
halen yürürlüktedir ve tatbik ediliyor. Bunun 
içinde ağır işler gören, zehirli işlerde çalışan 
ve bunlara ilâveten bu maddede kaydedilmiş 
olan, arkadaşların da tebarüz ettirdikleri gibi, 
lokomotiflerde ve ağır işlerde çalışanlar 20 sene 
hizmetten sonra emekli hakkına nail olabilme
leri içindir, onun için bu evvelce böyle kabul 
edilmiş ve bugün de tatbik edilmektedir ve bir 
hakkı mükteseptir. Bunu bu kanunla kaldır
mak yani bir sene için 18 ay olarak kabul edilen 
bu müddetin 15 aya indirilmesi doğru değildir. 
Bu hüküm burada çalışanların gadrini mucip 
olacaktır. İstihdaf edilen gaye burada 20 sene 
çalışmaya muvaffak olmuş ve bedenî kabiliyet 
göstermiş olan kimselerin hakkı tekaüdiyeye 
mazhar olmasını sağlamaktır. 

Şimdi ise bu daha azaltılmış oluyor. Demin 
bir arkadaşımızın da temas ve işaret ettikleri 
gibi 20 sene çalışmış bir memur ve işçi bu hak
tan istifade edecekken bu sefer 23 sene çalış
mak mecburiyetinde kalacaktır ki, bu da bun
ların gadrini mucip olacaktır. Eski hüküm çok 
esaslı olarak evvelce düşünülmüş ve kabul edil
miştir. Onun için bu bir senelik müddetin bir 
buçuk sene olarak kabul edilmesini Yüksek Hu
zurunuzda rica ediyorum ve bu hususta bir de 
önerge takdim ediyorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendini; 32 
nci maddenin (A) fıkrasında, muvazzaf, yedek ve 
gedikli subaylarla askerî memurlar ve gedikli, er
başlar kaydı vardır. Bendeniz, askerî memurlar 
kaydının buradan çıkarılmasına taraftarım. 

Eğer bu madde ile bir yıpranma payı kabul 
ediyorsak, askerî memurların durumunda, bil
diğimize göre, askerî memurları kabul ettiğimiz 
zaman, subaylar ve erbaşlar müstesna, bu hükmü 
bütün Devlet memurlarına da teşmil etmek mec
buriyeti vardır. 

Bir muhasebe memuru, bir kalem memuru Mil
lî Savunmada çalışmış, bir dairede çalışmış bir 
memur; diğer bütün memurların çalışma kaydına 
tâbi olarak çalışmış ve emekli olmuştur. 
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Şimdi; askerî memurları kabul ettiğimiz tak- l 

dirde istisnasız bu kaydı bütün memurlara teş
mil etmemiz lâzım gelir arkadaşlar. 

Bir taraftan P. T. T. memurları var, nüfus 
tapu memurları var. Bütün bunlar da bir adalet 
mevzuu olarak hak iddia etmek mevkiine düşer
ler, bendeniz bu kanaatteyim. 

Şimdi, ikinci nokta : Eğer biz böyle bir mad
de koymak ihtiyacını duymuşsak ve bu ihtiyacı 
o memurun meşgul olduğu işte ki, yıpranma vazi
yetini nazarı dikkate alarak ve bir yıpranma pa
yı olarak kabul ediyorsak o vakit bendeniz şöyle
ce memurları göz önüne getiriyorum, Devletin 
mevcut hizmetleri içerisinde (A) fıkrasında ve 
diğer kısımlarda gördüğüm memurlarla bir me
mur zümresini mukayese ediyorum. Onlar da ilk
okul öğretmenleridir. 

Sayın arkadaşlar; meslek olarak hakikaten en 
çok yıpranan bir zümredir bunlar. Hele köy
lerde çalışanları göz önüne getirirsek... Bu zama
na kadar Devletin gönderdiği yegâne memur ve 
köy cemiyetinin maddi ve mânevi birçok yükleri
ni sırtına yüklediğimiz memur ilkokul öğretmeni
dir. Bundan sonra da ekseriyetle böyle olacaktır. 
İlkokul öğretmenlerinden sonra köylünün en çok 
tesadüf ettiği Devlet memuru ya jandarma veya 
tahsildardır. Köyde Devletin maddi ve mânevi 
bugün ve gelecek günlere ait tek istinatgahi ilk
okul öğretmenidir. Bunun yükü çok ağırdır. İlk
okul öğretmenleri 20 - 25 sene sonra öyle bir yıp
ranırlar ki, hepiniz rastladığınız zaman görmü-
şünüzdür ve takdir buyurursunuz kî, hakikaten 
bu maddede sayılan bütün memurlardan daha 
acıklı ve çökmüş bir manzara arzeder, çehresi bu
ruşmuş, omuzları çökmüş, âdeta çocuklaşmış va
ziyette tekaüt olurlar. Diğer hiçbir meşk bunla
rın mesleki kadar yıpratıcı değildir. 

Bu noktayı Yüksek Heyetinizin takdir edece
ğine kani olduğum için eğer bu maddeyi kabul 
edersek^ yıpranma payı olarak bir kısmı memur
lar hakkında böyle bir maddeyi kabul edeceksek 
lütfedin, takdir buyurun bu maddeye ilkokul öğ
retmenlerini de ithaledelim. 

Bunun için bir önerge veriyorrum sayın arka
daşlar. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar bu yıpranma zammı meselesi mevzuubahis 
olunca insanın aklına mihan ve meşak içinde 
kıvranan ve devletin en ağır yüklerini omuzları
na alarak yürüten insanlar geliyor. Arkadaşları | 
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mız şu dakikaya kadar bir çoklarını saydılar. 
Hakikaten bunlara baştan başlıyacak olursak 
makinistlerin, ateşçilerin çekmekte oldukları 
ıstırap çok büyüktür. Bunlar tonlarca kömürü 
makineye atarlar, sıcakta soğukta hattâ yemek 
yemek için bile vakit bulamıyarak uğraşmakta
dırlar. Bunların maaşları, hattâ o* iş için kendile
rine ufak bir de para verildiği halde, aldıkları 
maaş 90 lirayı bulmaz. Bunlar çoluk çocuk sahi
bidir. Bunlara bu yıpranma zammını burada ol
duğu gibi üç ay olarak kabul edecek olursak arka
daşlarımızın burada tebarüz ettirdikleri gibi, 
bunların emekli olmalarına ve Devletin bütün 
memurlarına hak olarak vermiş olduğu nimetten 
istifade etmelerine maddeten imkân yoktur. 
Onun için, zaten bir kanun yapılırken, ondan 
evvelki kanunları da nazarı itibara almak ve eski 
kanunlarda tanınmış olan müktesep hakların da 
ortadan kaldırılmamak icabeder. 

Devlet makinist ve ateşçi bulmakta çok müş
külât çekmektedir. Fakat burada Ulaştırma Ba
kanı da yoktur, öyle tahmin ediyorum ki, bun
dan sonra çıkacak olan makinist ve ateşçilerin 
yerlerini dolduracak personel de bulamıyacağız. 
İhtiyaç pek çoktur, onların çekmekte olduğu 
meşakkat da çok büyüktür. Bir kere tasavvur 
buyurunuz, trende çoluğundan çocuğundan haf
talarca ayrı ufacık bir bir parça ekmek yanında 
bir parça peynir veyahut domates olduğu halde 
yoluna devam eder ve mütemadiyen enerji sar-
feder. Bunda hayat ve sıhhat ne gezer. Bunlar 
biz altı ay yıpranma payı vermiyecek olursak bu 
işte dayanmaları ihtimali yoktur. 

Uzun müddet zaten hayatına oraya bağlamış 
bir nimet bekler, sonunda o nimeti de alamaz. 
Eydp Paşanın buyurdukları tehlikeli yerlerde 
çalışanlarda da bu hak altı ay olarak verilmesi 
Kanunun ahkâmı icabmdandır. Onu değiştir
mek lâzımdır. Bunlardan başka müvezzileri, 
posta memurlarını, telgrafçıları da hatırlamak 
lâzımdır. Bütün inkilâplarımzı yapan, en acı 
tehlikeli zamanlarda makina başından ayrılmı-
yan bu telgrafçılarımıza, toz toprak içinde ha
yatlarını tehlikeye koyarak öteye beriye posta 
götürmekle meşgul olan insanlara bir yıpranma 
payı vermek mecburiyetinde olduğumuzu zan
nediyorum. Posta İdaresini bendeniz yakındam 
tetkik ettim. Maalesef bu zavallı insanlara lâyikı 
veçhile ellerimizi uzatamadık. Bunların maaşları 
çok az olmakla beraber 25 senede ancak 20 lira-
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ya mazhar olmuş birçok memurlar vardır. Bun
ların hayatları tamamiyle bitmiş işlerinde bir
çok veremlilerde vardır. Bunu Ulaştırma Ba
kanı çok iyi bilir. Posta, Telgraf idaresindeki 
memurlar ve Devlet Demiryollarında arzettiğim 
memurların hepsi aynı durumdadırlar. Bun
lara yıpranma zammı vermek, böyle üç ay değil 
daha yüksek olarak vermek zarureti karşısında
yız. Zaten bunlara bağlanan emekli maaşları 
da çok azdır. Çünkü maaşları azdır. 

Sonra ilkokul öğretmenleri; Emin arkadaşı
mın buyurdukları gibi hakikaten memleketin il
mi irfanı ordusunu yürüten memurlarımızdır. 
Tasavvur ediniz bir köyde 10 - 15 sene hayatını 
yıpratmış Devletten hiçbir müreffeh vazife iste
memiş, hayatını çürütmüş, hayatını millete vak
fetmiş olan bu insanları da bu nimetten müste
fit kılmamak hiçbir zaman doğru olmaz. Onun 
için burada mevzuubahis üç beş sınıf mensubun
dan olan insanları bu katagoriye sokmak zanne
diyorum ki, Meclisin vazifesidir. Belki de Ko
misyonun bunlar hatırına gelmemiştir. Bu vesi
le ile biz kendilerine hatırlatmış oluyoruz. Lüt
fen kabul buyurur ve Yüksek Mecliste lehte rey
lerini izhar bııyurursa bu zavallı insanlarda 
haklarını almış olurlar, ileride verilecek nimet
ten müstefit olurlar. 

Bu hususta bir de Önerge veriyorum. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Arkadaşlar; gençken 45 - 50 sene evvel va
zifem icabı Selimiye Kışlasiyle Haydarpaşa 
Hastanesinde vazife almıştım. Haydarpaşa 
Hastanesinde ve oturmakta olduğum Selimiye 
civarında demiryolu personeliyle bilhassa ma
kinist, ateşçilerle sık sık karşılaşırdım. Bazan 
hastaneye, hazan evime gelirlerdi. Bu (makinist
lerden pek çoklarını gördüm. Asgari bir hesap
la söyliyeyim, bunların % 50 si veremden ölür. 
Zatürreeden, zatülceribten ölenlerin sayısı hesa
ba sığmaz. Vaziyet bu derece mühim ve nazik
tir. Şimdi, eski kanunlarda tanınmış bir hakkı 
daha adilâne yapmak iddiasında bulunduğumuz 
bir kanunda nasıl azaltıyoruz? Toprak altında, 
deniz altında çalışanlar, madenlerde türlü tür
lü tehlikeye mâruz olan vatandaşlar var. Bizini 
tanınmış [hakları kaldırmak veya azaltmak yo
luna değil, daha ileri ş'ekilde bu 'hakları mahfuz 
tutmamız lâzımdır. Daha mükemmelini çıkar
mak vazifemiz iken tadillerle bu hakları geri 
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alıyoruz. Verilmiş bir hak geri alınır mı? He
yeti umumiyenin insafına dehalet ederim. 

Dr. AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, 
»her memlekette tehlikeli, fazla yıpratıcı hizmet
ler mevcuttur. Takdir edersiniz ki, tıp mesle
ğinde de görülmez ve binaen düşmanla her za
man mücadele için yıpranan ve hayatlarını fe
da eden ve cemiyeti 'beşeriyeye hadim olmak 
için uğraşan bir sınıf mevcuttur. Bunlar da 
-emrazı sariye ile mücadele eden meslekdaşlar-
dır. Ve bunu yapmak insani vazifemizdir, işte 
bu sınıf ve bu sınıfta çalışan sılııhiye memur
ları ve hemşirelerde aynı kategoriye dâhildir
ler. 

ikinci bir tehlikeye mâruz meslekimiz de 
röntgenciliktir. Röntgende çalışan arkadaşları
mız, daima hayatlarını te'hlikeye ilka etmiş in
sanlardır. 3 - 5 sene içinde malûl olurlar. Dok
tor meslekdaşlarımız bunları bilmekle beraber 
diğer arkadaşlarımıza bu hususu arzetmekte 
fayda mülâhaza ettim. Bunların hayatları dai
ma tehlikelidir; vazifeye başladıktan 3 - 5, 10 
ve bazan da 15 sene sonra bu kahraman meslek-
daşlarımızı kaybettiğimizi acı ile görmekteyiz. 
Bu itibarla bunları da bu itibari zamlardan is
tifade ettirmemiz lâzımdır. Bunun için bir tak
rir takdim ediyorum. Kabul ederseniz bizleri 
minnettar 'edersiniz. Fazla söz söyliyerek vakit
lerinizi almak ve başınızı ağrıtmak istemem. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlarım, ne söyliyebilirim ki, benden ev
vel bu kürsüye gelmiş olan aziz arkadaşlar ta
rafından ifade edilmemiş olsun. Fakat yine bir 
noktayı muhterem nazarlarınızda tebarüz ettir
mekte zaruret ve fayda mülâhaza ediyorum. 

Biliyorsunuz ki, hepiniz istisnasız olarak bu 
sosyal yardım dâvasında çok 'hassasız. Her ne 
zaman bu kürsü üzerinde bu mesele ortaya sü
rülecek olursa hemen çağlıyanlar gibi coşmak 
ihtiyacını duyuyoruz. Bu coşuş acaba alelade 
hasis bir hissin tesiriyle midir? Yani buraya ge
lelim de efkârı umumiyeye karşı kalbimizin te
essürünü teşhir eder bir vaziyette bulunalım di
yecek kadar değersiz bir vaziyette mi bulunu
yoruz? Hâşa! hepinizi tenzih ederim. Çünkü 
buraya sefil bir hisle, böyle telâkki edilecek bir 
hisle çıkmıyoruz. Demin pek muhterem ve bil
gin arkadaşım Sait Azmi dedi ki «mesele gayet 
basit, bir tarafta hisler, bir tarafta hesaplar 
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ayrı!» bendeniz tamamen yanlış görürüm bu I 
tahlili! zira gördüm ki, bir tarafta hesapsızlıklar 
bir tarafta da realitenin samimiyetini görüp 
göstermek istiyen insanların ifadesi var. 

Şimdi her lâkırdı, her nutuk önümüzdeki me- ı 
selenin kıymetini önümüzde büyüyüp durmak
tadır. Efendim, bunun içinden çıkılmazmış, 
çıkılmazsa böyle bir dâva yok. öyle şeylerin 
içinden çıkıyoruz ki, behemehal bunun içinden 
de çıkmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarımızın çok yerinde ve 
malî hudutlar çerçevesi içinde gayet düzgün 
olan mülâhazalarına ben de gönülden iştirak 
ediyorum. Hiçbirimiz bu hesabî malûmattan, 
bu basit hakikatlerden bigâne değiliz. Fakat 
realiteleri de olduğu gibi görmek lâzımdır. 

Tafsilâtla tekrar başınızı ağrıtmak istemem. 
Çünkü bu his üzerinde hepimiz müttehidiz. Bu 
hususları arkadaşlarım gayet güzel ifade bu
yurdular. Ben kendilerine, fikirlerine kemali 
hürmetle iştirak ediyorum ve bunu arzediyorum. 

ORHAN SEYFl ORHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlar, bu maddenin (B) fıkrasında yer 
altında, maden işlerinde çalışanların müktesep 
haklarının korunmasını rica ederim. 

Bu hizmetin ağırlığı hakkında size mâru
zâtta bulunmayı fazla görüyorum. Toprağın al
tında, 600 - 700 metre, her an yıkılması tehlikesi 
karşısında... 

EKREM ORAN (izmir) — Gündeliği de ona 
göre alıyorlar. ı 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Devamla) — Işık
tan, havadan mahrum, infilâk tehlikesi içinde 
çalışanların vaziyetlerinin güçlüğünü takdir 
edersiniz. Hattâ değil çalışma, onları ziyaret 
bile oldukça güç bir iştir. Eğer bunların mük
tesep hakları ellerinden alınırsa insafsızlık olur. i 

4477 sayılı kanun bunlara her günü için ya- j 
nm gün itibari süre hakkı vermiştir; 

Bu kanun tatbik ediliyordu ve bu kanuna | 
göre haklarını alıyorlardı. Şimdi bunlardan | 
ı ahiyeti itibariyle de büyük bir yekûn tutmıyan I 

bir şeyi tenzil etmeksizin şefkat ve adalet duy- | 
gularınıza da uygun olamaz. Zaten bu hizmette I 
çalışanların on beş senelikleri parmakla göste
rilecek kadar azdır. Eğer onları bu hakların
dan mahrum edersek korkarım ki bu işte çalış
mak arzusunu tevkif bu hizmete rağbeti de kır- | 
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mış olacağız. Bunun iktisadi neticesi de bizim 
için iyi olmaz. Bu müktesep hakların kabul edil
mesini rica ediyor ve bu hususta bir önerge tak-
iim, ediyorum. Takdir Yüüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verildi. Şim
di verilen önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 32 nci maddenin B. 

C. Ç. I. II. III . IV. V. VI. (D) fıkralarında ya
zılı işlerde çalışanların bu hizmetlerde geçen 
müddetlerinin bir buçuk misli hesap edilmesi
nin kabulünü ve bu maddenin ona göre değiş» 
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 32 

nci maddeye D. D. Yolları faal servis perso
nelinin de dâhil edilmesini arz ve teklif ede
rim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 32 

nci maddenin (b) fıkrasında lokomotif maki
nist ve ateşçilerinin fiilî hizmet müddetlerine 
her yıl için eklenen (3) aylık müddetin (6) aya 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

24 . V . 1949 
B : 91 Eskişehir Milletvekili 
24 . V . 1949 Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Otuz ikinci maddeye ilkokul öğretmenleri

nin dâhil edilmesinin oya konmasını arz ve tek
lif ederim. 

14 . V . 1949 
B : 91 Maraş Milletvekili 
24 . V . 1949 Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Otuz ikinci maddenin (a) fıkrasındaki «As

kerî memurlar» kaydının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

14 . V . 1949 
B : 92 Maraş Milletvekili 
24 . V . 1949 Emin Soysal 
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B : 91 24.5 
Yüksek Başkanlığa 

Senede bu üç aylık ek müddetten müvezzi, 
posta ve telgraf memurlarının da istifade etti
rilmesinin reye konmasını dilerim. 

B : 91 Seyhan Milletvekili 
24 . V . 1949 Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle tıp 

meslekinde daimî tehlikeye mâruz bulunan, sâ
ri hastalıklarla uğraşan, -doktor, sıhhiye memu
ru ve hemşire ve röntgen mütehassıslarının da 
bir yıllık fiilî hizmetlerinin 15 ay itibar edil
mesini arz ve teklif ederim. 

B : 91 tçel Milletvekili 
24 . V . 1949 Aziz Koksal 

1949 O : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 32 
nci maddenin 6 ncı fıkrasındaki (a) bendinin 
çıkarılmasını ve yedinci fıkra olarak aşağıda 
yazılı fıkranın konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

VII - Yer altında maden işlerinde çalışan
ların her gününe yarım gün eklenir. 
Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Naim Kromer Orhan Seyfi Orhon 

BAŞKAN — Komisyon bu mütalâalara ce
vap verecektir. Vakit ilerlemiştir. Yarın saat 
onda toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

l * » l • I 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşime bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

192 
197 

3 29 
2 Dışişleri 

Komisyo
nu rapo
runda. 

On sekiz 
«Bu sözleşme hükümlerini teyit 
eden ve 30 Haziran 1926 tarihli ve 
886 sayılı Kanunla onanmış bulunan 
(Müstehcen neşriyatın tedavül ve 
ticaretinin kaldırılmasına mütedair 
Sözleşme) ile 11 Ekim 1933 tarihin
de Cenevre'de imzalanan ve 15 Ni
san 1935 tarihinde 2693 sayılı Ka
nunla kabul edilmiş bulunan (Re
şit kadın ticaretinin kaldırılması 
hakkındaki Sözleşme) Milletler Ce
miyetine bâzı yetki ve ödevler ver
miştir. > 

On yedi 
« Bu sözleşme hükümlerini teyit 
eden ve 15 Nisan 1935 tarihinde 
2693 sayılı Kanunla kabul edilmiş 
bulunan 11 Ekim 1933 tarihinde Ce
nevre'de imzalanan (Reşit Kadın 
ticaretinin kaldırılması hakkında
ki Sözleşme) ile 30 Haziran 1926 tarih
li ve 886 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan (Müstehcen neşriyatın te-
tedavül ve ticaretinin kaldırılmasına 
mütedair Sözleşme) Milletler Cemiye
tine bâzı yetki ve ödevler vermiş
tir. > 



Basın - Yayın 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

B : 91 24.5 .1949 0 : 3 
ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 255 
Kabul edenler 233 

Reddedenler 22 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 196 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Dügünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 

Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Cüü 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arunan 
Esat Çınar 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 
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B : 91 24.5 .1949 O : 3 
KAYSERİ 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaî 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NlGDE 
"Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

Hüseyin Ulusoy 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

MARAŞ 
Emin Soysal 

SİNOB 
Yusuf K. Tengirşenk 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
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B : 91 24.5.1949 0 : 3 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldogan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

[Oya katı 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev GöJe 
(t) 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
(t) 

Ahmet* 0§uz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE ' 
Edip Tor 
Tahsin Ttizün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 

Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrııllah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğiu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
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Faik Kurdoğlu 
MARDİN 

irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎÖDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl^ 
Dr. Fahri Kurtuluş (t.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

' 

B : 91 24. 6 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 

. 1949 0 : 3 
Enver Kök 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli (t. Ü.) 
Reşit önder 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş-
kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka ' 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Ba
kan) 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

14 



B : 91 24.5.1949 O : 3 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, 1946 yılında! Montreal'de akdettiği 20 nou toplantısında ka
bul edilen son maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair olan 

Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çokluk olmamıştır) 

AFYON KARANlfAft 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esat Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit-Selgil 
€H. Neei Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göfetepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminîttin Çeliköz 
Orgl. Ktam Özalp 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

{Kabul Hâinler] 

465 
217 
217 
0 
0 

234 
14 

Hilmi Şeremetll 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yıimazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene Ugaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 

Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabr Aikgöl 
Salim Altuğ 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
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KÜTAHYA 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MABAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
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Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Ali Münif Yeğena 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayı 

StVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

[Oya kattlmtyanlar] 

Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataç 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Hasım Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

AFYON KARAHİ8AR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Din çer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veriroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(1.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın (1.) 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy , 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yaranbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
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Masan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman E. öymen 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu ( 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
JSuheyp Karafakıoğlu 

DENİZU 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Us 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğln 
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ERZURUM 

Mesut Çankaya 
Raif Dinç (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir *Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
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Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelü 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA . 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündü* 
Dr. Ahmet 1. (iürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen (1) 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Aiakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (1.) 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş (1.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
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Ömer Karataş (t.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎÎRD 
Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen (î.) 

B : 91 24.5 
SÎNOB 

Suphi Batur 
Enver KÖk 
Yusuf K. Tengirşenk 
(t.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
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TEKİRDAĞ 

Cemil Uybadın 
TOKAD 

Recai Güreli (1. Ü.) 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş* 
kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

Ali Sarıalioğİü 
URFA 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
TTvfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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tfewyork'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılması ve (Müstenöen 
neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki protokollerin onanmasına dair tasa

rıya verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

4ÖS 
212 
212 
0 
0 

239 
14 

(Çokluk olmamıştır) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AMA87A 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoglu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eri; 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen « 
01. Naci Tmaz. 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fual Bila) 
Otman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hokka Uzunfarşılı 

"'"•«^i 

[Kabul 
BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU 

Cemil özçağlar 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Şeref Uluğ 

edenler] 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir İbrahimhakkıeğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemdi Said Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Rkret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Yarınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

Rasim Yurdman 
İÇEL 

Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
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Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid ömoy 

KIRKLARELİ 
Ztihtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atof Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fnad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Btirge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Terfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgtt 

B : 91 24.5 
MALATYA 

Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkai 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yağar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizdt 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
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Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi. Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevengi] 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akari 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZÖAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

[Oya katümtyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçm 
Kemal özopban 
Dr. Cemal Tünce 
Ahmed Veziroghı 

A&RI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (1. Ü.j 
(1.) 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 

Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur 
başkanı) 
Fakihe öymen (I.) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydnı 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeerren 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLEOİK 
Reşit B©xüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
.Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrafamen R. öymen 
Celâl Sait Siren 
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İhsan falcın 

BUEDUB 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gforgeker 
(I.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar* 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 

Raif Dinç I 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
a.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE j 
Edip Tor j 
Tahsin Tüzün 

| HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdtilgani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nifcola Fakaçelli 

| Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Osman Nuri Koni I 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senini Yürüten 

Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Faik Seter 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Hulki Karagülle (1.) 

Dr. Aziz Perktin 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhg 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık EM 
Dr. Hikmet Farat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay ' 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hümi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furttm 
Yusuf Ziya Ortaç 

Hasan Cavid Belftl' 
Dr. Fahri Kurtuluş (t.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
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Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Carid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttBD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

8İN0B 
Suphi Battır 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli (I. Ü.) 
(î.) 
Reşit önder (I.) 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

[Açtk MÜletvekilUkleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 
Erzincan 1 
îcel 1 
İstanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 2 
Muş 1 
Tokad 1 
Urfa 1 

Ali Sarıalioğlu 
URFA 

Suut Kemal Yetkin 
YOZGAD 

Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
akit ve imza edilmiş olan Geçici Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun tasarısına verilen oy. 

ların sonucu 
(Çokluk olmamıştır) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler 201 

Kabul edenler 201 
Reddedenler o 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar : 250 
Açık Milletvekillikleri 1 4 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aghar 
Hazim Bozoa 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ur&§ 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaflı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz ( 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDİN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

[Kabul 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmaıı 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Fazıl Akmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Eriınçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil 3ait Barlas 

GİRESUN 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasinı Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat GüUü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
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Sait Aztni Feyzioğlu 
Kâmil Günde* 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Dr. HulÛsi Alataş. 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
tsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil, tdil 

Abdullah Yaycıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz UraB 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NÎÖDE 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Betor Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim lnceday ı 

SİVAS . 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
öl . Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Fayık öztrak 
TOKAD 

Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergene r 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

[Oya kattlmtyanlar) 
AFYON KARAHİ0AR 
01. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunea 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(t) 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 
(I.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îamet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın (î.) 
01. Refet Alpman 

Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
ismail Hakkı Uzunçarsdı 

BİLECİK 
Kesit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymerı 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(I.) 

— TSO — 
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Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazatıeıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantesan 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DBNtZLt 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DtTARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ooak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğolları 
(t.) 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Âğca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akg61 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

Münir Hüsrtr Göle 
(î.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çeri t 
(î.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen (I.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜ9ANE 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Bamazaaoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar /" 

Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr, Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Sllivrili 
Hamdullah S. Tanrıover 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Setlini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adaları (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Lâtife B. Çeyrekhaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coskan 
Dr. Fahri Eeevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Faik Seler 
Ömer Tasçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkttn (I.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Nafi Atnf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOOAELt 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONTA 
Mulmin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Sedad Çumralı 
Hulki Karagülle (I.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asını Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan özgen (1.1 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Âbdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Âlakant (I.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Resid T an kut 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 

BIUĞLA 
Neeati Erdem 
Asun Gürtu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi (1.) 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
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ORDU 

Melanet Furtun 
Yusuf Ziya Ortay 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(I.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (I.) 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibin n 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 

c'avid O rai (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlıı 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîtRD 
E tem izzet Benice 
Ali Riza Esen (t.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Al i ta t Şükrü Bleda (1.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reeai Güreli (I. Ü.) 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (t.) 

"Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 

Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Sııut Kemal Yetkin 

YOZOAD 
Ziya Arkan t 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(I.) 
Sırrı I çöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Baktn) 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 

3633 sayılı Kanuna ek Kanun ta iarısına verilen oyların sonucu 
(Çokluk olmamıştır) 

üye sayısı : 465 
Oy verenler : 203 

Kabul edenler : 203. 
Reddedenler ü 
Çckinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 248 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu , 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bokman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Pakihe Öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naei Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

[Kabul 
BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU 

Cemil özçağlar 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Abmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

edenler] 
ELAZIĞ 

Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngöreı 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
GL Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Evup Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamhbel 

Dr. M. Kemal öke 
Orgl.Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürjc 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
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Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali, Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artufikal 
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Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral 1! OckdaJay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
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RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet K. Incedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kamil Kitapçı 
Muttalip öker 
Ol. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık Oztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazını Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Mustafa R. Tarakcıoglu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

[Oya kat ılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Emin Halim Ergun 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın ( t ) 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 

Esat Altan 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Cemil öz 
Muhittin Ba,ha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karesioğlu 
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Ali Rıza Kırsever 
ÇANKIRI 

Mustafa A. Renda (I.) 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Ui 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (î.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (î.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(D 
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Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Caubolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseverı 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
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Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. AH Fuad Cebesov 
(Î-) 
Hulki Karagülle (î.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgtn (î.) 

Ahmet Tahtakılıç 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
(î.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (1.) 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtam 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(î.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 



Sinan Takelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir . 

SttRD 
Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen (î.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
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Necmettin Sadak (Ba 
kan) 
Reşat Şemsettin Siıser 
(Bakan) 
îsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uy badın 

TOKAD 
Recai Güreli (t. Ü.) 
Reşit önder 
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TRABZON 

Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Temel C4öksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
AH Sarıalioğlu 

ÜRPA 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t.) 
Sırrı t§öz 
îlisan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. tncealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 



B : 91 24.5.1949 0 : 3 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, 1946 yılında Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısında 
kabul edilen son maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair olan 

Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşb 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Musaf a Korkur t ' 

ü ye sayısı : 465 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 187 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit. Bozöyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yümazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkraan 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
1 C l U ı j İ M X H£JU11 

Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
RacÂm Yurdumu 
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İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan* 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
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Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

I Ahmet Bozbay 
I Orgl. Asım Gündüz 

Memduh îspartalıgil 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 

I Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit • 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Re§id Tankut 

I Abdullah Yaycıoğhı 
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MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 
Ali- Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Jjûtfi Aksoy 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırn Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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(Oya katılmvy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(t) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın (I.) 
öl. Befet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Süreyya örgeevren 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) (I.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren r 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

İhsan Earasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Ayduılı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(D 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle (1.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

TTATTTfATtt 

Selim Seven 
HATAY 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 

Dr. Fahri Ecevit 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
(î.) 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(î.) 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Güreoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen (1.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
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MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (î.) 
Hüseyin Ulusoy 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(I.) 
Fuad Sirnıen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

B : 91 24.E 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SttRD 
Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen (î.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 

L1949 0 : 3 
Nazif Ergin 
Muttalip öker (î. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Recai Güreli (î. Ü.) 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel ( t ) 
Zekiye Molaöğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kastamonu 1 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
2 
1 
1 

1 

Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t) 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişîrgil (Bakan} 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 

14 
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Newyork'ta Lake Success'le imzalanan (Kadın ve gocuk ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen 
neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki protokollerin onanması hakkındaki 

Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİ8AR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AÖEI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Qölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe Oymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
di. Naci Tınaz' 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

ü: pe sayısı : 465 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler 0 

Çekmserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 198 

Açık Milletvekillikleri 14 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşü) 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük • 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Lûtfi Gören . 
Hıfzırrahman R. Öymeı. 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Caııbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
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Şevki Yalvaç 
İSTANBUL 

Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid. özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 91 24.1 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

.1949 0 : 3 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. GÖkdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Igıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

?42 — 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Tekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya kattlımyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunea 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) (I.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir (t.) 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nuruliah Esat Sunıer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. SabriAkm(t.) 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar G-ermen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Süreyya örgeevren 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç. 
Zehra Budune. 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îfisan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. R«nda (1.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (t.) 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle (I.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursajoğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kema! öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Haydar Rüştü öktem 

Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. fealtacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(1.) 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen (I.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi" 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Faik Kurdoğlu 
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MARAŞ 

Emin Soysal 
MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NtftDP, 
Halid Mengi (1.) 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

* 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

S9YHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza, Esen (t.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tncudayı 
(Başkan V.) 

Enver Kök 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Nazif Ergin 
Muttalip Öker (I. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Recai Güreli (I. Ü.) 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Temel Göksel (î.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t) 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair akit ve imza edilmiş olan Oeçici Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen 

oyların sonucu *> 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
271 
271 
0 
0 

180 
14 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFTON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz olan en 
Fakihe övmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi1 

Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

[Kabul 
AYDIN 

Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Seremedi 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymer 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 

edenler] 
Cemil öz 
Faik Yümazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfakil 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E jup Durukan 
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Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

tSTANBUL 
Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirellî 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Bersel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abduljah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

B : 91 24.5 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

. 1949 O : 3 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. AzizUras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kal gay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil* Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan , 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin ^ 

VAN 
tbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Ahmet GüreL ' 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (Î.Ü.) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Süreyya örgeevren 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hanıdi Berkman 
(î.) 
Abidin Ege 
Hulusi Ora! 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Oeak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle (t.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(I.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım, Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (L) 

İÇEL 
Hayda'r Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(D 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

* MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr . Cafer özelci 
Abdülkadir Taşan gil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant,' 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğta 
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NİĞDE 
Hali d Mengi 
ibrahim Refik Soy er 
Hüseyin Ulusoy 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad. Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer karataş 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

B : 91 24 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 

SİÎRD 
lütem tzzet Benice 

Ali Hıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Muttalip Öker (1. Ü.) 

5 .1949 0 : 3 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
îsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TOKAD 
Recai Güreli (I. Ü.) 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (î.) 

Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık MilletveküUkleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muf 
Tokad 
Urfa 

14 
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B : 91 24.5.1949 0 : 3 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 

3633 sayılı Kanuna ek Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 259 

Kabul edenler : 259 
Reddedenler : o 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 192 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

edenler] 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRĞSUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 
Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

ÎZMÎR 
Benal Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 

B : 91 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr,; Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

24 . 5 .1949 O : 3 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
^erit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet İşık 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(t) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymer 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(î.) 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 
(D 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
a.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü . 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
(1.) 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer Özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
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MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem " 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎĞDE 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş (t.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 

B : 91 24.5 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SîtRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

.1949 O : 3 
StVAS 

Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Nazif Ergin 
Muttalip Öker (t. Ü.) 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Reeai Güreli (I. Ü.) (I.) 
Reşit önder (I.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel (I.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Oflum 

Hasan Saka ' 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Ba
kan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarlıaıı ('!.)• 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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S. Sayısı: |90 
Konya Milletvekili Mitat Şakir Altn'ın, Memurin Kanununun 86 ncı 
maddesi hükümlerinin Belediye memurları aylıklarına da teşmili 

hakkında Kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/158) 

29 .III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları maaşlarının peşin verilmesi hakkındaki 788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 
hükümlerinin belediye memurları maaşlarına da teşmiline dair hazırladığım beş maddelik Kanun 
teklif tasarısı ile gerekçesini Yüksek Kamutayın tetkik ve tasvibine arzedilmek üzere saygıla
rımla sunanın. 

Konya Milletvekili 
• ' • . ' , . • • M. S. Altan 

Gerekçe 

Belediyeler, mahallî olmakla beraber, âmme hizmeti ifa eyliyen idare ve müesseselerdendir. Bu 
itibarla bu idare ve müesseselerde maaşlı ve daimî ücretli olarak çalışan memurlar; nitelik, 
hak ve vecibeler sorumluluk, kovuşturma ve yargılama hüküm ve usulleri yönünden, Devlet me
muru denilen ve genel âmme hizmeti ifası ile ödevli bulunanlardan ayrı bir rejime ve prensipe 
tâbi bulunmamaktadırlar. (1580 sayılı Kanun,madde: 102, 103) 

Durum böyle olduğu halde belediye memurlarının maaş ve daimî ücretlerinin ay sonunda öden
mesi gibi ayın bir işleme tâbi ve 788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmü dışında kaldıkları 
görülmektedir. 

Belediye ve Devlet memurları arasında, intisap eyledikleri idare ve müessese ve ifa ile ödevli 
bulunduktan hizmetlerin, hukuki mahiyetleri bakımından da bu hususta tamamen ayrı prensip
lere bağlı olmayı icabettirecek bir fark; ve mevzuatımızda bu farkı tebarüz ettiren bir hüküm 
bulunmamasına rağmen tatbikatta, şu suretle doğmuş bulunan eşitsizlik, madelete uymamaktadır. 
Bu eşitsizliği, belediye memur ve müsthdemleri nizamname tasarısının müzakeresi sırasında Da
nıştay Genel Kurulu da görmüş; ve durumun kazai bir kararla değil, ancak bir kanunla düzel
tilmesi gerektiği mütalâasına varmıştır. (Danıştay Genel Kurul kararı; 47/59 - 59) 

Binaenaleyh, her iki katagoriye dahû bulunan memurlar arasında maaş istifası gibi hizmet 
karşılığı esaslı şahsi bir hakka taallûk eyliyen bir konuda böylece hadis olan ve devam etmekte 
bulunan eşitsizliğin» ana kaidelerde gözetilmesi gereken, muadelet ve tenazurla telifi kabil olma-

. dığı oihetle kaldırılması kanaat ve düşüncesindeyim. 
Bu mülâhazalarla hazırlamış olduğum teklif tasarısının: 

•. Birinci maddesinde (peşin-ödeme) rejiminin belediyelerden maaş ve daimî ücret alan memur
lara. da teşmili, 788 sayılı Kanuna atıf yapmak suretiyle teemmül edilmiştir. 

Yalnız, görevlerinin çeşidi,, sorumluluklarının mahiyet ve vasfı yönünden maaşlarının peşin ve-
"rilmesi, maddenin (belediye bütçelerinden maaş ve daimî ücret alan.) hükmü içinde varit görü-
lebilecği mütalâasiyle metinde (belediye başkanları) tâbirinin kayıt ve işaret edilmesine lüzum 
görülmemiştir.;',, 
.: ikinci maddesinde bu rejimin icabettirdiği hazırlıkların belediyelerce yapılabilmesi için gerekli 
gördüğüm bir intikal süresinin temini düşünülmüştür. 



üçüncü maddesinde, tatbikatta kendi kanunlarında bu hususa ait bir hüküm bulunmamakla be
raber şayet kıyas yolu ile belediye meclislerince verilmiş kararlara dayanılarak yapılmış pşin ma
aş verme işlemleri varsa, ki bunların her hangi idari bir murakabe ve teftiş sırasında görülme
leri halinde sorumluluğu ve kanuni kovuşturmaları istilzam eyliyeceği şüphesizdir, esasında 4)ir 
suç işleme kastına maknın olarak telâkkisine imkân olmıyan bu işlemlerin, teklifimin îj&kşek .(Ka
mutayca tasvibi halinde, hukuki ve cezai mahiyetlerini kaybedecekleri tabiîdir; ancak Jm husus 
için metinde açık bir hüküm konulmadığı takdirde bunlar hakkında başlanmış kovuşturma ve yar
gılamaların devamını kabulde cevazin varit görüleceği, ve bunun ise, kanunun vaz'ı ve tedvini hikmet 
ve gayesi ile tezatlı ve yaşama türelerine uymıyan bir durum arzedeceği şüphesizdir. Buna binaen 
tasarının kanuniyet kazandığı takdirde yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre içinde, 788 sayılı 
Kanunun 86 ncı maddesi hükümlerine uygun yapılmış olan işlemlerden dolayı ilgili ve sorumluları 
hakkında cereyana başlamış bulunan idari ve adlî kovuşturma ve yargılamaların hukuki ve cezai so-
nuçlariyle birlikte ortadan kaldırılması maksadı gözetilmiştir. 

Dördüncü maddesinde, kanunun yürürlüğe girme tarihi, yayımı tarihi olarak tesbit olunmuştur. 
Son beşinci maddesinde de, teklifimin ihtiva eylemekte olduğu iki ana hüküm bakımından genel 

heyeti, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını ilgilendirdiği cihetle, yürütme hükmü, o suretle yazılmıştır. 
Konya Milletvekili 

M. Ş. Altan 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 28 . IV . £$J9 

Esas No. 2/158 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

•Konya Milletvekili Mithat Şakir Altan'in 
788 sayılı Memurin Kanununun 86 ncı maddesi 
hükmünün Belediye memurlarına teşmiline dair 
kanun teklifi ve gerekçesi Danıştay ve Sayıştay 
Başkanları ve İçişleri ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcileri ve teklif sahibi hazır olduğu halde 
İçişleri Komisyonunda incelendi. 

Memur aylıklarının ay başlarında peşin öden
mesi hakkındaki mevzuatımızın Belediye memur
larına şümulü olmadığını ye her yıl tasdik etti
rilen bütçenin yürürlükte bulunduğu yıl içinde 
aynı hükümlere uyularak aylıkları peşin vermek 
Belediye Meclislerinin kararma bağlı bir keyfi
yet olup nitekim şimdiye kadar bu yolda vukua 
gelen sarfiyattan dolayı hiçbir muhasibe zimmet 
hükmolunmaya mahal görülmediği, şu kadar ki 
peşin maaş alan bir belediye memurunun ayın 
ilk haftasında vefat veya infikâki halinde müte 
baki günlere ait bakiyenin istirdat edilmemesi 
mahallî meclisler kararı ile otomatik olarak hal
ledilecek keyfiyet olmayıp bu noktadan yeni bir 

tesise ihtiyaç bulunduğu Sayıştay Başkanı tara
fından ifade olunduğuna, aynı konuya dair Da
nıştay, istişari kararında da bütün Belediyelerde 
yeknasak surette aylıkların peşin ödenmesi tüzük 
ile temin olunamıyacağı ve bunun yeni bir te
sise mütevakkıf olduğu gösterildiği gibi Danıştay 
Başkanının açıklamaları da bu ciheti müeyyit 
bulunduğuna göre teklifin kanunlaştırılması esas 
itibariyle şayanı kabul görülmüştür. 

Ancak peşin mnaş esasının âmir hükmü ile 
malî durumları mütelmlif bütün belediyelere 
külli bir ifade ile tahmil olunmaktan ise peşin 
maaş .verip vermemek keyfiyetini 'karara' bağ
lıyarak her yılın bütçe kararnamesine koymak 
yetkisinin belediye meclislerinin yetkisine tev
dii ile peşin maaş tedyesine karar verildiği 
takdirde tediyat hükümlerinin Maaş Kanunu 
esaslarına, tâbi olacağının tasrîh -ve 'kabulü oy
birliğiyle uygun görülerek tekidin birinci mad
desi metni o yolda kaleme almmsş, İkinci mad
de tayyedilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

( Ş. .Sayısı : 190 ) 
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maddeler de küçük bâzı düzeltmelerle 2, 3, 4 
ncü maddeler olarak kabul edilmiştir. ı 

Yüce Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere 
Sayın Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 
Bolu Çorum 

/. Yalçın H. Karafdkıoğl 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Giresun 
u E. Dizdar 

ı 0tmı 

Giresun 
T. Ekmen 

İmzada bulunmadı 
Konya h 

M. 8. Altan Ft. 

• •* - N i ğ d e 
"§: %üer 

İmzada bulunmadı 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
imzada bulunmadı 

•in 

tonya 
Erg un 

Kayseri 
F. Apaydın 

Muş 
H. Onaran 

imzada bulunmadı 
Siird 

L. Yavuz 

Trabzon 
Jf. Orhon 

KONYA MİLLETVEKİLİ MlTAT ŞAKlR AL-
TAN'IN TEKLİFİ 

788 saydı Kanunun 86 net maddesi hükümlerinin 
Belediye memurları maaşlarına da te§müi hak

kında Kanun teklif tasarısı 

MADDE 1. — Belediye bütçelerinden maaş 
ve daimî Ücret alan memurların, bu maaş ve 
ücretleri, *788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 
hükümleri dairesinde verilir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ayın 
başından itibaren uygulanmaya başlanır. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 788 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desi hükümlerine uygun yapılmış olan işlem
lerden dolayı sorumluları hakkında girişilmiş 
bulunan her türlü idari ve adlî kovuşturmalar
la yargılamalar, .hukuki ve cezaî sonuçlariyle 
birlikte ortadan kalkar. 

MADDE 4. — Bu kanun, yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. ~ Bu kanun hükümlerini Ada
let ve içişleri Bakanları yürütürler. 

ÎÇÎŞLERl KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞl 

788 saydı Kanunun 86 nci maddesi hüMriüerimn 
Belediye memurları maaşlarına da tesmiH kak' 

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Belediye Bütçelerinden maaş 
ve daimî ücret alan memurların, bu maaş ve 
ücretleri 788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 
hükümleri dairesinde vermeye belediye meclis
leri yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 788 sayılı Kanunun 86 neı mad
desi hükümlerine uygun yapılmış olan işlemler 
muteber sayılır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini içişle
ri Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı ; 190 ) 





S. Sayısı: 191 
Sinob Miletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 4 ncü bendinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Ticaret ve Tarım Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (2 /145) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı teklifimin kanun haline girmesi için icabeden muamelenin yapılmasına müsa
ade buyurulmasını saygılarımla sunarak rica eylerim: 

1. — 14 . VI . 1946 tarihli ve 4947 sayılı (Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu) nun seki
zinci maddesiyle tahvil çıkarılması suretiyle elde edilecek paralar ipotekli kredi ve ikrazlardan 
başka yerlerde kullanılamamak, bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları bu tahvillerin ana ve 
faizlerinin ödenmesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil etmek, tahvillerin ihraç şekil 
ve şartları Maliye Bakanlığının tasvibi ile banka tarafından tâyin olunmak ve en çok elli yılda 
itfa edilmek şartiyle ödenmiş sermayenin beş katına kadar Hazinenin kefaletiyle tahvil çıkara
bilmek salâhiyeti verilmiştir. 

Kanunun dokuzuncu maddesinin son fıkrasuıa göre bu tahvillerden elde edilecek paralardan 
ev sahibi olmıyan yurttaşlara ve bunların mesken edinmek üzere kuracakları kooperatiflere 
mesken yapmak ve yaptırmak için ipotek mukabilinde verilecek paralardan her ne nam ile olursa 
olsun alınacak faiz yılda % 5 i geçemez. 

28 .'VI . 1948 tarihli ve 5228 numaralı (Bina Yapımını Teşvik Kanunu) nun 12 nei maddesinin 
son fıkrasına göre «Bedelleri inşaata tahsis edilmek üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Ha
zine kefaletiyle ihraç edeceği tahvillerden her türlü Damga Resmi ve kotasyon ücreti alınmı-
yacağı» gibi bankanın bu maksatla yapacağı diğer birçok muamelelerden de vergi ve resim 
alınmaz. 

2. — 3202 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu) nun 22 nei maddesinin dör
düncü bendine göre Ziraat Bankası da tahviller çıkarabilir. Fakat tahvil bedellerinin kullanılacağı 
yer, ipotekli alacaklarının bunlara karşılık teşkil etmesi, tahvillerin ihraç şekli ve şartlarının 
Medeni Kanunun koyduğu pek muayyen ve sarih olmıyan hükümlere bağlı bulunması, itfa müd
deti ve ne miktar çıkarılacağının belli olmaması ve sair bunlara benziyen hususlarda Ziraat Ban
kasının bu salâhiyeti tahdit edilmiş bir haldedir. Bu lâyihayı işte bu farkın ortadan kaldı
rılması için teklif ediyorum. {.• 

Teşkil maksatları itibariyle ikisi de birer ihtisas ve gayrimenkule Kredi Bankası olan bu iki mü
essesemizden birine yani emlâke kredi yapan bankaya verilen salâhiyetlerin uzun vadeli ve az faizli 
ikraz ve kredilere münhasır olmak üzere Ziraat Bankasına da verilmesi memleket için çok faydalı 
olur. Nüfusumuzun beşte dördünü teşkil eden çiftçilerimizin, köylülerimizin ıslah edilmiş tohum 
ekebilmeleri, yeni ziraat aletleriyle çalışabilmeleri ve buna benzer yollarda ilerlemeleri için alınacağı 
vâdolunan tedbirlerin arasına çiftçi, hele köylülerimizin uzun vâde ve az faizle ödünç para alabil
melerini de koymak Büyük Meclisin müsaadesine mazhar olacağına şüphe yoktur. 'Köylülerimizin bu 
kolaylığa her bakımdan şiddetle ihtiyaçları olduğu herkesin bildiği bir hakikattir. Halkımızın artır
dığı paralardan bir kısmının faizi ve anası sahiplerinin malı olarak kalmak üzere topraklarımızı 
değerlendirmekte köylülerimizin içtimai, iktisadi hallerini düzeltmekte ve geçinme seviyesini biraz
cık olsun yükseltmekte kullanılması Millî iktisadımızın başta gelen icaplarından biri değil midir ? 

Teklifimin diğer fıkraları Kmlâk Kredi Bankasındaki maddenin az çok farkla aynıdır. Bu teklife 
mahsus olan (f) fıkrasına gelince; şehirlerde ev yapmak için verilen kredi borçluyu evi olmasaydı 
vereceği kiralardan kurtarır, bundan kazanacağını faiz ve amorti olarak kısa vâdelerle de verebilir. 



Arazi ıslahı için ödünç almada ise köylü uzun müddet gelir alamaz. Hattâ bu müddet içinde yolu
ğunu çocuğunu besliyecek maddelere de muhtaç bulunur. Bunun için vâde uzun ve faiz mutlaka 
az olmalıdır. Bu sebepten tahvillerin faizleri için vereceği para ile köylüden alacağı bu az faiz ara
sındaki fark bir taraftan Bankaya temin edilmezse bu mahiyette tahvil çıkarmak mümkün olmaz 
Millî iktisadi kalkınmamızın belkemiği olan köylü gücünün değerlendirilmesi için Türk Cemiyetinitı 
bu farkı ödemek fedakârlığına seve seve katlanacağı kuv\etlc ümit olunur. îlk senelerde çıkarıla
cak tahviller miktarının, Ziraat Bankasmdaki mütehassısların söylediklerine göre, 20 - 30 milyondan 
fazla olmıyacağma bakılırsa Hazinece yüklenilecek 'ülfet senevi bir milyon lira arasında birşey ola
cak zannındayım. 

Tahvillerin ihracından gaye, Banka Kanununun onuncu maddesinden bugüne kadar hemen hi-, 
istifade cdemiyen çiftçiye yardım ve bu suretle ziraat sahalarını genişletmek, zirai verimi artırmak 
ve dolay isiyle de zirai istihsali ve Millî geliri çoğaltarak çiftçimizi kalkındırmak olduğuna göre. 
yukarda arzolunduğu veçhile, Devletin bu farkı vermesi çok yerinde bir iş olur. 

Sinob Milletvekili 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 18 . II . 1949 
Esas No. 2/145 
Karar No. 29. 

Yüksek Başkanlığa 

Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk 
tarafından hazırlanıp Yüksek Başkanlığa sunu
lan ve havalesi gereğince Komisyonumuza gel
miş bulunan (3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 
4 neü bendini değiştiren kanun) teklifi Komis
yonumuzda teklif sahibi B. Tengirşenk ve Eko
nomi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanlığı tem
silcisi ve Ziraat Bankası temsilcilerinin hıızu-
riyle incelendi. 

Kanunun esası üzerinde gerek Ekonomi ve 
Ticaret Bakanının gerekse Maliye Bakanlığının 
muvafakat ve görüş birliği olduğu ifade ve açık
landı. ve Kanun tasarısının, Türk çiftçisinin 
Ziraat Bankası Kanununun 10 ncu maddesinde 
tadat olunan ve bugüne kadar bankaca pek cüzi 
bir miktar plasman tefrik edilebilen uzun va
deli kredi ihtiyaçlarına yetecek menabii en mü
sait şartlarla temin edecek mahiyette bulunduğu 
Komisyonumuzca da mütalâa ve kabul olundu. 

Maddeler üzerine yapılan görüşmeler neti
cesinde : 

Banka Kanununun 10 ncu maddesi gereğin
ce çiftçiye yapılacak ikrazların âzami vâdesi 

kanunda 20 sene olarak tesbit edilmiş olduğun
dan bu ikrazları karşılamak üzere çıkacak tah
villerin itfa müddetinin de bundan 5 sene faz-
lasiyle 25 sene olarak alınmasının yerinde bulu
nacağı ve 4947 sayılı Kanunla Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası tahvilleri için kabul edilen âzami 
ihraç haddi bu bankanın ödenmiş sermayesinin 
beş misli olarak alındığına ve esasen ihraç şekil 
ve şartları Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının 
tasvibine iktiran etmeden tatbik mevkiine konu
lamayacağına göre azamî ihraç haddinin Ban
kanın ödenmiş sermayesinin iki misli olarak tes-
bitinin muvafık olacağı düşünülerek tasarının 
birinci maddesinin (4) işaretli fıkrasının aynen; 

Tahvillerin ihraç şekil ve şartlarının tesbiti, 
bunların ihracını, sürüm ve satışını sağlıyacak 
ve bilâhara da faiz, ikramiye, prim ve ana para
larının tediyesini karşılıyacak olan Ziraat Ban
kasına ait olmakla beraber tahviller için ödene
cek faiz ve masraflarla bu tahvil hâsıllarının 
çiftçiye ikrazında tahsil olunacak faiz arasında 
Banka aleyhine hâsıl olacak farkın Hazinece süb-
vrmsiyone edilmesi kaydi tasarıda mevcut olma
masına ve tahvillerin sürüm ve satış imkânları 
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gözetilerek sermaye ve para piyasaları fiyat ve 
icaplarına göre hareketin zaruri bulunmasına 
binaen bu hususlarda Maliye ve Ticaret Bakan
lıklarının tasvibinin de istihsali tabiî bulun
muştur. Bu sebeplerle birinci maddenin (a) fık
rasının aynen; 

Banka, çıkarılacak tahvillerin satışından el
de ettiği paraları 10 ncu maddesinin gösterdiği 
sahalarda kullanmak mecburiyetinde bulundu
ğundan bu ikrazlardan mütevellit zirai alacak
ların tahvil sahipleri lehine rüçhan hakkı sağ-
lıyacak munzam bir teminatla takviyesi yerin
de görüldüğünden birinci maddenin (b) fıkra
sının aynen; * 

Çıkarılacak tahvillerden elde edilecek para
ların ister istemez daha gelirli sahalara kay
masını önlemek maksadiyle 10 ncu maddede 
gösterilen ikrazlara tahsisi şarttı muvafık gö
rülmüştür. Şu kadar ki, tahvillerin satışını mü
teakip tahassül eden paraların derhal bu gibi 
ikrazata plase edilebilmesi tatbikatta mümkün 
olmıyacak ve yapılacak taleplerin miktarına 
ve bu taleplerin Banka Kanununda gösterilen 
şart ve formalitelere uygun olup olmadığının 
evvel emirde bankaca tetkiki lâzımgelecektir. 
Bu bakımdan tahvil satışlarından tahassül eden 
paraların fiilen bu ikrazata kalbine kadar ge
çecek zaman zarfında işletilmeden kasalarda 
âtıl durması da caiz görülmiyeceğinden teklif 
sahibi tarafından tasarıya bankanın bunları an
cak Hazine tahvillerine yatırabilmesi ve ikraz 
taleplerinde de bu Hazine tahvillerinin derhal 
paraya çevrilebilmesi kaydi konulmuş ve bu hu
sustaki banka taleplerinin de Maliyece derhal 
yeirne getirilmesi mecburiyeti ileri sürülmüş
tür. 

Maliyenin, elinde her vakit tahvil bulun
durması veya bankanın istiyeceği anda ibraz 
edilecek tahvilleri paraya çevirebilmesi Komis
yonumuzca tatbikat cephesinden mümkün görü
lememekle beraber, bu muamele konsolide borç
ların dalgalı borçlara tahvil edilmesi mahiye
tinde görüldüğünden, bankanın bu paraları, 
vukubulacak talepleri derhal kendi kanalından 
temin mecburiyeti konulmak kaydiyle, vâdesi 
üç aydan fazla olmıyan kısa vadeli muamelele
rinde kullanmasına müsaade olunması uygun 
görülerek 1 nci maddenin (c) fıkrası : 

«Bu tahvillerin hâsılı 10 ncu maddede ya
zılı ikrazlarda kullanılır. Kullanılamıyan kısım 

vâdesi üç ayı geçmiyecek olan diğer muamele
lerde istimal edilebilir. Şu kadar ki, banka 
talep vukuunda bu suretle kısa vadeli diğer 
muamelelere bağladığı kısım karşılığını kendi 
kanalından derhal temine mecburdur.» 
şeklinde tadilen; 

Banka Kanununun 10 ncu maddesi gereğin
ce yapılacak ikrazlar uzun vadelidir. Çiftçinin 
ihtiyacı olduğu bu gibi arazi, tesis ve ıslah 
kredilerinin semereleri ancak bir kaç sene son
ra elde edilebileceğinden bu kredilerin taham
mül edebileceği faiz nispeti de % 3 den fazla 
olmamak icabeder. Binaenaleyh faizin âzami 
haddini % 3 olarak tesbit etmek ve bankanın 
gelir veya masrafını çıkarmak gibi endişelerle 
buna her hangi bir zam yapmasını önliyecek 
kayıtları koymak doğru ve yerinde görüldü
ğünden 1 nci maddenin (d) fıkrası aynen; 

Bankaca ihraç olunacak tahviller için öde
nen faiz ve masraf tutarları ile bunların sa
tışından elde edilen paranın çiftçiye ikra
zından alınacak faiz tutarı arasındaki farkın 
Hazinece ödenmesi icabettiği ve diğer taraftan 
çiftçinin muhtaç olduğu uzun vadeli ikrazatı te
min edecek menabiin teminini sağlıyacak olan 
bu tahvillerin sürüm ve satışının çıkmış veya 
bundan sonra çıkacak Hazine tahvillerinin haiz 
olduğu menfaat ve kolaylıklardan aynı şekilde 
istifade etmesiyle tahakkuk edeblileceği göz 
önünde tutularak 1 nci maddenin (e) fıkrası, 
(Vergi) kelimesinden sonra ( . . . .ve resim ve 
kotasyon ücretleri bakımından Devlet tahvilleri
nin tâbi olduğu hükümlere tâbidir.) 
şeklinde tadilen; 

Çıkarılacak tahvillerin o esnadaki dahilî 
sermaye piyasasına göre Maliye Bakanlığının 
da tasvibiyle tesbit olunacak faizleri tahville
rin satışı suretiyle temin olunacak paranın kul
lanılacağı sahada âzami % 3.olarak elde edile
cek faizinden hiç şüphesiz ki, yüksek olacak
tı;'. Tahvillerin ihracından mal:sat Banka Ka
nununun 10 ncu maddesinden bugüne kadar 
pek cüzi miktarda istifade edebilen çiftçiye 
yardım yapmak ve bu suretle ziraat sahala
rını genişletmek, zirai randımanı artırmak ve 
dolayısiyle de zirai istihsali ye malî geliri .ar
tırarak çiftçiyi kalkındırmak olduğuna göre 
faiz farkının ve masrafın Hazinece sübvansiyo-
ne edilmesi de bunun tabiî ve mantıki bir neti
cesi olur. Kaldı ki, ilk senelerde çıkarılacak 
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tahvillerin de 10 - 15 milyon lira civarında ka
lacağı Hazinece ödenecek faiz farkı ile masraf 
tutarının bu sebeple büyük bir yekûn tutmıya-
cağı tahmin olunmaktadır. 

Maliye mümessili; Hazinenin, satılan tahvil
lerin tamamına o yıl sonunda bankaca verilen 
faiz ile çiftçiye ikraz edilen miktardan ve ta-
hassül eden faiz arasındaki farkın tamamını 
değil, ancak çiftçiye o yıl zarfında ikraz edilen 
miktara bankaca verilen faiz ile bu miktar için 
çiftçiden tahsil edilen faiz arasındaki farkı ve 
bu miktarlara eklenen diğer masrafları ödeme
sinin tabiî görülmesini talep etmiştir. 

Komisyonumuz, birinci fıkrada, bankanın 
bu tahvillerden hâsıl olan ve Banka Kanununun 
10 ncu maddesindeki maksatlara tahsis edilemi-
yen paraları, kısa vadeli muamelelerde kulla
nabileceği hakkındaki tadilden sonra Maliye 
mümessilinin bu noktai nazarını doğru bularak 
birinci maddenin (f) fıkrasını daha açık ve da
ha kısa bir ifade ile : 

«Yukardaki (c) fıkrası gereğince çiftçiye 
yapılan ikrazlara tekabül eden tahvillere veri
lecek faiz tutarı ile çiftçiden alınacak faiz tu
tarları arasındaki fark bankanın bu konudaki 
masrafları ile birlikte her sene verilecek hesa

ba dayanılarak o seneye ait Tarım Bakanlığı 
Bütçesine konacak tahsisattan bankaya öde
nir.» şeklinde tadilen; 

2 nci madde : 
«Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe gi

rer.» şeklinde tadilen; 
3 ncü madde : 
«Bu kanun Bakanlar Kurulunca yürütülür.» 

şeklinde tadilen; 
Kabulüne karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Baş. Sözcü 

Ankara • Gazianteb 
A. Çubukçu C. Alevli 

Kâtip 
Niğde Amasya Aydm 

//. TJlusoy E. TJras Dr. S- Akın 
Aydm Bilecik 

Emin Bilgen tmzada bulunamadı 
R. Bozöyük 

Kars Kayseri 
îmzada bulunamadı ÎT. Ürk ün 

A. Sürmen 
Tokad Trabzon 

R. önder A. R. Işıl 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 2/145 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

19 . III . 1949 

3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 
22 nci maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkında Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Ten-
girşenk'in Komisyonumuza gönderilen kanun 
teklifi kendisi ve Maliye, Ziraat Bankası tem
silcileri de hazır bulunduğu halde Komisyo
numuzda okundu ve görüşüldü. 

Millî ekonomimizin temeli olan ziraat, nüfus 
çoğunluğumuzun iştigal mevzuunu teşkil et
mektedir. Topraklarımızın istihsalini, miktar 
ve kalite bakımından artırabilmede ve verim 
kabiliyetini yükseltmede toprak ıslâhının 
ehemmiyetli veri vardır. Zirai istihsalâtta kısa 

bit* zamanda netice alınamaz. Bunun için uzun 
vâdeye ve ucuz faize ihtiyaç vardır. Ziraat 
Bankası uzun vadeli krediyi bu husus için, yeter 
derecede kaynağı olmamasından, istenildiği 
miktarda yapamamaktadır. Bu ıslâhatı yap
mak için çiftçiye imkân verilmemesi memlekette 
zira atin istenildiği derecde inkişafına engel ol
maktadır. tşte bu düşünce ile Komisyonumuz 
bu teklifi aşağıdaki değişikliği yaparak Tica
ret Komisyonunun değiştirdiği şeiklde kabul ey
lemiştir. 

1 nci maddenin 4 ncü bendinin (f) fıkrası
na göre tahvillere verilecek faiz tutarı ile çift-
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çiden alınacak faiz tutarları arasındaki fark 
bankanın bu konudaki masrafları ile birlikte 
Tarım Bakanlığı Bütçesine konacak ödenekle 
karşılanacağına göre (a) fıkrasındaki tahville
rin ihraç, tertip, teşkil ve şartlarının Bankaca 
tâyin ve tesbitinde yalnız Ticaret ve Maliye 
Bakanlıklarının değil. Tarım Bakanlığının da 
tasvibine arzolunması uygun görülerek ona gö
re bir değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tara
fından 3202 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre evvelce çiftçilere yapılmış olan uzun va
deli zirai kredilerin bu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihte vâdesi gelmemiş olanları hakkında 
da bu kanunun tatbiki aynı nevi ikrazatın iki
liği kaldırmak ve çiftçiyi kalkındırma bakımm-

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 22 nei maddesinin dördüncü 
bendinin değiştirilmesi hakkında Sinob Milletve
kili Yusuf Kemal Tengirşenk tarafından yapıl
mış olan kanun teklifi Ticaret ve Tarım Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza ha
vale olunmakla Maliye Bakanlığı, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası mümessilleri ve teklif sa
hibinin huzuriyle okunup incelendi. 

Millî gelirlerimiz arasında en mühim yeri işgal 
eden tarım ürünlerinin istihsalini arttırıp mali
yetini düşünebilmek için alınması gereken ted
birlerin başında, çiftçiye uzun. vadeli ve az faizli 
kredi sağlamak, işi gelir. Fakat şimdiye kadar çift
çiye bu şekilde sağladığımız kredi miktarının an
cak üç buçuk milyon gibi küçük bir miktardan 
ibaret bulunduğu nazara alınırsa bu işin henüz 
işlenmemiş mevzular arasmda bulunduğu görülür. 

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına ödenmiş sermayesinin iki misline kadar 
tahvil çıkarma yetkisinin verilmesi ve bu tahviller 
bedelinin, yüzde üçü geçmiyecek bir faizle çift-

daıı da madelete uygun görülerek muvakkat 
bir madde hazırlanmıştır. 

Havalesine göre Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . 
Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Manisa Manisa 
R. Köken Yaşar özey H. öztarhan 

Afyon Karahisar Aydın Bursa 
A. Veziroğlu N. Göktepe A. Duru 

Denizli Kocaeli 
Dr. B. Uz Fuad Balkan 

Maraş Siird 
A. Yayctoğlu A. R. Esen 

İmzada bulunamadı 
Denizli 

Kemal öncel 

çiye yapılacak uzun vadeli ikrazata tahsis edil
mesi ve tahvil faizleriyle çiftçiden alınacak faiz
ler arasmdaki farkın ve bankanın bu iş için ya
pacağı diğer masrafların Devlet tarafından öden
mesi hususlarını ihtiva eden işbu teklif Tarım 
Komisyonunun kabul ettiği şekilde komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

Ancak ilk senelerde çıkarılacak: tahvil bedel
lerinin tamamen eskiden yapılmış ikrazata hasre
dilip yeniden kredi açılmaması, sonucunu tevlit 
edecek mahiyette olan geçici maddedeki (evvel
emirde) kelimesi metinden çıkarılmış ve bu su
retle tahvil bedellerinden hâsıl olacak meblâğın 
ilk önce vâki olacak yeni isteklere ve bundan 
arttığı takdirde de eskiden yapılmış ikrazata teş
mili cihetine gidebilmesi için banka genel mü
dürlüğü serbest bırakılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Koni. Bask. Sözcü Kâtip 

Gümüşane Samsun Kastamonu 
H.F. Ataç R. Isıtan A. Toközlii 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B.M.M. 
Maliye Komisyonu 7 ,TV .1949 

Esas No. 2/145 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 
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Afyon K. 

A. Veziroğlu 

İstanbul 
S. Adato 

İmzada bulunamadı 

Çankırı Elâzığ 
R. Dolunay F. Karakaya 

imzada bulunamadı 
Kastamonu Malatya 

II. Çelen E. Doğan 

Malatya 
Dr. II. Fırat 

Samsun Tekirdağ 
Ö. Karataş R.E. Cezaroğlu 

İmzada bulunamadı 

Tokad 
C. Kovolı 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/145 
Karar No. 126 

29. IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 22 nci maddesinin 4 ncü bendinin de
ğiştirilmesi hakkında Sinob Milletvekili Yusuf 
Kemal Tengirşenk tarafından Yüksek Meclise 
sunulan kanun teklifi Ticaret, Tarım ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle teklif sahibi ile Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Cemil Said Bari as ve Tarım 
Bakanı Cavid Oral ve Maliye Bakanlığı adına 
Hazine Genel Müdürü Said Ergin ile Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Hâmit Pekcan hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

işbu kanun teklifinin, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 
dördüncü bendinde yazılı tahvil çıkarma yetki
sini sağlamak ve bu tahvil hâsıllarını aynı ka
nunun 10 ncu maddesinde yazılı ve sekizinci 
maddenin (b) fıkrasında işaret edilen zirai is
tihsali verimlendirmek ve iyileştirmek ve (c) 
fıkrasında yazılı bulunan bir zirai işletmeye 
sahip kılmak veya bir zirai işletmeyi genişlete
cek arazi edindirmek maksatlarını ihtiva eden 
işlere tahsisi sağlamak gayesiyle yapıldığı alı
nan izahlardan anlaşılmış ve diğer komisyon-
i.-ca da bâzı değişikliklerle kabul edilen teklif 
Komisyonumuzca da esas itibariyle kabule de
ğer görülmüş ve Maliye Komisyonu metni üze
rinde görüşmeler yapılmıştır. 

Teklifin ihtiva ettiği esaslar şöylece hülâsa 
edilebilir : 

a) En çok 25 yılda itfa şartiyle 200 milyon 
liraya kadar tahvil çıkarılması, 

b) Bankanın 3202 sayılı Kanunun onuncu 

maddesine göre ikrazlarından doğan alacakla
rın bu tahvil sahiplerine rüçhanh bir karşılık 
teşkil etmeji, 

c) Tahvil hâsıllarını banka, diğer mua
melelerinde kullandığı takdirde derhal kendi 
kaynaklarından bu miktarı.karşılaması. 

d) Bu paraların ikrazında çiftçiden % 3 
faiz alınması, 

e) Tahvillerin her türlü vergi ve resim ba
kımından Devlet tahvillerinin tâbi olduğu hü
kümlere tâbi tutulması, 

f) Tahvillere verilecek faizle çiftçiden alı
nacak faiz arasındaki farkın Hazine tarafından 
temin, edilmesi, 

Tasarının komisyonlarda görüşülmesi sıra
sında, Tarım Komisyonunca bir geçici madde 
eklenerek, bankanın kendi kanununun onuncu 
maddesine göre şimdiye kadar yapmış olduğu 
uzun vadeli ikrazların kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte vâdesi gelmemiş bakiyelerinin ev
velemirde bu tahviller hâsıllariyle .karşılanması 
temin edilmek istenilmiştir. Maliye Komisyonu 
bu madde metnine göre tahvil hâsıllarının mü
him bir miktarının, belki hepsinin eski borç
lara tahsis edilerek yeniden vâki olacak istekle
rin karşılanamayacağı düşüncesiyle, tahvil sa
hiplerinin evvelâ yeni isteklere tahsisi ve bir 
şey artarsa eski ikraz bakiyelerine teşmilini 
uygun görmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan incelenmelere göre 
banka kendi kaynaklarından adı geçen onuncu 
maddenin işliyebilmesini temin maksadiyle şim
diye kadar bu işlere, 
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1946 yılında 2 702 679 
1947 » 4 677 018 
1948 » 6 309 889 

liralık bir para yatırmış ve buna % 7,5 faiz 
yürütmüş ve 1948 yılı sonunda bu hesaptaki 
alacak bakiyesi de 5 719 851 lira olup vâdeleri 
de en çok 10 - 11 yıldır. Bu tabloya göre gerçi 
her yıl yatırılan paralarda bir artış varsa da 
bu paralarla onuncu maddenin kapsadığı işleri 
başarmanın ve verimli hale getirmenin ve 
bilhassa faiz noktasından ihtiyaç sahiplerini 
müşkül durumda bırakması sebebiyle bu yoldan 
faydalanmanın hayli güç olduğu aşikâr bulun
maktadır. İşte bu teklif, 

I - Bankayı tamamiyle onuncu maddedeki 
işlere tahsis edilecek geniş bir menbaa sahip kıl
maya. 

II - Bu tahviller, reeskonta tâbi olmayıp pi
yasanın âmme kabiliyetine göre ihraç edilecekle
rinden bir emisyon mevzuu olarak memleketin 
malî durumunda hiçbir tepki yaratmamasını te
min etmekte, 

III - Yüzde üç gibi bir faiz ile çiftçiyi, yıp-
ratmıyacak bir krediye kavuşturmakta, 

IV - Hazineyi en az bir külfet altına sokarak 
Bankaya poniş bir yardım yapmak imkânını sağ
lamakta, 
olması itibariyle Komisyonumuz, memleketin 
zirai kalkınması hesabına bu kanun teklifini ha
yırlı bir teşebbüs olarak kabul etmiştir. 

Maliye metni üzerinde Komisyonca yapılan 
değişikliklere gelince : 

Faiz haddinin, Devlet tahvilleri için halen 
tesbit edilen ve ilerde değişmesi mümkün olan 
faiz hadlerine uygun olmasını temin maksadiyle 
(a) fıkrasına (Devlet tahvilleri faizinden aşağı 
olmamak üzere) kaydı ilâve eylemiştir. 

b, c, d, e fıkraları ayniyle kabul edilmiştir. 
Ancak (d) fıkrasında faiz miktarının c/c 3 ü ge
çemez ifadesinin, ilerde kabul edilecek her hangi 
bir vergi kanunu veya faiz hadlerinin umumi 
olarak artırılması veya bankaca yapılacak sair 
masraflar sebebiyle faiz hadlerinde bir yükselme 
olmasına dahi yine bu yoldaki ikrazlardan alına
cak faizin % 3 ü geçemiyeceği mânasına oldu
ğunu Hükümetçe ve Bankaca açıklanmış olup 
ilerde ziraat politikamızın gerekleri bu yolda 
% 3 ten daha aşağı bir faiz tesbitini zaruri kılar 
ve Hükümetçe buna karar verilirse % 3 ten aşağı 

olarak tesbit edilen miktar ile o günkü faiz had
di arasındaki farkın Hazinece deruhde edilme
sinin tabiî bulunduğu da Maliye temsilcisi ta
rafından ifade edilmiş ve bu cihetlerin raporu
muzda açıklanması Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. 

(f) Fıkrasının görüşülmesi sırasında: Tah
villere yürütülecek faiz farkının tabiî bulun
makla beraber buna ait rakamların ancak aynı 
yıl bilançosunun tasdikmdan sonra katî olarak 
tesbit edilebileceği ve tasdik muamelesinin uza-
masiyle bütçeye konacak ödeneğin de uzun 
zaman gecikeceği göz önünde tutularak bilan
çonun tasdikmdan evvel, bankanın verebileceği 
rakamlara göre bu farkın bütçeye konmasın
da zaruret bulunduğundan Komisyonumuz erte
si yılı kaydının fıkradan çıkarılmasına karar 
vermiştir. 

Bu tasarıya göre her yıl çıkarılacak tahvil
lerin miktarı piyasanın imkânları ve emme ka
biliyeti göz önünde bulundurularak Ekonomi 
ve Ticaret, Tarım ve Maliye Bakanlariyle Ban
ka arasında hâsıl olacak bir mutabakat netice
sinde tesbit edileceğine göre her hangi bir mü
lâhaza ile bu imkânı ortadan kaldıracak bir 
muhalefeti önlemek üzere her yıl için asgari bir 
had tâyini suretiyle bu miktarın tasarıda mec
buri bir hükme bağlanması hususunda yapılan 
bir teklif görüşme konusu olmuş ise de her yılın 
piyasa durumunu bu günden kestirmenin 
mümkün olmadığı cihetle imkâna göre hareket 
serbestisinin Hükümete ve Bankaya bırakıl
masında fayda mülâhaza eden Komisyonumuz, 
bu yetkinin imkânların mevcudiyetine rağmen 
her hangi bir düşünce ile aksatılmamasının 
Hükümetçe daima dikkat nazarında tutulması
nı raporumuzda işareti uygun görmüştür. 

Geçici maddeye gelince : Komisyonumuz bu 
tasarının umumi bir faiz tanzimi gibi bir hedefi 
takip etmediğinden ve bankaca zirai ikrazlar
da 5, 7, 6 gibi faizler şimdiye kadar birçok mu
amelelerde tatbik edilegeldiğinden adı geçen 
onuncu madde gereğince yapılan ikrazlara 
münhasır bir düzeltme yapmanın yerinde ol
madığını göz önünde tutan Komisyonumuz, 
bankaca bu ane değin yapılan muamelelerde 
bir ikilik yaratarak çiftçi arasında da bir hoş
nutsuzluk vücuda getirecek böyle bir hükmün 
tasarıda yer almamasını uygun görmüş ve tasa-
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rıdan geçici maddenin çıkarılmasına karar ver
miştir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan tasarı Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Mardin Diyarbakır Ankara Ankara 

/. H. Tigrel M. Eriş F. Öymen 
Ankara Aydm 

R. Erten 
Ankara 
C. Gölet Dr. A. H. Selgil Gl. F. Alpman 

Bursa 
F. Bük 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Konya 
M. A. Binal 

Rize 
T. B. Balta 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
S, Dikmen 

Malatya 
M. 8. Eti 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Tokad 

R- A. Sevengil 

« • » ' 

SÎNOB MİLLETVEKİLİ YU
SUF KEMAL TENGlRŞENK'-

İN, KANUN TEKLİFİ 

3202 sayılı (Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 
22 nci maddesinin 4 ncü bendini 

değiştiren Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayüı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 22 nci maddesi
nin 4 ncü bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«4. En çok 25 yılda itfa 
edilmek şartiyle ödenmiş serma
yenin iki katma kadar, aşağı
daki esaslar dâhilinde, tahvil 
çıkarmak : 

a) Bu tahvillerin ihraç ter
tip, şekil ve şartları Ticaret ve 
Maliye Bakanlıklarının tasvibi 
ile bankaca tâyin ve tesbit olu
nur. 

b) Bankanın 10 nen madde
ye istinaden yaptığı ikrazlaıdan 
mütevellit zirai alacakları bu 
tehvillerin ana, faiz, ikramiye ve 
primlerinin ödenmesi için bu 
tahvil sahiplerine rüçhan hakkı 
sağlıyan bir karşılık teşkil eder. 

c) Bu tahvillerin çıkarılma
sı suretiyle elde edilen paralar 
onuncu maddede yazılı ikrazlar
dan başka yerlerde kullanılamaz. 
Ancak, onuncu madde uvarınca 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTÎRÎŞÎ 

3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 
22 nci maddesinin 4 ncü bendini 

değiştiren Kanan 

MADDE 1. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

« 4. Aynen kabul edilmiştir. 
a) Aynen kabul edilmiştir. 
b) Aynen kabul edilmiştir. 
c) Bu tahvillerin hâsılı 10 

ncu maddede yazılı ikrazlarda 
kullanılır. Kullanılamıyan kısım 
vâdesi üç ayı geçmiyecek olan 
diğer muamelelerde istimal edi
lebilir. Şu kadar ki, banka talep 
vukuunda bu suretle kısa vadeli 
diğer muamelelere bağladığı kı
sım karşılığını kendi kaynağın
dan derhal temine mecburdur. 

d) Aynen kabul edilmiştir. 
e) Bu tahvillerin ihracına 

mütaallik her türlü ilânlar, mu
vakkat ve katî tahviller ve bun
ların kuponla riyle tediyelerine 
mütaallik evrak ve senetler, faiz 
ve ikramiyeleri, prim ve itfa be
delleri ve diğer muameleler is
tikrazın tamamen ifasına kadar 
her türlü vergi ve resim ve ko-
tasyon ücretleri bakımından 
Devlet tahvillerinin tâbi olduğu 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 22 -nci 
maddesinin 4 ncü bendinin de
ğiştirilmesi hakkında Kamın 

teklifi 

MADDE 1. — (Teklifin 4 ncü 
bendi aynen kabul edilmiştir.) 

a) Bu tahvillerin ihraç ter
tip, şekli ve şartları Ticaret, Ta
rım ve Maliye Bakanlıklarınm 
tasvibi ile bankaca tâyin ve tes
bit olunur. 

b) (Teklif aynan kabul edil
miştir.) 

c) (Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiş
tir.) 

d) (Teklif aynen kabul edil
miştir.) 

e) (Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiş
tir.) 

f) (Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiş
tir.) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTtRİŞl 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 22 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Tarım Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3202 sayüı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 
22 nci maddesinin 4 ncü bendini 

değiştiren Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . V I . 1937 ta
rihli ve 3202 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 22 nci maddesinin 4 
ncü bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4. En çok 25 yılda itfa edil
mek şartiyle ödenmiş sermayesi
nin iki katma kadar, aşağıdaki 
esaslar dâhilinde, tahvil çıkar
mak : 

a) Bu tahvillerin Devlet tah
villeri faizinden aşağı olmamak 
üzere miktarı, ihraç, tertip, şekil 
ve şartları Ticaret, Tanm ve Ma
liye Bakanlıklarının tasvibiyle 
bankaca tâyin ve tesbit olunur. 

b) Maliye Komisyonunun (b) 
fıkrası ayniyle kabul edilmiştir. 

c) Maliye Komisyonunun (c) 
fıkrası ayniyle kabul edilmiştir. 

d) Maliye Komisyonunun (d) 
fıkrası ayniyle kabul edilmiştir. 

e) Maliye Komisyonunun (e) 
fıkrası ayniyle kabul edilmiştir. 

f) Yukarıki (c) fıkrası gere
ğince çiftçiye yapılacak ikrazla-
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Teklif Ti. K. Ta. K. 

kullanılıncaya kadar Hazine tah
villerine yatırılabilir. Bu tak
dirde mevzuunda kullanılmak 
üzere tahvillerin paraya çev
rilmesi yolunda, bankaca vâki 
olacak talep Hazinece derhal 
yerin o getirilir. 4060 sayılı 
Kanunun 5072 sayılı Kanunla 
değiştirilen dördüncü maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları 
hükümleri, her hangi bir hesap 
hülâsası, müddet veya Maliye 
Bakanlığının iznine lüzum ol
maksızın, bu hususta da m er'i 
ve muteberdir. 

d) Bu tahvillerin çıkarılması 
suretiyle elde edilen paraların 
çiftçiye ikrazında alınacak faiz 
miktarı, her ne nam ile olursa 
olsun, yılda % 3 ü geçemez. 

e) Bu tahvillerin ihracına 
mütaallik her türlü ilânlar, mu
vakkat ve katî tahviller ve bun
ların kuponları ile tediyelerine 
mütaallik evrak ve senetler, faiz 
ve ikramiyeleri, prim ve itfa be
delleri ve diğer muameleler is
tikrazın tamamen itfasına ka
dar her türlü vergi ve resimden 
ve kotasyon ücretinden muaftır. 

f) Bu tahvillerin itibari de
ğerleri üzerinden her sene ban
kanın ödiyeeeği faiz tutarı ile 
yapılacak ikraz ve yatırımlar
dan alınacak faiz tutarları ara
sındaki fark, bankanın bu mev-
zul ardaki sair masraflarıyle 
birlikte, her sene bankanın ve
receği hesaba istinaden, o seneye 
ait bütçeye konacak tahsisattan 
Hazinece bankaya ödenir.» 

hükümlere tâbidir. 
f) Yukardaki (c) fjkrası 

gereğince çiftçiye yapılacak ik
razlara tekabül eden tahvillere | 
verilecek faiz tutarı ile çiftçi- ] 
den alınacak faiz tutarları ara
sındaki fark bankanın bu konu
daki masraflarıyle birlikte her 
sene verilecek hesaba dayanıla
rak o seneye ait Tanın Bakanlı
ğı Bütçesine konacak tahsisattan 
bankaya ödenir. 

GEÇÎCİ MADDE — Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ta
rafından 3202 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi hükmü uyarınca 
evvelce müstahsıla yapılmış, 
uzun vadeli zirai kredilerin bu 
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ÖBÇIOI MADDE — Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ta
rafından 3202 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi hükmü uyarınca 
evvelce müstahsıla yapılmış 
uzun vadeli zirai kredilerin bu 

Br*K^ 

ra tekabül eden tahvillere verile
cek faiz tutarı ile çiftçiden alı
nacak faiz tutarları arasındaki 
fark bankanın bu konudaki 
masraflariyle birlikte vereceği 
hesaba dayanılarak Tarım Ba
ka nlığuBütçeBİne konaoal&üd«-
nekten-bankaya ödenir-»; 

S.:8âji«Ks>.lfllŞ 



Teklif 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerinin icrasına Bakanlar 
Kurulu memurdur. 

- 12 
Ti. K. 

MADDE 2. -
yımı tarihinden 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 3. — Bu kanun Ba
kanlar Kurulunca yürütülür. 

Ta. K. 

kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki vâdesi gelmemiş bakiye
leri bu tahviller hâsıllarından 
karşılanır ve bu alacaklar için de 
bu kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 2. — (Ticaret Ko
misyonunun değiştirişi aynen). 

MADDE 3. — (Ticaret Ko
misyonunun değiştirişi aynen), 
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kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki vâdesi gelmemiş bakiye
leri bu tahviller hâsıllarından 
karşılanır ve bu alacaklar için 
de bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — Taran Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taran Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

13-
B. K. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

* * f r i 
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S. Sayısı: 192 
Milletlerarası Çalışma teşkilâtının 29 ncu toplantısında kabul edilen 
(son maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme) nin 

onanmasına dair Kanım tasarısı ve Çalışma Komisyonu 
raporu CÎ/Sİ6) 

3FK7. ' " ' 
&*&9kOMkk 8 . III . 1949 

Tetkik MiiMrlii&ti 
Hay* ;7â'- 1271,$-809 

Büyt& MİÜet Metlisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Çalışma TeşkilâLmın 1946 yılında Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısında kabul 
edilen «sen maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» nin onanmasma dair Çalışma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiğinin bağiU olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim, 

' Başbakan 
§. Günaltay 

Gerekçe 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 1946 yılında Montreal'de akdettiği 29 ncu 
toplantısında, şekle ait bir sözleşme kabul etmiştir. Bunun konusu, bundan evvelki 28 nci top
lantıda kabul edilmiş bulunan. Sözleşmelerin bilhassa osn maddelerinde, bir taraftan dağılan Mil
letler Cemiyetine, diğer taraftan Versay Barış Anlaşmasına dair olmak üzere mevcut kelimelerin 
kaldırılması, eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine kayıt ve tescil hususunda verilen görev
lerin Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne devri, «Müdür» unvanının «Genel Müdür» e 
çevrilmesi hususlarıdır. 

Eskiden Milletler Cemiyetine" tamamen bağlı olan ve şimdi onun ortadan kalkması üzerine, 
Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas müessesesi şeklini alan, fakat eskisine nazaran daha çok müsta
kil bir duruma giren Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bugünkü vâsfına üygtin olan bahis mev
zuu sözleşme, Teşkilât üyelerine her hangi yeni bir taahhüt yüklemömekte ve sadeöe sözleşme
lerin onama veya bozulma belgelerinm tescilinin ne suretle yapılacağına taallûk etmekte bulun
duğundan, Hükümetimizce onanması yerinde olacağı mütalâa edilerek ilişik Kanun tasarısı ha
zırlanmıştır; 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/516 
Karar No. 12 

29. IV, 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1946 yı
lında Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısında 
kabul edilen «Son maddelerin değiştirilmesi hak
kındaki 80 sayılı Sözleşme» nin onanmasına dair 
olan Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kuruluna verilen ve Başbakanlıktan Yüksek 
Meclise sunulup Komisyonumuza havale buyuru-
lan değişiklikle bu husustaki kamun tasarısı Ça
lışma Bakanlığı mümessili huzuriyle Komisyonu
muzca incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üzere 
bu sözleşme ile kabul edilen hususlar evvelki söz
leşmelerde mutabık kalman esaslara taallûk et
meyip usul ve şekle ait olduğu ve «Milletler Ce
miyeti Genel Sekreteri» yerine Milletler Cemiye
tinin ilgası sebebiyle «Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürlüğü» «Genel Sekreteri» ye
rine «Genel Müdür» ve Sekreterlik yerine «Mil
letlerarası Çalışma Bürosu» kelimeleri konulmuş; 

Ve isimleri değişen bu teşkilâtın görevleri ona 

göre tanzim edibniş ve Versay Andlaşmasının da 
sırf cümle ve kelimelerin mânaları ve mahiyeti 
değil ifade değişikliği yapılmış ve maddeleri de 
sarahati ihtiva etmiş olduğundan : 

Esasına müessir olmıyan ve usul ve şekle 
mütaalik olan bu değiştirgenin onanmasına mü-
taallik olan kanun tasarısının aynen kabulü oy
birliğiyle tensip kılınmıştır. 

Keyfiyet Yüce Meclise sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Erzurum Denizli İstanbul 
Ş. Koçak II. Oral 

Burdur Kırklareli 
Dr. M. Ş. Korkut Dr. F. TJmay 

Manisa Mardin 
Dr. M. N. Otaman Dr. A. TJras 

Zonguldak Zonguldak 
/. Ergener S. Koçer 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, 1946 yılında 
Montr&al'de akdettiği 29 ncu toplantısında kabul 
edilen «Son maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 
80 sayıh Sözleşme» nin onanmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının, 1946 yılında Montreal'de akdettiği 29 ncu 
toplantısında kabul edilen «Son maddelerin de
ğiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitini Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekpııomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
1, B. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

( S. Sayısı : 192 ) 
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MÎLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI GENEL KONFERANSINCA ÎLŞ YİRMİ 
SEKİZ TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SÖZLEŞMELERLE, MİLLETLER CEMİ
YETİ GENEL SEKRETERİNE YERİLMİŞ BULUNAN BÂZI KAYIT VE TESCİL GÖREV
LERİNİN, BUNDAN SONRA YERÎNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK VE MÎLLET-
LER CEMlYETNlN FESHİ VE MlLLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI-
NIN STATÜSÜNÜN , TADİLİ DOLAYÎSÎYLE BU HUSUSTA BÂZI TAMAMLAYI
CI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK MAKSADÎYLE, ANILAN SÖZLEŞMELERDE KISMÎ 

TADİLLER İCRASINA AİT SÖZLEŞME (No. 80). 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunca Montreal'e davet edilip orada 19 Eylül 19.46 
da yirmi dokuzuncu toplantısını akdeden, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Genel Konferansı. 

ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilen sözleşmelerle, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine 
verilen bâzı kayıt ve tescil görevlerinin bundan sonra yerine getirilmesini sağlamak ve Milletler 
Cemiyetinin feshi ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün tadili dolayısiyle, bu hususta) 
bâzı tamamlayıcı değişiklikler yapmak maksadiyle, anılan sözleşmelerde kısmi şekilde tadiller icrası 
hakkında olup, toplantı gündeminin, ikinci maddesini teşkil eden meseleye mütaallik bulunan bir
takım tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra; 

Bu tekliflerin, bir milletlerarası sözleşme şeklini alması lâzımgeldiği mütalâasında bulunarak; 
Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının dokuzuncu günü, son maddelerin değiştirilmesine ait 

1946 Sözleşmesi admı taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder : 

Madde — 1. 

1. Milletlerarası Çalışma KJonferansınea, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerin 
metinlerinin her hangi bir yerinde bulunan,« Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri» kelimeleri yerine, 
«Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü» kelimeleri, «Genel Sekreter» kelimeleri yerine, «Ge
nel Müdür» kelimeleri ve «Sekreterlik» kelimesi yerine. «Milletlerarası Çalışma Bürosu» kelimeleri 
konulmuştur. 

2. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerde derpiş edilen, sözleşmelerin 
değişikliklerin onanmalarının, bozma belgelerinin ve beyanatın, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü tarafından tescil edilmesi keyfiyeti ile, zikredilen onamaların, bozma belgelerinin ve beya
natın, anılan sözleşmelerin asıl metinleri hükümleri gereğince, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri ta
rafından tescil edilmiş olmaları keyfiyeti, her hususta, aynı hükmü ifade edecektir. 

3. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, bu onamaların, bozma belgelerinin ve beyanatm 
Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerin, bu maddenin bundan, evvelki hü
kümleri ile değiştirilmiş bulunan hükümleri gereğince , kendi tarafından tescil edilmelerine dair bütün 
malûmatı, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesine göre tescil edilmek üzere Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine gönderecektir. 

Madd — 2. 

1. Konferansça, ilk on sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin her birinin mu-
kaddemesinin ilk fıkrasındaki «Milletler Cemiyeti» kelimeleri kaldırılmıştır. 

2. Konferansça, ilk on sekiz: toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin mukaddemelerin-
de yazılı. «Versay Antlaşmasının XIII ncü, kısmı ile diğer barış antlaşmalarının mütenazır kısımları 
hükümleri gereğince» kelimeleri ile bu formülün değişmiş şekilleri yerine, «Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı Statüsü hükümleri gereğince» kelimeleri konulmuştur. 

3. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında, kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin, bütün maddele
rindeki «Versay Antlaşmasının XIII ncü kısmı ile diğer barış antlaşmalarının mütenazır kısımların
da derpiş edilen şartlar içinde» kelimeleriyle bu formülün değişmiş bütün şekilleri yerine, «Millet
lerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünde tesbit edildi şartlar içinde» kelimeleri konulmuştur. 

(&.StaW: 1̂ 2) 



- 4 — 
Â. KoBİer&üaçû, ilk yirmi beş to^Atttısindâ kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin bütün maMe-

l*rti]ideto.«¥«rsayAntlaşmas^ın 4©8n»i madde ö ve diğer barış antlaşmalarının mütenazır madde-
leni•*- klelkaeleri ve bu lo-rmültin bütün değişmiş şekilleri yerine, « Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünün 22 nd'maddesi;» kelimeleri konulmuştur. 

$. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin bütün madde-
lerİBdey *¥ersay Antlaşmasının'421 nci maddesi ve diğer barış antlaşmalarının mütenazır madde
leri »'kelimeleri yerin*, « Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesi* kelimeleri 
konulmuştur. 

6. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin mukeddeme-
lerin&e ve bütün maddelerinde yazılı « Sözleşme Tasarısı» tâbiri yerine, «Sözleşme» kelimesi ko* 
ımiteöştı». ^ r * * ' - * 

T. Konferansça; ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin, Milletlerarası 
Çaljşitta Mrostt Müdüründen bahsede» %itün maddelerindeki «MMür» unvanı yerine «Genel MÜ* 
<iür » unvan» •< bonqüteuştur. 

8. Konferansça, ilk on yedi toplantısında kabul edilmiş bulunan her hangi bir sözleşmede 
« adı verilecek! <Mm*» kelimeleri mukaddemeye dercohınacak ve bunu bahis mevzuu sözleşmeyi -ifade 
etmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosunca kullanılacak olan muhtasar unvan takip edecektir. 

%: Konferansça, ilk on dört toplantısında kabul edilmiş bulunan her hangi bir sözleşmede. 
birden fada fıkra ihtiva eden maddelerin numaralanmamış fıkraları, numaralanacaktır. 

Madde — 3. 
İ 
Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan bir sözleşmenin kesin şekilde 

onıanmaaHia ait'bir belceyi > şimdiki bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel! Müdürüne gönderecek olan Teşkilâtın her üyesi, anılan sözleşmeyi, şimdiki 
bu södaşmte İle değiştirilmiş şekli ile onanmış sayılacaktır. 

,! Madde — 4. 

Bu Sözleşmenin iki nüshası, Konferans Başkanı ile Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdü* 
rü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardanbirisi, Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine 
konulacak, diğeri Birleşmiş,Milletler Andlaşmasımn 102 nci maddesi gereğince tescil edilmek.üze
re, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verilecektir. Genel Müdür, bu Sözleşmenin tasdikli bir 
nüshasını, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinden her birine yollıyaçaktır. 

Madde — 5. 

1. Bu Sözleşmenin kesin şekilde onanmalarına ait belgeler, Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne gönderilecektir. 

2. Bu Sözleşme, onun Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinden ikisi tarafından onanmasına 
ait belge, Genel Müdür tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

3. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve bunun mütaakiben onun yeni onanmalarına ait bel
gelerin alınması akabinde, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, keyfiyeti, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir. 

4. Bıı Sözleşmeyi onıyan Teşkilâtın her üyesi, bununla, Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesi 
ile», bizzat kendi tarafından onanması tarihi arasındaki fasıla zarfında, bu Sözleşme gereğince ya
pılan her hangi bir hareketin muteber bulunduğunu tanımış olur. 

Madde — 6. 

Bu Sefcleşme yürürlüğe girer.girmez^ Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Konferans
ça, ilk yirmi sekû toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin, bu Sözleşme hükümleri 

<#.8*PN!t: 192) 
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yeregınce değiştirilmiş şekildeki resmî metinlerini, kendi tarafından usulü dairesinde imzalı ve iki 
aslî nüsha olmak üzere, hazırlıyarak bunlardan bir tanesi, Milletlerarası Çalışma Bürosunun 
arşivine konulacak ve diğeri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 102. nci maddesine göre tescil 
olunmak için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verilecektir; Genel Müdür, bu metinlerin tas
dikli nüshalarını, Teşkilât üyelerinin her birine gönderecektir. 

Madde — 7. 

Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerde mevcut her 
hangi bir hükme bakılmaksızın, şimdiki bu sözleşmenin bir üye tarafından onanması, anılan söz
leşmelerden her hangi birinin tabiatiyle feshini tazammun etmiyecek ve bu sözleşmenin yürürlü
ğe girmesinin, adı geçen sözleşmeleri yeni onamalara kapalı tutmak gibi bir sonucu olmıyacaktır. 

Madde — 8. 

1. B usözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşmenin konferansça kabulü 
halinde, yeni sözleşmenin aksine hükümleri ihtiva etmemesi şartiyle, 

a) Yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması, bu yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak 
kayıt ve şartiyle, şimdiki bu sözleşmenin tabiatiyle bozulmasını tazammun edecektir; 

b) Bu sözleşmeyi değiştiren yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, şimdiki 
bu sözleşme, artık üyelerin onamalarına açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, onu onamış ve onu değiştiren sözleşmeyi onamamış olan bütün üyeler hak
kında aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde — 9. 

Bu sözleşmenin fransızca ve ingilizce metinlerinin her biri aynı şekilde muteberdir, 

( S. Sayısı : 192 ) 





S. Sayısı: |96 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair imza edilmiş olan Anlaşmanın 

onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1 /522) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1300,6-1035 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isviçre Federal Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına da
ir akit ve imza edilmiş olan anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 8 . III . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısı ile gerekçesi ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılmasiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Yüksek Meclis 
tarafından 4749 sayılı Kanunla kabul ve onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları 
hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti, 12 Şubat 1946 günü Büyük Britanya Krallığı ve Ame
rika Birleşik Devletleri ile Hava Anlaşması yapmış ve bu anlaşmalar Büyük Millet Meclisince 
Mayıs 1946 ayında onanmıştır; keza Hükümetimizle isveç Krallığı Hükümeti arasında 26 Haziran 
1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovakya Hükümetiyle 5 Mart 1947 de, Holânda Hü
kümetiyle 19 Mart 1947 de, Danimarka ile 30 Haziran 1947, Irak ile 30 Haziran 1947, Yunanistan 
ile 22 Temmuz 1947, Lübnan ile 16 Eylül 1947, Şarki Ürdün ile 7 Mayıs 1948 ve Norveç Hükümeti 
ile de 20 Mayıs 1948 de bu yolda birer anlaşma akit ve imza olunmuştur. Bu anlaşmalar sırasiyle 
aşağıdaki tarihlerde Büyük Millet Meclisince onanmıştır : (isveç ile anlaşma 16 Eylül 1946, Ka
nun No. 4954); (Fransa ile anlaşma : 21 Şubat 1947, Kanun No. 5028); (Holânda ile anlaşma: 
18 Haziran 1947, Kanun No. 5111); (Çekoslovakya ile anlaşma : 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110); 
(Danimarka ile anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun No. 5172); (Irak ile anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun 
No. 5172); (Yunanistan ile anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun No. 5171); (Lübnan ile anlaşma : 9 
Şubat 1948, Kanun No. 5174); (Ürdün ile anlaşma : 10 Ocak 1949, Kanun No. 5303); (Norveç 
ile anlaşma : 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302). 

Bu iki taraflı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere, Şikago'da 
kurulan sistemin işlemesi, çeşitli üye devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar akdine 
bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti, bugüne kadar yaptığı anlaşmalardan başka diğer devletlerle de fay
dalı ve gerekli anlaşmalar teminine devam etmektedir. Bu arada isviçre Federal Hükümetinin 
anlaşma akdine mütedair teklifi üzerine görüşmeler olmuş ve 16 Şubat 1949 tarihinde anlaşma met
ni imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri, geniş ölçüde evvelki anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasma 
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dayanmaktadır. Şimdiki şartlar altında yurdumuz ile gerek Orta gerek Batı Avrupa memleketleri 
arasında uzun süren ve seyrek işliyen ulaştırma vasıtalarından başka uluştırma imkânı olmadığı 
cihetle bu memleketlerle ekonomik bağlarımızın gelişmesini sağlıyacak olan işbu hava ulaştırma
ları Anlaşmalarının bu yönlerden önemi büyüktür. Diğer taraftan çeşitli Devletlerle şimdiye kadar 
akdettiğimiz ve bundan sonra da akdedeceğimiz anlaşmaların yürürlüğe girerek bu Devletlere ait 
hava servislerinin çalışmıya başlaması üzerine yurdumuz, Dünya Havayolları üzerinde, Batı ile 
Doğu arasında, çok önemli bir kavuşak noktası teşkil edecektir ki, bunun sağlıyacağı faydaları 
saymak beyhudedir. Bu kere onanmaya sunulan işbu anlaşma neticesinde İsviçre Yolları yurdu
muzdan geçerek Doğuya gidecekler ve bu hal Türkiye 'nin Avrupa memleketleriyle olduğu gibi Do
ğu ile de süratli vasıtalarla bağlanmasını sağlamış olacaktır. 

İsviçre Federal Hükümeti ile imzalanan işbu anlaşmada iki memlekette cari olan hava ulaştırma
larına mütaallik mevzuata uyulacağı derpiş edilmiştir. îsviçre Servisi Ankara ve İstanbul'a uğra
yacak ve her iki yerden Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabileceklerdir. Fakat iki şe
hir arasında ulaştırmalar yapamıyacaktır. 

Anlaşma ile ekinin yorumlanması yahut uygulanması yolunda sözleşen tarafların müzakere ile 
halledemiyecekleri hususlar ya Şikago Hükümleri dâhilinde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşki
lâtı Konseyine veya iki tarafın tâyin edeceği birhakem mahkemesine yahut da başka her hangi bir 
şahıs veya teşekkülün hakemliğine sunulacaktır. 

Yukarda bahis konusu edilen anlaşma ile ekinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve İsviçre ile aramızdaki sivil havacılık münasebetlerini gereği gibi düzenliyecek mahiyette 
bulunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile anlaşma ve ekinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonun raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. 1/522 
Karar No. 13 

5 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre 
Federal Hükümeti arasında Ankara'da 16 Şu
bat 1949 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair Geçici Anlaşma ile 
ekinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 8 . I I I . 1949 
tarihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunulan 
ve Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale 
olunan kanun tasarısı ile Anlaşma ve eki Ko
misyonumuzun 27 . IV . 1949 tarihindeki birle
şiminde Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının 
temsilcileri de hazır oldukları halde okunup in
celendi. 

Hükümetimizle isviçre Federal Hükümeti 
arasında akit ve imza olunan bu Anlaşma ile eki
nin 5 îaziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Ka
nunla onanan 7 Aralık 1944 tarihli « Şikago Ha
vacılık anlaşmaları » ndaki esaslara göre kurul
muş olan Milletlerarası Sivil Havacılık anlaşma
ları sisteminin işliyebilmesi için akıd devletler 
arasında yapılması gerekli olan iki taraflı an
laşmalar silsilesine dâhil olduğu ve « Mütekabi
liyet esası » na dayandığı görülmüştür. 

İsviçre'de buna benzer anlaşmaların Federal 
Meclis tarafından :on,anmaksızm Hükümetçe yü
rürlüğe konulabileceği esası mevcut ve cari ol
duğundan bu Anlaşmanın « Geçici » kaydiyle 
akit ve imza edilmiş olduğu da Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri tarafından 
Komisyonumuzda beyan ve ifade olunmuştur. 

Tasarının gerekçesinde de yazılı olduğu 
üzere: Yurdumuzla Orta ve Batı Avrupa mem
leketleri arasında muntazam ve seri surette iş-
liyecek hava ulaştırmaları bu memleketlerle 
olan ekonomik münasebetlerimizi artıracak ve 
geliştirecek önemli bir âmil olduğu gibi 
muhtelif memleketlerle akdedilen ve bundan 

sonra da akdedilecek olan iki taraflı hava an
laşmalarının, müspet bir neticesi olarak yur
dumuz dünya hava yolları üzerinde bir kavu-
şak memleketi olmak vasfını da iktisap ederek 
ve bu yönden de Millî ekonomimiz için birçok 
faydalar sağlanmış olacaktır. 

Bu düşüncelerle Hükümetimizle isviçre Fe
deral Hükümeti arasında akit ve imza edilmiş 
olan Geçici Anlaşma ile ekinin kabulü uygun 
olacağına Komisyonumuzca oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Ancak tasarının başlığında eksik olan, « Hü
kümeti » kelimesiyle « Geçici » kaydı başlığa 
ilâve edilmiş ve 1 nci maddesi de ifade ve be
yan üslûbu bakımından yeniden yazılmıştır. 

Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Çoruh Niğde Erzurum 

A. R. E rem V. Sandal S. Altuğ 
Ankara Aydın Çanakale 

/ . R. Ay aslı M. Aydın B. Gökçen 
Edirne Hatay 

M. E. Ağaoğulları Hasan Mursaloğlu 
İmzada bulunamadı. 

istanbul Kars 
Orgl. G. C. Toydemir Ş. Karacan 

Kayseri Kütahya 
S. Seler A. Bozbay 
Ordu Ordu 

Dr. V. Demir Amiral Hulusi Gökdalay 
İmzada bulunamadı. 

Samsun Sivas 
Y. Kalgay H. Işık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair akit 
ve imza edilmiş olan Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 16 Şubat 1949 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile isviçre Federal Hükü
meti arasında Hava Yollarına dair Geçici Anlaş
ma ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Fe
deral Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair akit ve imza edilmiş olan Geçici Anlaşma

nın onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında An
kara'da 16 Şubat 1949 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair Geçici 
Anlaşma ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakanı ve Dışişleri B. V. Adalet Bakanı 

İV. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid. O rai 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ISVÎÇRE FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA 

HAVA YOLLARINA DAİR MUVAKKAT ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti, Türkiye ile İsviçre arasında 
muntazam hava yolları ulaştırmalarına dair Muvakkat anlaşma akdetmeye karar vererek, bu maksatla 
usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki hükümler üzerinde 
mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1 

a) Sözleşen Taraflar, barış zamanında, iki Taraf memleketleri arazisi üzerinden geçen veya 
iki memlekete işliyen Milletlerarası hava yollarının kurulmasına mütedair işbu Anlaşmaya ilişik 
ek'te gösterilen hakları birbirlerine karşılıklı olarak tanırlar. 

b) Sözleşen Taraflardan her biri, mutabık kalman hava yollarını işletecek bir veya birkaç 
hava ulaştırması teşebbüsünü tâyin ve bu seferlere başlanılması tarihini tesbit eder. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan her biri diğer Sözleşen Tarafa, 8 nci madde hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, bir veya birkaç hava ulaştırma teşebbüsüne gerekli işletme müsaadesini vermek mec
buriyetindedir. 

b) Ancak, işletme müsaadelerini veren havacılık makamlarınca böylece tâyin edilen hava ulaş
tırma teşebbüslerine mutabık kalman seferlere başlanılmasına mezuniyet verilmeden önce mezkûr 
teşebbüsler, umumiyetle tatbik edilen kanun ve nizamlar gereğince, ehliyetlerini ispata davet oluna
bilirler. 

c) İlgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bâzı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin ku
rulması, yetkili askerî makamların tasvibine tâbi tutulacaktır. 

Madde — 3 

Sözleşen taraflar aşağıdaki hususlarda mutabıktırlar: 
a) Sözleşen taraflar teşebbüslerinin temin edecekleri ulaştırma hacım ve imkânları, nakliyat ih

tiyacına göre intibak ettirilir. 
b) Söaleşen Taraflarca tâyin edilen teşebbüsler aynı hatlar üzerinde kendi.seferlerine mugayir 

şekilde karşılıklı menfaatlerini ihlâl etmemek hususunu göz önünde bulunduracaklardır. 
e) işbu Anlaşmaya bağlı ek'te derpiş olunan seferlerin başlıca geyesi, hava yolu teşebbüsüne 

sahip memleket ile seferin yapılacağı memleketler arasmdaki ulaştırma talebi ihtiyacını temin etmek
tir. , 

d) Ek'te gösterilen mahallerde, iki Sözleşen memleketten başka, bir üçüncü memlekete gönde
rilen veya oradan gelen milletlerarası yolcu veya eşyanın tahmil ve tahliyesi haklan, Türkiye ve 
İsviçre Hükümetleri tarafından teyit edilen muntazam inkişaf umumi prensipleri gereğince ve nak
liyat hacmına göre: 

1. — Menşe memleket ile seferin yapılacağı memleketler ulaştırma talebi, 
2. — Tesbit olunan hatların iktisadi işleyiş icapları, 
3. — Mahallî ve mıntakavi hatlar göz önünde tutularak seferlerin geçtiği bölgelerde mevcut 

ulaştırma talebine tetabuk edecek surette kullanılacaktır. 

Madde — 4 

Ücret tarif eleri; işletme ekonomisi, normal kâr ve sürat, konfor gibi her hattın gösterdiği hu
susiyetler nazarı dikkate alınmak suretiyle, mâkul nispetler dâhilinde tesbit olunacaktır, f üsk ve 
İsviçre ulaştırma teşebbüsleri, bu maksatla, aynı yol üzerinde sefer yapan diğer üçüncü bir mem-
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lekete ait hava ulaştırmaları teşebbüsleri ile danışmada bulunacaklardır. Bu husustaki anlaşma
lar, sözleşen tarafların yetkili havacılık makamlarının tasvibine sunulacaktır, işletmeler bir anlaş
maya varamadıkları takdirde sözü geçen makam'aı- bir hal sureti bulmaya gayret edeceklerdir. Ni
hai merci olarak, işbu anlaşmanın 9 ncu maddesinde derpiş olunan usule başvurulacaktır. 

Madde — 5 

a) Sözleşen taraflardan her biri, öteki taraf hava ulaştırma teşebbüs veya teşebbüslerinin, ken
di hava alanlarını kullanmalarını ve başka kolaylıklardan faydalanmaları için tarhedeceği harçla
rın, Milletlerarası benzer hatlarda kullanılan kendi millî uçaklarınca anılan hava alanlarını kullan
ma ve kolaylıklardan faydalanma için ödenecek harçlardan daha fazla olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen taraflardan birinin ülkesine öteki sözleşen tarafça tâyin edilecek hava ulaştırma 
teşebbüsü tarafından veyahut bu teşebbüs nam ve hesabına, yalnız bu teşebbüs uçakları için 
sarfolunmak üzere, ithal edilecek yakıtlar, makina yağları ve yedek parçalar, muayene ücretleri 
ile diğer millî resim ve harçların alınması bakımından da millî veya en ziyade müsaadeye mazhar mil
let teşebbüslerine uygulanacak işlemden faydalanacaklardır. 

c) Mutabık kalman hatlar üzerinde Sözleşen Taraflardan her birine tâyin edilmiş teşebbüs 
veya teşebbüslerin kullanıldığı her uçak, yakıtlar, makin a yağları, yedek parçalar, mûtat teçhizat ve 
uçak kumanyası; anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlar esna
sında kullanılsa veya sarfedîlse bile, bu Taraf ülkesinde gümrük resimleri, muayene ücretleri ve diğer 
millî resimlerden ve harçlardan muaf tutulacaklardır. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan biri tarafından verilen muteber kılman ve müddeti geçmemiş hava seyrü
sefer şahadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisansları mutabık kalman hava yollarının işle
tilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber addedilecektir. 

Ancak Sözleşen Taraflardan her biri, kendi uy.-ukla.rina diğer bir Devlet tarafından verilmiş olan 
uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisanslarını kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için tanımamak 
hakkını muhafaza eder. 

Madde — 7 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, milletlerarası hava seyrüsefcrindekullanılan uçakların kendi 
ülkesine girişini ve çıkışını veya uçakların kendi ülkesi üzerinde uçuşlarını tanzim eden kanun
lar ve nizamlar, öteki Sözleşen Tanıf tekebbürünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygula
nacaktır 

b) Formaliteler, göç. pasaportlar, gümrük ve karantina gibi yolcuların, mürettebatın ve 
ticari eşyanın girişlerini, kalışlarını ve çıkışlarını tanzim eden ve Sözleşen Taraflardan her biri
nin ülkesi üzerindeki cari kanunlar ve nizamlar, diğer Sözleşen Taraf teşebbüslerine ait 
uçakların taşıdıkları yolculara, mürettebata ve ticari eşyaya, bu uçakların anılan ülkede bulun
dukları esnada tatbik olunacaktır. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan her biri. Öteki Sözleşen. Tarafça tâyin edilen teşebbüsün mülkiyetinin 
mühim kısmının ve fiilî murakabesinin bu son Taraf uyruklarının elinde bulunduğuna dair delil 
sahibi olmadığı hallerde veya bu teşebbüs, 7 nci maddede derpiş olunan kanun ve nizamname
lere riayet etmediği veya işbu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği tak
dirde bu teşebbüse işletme müsaadesi vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri 
almak hakkını muhafaza eder. 
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Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına ve uygulanmasına mü-
taallik olup, doğrudan doğruya ve karşılıklı görüşme yola ile halledilemiyen her hangi bir uyuş
mazlığı Hakeme sunmayı kabul ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

c) Bununla beraber, Sözleşen Taraflar, aralarnda anlaşarak uyuşmazlığı bir Hakem Mahke
mesine yahut tâyin edecekleri her hangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 10 

işbu Anlaşma ve buna müteferri bütün Âkıdlar, 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan 
Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşnilâtı nez-
dinde tescil ettirilecektir. 

Madd — 11 

a) işbu Anlaşma, iki Hükümet arasında nota teatisi suretiyle mümkün olan en kısa zaman
da tesbit edileck bir tarihte yürürlüğe girecektir. ' 

b) Sözleşen Traflarm yetkili Havacılık Makamları, sıkı işbirliği zihniyeti içinde işbu Anlaş
mada ve Ek'inde tasrih olunan prensiplerin tatbik edildiğini ve memnuniyetbahş bir şekilde yü
rütüldüğünü tesbit etmek üzere zaman zaman danışacaklardır. 

c) Sözleşen Taraflar, çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi ile taahhüt altına girmeleri halinde, 
işbu Anlaşma ve Eki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleriyle uygunluğunu sağlamak üzere danı
şacaklardır. 

d) iki Taraf Havacılık Makamlarınca işbu Anlaşma Ek'inde değişiklikler yapılabilir. 
e) Sözleşen Taraflardan her biri, işbu Anlaşmaya, bir yıl önce diğer Tarafa ihbar şartiyle, niha

yet verebilir. 

Ankara'da, biri Türkçe diğeri Fransızca olarak her iki metin aynı derecede muteber olmak üzere 
16 Şubat 1949 tarihinde akdolunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti isviçre Federal Hükümeti 
adına : adına : 
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Ek 

A) İşbu anlaşma gereğince tâyin edilen İsviçre Hava Ulaştırma teşebbüslerine Türkiye ülkesi 
üzerinden transit uçuş ye teknik tevakkuf haklariyle, aşağıda gösterilen yolları takiben Türkiye 
arazisi üzerinde Milletlerarası yolcu, posta sevkiyatı ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiş
tir : 

«İsviçre'den mutavassıt veya gayrimutavassıt noktalar tarikiyle İstanbul'a ve Ankara'ya ve 
daha ilerdeki noktalara» 

B) Keza, işbu anlaşma gereğince tâyin edilen Türk Hava Ulaştırma teşebbüslerine, İsviçre ül
kesi üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile aşağıda gösterilen yolları takiben İsviçre 
arazisi üzerinde Milletlerarası yolcu, posta sevkiyatı ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiş
tir : 

«Türkiye'den mutavassıt veya gayrimutavassıt noktalar tarikiyle, Cenevre'ye ve Zürih'e v-3 
daha ilerdeki noktalara» 

C) Sözleşen taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeye başlamadan öteki tarafa, onun 
ülkesine giriş ve ülkesinden çıkışı için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine öteki tara
fın, kendi ülkesine katı giriş ve çıkış noktalariyle ülkesi üzerinde takip edilecek olan uçuş yolunu 
göstermesi mukarrerdir. 

-t 
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S. Sayısı: |97 
New - york'ta Lake Success'te imzalanan (kadın ve çocuk tica
retinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticareti
nin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun 

tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /362) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . VI . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1098, 6/2086 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

New - York'ta Lake Success'te imzalanıl (Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) ve (Müs
tehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki protokollerin onanmasına dair 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 12 . VI . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişiklerinin bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederinı. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

1. Lozan Aııdlaşmasmm 100 ncü maddesinin 5 nci fıkrası gereğince iltihakı taahhüt etmiş ol
duğumuz muahedelerden (Kadın ve çocuk ticaretini meneden 30 Eylül 1921 tarihli Sözleşmeye) Hü
kümetimizce iltihak edildiği 27 Nisan J932 tarihli 12717 sayılı Bakanlar Kurulu kararma tevfi
kan Milletler Cemiyeti Umumi Kâtipliğine tebliğ edilmişti; 

2. Bu Sözleşmenin hükümlerini teyid etmek ve hükümetler arasında bu vadide daha sıkı bil
iş birliği kurmak maksadiyle Milletler Cemiyetince hazırlanan ve 11 Ekim 1933 de Cenevre'de 
imzalanan (Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkındaki Sözleşme) de 15 Nisan 1935 tarihli 
2693 sayılı Kanun ile kabul edilmişti; 

3. Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 12 Ey
lül 1923 de imzalanan Sözleşme ise 30 Haziran 1926 tarihli 886 sayılı Kanun ile onanmıştır. 

Yukarda sayılan Sözleşmeler Milletler Cemiyetine bâzı yetki ve ödevler tevdi ettiğinden, bu 
teşkilâtın lağvından sonra, bunların Birleşmiş Milletler Teşkilâtına devrine lüzum görülmüş ve 
bu hususta teşkilâtın ikinci Genel Kurulu esnasında 12 Kasım 1947 de New - York'ta Lake Suc
cess'te iki protokol akdedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Delegemiz tarafından imzalanmış bulunan ve Fransızca 
örnekleriyle Türkçeye çevrilmiş birer nüshası ilişik olarak sunulan işbu protokol ve ekleri yukar
da izah olunduğu üzere, esasen taraf olduğumuz Sözleşmelerin itmamından ve bugünkü şartlara 
uydurulmasından ibaret bulunmaktadır. Bu itibarla protokoller ile eklerin onanması Sözleşmele
rin tatbiki bakımından lüzumlu görülmüş ve bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 5. V. 1949 

Esas No. 1/362 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

New-York'ta Lake Success'te imzalanan (Ka
dın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müs
tehcen neşriyatın tedavül ve ticaretin kaldırıl
ması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 12 . V I . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile gerekçe ve ilişikleri Dışişleri Komis
yonuna havale edilmiş olmakla 30 Mayıs 1949 
tarihinde Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı 
temsilcileri hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinden ve temsilcilerin ver
dikleri izahattan anlaşıldığına göre, Lozan Ant
laşmasının 100 ncü maddesinin 5 nci fıkrası ge
reğince (Kadın ve Çocuk Ticaretini meneden 30 
Eylül 1921 tarihli Sözleşmeye) Hükümetimiz 27 
Nisan 1932 tarihinde ve 12717 sayılı Bakanlar 
Kurulu karariyle iltihak etmişti. Bu Sözleşme 
hükümlerini teyit eden ve 30 Haziran 1926 tarihli 
ve 886 sayılı Kanunla onanmış bulunan (Müs-
tehcan neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldı
rılmasına mütedair Sözleşme) ile 11 Ekim 1933 
tarihinde Cenevre'de imzalanan ve 15 Nisan 
1935 tarihinde 2693 sayılı Kanunla kabul edilmiş 
bulunan ' (Reşit Kadın Ticaretinin kaldırılması 
hakkındaki Sözleşme) Milletler Cemiyetine bâzı 
yetki ve ödevler vermiştir. Milletler Cemiyeti 
teşkilâtının lağvından sonra bu yetki ve ödevle

rin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına devrine lüzum 
görülmüş olduğundan (New - York'ta Lake 
Success'te 12 Kasım 1947 tarihinde Hükümetimi
zin de iştirakiyle buna dair iki protokol imzalan
mıştır. 

Esasen taraf olduğumuz Sözleşmelerin itma
mından ve bugünkü şartlara uygun olmasından 
ibaret bulunan yeni Sözleşme ve Ekleri Komis
yonumuzca tasvip edilmiştir. 

Hükümet tarafından buna dair hazırlanmış 
olan tasarı aynen kabul edilmiştir. Kamutaya 
sevkedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Bilecik Gazianteb 

M. Ş. Esenclal D,r. A. Melek 
Kâtip 
Malatya Ankara 

A. Esenlet F. E. Atay 
imzada bulunamadı 

Aydın Bolu Diyarbakır 
Dr. M. Germen II. C. Çambel F. A. Aykaç 

Kütahya Manisa 
Orgl. A. Gündüz KorgJ. A. A. Artunkctl 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

S. R. Hatipoğlu 
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HÜKÜMETlN TEKLÎFÎ 

tiew - York'ta Lake Success'te imzalanan (Ka
dın ve çocuk ticaretinin kaldırılması) ve (Müs
tehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırıl
ması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Kasım 1947 tarihinde 
New - York'ta Lake Success'te imzalanan, 

a) (Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılma
sına mütedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de ak
dedilen Sözleşme) ile (Kesit kadın ticaretinin 
kaldırılması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 
1933 te akdedilen Sözleşme) yi değiştiren pro
tokol ve eki, 

b) Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticare
tinin kaldırılması için Cenevre'de 12 Eylül 1923 
de imzalanan Sözleşme) yi değiştiren protokol 
ve eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcıcı 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Çakır 

içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
M. H. Göle N. Sadak 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

§. Adalan T. Banguoğlu 
Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 

Nihat Erim C Ekin 
Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. K. Bayizit E. Erişirgil 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Gavid Oral Gülek 
Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 

G. S. Barlas T. B. Balta 
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«KADTN VE ÇOCUK TİCARETİNİN KALDIRILMASINA MÜTEDAİR CENEVRE'DE 30 EY^ 
LÜL 1921 DE AKDEDİLEN SÖZLEŞME» İLE «REŞİT KADIN TİCARETİNİN KALDIRIL
MASI HAKKINDA CENEVRE'DE 11 EKİM 1933 TE AKDEDİLEN SÖZLEŞME» Yİ DEĞÎŞ-

'>' ' .', ; , , , TİREN PROTOKOL 

«Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de akdedilen 
Sözleşme» «Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 1933 te akdedilen 
Sözleşme» Milletler Cemiyetine bâzı salâhiyet ve ödevler tevdi ettiğinden; ve 

Milletler Cemiyetinin dağıtılması dolayısiyle bu salâhiyet ve ödevlerin devamlılığını sağlıyacak 
tedbirlerin alınması gerektiğinden; ve 

Bunların bundan böyle Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarai'mdan deruh.de edilmesi uygun görüldü
ğünden; 

İşbu Protokolü imzahyan Devletler aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır : 

Madde — I 

İşbu Protokolü imzahyan Devletler, kendi aralarında ve bu Protokol hükümlerine uygun olarak, 
işbu belgede yapılan değişiklikleri ihtiva eden Eke tam bir hukuki değer vermeyi, bunları yürürlüğe 
sokmayı ve tatbikini sağlamayı taahhüt ederler. 

Madde — II 

Genci Sekreter, işbu Protokol ile değiştirilen Sözleşmelerin metinlerini hazırlayacak ve bunların 
suretlerini, bilgi için, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün Devletlerin Hükümetlerine ve üye 
olmıyan, fakat işbu Protokolü imzaya veya kabule davet olunan her Devletin Hükümetine tevdi ede
cektir. Genel Sekreter, aynı zamanda işbu Protokol tarafından değiştirilmesi gereken belgelerden 
her hangi birinde taraf teşkil eden Devletleri «Henüz bu Protokola katılmamış olsalar dahi» deği
şiklikler yürürlüğe girer girmez, bu belgelerin değiştirilen metinlerini tatbika davet edecektir. 

Madde — I I I • • ; - - * • 

İşbu Protokol, «Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de 
akdedilen Sözleşme» veya «Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 1933* 
te akdedilen Sözleşme» ye dâhil bütün Devletlerin imzasına veya kabulüne açık bulundurulacaktır; 
Genel Sekreter, bu Devletlere işbu Protokolün bir suretini tevdi etmiş olacaktır. 

Madde — IV 

Devletler işbu Protokola şu şekilde katılabilirler : 
a) Ihtirazi kayıtsız imza ile : veya 
b) Kabul ile; kabul, bu hususu bildiren bir belgenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek

reterine tevdii suretiyle yapılır. 

Madde — V 

1. İşbu Protokol, iki veya daha çok Devletin buna katıldıkları tarihte yürürlüğe girecektir. 
2. işbu Protokol Ekinde yazılı değişiklikler, Sözleşmelerin her biri hakkında, Sözleşmeye dâhil 

Devi ellerin çoğunluğu bu Protokola katıldığı zaman yürürlüğe girecektir. Binaenaleyh, değişik
liklerin yürürlüğe girmesinden sonra sözleşmelerdten bir veya diğerine katılan her Devlet, bu suret
le, değiştirilmiş Sözleşmeye taraf teşkil edecektir. 
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Madde — VI 

Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci mabudesinin birinci bendi hükümleri ve Genel Kurulca 
bu metnin tatbiki için kabul olunan tüzük uyarınca, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri iş
bu protokolü ve bu protokol tarafından sözleşmelerin her birinde yapılan değişiklikleri, her birinin 
yürürlüğe girdiği tarihlerde, tescil ettirmeye ve gerek protokolü gerekse değiştirilmiş sözleşmeleri tes
cillerinden sonra, mümkün olduğu kadar çabuk, yayınlamaya yetkilidir. 

Madde — VII 

işbu protokolün aynı derecede muteber olan Çin2e, ingilizce. Fransızca, Rusça, ve ispanyolca me
tinleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Sekreterliği arşivlerine tevdi olunacaktır. Ek uyarınca değiştiri
lecek olan Sözleşme metni sadece ingilizce, ve Fransızca olarak mevcut olduğundan, ek'in ingilizce 
ve Fransızca metinleri aynı dereede muteber olacaktır. Cince, Rusça ve ispanyolca metinler tercüme 
sayılacaktıı. 

Eki ile birlikte protokolün tasdikli bir sureti, Genel Sekreter tarafından «Kadın, ve Çocuk Tica
retinim kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 30 Ey lû] 1921 de akdedilen Sözleşme»' ile «Reşit Kadın, 
Ticaretinin kaldırılması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 1933 te akdedilen Sözleşme» ye dâhil Dev
letlerin her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi, bütün Devletlere, gönderilecektir. 

Bunu tasdikan, aşağıda imzası olanlar, Hükümetlerince lâzımgelen yeterliği haiz olarak, her bi
rinin imzası hizasında gösterilen tarihte, işbu protokolü imza eylemişlerdir.. 

Lake Success, New - York'ta 12 Kasım 1947 de tanzim edilmiştir. 

«KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN KALDIRILMASINA MÜTEDAİR CENEVRE'DE 30 EY
LÜL 1921 DE AKDEDİLEN SÖZLEŞME» İLE 

«REŞİT KADIN TÎCARETÎNÎN KALDIRILMASI HAKKINDA CENEVRE'DE 11 EKlM 1933 
TE AKDEDİLEN SÖYLEŞME» Y i DEĞİŞTİREN 

PROTOKOLE EK 

1. — Kadın ve Çocuk ticaretinin kaldırılması için Milletlerarası Sözleşme 
«imzaya açıldığı tarih : Cenevre 30 Eylül 1921» 

9 ncu maddenin birinci bendi şu suretle okunacaktır : 
İşbu sözleşme tasdika tâMdir, tasdik belgeleri; 1 Ocak 1948 tarihinden itibaren, Birleşmiş Mil

letler Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak, ve mumaileyh keyfiyetten Birleşmiş Milletler 
üyelerini, ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği üye olmıyan devletleri haberdar edecektir. Tasdik 
belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Sekreterliği arşivlerine yatırılacaktır. 

10 ncu madde şu suretle okunacaktır : 
Birleşmiş Milletler üyeleri işbu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler İktisadi ve İçti

mai Konseyi tarafından işbu Sözleşmenin kendilerine gönderilmesine resmen karar verilen dev
letler için de aynı hüküm caridir. 

Katılma, Sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
ne bu hususta bir belge tevdii suretiyle yapılır. Genel sekreter tevdi keyfiyetinden Birleşmiş 
Milletler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği üye olmıyan devletleri derhal haberdar 
edecektir. 

12 nci madde şu suretle okunacaktır : 
işbu Sözleşmede taraf teşkil eden her Devlet bunu on iki aylık bir ihbarla feshedebilir. 
Fesih ihbarı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine hitaben yazılı bir beyan ile yapı-
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lir; Genel Sekreter W beyanın suretlerini, alındığı tarihi de göstererek, Birleşmiş Milletler üyesi 
bütün Devletlere ve Sözleşme metni kendilerine gönderilmiş bulunan âza olmıyan Devletlere 
gönderecektir. Fesih, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ihbarından bir yıl sonra yü
rürlüğe girecek ve ancak ihbarı yapan Devlet için muteber olacaktır. 

13 ncü madde §u suretle okunacaktır : 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işbu Sözleşmeyi imza ve tasdik eden, ona katılan veya fe

sih ihbarında bulunan devletleıi gösteren hususi bir cetvel tanzim edecektir. Bu cetvel Birleşmiş 
Milletlerin bütün üyeleri veya Genel Sekreter tarafından Sözleşmenin bir örneği kendilerine 
gönderilmiş olan üye olmıyan devletler tarafından her zaman tetkik olunabilecektir. 

Cetvel, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içtimai ve iktisadi konseyi talimatı dairesinde mümkün 
olduğu kadar sık sık yayınlanacaktır. 

14 ncu madde kaldırılacaktır : 
2. Cenevre'de 11 Ekim 1933 te imzalanan «Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkında 

Milletlerarası Sözleşme» 
4 ncü maddede, «Milletlerarası Daimî Adalet Divanı» kelimeleri yerine «Milletlerarası Adalet 

Divanı» kelimeleri ve adı geçen Divana ait 16 Aralık 1920 tarihli Protokol» kelimeleri yerine 
«Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü» kelimeleri konulacaktır. 

6 ncı madde şu suretle okunacaktır : 
işbu Sözleşme tasdika tâbidir, tasdik belgeleri 1 Ocak 1948 tarihinden itibaren, Birleşmiş 

Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak, ve mumaileyh keyfiyetten Birleşmiş Mil
letler üyelerini, ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği üye olmıyan Devletleri haberdar edecektir. 
Tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkiâtı Sekreterliği arşivlerine yatırılacaktır. 

7 nci madde şu suretle okunacaktır: 
Birleşmiş Milletler üyeleri işbu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler İktisadi ve İçtimaî 

Konseyi tarafından işbu Sözleşmenin kendilerine gönderilmesine resmen karar verilen Devletler 
için de aynı hüküm caridir. 

Katılma, Sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete-
rino bu hususta bir belge tevdii suretiyle yapılır. Genel Sekreter tevdi keyfiyetinden Birleşmiş Mil
letler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği üye olmıyan Devletleri derhal haberdar ede
cektir. 

9 ncu Madde, 
«Milletler Cemiyeti Genel Kâtibi» kelimeleri yerine «Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek

reteri» kelimeleri konulacaktır. 2#.!*v**7'" 
10 ncu Maddedeki ilk üç bent kaldırılacak ve dördüncü bent şu suretle okunacaktır: 
Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi Devletlere, ve Sözleşmenin bir suretini gön

derdiği üye olmıyan Devletlere 9 ncu maddede derpiş edilen fesih ihbarlarım bildirecektir. 

MÜSTEHCEN NEŞRİYATIN TEDAVÜL VK TİCARETİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA 
CENEVRE'DE 12 EYLÜL 1923 TE İMZALANAN SÖZLEŞMLYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOL 

Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırıl ması hakkında Cenevre'de 12 Eylül 1923 ta
rihinde imzalanan Sözleşme Milletler Cemiyetine bâzı salâhiyet ve ödevler tevdi ettiğinden; Milletler 
Cemiyetinin dağıtılması dolayısiyle bu salâhiyet ve, ödevlerin devamlılığını sağlıyacak tedbirlerin 
alınması gerektiğinden; bunların bundan böyle Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından deruhde edil
mesi uygun görüldüğünden, işbu Protokolü imzaııyan Devletler aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: 
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Madde — I. 

İşbu Protokolü imzalıyan Devletler, kendi aralarında ve bu Protokol hükümlerine uygun olarak, 
işbu belgede yapılan değişiklikleri ihtiva eden Ek'e tam bir hukuki değer vermeyi, bunları yü
rürlüğe sokmayı ve tatbikim sağlamayı taahhüt ederler. 

Madde — II. 

Genel Sekreter, işbu Protokol ile değiştirilen « Müstehcen neşriyat m tedavül ve ticaretinin kal
dırılması hakkında 12 Eylül 1923 tarihli Sözleşme» nin metnini hazırlıyaeak ve bunun suretlerini 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün devletlerin hükümetlerine ve üye olmıyan, fakat işbuiPrc-
tokolü imzaya veya kabule davet olunan, devletlerin hükümetlerine bilgi için tevdi edilecektir. 
Genel Sekreter, aynı zamanda, yuka:rda adı geçen Sözleşmeye dâhil Devletleri « henüz bu Pfoto-

"kole katılmamış olsalar dahi », değişiklikler 3'ürürlüğe girer girmez, bu belgenin değiştirilen metnini 
tatbika davet edecektir. 

Madde — III 

işbu Protokol, «Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılmasına mütedair 12 Eylül 
1923 tarihli Sözleşme» ye dâhil bütün devletlerin imzasına veya kabulüne açık bulundurulacaktır. 
Genel Sekreter bu devletlere işbu Protokolün im* suretini tevdi etmiş olacaktır. 

Madde — IV 

Devletler işbu Protokole şu şekilde katılabilirler : 
a) Ihtirazi kayıtsız imza ile, veya, 
b) Kabul ile; kabul bu hususu bildiren bu belgenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek

reterine tevdii suretiyle yapılır. 

Madde — V 

1. işbu Protokol, iki veya daha çok Devletin buna katıldıkları tarihte yürürlüğe girecektir. 
2. işbu Protokol ekinde yazılı değişiklikler «Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin ya

sak edilmesi hakkında 12 Eylül 1923 tarihli Sözleşme» ye dâhil devletlerin çoğunluğu bu Proto
kole katıldığı zaman yürürlüğe girecektir. Binaenaleyh, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden 
sonra Sözleşmeye katılan her Devlet, bu suretle, değiştirilmiş Sözleşmeye taraf teşkil edecektir. 

Madde — VI 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci maddesinin birinci bendi hükümleri ve Genel Kurulca 
bu metnin tatbiki için kabul olunan Tüzük uyarınca, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri, 
işbu Protokolü ve bu Protokol tarafından Sözleşmede yapılan değişiklikleri, her birinin yürürlüğe 
girdiği tarihlerde, tescil ettirmeye ve gerek Protokolü gerek değiştirilen Sözleşmeyi, tescillerinden 
sonra, mümkün olduğu kadar çabuk yayınlamaya yetkilidir. 

Madde — VII 

işbu Protokolün aynı derecede muteber olan Çince, ingilizce, Fransızca, Rusça ve ispanyolca me
tinleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Sekreterliği arşivlerine tevdi olunacaktır. Ek uyarınca değiş
tirilecek olan Sözleşme metni sadece ingilizce ve Fransızca olarak mevcut olduğundan, Ekin ingi
lizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteber olacaklar, Çince, Rusça ve ispanyolca metinler 
tercüme sayılacaklardır. 

Eki ile birlikte Protokolün tasdikli bir sureti, Genel Sekreter tarafından «Müstehcen neşriyatın 
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tedavül ve ticaretinin kaldırılması hakkında 12 Eylül 1923 tarihli Sözleşme» ye dâhil Devletlrein 
her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün Devletlere gönderilecektir. 

Bunu tasdikaıı, aşağıda imzası olanlar, Hükümetlerince lâzmıgelen yeterliği haiz olarak, her bi
rinin imzası hizasında gösterilen tarihte, işbu Protokolü imza eylemişlerdir. 

Lake Success, Ne w - York'ta 12 Kasım 1947 de tanzim edilmiştir. 

MÜSTEHCEN NEŞRİYATIN TEDAVÜL VE TİCARETİNİN KALDIRILMASINA MÜTEDAİR 
CENEVRE'DE 12 EYLÜL 1923 TE İMZALANAN SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOLE EK 

8 nci maddenin birinci ve ikinci bentleri şu suretle okunacaktır : 
İşbu Sözleşme tasdika tâbidir. Tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olu

nacak, ve mumaileyh keyfiyetten Birlemiş Milletler üyelerini ve Sözleşme'den bir örnek gönder
diği üye olmıyan devletleri haberdar clecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sek i le r i , bu Sözleşme
ye mütaallik olarak tevdi olunan belgelerin tasdikli birer suretini derhal Fra .sız Cumhuriyeti 
Hükümetine ulaştıracaktır. 

9 ncu madde şöyle okunacaktır : 
Birleşmiş Milletler üyeleri işbu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler İktisadi ve İçtimai 

Konseyi tarafından işbu Sözleşmenin kendilerine gönderilmesine resmen karar verilen Devletler 
için de aynı hüküm caridir. 

Katılma, sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine bu hususta bir belge tevdi suretiyle yapılır. Genel Sekreter tevdi keyfiyetinden Birleşmiş 
Milletler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği üye olmıyan devletleri derhal haberdar 
edecektir. 

10 ncu maddede (Milletler Cemiyeti âzası) yerine (Birleşmiş Milletler üyesi) konulacaktır. 
12 nci madde. Birinci bentte, 
(Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri) yerine (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) ve (Milletler 

Cemiyeti azaları) yerine (Birleşmiş Milletler üyeleri) konulacaktır. 
12 nci madde. İkinci bendi, şu suretle okunacaktır : 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, kendisine yapılacak fesih ihbarlarından Birleşmiş Milletler 

üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdiği, üye olmıyan Devletleri haberdar edecektir. 
13 ncü madde kaldırılacaktır. 
14 ncü madde şöyle okunacaktır : 
Birleşmiş Milletler Genci Sekreteri, işbu Sözleşmeyi imza ve tasdik eden, ona katılan veya fesih 

ihbarında bulunan Devletleri gösteren hususi bir cetvel tanzim edecektir. Bu cetvel Birleşmiş 
Milletlerin bütün üyeleri veya Genel Sekreter tarafından Sözleşmenin bir örneği kendilerine gönde
rilmiş olan üye olmıyan Devletler tarafından her zaman tetkik olunabilecektir. 

Cetvel mümkün olduğu kadar sık yayınlanacaktır. 
15 nci maddede 
(Milletlerarası Daimî Adalet Divanı) yerine (Milletlerarası Adalet Divanı) ve (Milletlerarası 

Daimî Adalet Divanı imza Protokolü) yerine (Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü) konulacaktır. 
16 nci maddede 
(Milletler Cemiyeti Konseyi) yerine (Birleşmiş Milletler iktisadi ve İçtimai Konseyi) konulacaktır. 

tn ı ^ w » •« 

(&* *» - : 3*7). 



S. Sayısı: |99 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü memur 
ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 sa
yılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /416) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . IX . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1073,6-3088 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . IX . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü me
mur ve hizmetlilerin ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 sayılı Kanunla değiştirilen 11 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Gerekçe 

3173 sayılı Kanunun yedinci maddesinde «(D) serisine girmek hakkını haiz olanlar (C) seri
sindeki ve (O) serisine girmek hakkını haiz olanlarla halen bu seride müstahdem bulunanlar (B) 
serisindeki vazifelere ihtisas ve kabiliyetlerine göre terfih edebilirler. (A) serisine terfih için yük
sek tahsil görmek şarttır. Ancak 2847 numaralı Kanunun meriyeti tarihi olan 1 Haziran 1936 ta
rihinde (B) serisinde müstahdem olan memurlardan veya teknik okul ve muadil mezunlarından 
ehliyet ve liyakati görülenler (A) serisinin altıncı derecesine kadar (6/1 dâhil) terfi ettirilebilir
ler.» denilmektedir. Halbuki Demiryol hizmetleri daha ziyade meslek kültürünü istilzam etmekte
dir. İdarede yıllarca muvaffakiyetle çalışır.ak suretiyle bu kültürü ihraz etmiş elemanlardan yük
sek mektep mezunu olmıyanlarm bilhassa gerek yurt içinde ve gerekse yabancı memleketlerdeki 
teknik okullarda tahsil görerek mühendislik unvanını kazanmış ve halen idare atelyelermde atelye 
müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve atelye *'şl et m - mühendisliği gibi teknik görevlerde çalışmakta 
bulunanların mesleklerinde yükselme irnkfıt 'arın'n selhedilmesi bihakkın mağduriyetlerini intaç 
etmiştir. Esasen Dovlet Barem Kanununda da yüksek mektep mezunu olmıyanlarm 4 ncü derece
ye (4 dâhil) kadar terfileri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4620 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle Ü656 sayılı Kanuna tâbi aylıkların 4 ncü derecesi, de
miryolları Barem Kanununun 3 ncü derecesine muadil bulunduğundan demiryollarından yüksek 
mektep mezunu olmıyanlarm bu tasarı ile üçüncü dereceye kadar yükseltilmeleri kabul edilerek 
iki barem arasında bu bakımdan da bir muadelet tesis edilmiş olacaktır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/416 
Karar No. 5 

13 . XII . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 
sayılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 10 . IX . 1948 
tarihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunu
lan ve Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 
havale buyurulan kanun tasarısı Komisyonu
muzun 6 . XII . 1948 tarihindeki toplantısında 
Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklariyle Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünün temsilcileri hazır bulunduğu halde in
celendi. 

Tasarının maksadı: 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme

sinde çalışan memurlar ve hizmetliler A, B, C, 
D serilerindeki 16 dereceye ayrılmış bulunmak
tadır. 

2847 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde: 
(Yüksek bir mektepten mezun olmıyan B se

risindeki halen mevcut memurlardan ehliyet 
ve liyakatleri görülenler A serisinin 6 nci dere
cesine kadar terfi edebilirler) hükmü mevcut 
idi. 

Bu hüküm sonradan 3173 sayılı Kanunun 
7 nci maddesiyle değiştirilmiş ve : 

(D serisine girmek hakkını haiz olanlar C 
serisindeki ve C serisine girmek hakkını haiz 
olanlarla halen bu seride müstahdem bulunan
lar B serisindeki vazifelerde ihtisas ve kabili
yetlerine göre terfi edebilirler. 

A Serisine terfi için yüksek tahsil görmek 
şarttır. Ancak 2847 numaralı Kanunun meriyet 
tarihli olan 1 Haziran 1936 tarihinde B serisinde 
müstahdem olan memurlardan veya teknik okul 
ve muadili mezunlarından ehliyet ve liyakati gö
rülenler A serisinin 6 nci derecesine kadar (6/1 
dâhil) terfi ettirilebilirler) hükmü konulmuştu. 

Bu maddenin yüksek okul mezunu olmıyan
larm terfiine dair olan hükmünün genişletilmesi 
maksadiyle hazırlanan tasarının gerekçesinde : 

« Demiryoları hizmetlerinin daha ziyade mes
lekî kültürü istilzam etmekte olduğu ve idarede 
yıllarca muvaffakiyetle çalışmak suretiyle bu 
kültürü ihraz etmiş olanlardan yüksek mektep 
mezunu olmıyanlarm bilhassa gerek yurt içinde, 
gerekse yabancı memleketlerdeki teknik okullar
da tahsil börerek mühendislik unvanını kazan
mış ve halen idare atelyelerinde atelye müdür
lüğü, müdür yardımcılığı ve atelye işletme mü
hendisliği gibi teknik görevlerde çalışmakta bu
lunanların mesleklerinde yükselme imkânların
dan mahrum bırakılmaları mağduriyetlerini in
taç ettiğinden ve esasen Devlet memurları hak
kındaki 3656 sayılı Kanunun 7 nci maddesini de
ğiştiren 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
yüksek okuldan mezun olmıyanı Devlet memur
larının 4 ncü dereceye kadar terfi ettirilebile
cekleri ve 4620 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
ile de Devlet memurlarının 4 ncü derecesinin 
Demiryolları ve Limanları memurlarının 3 ncü 
derecesine muadeleti kabul edilmiş olduğuna gö
re bu muadeletin burada da tahakkuk etmesini 
sağlamak için » bu tasarının hazırlandığı izah 
edilmektedir. 

Komisyonumuzun kararı : 
Komisyonumuzda yapılan konuşmalar ve tar

tışmalar sonucunda ileri sürülen bu mülâhazalar 
uygun görülmüş, ancak bu suretle yapılacak ter
filerin (münhal bir kadro bulunması) şartına 
bağlı olduğunu belirtmek maksadiyle tasarının 
birinci maddesindeki (vazifelere) tâbirinden ev
vel (münhal) kaydının ilâvesi ve maddenin so
nundaki (ettirilebilir) kelimesinin (ettirilebilir
ler) olarak değiştirilmesi suretiyle bu madde ye
niden yazılmıştır ve tasarı bu değişiklikle komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Saygı ile Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Çoruh Niğde Erzumum 

A. R. Er em V. Sandal Ş. Altuğ 

( S . Sayısı : 199 ) 
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Ankara Aydın Çanakkale 

/ . R. Ayaşh M. Aydın, B. Gökçen 
Edirne istanbul izmir 

M. E. Ağaoğullan S. Yürüten Dr. K. örs 
Kayseri Kütahya Kütahya 
F. Seler A. Bozbay Dr. A. H. Gürsoy 

İmzada bulunamadı 

Ordu Ordu Samsun 
Dr. V. Demir Ami. H. Gökdalay T. Kalgay 

Sivas 
H. Işık 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/416 
Karar No. 130 

6 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair 2847 sayılı Kanunun 3173 sa
yılı Kanunla değiştirilen on birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 10 . TX . 1948 tarih
li ve 6/3088 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan Kanun tasarısı Ulaştırma Komisyonu 
rayoriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Müşaviri ile Dev
let Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü: 

3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesini değiştiren 4598 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesiyle Devlet memuriyetinde üçün
cü ve daha yukarı derecelerdeki memuriyetlere 
tâyin edilebilmek için Yüksek okul mezunu ol
mak şartı konulmuştur. Halbuki, Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlü
ğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair 
2847 sayılı Kanunun 11 nci ve bunu değiştiren 
3173 sayılı Kanunun 7 nci maddelerine göre Yük
sek tahsil görmemiş bir Devlet Demiryolları me
murunun kendi baremlerinin 7 nci ve 6 nci de
recesinden yukarı yükselmesi mümkün olama
maktadır. Ancak 2847 sayılı Kanunun neşri 
tarihinde B serisinde bulunan bu kabîl memur
lar 6/1 dereceye kadar yükselebilirler. 

Diğer taraftan 4620 sayılı Kanunun 4 ncü 

maddesiyle ve bunu değiştiren 5000 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle de Devlet memurları
nın 4 ncü derecesinin Demiryolları ve Limanla
rı Memurları Bareminin 3 ncü derecesine mu-
adaleti kabul edilmiş bulunduğundan iki 
barem arsında tam bir muadeletin tesisi için bu 
idare memurlarından yüksek tahsil görmiyenle-
rin de kendi baremlerinin 3 ncü derecesine ka
dar yükselmelerinin temini maksadiyle bu tasa
rının hazırlandığı alman ihazlardan anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Demiryolculuğun teknik bir ihtisas işi ol
ması sebebiyle yüksek kademelere kadar gel
miş memurların bu ihtisastan faydalanmanın 
lüzum ve zarureti aşikâr bulunmakta olup, bu
nun temininin de mütehassıs memurların biraz 
daha terfi ve terfihleriyle mümkün olacağı göz 
önünde tutularak tasarının Ulaştırma Komisyo
nunca hazırlanan metin dairesinde kabulü Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten 1. II. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Ankara 
N. G. Akkerman 

Ankara 
Dr. A. H. Selgil 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Ankara 
C. Gölet 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

( S . Sayısı : 199) 
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Çoruh 

Dr. C. Kazancıoğlu 
izmir izmir 

S. Dikmen S. Odyak 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
M. Akalın 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Samsun 
M. A, Yörüker 

Malatya 
M. S. Eti 

Niğde 
R. Gürsoy 

Seyhan 
A. R. Yürağir 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Gcnd 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 say ıh Ka
nunla değiştirilen 11 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2847 sayılı Kanunun 3173 sa
yılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek mektep mezunu olmıyan memurlardan 
ehliyet ve liyakati görülenler ancak o ı cü dere
cedeki vazifelere kadar ( 3 dahil ) terfi ettirile
bilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakam 
77. Saka Başbakan Y. 

Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakam 
M. H. Göle 

Maliye Bakam 
»Şf. A dal an 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sn. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma 3 kam 
II. Çakır 

Dışişleri Baki D I 
N. Sadak 

MU1Î Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakam 
C. Ekin 

Oümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847 sayılı Kanunun 3173 sayılı Ka
nunla değiştirilen 11 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2847 sayılı Kanunun 3173 sa
yılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Yüksek mektep mezunu olmıyan memurlar
dan ehliyet ve liyakati görülenler ancak 3 ncü 
derecede münhal vazifelere kadar (3 dâhil) 
terfi ettirilebilirler. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 199 ) 



S. Sayısı: 205 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Genel Müdür
lüklerinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3633 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları rapor

ları (1/352) 

T. e. - J = _ / ' ;• 
Başbakanlık ^ 

Muamelât Genel Müdürlüğü 28 . V . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 1040, 6 - 1765 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . V . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükleri
nin Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3633 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, . Hasan Saka 

Gerekçe 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün, muhtelif hizmetlerine mütaal-
lik mütehavvil ödeneklere ait (hükümlerin, mahiyetleri ve daimî olmaları itibariyle, Bütçe ka
nunlarında yer almaması, Bütçe Komisyonunca kabul edilmiyerek bu hükümler, komisyonca büt
çe tasarılarından çıkarılmıştı. 

Daimî mahiyette bulunan bu hükümlerin Teşkilât Kanununa eklenmesi lüzum ve zaruretine 
binaen ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T„B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 9 . VI . 1948 

Esas No. 1/_3Ö2 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp komisyonumuza hava
le Duyurulan «Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki (3633) sayılı Kamuma 
ek» tasarı komisyonumuzca Ulaştırma Baka
nının da huzuriyle incelendi: 

Kanunun ihtiva ettiği hükümler işletmede 

kolaylık ve itimat teminine matuf olmak 
üzere 1946 yüuıa kadar Bütçe Kanununda yer al
dığa görülmüş ve bu yıldan itibaren her yıl 
Bütçe kanunlarına konulmaktansa bu hüküm
lerin Teşkilât kanunlarına intikal ettirilmesi 
düşünülmüş ve diğer katma bütçeli idareler 
için de bu esasın kabul edildiği anlaşılmıştır, 



- a -
Nitekim Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa 
ek olan 1947 yılında ve (5054) sayılı Kanun 
aynı maksatla Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiştir. 

Filhakika Ulaştırma Bakanlığına bağlı iş
letmeler katma bütçelerle idare olunmakta ise
ler de esas durumları halkla devamlı münase
bette bulunan birer ticari işletme mahiyetini de 
taşımaktadır. Ekseri ahvalde Uıı işletmelerde 
hususi ticaret hukuk ve kaideleri tatbik edil
mek zarureti olduğundan daha fazla sürat 
esaslarını temin edecek imkânlar içinde çalış
maları zarureti vardır. Tasarının Devlet De
miryolları işletmesinde olduğu gibi Devlet 
Denizyolları ve Liıuanarı İşletmesi çalışmala
rında da sürat ve itimat sağlaycı mahiyeti göz 
önünde tutularak Komisyonumuzda birinci mad
desi çoğunlukla uygulanmıştır. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri de oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesine gelince : 
Deniz seferlerinde çalışan gemi adamlarına 

günde iki defa parasız yemek verilmesi denizci
likte cari usulden olduğundan bunu teyiden ka
nun tasarısının 4 ncü maddesinde (Deniz sefer
lerinde çalışan gemi adamlarına günde iki defa) 
parasız yemek verileceği hükmü oy birliğiyle ilâ
ve edilmiş ve madde bu suretle yeniden yazılmış
tır. 

Havalesi gereğince Bütçe 'Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Kom. Bask. Bu Kapor Sözcüsü 

Çoruh Sivas 
A.R. Ereni II. Işık 
Kâtip 

Erzurum Edirne Eskişehir 
ASY. Altuğ İLE. Ağaoğulları K. Zeytinoğlu 

İzmir Kayseri Kocaeli 
Dr. K. örs F. Seler F. Balkan 

İmzada bulunmadı 
Ordu Ordu 

Dr. V. Demir Amiral H. Gökdalay 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme
si Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3633 
sayılı Kanuna ek olarak Hükümetçe hazırlanan 
tasarının 1 nci maddesinde : 

A) Yükleme ve boşaltına, giderleri, 
B) Mahkeme harçları, 

( S. Sayısı 

C) Geri verilecek paralar, 
D) Gelir getiren mülklerin vergi ve re

simleri, 
E) Emekli dul ve yetim aylıkları, 

için bütçeye konulan ödenek yetmediği tak
dirde harcanması gerekli görülecek miktarı 
Maliye Bakanlığının muvafakatiyle ödem iye 
İşletme Genel Müdürlüğünün yetkili olacağı 
yazılı bulunmaktadır. 

Bu maddeye ve fıkralarına aşağıdaki se
beplerle muhalif bulunuyoruz.: 

I. - Bütçe veya Katma Bütçe ile- idare olu
nan daire ve işletmelerde verilmiş olan ödenek
lerden fazla sarfiyatta bulunulmaması ve öde
neklerin yetmediği halde B. M. Meclisince ka
bul olunacak yeni. bir kanunla aktarımı yapıl
ması veyahut yeni ödenek verilmesi esaslı bir 
Maliyo prensipidir. 

Adı geçen 3633 sayılı Kanunun yirminci 
maddesinin birinci fıkrasında bu esas göz önün
de tutulmuş ve İşletme Genel Müdürlüğünün 
verilen ödenekten fazla sarfiyatta bulunanııva-
cağ. hükmü konulmuş', bulunmaktadır. 

20 nci maddenin birinci fıkrasiyle ödenek
ten fazla sarfiyatta bulunulaınıyaeağı hükmü 
konulmuş olmakla beraber yine bu maddenin 
ikinci fıkrasında (sefer hazırlığı, seferberlik 
ilânı gibi askerî), (Fiyatların artması gibi 
iktisadi, ve fevkalâde) durumlarda ödenek 
yetmez. Ve derhal yeni ödenek almjtnası da 
kabul olmazsa Büyük Millet Meclisine ilk içti-
mamda arzolunmak üzere Bakanlar Kurulu 
karariyle istisnai olarak fazla sarfiyatta bu
lunulabilir denilmektedir. 

Tasarının birinci maddesindeki (A - yük
leme ve boşaltma giderleri) Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletmesinin iktisadi mas
raf lar mdandır. Bu masraflar için bütçeye ko
nulmuş olunan ödeneğin yetmemesi, fiyatların 
veya yükleme ve boşaltma ücretlerinin art
ması, veyahut yükleme ve boşaltma işlerinin ço
ğalması gibi iktisadi sebeplerden ileri gelir ve 
işte bu takdirde 2-0 nci maddenin 2 nci fıkra
sındaki hüküm uygulanmak icabeder ve bVı 
giderler için Bakanlar Kurulu karariyle yapı
lan masraflar Büyük Millet Meclisine arzo-
lunur. 

Tasarının birinci maddesinde ise bu mas
rafların yapılacağı ve Büyük Millet Meclisine 
arzolunmaksızm kesinhesapta gösterilmesiyle 
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iktifa olunması cihetine gidilmiş ve 20 nci mad
denin hükmü ve bütçe prensıpi ihlâl edilmiş 
bulunmaktadır. 

I I - Tasarının birinci maddesindeki B -
mahkeme harçları, C - geri verilecek paralar, 
İ) - Gelir getiren mülklerin vergi ve resimleri 
fıkraları hakkındaki düşüncemiz de şudur : 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 
20 ncu maddesinde bütçenin terekküp edeceği 
cetveller gösterilmiş ve bu meyanda (Maliye 
Bütçesine mevzu ihtiyat tahsisatından devair 
bütçelerine nakli caiz olan tertiplerin (Z - cet
velinde gösterileceği) hükmü konulmutur. 

Genel Muhasebe Kanununun bu hükmüne 
uyularak 1948 Devlet Bütçesinin 6 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası veçhile bütçenin (475 nci 
ihtiyat ödeneği) bölümünden aktarma yapıla
bilecek olan bölümler bütçeye bağlı olan F -
cetvelinde gösterilmiştir, işbu F - cetvelinde 
gösterilen masraflar (1 - Mahkeme giderleri, 
2 - Mahkeme ilâmiyle gerçekleşmiş borçlar, 
3 - Geçen yıl borçları, 4 - Eski yıllar borç
ları) olarak tadat olunmuş bulunmaktadır. 

Genel Muhasebe Kanununun Katma Büt
çeler hakkında da uygulanacağı mezkûr ka
nunun 118 nci maddesinde yazılı olduğuna gö
re tasarıda gösterilen (Mahkeme harçları, geri 
verilecek paralar) gibi masraflar için işlet
menin her yıl bütçelerinde ayrı bir bölümde 
bir (İhtiyat ödenek) konulması icabeder. Bu 
suretle Genel Muhasebe Kanunundaki esasa da 
uyulmuş olur. Teşkilât kanununda yeniden 
ayrı bir hüküm vaz'edilmesi icabetmez. 

Bu bahiste şu noktayı da söyliycbiliriz : 
Adı geçen Genel Muhasebe Kanununun 

48 nci maddesinde A - Beyiye aidatı, B - Ka
nunla muayyen aidat ve ikramiyeler, C - Rcd-
diyat, D - Mahkeme harçları, H - Müsakka
fat ve Arazi vergileri, V - Mütekait eytam ve 
eramil tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâve
ten sarfına lüzum görülecek miktarın Maliye 
Bakanlığınca sarf olunacağı ve bu suretle hu
sule gelecek tahsisat farkının da katî hesapta 
gösterileceği hükmü vardır. 

Yukarda arzolunduğu üzere Genel Muha
sebe Kanununun katma bütçelerin hesabat ve 
muamelâtı hakkında da uygulanmak icabetti-
ğine göre Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letmesinin bu türlü masraflarının da Maliyece 
ödenmesi esasen lâzımgelmektedir. Bu bakım

dan da teşkilât kanununda yeniden ayrı bir 
hüküm vaz'edilmesine ihtiyaç yoktur. 

III - Tasarının birinci maddesindeki 
E) Emekli ve dul ve yetim aylıkları, 

fıkrasına gelince : 
Devlet Denizyolları ve Limanları İdare

sine bağlı olmak üzere ayrıca bir (Emekli 
Sandığı) vardır. Bu Emekli Sandığı kendi 
tüzüğü ve usulü veçhile emekli, dul ve ye
timlere aylık bağlar ve öder. Sandığın bu 
ödemeleri için yıl içinde munzam ödenek is
temek ihtiyacı yoktur ve olamaz. 

Gerçi bu işletmede eski emekli, dul ve 
yetimlerden bâzıları bu sandığa bağlı olmıya-
rak aylıklarını doğrudan doğruya Devlet 
Denizyolları ve Limanları Muhasebesinden 
almaktadırlar. Fakat bunların sayıları belli 
ve mahdut olur. Bunların çoğalması ciheti de 
bahismevzuu değildir. İşletmenin yıllık büt
çelerine de bu belli ve mahdut olan sayılara 
göre ödenek konulmaktadır. Bu ödeneklerin 
yetmiyerek yıl içinde munzam ödenek iste
mek durumu yoktur ve böyle bir ihtiyaç hâ
sıl olmaz. 

Kaldı ki böyle bir durum ve ihtiyacın 
hâsıl olacağı tasavvur olunsa bile bu takdirde 
yukarda beyan olunduğu üzere Genel Muha
sebe Kanunun 48 nci maddesi bu durumu 
karşılamış bulunmaktadır. Bu bakımdan da 
tasarının birinci maddesinin E - fıkrasına da 
lüzum yoktur. 

IV - Tasarı ile Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletmesini yıllık bütçelerindeki 
ödeneklerle kalamryarak bu işletmeye ikti
sadi lüzum ve ihtiyaçlara göre bir seyyali-
yet verilmek istenildiği iddia olunabilir. Fa
kat yukarda arzolunduğu üzere tasarının bi
rinci maddesindeki B - mahkeme harçları, C -
geri verilecek paralar, D - mülklerin vergi ve 
resimleri, H - Emekli dul ve yetim aylıkları 
iktisadi masraflardan olmayıp belki işletme
nin idari masraf larındandır. Bu masrafların 
ödenekleri yetmediği takdirde durum Genel 
Muhasebe Kanununun 29 ve 48 nci maddele
rindeki hükümlerle esasen karşılanmış bu
lunmaktadır. 

Mezkûr birinci maddedeki A - yüklenme 
ve boşaltma giderleri ödeneğinin kâfi gelme
mesi halinde de 3633 sayılı Kanunun 20 nci 
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hıaddesi hükmüne göre B. M. Meclisine ar-
zolunmak üzere Bakanlar Kurulunca fazla 
sarfiyatta bulunabilmek imkânı esasen mev
cuttur. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
mesine ekonomik bir seyyaliyet vermek iste
mek ve bunun için meselâ orman revir işlet
melerinde veyahut İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde olduğu gibi B. M. Meclisince kabul 
edilecek bir bütçeye lüzum ve ihtiyacı olma

dığını iddia etmek mahzurlu ve faydalı ta
rafları üzerinde durulacak ve uzun uzadıya 
düşünülecek tamamiyle ayrı bir meseledir ve 
tasarı ile bu meselenin alâkası da yoktur, 

Yukarda arz ve izah olunan düşünceler
le tasarının birinci maddesine lüzum olmadığı 
ve çıkarılması icabedeceği reyinde bulunuyo
ruz. 
Kütahya Milletvekili Niğde Milletvekili 

Ahmet Bozbay Vehbi Sandal 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/352 
Karar No. 133 

12 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki 3633 sayılı Kanuna ek olarak Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
28 . V . 1948 tarihli ve 6/1765 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Ulaştırma Komisyonu raporiyle birlikte Komis-
konumuza verilmekle Ulaştırma Bakanı Kemal 
Satır ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasarının, her yıl Bütçe kanunlarında te
kerrür eden ve daimî hükümleri ihtiva etmele
ri hasebiyle Bütçe kanunlarından çıkarılarak 
Teşkilât Kanununa eklenmeleri temenni edilen 
bir kısım maddelerin Komisyonumuzun bu te
mennisine uyularak Teşkilât Kanununa eklen
mesini temin maksadiyle hazırlandığı yapılan 
açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Ulaştırma Komisyonunca 4 ncü maddede bir 
değişiklik yapılıp diğerleri ayniyle kabul edi
len tasarının birinci maddesi Genel Muhasebe 
Kanununun âmir bir hükmünü ihtiva etmekte
dir. Gerçi Genel Muhasebe Kanununun 118 nci 
maddesinde mülhak ve hususi bütçelerin hesa-
bat ve muamelâtının, hususi kanunlarında mu
harrer kuyut mahfuz kalmak üzere Genel Mu
hasebe Kanunu hükümlerine tâbi olacağını ifa
de etmekte ise de her bakanlık ve dairenin Teş

kilât kanunlarında diğer mevzuatta mevcut 
birçok (hükümlerin yer alması Teşkilât kanun
larının bünyelerini yapma bakımından lüzum
lu ve zaruri olduğu ve bilhassa Genel Muhase
be Kanunu Devlet Bütçesine giren daireler için 
tanzim edilmiş olup, Devlet Bütçesi dışında ka
lan dairelerin Teşkilât kanunlarına bu yolda 
bâzı hükümler girmesinin sarahat noktasın
dan bir tekerrür sayılmıyacağı, o dairenin han
gi hükümlere tâbi olacağının toplu olarak bir 
yerde görülmesi bakımından faydalar sağlı-
yacağı yolunda varılan görüşmeler sonucuna ve 
maddenin bu idare bünyesine göre bir değişik
liği de ihtiva etmiş bulunmasına göre Hükümet 
teklifinin aynen kabulü komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Tasarının ikinci maddesinde bir kelime de
ğişikliği yapılmış, üçüncü madde ayniyle ka
bul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesi sırasında 1949 yılı 
Denizyolları Bütçe Kanununun 11 nci maddesi
ni teşkil eden ve yıllardan beri tekerrür ederek 
daimiyet arzeden, üç yıllık kira bağıtı yapma 
yetkisi veren maddenin de bu tasarıya eklen
mesinin gerektiği hakkındaki Hükümet teklifi 
komisyonumuzca uygun görülerek adı geçen 
madde ayniyle bu tasarıya 4 ncü madde olarak 
eklenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesine Ulaştırma Ko-
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misyoniıncâ (Deniz seferlerinde çalışan gemi 
adamlarına günde iki defa) yemek verileceği
ne dair bir kayıt eklenmiştir. Alman izaha gö
re 3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gemi 
adamlarının iaşesi için bir tüzük yapılacağını 
âmir olup, halen bu tüzük de yapılmış ve bu 
adamların iaşe usulleri tesbit edilmiş bulundu
ğundan buraya böyle bir kaydın eklenmesine 
lüzum olmadığı neticesine varılarak komisyo
numuzca Hükümet maddesi 5 nci madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu tasarının kabulünden sonra Denizyolları 
1949 yılı Bütçe Kanununun buna mütenazır hü
kümlerinin yaşamasına lüzum kalmıyacağmdan 
bunların kaldırıldığı hakkında tasarıya bir de 
geçici madde eklenmiştir. 

Tasarının 5 ve 6 nci maddeleri 6 ve 7 nci 

İ A maddeler olarak kabul edilmiştir. 
Bu şekilde yeniden hazırlanan tasarı Ka

mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ay d m 

G1. R. Alpman 
Kastamonu 

M. Akalın 
Samsun 

M. A. Yor 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/ . / / . Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

üker A. 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 

izmir 
S. Dikmen 

Rize 
T. B. Balta 

Seyhan 
R. Yüregir 
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î-rthcÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüklerinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkında

ki 3633 sayılı Kamına ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen giderlerden herbiri için yılları bütçesi
ne konan ödenek yetmediği takdirde harcanma
sı gerekli görülecek miktarı Maliye Bakanlı
ğının muvafakati ile ödemeye Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü yet
kilidir. Bu suretle çıkacak ödenek farkları ke
sin hesapta ayrıca gösterilir. 

a) Yükleme ve boşaltma giderleri, 
b) Mahkeme harçları, 
c) Geri verilecek paralar, 
ç) Gelir getiren mülklerin vergi ve resim

leri, 
d) Emekli, dul ve yetim aylıkları. 

MADDE 2. — Satmalma kıymetleri toplamı 
f> milyon lirayı geçmemek üzere her çeşit mad
de ve işletme gereçleri stoku yapmıya ve bu
nun için parası yetmezse Ulaştırma Bakanının 
izni ile 3 milyon liraya değin ödünç para alma
ya veya bankalarda cari hesap açtırmaya Dev
let Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü yetkilidir. 

MADDE 3. — Malzeme ve taşıt vasıtaları ile 
işletme için her türlü makine ve aletler satın-
almnıası ve yapı ve onarma işleri ikin o yıl büt
çesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerin yarısını 
geçmemek üzere ve Ulaştırma Bakanının izni ile 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Devlet Denizyolları ve Limanları ve îşletme Ge
nel Müdürlüğü yetkilidir. 

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
fabrika, atelye ve iş yerleri ile yükleme ve boşalt
ma işlerinde toplu olarak çalışan işçilere ve hiz
metlilere ( Bu iş yerlerinde çalışan memurlar 
dâhil) çalıştıkları günlerde günde bir defa para
sız yemek verilir. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüklerinin Teşkilât ve vazifelen hakkın

daki 3636 saylı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Hükümetin 3 noü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
fabrika, atelye ve iş yerleri ile yükleme ve bo
şaltma işlerinde toplu olarak çalışan işçilere ve 
hizmetlilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar 
dâhil) çalıştıkları günlerde günde bir defa (ve 
deniz seferlerinde çalşan gemi adamlarına günde 
iki defa) parasız yemek verilir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri lıakkın-

daki 3633 saydı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Satmalına kıymetleri toplamı 
(5 000 000) lirayı geçmemek üzere her çeşit 
madde ve işletme gereçleri stoku yapmaya ve 
bunun için parası yetmezse Ulaştırma Bakanının 
izniyle (3 000 000) liraya kadar ödünç para al
maya veya bankalarda cari hesap açtırmaya 
Devlet Denizyolları ve Limanları îgletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
avnivle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin dördüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Li
manları îşîetme Gçnel Müdürlüğü Ulaştırma Ba
kanlığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama söz
leşmeleri yapabilir. 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakanı 
II. Saka Başb. Yardımeısı 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

§. Adatan 
Bayındırlık Bakanı 

Gülek 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

2\ Goşkan 
Ticaret Bakanı 
N. Gilndü-zalp 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
B. §. Birer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

G. ve T. Bakanı V. 
§. Adalan 

U aştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Ulaş. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

GEÇİCİ MADDE — 28. I I . 1949 tarihli ve 
5346 sayılı anunun 9, 10 ve 11 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
TUTUtÜR 

• I ^Mfc 
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Sv Sayısı: 268 
2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi Cenup Demiryolları 
Türk Anonim Ortaklığına devredilmiş olan demiryol statüsü
nün Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğüne devri hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1 /441) 

T: C. 
Başbakanlık' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 2 . XII . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

8&ğ\f7imty 6-4007 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2285ve '240.1 sayılı Kanunlarla işletilmesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına ve
r i l i ş olaıı. Demiryoi İşletmesinin Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne 
devri hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . X . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla - arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Madde 1 : Bağdat Demiryolunun Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde kâin kısımlarından Ço-
banbey - Nuseybin ana hattı ile Derbesiye - Mardin şube hattının işletilmesini, 2401 sayılı Kanunla 
tasdik olunan 27 Ekim 1932 tarihli Sözleşmenin 1 nci maddesi gereğince üzerine almış bulunan Ce
nup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığı, aynı Sözleşmenin 5 nci maddesinin son fıkrasında, Çoban-
bey - Nuseybin kısmının işletilmesini deruhde ettiği tarihin 4 ncü yılından itibaren her zaman, üç ay 
evvel haber vermek şartiyle işletmekten vaz geçebileceğine dair olan kayda istinaden, Sözleşmenin 
inkizasından evvel haber vermek suretiyle bu hakkını kullanmış bulunduğundan,- adı geçen hat 
kısımlarının, işletme imtiyazı ile Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına hini tesliminde mev
cut bütün menkul ve gayrimenkul mallariyle hak ve menfaatlerinin 1 . I . 1948 den itibaren süre
siz olarak Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne devri için ilişik 1 nci mad
de teklif olunmuştur. 

Madde 2 : 1 nci maddede sözü geçen hat kısımlarının, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğüne devredileceği 1 . I . 1948 tarihine kadar Cenup Demiryolları Türk Anonim Or-
taklığınca işletilmesinden doğan hak ve vecibelerin bu ortaklığa aidiyetini sağlamaktadır. 

Madde 3 : Cenup Demiryoları işletmesinin 2285 sayılı Kanuna bağlı anlaşma gereğince Cenup 
Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına devri sırasında, teslim edilmiş bulunan mebani ve tesislerle 
muharrik ve müteharrik edevat, demirbaş eşya, alât ve sair malzeme ve müstehlek mevadm sözü 
geçen anlaşma hükümleri dairesinde devir ve teslimini sağlamak ve aynı zamanda 1 . 1 . 1948 günü 
sıfır saatten evvel ve sonraya ait olmak üzere gerek yolda gerekse ambarlarda mevcut bulunan eş
yaya mütaallik taşıma ücretlerinin hangi tarafa ait olacağının yine taraflarca tesbit olunacak esas
lara göre tâyin olunması maksadiyle teklif olunmuştur. 
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Madde 4 : Cenup Demiryollarında yürürlükte bulunan tarifelerin, Devlet Demiryollarında tat

bik olunan tarifelere uygun bir şekilde tadilini sağlamak üzere 1949 yılı sonuna kadar tatbik 
edilebilmesi ve ticari muamelelerin icaplarına göre Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığm-
ca tatbik edilegelen usul ve muamelelerin aynen uygulanması hususunda adı geçen Genel Müdür
lüğe yetki verilmesi için teklif olunmuştur. 

Geçici Madde 1 : Birinci madde gereğince devrolunacak hatlarda çalışan ve Türk uyruğunda 
bulunan memur ve hizmetlilerin de 1 . I . 1948 tarihinden itibaren Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü emrine geçmelerini sağlamak ve devirlerinden sonra hizmetleri de
vam edeceklerin iktisap edecekleri haklarla intibak ettirilecekleri derece ve ücretleri tâyin et
mek, hizmetlerinin devamı münasip görülmiyenlerin de tazminat verilmemek şartiyle üç ay için
de ilişiklerinin kesileceğini tesbit için teklif olunmuştur. 

Geçici Madde 2 : Geçici birinci maddeye göre tasfiye dışı kalarak görevlerine devam edecek 
olanların, Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığı aylık ücretli sürekli görevlerinde, 4644 

sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev ve hizmetlerde, 
özel okulların denetlemesi Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde geçmiş olan hiz
met sürelerinden en çok on yılının, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
emekli sandığına baş vurarak 4644 sayılı Kanun hükmü dairesinde sandık adına borçlandırılmak 
şartiyle eylemli hizmet sürelerine eklenmesini sağlamak ve bu borçların tahsil şeklini belirtmek 
üzere konulmuştur. 

Geçici Madde 3 : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4G44 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desinin (B, C, D ve E) fıkralarında yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların, kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev ve hizmetlere tâyin edileceklerin ve 

'Metvekilliğine seçileceklerin, bu kanunun goç'ci ikinci maddesinin (A ve C) fıkralarında geç
miş hizmet sürelerinin, bağlı oldukları daire veya sandıklara baş vurarak borçlanmaları şartiyle 
eylemli hizmet sürelerine eklenmesini sağlamakiçin konulmuştur. 

Geçici Madde 4 : Cenup Demiryollarının tşletme gelirlerinin Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele gelir kaydedilmesi 
amaeiyle konulmuştur. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
1J1 aştırma Komisyonu 29 . XII . 1948 

Esas No. 1/441 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

8.V 1.1933 tarihli ve 2285 sayılı ve 7.IV.1934 kanlıkça Komisyonumuza havale buyurulmuş-
tarihli ve 2401 sayılı Kanunlarla onanan An- tu?. 
laşma ve Sözleşme hükümlerine göre Cenup De- Komisyonumuzun 7.XII.1948 ve 21.XII 1948 
miryolları Türk Anonim Ortaklığmca işletil- tarihlerindeki toplantılarında Ulaştırma Bakanı 
mekte olan Nusaybin - Çobanbey ana hattı ile ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Mardin - Dcrbesiye şube hattının işletilmesinin Genel Müdürü hazır oldukları halde tasarı in-
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel çelendi. Ve Ulaştırma Bakanı bu hatların işlet-
Müdürlüğüne devri hakkında Ulaştırma Ba- mo durumu ile işletmenin Hükümete ne suretle 
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun geçtiğini aydınlatmak üzere komisyona açıkla-
20 . X . 1948 tarihli karariyle Büyük Millet lamalarda bulundu. 
Meclisine sunulan kanun tasarısı Yüksek Baş- Ulaştırma Bakanının bu açıklamalarından 
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anlaşıldığına göre: 

1. Mülkiyeti, esasen Devletimize ait bulu
nan Nusaybin - Çobanbey ana hattı ile M ;':•<! İn-
Derbesiye şube hattının işletilmesi S VI . HK>:Î 
tarihli ve 2285 sayılı ve 7 . IV . 1Î)'Î4 tarihli ve 
2401 sayılı Kanunla onanan 27 . X . 19;>2 tarih
li Sözleşmenin birinci maddesi gereğince « Ce
nup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığı » na 
verilmiş ve 1947 yılının Ekim ayma kadar or
taklık tarafından işletilmiştir. 

2. Adı geçen bu Sözleşmenin beşinci maddeci
nin, birinci fıkrasında 15 yıl sonunda Hükümetin 
bu hattın işletmesini geri alabileceğine ve son 
fıkrasında da .ortaklığın dördüncü yıldan itiba
ren her zaman, üç ay evvel Hükümete luıbcr ver
mek şartiyle işletmeden v;;;::veç,bikveğine dair 
hükümler vardır. 

3. 15 yıllık sürenin sona ermesi üzerine 
Bakanlar Kurulunun 20 . X . 1947 tarihli Ka-
rariyle 27 . X . 1947 tarihinden itibaren işlet
menin ortaklıktan geri alındığı ve geri alma ka
rarının ortaklığa bildirildiği, ortaklığın da iş
letmeyi bırakmış olduğu anlaşılmıştır. 

4. Hükümetçe geri alınmış olan bu işletme 
ile ilgili olan çeşitli meseleler üzerinde Hükü
metle ortaklık arasında konuşmalar yapılmakta
dır. 

5. Halen Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan 
bu hatların bu idareye devrini kanun hükümle
rine bağlamak üzere bu tasarı hazırlanmıştır. 

Komisyonda tasarının tümü üzerine yapılan' 
konuşma ve tartışmalar sonunda Cenup Demir
yolları denilmekte olan Nuseybin - Çobanbey ana 
hattı ile Mardin - Derbesiye şube hattının Dev
let Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğüne devrolunması esas itibariyle uygun 
görülerek kabul edilmiş ve tasarının aşağıda gös
terilen maddeleri üzerinde gerekli görülen deği
şiklikler yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesinde yapılan değişik
lik : 

Hükümet tasarısının birinci maddesinde bu 
hatların işletilmesinin Hükümetle ortaklık ara
sında akdedilmiş ve Büyük Millet Meclisince 
2285 ve 2401 sayılı Kanunlarla onanmış bulu
nan 27 . X . 1932 tarihli Sözleşmenin beşinci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince 15 yıllık 
müddetin bitmiş olması üzerine Hükümet tara
fından mı geri alındığı, yoksa yine bu Sözleşme

nin işbu beşinci maddesinin son fıkrasına göre 
ortaklığın işletmeden vazgeçtiğini haber vermiş 
olması suretiyle mi Hükümete geçtiği hakkında 
b ; misyonumuz aydınlanmak istemiştir. 

Ulaştırma Bakanı tarafından Komisyonumu
za yapılan açıklamada Sözleşmede zikrolunan 
15 yıllık müddetin sona ermesi üzerine Bakanlar 
Kurulunun 20 . X . 1947 tarihli karariyle Hükü
metçe işletmenin geri alınmış olduğu ve geri al
ma kararının ortaklığa da bildirildiği beyan 
olunmuş ve durum aydınlatılmış olmakla bu hu
susun birinci madde metninde sarahatle zikredil
mesi Komisyonumuzca lüzumlu görülerek birinci 
maddenin üçüncü satırındaki (İşletilmekte olan) 
ifadesinden sonra (ve adı geçen Sözleşmedeki 
müddetin hitamı dolayısiyle Hükümetçe geri alı
nan) ibaresi ilâve olunmuştur. 

Cenup hatları İşletmesinin ve bu işletmedeki 
(gayrimenkul ve menkul mallarla hak ve menfa
atlerin) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğüne geçtiği tasarının birinci 
nnddesinin sonunda (devredilmiştir) sözü ile ifa
de (»Ilınmaktadır. 

Memleketimizde Devletçe yapılan veya sa
tın alınan bütün demiryollarımızm Devlet malı 
olduğu malumdur. Bununla beraber Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünün haiz olduğu (Tüzel kişilik) vasfına 
göre işletmekte olduğu demiryollarındaki (İs
tasyon binaları, depo ve ambarlar, atelyeler, 
memur ve hizmetlilerin oturduğu evler ve saire 
gibi gayrimenkul mallarla), (İşletmenin çeşitli 
menkul mallarını) ve (Hukuken iktisap eyle
diği hak ve menfaatleri) Medeni Kanunumuzla 
Borçlar ve Ticaret kanunlarımızın hükümleri 
dairesinde tasarruf edebilmek ehliyetine malik 
bulunduğu ve esasen bu tasarruf ehliyetine ma
lik olması lâzımgeleceği aşikâr bulunmaktadır. 
Bu düşünce ile Komisyonumuz birinci madde
nin sonundaki (Devredilmiştir) ifadesini kâfi 
bulmıyarak bunun yerine (Devir ve temlik 
edilmiştir) denilmesini kabul etmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde yapılan deği
şiklik : 

Hükümet tasarısının ikinci maddesinde 
(1 . T . 1948 tarihinden önce bu hatların işletil
mesinden doğan hak ve vecibeler ortaklığa ait 
olacaktır) denilmektedir. 

Bu maddenin yazılış tarzından ortaklığın 
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Cenup hatlarımızın işletildiği zamana ait olan 
hem (Hak) larm ve hem de (Vecibe) lerin or
taklığa ait olacağı mânası çıkmaktadır. 

Ortaklığın işletme muamelelerinden doğan 
(Vecibelerin) tamamiyle ortaklığa ait olacağı 
ve bu vecibelerden dolayı Hükümetin hiçbir su
retle sorumlu ve borçlu olmıyacağı aşikârdır. 

Ortaklığın işletme muamelelerinden doğan 
(Hak) lara gelince : Hükümetle ortaklık ara
sında cereyan etmekte olan konuşmalar sonucun
da o muamelelerin hususiyetlerine göre türlü 
(Hak ve menfaat) lerin Hükümetimize geçme
si lâzımgeleceğinin sabit olması mümkün olup 
bu takdirde de Hükümetle ortaklık arasında yapı
lacak sözleşmede bu cihetlerin tasrih edilmesi 
de icap edecektir. Bu itibarla ikinci maddenin 
ifade tarzı ile bu hak ve menfaatleri şimdiden 
selbetmek doğru değildir. 

Nitekim tasarının üçüncü maddesinin (1.1. 
1948 sıfır saatten) diye başlıyan son fıkrasında 
Hükümete geçebilecek hakların mevcudiyetin
den bahsolunmuştur. ikinci maddenin yukarıki 
şekilde kabulü üçüncü maddenin işbu son fıkra-
siyle de bir tezat teşkil edecektir. 

Kaldı ki tasarıda Hükümete geçmesi müm
kün olan hakları selbeden bir hükmün konul
masının Hükümetçe düşünülmüş olmıyacağı ve 
belki ortaklık işletmesine ait zamanlardaki iş
letme muamelelerinden doğan (Vecibe) 1 erden 
dolayı Hükümetin hiçbir suretle borçlu ola-
mıyacağmm ifadesi maksadiyle ikinci maddenin 
yazıldığı teemmül edilmiştir. 

Bu mülâhazalarla Komisyonumuz tasarıdaki 
ikinci maddenin (1 . I . 1948 tarihinden önce 
bu hatların Cenup Demiryolları Türk Anonim 
Ortaklığı tarafından işletildiği zamana ait olan 
hak ve vecibelerden dolayı Devlet Demiryolla
rı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hiç
bir hukuki mesuliyet yüklenmez) şeklinde ya
zılmasını uygun görmüştür. 

Tasarının üçüncü maddesinde yapılan deği
şiklik : 

Hükümet tasarısının üçüncü maddesinin bi
rinci fıkrasındaki (müstehlek mevad) tâbiri ye
rine (istihlâk edilecek maddeler) denilmiştir. 

Tasarının işbu üçüncü maddesinin ikinci fık
rasında : 

( 1 . 1. 1948 sıfır saatten başlıyan süreden 
önce ve sonraya mütaallik olmak üzere gerek 
yolda bulunan ve gerekse ambarlarda mevcut eş

yanın taşıma ücretlerinin ciheti aidiyeti ile he
saplaşmaya mütaallik sair hususat taraflarca tes
hil edilecek esaslara tâbidir) denilmektedir. 

Hükümet ve Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme (İenel Müdürlüğü ile Cenup Demir
yolları Türk Anonim Ortaklığı arasında cereyan 
etmekte olduğu söylenen konuşmalar sonucunda 
iki tarafa ait her türlü hesaplaşma işlerinin ve 
meselelerinin de halledilerek yapılması gereken 
uzlaşma hükümleriyle kararlara bağlanması ta
biî ve zaruri bir keyfiyet olduğundan bu huğu
sun kanunda zikredilmesine Komisyonumuzca 
hiçbir lüzum ve fayda görülmemiş ve tasarıdaki 
üçüncü maddenin ikinci fıkrası madde metnin
den çıkarılmıştır. 

Tasarının geçici birinci maddesindeki deği
şiklik : 

Hükümet tasarısının geçici birinci maddesin
de ( hizmetlerinin devamı münasip görülnıiy«ı-
lerin Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
(fenel Müdürlüğünce bir gûna tazminat verilmek
sizin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç 
ay içinde ilişikleri kesilir ) fıkrası mevcuttur. 

Bu fıkrada (Hizmetlerinin devamı münasip 
görülmiyenleriıı) ifadesiyle idareye bir me-
ıııııi' veya hizmetlinin (Hizmetlinin devamını 
münasip görüp görmeme hususunda mutlak bir 
takdir yetkisi) verilmiş olduğu gibi yanlış bir 
anlayışla vâki olabilecek haklı olmıyan tatbi
kata mahal vermemek ve bu mahzuru önle
mek için bunun yerine (Hizmetlerinin devamı
na lüzum görülmiyenlerin) denilmesi komisyo
numuzca daha uygun ve doğru görülmüştür. 

Hükümet tasarısında komisyonumuzca ya
pılmış olan değişiklikler bunlardan ibaret olup 
tasamın dördüncü maddesi ile geçici ikinci, 
geçici üçüncü, geçici dördüncü maddeleri ve 
beşinci ve altıncı maddeler tasarıda olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Komisyon tasarısı da ilişik olarak havalesi 
gereğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Çoruh Niğde Erzurum 
A. it Ereni V. Sandal 8. Alfoığ 

Ankara 
Birinci maddedeki (Temlik) kaydının 

konulmasına ve ikinci geçici madde ile 
ortaklıkta geçen hizmet müddetinin emekli-
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iiğc »»nhsup edilmesi hususuna 

/. /?» Ayaşlı 
muhalifim. 

Aydın İstanbul 
Bu hatta çalışan memur ve müstahdem

lerin emeklilik hakları sarih olarak bildiril
memiştir. Bugün İdarede çalışmakta olan ya
rın bizim'işimize yaramazsın diye vazifeden 
uzaklaştırılan müstahdemlerin haklarını ve 
şirkette kalan alacakları ne olacaktır. Bunlar 
tasanda Şirketi Hayriyenin satmalınmasmda 
olduğu gibi mütalâa edilmiştir. Mâruz nok
san itmam edilinciye kadar tasarıya muhalifim. 

M. Aydın 8. Yürüten 

Çanakkale 
B. Gökçen 

İmzada .bulunamadı 
İstanbul 

Org], O. (','. Toydemir 
İmzada İmlımaınndi 

Kayseri 
/<'. Keler 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Samsun 
V. K alg ay 

Edirne 
il/. E. Ağaoğulları 

İzmir 
Dr. -Kâmran Örs 

1 maada bulunamadı 
Kütahya 

A. Bozbay 
tmzada bulunamadı 

Ordu 
Amiral H. Gökdalay 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
/ / . Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas N.Q. 1/441 
Karar No. 134 

16 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi Ce
nup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına ve
rilmiş olan Demiryol İşletmesinin Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğüne devri hakkında' Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 2 . XI I . 1948 tarihli 
ve 6/4001 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kantin tasarısı Ulaştırma Komisyonu ra-
noriyle birlikte "Komisyonumuza verilmekle 
Ulaştırma Bakanı Kemal Satır ve "Devlet De
miryolları v» Limanları İşletme Genel Müdürü 
hazır oklukları halde incelenip görüşüldü. 

Numaraları yukarda yazılı kanunlarla Ço-
lranbey - Nuseybin Ana, Derbesiye - Mardin şu
be hatlarının işletilmesi Türk - Fransız Hükü
metleri arasındaki 27 . X . 1932 tarihli Anlaş-. 
maya göre teşkil edilmiş bulunan Cenup De
miryolları Türk Anonim Ortaklığı tarafından 
1 . VII . 1933 tarihinden itibaren işletilmeye 
başlanmış ve sözü geçen anlaşmaya bağlı pro
tokolün altmci maddesine ^öre 'kabul edilen 15 
yıllık süre 27 . I . 1947 tarihinde sona ermekle, 
şirket işletmesinin devamı Hükümetçe istilzam 
edilmediğinden, işletme, Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genci Müdürlüğüne intikal 

etmiştir. Bu intikal, idarenin 1948 yılı Bütçe 
Kanununun .9 ncu maddesiyle hükme bağlanmış 
ise de mevcut bütün menkul ve gayrimenkul 
malların devri, intikalinden evvelki ve sonraki 
hak ve menfaatlerin kimlere ait olacağı, sabit 
kıymetlerin ne suretle devredileceği, tarife re
jimi, Dvlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne 
intikal edecek memurlar ve hizmetlilerin kadro
ya intibakları ve bunların emekli haklarının 
tanzimi hakkında esaslı hükümleri ihtiva edecek 
bir kanuna ihtiyaç bulunduğundan bu tasarı ile 
bu konuların halli derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
uygun görülmüş ve görüşmeye Ulaştırma Ko
misyonunca hazırlanan metin esas tutulmuştur. 
Bu metnin 1, 2 ve üçüncü maddeleri ayniyle 
ve dördüncü madde geçici mahiyette bulundu
ğundan geçici birinci madde olarak ve geçici 
birinci madde geçici ikinci madde olarak ayniy
le kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici ikinci ve geçici üçüncü 
maddeleri metindeki madde numaraları değiş
tirilmek suretiyle ve geçici dördüncü madde 
ayniyle^ geçici üçüncü, dördüncü ve beşinci 
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maddeler olarak ve Hükümetin beşinci maddesi 
dördüncü madde olarak ayniyle kabul edilmiş 
ve beşinci madde kelime değişikliği ile yeniden 
yazılmıştır. 

Bu suretle hazırlanan tasarı Kamutayın ona
yına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymen 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

2285 ve 2401 sayılı Kanunlarla işletilmesi Cenup 
Demiryollar Türk Anonim Ortaklığına verilmiş 
olan Demiryol işletmesinin Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne devri 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 . VI . 1933 tarihli ve 2285 
sayılı ve 7 . IV . 1934 tarihli ve 2401 sayılı Ka
nunlarla onanan itilâf ve sözleşme hükümleri
ne göre Cenup Demiryolları Türk Anonim Or-
taklığınca işletilmekte olan Çobanbey - Nusay
bin ana hattiyle Derbesiye - Mardin şube hattı
nın işletilmesi ve bu hatların adı geçen ortaklı
ğa tesliminde mevcut bütün menkul ve gayri
menkul mallar ile hak ve menfaatleri 1 I .1948 
tarihinden itibaren süresiz olarak Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğüne devredilmiştir. 

MADDE 2. — 1 . I . 1948 tarihinden önce 
bu hatların işletilmesinden doğan hak ve veci
beler ortaklığa ait olacaktır. 

MADDE 3. •-• Bu hat üzerinde mevcut me-
bani ve tesislerle muharrik ve müteharrik ede
vat, demirbaş eşya alât ve sair malzeme ile 
müstehlek mevad 2285 sayılı Kanuna bağlı iti
lâf hükümleri dairesinde devralınır. 

1 . 1 . 1948 sıfır saatten başlıyan süreden 
önce ve yonraya mütaallik olmak üzere gerek 
yolda bulunan ve gerekse ambarlarda mevcut 
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Ankara Ankara Aydın 
C. Gölet Dr. A. H. Selgil Gl. R. Alpman 

Bursa Diyarbakır İsparta 
F. Bük Ş. Uluğ K. Turan 
izmir Kastamonu Konya 

S. Dikmen T. Coşkan M. A. Binal 
Malatya Rize 

M. 8. Eti T. B. Balta 
Samsun Seyhan 

M. A. Yörüker A. R. Yüregir 

ULAŞTIMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞl 

2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi Cenup 
Demiryolları Türk Anonim ortaklığına verilmiş 
olan demiryol işletmesinin Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne devri 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 . VI . 1933 tarihli ve 2285 
sayılı ve 7 . IV . 1934 tarihli ve 2401 sayılı Ka
nunlarla onanan itilâf ve sözleşme hükümlerine 
göre Cenup Demiryolları Türk Anonim ortak-
lığmca işletilmekte olan ve adı geçen sözleşme
deki müddetin hitamı dolayısiyle Hükümetçe 
geri alınan Çobanbey" - Nusaybin Ana hattı ile 
Derbesiye - Mardin Şube hattının işletilmesi ve 
bu hatların adı geçen ortaklığa tesliminde mev
cut bütün menkul ve gayrimenkul mallar ile 
hak ve menfaatleri 1 . I . 1948 tarihinden itiba
ren süresiz olarak Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğüne devir ve 
temlik edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 . I . 1948 tarihinden önce 
bu hatların Cenup Demiryolları Türk Anonim 
ortaklığı tarafından işletildiği zamana ait olan 
hak ve vecibelerden dolayı Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Genci Müdürlüğü hiçbir 
hukuki mesuliyet yüklenmez. 

MADDE 3. — Bu hat üzerinde mevcut ine-
bani ve tesislerle muharrik ve müteharrik ede
vat, demirbaş eşya, alât ve sair malzeme ile is
tihlâk edilecek maddeler 2285 sayılı Kanuna 
bağlı itilâf hükümleri dairesinde Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme idaresince devir 
alınır. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

2285 ve 2401 saytlı kanunlarla işletilmesi Cenup 
Demiryolları Türk Anonim ortaklığına verilmiş 
olan demiryol işletmesinin Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne devri 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Komisyonunun bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ulaştırma Komisyonunun ikin
ci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ulaştırma Komisyonunun ü-
çüneü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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eşyanın taşıma ücretlerinin ciheti, aidiyetiyle 
hesapaşmıya mütaallik sair hususat taraflarca 
tesl)it edilecek esaslara tâbidir. 

MADDE 4. -~• Oenııi) Demiryolları Ortaklı
ğında mevcut tarifeler 1949 yılı sonuna kadar 
aynen, tatbik edilebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
('> en el Müdürlüğü bu süre içinde işbu tarifeleri 
Devlet Demiryollarında tatbik edilenlere uy
gun bir şekilde değiştirecek ve ticari muame
lâtın. icabına göre Cenup Demiryolları Ortaklı-
ğınca öteden beri teamülen uygulanagelmiş olan 
usul ve muamelâtı Genel Mülüılük aynen uygu
lamaya yetkili, olacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cenup Demiryolları 
Türk Anonim Ortaklığı em finde olarak 1 nei 
maddede ya/ılı hatlarda çalışmakta bulunan 
Türk uyruğu memur ve hizmetliler 1 . I . 3948 
tarihinden itibaren Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü emrine geçer
ler. 

Bunlardan idarece hizmetlerinin devamı mü
nasip görülenler 1 Ocak 1948 tarihinden, itiba
ren Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin haiz 
oldukları hakları iktisap ederler. Hizmetlilerinin 
(devamı münasip) görülmiyenlerin Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünce bir gûna tazminat verilmeksizin bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde ili
şikleri kesilir. Hizmeti devam edeceklerin 1 . I . 
1948 tarihine kadar olan hizmetleri nazaıra alına
rak müktesep hak dereceleri 3659 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi hükümlerine göre tesbit ve 
3173 sayılı Kanundaki muadili derecelere ithal 
olunur. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin al
makta oldukları aylıklar girdikleri derece aylı
ğından fazla ise diğer daire ve müesseselerde 
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve aylıkla
rının artması suretiyle telâfi edilinciye kadar faz
lalığın ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde
ye göre tasfiye dışı kalarak görevlerine devam 
edecek olanların : 

A) Cenup Demiryolları Türk Anonim Or-

• ( S . Sa# 

Ulaş. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1; — Cenup Demiryolları 
Türk Anonim Ortaklığı emrinde olarak birinci* 
maddede yazılı hatlardan çalışmakta bulunan 
Türk uyruğu memur ve hizmetliler 1 . I . 1948 
tarihinden itibaren Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü emrine ge
çerler. 

Bunlardan idarece hizmetlerinin devamı mü
nasip görülenler 1 Ocak 1948 tarihinden itiba
ren Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ha
iz oldukları hakları iktisap ederler. Hizmetle
rinin devamına lüzum görülmiyenlerin- Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünce bir güna tazminat verilmeksizin bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde 
ilişikleri kesilir. 

Hizmeti devam edeceklerin 1 . I . 1948 tari
hine kadar olan hizmetleri nazara alınarak 
müktesep-hak.•'•dereceleri 3659 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi hükümlerine göre tesbit 
ve 3173 sayılı Kanundaki muadili derecelere it
hal olunur. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin 
almakta oldukları aylıklar girdikleri derece 
aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde 
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve aylık
larının artması suretiyle telâfi edilinceye kadar 
fazlalığın ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 4 ncü 
maddesi geçici birinci madde olarak ayniyle ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ulaştırma Komisyo
nunun geçici birinci maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici ikinci madde
ye göre tasfiye dışı kalarak görevlerine dîvanı 
edecek olanların : 

A) Cenup Demiryolları Türk Anonim ortak-
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taklığı aylık ücretli sürekli görevlerinde; 
B) 4644 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad

desinin 1 - 7 işaretli bendlerinde sayılan görev 
ve hizmetlerde; 

C) özel okulların denetlemesi Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde; 

Geçmiş »lan hizmet sürelerinden en çok on 
yılı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bağ
lıyarak 6 ay içinde Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Emekli San
dığına baş vurarak 4644 sayılı Kanunun geçici 
(3) ncü maddesinin (B) fıkrası hükmü daire
sinde sandık adma borçlandırılmak şartiyle ey
lemli hizmet süresine eklenir. 

Bu borçlar, baş vurma süresinin bittiği tarih
ten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak üzere 
4644 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin 
(B) ve (C) fıkraları hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. 

Çeşitli kanunlar gereğince borçlanmak sürek
liyle eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan sü
reler ile bu kanuna göre eklenecek sürelerin top
lamı on yılı geçemez. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — a) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 4644 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin B, C, D ve E fıkralarında ya
zılı görev ve hizmetlerde bulunanların; 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev ve 
hizmetlere tâyin edileceklerin ve Milletvekilliğine 
seçileceklerin, 

Bu kanunun geçici 2 nci maddesinin A ve C 
fıkralarında geçmiş hizmet süreleri, bağlı olduk
ları daire veya sandıklara başvurarak geçici 3 
ncü madde hükümleri dairesinde borçlanmaları 
şartiyle eylemli hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak (B) fıkrasındakiler için 6 aylık baş
vurma süresi bu hizmetlere geçtikleri tarihlerden 
başlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Cenup Demiryolları 
mn işletme gelirleri Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 194S 
yılı Bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
ilgili bölümlere gelir kaydolunur. 

Ulaş. K. 

(İEÇİCt MADDE 3. — Hükümetin geçici 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

GEÇİCİ MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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lığı aylık ücretli sürekli görevlerinde, 
B) 4644 sayılı Kanunun geçici ikinci mad

desinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev ve 
hizmetlerde, 

T) Özel okulların denetlemesi Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde, 

(îeçıniş olan hizmet sürelerinden en çok 10 yılı 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bağlıya
rak altı ay içinde Devlet, Demiryolları ve Liman
ları İşletme (Jenel Müdürlüğü Emekli sandığına 
başvurarak 4644 saydı Kanunun geçici üçüncü 
maddesinin (B) fıkrası hükmü dairesinde san
dık adına borçlandırılmak şartiyle eylemli hiz
met süresine eklenir. 

I>u borçlar, baş vurma süresinin bittiği ta
rihten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak 
üzere 4044 saydı Kanunun geçici üçüncü mad
desinin B ve C fıkraları hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

(Jcşitli kanunlar gereğince borçlanmak sure
tiyle eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan 
süreler ile bu kanuna göre eklenecek sürelerin 
toplamı 10 yılı geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — A) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 4644 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesinin B, C, D ve E fıkrala
rında yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların, 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev 
ve hizmetlere tâyin edileceklerin ve Milletve
killiğine seçileceklerin, 

Bu kanunun geçici üçüncü maddesinin A ve 
C fıkralarında geçmiş hizmet süreleri, bağlı 
oldukları daire veya sandıklara baş vurarak 
geçici üçüncü madde hükümleri dairesinde 
borçlanmaları şartiyle eğlenil i hizmet süre
lerine eklenir. 

Ancak B fıkrasmdakiler için 6 aylık baş vur
ma süresi bu hizmetlere geçtikleri tarihlerden 
başlar. 

OEÇlCl MADDE !>. — Hükümetin geçici 4 
ncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
77. Saka Başb. Yardımcıcı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. İL Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adaları 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakam 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

Ulaş. K. « 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 
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